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Bevezetés

A magyar eszme- és politikatörténetnek egyik fontos és viszonylag sokat kutatott területe a koalíciós 
évek históriája. Hazánk huszadik századi történetének ez a rövid, ám mozgalmas periódusa az egyház-
történet számára is számos érdekes kutatási témát kínál. A történelmi egyházak ebben az időszakban 
merőben új helyzetben találták magukat: új társadalmi és vallási funkciójukat kellett megtalálniuk előbb 
a kis ideig tartó plurális kvázi demokratikus, később az egypárti diktatórikus politikai rendszerben.

1944/45-ben lezajlott az ország szovjet megszállása. Nem sokkal később, 1946 tavaszán megin-
dult a politikai mozgalom, majd az adminisztratív állami eljárás a polgári eszmerendszert képviselő 
társadalmi formációk – így az egyházak, illetve az azokhoz kötődő civil szervezetek – ellen. 1947-ben 
– a megszállók támogatásával – választási csalással hatalomra jutottak a kommunisták, akik egy évvel  
később fölszámolták a többpólusú politikai berendezkedést, 1949-ben bevezették a sztálinista szelle-
miségű alkotmányt, 1950-ben pedig szovjet mintára átalakították az állam- és a közigazgatást.

Magyarország szovjetizálásának folyamatában nem kímélték az egyházakat sem. 1948-ban államo-
sították a felekezeti oktatási intézményeket, két évvel később pedig betiltották a szerzetesrendeket. 
A katolikus egyház – amely mivel hierarchikus fölépítésű és külföldi (római) centrummal rendelkező 
szervezet, még inkább szúrta a diktatúra kiépítőinek szemét – megrendszabályozására indult meg 
1948 karácsonyán a legnagyobb magyar felekezet első számú vezetője elleni koncepciós per, amely 
végül a következő év februárjában Mindszenty József bíboros életfogytiglani szabadságvesztésre való 
elítélésével zárult.

Az előbbiekben vázolt tendenciákat egy lokális közösség – a hódmezővásárhelyi katolikusság – 
történetének tükrében mutatom be jelen munkámban.

Dolgozatom elején – mintegy eszme- és egyháztörténeti háttérként – a keresztény közéleti 
maga tartás két modelljéről írok: a konzervatív politikai katolicizmust megjelenítő Mindszenty József  
hercegprímás és a progresszív kereszténydemokráciát képviselő Bálint Sándor professzor útját is-
mertetve.

A vásárhelyi katolikus egyházi közösségek intézményi hátterének és személyi adottságainak be-
mutatása után a szovjet megszállás idejének jelenségeit és történeti forrásait elemzem, amely remé-
nyeim szerint a korszakról és a város körüli harcokról meglévő helytörténeti ismereteinket is bővíti.

Ezt követően az egyháznak a koalíciós években megfigyelhető hódmezővásárhelyi közösség- és 
létesítményépítő törekvéseit összegzem: ebben az időben alakultak meg ugyanis az önálló egyház-
községek a városban és a külterületeken, sőt még a templomépítés terve is fölmerült (az újvárosi 
hívek számára).

A katolicizmus ellen 1946 tavaszától egyre intenzívebbé váló kommunista támadásokat két szín-
téren vizsgálom munkámban: a vásárhelyi baloldali sajtó- és politikai akciók mellett a helyi katolikus 
papok elleni – politikai hátterű és alapú – népbírósági eljárásokat is földolgoztam külön fejezetben.
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Bevezetés

Az egyházi iskolák államosítása és a szerzetesrendek föloszlatása két közösséget érintett a dél- 
alföldi városban: a domonkos nővérek, valamint a jezsuita szerzetesek rendházának tagjait. Dolgoza-
tom záró egysége a vallásszabadság vásárhelyi végnapjainak idejét mutatja be. 1950/51-től a kato-
likus egyház lelkészei és közösségei hosszú időre a templomok és egyházi intézmények falai közé 
szorultak – elzárva a nagyobb tömegektől és távol a társadalmi diskurzustól.

Munkám megírását hosszas kutatómunka előzte meg. Forrásföltáró empirikus kutatásokat végeztem 
a Váci Püspöki és Káptalani Levéltárban és a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárban, 
valamint a Szeged-Csanádi Püspöki Levéltárban és a Jézus Társasága Magyar Rendtartományának  
Levéltárában is. Mindezek mellett fölhasználtam az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárá-
ban és a Hódmezővásárhely-Belvárosi Szentháromság Plébánia irattárában őrzött releváns dokumen-
tumokból is jónéhányat. 

A katolikus egyház Hódmezővásárhelyen (1944–1950) című munkám szándékaim szerint hozzá-
járul a magyar katolicizmus huszadik századi történetének alaposabb ismeretéhez éppúgy, mint  
a Hódmezővásárhely múltjáról alkotott képünk további pontosításához és árnyalásához.

Ezen tanulmány megírásának idején (2015-ben) a Nemzeti Kulturális Alap alkotói támogatásában 
részesültem. Köszönet érte!



A keresztény politika modelljei  
a koalíciós években
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A keresztény politika modelljei a koalíciós években

A keresztény politikai tevékenység alapja a tizenkilencedik századtól kezdődően nem más, mint  
a történelmi keresztény egyházak tanításának a társadalmi diskurzusban és a közéleti küzdőtéren 
való megjelenítésének igénye. Számos – régiónként, koronként, történeti kontextusonként eltérő –  
modellje volt megfigyelhető a keresztény politikai érdek- és értékképviseletnek.

A következőkben a keresztény közéleti magatartásnak két – a modern magyar politikatörténet  
talán legérdekesebb periódusában, a koalíciós években (1944–1949) megjelenő és igencsak eltérő –  
alakzatát mutatom be (elsősorban saját korábbi kutatásaim alapján): Mindszenty Józsefét és Bálint  
Sándorét. Mindszenty a katolikus eszmerendszer rendíthetetlen híve, a politikai katolicizmusnak hőse is  
és mártírja is. Bálint Sándor – a kiváló néprajztudós – elkötelezett katolikus, ugyanakkor nyitott 
szellemiségű politikus, 1945 és 1948 között kereszténydemokrata képviselő a magyar törvényhozásban. 
Noha egyikük az ultrakonzervatív politikai katolicizmust, másikuk a progresszívebbnek számító 
kereszténydemokráciát képviselte – végül mindketten egy-egy, a kommunista diktatúra gépezete által 
kreált koncepciós per áldozatai lettek.

1945 nyarának elején Balogh István és Varga Béla fölkereste Veszprémben Mindszenty Józsefet. 
Balogh páter ekkor arra kérte Mindszentyt, hogy keresse föl Vorosilovot, s mondjon köszöntet mind  
a marsallnak, mint Sztálinnak a – nyilas fogságból való – szabadulásáért.1

Mindszenty ekkor kitért válasz elöl, Balogh azonban még később, egy budapesti találkozásukkor is 
forszírozta a dolgot, mire a későbbi hercegprímás határozottan nemet mondott.2

1946. január 2-án Mindszenty József érdekes tiltakozó levelet írt Tildy Zoltán miniszterelnöknek.  
Úgy tudta ugyanis a hercegprímás, hogy a Vörös Hadsereg a Moson vármegyei Császárréten kétezer- 
négyszáz kataszteri hold földet szeretne tartósan bérbe venni, hogy ott települést hozzon létre, s oda 
ukrán családokat – akik közül kétszázan már meg is érkeztek Magyarországra – költöztessen.

Ez ellen a terv ellen tiltakozott Mindszenty: „Mint az ország hercegprímása a nemzet érdekeit tartva  
szem előtt e terv ellen, ha csakugyan fennáll, vagy csak szóba is jött, a leghatározottabban óvást 
emelek és tiltakozást jelentek be. Hangoztatjuk és joggal meg alappal, hogy az ide igazságtalanul át-
dobott magyar véreinket nem tudjuk csonka területünkön elhelyezni és eltartani, de ugyanakkor ide-
gen nemzetbelieknek adnánk helyet. Ilyen eljárással magunk alatt vágnók a fát minden irányban.”3

Mindszenty levelére Tildy Zoltán megbízásából, az ő nevében Balogh páter írta meg a választ.  
A miniszterelnökség először Kovács Béla földművelésügyi államtitkárnál érdeklődött erről az állító-
lagos telepítési tervezetről, majd Tildy és Nagy Ferenc a Szövetséges Ellenőrző Bizottság tagjainál is  

1 Balogh Margit: Mindszenty József. Budapest, 2010. 233–248.
2 Mindszenty József: Emlékirataim. Vaduz, 1988. 67–68.
3 Szeged-Csanádi Püspöki Levéltár (a továbbiakban: SZCSPL) IV. 8. 58. 
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rákérdezett az ügyre, ám mindkét helyről azt a választ kapták, hogy – mint Tildy lejegyezte Baloghnak –  
„semmi ilyen tény vagy terv nincs”.4 Balogh ezeket összefoglalva fogalmazta meg a válaszlevelet  
a hercegprímásnak 1946. január 15-én.

Balogh István 1946. február 16-án – alig több mint két héttel a köztársaság kikiáltása és Tildy 
Zoltán köztársasági elnökké választása után – levelet írt Hamvas Endre csanádi püspöknek, amely-
nek arra kérte, tegye megfontolás tárgyává, illetve próbáljon meg hatással lenni Mindszentyre, hogy  
a magyar katolikus egyház – élén a hercegprímással és a felsőklérussal – fogadja el az új államformát, 
s tegyen gesztusokat a köztársaság vezetői és az új politikai berendezkedés reprezentánsai felé.

„Az egyház részéről a köztársaság és annak elnöke iránt bizonyos passzivitás érezhető. Az első 
három napban egyháziak és egyházközségek részéről érkeztek hozzám gratuláló táviratok. Azután lát-
szat szerint – mint mondottam – mintegy titkos utasításra ezek teljesen megszűntek; egyetlen püspök 
sem üdvözölte.

Nem kívánom Nagyméltóságod felfogását, vagy álláspontját befolyásolni, mégis kérem, méltóz-
tassék megfontolás tárgyává tenni, nem kellene-e mégis bizonyos közeledésnek jelt adni akár a papság, 
akár az egyházközségek útján. Egyébként is aggodalommal látom, hogy a viszony mindinkább romlik,  
holott most Őeminenciája5 hetek óta valóban a legteljesebb tartózkodást tanúsítja és a tüntetése-
ket az ő nevében olyanok provokálják, akik az antiszemitizmust szeretnék újra lángra lobbantani.  
Ez természetesen a nagyközönség előtt még nem áll tisztán, a munkáspártok sajtójának pedig nem áll 
érdekében a valóságot közölni. 

Kívánatos volna megfontolás tárgyává tenni, nem volna-e alkalmas, ha Őeminenciája akár saját 
személyében, akár a püspöki kar nevében olyan nyilatkozatot adna, mely minden félreértést kizár, 
különösen a földreform és a legitimizmus tekintetében.”6

Hamvas püspök erre 1946. február 21-én reagált. Levelében kijelentette, hogy – mint az az egy-
ház tanításából is következett – a monarchia híve volt, de köztársaság felé is illő tisztelettel és az 
állampolgároktól elvárható lojalitással lesz, s szót ejtett a szerinte szégyenletes Mindszenty-ellenes 
tüntetésekről, illetve az azok hatására szervezett, a bíboros melletti megmozdulásokról is.

„A királyság híve voltam mostanáig – írta Hamvas Endre. – Ezt tudják rólam igen sokan. Vajjon nem 
joggal tarthattam-e attól, hogy nem hisznek érzelmeim őszinteségében és farizeusnak vagy szélkakas-
nak mondanak, ha most ennek ellenkezőjét juttatom kifejezésre? Vajjon én is úgy tegyek, mint néhai 
Balthazár református püspök7, aki rövid egymásutánban üdvözölte áradozva Károly királyt, Kun Bélát,  
a román királyt és Horthy Miklóst? Nekem, katolikus püspöknek ez etikai és pszichológiai lehetetlenség. 

Tisztán ez volt az oka, hogy én nem üdvözöltem a köztársaságot és annak tiszteletreméltó elnökét, 
nem pedig valami ellenséges indulat vagy számító passzivitás. Államtitkár Úr tudja, hogy mi az Egyház 
tanítása az államformáról és az alattvalói lojalitásról.8 Ehhez tartjuk magunkat és ez a köztársaságot 
csak segítheti. Semmiféle utasításról, mely az egyházközségeket elhallgattatta volna, nem tudok.

4 SZCSPL IV. 8. 58.
5 Mindszenty József.
6 SZCSPL I. 1. a. 500/1946.
7 Baltazár Dezső (1871–1936) 1911-től halálig a Debrecen székhelyű Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.
8 Aquinói Szent Tamás (1224–1274) – akinek modernizált tanítása (a neotomizmus) a tizenkilencedik század második felétől  

a második vatikáni zsinatig (1962–1965) az egyház hivatalos álláspontja volt – szerint az ideális államforma – teológiai alapokon – a monarchia.
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Ami végül a prímás személye ellen való tüntetéseket illeti, ezek a katolikus hívők tömegében 
mélységes ellenkezést támasztanak és nem alkalmas a bizalom felkeltésére a kormányzat iránt.  
A szegedi tüntetésen is táblákat vittek: »le Mindszentyvel« és kiabálták /igaz, hogy csak egy kis meg-
szállott csoport/: »kötelet Mindszentynek!« – azonban magam láttam, hogy a felvonultatott mun-
kások túlnyomó többsége a kényszeredettség unottságával vett részt a tüntetésben és talán nem 
csalódom, hogy szégyenlették.”9

1946. február 14-én Csongrád vármegye székhelyén, Hódmezővásárhelyen is tüntettek a baloldali 
pártok hívei azt skandálva, hogy „Le a reakcióval, le a fasizmussal, vesszen a reakciós hercegprímás!” 
De több mint egy hónappal később, a Baloldali Blokk megalakulásának idején is ezek voltak a vásár-
helyi tüntetők jelszavai (a „Kisgazdapárt jobbfele, közéletből kifele!” mellett): „Munkát, kenyeret, 
Mindszentynek kötelet!” „Le a reakcióval, vesszen a reakciós sváb Mindszenty!”10

1946. május 31-én Hamvas Endre – mint egyházi elöljárója – kánoni megintésben részesítette  
Balogh pátert. Ennek indokai a következők voltak. A püspök szerint Balogh lakásán gyakran megfor-
dultak nők – köztük színésznők is –, s ezekről a sajtó is ír, ám Balogh soha nem tiltakozott az ilyen 
témájú cikkek ellen. Ezen kívül – így Hamvas – „hivatali működésének olyan színezete van, mintha 
hivatalát egyéni anyagi célokra használná fel”, amivel „a papi állás tiszteletét rontja”.11

Hamvas úgy tudta, hogy az államtitkár „szinte mosolyogva nyilatkozott az egyházi javak elvé-
teléről”, valamint 1946 márciusában a Mindszenty és a Független Kisgazdapárt jobbszárnya elleni  
budapesti tüntetésekről – amelyben a hercegprímás jelképes koporsójával vonultak a tiltakozók –  
azt nyilatkozta: „komoly és érett, dicséretre méltó megmozdulás volt a munkáspártok részéről”.12

A főpap intése okaiként sorolta még a követezőket: Baloghot sokan korruptnak tartják, akinek  
„országárusító” tevékenységét maga Miklós Béla miniszterelnök is bírálta, ám a páter ezt nem kérte ki 
magának, illetve nem utasította vissza; államtitkárként asszisztált a kormány erkölcsileg kifogásol-
ható (például a házasság felbontási eljárásnak egyszerűsítése) intézkedéseihez; a püspöki kar 1945. 
októberi választási körlevele elleni politikai támadásokban szerepelt vállalt. Sőt, Hamvas még azt  
Balogh páter – mint egy ideig a sajtóügyekért is felelős kormánytag – számlájára írta, hogy „a magyar 
katolikusoknak nincs napilapja”.13

A kánoni intés végén a csanádi püspök azt javasolta papjának, hogy Budapesten ne tartson fönn 
külön lakást, hanem „lakjék inkább valamely zárdában vagy egyházi intézményben”, valamint  
„hivatali állásában kerülje az anyagiak körül való vádak lehetőségét”.14 A főpásztor már ekkor kilátásba  
helyezte, hogy amennyiben ezeken a páter nem változtat, egyházi felsőbbsége gondoskodni fog  
a föntebb leírt helyzet megszüntetéséről. Ez később – Balogh egyházi szolgálatának fölfüggesztésével –  
meg is történt.

9 SZCSPL I. 1. a. 500/1946.
10 Vásárhely Népe, 1946. február 15. és 1946. március 12.
11 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: ÁBTL) 3.1.9. V–700/44. 15.
12 ÁBTL 3.1.9. V–700/44. 15.
13 ÁBTL 3.1.9. V–700/44. 16.
14 ÁBTL 3.1.9. V–700/44. 17.
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Hamvas a kánoni megintés – amelynek adására a püspök Mindszentytől kapta az utasítást – indo-
kai között utalt Miklós Béla sértő bírálatára és vádaskodására. Ennek az alapja az volt, hogy Teleki Géza 
gróf, polgári demokrata politikus, az Ideiglenes Nemzeti Kormány egykori vallás- és közoktatásügyi 
minisztere 1945 decemberében családjával együtt három hetet töltött Grősz József vendégeként  
a kalocsai érseki palotában. Teleki azokban a napokban az egyik közös étkezés után – több tanú jelen-
létében – a következő történetet mesélte el Grősznek.

„Ez év októberében – mondta Teleki Géza a miniszterelnök úrnak, Dálnoki Miklós Bélának dolgozó-
szobájában voltam Balogh István min[iszterelnökségi]. államtitkár úrral együtt. Ekkor a miniszter-
elnök nekitámadt Balogh Istvánnak, mert egy körözvényt írt alá a miniszterelnök nevében a minisz-
terelnök tudta nélkül. A körözvényben béremelésről volt szó, amit így akartak keresztülvinni. Azután 
a min[iszter].elnök ezt mondta Balogh Istvánnak: »Tudod, mi vagy Te? Országárusító gazember?« 
– Balogh ezt szó nélkül tudomásul vette. A min[iszter].elnök folytatta: »Azt hiszed, én nem tudom, 
mi folyik itt mellettem a te szobádban? Nekem dokumentumaim vannak!« Balogh erre sem szólt egy 
szót sem.”15

Mindezekről a kalocsai érsek tájékoztatta Mindszentyt, s az ügyről jegyzőkönyvet is készítettek 
Esztergomban 1946. április 11-én, amelyet mind Grősz József, mind Gombos Károly kalocsai érseki 
irodaigazgató saját kezűleg aláírt.

Mindszenty József 1947. március 31-én levélben fordult Nagy Ferenc miniszterelnökhöz, amely-
ben egyrészt kifogásolta, hogy a hatóságok nem engedélyezték a márciusi fővárosi népmissziót záró 
– a Szent István Bazilika és a Hősök tere közötti – körmenetet, másrészt kérte a kormányfőt, hogy 
álljon ki a hitoktatás kötelező jellege és a vallásszabadság biztosításának ügye mellett.

A levél szövege az alábbiakban olvasható.16

2043/1947. sz.

Miniszterelnök Úr!

Március 30-ára körmenetet jelentettek be a népmisszió szertartásai kapcsán a fővárosi egy-
házközségek a Bazilikától a Hősök terére. Először engedélyezték, aztán megtiltották /A sajtó-
ban az elmaradásnak a más okkal való magyarázata is jellemző/.

A vallásszabadság újabb sérelme miatt újabb tiltakozást jelentek be. Nem mintha ez ma 
olyan egyedi eset volna; de nemrég Miniszterelnök Úr államtitkára17 nyílt gyűlésen hirdette ki, 
hogyha valóban sérelem éri az egyházat, Miniszterelnök úr, Balogh István és Varga Béla18 azonnal  
 

15 ÁBTL 3.1.9. V–700/44. 51.
16 SZCSPL IV. 8. 240.
17 Balogh István (1894–1976) római katolikus pap, kisgazda politikus, 1944 decembere és 1947 augusztusa között a miniszter-

elnökségez vezető államtitkár.
18 Varga Béla (1903–1995) katolikus pap, kisgazda politikus, 1946 februárja és 1947 júniusa között a nemzetgyűlés elnöke.
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kiállnak megvédeni azt. Íme, az alkalma és ideje a kiállásnak, sőt el is késett, mert a nem szabad 
országban már a hitoktatás „szabadsága” is csak elméleti, mint beiktatása óta maga a vallás-
szabadság is.

Fogadja Miniszterelnök Úr őszinte tiszteletem nyilvánítását.

Esztergom, 1947. március hó 31.

† Mindszenty József
bíboros, hercegprímás,

esztergomi érsek

1947 márciusa a huszadik századi magyar katolicizmus történetében mozgalmas időszak volt,  
hiszen ekkor kezdődött az a két hónapig tartó folyamat, amelynek idején a kötelező iskolai hitoktatás 
körüli viták zajlottak. A fakultatív hitoktatás bevezetését a – valójában kriptokommunista – kisgazda  
vallás- és közoktatásügyi miniszter, Ortutay Gyula javasolta (persze kommunista biztatásra), a nagy-
szabású társadalmi tiltakozás – amelynek egyik legfontosabb színhelye volt Szeged – hatására azon-
ban az elképzelést 1947 májusában levették a napirendről.19

Mindszenty ebben a levelében sem fogalmaz meg konkrét igényt vagy követelést, inkább – miközben 
fölhívja a figyelmet a katolikus egyház sérelmeire – a lelkiismeret hangjaként igyekszik megszólalni.

Mindszenty Józseféről hangsúlyaiban merőben eltérő, alapjaiban azonban azonos út Bálint  
Sándoré, aki néprajztudósként a magyar keresztény hiedelemvilág és a szegedi nép tárgyi és szellemi 
hagyatékának értő kutatója, politikusként 1945 ősze és 1948 decembere között a Barankovics István 
vezette Demokrata Néppárt parlamenti képviselője volt. Az államszocializmus titkosszolgálata élete 
végéig megfigyelte: „klerikalizmusát” és kereszténydemokrata elkötelezettségét rendszerellenes 
veszélyforrásként tartotta nyilván.

A magyar kereszténydemokrata hagyományban Bálint Sándor közéleti munkássága egyelőre nem 
tartozik a legismertebb politikai életművek közé. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a hazai keresz-
ténydemokrácia történetének alapos és módszeres földolgozása várat magára, s néhány fontos részterü-
letet, illetve eseménysort ismertető szaktanulmányon kívül alig-alig áll rendelkezésünkre összefoglaló 
munka. Izsák Lajosnak a Demokrata Néppárt történetét földolgozó közel három évtizede megjelent kis 
könyve – minden erénye és eredménye ellenére – számos kérdést hagyott továbbra is nyitva.20)

Bálint Sándor életművével – és annak részeként kereszténydemokrata politikai pályájával – kap-
csolatban azonban megtörténtek a forrásföltáró alapkutatások. Csapody Miklós ugyanis előbb terje-
delmes és monografikus igénnyel megalkotott kritikai biográfiát, később rövidebb politikai életrajzot írt 
„a legszögedibb szögediként” is ismert tudósról és politikusról.21

19 Lásd bővebben: Miklós Péter: „Furkósbottal verték a tüntető gyerekeket” Diáktüntetések és megtorlások Szegeden 1947-ben. 
Szeged, 2007. 9. sz. 7–9. és Miklós Péter „Nem vagyunk szerelmesek Ortutayba”. A „kisgazda” politikus. Szeged, 2010. 6. sz. 39–41.

20 Izsák Lajos: A Keresztény Demokrata Néppárt és a Demokrata Néppárt. 1944–1949. Budapest, 1985.
21 Csapody Miklós: „A világban helytállni” Bálint Sándor élete és politikai működése. 1904–1980. Budapest, 2004. és Csapody 
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Bálint Sándor (1904–1980) politikai szemléletének és ideológiai orientációjának gyökereit keresve 
szülőhelyére, Szeged parasztpolgári társadalmú Alsóváros negyedébe vezetnek a szálak. Itt ívódott 
belé a kereszténység, az alföldi magyar nép katolicizmusa – mintegy anyai örökségként, hiszen édes-
apját korán elvesztette, s a gyermekét paprikaföldolgozásból eltartó, keménykezű édesanyja révén 
szocializálódott a katolikus szokásrendben, erkölcsiségben, hagyományvilágban. Később ez a funda-
mentum határozta meg egyrészt egyéni cselekvéseit és döntéseit, másrészt szakmai és tudományos 
érdeklődését: a magyarság szakrális néprajzának, illetve Szeged és a „szögedi nemzet” kulturális  
és tárgyi örökségének kutatását.

A katolicizmus társadalmi tanítása tehát eredendően sajátja volt Bálint Sándornak, s ennek további  
mélyítésében a szegedi piaristák gimnáziumában eltöltött diákévek is nagy szerepet játszottak.  
Nem véletlen, hogy 1944 végén – amikor a német megszállás múltával, a szovjet megszállás kezde-
tével párhuzamosan a plurális demokrácia reménye is fölcsillant (s ami sajnálatos módon a szovjet 
mintájú diktatúra 1948-as bevezetésébe torkollott) – a Pálffy József gróf elnökletével szerveződő, 
keresztény alapokon álló Keresztény Demokrata Néppárthoz (KDNP), majd a részben abból létrejövő 
Barankovics István vezette Demokrata Néppárthoz (DNP) csatlakozott.

Bálint Sándor 1945 januárjában részt vett a KDNP programjának kidolgozásában. A pártprogram 
– amely elkötelezett volt a demokratikus politikai berendezkedés és a polgári szabadságjogok garan-
tálása mellett, ugyanakkor sürgette a szociális alapú földreform mielőbbi végrehajtását – a keresz-
ténységet az ezeréves magyar kulturális, oktatási és állami élet (közigazgatási struktúra) integráns 
részének és egyik alappillérének tekintette.

„Iskolai nevelésünk helyes alapirányát – olvashatjuk a dokumentumban – az egyetemes európai 
kultúra és a sajátos magyar műveltség kereszténységtől megszentelt együttesében látjuk. A taní-
táshoz és a neveléshez szükséges elmélyülés biztosítására távol akarjuk tartani az iskolák falától  
a pártpolitikai küzdelmek zaját, jóllehet meggyőződésünk szerint magának a politikai demokráciának 
a valóra váltása az emberformáló nevelés műve.”

A pártprogram keresztény alapállásból – amely „örök ugyan, de mindig modern, mert az emberi 
együttélés változhatatlan alaptörvényeit jelenti” – elutasította a nemzetiségi, vallási és „faji” ala-
pon álló megkülönböztetést és kiállt a lelkiismereti szabadság mellett, nem tagadva azonban, hogy 
„krisztusi alapokon” áll, vagyis kifejezetten keresztény párt. „A Néppárt Krisztus nevében harcol 
mindenfajta elnyomó osztályuralom ellen, hogy az emberek Isten előtti egyenlősége minél inkább 
megvalósuljon a társadalmi életben és igyekszik a gyűlölet érzését kiküszöbölni, s helyébe a békés 
alkotás szellemét diadalra segíteni.”22

Jellemző epizód Bálint Sándorról a következő. 1947 márciusában Ortutay Gyula kisgazdapárti vallás- 
és közoktatásügyi miniszter – aki Bálint Sándor baráti körébe tartozott még a szegedi egyetemi évek 
alatt, s akivel közös tudományos diszciplínájuk volt a néprajztudomány – javasolta a kötelező iskolai 
hitoktatás fakultatívvá tételét. Ez a terv persze valójában a kommunistáktól származott, de tartva  
a nagymértékű társadalmi ellenállástól inkább a kisgazda Ortutayt (aki nem mellesleg titokban  

Miklós: Bálint Sándor. 1904–1980. Életrajz. Budapest, 2013.
22 Polgári pártok és programjaik Magyarországon. 1944–1956. Pécs, 1994. 224–225.
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a Magyar Kommunista Pártnak is tagja volt) bízták meg a javaslat előterjesztésével. Az országos tilta-
kozáshullám nem is maradt el, s a parlamentben a DNP-s képviselő Bálint Sándor is fölszólalt ellene. 
Beszédében a lelkiismereti szabadságra hivatkozva vezette le az iskolai vallásoktatás szükségessé-
gét, hiszen – indokolt – a keresztény szülőknek erkölcsi kötelességük gyermekeik vallási nevelését 
biztosítani, s iskolai hitoktatás híján a szülők önhibájukon kívül nem tudnák teljesíteni a gyermekük 
keresztelésekor vállalt ígéretüket. Bálint Sándor beszéde után odament Ortutayhoz és megkérdezte 
tőle: Gyula, ugye, igazam volt?

Az 1960-as években a következőket jegyezte föl a kádári diktatúra Magyarországról. „Amiben ide-
haza élünk, az szellemi vesztegzár, hódoltság a javából. […] K[ádár]. J[ános]. államának az a tragédiája,  
hogy az emlegetett ’frigidaire szocializmusnak’, a kispolgári materializmusnak, a habzsoló önzésnek,  
az eszménnyé emelt műveletlenségnek, a komfort eretnekségnek kénytelen engedni. Ez a társadalom 
– legalább egyelőre – méltatlan is a szabadságra. […] Láncra verve, kifosztva, sivatagba száműzve is 
szabad vagyok, elfogadom így ezt az életet: halálos életemet, de bele sohasem nyugszom.”23

Bálint Sándor parlamenti képviselőként – 1945 novembere és 1948 decembere között – megfogal-
mazott aktuális politikai állásfoglalásai (például a törvényhozásban elhangzott beszédei) a keresz-
ténység erkölcsi alapján álltak, s egyrészt a magyar nemzeti hagyományok iránti elkötelezettséget, 
másrészt a szellemileg nyitott, európai léptékű gondolkodásmódot bizonyították. Nem véletlenül sür-
gette a keresztény fundamentumokon álló európai unió megalkotását, s nem véletlenül vallotta róla 
nevelt fia, Bálint Péter (Dlusztus Imrének adott és a Szegedi Egyetem hasábjain 2004-ben megjelent 
interjújában), hogy „a világért már nagyon korán felelősséget vállaló európai gondolkodó” volt.24

Bálint Sándor évtizedeken keresztül készített naplójegyzeteket, amelyekből egyelőre sajnos csak 
szemelvények jelentek meg Breviárium címmel. A breviárium rövid szövegek, irodalmi szemelvények 
gyűjteménye. A keresztény világban leginkább a katolikus papi és szerzetesi életelőírások világá-
ból ismert: az egyháziak a breviáriumot olvasva teljesítik napi imavállalásukat, hiszen a kis könyv  
az aznapi zsolozsma olvasmányait és szövegét tartalmazza.

A Szeged–Alsóvároson született Bálint Sándor – aki mind a Szeged-kutatásnak, mind a magyar-
országi szakrális néprajzkutatásnak emblematikus alakja volt, politikusként (1945 és 1948 között 
parlamenti képviselőként) pedig a keresztény és demokrata alapokon álló politikai rendszerek és 
 az európai eszmények elkötelezettje – hosszú éveken keresztül készített naplójegyzeteket. Az évtize-
deken át írt szövegeket azonban a rendőrség elkobozta, amikor a hallgatók körében népszerű pro-
fesszort 1965-ben koncepciós perben elítélték és eltávolították a szegedi egyetemről (a vád ellene 
az volt, hogy egy nyugat-németországi útjáról Nagy Imréről szóló köteteket hozott be, s azokat is-
merősei körében – „lázító és rendszerellenes izgató szándékkal” – terjesztette). Később a följegy-
zések nagy része ugyan visszakerült hozzá, ő azonban úgy döntött: többé nem jegyzi le gondolatait. 
A naplók nagyobb része tehát napjainkban az örökösök birtokában van. Ebből jelent meg egy rövid  

23 Idézi: Csapody Miklós: Az európai „Keresztény Unió”. Bálint Sándor kereszténydemokráciája. Magyar Egyháztörténeti Vázla-
tok, 2012. 3–4. sz. 127.

24 Ennek más szempontokkal való megerősítését lásd bővebben: Kereszténység, demokrácia, európai szellemiség. Írások Bálint 
Sándorról. Szerk. Miklós Péter. Szeged, 2013.



20

A keresztény politika modelljei a koalíciós években

és tematikus válogatás Breviárium címmel 1997-ben.25 Mivel azonban a szemelvények nem egysé-
gükben és eredeti szövegkörnyezetükben vannak közölve, a történettudománynak és az emlékezet-
kutatásnak nem szolgálnak forrásul (mint például Ortutay Gyula nemrégiben három vaskos kötetben  
kiadott naplójegyzetei, amelyek lapjain bőven olvashatunk az 1980 májusában elhunyt Bálint  
Sándorról – sajnos legtöbbször az irigység és a gőg hangján), viszont – témájuk és terjedelmük miatt 
– kiváló lelki olvasmánynak bizonyulnak.26

Milyen is Bálint Sándor spiritualitása? Jellegzetesen magyar – sőt: kifejezetten alföldi (szegedi) – 
katolikus gyökerekből kinövő, etnikai, felekezeti és világnézeti szempontból egyaránt nyitott és tole-
ráns lelkiség, amelynek központjában a keresztény küldetés áll. A keresztény ember küldetése pedig 
nem más, mint hogy Jézus Krisztus tanításait és azok értékeit jelenítse meg az őt körülvevő világban. 
Hogy ez a Krisztuskövető küldetés mennyire sajátja volt Bálint Sándornak, azt az is jól példázza, hogy 
az ellene politikai okokból folyó nyomozás és per idején azt mondta: „Csak arra kéröm az én Uramat, 
Istenömet, hogy soha né tudjam mög, ki juttatott engöm ide. Nem akarom, hogy ellene a lelkömben 
bármikor is harag keletközzön.”27

 Bálint Sándor világképe – hasonlóan az adatközlőként vele kapcsolatba kerülő egyszerű em-
berekkel – archaikus volt, abból az aspektusból, hogy a mindennapokban – mind a természeti  
jelenségekben (szerinte az Isten által teremtett világban), mind az épített környezetben és  
az emberi kapcsolatokban (az emberi munka és értelem megnyilvánulásaiban) – a Teremtő jelenlétét 
és szándékait fürkészte. Ez a transzcendencia felé folyamatosan nyitott alapállás érhető tetten  
az alábbiakban olvasható sorokban is.

„A mi Közép-Európánk, mondjuk ki bátran: történelmi Magyarországunk milyen gazdag az euró-
pai emberség archaikus bizonyságaiban. A sokféleségen, Bizánc és Wittenberg, sőt olykor még Genf  
sugallatain is átsugárzik a magyarrá honosult latin tisztaság, mérséklet és nyugalom. Itt minden kissé  
megkésett, vagy elakadt, de talán ezért van mindennek valami közvetlen, tartózkodó méltósága, utá-
nozhatatlan személyessége és így teljessége is. A táj népművészete és népélete ott él a középkor 
szomszédságában, szakrális igézetében: reális, kötelességtudó, mégis átlényegült, mint az Áldozat 
kenyere és bora.”28

Bálint Sándor, az egyik augusztus elsején – születésnapján – így adott hálát naplójában: „Szállani, 
meg nem állani. Vajon nem veszteglek-é már én egyhelyben: a földön? Mind sűrűbben érkezem meg 
én, aki ebben a világban csak menni és csodálkozni akartam. Idegen szerettem volna lenni és mind 
többen kezdenek ismerni. Istenem: Te akartad így, én azonban mégsem felejtek el sohasem.”29

A keresztény alapokon álló, szellemileg nyitott européer mentalitás teszi Bálint Sándor politikai 
hitvallását megalapozottá, hitelessé és követendővé. S teszi szellemi örökségét aktuálissá a harmadik 
évezred Magyarországán.

25 Bálint Sándor: Breviárium. Szerk. Csanálosi Lilla. Szeged, 1997. (a továbbiakban: Breviárium)
26 Vö. Ortutay Gyula: Napló. 1–3. köt. Budapest, 2009–2010.
27 Gyulay Endre: Örülök, hogy ismeretem. In: Kereszténység, demokrácia, európai szellemiség. Szerk. Miklós Péter. Szeged, 

2013. 14.
28 Breviárium, 91.
29 Breviárium, 57.
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Hódmezővásárhelyen a tárgyalt korszakban a katolikus egyháznak több intézménye működött. Az ősi 
belvárosi Szentháromság-plébánia mellett az újonnan szervezett – és a jezsuiták vezetése alatt álló –  
Szent István-templomhoz kapcsolódva is létrejött előbb a plébánia (mint kánonjogi egység 1936-ban), 
majd az egyházközség (mint a katolikus hívek civil szervezete 1946-ban). A domonkos rend női ágá-
nak a rendháza mellett iskolái működtek a városban, a jezsuita szerzetesek pedig a plébániai teendő-
kön kívül a nagyszámú tanyai lakosság lelki gondozásából, valamint a hitoktatásból és az ifjúság-
pasztorációból is kivették a részüket.

Hódmezővásárhely a magyarországi katolikus egyházigazgatáson belül a váci püspökség – amely-
nek főpásztora akkor Pétery József – része volt, s annak is a csongrádi főesperesi kerületének  
a hódmezővásárhelyi esperességéhez tartozott. A vásárhelyi kerületi esperes ebben az időben Verdon  
Lajos címzetes apát, szegvári plébános. A hódmezővásárhely-belvárosi plébános Cseh András ka-
nonok, majd Lancz Kálmán volt, míg a Szent István-templomban Zsíros Ferenc jezsuita, Vásárhely- 
Kutason (a mai Székkutason) pedig Olajkár Alajos látta el a lelkészi feladatokat. Az 1943. évi egyház-
megyei összeírás szerint a hódmezővásárhelyi egyházközségnek – és annak három plébániájának –  
a területén a városban 19 832, míg a külterületen – a környező tanyavilágban – 60 342 katolikus 
hívő élt.30

Mielőtt a tragikus – és mind egyház-, mind társadalomtörténeti szempontból tanulságos – 
1944/45-ös időszak hódmezővásárhelyi eseményeinek bemutatása kezdődne, a következőkben  
az egyházkormányzatot irányító váci püspök, valamint a három helyi plébános – akiket a tanulmá-
nyomban számtalan helyen említek – életútját tekintem át vázlatosan.

Pétery (1939-ig Petró) József Miskolcon született 1890. június 21-én. Az egri egyházmegye 
kispapjaként a teológiát Innsbruckban végezte és ott is doktorált. 1912. december 29-én szentelték 
pappá. Az egri főegyházmegyei szeminárium dogmatika tanára és spirituálisa. 1938-tól kanonok és 
egri székesegyházi plébános. XII. Piusz pápa 1942. október 24-én nevezte ki váci megyéspüspökké. 
Egerben szentelték püspökké 1942. november 8-án, váci székfoglalóját három nappal később tartotta.  
1944-ben a frontvonal közeledésekor, kifejezetten megtiltotta papjainak, hogy állomáshelyüket,  
s a reájuk bízott híveket elhagyják. 1945 után egyik legelkötelezettebb híve volt az 1949-ben kon-
cepciós perben elítélt és bebörtönzött Mindszenty József bíborosnak. Emiatt a Váctól távoli Hejcére 
internálták, ahonnan az 1956-os forradalom napjaiban egy rövid időre kiszabadult, ám 1957 tavaszán 
ismét vissza kellett térnie Hejcére, ahol 1967. november 25-én hunyt el.31

30 Schematismus cleri dioecesis Vaciensis pro anno a Christo nato 1943. Vác, 1943. 39–40.
31 Vö. Petróci Sándor: Emlékek Pétery József püspökről. Budapest, 1998.
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Cseh András 1922 és 1950 között volt hódmezővásárhelyi plébános. 1887. december 18-án szü-
letett Csépán. Szegeden és Kecskeméten, végül a váci szemináriumban tanult. 1910-ben szentelték 
pappá. Palotás, Gödöllő, Lajosmizse, Kiskunmajsa és Rákospalota volt segédlelkészi állomáshelye. 
1920 szeptemberében került Hódmezővásárhelyre káplánként. 1920 decemberétől mint adminiszt-
rátor, 1922 januárjától pedig mint plébános szolgálta a vásárhelyi katolikus közösséget. 1924-től 
címzetes esperes, 1935-től a váci székeskáptalan tiszteletbeli kanonokja. Lelkészi működése idején 
az egységes vásárhelyi plébánia területén megszervezte a városi Szent István király-plébániát, vala-
mint a kutasi és a mártélyi egyházközséget is. Több hitbuzgalmi témájú könyv szerzője. 1949 végével 
nyugdíjba vonult. 1950 karácsony másnapján Hódmezővásárhelyen hunyt el. Temetési szertartását 
egykori káplánja, Kovács Vince fölszentelt püspök, váci segédpüspök végezte.32

Lancz Kálmán 1909. december 27-én született Reziben. Teológiai tanulmányait Vácott és Rómá-
ban végezte, doktori fokozatot szerzett. A katolikus világegyház központjában szentelték pappá 1936. 
október 25-én. Vácott, majd Szentesen szolgált. 1950. január 1. és 1957. szeptember 30. között volt  
a vásárhelyi Szentháromság-templom plébánosa. Később az egri érseki székhelyen zsinati vizsgáztató,  
s hittudományi főiskolai tanár és prefektus. 1971. január 11-én halt meg Budapesten.33

Zsíros Ferenc 1879. április 11-én született Cegléden. Innsbruckban és Pozsonyban végezte 
a jezsuita noviciátust. Bécsben, Kalocsán, majd Budapesten szolgált. A Szív újság és a Katolikus 
Missziók című lapot szerkesztette és tanácsadója volt a Magyar Kultúra című folyóiratnak. 1944 és 
1951 között látta el – szintén jezsuita káplánjaival – a hódmezővásárhelyi Szent István-plébánia 
híveinek lelki gondozását. A szerzetesrendek föloszlatása után, 1951-ben rövid ideig Mezőköves-
den tevékenykedett, majd a pannonhalmi papi otthonba kényszerült, ahol 1961. augusztus 17-én 
elhunyt.34

Zsíros Ferenc jezsuita atya, helyettes hódmezővásárhely-belvárosi plébános 1945. április 19-én 
írt jelentést a váci püspöki hatóságnak, amelyben összefoglalta szovjet megszállás helyi eseményeit, 
valamint a frontátvonulás következményeit. Összefoglalása elején a helyettes lelkész tájékoztatta  
az egyházmegyei elöljáróságot, hogy azért nem tudta korábban küldeni a helyzetleírást, mert az azt 
bekérő püspöki (az 1944. évi IX. számú és az 1945. évi I. számú) körlevelek – a postaforgalom aka-
dozása miatt – nem érkeztek meg Hódmezővásárhelyre, s azok tartalmáról csak a szomszédos Mártély 
plébániájáról kölcsönzött példányokból szerzett tudomást.35

Beszámolója elején Zsíros páter Vásárhely 1944. október 7–8-i szovjet megszállásának momen-
tumait és annak előzményeit írta le. Ebből kiderül, hogy – a szocializmus kori történetírásban „első 
felszabadult városnak” nevezett – Makó felől érkezett a Vörös Hadsereg36, s hogy a belvárosi templom 
épülete – noha, mivel visszavonulási úton helyezkedett el, tűzvonalban volt – csupán csekély veszte-
séget könyvelhetett el a megszállás során.

32 Lichtner Gáspár – Gacsári Kiss Sándor: Hódmezővásárhely története katolikus szemmel. Szerk., s. a.r.: Alácsi Ervin János –  
Pálinkó Máté. Hódmezővásárhely, 2014. 207–209.

33 Lichtner Gáspár – Gacsári Kiss Sándor: i. m. 209–210.
34 Lichtner Gáspár – Gacsári Kiss Sándor: i. m. 302. és Bikfalvi Géza: Magyar jezsuiták történeti névtára. 1853–2003. Budapest, 

2007. 255.
35 Váci Püspöki és Káptalani Levéltár (a továbbiakban: VPKL)A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 538/1945.
36 Vö. Makó, az első felszabadult város. Szerk. Tamasi Mihály. Makó, 1985.
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„Itt már [1944.] szept[ember]. közepén megakadt a postaforgalom, 24-től kezdve pedig meg-
kezdődött az orosz offenzíva Makó felől. A várost is lőtték, a belvárosi templom ez alkalommal sérült 
meg, ablakai törtek be, de már régen, a nagy hideg beállta előtt rendbe hoztuk. Egy-két nap múlva 
magyar segítség érkezett és az ellenséget visszanyomták Makóig, de aztán Makó, Földeák, Orosháza, 
Békéscsaba közt alakult ki a front és kéthétig tartott az izgalmas hullámzás, míg végre okt[óber]. 
6-án áttörték a frontot és miután a magyarok visszavonultak okt[óber]. 7–8 közt elérték Hódot37. 
Egész éjjel lőtték a várost. Ez alkalommal a Szent István templom és plébánia is a tűzbe került, mert 
éppen a visszavonulási vonalba esett. A plébánia összes ablakait betörte a légnyomás vagy a sok 
szilánk, a templom azonban épen maradt, csak egy festett üvegablakot ért puskagolyó és a bejárat 
ablakai zúzódtak össze. 

Az orosz bevonulás okt[óber]. 8-án történt csendben, mert ellenállás nem volt. Délig már ellepték 
a várost, a nagyobb rész azonban továbbhaladt Szeged felé.”38

A vásárhelyi Szentháromság-templom híveinek lelkipásztori ellátását a szovjetek bevonulása  
idején ellátó Zsíros Ferenc soraiból kiderül, hogy a belvárosi egyházközség mind a négy papja  
– Cseh András plébános, valamint Bea Antal, Horvát László és Kósa László segédlelkész – távozott  
a városból 1944 végén, ezért ideiglenes lelkipásztori megbízás kiadására volt szükség Forró  
Ferenc jezsuita számára. Mivel azonban a belvárosi plébánia működése leállt – még a „házvezetés” 
is szünetelt –, bár Forró páter éjjel-nappal átmeneti állomáshelyén volt, étkezni „hazajárt” a jezsuita 
rendházba.

„A plébániát és templomot semmi bántódás nem érte. Mivel a Szentháromság plébániáról a 4 lel-
kész közül az utolsó is elment, hogy ki ne rabolják, mint elhagyott objektumot, Forró Ferenc SJ hit-
tanárt küldtem oda egyik segítőtestvérrel39, hogy a páter ott misézzék és a híveket lássa el. Éjjel-nappal 
ott voltak, csak étkezésre jártak haza40, mert ott a házvezetés is teljesen megszűnt. Így sikerült a plé-
bániát megóvni, csak kisebb károk keletkeztek. 

Okt[óber]. 21-én éjjel az oroszok körülzárták a plébániákat és a templomot és házkutatást tartottak. 
Nem volt itt semmi gyanús.

Okt[óber]. 23-án összehívtam az egyháztanácsot, hogy itthon maradt tagjaival az egyházközség 
és iskolák ügyeit intézzük. Arról volt szó, hogy az iskolákat nov[ember]-ben megkezdjük és mivel 
a tanerők is elmenekültek /csak 3 maradt itt/, a hiányokat pótolni kellett. Mivel az egyházi adót  
a várostól megkaptuk, a tisztviselőket, tanítókat fizetni tudjuk és a károkat is kijavíthatjuk.”41

Nemcsak a városban élő hívek, hanem a tanyai lakosság lelki igényeinek kielégítését is megszer-
vezte – olvasható az előbbiekben már bőve idézett nagy forrásértékű jelentéséből –a Jézus Társa-
ságához tartozó helyettes plébános, akinek gondja volt a közeli Mindszent település plébániájának 
ellátására éppúgy, mint az iskolai katolikus hitoktatás megszervezésére.

37 Hódmezővásárhelyt.
38 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 538/1945.
39 Kálóczi Jánossal.
40 A jezsuita rendházba.
41 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 538/1945.
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„Ezekben a napokban tudtam meg – fogalmazott Zsíros Ferenc –, hogy Mindszent42 pap nélkül 
maradt, azért P[áter]. Godó Mihály SJ káplánt odaküldöttem egyelőre 5 napra, később pedig egész 
hónapra, míg P[áter]. Keszeg Imre SJ fel nem váltotta. Ezt már Dr. Verdon [] püsp[öki]. helynök úrral 
is megbeszéltük.

Nov[ember]. 24[-én] Szegedről P[áter]. Omerovich Tamás SJ ide érkezett és a Szentháromság 
plébániára irányítottam P[áter]. Forró mellé, hogy könnyebben lássák el a híveket, mert P. Forró hit-
tanár is.

Nov[ember]. 27-én idejött Dr. Verdon úr, megbízott az egyházközségi elnöki hivatallal, ellátott 
a megfelelő fakultásokkal, P[áter]. Forrót kinevezte a belső plébánia adminisztrátorává. P[áter]. 
Omerovichot káplánná.

Az iskolák már nov[ember]. elején megkezdődtek. P[áter]. Forró az eltávozott hittanár helyett 
átvette a ref[ormátus]. gimn[ázium]. és az állami polg[ári]. leányiskola kat[olikus]. növendékeinek 
tanítását. A belvárosi áll[ami]. elemi iskolák hitoktatására Skultéty Julia kispesti hitoktatónőt állítot-
tam be, a zárdai kat[olikus]. polgári–gazdasági iskola és a tanonciskola hitoktatását magam vettem át,  
a Szent István plébánia állami iskoláiban P[áter]. Koós SJ tanította a hittant. 

Mivel a zárda iskoláiban csak két tanárnő illetve tanítónő maradt, fölkérésre vállaltam az iskolák 
igazgatóságát és ezt az ideiglenes püspöki helynök úr is jóváhagyta, hiszen senki mást nem tudtak 
ugyanis kijelölni. 

Karácsony előtt, mikor az utazási viszonyok kicsit jobbak lettek, megkezdtük a tanyai központokon 
a misézést és a hittanórákat is. Mivel a kerékpár még elég veszélyes volt, legtöbbször gyalog tették 
meg az atyák a 10–15 km utat.”43

Zsíros páter jelentéséből kiderül, hogy a hittanosok és az elsőáldozók fölkészítése nem állt meg 
a zavaros 1944/45-ös időszakban, s hogy 1945 elején a plébános és az egyik káplán is visszatért.  
A lelki és a vallási életre is hatással volt a front átvonulása, hiszen a Vásárhely környéki tanyai miséző 
helyeken megtöbbszöröződött a liturgikus eseményeken résztvevők száma.

„Így ment a két plébánia vezetése febr[uár]. közepéig, amikor Dr. Kósa László hitoktató vissza-
tért, febr[uár]. 20-án pedig Cseh András kanonok úr elfoglalta állását. P[áter]. Forró megbízatása 
megszűnt, febr[uár]. 24-én P[áter]. Omerrel44 együtt visszatért a Szent István plébániára. A püspöki 
helynök úr továbbá ügyintézkedett, hogy a közös egyházközség vezetését mint egyházi elnök to-
vábbra is tartsam meg. Mostanában a nehéz körülmények miatt kéthetenkint van tanácsgyűlés, hogy 
a felmerülő ügyeket gyorsan elintézhessük. 

Mivel az iskolákban a tanítás november óta zavartalanul folyik, a II. osztályos gyermekeket kará-
csony óta előkészítettük az első szent áldozásra és fehérvasárnap45 megtartottuk az első szentáldozást 
a mi plébániákon úgy a kat[olikus]., mint az állami iskolák növendékeinél. 

42 A mintegy tízezer lakosú – és közel száz százalékban katolikus lakta – Mindszent plébánosát, Kovács Alajos (1909–1972) 
plébánost 1944 végén letartóztatták.

43 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 538/1945.
44 Omerovich Tamással.
45 Fehérvasárnap – Dominica in albis – a húsvét nyolcadát záró vasárnap (a második vatikáni zsinat óta húsvét második vasár-

napja), amely 1945-ben április 8-án volt. Nevét onnan kapta, hogy az ókori keresztény időkben a nagyszombaton keresztelt kate-
kumenek ezen a napon vetették le fehér ruhájukat, amelyet egy héten át viseltek.
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Most kaptam meg Kegyelmes Uram intézkedését az első osztályos gyermekek első áldozásáról. 
Mivel időnk van, úgy készítjük elő a kicsinyeket, hogy Jézus Szíve ünnepén46 illetve a követő vasárna-
pon lesz az első szentáldozásuk. 

Híveink közül sokan menekültek el: vagyonosak, tisztviselők, stb. Százalékban nem lehet meg-
állapítani, mert egyesek hamar visszatértek és a hazatérés még tart. Akik itt maradtak, az ország többi 
részével összehasonlítva, keveset szenvedtek. Anyagiakban sok kár történt, de azt elég könnyen vise-
lik el. Lelkiekben a jók megerősödtek, a könnyelműek pedig talán még léhábbak lettek.

Feltűnően szaporodnak a tanyai központokban a szentmise-látogatók. Ahol előbb 5–10 hívő jelent 
meg, ott most már 30–40 felnőtt és gyermek van a szentmisén.”47

Összefoglaló helyzetjelentése végén Zsíros Ferenc jezsuita rámutatott arra a jelenségre, hogy  
a hódmezővásárhelyi katolikus gyermekek egy része protestáns – elsősorban református – iskolába jár, 
s jelentős részüknek – főleg a tanyaiknak – katolikus hitoktatójuk sincs. „Nagy baj – írta Zsíros páter –,  
hogy gyermekeink egy része még protestáns iskolába jár és a tanyákon protestáns tanító tartja  
a katolikus hitoktatást.”48

Pétery József váci püspök – aki a front közeledtével kifejezetten megtiltotta egyházmegyéje pap-
jainak, hogy elhagyják az állomáshelyüket – elismerően nyugtázta Zsíros Ferenc és jezsuita rend-
társai tevékenységét. 1945. április 28-án kelt válaszlevelében a főpásztor megerősítette Zsíros 
páter egyházközségi megbízását, amit hivatalosan azzal indokolt, hogy meg kell várni a Cseh András 
kanonokkal kapcsolatban lefolytatott igazolási eljárás lezárását.

„Nagy örömmel vettem kézbe Plébános Úr jelentését – írta a püspök Zsíros Ferencnek – arról  
a nagyszerű lelkipásztori helytállásról és működésről, amelyet Plébános Úr és a Jézus Társasági atyák 
az elmúlt nehéz hónapokban felmutattak. Meleg főpásztori elismerésemet fejezem ki Plébános Úrnak 
és Munkatársainak azért a hűséges kitartásért és körültekintő, áldozatos buzgólkodásért, amelynek 
köszönhetjük, hogy a jó hívek ezekben a viharos időkben nem maradtak lelkipásztori ellátás nélkül.”49

Két nappal Zsíros Ferenc föntebb bemutatott forrásértékű jelentésének elkészülte után, 1945. 
április 21-én Cseh András kanonok, belvárosi plébános is helyzetjelentést küldött a püspökségnek, 
amelyben egyrészt tájékoztatta a főpapot visszatértéről, másrészt kérte tőle az egyházközségi elnöki 
megbízatást. 

„Legmélyebb tisztelettel jelentem – írta Cseh András –, hogy távollétem idejére Dr. Verdon Lajos fő-
esperes, Püspöki Helynök Úr, Páter Zsíros Ferenc Jézus Társasági Atyát, a Sz[ent]. István templom plébáno-
sát bízta meg az Egyházközség vezetésével. – Amikor hazatérésem után Püspöki Helynök Urnak jelentettem, 
hogy a plébánia vezetését átvettem, arra is kértem, hogy az egyházközség vezetését, mint egyházi elnök 
újra átvehessem. Választ nem kaptam, de úgy értesültem, hogy egyelőre az új kézben marad a vezetés.”50

46 Jézus Szentséges Szívének ősi gyökerű, de csak a barokk korban elterjedt főünnepe a Pünkösd utáni második vasárnapot 
(az Úrnapnyolcadát) követő péntek, amely 1945-ben június 8-ra (az azt követő vasárnap pedig június 10-re) esett. A jezsuita rend 
pasztorációs programjában a társadalmi szolidaritás és megbékélés, valamint a szociális megújhodás jeleként tekintett a Jézus Szíve- 
kultuszra.

47 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 538/1945.
48 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 538/1945.
49 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 538/1945.
50 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 953/1945
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Cseh kanonok levelében – miután hivatkozott arra, hogy Verdon Lajos főesperes 1945. április 10-i 
telefonbeszélgetésük alkalmával azt ajánlotta neki, forduljon kérésével közvetlenül a püspökhöz –  
a következő indokokat hozta föl.

„1./ Semmi különös nehézsége nincs annak, hogy Zsíros páter fölmentessék az egyházelnökség 
tiszte alól. Semmi olyan ügy nincs szőnyegen, ami a vezető folytonosságát kívánná. Még az egyház-
község szétválasztása sem, mely ügyet visszatérésemig pihentettek, s csak hazajövetelem utáni első 
gyűlésen vetettek fel újra.51 – Még csak a költségvetés vagy zárszámadás összeállítása sem áll útban, 
mert ezideig ahhoz hozzá sem fogtak. 

2./ Az egyházközség irányításában és ügyeinek vitelében szabálytalanságok vannak. Nem a jó-
akarat hiánya miatt, hanem az idevonatkozó szabályok és törvények, a sokévi ügyvitelből szerezhető 
tapasztalatok, az egyes ügyek története és az egyházközségi szellemmel való telitettség hiánya miatt.

3./ Sem a vezetőnek, sem a mostani összeállítású »egyháztanács«-nak nincs meg az egyetemes 
/városunk összkatolikussága/ érdekek iránti érzéke. Ami a költségvetésen kívüli egyoldalú költeke-
zések megismétlődéséből különösen kitűnik. Amiket azért nem vehet észre a felettes hatóság, mert 
ezen határozatok/ról szóló jegyzőkönyvek/ nincsenek jóváhagyásra felterjesztve. – Ez a partikuláris 
gondolkodás teljesen érthető, ha rámutatunk arra, hogy az egyháztanács illetve »Intéző Bizottság« /?/ 
tagjainak újabb összeállítása a Szent István plébánia híveiből történt, mely eljárás még békevilágban is 
alkalmas az egyensúlyt megbontani. 

4./ A Páter Zsíros egyházközségi elnökségével a jezsuiták privilegizált helyzete nem szolgálja  
a plébániák nyugodt egyensúlyát sem, amelyre én 8 éven át oly nagy súlyt fektettem. Való, hogy a 
plébániánk /belvárosi/ és papságának működési szabadsága, plébániai jogai nem egyszer háttérbe 
szorulnak. A jogok kölcsönös tisztelete csupán egyoldalú, a beavatkozás nem ritka eset. Nem kell igen 
éles szem ahhoz, hogy a folyamatban felfedezzük nemcsak a hegemóniára, illetve szupremáciára52, 
hanem a hódításra való törekvés körvonalait. – Nem állítom, hogy ez tudatos törekvés; de minden-
esetre nem biztató annak kitörülhetetlen látása, hogy ez lesz a többágú munka eredménye. 

A legkevésbé sérelmes megoldás szerintem az lenne, ha az egyházközségek szétosztásával ők is 
saját maguk gazdája lennének. De addig is, míg efelől döntés történhetik, arra kérem Nagyméltósá-
godat, hogy, ha bölcs mérlegelés szerint jónak látja: méltóztassék Páter Zsíros Ferenc jézustársasági 
atya, plébános urat az egyházközségi egyházi elnökségtől fölmentve azt újra reám ruházni.”53

Ugyanezen a napon – 1945. április 21-én – Cseh András a korábban említett püspöki rendelkezéseknek 
megfelelően maga is adott jelentést, amelyben nem pusztán a Hódmezővásárhelyen és a plébániája terüle-
tén történt eseményeket írta le, de arra is magyarázatot kívánt adni az egyházmegyei elöljáróságnak, hogy 
miért volt távol a megszállás napjaiban – és utána mintegy négy hónapig – kijelölt papi állomáshelyétől.

„Szeptember második felében érkeztek városunkba az első nyugtalanító hírek az orosz seregek 
közeledéséről, bár azok csak október első hetében váltak valóra. – Én szeptember 25-én orvo-
som tanácsára Budapestre utaztam, hogy iszapos fürdőket vegyek kínzó reumámra és egyébként is  

51 Akkoriban ugyan két plébánia működött Hódmezővásárhelyen, de egy egyházközségi szervezetbe tömörülve, amelynek élén 
az egyházi elnök állt. Az egyházközség – anyagi és szervezeti – szétválására csak 1946-ban került sor.

52 Vezető szerepre, illetve fönnhatóságra.
53 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 953/1945.
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felülvizsgáltassam magamat szakorvossal. Hála Istennek különös bajt nem talált. – Október 3-án 
Nagyméltóságodnál voltam tisztelgő látogatáson és az eljövendő időkben való miheztartásunkra  
kikérni kegyes utasításait. – A kultuszminisztérium elnöki osztályától nyert kiküldetési rendelettel  
/mely a Tisza átlépésére jogosított/ okt[óber]. 6-án hazaindultam Pestről, de – sajnos csak Szegedig 
jutottam. Vonat nem volt, autó nem vállalkozott, kocsink – sikerült szerezni – útközben a menekültek 
nagy számát és ijedelmét látva, megtagadta a tovább jövetelt. A rémhírek hatása alatt Budapestre 
menekültem, mint arról Főpásztoromnak jelentést is tettem.

Itthon ezalatt a következők történtek:
Szeptember 26-án néhány páncélos megközelítette a várost, s azt reggeltől délig messze hordó  

ágyúkkal lőtték. Délelőtt ½ 11 órakor a templom keleti oldalán a gyóntatószékem fölött a szélső 
nagy ablak sarkánál 10 cm-es ágyúlövedék csapott be, felrobbant és a gyóntatószéken, oltárlépcsőn,  
néhány padban a repesz szakított, a mennyezetet és az orgonát és falakat megsértette. A légnyomás  
a templom 3 hajójának, a kórusnak összes ablakait betörte. Csak a szentély 2 színes ablaka és az 
orgona mögötti egy ablak maradt sértetlen. A kár körülbelül 10.000 pengő. A hívek ajándékaiból  
az ablakokat újra beüvegezték.

Aztán csend lett, illetve a harcok visszatolódtak Makó és Földeák környékére. Közben egy Amerikát 
járt ref[ormátus]. lelkész – aki családjával a tiszai kompon Mindszentnél nem tudott elmenekülni, 
idegösszeomlást kapott és egész családját kiirtotta, végül önmagát szúrta agyon késsel. – Szept[ember]. 
30-án 18 éves kortól mindenkit befogtak sáncásási munkákra. Okt[óber]. 1-jén plakátok jelen-
tek meg, melyen a lakosságot a város kiürítésére hívták fel, illetve a menekülést tanácsolták: mire 
megindult a menekülők áradata. Az eddigi adatok szerint felnőtt és gyermek mintegy 10–15 000-en 
hagyták el a várost.

A Plébániánkon híradós század vezetősége, tovább 1 katolikus és 1 evang[élikus]. tábori lelkész, 
1 tábornok szállottak meg. Ezek okt[óber]. 7-én elvonultak és a papságnak is tanácsolták a mielőbbi 
menekülést. Okt[óber]. 6-án éjjel 11-től okt[óber]. 7-én hajnali 3 óráig volt az első és egyetlen – 
nagy légitámadás, bombázással, mely alatt sokan meghaltak vagy megsérültek. Mire felülkerekedett 
a félelem és nagyon sokan elmenekültek.

Ekkor menekültek el Dr. Kósa László hitoktatóm, Horváth József káplánom és Bea Antal hittanárom is. 
A Szent István plébánia papsága is készen állott legalább a tanyavilágba való kihúzódásra. De aztán 
itt maradtak, s káplánom kérésére egy páter mindjárt ide is jött kisegítő szolgálatra. Október 11-én 
állandó helyettesítésre jött Forró Ferenc páter, akit a Püspöki Helynök úr megbízott az adminisztrátori 
teendők végzésével, majd nov[ember]. 25-én újabb kisegítőnek P[áter]. Omerovics, akik 1945.  
febr[uár]. 20-án hazaérkezésemig ellátták a lelkipásztori teendőket és a hitoktatást.”54

A belvárosi plébános jelentéséből azt is megtudhatjuk, hogy a szovjet városparancsnokság ígé-
retet tette a szabad vallásgyakorlás föltételeinek biztosítására, valamint, hogy a Vásárhelyről be-
sorozottak és az onnan a front elől elmenekülők mintegy nyolcvan százaléka visszatért, ugyanakkor  
a harcoknak százhetven katolikus ember esett áldozatul.

54 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 953/1945.
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„Az orosz parancsnokság a fegyverszüneti feltételek becsületes betartásával szabad vallásgya-
korlatot engedélyezett, amit egy új parancsnok előttünk ápr[ilis]. elején ünnepélyesen megújított.  
– Az egyházi személyeknek semmi bántódásuk nem történt; a templomban, a plébánián, egyházi la-
kásokban úgyszólván semmi kár nem esett. A jezsuitáknak, név szerint az igen kedves Forró Ferenc 
páternek, Kálózy János55 fráternek elévülhetetlen érdeme, hogy a templom felszerelése, a plébániai 
lakások berendezése: bútor, ruha és ágyneműk szinte hiánytalanul megvannak. – Az egyházi épüle-
teket sem érte kár. Az idők múlása okozta bajok is legföljebb a plébániák és egyházközségi tanya- 
épületeken vannak. Sajnos: azok helyrehozatalára nincs pénzünk; de viszont építőanyagot sem lehet 
kapni, a munkabérekről pedig jobb nem is szólni.

Az elmenekülteknek /és bevonultaknak/ eddig mintegy 80%-a érkezett vissza. A Dunántúl még 
sokan vannak, és ifjúságunkból sokan mentek vagy vittek ki Németországba, akiket szorongva  
és imádkozva várunk vissza.

Városunk – Isten különöse jóvoltából – a nagyobb csapásokat elkerülte. Bombázás csak egyszer volt. 
Az anyakönyvek tanúsága szerint körülbelül 170 katolikus halottja van a háborúnak, akik a Hősök 
temetőjének parcellájában vannak elhantolva.”56

Cseh András kanonok beszámolója végén arra is kitért, hogy a város két plébániájának – a Szent-
háromság-templom és a Szent István-templom – hívei között konfliktust okozott az, hogy a bel-
városi plébánia papjai elhagyták a várost és a hódmezővásárhelyi katolikusok lelki gondozására csak 
 a jezsuita atyák maradtak a városban. De jelentős problémaként említette az egyházi személyek  
elleni igazoló eljárásokat és a helyi egyházközségi és kegyúri földeknek a földbirtokreform során való 
igénybevételét is.

„A plébánia papságából legelsőnek Dr. Kósa László hitoktató tért vissza Kecskemétről, 1945. febr[uár].  
17-én, utána Cseh András plébános, február 20-án, végül Horváth József káplán, április 9-én.  
Bea Antal hittanár – úgy értesültem – a berkenyei plébániát látja el ideiglenesen.

A jezsuita páterek február 25-én fejezték be kisegítő működésüket, s azóta a régi rendben, meg-
újult buzgalommal foglalkozunk a hívekkel templomban, iskolákban, s a családok látogatásával  
az ő otthonukban. A templom látogatottsága, a napi s egyébkori szentáldozások száma növekvőben.  
A tanyai kiszállásokat, melyek múlt év október óta szüneteltek, újra rendszeresítjük.

Híveink kivétel nélkül szeretettel fogadtak s egyetlen megjegyzésük is sajnálkozó volt: »De kár, 
hogy elmentek, itthon nem történt volna semmi bajuk!«. – Nem úgy a Szent István plébánia egyes 
hívei, akik talán azért mert a jezsuiták nem menekültek el innen – »büszkék« a papjaikra. Pedig onnan 
is menekült el páter, csak másképen állítják be. – Lekicsinylő felfogásuknak hangot is adnak és oly-
képpen viselkednek is velünk szemben. Úgy látszik, hogy ezek nem a »papot« becsülik, hanem csak 
a saját papjaikat. – Ezt a megkülönböztetett tiszteletet a másik plébánia el is fogadja, nem is védenek 
bennünket, nehogy különleges megtisztelőiket megbántsák és rokonszenvüket kockáztassák.

De ez nem baj, a mi híveink tisztelnek, szeretnek, nem bántanak, ragaszkodnak hozzánk. – Ezek 
ismernek bennünket, hogy: kik vagyunk, mit érünk!

55 Helyen: Kálóczi János.
56 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 953/1945.
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Inkább baj, hogy az itt maradott papság nem nézett utána illetékes helyen, hogy a 15/1945. M.E. 
sz. rendelet »kötelezi-e« igazolásra a papságot és emiatt saját magukat, minket sokszor izgalomnak, 
nyugtalanságnak tettek ki. De bízunk a Jó Istenben, hogy ez is mielőbb elmúlik, véget ér.57

Még ennél is nagyobb baj, hogy a plébániák, kántorok javadalmi földjeit, továbbá az egyház-
községi és kegyúri földeket 558 katasztrális terjedelemben elvették, illetve összesen 100 katasztrális 
hold földet hagytak meg a belvárosi plébánia és hitközségi ingatlanok egymás melletti lapos, vizes, 
szikes rét és legelő földjén, melyben alig van szántóföld. – Az Egyházközség igen nehéz feladat előtt áll, 
melyen az Isteni Gondviselésen kívül a hívek hite és buzgósága tud csak átsegíteni, hogy minden 
intézményünket fenntarthassuk. – De erről, azt hiszem, az Egyházközség elnöke fog majd részletesen 
beszámolni. – Azt is remélem, hogy a benyújtott fellebbezésünk és a hatóságok igazságérzete a föld-
kérdést kedvezőbben fogja elintézni.”58

Pétery József váci püspök – mint válaszából kiderül – nem nagyon fogadta el Cseh András ma-
gyarázatát a szovjet megszállóktól sanyargatott híveitől való távolmaradásra. 1945. június 4-én kelt  
válaszában – amely éppen ellentétes hangvételű a Zsíros Ferenc páter tevékenységét elismerő leve-
lével – szűkszavúan, de maróan, a következőket írta. „Jelentését tudomásul veszem. Magam is nagyon 
sajnálom, hogy a világi papság elmenekült és megértem, hogy a hívek a jezsuitákat többre becsülik.”59

57 Ugyan a jogszabály nem írta elő az egyházi személyek (felekezeti alkalmazottak) igazolását, mégis alávetették őket – ország-
szerte – igazoló eljárásoknak.

58 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 953/1945.
59 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 953/1945.
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Zsíros Ferenc jezsuita páter, a Szent István plébánia lelkésze 1946. március 8-án jelentésben szá-
molt be a váci püspöki hivatalnak az 1945/46. téli lelkipásztori tevékenységéről. Nagy eredményként 
könyvelte el, hogy lelkigyakorlat- és elmélkedéssorozatuk keretében mintegy nyolcszáz vásárhelyi 
katolikus hívő ismerkedhetett meg az alapvető hittani igazságokkal és vehetett részt szentmisén.

„Az A[ctio].C[atholica].60 is ajánlotta az adventi időre főképpen a férfiak lelki gondozását, azért 
mert mi is örömmel ragadtuk meg az alkalmat, hogy híveinket amennyire a nehéz körülmények engedik, 
hathatósabban buzdítsuk a vallásos elmélyedésre. 

Szokásban voltak itt évenkint nagyböjti időben a lelkigyakorlatos konferenciák férfiak és nők  
részére esténkint 6 napon keresztül, de azt tapasztalták, hogy az eredmény gyönge volt. Aránylag 
kevesen vettek részt a legerősebb propaganda ellenére is és 6 előadás 6 napon keresztül nem tudta 
pótolni azt a nagy tudáshiányt, ami az itteni hívek lelkében tátong. 

Elhatároztuk tehát, hogy a tél folyamán, főképpen ádventben, amikor a gazdaságokban a munka 
szünetel, 3 napos félig zárt lelkigyakorlatot tartunk híveinknek 4 csoportban napi 4 előadással. 

Megkezdtük a toborzást a Jézus Szíve Szövetség minden csoportjával a KALOT61 segítségével. 
Meghívok, hirdetések, személyes buzdítások, szentbeszédekben bővebb ismertetések terjesztették 
a gondolatot. 

A férfi ifjúságnak dec[ember]. 8–9–10[-én] volt a lelkigyakorlata, kitartott 130–140 [fő]. 
Asszonyok 280–290[-en] vettek részt dec[ember]. 13–14–15-én. Férfiak dec[ember]. 20–21–22-én 

90–100[-an] voltak. Leányok febr[uár]. 2–3–4[-én]. 120–130[-an].
Napirendjük: 8. ó[rakor]. sz[ent]. mise elmélkedés, 1 óra szünet: ima ének, elmélkedés d[él].u[tán]. 

2 ó[rakor] elmélkedés, szünet elmélkedés. Bevezető előadással és a közös áldozási elmélkedéssel  
14 elmélkedést kaptak. 

60 Az Actio Catholica – a Magyar Katolikus Lexikon szócikke szerint – 1932 és 1946 között „országosan a püspöki kar közvetlen 
irányítása alatt álló, az apostolkodás egyes ágaiban szakszerűen dolgozó, mozgató és számonkérő szerv, mely az egyházmegyék hatá-
rain túl eleven és átütő erővel rendelkező egységbe foglalja össze az ország katolikusságának törekvéseit és kívánságait”. Alapszervei 
az egyházközségek voltak, amelyeket az esperesi kerületi tanács fogott össze, amelyekből pedig az egyházmegyei szintű szervezetek 
álltak, s ezek összességéből tevődött össze az Actio Catholica. Minden szinten öt szakosztálya volt: 1. hitbuzgalmi és erkölcsvédelmi, 
2. művelődési, 3. sajtó, 4. szociális és karitatív, 5. szervezési. Vö. Gianone András: Az Actio Catholica története Magyarországon. 
1932–1948. Budapest, 2010.

61 A Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete – 1935 és 1938 közötti nevén: Titkársága – (KALOT) 1938 
októbere és 1946. július 4-i föloszlatása között „a földművesek és földmunkások legényegyleteit vagyoni helyzetre és vallásfeleke-
zetre való tekintet nélkül összefogó országos szervezet volt. Célja a krisztusibb ember, a műveltebb falu, az életerős nép és önérzetes 
magyar érdekében az agrárifjúság szellemi, anyagi támogatása, összefogása és érdekvédelme. A KALOT a pápai szociális enciklikák 
szellemében, politikai pártoktól függetlenül fogta össze és egységesítette az agrárembereket, a törpe- és kisbirtokosokat. Meg-
határozó szerepe volt nemcsak a falu népe lelki és kulturális életének fölemelésében, hanem a nincstelen parasztság embertelen szo-
ciális helyzetének megváltoztatásában is, elsősorban a földreform követelésével, ill. a parasztság ennek gyakorlati megvalósítására 
való felkészítésében is” – olvasható a Magyar Katolikus lexikonban. Vö. Balogh Margit: A KALOT és a katolikus társadalompolitika. 
1935–1946. Budapest, 1998.
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A férfiak lelkigyakorlatán kevésbé vehettek részt a tisztviselők és az iparosok. 
Mikor láttuk, hogy a belterületen jótékony hatása van a lelkigyakorlatnak, megkíséreltük a tanya-

világban is, ahol remélhettük, hogy a hívek el tudnak jönni a lelkigyakorlatra. Mivel az iskolák szüne-
teltek négy tanyaközpontban találtunk alkalmas helyet az állami iskolákban. 

Ezeken a helyeken tartottunk 3 napos félig zárt lelkigyakorlatot külön férfiak és nők részére, hogy 
többen jöhessenek. 

Belsőszőrháton 36 nő, 18 férfi. Külsőerzsébeten 17 nő, 7 férfi. Csomorkányban 13 nő, 10 férfi. 
Kenyereparton 20 nő és 26 férfi vett rést a lelkigyakorlaton. Összesen 147 [fő]. 

A tanyasiak napirendje volt: 9 ó[rakor]. sz[ent]. mise, utána elmélkedés, szünet: ének, ima,  
elmélkedés, szünet: ima, ének, elmélkedés ájtatosság. Így tehát napi 3 elmélkedés kezdéssel és be-
fejezéssel 11 elmélkedést kaptak. 

Ha meggondoljuk, hogy ezek a jó hívek egész éven át kb. 12-szer részesülhetnek a szentmise ke-
gyelmeiben és kapnak szentbeszédet, ha ugyan eljönnek, akkor elképzelhetjük, milyen hatással volt 
reájuk ez a szent beszédsorozat. 

A lelkigyakorlatot magunk tartottuk, csak az férfiifjúságnak és az egyik tanyaközpontnak hívtunk ki  
egy-egy jezsuita atyát Szegedről. 

Ezzel a 8 csoportban tartott lelkigyakorlattal kb. 787 hívőnk ismerkedett meg oly alaposan az örök-
igazságokkal és általában hitünk legfőbb igazságaival, hogy remélhetőleg jó hatással lesz környeze-
tére és apostolkodik majd a jövő évben tartandó lelkigyakorlatokra.”62

A hódmezővásárhelyi Szent István-templom egyik sajátossága volt, hogy híveinek jelentős része  
a környékbeli tanyavilágban élt. A várostól és a plébániatemplomtól távol lakó katolikusok lelki-
pásztori ellátása egyrészt a mostoha közlekedési viszonyok, másrészt a mezőgazdasági munkálatok 
idényjellege és kiszámíthatatlansága miatt okozott nem kis kihívást a jezsuitáknak. Zsíros páter erről is  
írt a püspöknek.

„A tavaszi idő a mi plébániánkon a kerti és tanyai munkák miatt nem alkalmas tömegek össze-
hozására. Még a vasárnapi szentmiséken is nagyon meglátszik, hogy sokan künn vannak már tanyai 
munkákban 10–15–20 km távol a várostól. Ezért anticipáltuk az A[ctio].C[atholica]. által ajánlott tri-
duumot63 és nekünk a jövőben is alkalmasabbnak a téli idő főképpen az ádvent.

Nem engedjük el azonban a nagyböjti kegyelmi időt sem híveink felett, hanem buzdítjuk őket 
most is. 

A szokásos nagyböjti szentbeszédek és keresztúti ájtatosság minden pénteken megvan. 
A nagyböjt minden vasárnapján d[él].u[tán]. a „7 szentség liturgiája” címen kultúrelőadást tar-

tunk, a szentségek mélyebb ismertetése céljából. A múlt évi előadásokat a szent mise liturgiájáról 
tartottuk, azóta az egyik szent mise vasárnap liturgikus mise. 

Hogy a férfiakat még jobban bevonjuk a vallásos életbe, márc[ius]. 17-én sz[ent]. József ünne-
pével kapcsolatban „Apák napját” tartunk nekik. Márc[ius]. 31-én pedig külön férfi nap lesz, a 10 órai 
szentmise és szentbeszéd külön nekik van fenntartva. d[él].u[tán]. 4 ó[rakor] a Férfiligával a többi 

62 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 1280/1946.
63 Háromnapos lelkigyakorlatot.
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férfiak is hivatalosak a kultúrházba ahol a 2. előadást kapják. Este pedig a KALOT rendez előadást, 
melyen a városi tiszti főorvos, volt egyházközségi világi elnök tart beszédet a férfiak gyakorlati vallá-
sosságáról. 

A tanyai hitoktatásban némi javulás állott be, a legtöbb helyen van kat[olikus]. tanító és amennyi-
ben az időjárás engedi, az atyák kijárnak kerékpáron hitoktatásra. Sajnos, a sár oly óriási egyik-másik 
helyen, hogy nem közelíthető meg az iskola.”64

A jezsuita lelkész Pétery Józsefnek készített 1946. márciusi hitéleti összefoglalása végén a katoli-
kus egyház akkori – a szentségekben való gyakori részesülés kegyelmét Szent X. Piusz pápa szellemi-
ségében propagáló – törekvéseivel összhangban a szentáldozások számáról is beszámolt. „A gyakori 
szent áldozás csak a kezdet kezdetén van. A múltévben az áldozás sok száma ugyan 62.000 volt, de ez 
kevés hívőnek gyakoribb áldozása és nem a hívek nagy részének. Ezen a ponton nagyon sok munka 
vár reánk.”65

Zsíros páter és jezsuita társainak lelkipásztori tevékenység nem maradt eredménytelen. Ezt iga-
zolja egy 1947 őszéről ránk maradt levélváltás is. 1947 szeptemberében ugyanis – 1947. évi IX. számú 
körlevelében – Pétery püspök arról tájékoztatta egyházmegyéje papjait, hogy az Apostoli Szentszék 
megadta számára a fölhatalmazást, hogy engedélyezze számukra – szükség esetén – a napi három 
szentmise bemutatásának lehetőségét. Erre reagálva írta Zsíros Ferenc a következőket a főpásztornak 
1947. szeptember 15-én.

„Nagy örömmel értesültünk arról a nagy kegyről, hogy ezentúl szükség esetén vásár- és ünnep-
napokon, a hívek érdekében meg van engedve, hogy a lelkipásztorok 3 szentmisét is mondhassanak. 
Főképpen a tanyai lelkipásztorkodás területén van ennek nagy jelentősége, mert így egy vasárnap két 
esetleg 3 helyen is részesülhetnek a hívek a szentmise és szentáldozás kegyelmében.

Mivel hozzám 12 tanyacsoport tartozik és a belsőterületen is eléggé igénybe vagyunk véve, arra 
az esetre, ha betegség vagy más rendkívüli eset miatt nem bírnánk a vállalt kötelességet teljesíteni, 
kegyeskedjék megengedni, hogy a Szent István plébánia papjai közül bármelyik a kellő feltételek 
mellett 3 szentmisét mondhasson.” 66

A fönti indokokat elfogadva Pétery József püspök 1947. szeptember 19-én kelt 6301/1947. számú 
levelében engedélyezte a hódmezővásárhelyi Szent István-plébánián szolgáló valamennyi lelkipász-
tornak – lelkipásztori megfontolásból – a vasár- és ünnepnapi három szentmise mondását.67

Zsíros páter 1948. november 18-án arról tájékoztatta a váci püspököt, hogy a városi lakáshiva-
tal az plébánia Vöröskereszt utcai kultúrházát – kihasználatlanságára hivatkozva – lefoglalta és azt  
a rendőrség számára utalta ki.

„Szomorú szívvel közlöm, hogy katolikus kultúrházunkat, mely egyesületi és hitbuzgalmi mun-
kánknak igen nagy segítsége volt a mellékelt véghatározat szerint a lakáshivatal a rendőrség szék-
házának lefoglalta. A felszerelést, színpad, asztalok, székek, billiárd- és pingpongasztalok leltárba 
kerültek és szintén lefoglalták.

64 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 1280/1946.
65 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 1280/1946.
66 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 6301/1947.
67 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 6301/1947.
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A megokolásban az szerepel, hogy hasznosítatlanul, üresen állott az épület. Az igazság az, hogy 
túlzsúfolt volt, alig volt hely az egyesület gyűléseinek megtartására. Nem volt vasárnap előadás 
nélkül és hétköznap is foglaltak voltak kisebb termek, az egyházközségi iroda pedig egész héten 
foglalt volt.

Vajon van-e valamilyen [jog]cím arra, hogy a lefoglalt épület visszakerüljön hozzánk? A katolikus 
társaskört, amely a belső plébánia68 területén van, szintén a miénkkel hasonló sors érte.”69

A kommunista diktatúra kiépülése ellenére, a katolikus egyház infrastrukturális fejlődésének 
igénye – és annak társadalmi alapja – megvolt Hódmezővásárhelyen. Erre példa, hogy 1949 nyarán  
Újváros városrészben önálló kápolna létesítésének igénye – és egy a helyére majdan építendő 
templom terve – merült föl. A hódmezővásárhelyi Szent István egyházközség képviselőtestületének  
1949. évi augusztus 6-án este hat órakor a Szent István-plébánia tanácstermében tartott rendkívüli 
közgyűléséről kivonatát Zsíros Ferenc megküldte a püspöki hatóságnak Vácra.

„Újvárosi istentiszteletek ügye
Elnök előterjeszti a Tanácsnak mai napon tartott rendes gyűlésében hozott határozati javaslatát: 
Mondja ki a közgyűlés, hogy Hódmezővásárhelynek VIII. kerületében az ú[gy]n[evezett]. Újváros 

városrészben kápolnát létesít és kéri a püspök úr nagyméltóságát, hogy ezt engedélyezni, egyben 
Újvároson lelkészséget létesíteni méltóztassék, melynek szolgálatát a Szent István Plébánia látja el. 
Elnök részletesen indokolja a javaslatot:

Újvároson eddig a Város tulajdonát képező kisdedóvóban tartottunk és ez idő szerint is tartunk 
minden vasár- és ünnepnapon szentmisét, a hely azonban nem egészen megfelelő és a misézés 
bizonytalanná is vált, mert ehhez mindig engedély kell a hatóságok részéről. Már régi vágya Új-
városnak, hogy önálló kápolnája legyen, ez pénzkérdés volt és pénz hiányában csak terv maradt.  
Most azonban egy jótékony adakozó nagylelkűségéből lehetőség nyílt arra, hogy a terv valóra vál-
jék, rendelkezésünkre bocsát az adakozó annyi pénzt, hogy telket, házat vehetünk, és abban kápolnát 
rendezzünk be. A pénzt kölcsön kapjuk, akkor fizetjük majd vissza kamat nélkül, amikor anyagi erőink 
azt megengedik.

Horváth József képv[iselő]. test[ületi]. tag az Újváros hívei nevében megköszöni a segítséget és  
a hívek támogatását ígéri a terv sikeréhez. Makó József pártoló hozzászólása után a közgyűlés meg-
hozta az alábbi egyhangú határozatot: 

A Tanács javaslatát egyhangúan elfogadta.
Ingatlanszerzés jogügylete
Elnök ismerteti a tanácsnak mai napon hozott 22/1949 sz. javaslatát: hogy az egyházközség kép-

viseletében 1949. július 11-én adásvételi szerződést létesített a Hódmezővásárhelyen VIII. Nádor 
utca 15. sz. házingatlan tulajdonosával, Polyák Istvánnal ezen ingatlan megvétele ügyében, a vételár 
15.500 forintot tevén ki, az ingatlan kápolna céljait szolgálja.

Elnök ismerteti az adásvétel előzményeit, különösen is azt a sürgősséget, mely nem tette lehetővé 
a képviselőtestület előzetes megkérdezését. 

68 Hódmezővásárhely-belvárosi Szentháromság plébánia.
69 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 7312/1948.
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Felolvastatja jegyzővel az adásvételi szerződést, mely 1949. július 11-én a hódmezővásárhelyi 
belterület 2090. számú telekkönyvi betétben felvett Hódmezővásárhelyen VIII. Nádor utca 18. szám 
alatt fekvő házingatlanra vonatkozik: létrejött Polyák István eladó, Szent István Egyházközség vevő 
között, a vételár 15.500 forint. Ezután elnök ismerteti a püspök úr (nagyméltóságának a szerződésre 
vezetett 3159/1949. számú jóváhagyó határozatát. 

Majd ismerteti a pénzügyi részt: az Egyházközség a 15.500 forint vételárat abból a pénzből fizeti ki, 
melyet az előzőkben már jótékony adakozótól kölcsönképen kapott. 

Horváth József képv[iselő]. test[ületi]. tag az újvárosi hívek nagy örömét és köszönetét tolmá-
csolja a házvétel ügyében és a tanácsi javaslatot minden pártolja.

Katona Imre, Galyas Károly, Makó József képv[iselő]. test[ületi]. tagok felszólalása után a köz-
gyűlés meghozta az alábbi egyhangú határozatot:

A Tanács javaslatát az Igazgatási szabályzat 53 § I./pontja és 63 §.p., pontja alapján egyhangúan 
tudomásul veszi és elfogadja. 

Igazolja egyben egyházi elnök eljárását az adásvételi szerződés megkötése körül, azt jóváhagyó-
lag veszi tudomásul és a hódmezővásárhelyi belterület 2090 telekönyvi betétben felvett VIII. Nádor 
utca 18. számú házingatlannak az egyházközség részére 15.500 forint vételáron történt megvételét  
az egyházközségre kötelezőnek elfogadja. 

Újvárosi kápolna létesitésével összefüggő jogügyletek
Elnök ismerteti az egyházközségi tanácsnak mai napon tartott rendes gyűlésében hozott határo-

zati javaslatát:
A közgyűlés adjon felhatalmazást a tanácsnak és az elnökségnek, hogy az újvárosi kápolna lé-

tesítéséhez segítséget nyújtott jótékony adakozóval ez utóbbi által adott kölcsön visszafizetésére  
vonatkozó szerződést akként létesítse, hogy a pontosan ma még meg nem határozott összegű 
kölcsönt, mely a kápolna beállításához szükségessé fog válni, – kamat nélkül akkor fizeti vissza az 
Egyház község, amidőn azt anyagi helyzete majd megengedi, a fenti házban házfelügyelőként alkal-
mazza Borsos Sándor anyagiparost, vele szerződjék akként, hogy utóbbi kapjon a házban egy szoba,  
1 konyha és 3 műhelyhelyiségből álló lakást és mihelyt bérfizetés nélkül a házfelügyelői teendők el-
látásáért ellenértékképen, – a fenti ügyekben szükséges elvárásokat az elnökség végezze. 

Elnök részletesen indokolja a javaslatot, melyhez Teleky Béla, Makó József, Horváth József szóltak, 
utána a közgyűlés meghozta az alábbi 

egyhangú határozatot:
Közgyűlés a tanács javaslatát teljes terjedelmében elfogadta.”70

1949. augusztus 2-án a váci püspöknek írott levelében Zsíros Ferenc jezsuita lelkész nem pusztán 
a tervezett újvárosi kápolna ügyéről, de a Belsőszőrhát tanyaközpontra szervezendő segédlelkészi 
(külkápláni) állomás tervéről – és annak konkrét indokairól (igény a liturgikus szolgálatra és a hit-
oktatásra) – is beszámolt a főpásztornak.

„Mély tisztelettel jelentést kívánok tenni – írta Zsíros páter – azoknak a terveknek állásáról, me-
lyekről f[olyó]. é[vi]. jún[ius]. 30-án élőszóval előterjesztést tettem.

70 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 3623/1949.



40

Egyházépítés a szovjetizálás éveiben (1946–1949)

Az első: a hódmezővásárhelyi Szent István plébániához tartozó Újváros közepén létesítendő kise-
gítő kápolna ügye, melynek helyébe mihelyt lehetséges lesz, megfelelő templom épülne.

Ez a terv annyira haladt, hogy sikerült megfelelő helyen olyan telket házzal együtt vásárolni, ame-
lyen a ház kis átalakítással kisegítő kápolnának használható, addig, míg a templom építése megvaló-
sítható lesz. A ház javítása, átalakítása már folyamatban van.

Erre nézve alázatos kérésem a következő: Kegyeskedjék külön leiratban elrendelni az Újváros-
ban Nádor utca 18. sz[ám]. alatti épületben a kisegítő kápolna felállítását, hogy annak segítségével  
a hívek lelki gondozása megvalósítható legyen, hiszen kölcsönzött helyen azt szinte lehetetlen meg-
valósítani és egyúttal megengedni, hogy a Legméltóságosabb Oltáriszentséget is tarthassuk a kápol-
nában és egyéb szükséges fakultásokkal ellátni, amennyiben az szükséges. Jó lenne azt megjegyzést 
is csatolni, hogy mindez ideiglenes jellegű, a cél megfelelő templom építése.

Eféle leiratból legalább három példányt kérnénk, hogy a hatóságoknál ezekkel járjunk el, hogy  
a kápolna létesítése elé akadályokat ne gördítsenek. Félő ugyanis, hogy a Szent István plébánia 
»egyéni« kezdeményezését gátolni akarják.

Mihelyt a kápolnaügy annyira jut, hogy a szentmiséket az óvoda helyett ott tartjuk, szabályszerűen 
megszervezzük a templomépítő bizottságot. A tagok már ki vannak jelölve és egyesek tevékeny részt 
vesznek az előkészítő munkákban.

A másik terv: Belsőszőrhát tanyaközpontban lelkészállomás létesítése a hívek lelki gondozása  
és a hitoktatás ellátása végett. Ezt a tervet már 1945-ben felvetettük, az építéshez szükséges tégla 
és cserép készen áll, de hatóság új épület felállítását ezen a területen nem engedi, mert az általa 
tervezett tanyaközpont helyén kívül esik. Ezt a tervet tehát az elgondolt alakjában most nem lehet 
megvalósítani. Átmenetileg úgy akarunk segíteni, hogy egy üresen álló gazdasági épületet alakítunk át 
ideiglenes használatra, ha az állami iskolában nem lehetne szent misét tartani.

A magunk részéről iparkodunk az előforduló akadályokat leküzdeni, de meg kell vallani, kevés 
sikerrel. Vigasztaló körülmény, hogy híveink közt mégis akadnak, akik nehéz körülmények között is 
hűségesek hitükhöz és bátran kitartanak mellettünk.”71

Pétery József váci püspök 1949. augusztus 31-i válaszlevelében engedélyezte az újvárosi Nádor 
utcai kisegítő kápolna létesítését, s abban az Oltáriszentség őrzését, valamint támogatta a templom-
építés tervét is.

„Főpásztori örömömre szolgál az a jelentése, hogy sikerült az Újvárosban megfelelő ingatlanról 
gondoskodni ahol az istentiszteletek megtartását biztosítani lehet. Ennek következtében elrende-
lem, hogy a Nádor utca 18. szám alatti épületben, mely a C[odex].J[uris].C[anoci].72 1192. kánon  
2. §-ának Főtisztelendőséged jelentése szerint megfelel, kisegítő kápolnát létesítsenek és ott az isten-
tiszteletek rendszeres megtartását megkezdjék.

A hívek lelkiéletének elmélyítése érdekében az 1255. kánon 2. §-a értelmében megengedem  
a kisegítő kápolnában a Legméltóságosabb Oltáriszentség állandó őrzését is.

71 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 3623/1949.
72 A Codex Iuris Canonici (magyarul Kánonjogi Kódex, rövidítve CIC) a római katolikus egyház törvénykönyve volt 1918. május. 19 

és 1983. november 27. között.
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A kisegítő kápolnai istentiszteletek rendjére vonatkozóan várom Főtisztelendőséged előterjeszté-
sét és javaslatát, hogy azt jóváhagyassam.

A kisegítő kápolna létesítése természetesen nem jelent annyit, hogy az egyházközség és főleg 
az érdekelt hívek ne folytassák erőfeszítésüket abban az irányban, hogy ott minél előbb az Istennek 
megfelelő hajlékot építsenek.”73

A Nádor utca 18. szám alatti házban a kápolnát 1949. szeptember 15-én szentelték fel. A szertar-
tást Vedres Béla pápai prelátus, kiskunfélegyházi apátplébános végezte. Az eseményről az alábbiakat 
olvashatjuk a hódmezővásárhelyi jezsuita rendház Historia domusában.

„Újvárosi kápolnánk (Nádor u. 18.) kijavítva, festve, berendezve megérte a felszentelést (Vedres 
prel[átus] úr). Zsúfolva betöltötték. Jézus Szíve oltár, örökmécs (villany). Harmónium, sekrestye-
szoba, előszoba és gyóntatókamra. A sekrestyésmunkát vállalta az udvarban lakó fazekasmester 
(Borsos), aki az udvarban való műhelyében segédeivel együtt gyártja és 2 kemencében égeti a kitűnő 
agyag korsókat, fazekakat stb.”74

Az 1949-es templomépítési föllángolása azonban hamar elhalt: a Rákosi-korszak államszocialista 
rendszere ugyanis nemhogy nem támogatta, de nem is tűrte meg hódmezővásárhely-újvárosi templom-
építési terveket, sőt 1952-ben még a Nádor utcai kápolnát is bezáratták (és tüzelő- és építőanyag 
lerakatot, illetve kereskedést nyitottak benne). 

73 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 3623/1949.
74 Jézus Társasága Magyar Rendtartományának Levéltára (a továbbiakban: JTMRL) Domus Hodensis Diarium, vol. II. 1949. szep-

tember 15.





Fellépés 
a „klerikális reakció” ellen





45

Fellépés a „klerikális reakció” ellen

Az 1945-ös év többszörösen határvonala a magyar történelemnek. Nemcsak a Horthy-korszak fél-
feudális, lassan kapitalizálódó gazdasági és társadalmi rendszere szűnt meg, de a politikai és szel-
lemi-ideológiai élet súlypontja is áthelyeződött: a konzervatív keresztény-nemzeti szemléletről 
a demokratikus baloldali gondolkodásra. Szinte minden politikai párt sürgette az égető szociális 
kérdés és földreform gyors és hatékony megoldását, a háborús bűnösök felelősségre vonását,  
a gazdasági és politikai pluralizmus alapjainak letételét. A változásokhoz nagy reményeket fűzők-
nek azonban hamar csalódniuk kellett. Néhány év alatt a kommunista párt több lépcsőben, erő-
szakos módszerekkel megragadta a hatalmat, kiépítette pártállamát, majd fölszámolta a többpárt-
rendszert és a kompetitív piacot. A politikai (népfrontpolitika) és gazdasági (tervgazdálkodás, 
államosítások) uniformizálás mellett fontos volt az ideológiai egyveretűség biztosítása is. A kom-
munisták ezen törekvésben pedig a legnagyobb ellenfélnek a történelmi egyházak és az általuk 
képviselt értékek bizonyultak.

Hódmezővásárhelyen sem volt ez másképp. A Magyar Kommunista Párt már 1944 októberében 
megkezdte működését a városban. Lapja, a Vásárhely Népe hasábjain a koalíciós években többször 
intézett durva támadást a történelmi keresztény egyházak, elsősorban a katolikus egyház ellen.  
Ez érdekes tény, hiszen a város lakóinak több mint kétharmada a református felekezethez tartozott. 
Magyarázata lehet, hogy a hierarchikusan centralizált katolicizmus az MKP országos kampányában 
is a reakció bástyájaként szerepelt, s hogy a reformátusság helyi vezetőivel a koalíciós pártok hamar 
meg tudtak egyezni, amire a katolikusok esetében – legalábbis ameddig Mindszenty szabadon tevé-
kenykedhetett – esély sem látszott.

1944. december 10-én – két hónappal a szovjet csapatoknak a városba történt október 8-i bevo-
nulása után – megszervezték a Hódmezővásárhelyi Nemzeti Bizottságot, amelynek elnökévé Márton 
Árpád református elnöklelkészt választották. A Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült pár-
tok már jóval hamarabb megkezdték működésüket, ezzel újjáélesztve először a város politikai életét, 
majd közigazgatását.

A Magyar Kommunista Párt 1944 novemberében politikai biztost nevezett ki a helyi Zsidó Tanács 
mellé, később pedig az elhagyott zsidó – ingó és ingatlan – javak bruttó jövedelmének 5%-át igényel-
te a szervezettől. November 17-én a helyi párttitkár két elhagyott árva gyermeket utalt a református 
szeretetotthonba.75 Ebből is látszik, hogy a zavaros, átmeneti időben a pártok – különösen igaz ez  
az MKP-ra – nemcsak társadalmi szervezetekként, hanem az államigazgatás helyett közigazgatási 
funkciókat, feladatköröket ellátó szervekként működtek.

75 Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltár. Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád Megyei Bizottságának Archívuma. 
(a továbbiakban: MNL CSML MA) 23. fond 23. öe.
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Mindszenty József 1946. február 12-én szentbeszédet mondott a budapesti Örökimádás templom-
ban, amely után a hívek egy része – kb. 300 fő – az utcára vonult és a hercegprímást éltető jelszava-
kat kiabált. Másnap, az MKP vásárhelyi lapjában már arról tudósított, hogy a tüntetők Imrédy Bélát 
és Szálasi Ferencet dicsőítették, antiszemita jelszavakat skandáltak, s Mindszentyt Magyarország  
első zászlósurának nevezték – ezzel közjogi szerepének állami elismerését követelve.76 Másnapra  
a munkáspártok, a Nemzeti Parasztpárt és a szakszervezetek tiltakozó megmozdulást és néhány perces 
munkabeszüntetést hirdettek a fővárosban.

Hódmezővásárhelyen 1946. február 14-én 10 órakor, a Kossuth téren tiltakozó tüntetést rendeztek 
a koalíciós pártok és a szakszervezetek a jobboldali reakció és Mindszenty József ellen. A helyi kom-
munista lapban olvashatjuk a hercegprímás február 12-i beszédéről és az azt követő eseményekről:  
„A demokrácia ügyeibe illetéktelenül beavatkozó Mindszenthy hívei már az utcára merészkedtek, 
hogy kihívással tüntessenek a demokrácia ellen.”77 A tiltakozó vásárhelyi munkások jelszava a kö-
vetkező volt: „Le a reakcióval, le a fasizmussal, vesszen a reakciós hercegprímás!”78 A rendezvényen  
a kommunista párti Nagy János mondott beszédet, amelyben hármas követelést fogalmazott meg. 
Sürgette 1. a reakciós köztisztviselők eltávolítását a városházáról, 2. a szegedi népbíróság határo-
zottabb föllépését a háborús bűnösökkel szemben és 3. a földreform következetes és hatékony vég-
rehajtását. Utána Nagy László, a MADISZ megyei titkára mondott beszédet, majd a résztvevők 25 fős 
küldöttséget menesztettek a vásárhelyi kisgyűléshez, amelyet Karácsonyi Ferenc főispán (MKP)  
és Kiss Pál polgármester (SZDP) fogadott. Ígéretet tettek, hogy a követeléseket a törvényhatósági 
bizottság közgyűlése elé terjesztik, illetve értesítik róluk a kormányt.79

A Vásárhelyi Néplapban másnap Pehm, a „zászlósúr” címmel olvashatunk írást. Szerzője kifejtette 
a zászlósúr fogalmának történelmi jelentését, majd világossá tette Mindszenty német származását  
(s ezzel rögtön a fasiszták, a nyilasok és reakciósok közé is sorolta). Cikkét a következő szavakkal 
zárta: „Ugyan hogy képzeltétek el, nyilasék, Mindszethy-Pehm a saját sváb címere és zászlaja alatt 
milyen bandériumokat vonultathatna fel? Bombázó és vadász repülőgépeket, nehéz tankokat, terep-
járó gépkocsikat, aknamezőket és tüzérséget mégsem lehet olyan egyszerűen egy sváb klerikális 
zászló alá állítani. Zászlósúr a huszadik században? Senki ne haragudjon a kifejezésért, de ez nagyon 
pehm-pehm dolog. Aki ma ilyesmit akar, azt legjobb volna a többi sváb atyafival együtt, Pehm úr 
vezetésével kivándoroltatni, ahonnan származott: a németek közé.”80

A lapban egy héttel később támadást találunk – nyilvánvalóan az országos katolikus fölsőklérus 
elleni kampány részeként – Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspök ellen, aki nem lobogózta föl  
a püspöki palotát és a kanonoki házakat a köztársaság kikiáltásának alkalmából. Ebből az újságíró 
azt a következtetést vonta le, hogy a katolikus egyház – legalábbis annak főpapjai – a demokrácia 
és a köztársaság ellenségei. „Most már tudjuk, hogy az egyház egyes vezetői a monarchista állam  
 

76 Vásárhely Népe, 1946. február 13. 1.
77 Vásárhely Népe, 1946. február 14. 1.
78 Vásárhely Népe, 1946. február 15. 1. 
79 Uo.
80 Vásárhely Népe, 1946. február 15. 3.
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érdekében nyíltan szembeszálltak a magyar demokráciával. Így legalább nem érnek bennünket meg-
lepetések. És ez is lényeges. Tudjuk, hogy kik az ellenségeink és kik akarják visszaállítani a magyar 
úri osztály uralmát.”81

1946. március 11-én tízezer fős tömegtüntetésre került sor Vásárhely főterén, amelyen a meg-
jelentek a kisgazdapárt jobbszárnyának, valamint Mindszentynek a politikai életből való kiszorítását 
követelték. Az esemény szónokai Oláh Mihály nemzetgyűlési képviselő (MKP), valamint Karácsonyi 
Sándor (FKGP), Juhász Pál (SZDP), Papp János (NPP) és Diószegi Ferenc (szakszervezetek) voltak. 
A tüntetők jelszavai: „Kisgazdapárt jobbfele, közületből kifele!” „Munkát, kenyeret, Mindszentynek 
kötelet!” „Le a reakcióval, vesszen a reakciós sváb Mindszenty!”82

Néhány nappal később a Vásárhely Népe hasábjain – megintcsak az országos főpapellenes 
agitáció részeként – ismét egy demokráciaellenes katolikus püspökről olvashatunk. Már a cím is 
sokatmondó: Hajsza egy kommunista pap ellen. A híradás szerint a győri egyházmegyéhez tartozó 
Vértestolna plébánosa az MKP tagja, s ezért püspöke egyházi fenyítésben részesítette. „Úgy lát-
szik, kétféle mértékkel mérnek nálunk a katholikus egyház vezetői: a győri püspöknek nem volt egy 
szava sem a reakciós földbirtokosok megvédése és a fasiszták földicsőítése ellen, de íme egyszerre 
milyen erélyes lesz, ha egy papról megállapítja, hogy a kommunista párt tagja. Talán külön egy-
házi intézkedés történt, amely kimondja, hogy katholikus pap csak a Kisgazdapárt tagja lehet?”83  
Az utóbbi mondat arra való utalás, hogy a kisgazdapárt reprezentáns politikusai között több katoli-
kus lelkészt találunk. Gondoljunk csak a nemzetgyűlési elnök Varga Bélára, vagy a miniszterelnök-
ségi államtitkár Balogh Istvánra!

1946 márciusában Hódmezővásárhelyen nyilas röplapterjesztő hálózatot lepleztek le, amelynek 
kapcsán hét fiatalkorút vettek őrizete, illetve internáltak. A kommunista lap szerint leleplezésükben 
egy katolikus pap is részt vett (nevet azonban nem említett). „Mint érdekességet megemlítjük, hogy 
a társaság leleplezésében egy katholikus pap is segédkezett, aki tudomást szerzett a terjesztés elő-
készítéséről és azt azonnal jelentette.”84

1946 októberében a vásárhelyi református lelkészek gyűlést tartottak, fölkészülés gyanánt a no-
vember elején tartandó országos protestáns napokra. „Csendben összeült a vásárhelyi református 
lelkészi kar és bizottságot szervezett, melynek tagjai azután, mégpedig Seres Béla és dr. Tóth Kálmán 
lelkipásztorok vezetésével javaslatot szerkesztettek.”85 Ebben a lelkészek megfogalmazták, hogy  
az evangélium célkitűzései egybeesnek a nép demokrácia törekvéseivel, s az egyháznak fölül kell 
vizsgálnia addigi tevékenységét, s újjá kell születnie. „…a demokratikus államrend egy cél felé tör 
azzal az Evangéliummal, melyet Jézus tanítványai az ő szívéből írtak, hogy a tévelygések, a hibák, 
a vétkek, a hazugságok és bűnök után újjá kell születnie az evangéliumot szolgálni hivatott egyház 
életének és benne az embereknek.”86

81 Vásárhely Népe, 1946. február 22. 2.
82 Vásárhely Népe, 1946. március 12. 1.
83 Vásárhely Népe, 1946. március 19. 3.
84 Vásárhely Népe, 1946. március 20. 3. 
85 Vásárhelyi Független Újság, 1946. október 20. 3.
86 Uo.
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A Vásárhely Népe 1948. május 13-i számában jelent meg Szabó Endre „Eretnekség” vagy lélek-
tiprás című cikke. A szerző Szittyai Dénes bakonykúti plébános esetét részletezte. A hatvan éves papot 
fölfüggesztette állásából Shvoy Lajos székesfehérvári püspök, mert megtudta róla, hogy a kommunista 
párt tagja. „Az öreg plébános esete rendkívül mély kérdést vet fel. Az egyház és az állam viszonyának 
kibontakozását gátló körülményekre vet éles fényt, arra a makacs reakcióra, amely még mindig eleve-
nen ható erő a katolikus egyház felső vezetésében – miután az evangélikus és a református egyház 
immár tisztázta a kérdést.”87 Szabó ezután ecsetelte a Szovjetunióban tapasztalható vallásszabadságot 
– amelynek biztosítása éppen Sztálin javaslatára került be a szovjet alkotmányba –, s kifejtette az 
egyházi földbirtokok államosításának üdvös hatásait.

Majd a helyi körülményeket elemezte. „Érdemes megfigyelni a vásárhelyi viszonyokat is. A pro-
testáns egyházak felöl, akiknek papjai és presbiterei közt nem egy hívő és mélyen vallásos életet élő 
tagját mondhatunk magunkénak, számos megértő hangot és a lelkek békéjét szolgáló cselekedetet 
látunk. A nagy katolikus tömegek közül szintén eljutnak hozzánk a hangok, amelyek békét és meg-
értést hirdetnek, tudván, hogy az élet minden területén erre törekszünk. Miért hallgat a katolikus 
papság? Miért folytat lelki terrort a „fekete reakció” ellenünk, akik a legteljesebb vallásszabadságot 
őrizzük?”88

Az 1948. június 3-i pócspetri gyilkossági ügyet követő egyházellenes sajtókampány elérte 
Hódmezővásárhelyt is, ahol a kommunista lap a következőket írta a tisztázatlan halálesetről:  
„A római katolikus egyház felső vezetésében megnyilvánuló demokráciaellenes magatartásnak 
és a „fekete reakció” mérhetetlen uszításának volt a következménye.”89 Június 8-án egyházközi 
értekezletet tartottak a főispáni hivatalban, ahol a közösen elítélték a történteket és az iskolák 
államosításának békés menetét szorgalmazták a lelkészek. A református egyházat Márton Árpád, 
Losonczy Endre és Godáts Imre, az unitáriust R. Filep Imre, az evangélikust Takács János, a kato-
likust Cseh András, Zsíros Ferenc és Hajós Rezső képviselte, az izraelita felekezetet pedig Gruber 
László tanító.

Az 1949. évi népfrontos választások előtt olvashatunk beszélgetést – Kovács Mihály tollából –  
Cseh András kanonok, vásárhelyi plébánossal a Vásárhely Népében. A katolikus pap a három- és  
az ötéves terv eredményeit sorolta. „Terv nélkül el sem tudok képzelni eredményes nemzetgazdaságot. 
A tervszerűség szerintem nem más, mint a célszerűség szolgálata.”90 Később kifejezte a kormányba 
vetett hitét: „Igaz meggyőződéssel mondhatom, szerkesztő úr, ez a kormány csak jót akar.”91 Majd 
kifejtette, hogy mennyire tiszteli – ő és a katolikus papság – Gerő Ernőt. „Ő az az ember, Gerő Ernő, 
akit becsülünk. Nem csak én becsülöm, hanem valamennyien igazán becsüljük. Gerő Ernő nem sokat 
beszél – az alkotásai beszélnek helyette. És ez a fontos.”92 Kovács pedig a katolikus alsópapságról 
mondott véleményt: „A katolikus alsópapság – tudjuk –, nem nyilváníthatja ki véleményét a püspöki 

87 Vásárhely Népe, 1948. május 13. 1.
88 Uo.
89 Vásárhely Népe, 1948. június 10. 1.
90 Vásárhely Népe, 1949. április 21. 3.
91 Uo.
92 Uo.
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kar engedélye nélkül. De azért a néppel együtt élő és együtt érző katolikus papoknak is kialakult már 
a meggyőződésük a magyar nép dolgai, kormánya és állama felöl. Egy-egy meghitt beszélgetésből 
kitűnik, milyen ez a vélemény.”93

A népfrontpolitikát – amely az egypártrendszer és pártállami struktúra kiépítésének eszköze és 
legitimálója volt –, és az egylistás választást a protestáns egyházak vezetői országos szinten is üdvö-
zölték. „Nem maradhatnak gyülekezeteink egyházi útmutatás nélkül annál a választásnál sem, amely 
előtt most a magyar nép áll. Helyesnek tartjuk, hogyha a lelkipásztorok felhívják a gyülekezet tagjait 
arra, hogy lelkiismeretesen és engedelmességgel teljesítsék állampolgári kötelességeiket. Igent kell 
mondanunk arra a korszakot kiváltó folyamatra, amely most végbemegy”94 – fogalmazott a refor-
mátus egyetemes konvent elnöksége nevében Bereczky Albert püspök és Baloghy Jenő főgondnok.  
Az evangélikus egyház nevében nyilatkozatot kiadó Thuróczy Zoltán püspök és Reök István egyetemes 
felügyelő kissé visszafogottabb volt: „Járuljanak tehát híveink a szavazó urnák elé és Isten előtt való 
felelősségük tudatában gyakorolják állampolgári kötelességeiket.”95

„Különös örömmel tölt el bennünket, hogy a népi demokráciában a szabadságjogok, köztük  
a vallásszabadság gyakorlásának joga is, a legteljesebb mértékben biztosítva van”96 – írták Csongrád 
megye református vezetői nyilatkozatukban. A dokumentum – amelyet Márton Árpád esperes (Hód-
mezővásárhely), Böszörményi Jenő (Szentes), Sebestyén Béla (Szentes), Murányi Zoltán (Csongrád) 
és Gilicze László (Szentes) írt alá – így folytatódott: „Ezért emeljük fel mi is szavunkat a békeszeretők, 
a dolgozók érdekében, a háborús uszítók ellen, mert a háború ellenkezik isten akaratával, bűn isten 
ellen. Örömmel üdvözöljük tehát népi demokráciánk külpolitikáját, mellyel hazánkat a békét akaró  
és a békéért harcoló népek soraiba állította.”97

Másnap – mivel a katolikus papság nem adott ki ilyen nyilatkozatot – a Katolikus Egyház Taná-
csa nevében közöltek dokumentumot a választással kapcsolatban. Tizenöt világi, egyházközségi 
képviselőtestületi tag írta alá. „A népi demokrácia kormányának szerető gondoskodása és irányítása 
teremtett a kifosztott és romba dőlt Magyarországon nyugodt, virágzó életet. A népi demokrácia  
a hároméves terv által épített Istennek, épített embernek. Még szebb reményekre jogosít bennün-
ket a kormány új ötéves terve, amely a sokat szenvedett vásárhelyi katolikus testvéreinknek is több 
munkát, nagyobb kenyeret és családjának boldogabb életet biztosít.”98 A nyilatkozat végén már szinte 
Isten akarataként állítják be a népfront jelöltjére való szavazást. „Istennek tetsző dolgot cselekszik 
minden katolikus testvérünk, ha bizalommal hazánk hívatott vezetői iránt a népfrontra adott szavaza-
tával bizonyságot tesz a megbékélés szent ügye mellett.”99

Hódmezővásárhelyen tehát – mint az ország szinte minden településén – a kiépülő Rákosi-dikta-
túra fokozatosan a saját érdekei szolgálatába állította – legalábbis látszólag – a felekezeteket. A kom-
munisták módszerekben nem válogattak: sajtókampány, agitáció, ügynökök beépítése, per. Az egyházi  

93 Uo.
94 Vásárhely Népe, 1949. május 1. 1.
95 Uo.
96 Vásárhely Népe, 1949. május 10. 2.
97 Uo.
98 Vásárhely Népe, 1949. május 11. 5.
99 Uo.
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iskolák államosítása és a hitoktatásnak az iskola falai közül való kiszorítása esetében a lelkészeken 
kívül a szülőkkel is szembe kellett szállniuk. Szalámipolitikájuk nem csak a kisgazdapártra érvényes:  
az egyház(ak)ban is ellentéteket, megoszlást szítottak, ezzel elejét vették az egységes kiállásnak.

Egy példa. Vásárhelyen a Csongrád megyei református egyházi vezetők 1949 májusában közös 
nyilatkozatban helyeselték a népfrontpolitikát és a népi demokratikus erők egységesülését az újjá-
építés jegyében. Ekkor a katolikus papság még nem adott ki hasonló dokumentumot. Nem kellett 
azonban sokáig várni. 1950-ben a katolikus püspöki kar megalázó föltételekkel volt kénytelen meg-
állapodást kötni a népköztársaság kormányával.

Mártélyról az egyházi iskolák államosítása ellen tiltakozó táviratot kapott a kultuszminiszter, vala-
mint Vásárhely nemzetgyűlési képviselői. A táviratot a Katolikus Szülők Szövetsége küldte. Ezért Judik 
Ferenc tanügyi titkár vizsgálatot kezdeményezett a helyszínen, ahol megállapította, hogy Mártélyon 
sem ilyen nevű szervezet, sem felekezeti iskola nincs. „Az esemény annál is inkább különösnek tűnt fel, 
mert tudvalevőleg Mártélyon nincs is felekezeti iskola, így bizonyossá vált, hogy az ügyben az egy-
házi reakció keze működik közre. A vizsgálat alkalmával kiderült, hogy a Katolikus Szülők Szövetsége 
nevű szervezet, amelynek nevében a tiltakozó távirat érkezett, nem is létezik.”100

A Vásárhely Népe tudósítása szerint Hajós Rezső mártélyi katolikus plébános írta a táviratot, 
aki egyházi főhatóságának utasítására a vasárnapi mise után megkérte a híveket, hogy tegye 
föl a kezét az, aki az egyházi iskolák államosítását akarja. Mivel senki sem jelentkezett elküldte  
a táviratot. „Ehhez az esethez felesleges kommentárt fűzni. Az egyházi reakció demokráciaellenes 
tevékenysége ez is, amely kihasználva néhány tudatlan hívő „véleménynyilvánítását” – így pró-
bálja gátolnia demokrácia fejlődését. Úgy látszik, Hajós Rezső plébános úr is elfelejtette, hogy  
a mártélyi templom nem politikai célokra épült. De hát így van ez mindenütt: „a felsőbb utasítást” 
végre kell hajtani.”101

Az 1948. június 8-án a főispáni hivatalban – minden jelentős vásárhelyi felekezet részvételével –  
tartott egyházközi értekezleten a megjelent lelkészek, egyházi képviselők „egyöntetűen ígéretet tettek 
arra nézve is, hogy az egyházi iskolák államosításának kérdésében felmerülő vitát, amennyiben arra 
még sor kerül, annak a tudatában és figyelembevételével folytatják le, hogy együtt és egymás mellett 
kell élnünk.”102

1948. december 14-én a Petőfi utcai általános leányiskola szülői munkaközössége levelet írt  
a belügyminiszternek, amelyben a katolikus egyház és Mindszenty reakciós és fasiszta politikája elleni 
föllépést sürgetett. A dokumentumot tizenöt szülő, valamint az iskola igazgatója írta alá. A levélben  
– többek között – az alábbiakat olvashatjuk: „Mi nem vagyunk vallás ellenesek, de Mindszenti nem  
a katholikus vallást képviseli, hanem az amerikai háborús uszítókat, ebben az országban vallásos 
meggyőződését mindenki szabadon gyakorolhatja, de a dolgozók kenyerét, a békét veszélyeztetni 
nem engedhetjük. Tiltakozunk Mindszenti és társainak fasiszta politikája ellen. Kérjük a Belügymi-
niszter úrtól mindezeknek a reakciós elemeknek a működésének megakadályozását.”103

100 Vásárhely Népe, 1948. június 13. 3. 
101 Uo.
102 Vásárhely Népe, 1948. június 10. 1.
103 MNL CSML MA. 31. fond II. főcsoport 153. öe. 1948. december 14.
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A Magyar Dolgozók Pártjának hódmezővásárhelyi titkára 1948. évi április havi jelentésben a kö-
vetkezőképpen írt a párt és a helyi felekezetek kapcsolatáról: „Az Egyház felé, különösen a református 
egyház felé szoros jó kapcsolataink vannak, ami már megvolt az országos zsinat előtt is, mint jó pél-
dát kell megemlítenem, hogy a VI. kerületi szervezetünknél Rapcsák Péter református lelkész minden 
megmozdulásainkon ott van, de ugyanígy Márton Árpád református elnöklelkész, aki a május 9-i egy-
ségesítő konferenciánkon104 felszólalt, a legteljesebb mértékig való támogatásáról biztosította úgy  
a demokráciát,és ezen keresztül a Magyar Dolgozók Pártját. A katholikus papság tartózkodó magatar-
tást tanúsít, mert a nemzeti Bizottság március 15-re, mint május 1-re meghívta őket, de hivatalosan 
nem jelentek meg. A két egyház papjait úgy lehet jellemezni, hogy a református papság általában 
demokrácia mellett, a katholikus papság inkább a demokrácia ellen van.”105

Az MDP vásárhelyi propagandistája 1949 januárjában a következőket jelentette a párt megyei  
bizottságának a helyi vallási viszonyokról: „Jelentjük, hogy városunk területén összesen 16 katolikus 
pap van, ebből 11 jezsuita egyháznál, 3 belvárosi katolikus egyháznál, Kutason 1, Mártélyon is 1. 
Református pap van összesen 8, evangélikus 1, görögkeleti 1, unitárius 1, baptista 1, szombatista 1. 
Lakosságunk vallási megoszlása: kb. 70%-a református, 20%-a katolikus, 10%-a egyéb. A jezsuita 
egyháznak van egy leány kongregációs csoportja, kb. 30-40-es létszámmal, de illegálisan működnek. 
Van Szent István ifjúsági csoport, ami ugyan fel lett oszlatva, de illegálisan működik kb. 300 taggal, 
vezetőjük Németh Ferenc – Zsíros páter helyettese. Az összejövetelüket a templomban tartják – Van 
beépítve emberünk. – Vallás órákat tartanak és lelkigyakorlatot. Szociális összetételük, nagyobb  
része diák, munkás és kevés paraszt. Ezek politikailag teljesen a jobboldalhoz tartoznak.”106

Az MDP megyei tömegszervezője három nappal később küldött utasítást a vásárhelyi pártszerve-
zetnek. Pontos listát kért a jezsuiták vezette csoportok tagjairól, valamint, hogy a tagokkal hozassanak 
olyan határozatot, amelyben elítélik addigi tevékenységüket és vezetőiket (Németh és Zsíros pátert),  
s föloszlatják szervezetüket. A beépített embereknek föladatul adta, hogy ellenőrizzék, „…hogy kü-
lönösen a katolikus papok miről prédikálnak, és ha népellenes, demokráciaellenes fecsegést tapasz-
talnak, azt nyomban feltétlenül a templomba járó emberek körében is leplezzék le és még a vallásos 
tömegeket is fordítsák ellenük a meggyőzés módszerével.”107

A Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezetének Csongrád vármegyei titkára 1949 decemberének 
végi – az MDP megyei pártbizottságának küldött – összefoglaló jelentésében a hódmezővásárhelyi hit-
oktatásról és a klerikális reakció tevékenységéről a következőket írta: „Hódmezővásárhelyen Németh 
Károly jezsuita a természettudományos tanítással foglalkozott állandóan a hittanórákon és a materia-
lizmus tanításait igyekezett pontról-pontra megcáfolni, és helyette a biblikus világképet a gyerekekkel 
elfogadtatni. A Főigazgatóság a hitoktatási engedélyt megvonta tőle. Ugyancsak Hódmezővásárhelyen 
egy Fenyvessi nevezetű jezsuita108, a Szent István téri ált. fiúiskolában december 8-án109 sorba járta  

104 Az MKP és az SZDP egyesülését közös (4-2-es arányú) bizottsági munka, illetve kongresszus előzte meg.
105 MNL CSML MA. 23. fond 8. öe. 1948. május 11.
106 MNL CSML MA. 31. fond II. főcsoport 153. öe. 1949. január 16.
107 MNL CSML MA. 31. fond II. főcsoport 153. öe. 1949. január 19.
108 Fenyővári Antal jezsuita hitoktató.
109 December 8. a katolikus egyházban Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe. 1854-ben hirdette ki IX. Pius pápa.  

Nem parancsolt ünnep, nem munkaszüneti nap.
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az osztályokat és a gyerekeknek kihirdette, hogy a katolikusok menjenek haza, mert ünnepjük van. 
Ugyancsak Hódmezővásárhelyen Eperjesi nevezetű református hitoktató110 a Petőfi u. leányiskolában 
két gyereket pofonvágott, mert benyitottak a tanterembe, míg ő hittanórát tartott.”111

Fegyelmi eljárás indult a Szent István téri általános iskola négy pedagógusa – Kiss Szilvia, Kovalik 
Józsefné, Szilágyi Endréné és Rákóczi Margit – ellen, mert „állandóan, templomba járnak, klerikálisok”. 
Gál Erzsébetről, a Pál utcai óvoda óvónőjéről jelentette, hogy annak ellenére, hogy az MDP tagja és 
pártszeminaristája, imádkozni tanította a gyermekeket. A vásárhelyi református lelkészek és a re-
formátus egyetemes konvent a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez fordult, mivel mezőgazdasági 
gimnáziumban nem engedélyezték a hittant, holott arra több mint ötven református tanuló jelent-
kezett. Ugyancsak a református hitoktatásról olvashatjuk: „Hódmezővásárhelyen vasárnap délelőt-
tönként a Kálvin otthonban a református papok összegyűjtik a gyerekeket és gyerek-istentisztelet 
ürügye alatt előadásokat, bibliaolvasást és magyarázatot tartanak nekik.”112

A hódmezővásárhelyi tanyai lakosság (nyílt) vallásosságának letörése keményebb diónak bizo-
nyult. Az iskolák tantermeiből a kereszteket a nyári festések és nagytakarítások alkalmával – szinte  
föltűnés nélkül – eltávolították. „…Hódmezővásárhely tanya körzetében néhány tanyai iskolánál  
a szülők agresszív fellépésére a keresztek fennmaradtak és ezeken a helyeken a keresztek fennha-
gyására a vkm.113 külön utasítást is adott. Az imát egyértelműleg az összes iskolában már évelején 
beszüntették, legtöbb helyen a Köztársasági Induló eléneklésével kezdődik a tanítás, erre megsza-
bott sablon azonban nincsen. Előfordult persze több helyen, hogy a gyerekek tanítás előtt felálltak  
és magukban imádkoztak, pár helyen a pedagógus is imádkoztatott. Ezek a jelenségek azonban azóta 
teljesen megszűntek.”114

Már a tanácsrendszer bevezetése és a közigazgatás átszervezése után a Csongrád Megyei Tanács 
végrehajtó bizottságának oktatási osztályvezetője 1950. szeptember 27-én tett jelentést a hitoktatás 
megyei viszonyairól. Hódmezővásárhelyről a következőket olvashatjuk. A Rác úti iskolában a refor-
mátus lelkész meghirdette a hittanórákat. „Négy szülő jelentkezését a tanító lebeszélte. Két szülő 
kulák, két szülő középbirtokos. Egy kulák szülő a tanító feleségével a tanítási idő alatt beszélgetett  
a hitoktatásra való jelentkezésről. A tanító felesége figyelmeztette, hogy tanítási idő alatt a munkát 
ne zavarja. A kulák a tanterembe nem is ment be, ellenben méltatlankodott, hogy jegyzőkönyvet vetet 
fel az esetről, mivel jelentkezését nem fogadták el. Ezzel az iskolából eltávozott.”115 A külső-erzsébeti 
iskolában egy szülő jelentkezett, de a tanító a külterületi iskolák hódmezővásárhelyi igazgatóságához 
utasította. „A szülő azzal ment el, hogy nem ér rá a városba menni.”116

Az egyházak helyzetét – annak ellenére, hogy az alkotmány minden állampolgár számára biztosí-
totta a vallás szabad gyakorlásának jogát – csak tovább rontotta, a pártállami kontrollt pedig tovább 
erősítette az Állami Egyházügyi Hivatal 1951-es megszervezése.

110 Eperjessi Mihály református lelkész, hitoktató.
111 MNL CSML MA. 31. fond II. főcsoport 152. öe. 1949. december 28.
112 Uo.
113 Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium.
114 MNL CSML MA. 31. fond II. főcsoport 152. öe. 1949. december 28.
115 MNL CSML MA. 31. fond II. főcsoport 152. öe. 1950. szeptember 27.
116 Uo.
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Sajátos funkció jutott az 1945 utáni igazságszolgáltatási rendszerben a népbíróságoknak és nép-
ügyészségeknek. A Szovjetunióval és a szövetséges hatalmakkal kötött fegyverszüneti egyezmény 
14. pontja – de már a Szegeden megalakult Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 1944. decemberi 
programja is – leszögezte, hogy a hazaárulók és háborús bűnösök megbüntetésére népbíróságokat 
szerveznek. Erről a kérdésről az Ideiglenes Nemzeti Kormány 81/1945. M.E. számú rendelete hatá-
rozott, amely a háborús és népellenes bűnösök ügyét kivonta a területileg illetékes – a kommunisták és  
a Szövetséges Ellenőrző Bizottság által politikailag megbízhatatlannak ítélt – bíróságok hatásköre alól.  
A rendelet kimondta, hogy ezeket a bűnöket akkor is meg kell torolni, ha azok elkövetésük időpont-
jában nem ütköztek jogszabályba, vagy éppen azok végrehajtására irányultak. A polgári személyeken 
kívül a közhivatalnokok, a fegyveres erők, a rendőrség és a csendőrség embereit is a rendelet hatály 
alá helyezték.

A népbíróságokat a törvényszéki központokban állították föl, országszerte 24 működött különböző 
időintervallumban ugyan, de 1950 áprilisáig. A népbíróságnak öt laikus tagja volt, akiket az öt koalí-
ciós párt jelölt e tisztségre. Melléjük az igazságügy-miniszter rendelt ki jogvégzett tanácsvezető bírót.  
A vádat a népügyész képviselte, aki fölkészült, fölsőbb jogi képesítéssel rendelkező szakember volt.  
Az igazságügy-miniszter nevezte ki a helyi nemzeti bizottság javaslata alapján. A népügyészek 
függetlenségére a kormányzat sokat adott, ezért kiemelkedően magas fizetésük volt, és állásukból 
bármikor elbocsáthatták őket. A népbírósági ítéletek ellen a Népbíróságok Országos Tanácsához 
lehetett föllebbezni, amelynek öt tagja ügyvédi vagy bírói vizsgával bíró jogász volt. Előtte a vádat  
a népfőügyész, vagy helyettese képviselte.

1945 áprilisában – az MKP nyomására – a népbíróságok taglétszámát hatra emelték, s a szak-
szervezetek is jelölhettek tagot a testületbe. Ezzel tovább erősödött a népbíróságokban a baloldali 
befolyás, és ez a döntésekre is kihatott. Az ítéleteknek széles skálája volt: a halálbüntetéstől a kü-
lönböző időtartamú fegyház- és börtönbüntetéseken keresztül a kényszermunkáig és az internálásig.  
1945 és 1950 között 58 629 fő állt a népbíróságok előtt, akik közül 477-et ítéltek halálra, de végre csak 
189-et hajtottak. Ilyen jellegű népi igazságszolgáltató testületek az összes kelet-európai országban 
működtek, de Franciaországban is hasonló szervek ítélkeztek a kollaboránsok fölött. Súlyos problémája 
azonban működésüknek, hogy legtöbbször a személyes sérelmek, a helyi ellentétek és az egyéni érdekek, 
bosszúvágyak kerültek előtérbe, s nem a jogi szemlélet és az igazságszolgáltatás igénye.

Az 1946:VII. tc. rendelkezett a népbíróságokon belül öttagú külön tanácsok létrehozásáról, amelyek  
a köztársaság (1946:I. tc.) és a demokratikus államrend ellen irányuló bűntettekben hoztak ítéletet.

„1. § (1) Bűntett miatt büntetendő, aki az 1946. évi I. törvényben megalkotott demokratikus ál-
lamrend vagy demokratikus köztársaság megdöntésére irányuló cselekményt követ el, mozgal-
mat vagy szervezkedést kezdeményez, vezet vagy azt lényeges anyagi támogatásban részesíti.  
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(2) Bűntettet követ el az is, aki az (1) bekezdésben meghatározott mozgalomban vagy szervezkedés-
ben tevékeny részt vesz vagy azt előmozdítja.

2. § Bűntettet követ el: a) aki az 1. § (1) bekezdésében meghatározott államrend vagy köztársaság 
megváltoztatására lázít, b) a demokratikus államrend vagy annak alapintézményei ellen gyűlöletre 
izgat, c) egyes személyek vagy csoportok ellen azok demokratikus vagy köztársasági meggyőződése 
miatt gyűlöletre izgat, d) az állampolgári szabadság vagy jogegyenlőség érvényesülése ellen vagy 
nemzetiségi, faji vagy felekezeti gyűlölködésre izgat, illetőleg annak felkeltésére alkalmas más cse-
lekményt követ el.

3. § Vétséget követ el, aki háborús vagy népellenes bűncselekményt vagy a jelen törvényben meg-
határozott valamely cselekményt magasztal, vagy ilyennek elkövetőjét feldicséri.”

A törvényt példátlan szigorral alkalmazták. Izgatás vádjával több száz embert vontak vizsgálat  
és eljárás alá. Az ítéletek rövid idő alatt születtek és kegyetlenek voltak. Az új hatalom, a kiépülésének 
utolsó fázisába érkezett Rákosi-diktatúra az 1946:VII. törvénnyel legalizálta a politikai ellenfeleivel 
való leszámolást. A bíróság elnöke szakképzett jogász volt, akit az igazságügy-miniszter nevezett ki. 
Laikus tagjait pedig a kormánypártok (Független Kisgazdapárt, Magyar Kommunista Párt, Szociál-
demokrata Párt, Nemzeti Parasztpárt) helyi szervezetei delegálták. A büntetés halál, életfogytiglani 
kényszermunka vagy fegyház is lehetett. A hivatalvesztést és a politikai jogok gyakorlásától való 
meghatározott idejű eltiltást az ítéletnek minden esetben tartalmaznia kellett. Az elítélt vagyonát  
– vagy annak legalább egy részét – elkobozták. Külföldi állampolgárt az országból való kitoloncolás-
sal, magyar állampolgárt a lakóhelyéről való kitiltással és internálással (kényszerlakhely kijelölé-
sével) büntethettek.

Eperjessy Mihály hódmezővásárhelyi református lelkészt 1946. december 9-én tartóztatták le.  
A vád ellene az volt, hogy vétett a föntebb röviden bemutatott 1946:VII. tc. – a köztársaság és a demok-
ratikus államrend büntetőjogi védelméről szóló törvény – ellen. Egy helyi lakos följelentése alapján 
kezdett nyomozni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság államvédelmi osztálya. Eperjessy ellen  
a vád az volt, hogy 1946. október 15-én hittanórán a növendékei előtt az állam és az államrendőrség 
megvetésére okot adó kijelentéseket tett. A rendőrségről az állította, hogy „Teleki téri alkalmi mun-
kásokból tevődik össze”.117 A kommunistákat és az ország vezetőit pedig a következőképpen bírálta: 
„nem törődtek azzal, hogy az ország igazságos békét kapjon, hanem csak azzal, hogy kommunista 
főispán, polgármester és rendőrfőnök legyen”.118

A népügyész szerint a rendőrségre tett utalás volt különösen sértő, mert „Budapesten a Teleki  
téren köztudomás szerint a nem dolgozó salakja ácsorog”119, ezzel a lelkész az új rendszer állam-
rendőrsége elleni bizalmatlanságot szított „amikor azt a kijelentést tette, hogy ilyen salaknépből 
tevő dik össze a demokratikus rendőrség”.120 Az 1946. december 10-én kelt vádirat szerint a vád tanúi 
– négy vásárhelyi lány – Eperjessy hittanóráinak hallgatói voltak. Tíz nappal később, 1946. december 
20-án a szegedi állami törvényszékhez petíció érkezett, amelyet több tucat, a vásárhely-kopáncsi 

117 MNL CSML SZNI NB 12/1947.
118 MNL CSML SZNI NB 12/1947.
119 MNL CSML SZNI NB 12/1947.
120 MNL CSML SZNI NB 12/1947.
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egyházrészhez tartozó református hívő írt alá. Beadványukban a lelkész szabadlábra helyezését kö-
vetelték, amit a következőképpen indokoltak meg: „Kérésünk indoklására felhozzuk, hogy Eperjessy 
Mihály ref. lelkész már nyolc éve teljesíti egyházvezetői szolgálatát az egyházrészünkön és ezen idő 
alatt semminemű nép- és demokráciaellenes magatartásáról nincs tudomásunk.”121

A szegedi népbíróság 1947. február 5-i ítéletében Eperjessy Mihályt fölmentette és intézkedett 
azonnali szabadon bocsátásáról. A 151 forint összegű perköltség így az államot terhelte. A lelkész védői 
hivatalból kirendelt szegedi ügyvédek voltak: Jezerniczky Ákos, majd 1947. január 5-től Radnóti László. 
Eperjessy a teljes vizsgálati időt – csaknem két hónapot – a szegedi kerületi börtönben töltötte előzetes 
letartóztatásban.

Könyves Tibor (Budapest, 1916. október 21. – Budapest, 1987. január 21.) jezsuita hitoktatót 1948 
októberében tartóztatták le. Elfogásakor a következő adatokat jegyezték föl róla: „32 éves, budapesti 
születésű, hódmezővásárhelyi lakos, magyar állampolgár, nőtlen szerzetes hitoktató, magyar anya-
nyelvű, katona volt, theológiát végzett, vagyontalan, Könyves Ferenc és Bocziák Erzsébet gyermeke”.122

Zsíros Ferenc jezsuita lelkész Könyves letartóztatásáról 1948. október 25-én tájékoztatta Pétery 
József váci püspököt.

Mint írta: „Fájó szívvel jelentem, hogy P[áter]. Könyves Tibor SJ önálló hitoktatót, ki itt szeptem-
ber óta működik, folyó hó 19-én d[él]. u[tán]. 5 óra után az államvédelmi rendőrség letartóztatta. 
Másnap már Szegedre kísérték és a következő napon kihallgatás után a Csillag Börtönbe került, ahol 
2–3 hét múlva bekövetkezendő tárgyalását várja.

A letartóztatás okát biztosan nem tudjuk, szobájában nagy kutatást rendeztek, néhány füzetlapot, 
régi jegyzeteket, néhány füzetet, 1 pápai körlevelet foglaltak le.”123

A vád a fiatal jezsuita ellen az volt, hogy 1946. szeptember 26-án a reggeli fél kilences – az ifjú-
ságnak tartott – szentmisén elmondott beszédében a demokratikus államrend ellen izgatott. Ügyvédje 
a budapesti Székely Imre János volt. Beszédében – a népügyészség vádirata szerint – a következőket 
mondta: „Nekünk félelemnélküli katholikusokra van szükségünk, akik adott esetben még a haláltól 
sem rettennek vissza. Ezt úgy érjük el, hogy megtagadjuk önmagunkat és minden eszközzel megvéd-
jük katholikus hitünket, a vallást az egyház ellenségeivel szemben. Nagyon vigyáznotok kell gyer-
mekeim, mert az iskolában most a jelenlegi viszonyok könnyen elronthatnak, megmételyezhetnek 
benneteket. Az ifjúság nevelésének kérdése mindig annak kezében van, akié a hatalom. A jelenlegi 
államhatalom az istentelenek hatalma, akik minden eszközzel a ti lelketek ellen, papjaitok és egyházai-
tok ellen küzdenek.”124

Beszédét folytatva a páter kifejtette, hogy az „istentelenek” 5000 papot internáltak, 700-at 
pedig méreginjekcióval meggyilkoltak. Majd így folytatta: „Ezek azt mondják, hogy nincs isten,  
ki akarják ölni az emberek lelkéből a vallásos érzelmet, hogy ezzel megalapozzák világi hatalmukat 
az emberek fölött. Nektek, kedves gyermekeim nagyon óvatosnak és elővigyázatosnak kell lenne-
tek, nehogy cukorral, cirkusszal és footballal elcsábítsanak benneteket, mert ha elkap benneteket  

121 MNL CSML SZNI NB 12/1947.
122 MNL CSML SZNI NB 1552/1948. 18.
123 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 6678/1948.
124 MNL CSML SZNI NB 1552/1948. 18-19.
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a bűnös világ szennyes áradata, onnan nincs többé kiút az üdvösséghez. Az iskolában jó példával, 
imádsággal szerettessétek meg magatokat és rajtatok keresztül istent a más vallásúak és az isten-
telenek gyermekeivel, mert ők el vannak tévelyegve.”125 Kétségtelenül patetikus és didaktikai 
fel hangoktól sem mentes mondanivalóját a következő szavakkal zárta: „Önmegtagadóknak kell 
lennünk, akik legyőzhetetlenül hiszik a vallás fontosságát, mert csak így válhatnak félelemnélküli 
katolikusokká, ezáltal biztosíthatják vallásunk, egyházunk győzelmét az istentelenek felett.”126

A tárgyaláson Könyves tagadta, hogy beszédével a demokratikus államrend ellen akart volna 
izgatni. Kifejtette, hogy mondanivalójának alapgondolatait Mindszenty József hercegprímás 1946. 
szeptember 1-jei körleveléből, valamint XII. Piusz pápa (Eugenio Pacelli, 1939–1958) 1945 karácso-
nyán elmondott beszédéből vette. Az internált és elpusztított papokra, mint a fasizmus és a nácizmus 
áldozataira utalt, s adatait Havass Géza könyvéből merítette.127 A népbíróság előtt négy tanú – három 
szóbeli és egy írásbeli vallomással – állította és bizonyította, hogy a fönt ismertetett és idézett be-
szédet a jezsuita szerzetes elmondta.128

A népbíróság enyhítő körülményt nem észlelt. Súlyosbító körülményként fogta viszont föl, hogy  
„a vádlott mint pap templomban mondotta el, ahogy éppen az ifjúsághoz intézte, akiknek a lelkét 
könnyebb befolyásolni”.129 Sőt a bíróság a védelem által előterjesztett tanúk meghallgatását és  
az ügyvéd által javasolt bizonyítást is mellőzte, mert „a kihallgatott tanúk vallomása alapján tisz-
tázottnak és elbírálhatónak találta”130 az ügyet. Ennek alapján a szegedi népbíróság 1948. december 
22-i ítéletében Könyves Tibort négyévi szabadságvesztésre ítélte, valamint tíz évre eltiltotta hiva-
talától és politikai jogainak gyakorlásától. A teljes fölmerült perköltség is őt sújtotta, ezt azonban  
a bíróság behajthatatlannak nyilvánította.

A Népbíróságok Országos Tanácsa 1949. június 13-án meghozott ítéletében az elsőfokon eljáró 
szegedi népbíróság ítéletét megsemmisítette. Helyette a következőképpen „3 /:három:/ évi börtönre, 
mint főbüntetésre, 10 /:tíz:/ évi hivatalvesztésre és politikai jogainak gyakorlatának ugyanilyen tar-
talmú felfüggesztésére, továbbá feltalálható vagyonának 1/3 /:egyharmad:/ részének elkobzására, 
mint mellékbüntetésre”131 ítélte a hódmezővásárhelyi papot. Az indoklásban a NOT öt szakbíróból álló 
tanácsa kifejtette, hogy a szegedi népbíróság „a bűnösségi körülményeket helytelenül mérlegelvén, 
vádlottat túl szigorú büntetéssel sújtotta”.132 Továbbá enyhítő körülményt is talált. „…az Országos  
Tanács az elsőfokú ítéletnek a büntetést kiszabó rendelkezését megsemmisítette. Súlyosbító körül-
ményül vette, hogy vádlott mint pap a reábízott diákokhoz intézte a vádbeli alkalommal izgató beszé-
dét, akikre szavai a tanító és tanítvány közötti viszony természeténél fogva fokozott hatással lehettek. 
Enyhítő körülmény ezzel szemben, hogy a vádlott vallási túlbuzgalmában cselekedett.”133

125 MNL CSML SZNI NB 1552/1948. 19.
126 MNL CSML SZNI NB 1552/1948. 19.
127 Vö. Havass Géza: Az örök nagyhatalom. A katolikus egyház helyzete az öt világrészen a II. világháború után. Szeged, 1947.
128 MNL CSML SZNI NB 1552/1948. 19-20.
129 MNL CSML SZNI NB 1552/1948. 20.
130 MNL CSML SZNI NB 1552/1948. 20.
131 MNL CSML SZNI NB 1552/1948. 22.
132 MNL CSML SZNI NB 1552/1948. 22-23.
133 MNL CSML SZNI NB 1552/1948. 23.
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Ardai Tibor (Budapest, 1913. december 27. – Pannonhalma, 1983. február 24.) jezsuita papot,  
a vásárhelyi tanyavilágban – Kutason és az öthalmi tanyákon – szolgáló kisegítő lelkészt 1948. de-
cember 28-án vették őrizetbe. Védője Domonkos Mihály szegedi ügyvéd volt. A kihallgatási jegy-
zőkönyvben a harmincöt éves, budapesti születésű szerzetes – Ardai Lajos és Steiner Gizella gyer-
meke – külsejét a következőképpen írták le: 168 cm magas, sovány, fekete szúrós szemű, egyenes 
orrélű, kissé elálló fülű, lassú és rendes beszédű, borotvált arcú, haja sötétbarna és hátrafésült, 
arca ovális.134

Ardai kihallgatásakor elismerte, hogy 1946. november 27-én az öthalmi iskolánál litániát és áhí-
tatosságot tartott – mintegy tucatnyi hívő részvételével –, amelyen a világbékéért és a szovjet csapa-
tok mielőbbi távozásáért, valamint a hadifoglyok mihamarabbi hazatéréséért való imádságra buzdí-
totta hallgatóságát. „Beismerem azt, hogy többek között arról beszéltem, hogy ennek a rendszernek 
meg kell változni, mert ez nem jó. Nem lehet a magyar embert az orránál fogva vezetni. Nem lehet itt  
a csajka rendszert és a szövetkezeteket bevezetni, mert az nem való magyar embernek. Teljes szoci-
alizmust csak a világ béke alapján lehet megvalósítani. Ez a helyzet nem fog sokáig tartani, majd 
tavaszra változás lesz és akkor sokkal jobb lesz mint most. A litánia után az imádságot azzal fejeztem be, 
hogy hála imát adhatunk, hogy az oroszok egy része már elment Magyarországról, most pedig könyörgő 
imát mondunk, hogy akik még itt maradtak, minél hamarabb elmenjenek.”135

1949. január 22-i ítéletében a szegedi népbíróság öttagú különtanácsa három év börtönbün-
tetésre, tízévi hivatalvesztésre és politikai jogainak ugyanilyen időtartamú fölfüggesztésére ítélte  
a szerzetest.136 Ardai és ügyvédje föllebbezett a Népbíróságok Országos Tanácsához, amely 1949. jú-
nius 1-jei döntésében az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, sőt a súlyosbította, hiszen elrendelte az 
elítélt föllelhető vagyonának az egyharmad részének elkobzását. Az indoklásban – többek között – ezt 
olvashatjuk: „Az, hogy a vádlott a templomi szószéket választotta az izgatás helyéül, azért súlyosbító 
körülmény, mert vádlott a szószékről mint róm . kath. pap a megjelent hívekre azok vallásos érzületét 
kihasználva maga erkölcsi tekintélyén keresztül fokozott lelki ráhatást gyakorolhatott, aminek ered-
ményeként a cselekmény veszélyessége, tehát tárgyi súlya is fokozott.”137

Hódmezővásárhelyen – mint egy korábbi tanulmányomban tárgyaltam138 annak ellenére, hogy  
a város lakossága tradicionálisan a református parasztpolgári (kulturális és politikai) értékrendszert 
tette magáévá, a kiépülő kommunista diktatúra helyi képviselői legnagyobb ellenlábasuknak a kato-
likus klérust tekintették. Ennek magyarázata abban lelhető, hogy a kommunisták antiklerikális és 
vallásellenes propagandájának és politikai-közéleti támadássorozatának centrumában a katolicizmus 
állt (úgy nemzetközi, mint hazai szinten). De az 1945 és 1949 közötti időszakban a történelmi egy-
házakat és reprezentánsaikat – legtöbbször kényszerrel és erőszakkal – az államhatalomnak (látszó-
lag) sikerült saját szolgálatába állítani. Ebben a folyamatban a legkeményebb föladatnak a katolikus 

134 MNL CSML SZNI NB 1665/1948. 11.
135 MNL CSML SZNI NB 1665/1948. 13.
136 MNL CSML SZNI NB 1665/1948. 26-27.
137 MNL CSML SZNI NB 1665/1948. 11.
138 Miklós Péter: Támadás a katolikus egyház ellen Hódmezővásárhelyen (1945-1949). Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 17 

(2005). 1-2. sz. 163-171.
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egyház megtörése bizonyult, amelynek hierarchikus centralizáltsága és külföldi kapcsolatrendszere 
(a római Apostoli Szentszéktől érkezett központi irányelvek) stabil erkölcsi, anyagi és politikai hát-
teret biztosított.

Aligha lehet véletlen, hogy Hódmezővásárhelyen 1948 végén jezsuita szerzetesek139 ellen indí-
tottak népbírósági pereket, amelyekben példátlanul szigorú ítéleteket hoztak. Ez jelzés volt, amely  
a kommunista államnak az egyházak fölötti győzelmét volt hivatva reprezentálni. A folyamat 
csúcspontja Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek 1948. december 26-i letar-
tóztatása és az ellene lefolytatott koncepciós per volt. Így 1949-re valamennyi történelmi egyház-
nak voltak áldozatai. Mozgásterük végleg beszűkült, működési terepük a templom falai közé szorult  
– távol a politikai élettől, a társadalmi diskurzustól.

  

Ardai Tibor jezsuita szerzetes vallomása140

Szeged, 1948. december 28. délután ½ 4 óra

1943-ban szenteltek pappá Szegeden, 1944-45-ben végeztem el a jezsuita rend főiskolá-
ját Budapesten, ekkor kerültem a váci egyházmegye szolgálatában Nagyrét községbe, mint 
önálló lelkész. 1946 augusztusában berendeltek a szegedi rendházba. Ettől az időtől kezdve  
a váci egyházmegye területén Borbély István tartományfőnök141 utasítására kiegészítő, kise-
gítő és helyettesítő lelki pásztori tevékenységet fejtettem ki.142 Fenti hármas tagolású feladat 
úgy értelmezendő, hogy az egyes plébániák területén, ahová nem tud kimenni a plébános, vagy 
alkalmakkor, feladat és munka többletnél, végül ha valamilyen oknál fogva kiesik a szolgálatából, 
akkor az illetékes plébános kérésére a tartományfőnök az egyes lelkészeket kijelöli. Mivel ilyen 
feladat ellátása általában önkéntes jelentkezést tételez fel, én minden ilyen esetben elvállaltam. 
Így különböző helyeken jártam, ahol a tanyai népeknek miséztem és prédikáltam.

Emlékezetem szerint ez év november hó 12-től december elejéig tartózkodtam Vásárhely-
kutason143, ahol minden nap tartottam szent misét. Vásárhelykutasról az öthalmi tanyákra144 

139 A korszak hivatalos ideológiájának antiklerikális és kifejezetten jezsuitaellenes vélekedésére jellemző munka: Tondi, Alighiero: 
A jezsuiták titkos hatalma. Fordította: Majoros Ferenc. Budapest, Szikra Könyvkiadó, 1954. Előszavában a kiadó a könyv szerzőjének  
– egykori jezsuita szerzetesnek – az intencióit így összegzi: „…felháborította őt a Vatikán imperialista politikája, melynek legagresz-
szívebb ügynöksége a jezsuita rend. Tondi cikksorozata egy becsületes katolikus felháborodását tükrözi és leleplezi azokat a bűnös  
és képmutató mesterkedéseket, amelyeket a világreakció klerikális ügynökei a vallás örve alatt folytatnak.” (3. o.)

140 MNL CSML SZNI NB 1665/1948. 12-13.
141 Borbély István (1903-1987) 1943 és 1948 között volt a jezsuita rend magyarországi provinciálisa.
142 A Jézus Társaság (jezsuita rend) tagjai kánonjogilag a rend magyarországi tartományfőnöke (provinciálisa) alá tartoztak.  

Így a területileg illetékes főpapnak (jelen esetben a váci megyés püspöknek) nem volt joga a jezsuiták szolgálati helyéről dönteni, 
csak kérhette a tartományfőnököt a szerzetesek áthelyezésére, utasítására. De a jezsuiták is csak a püspök engedélyével folytathat-
tak lelkipásztori tevékenységet az egyházmegye területén.

143 A mai Székkutason (Csongrád megye, Hódmezővásárhelytől 20 kilométerre).
144 Az öthalmi tanyák a Hódmezővásárhelytől északra fekvő területen vannak. Az öthalmi határrész Nagymágocs és Orosháza 
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november 26-án mentem ki és ott tartózkodtam december 1-ig. Legelőször az iskolába men-
tem, ahol felkerestem Törzsi József tanítót, aki elvezettetett engem egy gyermekkel Bartók 
János tanyájára, mint akinél itt tartózkodásom alatt szállást fogok kapni. 

Emlékezetem szerint november 27-én este az öthalmi iskolánál litániát145 tartottam, ame-
lyen kb. 12 személy vett részt. Ez egy órás ájtatosság volt. Az ájtatosság célja békéért való 
imádkozás volt. Szentség imádási óra146 tartását célzó kis füzetek feküdtek előttem, amiből  
az imádságot mondtam.

Beismerem azt, hogy többek között arról beszéltem, hogy ennek a rendszernek meg kell 
változni, mert ez nem jó. Nem lehet a magyar embert az orránál fogva vezetni. Nem lehet itt 
a csajka rendszert és a szövetkezeteket bevezetni, mert az nem való magyar embernek. Teljes 
szocializmust csak a világ béke alapján lehet megvalósítani. Ez a helyzet nem fog sokáig tartani, 
majd tavaszra változás lesz és akkor sokkal jobb lesz mint most. A litánia után az imádságot 
azzal fejeztem be, hogy hála imát adhatunk, hogy az oroszok egy része már elment Magyar-
országról, most pedig könyörgő imát mondunk, hogy akik még itt maradtak, minél hamarabb 
elmenjenek. Ugyancsak imádkoztam azért is, hogy a magyar hadifoglyok mielőbb hazatérjenek 
Oroszországból, mert azok messzi idegenben vannak. Arra azonban nem emlékszem, hogy azt 
mondtam volna, mintha a hadifoglyok nem térnek vissza, hiába várjuk őket.

Kijelentem, hogy én senkitől közvetlen utasítást nem kaptam arra vonatkozólag, hogy a né-
pek részére tartott misék és Isten tiszteletek alkalmával politikai színezetű beszédeket tartsak, 
vagy izgassak a demokrácia ellen, sőt kijelenhetem, hogy ilyesmi szándékomban nem volt.

Védekezésül előadni kívánom, hogy politikailag teljesen képzetlen vagyok, egész nevelte-
tésem, beállítottságom és az a munkamódszer, amivel dolgozom kizárja számomra azt a lehe-
tőséget, hogy én a politikai helyzetet helyes szemszögből lássam és világítsam meg. Én azt sem 
tudtam, hogy a fenti kijelentések megtételével demokrácia ellenes és törvénybe ütköző cse-
lekedetet követtem el.

Mást előadni nem kívánok. Vallomásomat az igazságnak megfelelően, minden testi és lelki 
kényszer nélkül adtam elő. A jkv.147 felolvasás után h. h.148 aláíratott.

Ardai Tibor
gyanúsított

határával érintkezik. A tanyai iskolát 1895-ben építették (az 1877-ben megszervezett református felekezeti iskola számára), 1897-től 
községi iskola volt és a hódmezővásárhelyi tankerülethez tartozott.

145 A litánia (könyörgés) a katolikus liturgikus szertartásokban vagy a magánáhítatosságokban használt közösségi, csoportos 
imaforma, amelyben az előimádkozó váltakozó megszólítására a hívek csoportja azonos választ ad. A legnépszerűbb a Lorettoi litánia 
és a Mindenszentek litániája.

146 A római katolikus egyház tanítása szerint a szentmisén a pap szavainak és mozdulatainak hatására az ostya Krisztus testévé és 
vérévé lényegül át (transzszubsztanciál). Ezt az Oltáriszentséget (Eucharisztiát) bizonyos alkalmakkor szentségtartóban (monstranciá-
ban) kiállítják az oltáron és a hívek térdelve imádkoznak előtte, könyörögve a benne osztatlanul jelenlévő Megváltóhoz.

147 jegyzőkönyv
148 helybenhagyólag
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Domonkosok

Schuster Konstantin váci megyéspüspök a váci székeskáptalanra bízott 40 000 forintnyi alapítványt 
1888-ban „azzal a meghagyással, hogy ez összeg kamataiból esetleg még életében, vagy ha ezt nem 
adná meg neki a Gondviselés, halála után, amikor a püspökségben törvényes jogutódja jónak látja, 
egy nőnevelő intézettel és internátussal egybekötött polgári leányiskola állíttassék fel Hódmező-
vásárhelyen, melyet a benne elhelyezendő nővérek úgy lefelé a bölcsödéig, mint fölfelé a legmaga-
sabb fokú nőnevelésig fejleszteni tartoznak”.

1901-ben a hódmezővásárhelyi katolikus nőegylet küldöttsége – élén Ritt Jánosné Gábris Ágnessel –  
kereste föl gróf Csáky Károly Emánuel váci püspököt, s kérte a főpásztort, hogy engedélyezze a vá-
rosban a leánynevelő intézet létrehozását. Egy esztendő múlva, 1902. május 28-án a megyéspüspök 
Vásárhelyen járt: délelőtt a bérmálás szentségét szolgáltatta ki helyi fiataloknak, délután öt órakor 
pedig az épülendő zárda alapkövét tette le.

Az építkezés a Lengei Józsefné Tóth Borbála által ajándékozott 800 négyszögölnyi Andrássy úti 
telken, valamint az egyház által megvásárolt, a Lánc utcáig lenyúló mintegy 400 négyszögöl telken 
indult meg a helybéli Kruzslicz Péter építész tervei alapján Szabó Mihály és Koncz Pál vállalkozók 
kivitelezésében 1902 tavaszán, az elkészült épületet pedig 1903 nyarán adták át.

A hódmezővásárhelyi domonkos zárdának a szeplőtelenül fogant Szűz Mária oltalmába ajánlott 
kápolnáját Bernátsky Ferenc helyi apátplébános áldotta meg 1903. augusztus 17-én. Másnap, 1903.  
augusztus 18-án az esti órában érkeztek meg a városba Kőszegről Herzl M. Vincencia tartomány-
főnöknő vezetésével az első nővérek: Rőthy Rajmunda házfőnöknő, valamint Novák Imelda, Turdy  
Vincencia és Varga Xavéria. 1903. szeptember 8-án tartották a leányiskola első tanévnyitó ünnepélyét. 

A domonkos nővérek vásárhelyi megtelepedése után negyed évszázaddal, 1928-ban a város kör-
nyékén és Csongrád megyében nagy birtokokkal rendelkező Károlyi grófok által ajándékozott telken 
az eredeti épület szomszédságában újabb kétemeletes létesítményt építettek. A helyiek által „zárda” 
néven emlegetett épületegyüttesben eredetileg elemi és polgári iskola, majd – az 1940-es évek ele-
jétől – gazdasági és háztartási iskola és mezőgazdasági középiskola működött.

Az 1940-es évek derekán tehát a domonkos szerzetesrend női ágának jelentős – elemi, polgári és 
mezőgazdasági iskolát is magában foglaló – oktatási intézménye volt Hódmezővásárhelyen. Az elemi 
iskola négy osztállyal és négy tanárral, a polgári leányiskola négy osztállyal és hat tanerővel működött. 
A mezőgazdasági leányiskolának 1946-ban csak az első évfolyama nyílt meg, amelynek négy tanára 
volt. Az intézmény elemi és a polgári osztályaiba száznyolcvan-száznyolcvan, a mezőgazdasági rész-
be ötvennégy diák járt. A domonkos nővérek internátust is tartottak fönn, amelynek 1946-ban mind 
hatvan helye be volt töltve, s a növendékekre három szerzetesnő felügyelt.
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1944 őszén a szovjet megszállás elől a vásárhelyi domonkos nővérek nagy része Kőszegre, a rend 
magyarországi anyaházába menekült. 1944 szeptemberében a városban maradtak a világi tanárok 
és a helyi jezsuiták bevonásával megkezdték az oktatást. A háború utolsó éveiben az iskolaépület  
német hadikórházként működött, ahol a betegápolást a domonkos nővérek végezték. A háború alatt  
a rendházat „nagyobb károsodás nem érte, a rendtagok azonban sok ruhaneműt és élelmiszert vesz-
tettek”.149 1945 áprilisában a csehszlovák hatóságok által Kassáról kiutasított domonkos szerzetes-
nőket Hódmezővásárhelyre helyezte a rend tartományfőnöknője. A Kőszegre menekültek 1945. júliusi 
visszatérte után így viszonylag nagyszámú nővér tevékenykedett a városban, s a harmincegy szerze-
tesnő közül tizenhatan rendelkeztek valamilyen fokú tanári képesítéssel.

1948 júniusában – az államosításakor – az iskola berendezésének értéke körülbelül kilencvenezer  
forint volt. Az immár államosított iskola megbízott vezetője, Farkas Ilona megbízott igazgató 1948.  
június 28-án így írt a kerületi tanfelügyelőnek az állami tulajdonba és kezelésbe vétel körülményeiről: 
„Az átvett iskolaépület tetőzete javításra szorul, egyébként kifogástalanul jó karban, tisztán tartott, 
berendezése példás gonddal őrzött. A szertárak gazdag felszerelése, az anyag tervszerű és művészi el-
rendezése hivatás- és tárgyszeretettel áthatott, lelkes, fáradságot nem ismerő, áldozatos munkásságú 
nevelőtestületre vall.”150 Az idézett sorokból kitűnik, hogy még az állami iskola igazgatója is csak a leg-
jobbakat tudta írni a domonkos nővérekről: személyes munkájukról és oktatás intézményükről egyaránt.

1948. július 14-én Poller M. Valéria domonkos helyettes főnöknő és Farkas Ilona általános iskolai 
igazgató egyeztetett az épület – főleg a lépcsőház – használatáról, de a víz, villany, tüzelőanyag is 
szóba került. „Tanítási időben a szerzetesrend tagjai lehetőleg a lehetőleg a hátsó lépcsőlejárót veszik 
igénybe” – állapodtak meg. 1948. augusztus 25-én kelt levelében Poller M. Valéria főnöknő-helyet-
tes az intézet berendezésének és felszerelésének értékét 89 828 forintban állapította meg.

1948. szeptember 14-én Selmeczi M. Benedikta házfőnöknő és Molnár Ferenc mezőgazdasági kö-
zépiskolai igazgató arra a megegyezésre jutottak, hogy az intézmény épületében lévő kápolnában 
szentmise minden reggel fél hétkor van (kapunyitás öt perccel korábban), hogy azt követően a hívek 
hétköznap negyed nyolcig, vasárnap fél nyolcig kötelesek elhagyni az épületet.151

Az 1948 júliusában kelt az iskola és a rendház közötti megállapodás szabályozta, hogy „tanítási 
időben a szerzetesrend tagjai lehetőleg a hátsó lépcsőlejárót veszik igénybe”. Nehogy a szerzetes-
nők találkozzanak egykori diákjaikkal, akiknek oktatását immár civil (és föltételezhetően a kiépülő 
államhatalomhoz lojális) tanárok végezték. Már a Rákosi-diktatúra kiépülésének utolsó fázisában,  
a politikai és világnézeti pluralizmus fölszámolásának megkezdése után 1948 novemberében az állami 
leányiskola igazgatója nem érte be ennyivel. 

Farkas Ilona 1948. november 15-i levelében utasította a vásárhelyi Szent Domonkos rendi nő-
véreket, hogy a „volt szerzetes tanerők az iskola épületében, udvarában nem tartózkodhatnak,  
kivéve a hitoktató szerzetesnőt, aki hittan órája ellátása idején lehet csak az iskola épületében”.152 

149 A Hódmezővásárhely-Belvárosi Szentháromság Plébánia irattára. A domonkos leányiskolával kapcsolatos iratok [külön jel-
zet nélkül] (a továbbiakban: HMVH SZPI)

150 HMVH SZPI, külön jelzet nélkül.
151 HMVH SZPI, külön jelzet nélkül.
152 HMVH SZPI, külön jelzet nélkül.
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Sőt előírta, hogy a diákokkal semmilyen formában sem tarthatják a kapcsolatot. „A szerzetesnők  
a tanuló ifjúsággal sem az iskolában, sem az iskolán kívül nem érintkezhetnek, családi otthonuk-
ban sem.”153

Ez már egyértelműen a kiépült szovjet mintájú önkényuralom módszere volt. Sem a társadalmi  
és politikai diskurzusban, sem az oktatásban, sem a magánéletben nem tűrte a különböző vélemények 
megjelenését. Az állampolgárok szabadságát és mozgásterét pedig minimalizálni akarta. Szerencsére 
a kommunista diktatúra fönntartóinak és kiszolgálóinak ez negyven év alatt sem sikerült.

Az államosított intézmény 1949. szeptember 11-i tanévnyitó ünnepsége kapcsán Sallai Ferencné 
tankerületi főigazgató utasította Molnár Sámuel általános iskolai igazgatót, hogy a bejárat fölötti 
keresztet távolíttassa el. Egy hét múlva pedig az ajtó fölötti keresztet és a nyolc tanteremben lévő 
kis kereszteket is átadták a domonkos házfőnöknőnek. Ezzel a gesztussal szimbolikusan is lezárult  
a hódmezővásárhelyi domonkos oktatás nagy korszaka.

A hódmezővásárhelyi domonkosság múltjától és a magyar katolikus szocializmus kori történetétől 
egyaránt elválaszthatatlan Badalik Bertalan domonkos tartományfőnök, veszprémi püspök személye.

Badalik Sándor 1890. december 10-én született Hódmezővásárhelyen Badalik Lajos bognármester 
és Farkas Julianna hetedik gyermekeként. Már gyermekkorában kapcsolatba került a domonkos renddel, 
rendszeres látogatója volt a domonkos nővérek helyi zárdájának, amelynek kápolnájában gyakran 
ministrált. Elemi iskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd a szombathelyi premontrei gim-
náziumban érettségizett. 1908. augusztus 22-én jelentkezett a domonkos rendbe, ahol a Bertalan rendi 
nevet kapta. Szerzetesi fogadalmát 1909 augusztusában tette le, majd az ausztriai Grazban, a domonkos 
főiskolán tanult teológiát és filozófiát. 1914. június 19-én szentelték pappá, első szentmiséjét egy héttel 
később a hódmezővásárhelyi Szentháromság-templomban mutatta be. A Thököly úti budapesti domonkos 
rendház melletti Rózsafüzér Királynéja-templom első plébánosa volt 1919-től, ahol nem pusztán a kör-
nyék lelkipásztori ellátását intézte, de szerepet vállalt a szegénygondozásban is, hiszen az általa szer-
vezett plébániai közösség naponta mintegy száz szociálisan rászoruló embernek adott meleg ételt.154

Badalik Bertalan domonkos szerzetes kiváló egyházi szónok volt. Első jelentős nyilván szereplé-
sére 1916. december 30-án került sor, amikor is az utolsó magyar uralkodó, IV. (Boldog) Károly koro-
názásán mondott szentbeszédet. Később pedig ő prédikált Csernoch János bíboros, esztergomi érsek 
– a történelmi Magyarország utolsó hercegprímása – aranymiséjén, illetve temetési szertartásán is. 
Huszonnégy éven keresztül a pesti Szent István-bazilika nagyböjti szónok volt, s számos helyen tar-
tott lelkigyakorlatot és hitbuzgalmi előadássorozatot az országban, sőt azon kívül is. Az Egyesült Álla-
mokban élő magyar katolikusok közösségeiben kétszer is (1927–1928-ban és 1932–1933-ban) volt 
lelkipásztori úton rendtársával, Bőle Kornéllal. Aktív médiatevékenységével kora modern papjai közé 
tartozott: rendszeresen tartott rádióelőadásokat és szerkesztette a Rózsafüzér Királynője című lapot.

A szombathelyi Szent Márton-templom plébánosaként szolgált 1929 és 1934 között: ebben az idő-
szakban bővítette a templomot, kultúrházat építtetett, valamint megalapította a városban a domonkos 
rendházat, amelynek első perjeleként működött. A domonkos rendért való fáradozását közössége is  

153 HMVH SZPI, külön jelzet nélkül.
154 Badalik Jácinta: Badalik Bertalan OP veszprémi püspök életútja. 1890–1965. Hódmezővásárhely, 1999.
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elismerte, s 1934 és 1936 között az akkor még közös osztrák–magyar rendtartomány provinciá-
lisa volt, majd 1938 és 1946 között az általa szervezett önálló magyar domonkos rendtartomány 
elöljárója ként tevékenykedett, később 1946-tól 1949-ig a budapesti domonkos rendház főnöke volt. 
Ezüstmiséjét 1939. július 22-én az ausztriai Mária-kegyhelyen, Mariazellben mutatta be.

XII. Pius pápa 1949 júliusában veszprémi püspökké nevezte ki. Köztudott volt róla, hogy 1945 után 
közéleti kérdésekben az egyházi konzervativizmust képviselte és Mindszenty József hercegprímás 
egyik legodaadóbb híve volt a középpapság rétegében. Grősz József kalocsai érsek 1949. augusztus 
24-én a budapesti domonkos templomban szentelte püspökké Badalik Bertalant, aki hat nappal ké-
sőbb foglalta el veszprémi főpásztori székét. Püspöki jelmondata: „Az igazság az én erősségem”. 

Az Államvédelmi Hatóság egyik tisztje a veszprémi főpap pályáját összefoglalva a következőket 
állapította meg. „Mindszenty politikájának legteljesebb híveként szerepel. Mint a Credo [katolikus 
férfiakat tömörítő hitbuzgalmi szervezet – M. P.] egyik vezetője javaslatot tett a prímásnak kato-
likus férfi demonstrációk szervezésére a munkásmegmozdulások ellensúlyozására. 1945-ben a Szent  
István-napi körmeneten nyíltan a Szovjetunió ellen uszított és dicsérte az amerikaiakat. Beszédeiben 
nyíltan támadta a mai rendszert. A háborút elkerülhetetlennek nyilvánítja és ebben látja »felszaba-
dulásunk« egyetlen lehetőségét. Szerinte az egyház számára a legfájdalmasabb a »világot fenyegető 
szovjet rendszer, mely elnyomja az egyéni és a lelkiismereti szabadságot«. […] Badalik a legveszé-
lyesebb főpap, aki a legagresszívebb magatartást követeli a püspöki konferenciákon a kormánnyal 
szemben.”155

Badalik Bertalan veszprémi püspökként szorgalmasan végiglátogatta egyházmegyéje plébániáit 
és templomait. Az 1950-es évek elején föllépett a kommunista állam által létrehozott és azzal való 
katolikus együttműködést szorgalmazó békepapi mozgalom ellen. A Grősz József kalocsai érsek  
elleni per idején, 1951 nyarán rövid ideig házi őrizetbe került. Mint Szent Domonkos rendjébe tartozó 
szerzetes fölemelte szavát a szerzetesrendek 1950. évi föloszlatása ellen. Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc napjaiban egyházmegyéjében elmozdította a kommunista hatalom által támogatott 
tisztségviselőket, valamint egy jelentésben tájékoztatta az Apostoli Szentszéket az eseményekről.

A Kádár János vezette kormány 1957. augusztus 15-én elrendelte Badalik házi őrizetét, s kényszer-
lakhelyül a Borsod megyei Hejce szociális otthonát – az egykori kassai püspöki nyaralót – jelölte ki 
számára. A püspök azt a Klempa Sándort volt kénytelen kinevezni egyházmegyéje élére helynökként, 
aki – mint azt Soós Viktor Attila tanulmányaiban közölte – „László” fedőnéven számos jelentést írt róla.156

Hejcén több internált főpap – Pétery József veszprémi püspök és Hász Brokárd karmelita tarto-
mányfőnök – élt. A helyiek körében népszerűek voltak az odainternált magas rangú egyházi szemé-
lyek, akik eleinte szabadon mozoghattak faluban, később azonban – túl aktív társadalmi kapcsolataik 
miatt – a kastélyra s annak parkjára korlátozták mozgásterüket. Az idős hejceiek emlékeznek rá – mint 
Hornyák Máté János kutatásaiból tudjuk –, hogy Badalik Bertalan a gyümölcsösben szeretett dolgozni,  

155 Vö. Soós Viktor Attila: Badalik Bertalan OP veszprémi püspök internálása. In: A Domonkos Rend Magyarországon. Szerk. 
Illés Pál Attila és Zágorhidi Czigány Balázs. Piliscsaba–Budapest–Vasvár, 2007. 192–215.; Soós Viktor Attila: Hódmezővásárhelytől 
Hódmezővásárhelyig. Badalik Bertalan veszprémi püspök hányatott sorsa. Emlékeztető, 2012. 1. sz. 43–55.

156 Soós Viktor Attila: A püspök és a besúgó – Badalik Bertalan és Klempa Sándor kapcsolata az államvédelmi és állambiztonsági 
iratok tükrében. Miles Christi Évkönyv, 2012. 127–177.
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s kivette a részét a fák tavaszi metszéséből. Emlékezetes még, hogy az állambiztonsági szervek le-
hallgató berendezéseket szereltek be az internált veszprémi püspök szobájába, ám – mivel valamelyik 
vezetéket rosszul kötötték be – mind Hejcén, mind a szomszédos Göncön valamennyi telefonkészü-
lékben a Badalik szobájában történtek voltak hallhatóak.157

A hejcei években a kiváló teológus Badalik Bertalan tudományos munkát végzett, s a katolikus 
dogmatikának a Szűz Máriára vonatkozó ágával foglalkozott és ezekben az esztendőkben írta meg  
azóta alapvetőnek számító mariológiai művét, amely azonban csak jóval halála után jelenhetett meg 
Istennek szent anyja címmel (1991). A püspöki szolgálattól az állam által eltiltott főpap a hejcei ott-
hon kápolnájában mutatta be aranymiséjét 1964 júliusában. Ugyan neve akkor a veszprémi egyház-
megyei évkönyvben nem szerepelhetett (még az aranymisés papok között sem), a katolikus egyház  
feje megemlékezett róla. A pápa a következő szavakkal köszöntötte. „Midőn annak a napnak ötve-
nedik évfordulóját ünnepled, amelyen a fölséges Isten papjává szenteltettél, mintha valahogyan  
az égiek módján jelen lennénk és látnók életedben a jámborságnak és apostolkodásnak rendkívüli 
megnyilatkozását. Szívből köszönjük ezt Neked. S míg a kegyelemmel az égiek segítségével az elmúlt 
éveket az érdemek koronájával ékesítetted, addig a további égi kegyelmek záloga legyen irántad való 
páratlan szeretetünk ténye. Apostoli áldásunkat nagy szeretettel küldjük: VI. Pál pápa.”

Az idős püspöknek 1964 őszén egészségi állapotára tekintettel engedélyezték a Budapestre költö-
zést, ahol az egyház a Kékgolyó utcában vásárolt számára lakást. A fővárosban hunyt el 1965. október 
10-én. Öt nappal később Hódmezővásárhelyen, az általa építtetett családi sírboltban temették el, 
mivel a pártállam nem járult hozzá földi maradványainak a veszprémi székesegyház kriptájában való 
elhelyezésére. Badalik Bertalannak, a veszprémi egyházmegye kilencvenötödik püspökének az egy-
házmegye székhelyén történt újratemetésére csak a kommunista diktatúra bukása után 1991. október 
10-én kerülhetett sor. 

157 Lásd bővebben: Hornyák Máté János: Egyházi fogolylét a politikai diktatúra időszakában. Hejcei miliő 1952–1963 között  
a történeti források alapján. In: Tudományra nevelve. Szerk. Györgyiné Koncz Judit és Kozma Gábor. Szeged, 2011. 197–112.
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Jezsuiták

Az egyházi iskolák államosításának előkészítése idején, 1948. május 25-én Zsíros Ferenc, a Szent 
István-templom jezsuita plébánosa az ottani katolikus iskola diákjainak szüleit hívta össze. Az össze-
jövetelen megjelent harminchárom főnek – mint az arról készült állambiztonsági jelentésben olvas-
hatjuk – „P[áter]. Zsíros elmondotta, hogy a kormány államosítani akarja az iskolákat, és most meg 
akarja kérdezni a szülőket, mi a véleményük ebben a kérdésben? Szükségesnek tartják-e az államo-
sítást, vagy nem helyeslik azt? Néhányan voltak, akik mellette szólaltak fel, amikor azonban P[áter]. 
Zsíros kérte őket arra, hogy az általa hozott ívre, melyen a tiltakozást kellett kifejezni, írják alá, a 33 
szülőből 22-en aláírták tiltakozásukat. Ennek megtörténte után P[áter]. Zsíros felkérte a jelenlévőket, 
hogy mivel igen kevesen jelentek meg a gyűlésen, mondják el ismerőseiknek is, hogy miről van szó,  
s aki alá akarja írni ezt az ívet, menjen be a plébániára.”158

Másnap, 1948. május 26-én délután öt órakor a Dáni utcai római katolikus iskola előtt ismét ha-
sonló tartalmú gyűlést szervezett Zsíros Ferenc, amelyen – az iskola igazgatóján és tanszemélyzetén 
kívül – mintegy kilencven fő vett részt. Az ekkor készült rendőri jelentésből tudjuk, hogy Zsíros páter 
félórás beszédben bírálta az egyházi iskolák államosítását, majd bejelentette, hogy a jelenlévőknek 
lehetősége van a tiltakozó ív aláírására. „A beszédet és a bejelentést rájuk nézve kedvezően fogadták 
és tapsoltak a szülők. A jelenlévő közül 83-an írták alá a tiltakozó nyilatkozatot.”159

Az államvédelmi szerveknek a hódmezővásárhelyi Szent István plébánia papjainak karakterisztikáját 
bemutató 1948. május 12-i jelentésében a következőket olvashatjuk Zsíros páterről.

„P[áter]. Zsíros Ferenc SJ szerzetes pap a hódmezővásárhelyi Jézus Társasági Rendház főnöke  
/superior/. Miséző pap, hittanár. Tanít a Sz[en]t. Domonkos rendi zárda leányiskolájában. Szorosabb 
baráti köre nincs. Mint szerzetes pap a konvencionális látogatásokon vagy beteglátogatásokon kívül 
más polgári személyekhez nem jár. Erkölcsi élete papi mivoltából eredően is kifogástalan. Kiegyen-
súlyozott egyéniség. Komoly, higgadt, nyugodt magatartású, reálisan gondolkodó. Szenvedélyei 
nincsenek, nem fogyaszt szeszes italt, nem dohányzik. A keskeny film iránt nagy érdeklődéssel bír.  
Anyagilag megbízható. Politikai magatartása jobboldali beállítottságú, azonban nem fanatikus.  
Irányítása alatt álló egyházi szervekben – politikai vonatkozásban – a felső egyházi vezetés instruk-
ciói szerint foglal állást.”

Zsíros Ferenc 1944/45 utáni vásárhelyi tevékenységéről egy 1948. december 31-én készült össze-
foglaló államvédelmi jelentésben az alábbiakat jegyezték föl.

158 ÁBTL 3.1.5. O-8880 3.
159 ÁBTL 3.1.5. O-8880 4.
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„Hatóságunk területén a klerikális reakció vezetője P[áter]. Zsíros Ferenc jezsuita plébános. Tény-
kedésével számtalanszor bebizonyította, hogy a jelenlegi rendszer ellensége. Országos viszonylatban 
is mint reakciós egyén ismert a neve, s Révai József, a Szabad Nép főszerkesztője a klerikális reakció 
elleni harcról elmondott beszédében, melyet a rádió is közvetített, megemlítette a hódmezővásár-
helyi plébánost, P[áter]. Zsíros Ferencet is. 

Hatáskörükbe tartozó bel- és külterületi szervek híveit már évek óta aktivizálta P[áter]. Zsíros. 
Irányítása mellett szervezték az apostoli mozgalmat, mely hólabdaszerűen átfog, számon tart és aktivizál 
minden r[ómai]. k[atolikus]. hívőket [!]. A jezsuita templom hatáskoréba tartozó hívőkből alakulnak  
a legszervezettebb hitbuzgalmi egyesületek. /: Jézus Szíve Szövetség, Jézus Szíve Asszonycsoport, Jézus  
Szíve Férficsoport, Szívgárda, testőrgárdák és énekkarok stb. :/ A helyi klérus közül egyedül a Sz[en]t.  
István plébánia foglalkozott az ifjúsággal. A megtartott ifjúsági gyűlésekről minden héten jelentést tet-
tünk. Ezek igen gyakran tartalmazták, hogy a marxista leninizmus [!] ellen nevelték az ifjúságot és azt 
tartották, hogy a materializmus hívei a pokolba jutnak. P[áter]. Zsíros Ferenc volt az, aki a legjobban 
szervezte meg a körmeneteket, s a különböző egyházi ünnepségeket, melyeken 10 ezer [fős] tömeg vett 
részt. [A] P[áter]. Zsíros által vezetett Sz[en]t. István plébánia egyik papja volt P[áter]. Könyves Tibor, 
akit a népbíróság az elmúlt hét folyamán ítéltek [!] 4 évi börtönre izgatásért.

Addig, amíg a belvárosi plébánia vezetője, Cseh András és beosztott papjai a körülményekhez ké-
pest eléggé alkalmazkodtak a mai rendszerhez[, addig] a Sz[en]t. István plébániatemplom mereven 
elzárkózott minden demokratikus megmozdulástól és nem volt hajlandó tárgyalni sem a pártokkal, 
sem a közigazgatási hatóságok vezetőivel. 

Az iskolák államosítása ügyében P[áter]. Zsírosnál megjelent az év közepén a város főispánja  
és polgármestere és ennek során P[áter]. Zsíros kijelentette, hogy az iskolák ügyében az állam és  
az egyház közötti viszálynak [!] a demokrácia a bűnös. F[olyó]. hó 24-én több küldöttség kereste fel 
P[áter]. Zsírost, hogy tiltakozzanak Mindszenty és politikája ellen. Ezek túlnyomó részét egyáltalán 
nem fogadta. Az egyik küldöttségnek, melynek vezetője Salgó Lászlóné volt azt mondotta, hogy a nők-
nek csak a szemete politizál.”160

Az 1949/50-es tanév elején a gyerekek hittanra való beíratása nem ment könnyen: a pártállami 
hatalom ugyanis mindent megtett a hitoktatás ellehetetlenítéséért. Ennek konkrét példáját olvashat-
juk a hódmezővásárhelyi jezsuiták kéziratos házi krónikájában is.

„Az új alkotmány161 közölte a hitoktatás szabaddá tételét: a szülőknek kell a tanítótól szóban vagy 
írásban kérni. A promulgatio162 annyira eldugott, s csak egy napon megjelenő újsághirdetés volt, 
hogy ebből a szülők fele sem tudott volna eligazodni. Ezért a ref[ormátus]. egyház példájára minden 
iskolánk r[ómai]k[atolikus]. növendékeinek névsorát megszereztük és a szülőknek kis hit-kérő űr-
lapokat osztottunk, hogy így kérjék a hitoktatást. Személyesen körülszaladtunk városon és tanyán is. 
Jobb lelkek is segítettek. U[gyan]i[s]. sürgős volt, mert csak 15-ig lehetett kérhetni. El is végeztük,  
de feljelentettek a rendőrségen a szülők szabadságát befolyásoló agitáció miatt.”163

160 ÁBTL 3.1.5. O-8880 15.
161 A szovjet mintájú alkotmány (1949. évi XX. törvény) 1949. augusztus 20-án lépett hatályba.
162 Kihirdetés, közzététel.
163 JTMRL Domus Hodensis Diarium, vol. II. 1949. szeptember 9.
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A vásárhelyi tanyai iskolák katolikus diákjainak helyzete korábban sem volt problémamentes, hiszen 
– mint már a szovjet megszállásról szóló egységben idézett iratokból is látszott – a külterületi oktatási  
intézmények tanulói sokszor nem jutottak a saját felekezetüknek megfelelő tanítóhoz, illetve hitokta-
tóhoz. Cseh András belvárosi plébános már 1944 januárjában írt erről a püspöknek, akit arról tájékoz-
tatott, hogy egyrészt a Szent István-plébániatemplom jezsuita lelkészével (mivel a másik plébánia 
joghatósága alá nagy kiterjedésű külterület tartozott), másrészt a hódmezővásárhelyi református elnök- 
lelkésszel (hiszen ez a helyzet óhatatlanul érintette a református iskolák és diákok mindennapjait)  
is egyeztetett, s a megoldási folyamatba a területileg illetékes tanfelügyelőt is bevonta.

„A Szent István Plébánia plébánosával, P. Figula János Jézus Társasági atyával ez ügyben folytatott 
alapos megbeszélés eredményét a következőkben legyen szabad vázolnom:

A külterületi elemi iskoláknál a róm[ai].kat[olikus] vallású tanítók száma megfelel a katolikus-
ság arányának; de a róm[ai].kat[olikus]. vallású tanítók helyi elosztása nem felel meg az egyház és  
a tanulók vallási érdekeinek. Az abszolút számot is évek óta tartó harccal vívtuk ki, a megfelelő elhe-
lyezésért folytatott küzdelmünknek ellenben még most sincs megfelelő eredménye. Több katolikus 
tanító oly helyen van, ahol fenti szempontokból nincs reá okvetlenül szükség, míg több katolikus 
tanítót igénylő helyen nem katolikus tanító van elhelyezve. A Tanfelügyelőség fensőbb rendelkezés 
hiányában nem tud a bajon segíteni.

Néhány napja Szegeden hosszabb megbeszélést folytattam a kir[ályi]. Tanfelügyelő úrral. Előad-
tam a helyzet orvoslására vonatkozó javaslatomat, mely szerint a külterületi r[ómai ]k[atolikus] 
vallású tanítók oly központi helyeken osztassanak el, ahová a hívek szentmisét hallgatni járnak,  
és ahonnan a r[ómai ]k[atolikus] vallású tanítók más 2–3 iskolához eljárhassanak a r[ómai ]k[atolikus] 
növendékek hitoktatására. – Megemlítettem, hogy ez ügyben 1939. év február havában kimerítő  
tájékoztatással /és statisztikával/ ellátott kérvényt és részletes javaslatot terjesztettem föl a Vallás- 
és Közoktatásügyi Minisztériumhoz, Dr. Hertelendy miniszteri tanácsos úrhoz, de közel négy éve még 
válaszra sem méltattak.

A kir[ályi]. tanfelügyelőség[nél] és a főigazgatóságnál azt ajánlották, hogy egy megegyezéses 
terv összeállításához folytassunk tárgyalást a református elnöklelkésszel. A két vallás érdekeit 
összeegyeztetve állapodjunk meg a központi /centrális/ helyek kijelölésében, terjesszük a főigazga-
tóság elé, amely azt helybenhagyja és a jövőben a tanítók elhelyezésénél a tervet szigorúan betartják: 
ahová katolikus vallású tanító kell, mindenkor azt fognak helyezni.”164

A többéves huzavonára végül a történelem – pontosabban az államszocialista korszak beköszönte –  
tett pontot: 1948-ban ugyanis államosították az egyházi iskolákat, egy évvel pedig kivezették a köte-
lező hitoktatást az iskola világából, így 1949-re már okafogyott vált a katolikus diákok katolikus hit-
tanárral való ellátásának problémája.

Érdekes módon jezsuiták háztörténeti naplójában az 1950. évi május elsejéről is megemlékeztek  
– mégpedig azzal a tartalommal, hogy kevésbé volt népes és kényszerített, mint az egy évvel korábbi. 
„Az ünnepi felvonulás nem volt olyan népes, mint tavaly, nem volt akkora kényszer… Vontatott volt.”165

164 VPKL Schola Hódmezővásárhely. 321/1944. 
165 JTMRL Domus Hodensis Diarium, vol. II. 1950. május 1.
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1950. június 29-én Szent Péter és Pál napján – amikor a katolikus magyar földműves réteg  
hagyományosan szentmisén és terményáldáson vesz részt – a vásárhelyi rendőrség megtiltotta  
a tanyai lakosság lelkipásztori gondozását végző jezsuita atyáknak az ilyen jellegű szertartásokat 
és istentiszteleteket. A vásárhelyi tanyai lakosság egy részének régi szokása volt, hogy Péter-Pál-
kor a sóshalmi dűlőúton állott (ma Hódmezővásárhely és Székkutas között lévő) Molnár-keresztnél 
tartottak misét és búzaszentelést. A keresztet egyébként 1858-ban állíttatta Lakatos Tóth István 
és Lakatos Tóth Pál, később használatos nevét pedig az 1912. évi fölújítását finanszírozó Molnár 
István után kapta.166

„A Molnár-keresztnél tervezett szentmisét a plébános nem tarthatta meg, a rendőrség ugyanis 
leállította. A plébános délután volt a rendőrségen, ahol a bejelentés elmulasztását hozták fel okul.  
Azt ígérték, hogy bejelentés esetén szabadon lehet máskor megtartani az istentiszteletet.”167

Náfrádi József államvédelmi főhadnagy másnap, 1950. június 30-án kelt jelentéséből tudjuk, hogy 
a búzaszentelésen mintegy száz fő jelent meg, s hogy a „tömeg összetétele 80 százalékban kis- és 
középparaszt nő, 10 százalék munkás kinézésű férfiak és 10 százalék Hódmezővásárhelyről kimenő 
jobb öltözetű nőszemélyekből állt.”168

„Amint informátorunk – olvasható az ávós iratban – harmadmagával az említett helyre megérkeztek [!],  
akkor látták, hogy az országút szélében egy sátor van készítve. A sátor mellett zongora van elhelyezve 
és a sátor előtt egy pap áll és ott rakosgatja a különböző holmijait, ami [!] a mise megtartásához 
szükséges. Ugyanabban az időben már a helyszínen volt egy rendőr is, aki felszólította [!] a papot, 
hogy van-e engedélye a külterületi mise megtartására, mire a pap közölte, hogy nincsen, így a rendőr 
bajtárs közölte a pappal, akit név szerint Zsíros Ferencnek hívnak, [hogy] márpedig a misét engedély 
nélkül nem lehet megtartani és egyben közölte a rendőr azt is a pappal, hogy kérje meg a híveit, 
távozzanak el.”169

Erre azonban a hívek fölháborodottan léptek föl a rendőrrel szemben és azt kezdték el kiabálni, 
hogy „ne vigyék el a papunkat”, sőt azt is megállapították, hogy „azért van istenverése rajtunk, mert 
nincs eső, minden tönkremegy, mert istenellenesek vagyunk”. Ezt követően – írja Náfrádi főhadnagy –  
Zsíros Ferenc hívei élén odament az államvédelmis informátorhoz (aki – mint a jelentésben már olvas-
hattuk – autóval és két társával érkezett), Bíró Sándorhoz és kollégáihoz és azt mondta nekik: „Maguk 
Rákosi fizetett bérencei, akik félrevezetik a tömeget, maguk Istenellenesek és mindenünnen elviszik 
a papot”.170

A szerzetesrendek föloszlatása után, 1950. szeptember 7-én az államhatalom megvonta a vásár-
helyi jezsuita atyáktól a működési engedélyt. Másnap – Kisboldogasszony ünnepén – a Szent István- 
templomban már nem ők látták el a liturgikus szolgálatot, hanem a belvárosi káplán. A plébánia-
épület berendezési tárgyainak és eszközállományának a leltározását is megkezdte egy háromtagú 
bizottság.

166 Lichtner Gáspár – Gacsári Kiss Sándor: i. m. 157–158. 
167 JTMRL Domus Hodensis Diarium, vol. II. 1950. június 29.
168 ÁBTL 3.1.5. O-8880 22.
169 ÁBTL 3.1.5. O-8880 22.
170 ÁBTL 3.1.5. O-8880 22–23.
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1950. szeptember 14-én a következőket olvashatjuk a háztörténeti följegyzésekben. „Ma idejött 
a plébániára Kis Imre elnökhelyettes és azt mondotta, hogy papi ruhában is mehetünk a városba,  
de a templomban nem végezhetünk semmit.”171 Másnap „ismét eljött az elnökhelyettes és kijelentette,  
hogy a templomban minden plébániai teendőt úgy végezhetünk, int előbb. A belvárosi plébános  
itt volt, örült a felszabadulásunknak.”172

1951 végén a jezsuita szerzeteseknek távozniuk kellett Hódmezővásárhelyről. November 28-án 
mindegyikőjüket behívták a tanácsházára. „Hivatalosan »káderezésre« hívtak minden (ref[ormá-
tust]. is!) lelkészt a városházára. Nagy János – aki tavalyi leltározásunknál az ajtóberagasztó pa-
pírokat nyalta – végezte ezt (egy nő is segített ott neki). Származási adatainkon kívül a fő kérdés:  
Elítélik-e Mindszentyt és a Grősz-bandát? Feleleteink után ezt dühöngték: »Ezeket nem lehet meg- 
győzni, csak elpusztítani! A fejeseket már elintéztük, ti is sorba jöttök!« – Deogratias! Ez lesz a dicső-
ségünk Kr[isztus].-ban!”173 1951 decemberében az utolsó jezsuita is elhagyta a vásárhelyi Szent  
István-plébániát. „A hívek hangulata szomorú a távozó szerzetespapok miatt.”174

171 JTMRL Domus Hodensis Diarium, vol. II. 1950. szeptember 14.
172 JTMRL Domus Hodensis Diarium, vol. II. 1950. szeptember 15.
173 JTMRL Domus Hodensis Diarium, vol. II. 1950. november 28.
174 JTMRL Domus Hodensis Diarium, vol. II. 1951. december 23.
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1950. április 11-én Lancz Kálmán belvárosi plébános a húsvéti föltámadási körmenethez kap-
csolathatóan az egyház és a hatalom közötti helyi konfliktusról számolt be a váci püspöknek.  
A helyi rendőrség nem engedte a körmenet kivilágítását, csak az Oltárszentség előtt éghetett két 
gyertya. Ennek ellenére – a mintegy ezerötszáz hívő részvételével lezajlott esemény – a plébános 
értékelése szerint sikeres volt, a hívek közül pedig senki nem érdeklődött a kivilágítás elmara-
dásának okáról.

„Feltámadási körmenetünkkel kapcsolatban olyan események történtek – írta Lancz Kálmán –, 
amelyekről kötelességemnek tartom jelentést küldeni és az esetleges további teendőkre vonatkozó-
lag Kegyelmes Atyám utasítását kikérni.

Április 6-án hivatalosan bejelentettem a helybeli rendőrkapitányságnak a feltámadási körmenet 
útvonalát, idejét, melyeket teljesen az eddigi hagyományok szerint állapítottam meg. A kapitányság 
vezetője felhívott magához és élőszóval közölte, hogy a körmenetet a szokásos útvonalon engedélyezi,  
de a körmenetben csak két gyertyának szabad égnie az Oltárszentség előtt. Minden más fényt 
megtiltott.

Hasztalan érveltem előtte, hogy minden ilyen megszorítás jogtalan, és elkerülhetetlenül a legked-
vezőtlenebb szóbeszédekre ad okot; a legokosabb volna, ha az eddigi keretek között engedélyezné  
a körmenetet. Nem értem el semmit.

Azt a legszigorúbban megtiltotta, hogy ezt a rendelkezést kihirdessem, vagy akárcsak valakinek 
is megemlítsem.

Mikor azt a lehetőséget is felhoztam, hogy kénytelen leszek az egész körmenetet elhagyni, félre-
érthetetlenül kifejezésre juttatta, hogy ennek rám nézve milyen következményei lennének.

Írásban kértem végül a rendelkezést, amelyben fel van tüntetve a törvény vagy rendelet, amelynek 
alapján így intézkedik, valamint a fellebbezési hatóság, amelyhez orvoslásért folyamodhatom.  
Ezt a leghatározottabban megtagadta, hivatkozva arra, hogy ő tanú előtt élőszóval adta az utasítást, 
– valóban jelen volt egy rendőrségi tisztviselő –, tudomásul kell vennem a rendelkezést. Ugyanis azt 
a lehetőséget is megemlítettem, hogy mindaddig nem veszem tudomásul az utasítását, amíg írásba 
nem adja.

Végül még azt is megkérdeztem tőle, hogy a másik plébániának is ilyen utasítást adott-e? Ez még 
nem történt meg, volt a válasza, de meg fog történni.

P[áter]. Zsíros plébános atyával aztán abban állapodtunk meg, hogy alkalmazkodunk az utasítás-
hoz, mivel sem időnk, sem módunk nem volt már Kegyelmes Úrhoz175 fordulni. A körmeneteket meg is 
tartottuk. A megszorítás egyáltalában nem vált a körmenet hátrányára. A hívek, amíg élnek nem feledik el  

175 Pétery József váci püspökhöz, a levél címzettjéhez.
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ezt a sötét körmenetet. Senki nem kérdezősködött az intézkedés forrása felől. Annyian voltak, mint  
a két plébánia elválasztása óta eddig még soha, mondják régi híveim. Én nem vagyok túlságosan elra-
gadtatva: kb. 1500 volt a résztvevők száma.

De ennek ellenére nyugtalanít, hogy magatartásunkból esetleg precedens lesz. Ezért teszek most 
jelentést és kérek utasítást arra, hogy tiltakozzunk-e valahol ez ellen a liturgiába is beavatkozó túl-
kapás ellen.”176

A korhangulatra és a plébános reális helyzetértékelésére jellemző, hogy levelét ezekkel a szavak-
kal zárta: „jelentésemet, közvetlen küldönccel küldöm és Kegyelmes Úr válaszát is legyen szabad így 
kérnem.”177 (Hogy a püspök milyen módon válaszolt, arra nincs adatunk, hiszen a váci egyházmegyei 
levéltárban ehhez az irathoz kapcsolódó válasz, vagy válaszfogalmazvány nem maradt fönn.)

Lancz plébános 1950. május 23-án a hittanosztályzatok ügyében kért utasítást a megyéspüspöktől. 
Ennek az volt az oka, hogy az 1949 szeptemberében elkezdődött tanév volt az első olyan periódus, 
amikor a hittan már nem volt kötelező tantárgy, hanem azt fakultatív módon választhatták a szülők.

„Az év végi hittanosztályzat ügyében hódolattal kérek utasítást – olvashatjuk Lancz Kálmán leve-
lében. – A félévi osztályzatokat az összes itteni iskolaigazgatók mellőzték az értesítőkben. Később az 
egyik, felsőbb utasításra vagy saját elhatározásából, nem tudtuk megállapítani, kérte a félévi hittan-
osztályzatokat. Nem adtuk át neki, mert az a gyanúnk támadt, hogy talán éppen a jobban tanulók ellen 
használnák fel.

Az év végi osztályzatok kérdése most ugyanezen probléma elé állít bennünket. A protestánsok arra 
az álláspontra helyezkedtek, hogy nem adják át az iskolának a hittanosztályzatokat. Ugyanez a gon-
dolat a katolikus hitoktatók között is felmerült. Egy-két szorgalmasabb hittantanuló maga kérte, hogy 
gyengébb osztályzatot kapjon, mert a jó hittanjegynek káros hatása lesz az általános eredményre.

Felmerült az a terv, hogy külön igazolványt adnánk minden hittant tanuló gyermeknek, feltüntetve 
az osztályzatot is, esetleg szentkép alakjában.”178

A Rákosi-korszak legkeményebb periódusának helyi egyházi viszonyaiba enged bepillantást Lancz 
Kálmán hódmezővásárhely-belvárosi plébános 1952. január 14-én íródott jelentése, amelye a váci 
egyházmegye hatóságának tájékoztatására készített az 1951. évről.

„Az elmúlt 1951-ről alábbiakban teszem meg mély hódolattal lelkipásztori jelentésemet.
I. Statisztikai adatok
Keresztelés
Fiú: 71, leány 60, összes: 131.
Törvényes: 104, polg[ári].törv[ényes].: 12, törv[ény].telen: 15.
Más plébániák területéről származik: a/ a helybeli Sz[en]t. István-plébánia területéről: 21,  

b/ távolabbi plébániákról: 9, összesen tehát 30. A mi plébániánk területén lakó szülők közül 27-en 
vitték gyermeküket a Sz[en]t. István plébániára keresztelésre. Biztosra veszem, hogy a mi plébániánk 
területén illetékes gyermekeket még ezen kívül is vitték más plébániákra, de a pontos számot még 

176 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 1701/1950.
177 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 1701/1950.
178 VPKL A. I. 1. d. Hódmezővásárhely. V. doboz (1945–1962) 262/1950.
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nem lehet kimutatni, mert az értesítések csak később futnak be. A 131-es létszám kb. megfelel a való-
ságnak. A múlt évhez viszonyítva ez 30-cal kevesebb. A visszaesés oka kettős: általában is kevesebb 
gyermek született, és kénytelen vagyok azt is tudomásul venni, bármennyire fájó is, hogy azok közül, 
akiknél a kereszténység csak külsőség volt, kezdenek teljesen elszakadni az egyháztól. 

A szilveszteri beszámolóban nagyon komolyan felhívtam a híveimet, először ne halogassák a keresz-
telést hosszú heteken keresztül, másodszor rámutattam arra, hogy a szülőknek milyen szent kötelessége 
a gyermekek megkereszteltetése. 

Házasságkötés
Tiszta katolikus: 19, vegyes házasság: 28, összesen: 47.
Az érvénytelenül kötött vegyes házasságok számát nincs módunk megállapítani. 
A házassági statisztika az egyik legszomorúbb tétele a lelkipásztori jelentésemnek. Nagy a vissza-

esés a múlt évhez viszonyítva /31!/, s különösen fájó, hogy ez a visszaesés a tiszta katolikus házassá-
gok számában mutatkozik a legjobban /28/. A házassági morál már régebben is az egyik legfájóbb 
pontja volt az itteni lelki életnek. Mutatja azt a Sz[en]t. István-plébánia különválása óta kialakult kép is.  
1937: 61, 1938: 61, 1939: 56, 1940: 43, 1941: 484, 1942: 51, 1943: 54, 1944: 43, 1945: 46, 1946: 70, 
1947: 77, 1948: 60, 1949: 55, és 1950-ben 78 házasságkötés volt. A több mint 8000-re becsült hívek 
számához mérten ez nagyon kevés. Úgy látszott, hogy a múlt év /1950/ egy egészségesebb fejlődést 
indít meg. De most visszaestünk a legnehezebb háborús évek átlagába. A magyarázat, ha nem is ment-
ség, ismét kettős: általában is kevesebb házasságot kötöttek a városban, mint 1950-ben, de kétségte-
lenül megnyilatkozik a visszaesésben az egyre lazuló keresztény házassági felfogás is. 

A családi élet régi sebe, a vegyes házasságok kérdése, problémája elevenebb, mint valaha is volt. 
És alig tudunk ellene valamit is tenni. Inkább csak szórványos esetekben lehet a fiatalokhoz eljutnunk 
és segítenünk őket, hogy hitük szerint kössék meg a házasságot. 

Betegellátás
95 esetben hívtak ki bennünket az év folyamán beteghez. Ez a múlt évhez viszonyítva valami cse-

kélyke javulást mutat /1950-ben 81 esetben voltunk betegnél/. Vigasztaló és jobb lehetőségeket 
ígérő, hogy a háznál fekvő betegek és templomba járni nem tudó öregek karácsonyi és húsvéti gyón-
tatása és áldoztatása egyre nagyobb visszhangra talál a hívek körében. Most karácsonykor már 25 
helyen voltunk, csak a kórházhoz nem volt közvetítő apostolunk, aki a betegeket az ismételten hirde-
tett lehetőségre figyelmeztette volna. Pedig a múlt évben, /1950 karácsonyán/ az akkori 17 gyónó- 
áldozó beteg közül 13 volt a kórházi, csak négyen feküdtek betegen otthonukban. Az 1951. évben 
meggyónt és áldozott 25 beteg-öreg mind a háznál volt. Lassankint kialakul egy kis kartoték ezekről  
a betegekről, és remélem, hogy jobban be tudjuk őket kapcsolni a rendszeres lelki életbe.

Temetések
Összes temetésünk: 153. Ez 11-gyel több, mint 1950-ben. A 153 halottból a mi plébániánk híve 

volt 99, a többi más plébániákról került be a kórházba és ott halt meg. A hívek számának természetes 
szaporodása 32. Elenyészően csekély.
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Provízió-köteles koron alul       halt    meg  30
Szentségekkel ellátva                    „         „ 40
Szentségek nélkül   ......                „         „          3
 153
Az okokra vonatkozólag az alábbi részletezések adnak felvilágositást.
Hirtelen halál ................... 14
Kórházban halt meg 51, provideálva 10, a nélkül  41
Háznál halt meg..... 58             „           30,        „            28
Kitűnik ezekből az adatokból, hogy a híveknél is rendkívül nagy a hanyagság a haldoklókról való 

gondoskodásban, de különösen nagy az előkészületlen halottak száma a kórházi halottak között.  
Nem az orvosok vagy a kórházi személyzet vallásellenes magatartása ott sem a döntő, hanem az, hogy 
a beteg kikerül a hozzátartozók közvetlen közeléből, kevésbé törődnek vele a távolból, és hogy a be-
tegnek az orvostól láttamozott írásban kell a papot kérnie.

Hogy mekkora szerepe van a hozzátartozók gondosságának vagy gondtalanságának ebben a kér-
désben, mutatja a következő összehasonlítás:

Vidéki halott volt a kórházban, tehát olyan, aki kiesett a hozzátartozók gondoskodásából 16. Ebből 
csak egy vette fel a szentségeket. 

Helybeli halott 35. Ebből 9 esetben hívtak bennünket.
A halálra való jó előkészület kérdését állandóan elevenen tartom a híveimnél. A szentbeszédekben 

nagyon gyakran szerepel. Azt is tervbe vettem, hogy minden hónap végén beszámolok a híveimnek 
a kérdés előző hónapi állásáról. A betegek karácsonyi és húsvéti gyónásának-áldozásának kiterjesz-
tésével is remélem, hogy valamit javíthatunk a szomorú helyzeten. Nagyon mélyen begyökerezett 
hanyagságról van szó. Megváltoztatásához hosszas és türelmes munka lesz szükséges.

II. Istentiszteleti cselekmények
Szentmisék 
Vasárnapokon és ünnepeken, a nem kötelező ünnepeken is négy szentmise van a templomunkban, 

reggel fél7, fél 9, 10 órakor és az esti órákban. Az esti szentmise időpontjával időről időre alkal-
mazkodunk a sötétedéshez. A szentmiséken híveimnek 13–15%, sátoros ünnepeken 18–20%-a vesz 
részt. Minden hónap második, harmadik és negyedik vasárnapján külső területen is misézünk, Felső-
kopáncson, Batidán és Gorzsán. Ott a résztvevők száma 25–50 körül mozog. Az időjárás és a munkák 
sürgőssége erősen befolyásolja a szentmisére járást. 

Hétköznapokon három szentmisét mondunk a templomban. Reggel kettőt /fél 7 és 8, közben  
fél 8-kor külön áldoztatással/ és szeptember 9-ike óta este egyet. A misehallgatók száma hétköznap 
60–150 között váltakozik, az évszakok és az időjárás szerint. Az esti mise bevezetése szépen fellendí-
tette a hétköznapi misehallgatók számát is, de sajnos csak egy időre. Mihelyt a hidegebb idők beálltak, 
azonnal visszaesett a számuk. 

Általános tapasztalat, hogy az esti szentmisék kedveltebbek. Lassankint áttevődik az isten tisz-
teletek súlypontja az esti órákra vasárnap is, hétköznap is. A szentáldozások számára azonban nem 
a legjobb a hatása. Valahogy még a három órás szentségi böjtöt is nehezebb megtartani nap közben, 
mint a reggeli órákban az éjféltől kötelező böjtöt. 
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Szentbeszédek
Minden vasárnapi és ünnepi szentmisén van szentbeszéd, télen-nyáron. Azon kívül minden alkal-

mat megragadtunk, hogy híveink szívében erősítsük a hitet és mélyítsük a vallás ismeretét. Sorozatos 
szentbeszédek, triduumok179 voltak az év folyamán a következők: január 18–25 között az egyházról, 
farsang három utolsó napján a szentségimádással kapcsolatosan, nagyböjt minden péntekjén a ke-
resztúti ájtatosság alkalmával, virágvasárnaptól nagycsütörtökig minden nap /tartotta dr. Orbán László, 
Győr/, a bérmálás mélyebb előkészítésére egy hétig minden este a környékből felkért szónokok be-
vonásával, május folyamán a litániákon minden szerdán, szombaton és vasárnap /a lorettoi litánia  
invocatioi180 alapján/, júniusban a 40 órás szentségimádással kapcsolatban legalább húsz elmélkedést 
végeztünk a templomban a hívekkel, július 1-től közös esti imát végeztünk a templomban elmélkedés-
sel /az Úr Jézus nyilvános működése kezdetétől a hegyi beszédig vettük át az evangéliumharmóniát/.  
Ez folytatódott egész augusztusban és szeptember 8-ig. Akkor megkezdtük az esti szentmiséket.  
Kb. két hétig csendes misék voltak, de az utolsó héten újra megkezdődtek a szentbeszédek, foly-
tatódtak az októberi litániákon minden este /a szentségekről/. November hónapban szüneteltek  
a mindennapos szentbeszédek, csak halottak napján, Sz[en]t. Imre és Sz[en]t. Erzsébet napján volt 
szentbeszéd. A hajnali miséken mindennap volt elmélkedés /Rászorulunk Krisztusra, hogyan ké-
szüljünk Kr[isztus]. befogadására, kiket talált Kr[isztus]. első eljövetelkor/. Karácsony előtti utolsó 
hét csütörtökjétől az utolsó ádventi vasárnapig esténként volt szentbeszéd /Sörédi Andor szentesi 
hitoktató tartotta/. Állandó szentbeszéddel igyekeztünk az első péntek megtartását elmélyíteni.  
A Mária Társulat minden hónap utolsó, a kongreganisták pedig minden hónap első vasárnapján kaptak 
szentbeszédet. Mindent egybevetve kb. közel 500 szentbeszéddel igyekeztünk a „praedicate omni 
creaturae”181 parancsának eleget tenni. 

Litániák 
Litániát tartunk minden vasárnap, minden első pénteken, a triduumok alkalmával. Csendes rövid 

litániát tartottunk június hónap minden napján, hogy az esti szentáldozásnak megfelelő előkészítő 
és hálaadó keretet biztosítsunk. Július 1-től aztán kibővítettük ezt a keretet. Hogy híveinknek az esti 
imára mintát adjunk és hogy az esti szentáldozásnak a lelki életbe való beállítását megkönnyítsük, 
a következő gondolatmenettel esti ájtatosságot tartottunk: lelkiismeret-vizsgálás, bánatfelindítás, 
litánia, előkészület a szentáldozásra, szentáldozás, hálaadás a szentáldozás után, elmélkedés a Szent-
írás alapján, befejező imádság estére. A hívek szépen jöttek. Szeptember 8-ig megvolt az ájtatos-
ság minden este. Akkor bevezettük az esti szentmisét, a hívek sürgetésére igénybe kellett vennünk  
Excellenciádnak182 egy korábban adott felhatalmazását, azóta a szentmise megadja a szentáldozásnak 
a megfelelő keretet. Egyéb ájtatosságok jöttek sorra, így az esti ájtatosságunk elmaradt. Megfelelő 
időben azonban tervemben van, hogy felújítom, mert hasznosnak bizonyult.

179 Háromnapos lelkigyakorlatok.
180 Segélykérései.
181 A feltámadott Jézus Márk evangéliuma szerint a következő küldtést adta apostolainak. „Aztán így szólt hozzájuk: »Menjetek 

el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek«.” [„Et dixiteis: »Euntes in mundum universum praedicate 
evangelium omni creaturae«.” (Mk, 16, 15)

182 Pétery József váci püspöknek.
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Körmenetek
A feltámadási és úrnapi körmenetet megtartottuk. Az utóbbit az ünnepen az esti órákban. Búza-

szentelő és keresztjáró körmenetre nem mentünk ki a templomból. Nem volt rá semmi kilátás, hogy 
lélekemelő formában meg lehetett volna tartani. Bent a templomban végeztük el. 

III. Szentáldozások
Egyetlen komolyabban vigasztalható tünete plébániánk vallásos életének a szentáldozások szá-

mának emelkedése. 1950-ben 34.700 szentáldozás volt a templomunkban, 1951-ben pedig 42.500. 
Különösen az év első felében volt a szép a buzgóság. Akkor volt olyan hónap, amelyben 1950-hez 
viszonyítva az áldozások száma megkétszereződött. A nyár óta azonban esett a buzgóság, és ha nem 
is estünk az 1950-es év szintje alá, alig-alig haladtuk meg. A buzgóság különösen az ifjúság körében 
hanyatlott el a nyár óta. Esett az első péntekeken és első vasárnapokon áldozó ifjúság száma. Az ősz 
folyamán nem találtuk meg a módját annak, hogy a nyári vakációval rendszerint beálló ellanyhulásból 
fel tudjuk rázni, ébreszteni. A felnőttek között van egy állandóbb csoport, 60–80–100 [fő], amely-
nek tagjai bizonyos időszakokban naponkint, egy 200–300 [fős] csoport, amely havonkint gyónik, 
áldozik. 

Az eucharisztikus buzgóság fokozása egyik legelső gondunk lesz a jövőben is, bár számítanunk 
kell arra, hogy a további emelkedés nem lesz olyan arányú, mint az eddigi volt /1949-hez viszonyítva 
1950-ben 56,3 % volt az emelkedés, 1950-hez viszonyítva 1951-ben 22,5 %./. Főképp a napi áldozók 
számát szeretném szaporítani és a karácsonyi-húsvéti gyónók körét bővíteni. A karácsonyi és húsvéti 
gyónóinkról még csak megközelítő pontosságú kimutatásunk sincs. Az a tény, hogy húsvét és kará-
csony hónapja kb. 1000-rel meghaladja az áldozások számában a többi hónap átlagát, arra mutat, 
hogy a gyakori gyónók fokozottabb buzgósága mellett olyanok is gyóntak és áldoztak, akik csak ekkor  
szoktak. A számuk azonban kicsi. Bár az is tagadhatatlan, hogy a helyi körülmények között sokan van-
nak, akik húsvéti vagy karácsonyi gyónásuk elvégzésére átmennek a Sz[en]t. István plébániára vagy 
bemennek Szegedre. 

IV. Hitoktatás
Hitoktatásra a plébániánk belterületén 242-en jelentkeztek. Külterületen 13-an. Sokaknak a je-

lentkezése elmaradt amiatt, mert a távol eső külterületről a legnagyobb aratási munka idején nem volt 
módjuk bejönniük, számosan nem is értesülhettek a beíratás napjáról, ismét sokan azért maradtak ki  
a beírottak közül, mert az utolsó pillanatokban bonyolulttá tett és megszigorított formai feltételeknek 
nem mindenben tettek eleget. A szülők körében támadt komoly elkeseredést higgadt magatartással 
igyekeztünk úgy befolyásolni, hogy semmi jóra nem vezető meggondolatlanság ne származzék belőle. 

A hitoktatást a belterületen két önálló hitoktató végzi. A külterületen a tanyai misék után van  
hitoktatás a beírottak számára. Ugyanazok végzik.”183

183 VPKL Hitéleti jelentések (1947–1952). Jelzet nélkül. (Plébániai iktatószáma: 8/1952.)
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Az 1940-es évek második felében Hódmezővásárhelyen lelkipásztorként szolgált Zsíros Ferenc jezsui-
ta szerzetespap személyes iratait és feljegyzéseit a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya 
Levéltára őrzi Budapesten,a VI.(a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya tagjainak hagyatékai) 
fond 22. (Zsíros Ferenc) állagaként.

Zsíros Ferenc az alábbiakban közreadott ötvenhatos feljegyzései értékes történeti források, ame-
lyek jelentőségének két dimenziója van. Az egyik, hogy kiderül belőlük, milyen nemzetközi politikai, 
belpolitikai és közéleti ismeretei voltak a kommunista államhatalom által Pannonhalmára internált 
egyházi személyeknek az ötvenes évek közepén. A másik, hogy bepillantást engednek az ottani  
– a világtól viszonylag elzárt, különböző 1950-ben betiltott szerzetesrendek tagjaiból álló – közösség 
mindennapjaiba.

Zsíros páter naplóbejegyzéseiből megtudhatjuk például, hogy milyen tevékenységgel töltötték 
idejüket a Szent Márton-monostorban élők (mezőgazdasági munkálatok, ismeretterjesztő előadások, 
zsolozsma, szentmisék stb.), hogy különösen a világegyház (XII. Piusz pápa megnyilvánulásai)  
és a hazai katolikus egyház (Mindszenty József hercegprímás tevékenysége) sorsának alakulása ér-
dekelte őket, hogy forradalom és szabadságharc eseményeit örömmel és bizakodással, míg a szovjet 
megszállást és a Kádár-korszak beköszöntét aggodalommal és bizonytalansággal fogadták, s azt is, 
hogy 1956 novemberében havas és hideg idő köszöntött Pannonhalmára.

Most pedig következzenek Zsíros Ferenc jezsuita 1956. október végi és november eleji feljegyzései!184

  

Október 23.
Kedd
Budapesten déltől kezdve forradalmi felvonulás volt, állítólag estig 200 000 [fős] tömeg gyűlt 

össze: ipari munkások, rendőrök, katonák, s lassankint ellenforradalmi megmozdulások voltak,  
s az oroszokat hívták segítségül. Este Gerő185 beszédet tartott, statáriumról, megtorlásról beszélt.  
Este mozi volt, utána 8 órakor volt Gerő beszéde.

184 Forrása: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Levéltára. A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya tagjai-
nak hagyatékai. Zsíros Ferenc. VI. 22. Diarium de anno Domini 1956. 1956. október 23.–1956. november 9.

185 Gerő Ernő (1998–1980) kommunista politikus, a sztálinista Rákosi-diktatúra egyik legbefolyásosabb vezetője. 1956-ban  
a kommunista állampárt, a Magyar Dolgozók Pártja első titkára.
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Október 24.
Szerda
Reggel jött a hír, hogy Nagy Imrét186 választották meg a minisztertanács elnökének, aki 10 óra 

tájban beszédet intézett az országhoz, őrizzék meg a nyugalmat, utcára ne menjenek d[él]. u[tán]. 
2 óráig tilos az utcán járás. A tüntetők tegyék le a fegyvert, ha d[él]. u[tán]. 2 óráig leteszik, nem 
kerülnek statárium alá. Ezt a határidőt este 6 óráig megtoldották. Este a betegeknél vetítettünk.

Október 25.
Csütörtök
Az a hír jött, hogy Budán, Soroksáron, sok más helyen véres harcok folynak. A tüntetők a Sztálin- 

szobrot ledöntötték, összerugdosták, köpködték.187 Tűz van sok helyen, állítólag az oroszok okozták 
gyújtóbombákkal.

Október 26.
Péntek
Reggel korán [kaptuk] hírül: Győrben nagy tüntetés volt, az orosz emlékművet ledöntötték,  

a városházánál a szovjet címert leverték. [A] miskolci rádióleadó a fölkelők kezében van, talán a pécsi is.  
A faluban az orosz emlék[mű] jelvényét levették, a házakon nemzeti zászlók lengenek. Szegedről  
az a hír jön, hogy az ottani oroszok nem mozdulnak a honvédség figyelmeztetése miatt.

Október 27.
Szombat
A szabadságharcról jó hírek jöttek Győrből; Magyaróváron véres harcok voltak 52 halott, 100-

on felül[i számú] sebesült.188 Bécs segített. B[uda]pestről rémhírek jönnek: akasztások az utcán…  
A vidékről is sok szomorú dolog. Itt a faluban Győr példájára: nemzeti tanács alakult, békességben 
megy minden.

Október 28.
Vasárnap
Krisztus királyságának ünnepe. Délelőtt folyamán hírek jöttek, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa 

intézkedik az ENSZ összehívásáról. Milánóban ünnepélyes Requiemet tartottak a most elesett 
magyarokért189, a Szentatya az egész világot felszólította, hogy imádkozzanak Magyarországért.190  

186 Nagy Imre (1892–1958) kommunista politikus. 1953 és 1955 között, valamint 1956-ban Magyarország kormányfője. Ötven-
hatos tevékenysége miatt a kádári megtorlások idején halálra ítélték és kivégezték.

187 A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jelképévé vált monumentális Sztálin-szobrot (Mikus Sándor alkotását) 1956. 
október 23-án este fél tízkor döntötték le és verték szét a forradalmárok.

188 Az 1956. október 26-i mosonmagyaróvári sortűz áldozatainak számát nem tudta megállapítani a történeti kutatás. A korabeli 
sajtó mintegy nyolcvan halálos áldozatot és több mint kétszáz sebesültet említett.

189 Giovanni Battista Montini (1897–1978) milánói érsek – a későbbi VI. Pál pápa (1963 1978) – szentmisét mutatott be és  
a fáklyás felvonulást rendezett a magyar forradalom áldozatai emlékére.

190 XII. Piusz pápa (1939–1958) – Eugenio Pacelli (1876–1958) – Luctuosissimi eventus kezdetű körlevele 1956. október 28-án 
kelt, s felolvasták mind a Vatikáni Rádióban, mind a Szabad Európa Rádióban. Vö. Vajda Barnabás: XII. Piusz és 1956. Irodalmi Szemle, 
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Szepesi t[est]v[ér].-t191 levitték már tegnap a betegterembe. Tegnap megkapta a szent kenet szent-
ségét. Horváth Detre192 kultúrelőadást tartott. Szepesit[est]v[ér]. nagyon gyöngén van. D[él]. 
[után]. 2 óra tájban jött a hír, hogy a minisztertanács a maga részéről leállította az ellenállást a sza-
badságharcosokkal szemben az egész ország területén. Szepesi József S. J. testvér most ¼ 6 kor csen-
desen elhunyt. Tegnap azt mondotta, ahogy ma is, hogy még nem megy. Talárisomat odaadtam, hogy 
abban temessék el. R[equiescat]. in pace!193

Október 29.
Hétfő
Szepesi fr[ater]194. holttestét a libera195 elvégzése után kivitték a temetőbe. Az ország helyzeté-

ről igen különböző hírek érkeztek. A vasút és posta, azonfelül a bányák sztrájkolnak, legalább rész-
ben. Reggeli 8 ó[ra].-i vonat nem jött. D[él]. u[tán]. 3 kor az off[icium]. def[unctorum].[-ot]196  
végeztük.

Október 30.
Kedd
Rodriguez Sz[ent]. Alfonz testvér ünnepe.197 A bazilikában végeztem a sz. misét… Napközben 

szomorú hírek jöttek a harc területéről. D[él]. u[tán]. 4 órakor volt Szepesi t[est]v[ér]. temetése, 
kevesen voltak, főképpen a monostornál. Öregszünk. D[él]. u[tán]. 4 után jött a hír, hogy új koalíciós 
kormány van. Később pedig hogy az oroszok okt[óber]. 31-re kimennek Budapestből és az egész 
országból. A rádiók szerint az egész világ örül annak, hogy népünk ilyen hősiesen rázta le a vörös igát.

Október 31.
Szerda
Már tegnap este jött a hír, hogy Mindszenty József hercegprímás kiszabadult, Rétságról Pestre  

hozták198, s azt mondotta (volna): ott kezdjük, ahol 8 éve abbahagytuk. A pártok szervezkednek,  
az oroszok (úgy látszik) a csatlós államokból is hazamennek. Az egész világ örül velünk.

2006. 1. sz. 69–74.
191 Szepesi József (1873–1956) jezsuita testvér fizikai és kisegítő munkakörökben dolgozott, mint nem pap tagja a jezsuita 

rendek. A szerzetesrendek feloszlatása után Pannonhalmán élt.
192 Horváth Detre (1893–1962) bencés szerzetes, gimnáziumi tanár nyugdíjas éveit 1955-től a pannonhalmi monostorban töltötte.
193 Nyugodjék békében!
194 testvér
195 a halottakért mondott hajnali zsolozsma
196 elhunytak zsolozsmáját
197 Rodriguez Szent Alfonz (1532–1617) jezsuita laikus testvér csaknem ötven éven át kapusként szolgált a mallorcai jezsuita 

főiskolán.
198 Mindszenty József (1892–1975) bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek a felsőpetényi házi őrizetből való szabadulása 

után mindössze öt napon tevékenykedhetett szabadon, majd mintegy tizenöt évet az Egyesült Államok budapesti nagykövetségén 
volt kénytelen eltölteni.
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November 1.
Csütörtök
Kora reggel jelentették, hogy ma reggel 6 órakor hosszas, súlyos betegség után, az otthon be-

tegtermében az Úrban jobblétre szenderült Püvár Máté O. S. B.199 63 éves korában. A holttestet 
a palotában ravatalozzák fel, szombaton sz[ent]. mise után lesz a temetés. Nagy meglepetésre 
Blázia n[ővér]. 6–11-ig gyalog kijött ide Győrből. Sok érdekes dolgot beszélt el az ottani mozgal-
makról. 3-kor indult vissza. Esti ájtatosság miatt vacsoránk 5 órakor volt, 6-kor sz[ent]. beszéd, 
litánia a bazilikában.

November 2.
Péntek
Első péntek – halottak napja. Tegnap este Mindszenty hercegprímás rövid nyilatkozatot adott le  

a rádióban. Vegyes hírek szállingóznak a pártok alakulásáról. A fűtőkazánok nincsenek készen. D[él]. 
u[tán]. 3 óra erős hóvihar támadt déli irányból, egy óra alatt mindent beborított a hó. Hőmérséklet 
0º[C].

November 3.
Szombat
Délelőtt itt járt Kovács József, aki B[uda]p[est]-ről hozott híreket mint szemtanú. Rengeteg rom, 

pusztulás egyes utcákon. D[él]. e[lőtt]. 8 órakor Requiem volt a bazilikában pro + Mat. Püvár O. S. B. 
utána kikísértük a Bold[og]. Asszony templom sírboltjába. – R[equiescat]. I[n]. P[ace]. Budapestről 
vegyes hírek, pártok alakulásai, tanácskozások stb. Este 8 óra után Mindszenty hercegprímás tartott 
megnyugtató beszédet… Semlegesség, békeakarat a mi részünkről. 

November 4.
Vasárnap
Reggel jött a hír; az oroszok körülvették B[uda]pestet a min[iszter]. elnök a vérengzést kerülendő 

capitulált. Győr az oroszok kezében, az egész ország orosz megszállás alatt. Mindszenty az amerikai 
követségre menekült. Sem a pesti sem a győri rádió nem adott eddig hírt. Nagy Sándor, aki hosszú 
ideig a Széher úti kórházban volt ma hazajött. Tegnap d. u. ½ 3 kor indult Budapestről, Győrből gyalog 
indult el, 6 óra felé jött fel. Közben kocsin is jött. Olyan hírek vannak, hogy az egész országban véres 
harcok dúlnak. Győr tele van oroszokkal.

199 Püvár Máté (1893–1956) bencés szerzetes 1948-tól töltötte nyugdíjas éveit Pannonhalmán.
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November 5.
Hétfő
Szent Imre ünnepe.200 Az ENSZ nagy szótöbbséggel megszavazta, hogy a Szovjet[unió] vonja vissza  

csapatait Magyarországról. A Szovjet[unió] azt válaszolta, hogy a magyarok hívták meg őket a forra-
dalom vívmányainak biztosítására. Erre az ENSZ bizottságot ígért M[agyarország].-ra, hogy a hely-
zetet vizsgálják meg. A Kádár-féle kommunista kormány valóban az orosz[ok] segítségét kérte és 
– amint a rádióban hirdeti – már le is verte az egész országban a szabadságharcot. Az egész világ 
mellettünk van – de ez – egyelőre – semmit sem jelent. Még az a jó, hogy kat[olikus]. országok népei 
imádkoznak érettünk.

November 6. 
Kedd
Mindenszentek ünnepe. Az or[oszok]. maradnak azon a címen, hogy ők itt a rendet tartják fenn 

és ennek fejében az ország a közraktárakból tartja el őket. Az egyiptomi angol–francia beavatkozás 
miatt az orosz fenyegető nyilatkozatot tett Angliával szemben. A Szentatya enciklikát adott ki201,  
Magyarország[ért] imára, segítségre szólítja fel a világot. Sok tüntetés van mellettünk egész  
Európában. Lengyelország szívesen látja Ausztriával együtt a menekülteket. Az USÁ-ban ma van  
az elnökválasztás.

November 7.
Szerda
Kora reggel jött a hír, hogy Eisenhowert választották meg elnöknek az Egyesült Államokban.202  

A hírek szerint az ellenállás B[uda]pesten, Pécsett, Dunapentelén, Hegyeshalmon tart. Az orosz követ  
– állítólag – a mai napra ebédre hívta a minisztereket vagy képviselőket, de ezek nem fogadták el  
a meghívást. Európa különböző országaiban tüntetnek az orosz ellen Magyarország miatt. Az oroszok 
mongol csapatokkal szállták meg hazánkat. Folytatjuk a litániákat hazánkért.

November 8.
Csütörtök
Reggel az a hír jött, hogy az ENSZ még nem tárgyalta újabban Magyarország ügyét. Az országban 

az ellenállás még tart.
Délelőtt Écs felől gépfegyver-zaj hallatszott, d[él]. u[tán]. ½ 2-kor megismétlődött; lenn 

a faluban orosz tankok jártak és lövéseket adtak le. Itt a bástyát ellepték a kíváncsiak, diákok stb.  
Azt beszélték, hogy szab[adság].-harcosok ütköztek össze oroszokkal. A perjel letiltatta a bástyán 
tartózkodást, nézelődést. Az éjjel nyugodtan telt el.

200 Szent Imre herceg (†1031) Szent István, az első magyar király és Boldog Gizella fia, a magyar ifjúság védőszentje.
201 XII. Piusz pápa Datis Nuperrime kezdetű enciklikája 1956. november 5-én jelent meg.
202 Dwight D. Eisenhower (1890–1969) az Amerikai Egyesült Államok harmincnegyedik elnöke 1953 és 1961 között volt hiva-

talban két cikluson keresztül.
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November 9.
Péntek
A pol[itikai]. helyzet súlyos. Mindenfelé harcok vannak. A pesti Kádár-rádió gyalázva, bandi-

táknak, rablóknak nevezi azokat, kik folytatják a harcot. Állandóan sürgeti a munkamegkezdését,  
de az oroszok hazudnak és nem akarnak engedni. – A faluban orosz tankok vannak. Galisza t[est]v[ér]., 
Felicia n[ővér]. Győrben voltak, vásároltak. Két vonat van, 4-kor oda, 9:20-kor vissza. Az egész  
világ elítéli az oroszokat itteni vérengzéseik miatt. Hruscsov203 és társai véres kezüket a szuezi csator-
nában204 mossák le: írta egy indiai élclap… Mindenki lehangolt. Sikerült 3000 f[orin]t. értékben  
textilárut vásárolni. 

203 Nyikita Szergejevics Hruscsov (1894–1971) 1953 és 1964 között volt a Szovjetunió Kommunista Pártjának első titkára.
204 A szuezi válság a Szuezi-csatorna államosítása miatt kitört nemzetközi konfliktus, majd az azt követő Egyiptom ellen folyta-

tott közös izraeli–brit–francia háború volt 1956. október 29. és november 7. között. A Szovjetunió a konfliktusban kiállt Gamel Abdan 
Nasszer (1918–1970) egyiptomi elnök politikája mellett.
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Levéltári források

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (Budapest) 
3.1.5. O-8880 P. Zsíros Ferenc objektum dossziéja

Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltár (Szeged) 
XXXIII. 3. Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád Megyei Archívuma 
XXV. 8. Szegedi Népbíróság iratai

Szeged-Csanádi Püspöki Levéltár (Szeged) 
I. 1. a. Püspöki hivatal iratai. Egyházigazgatási iratok 
IV. 8. Hagyatékok. Balogh István iratai

Váci Püspöki és Káptalani Levéltár (Vác) 
I. 1. d. Püspöki hivatal iratai. Acta Parochiarum. Hódmezővásárhely 
I. 1. b. Püspöki hivatal iratai. Iskolai iratok. Schola

Jézus Társasága Magyar Rendtartományának Levéltára (Budapest) 
Domus Hodensis Diarium. Vol. II.

A Hódmezővásárhely-Belvárosi Szentháromság Plébánia irattára (Hódmezővásárhely) 
A domonkos leányiskolával kapcsolatos iratok (külön jelzet nélkül)

Sajtó

Vásárhely Népe
Vásárhelyi Független Újság
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Cseh András kanonok,
a hódmezővásárhelyi Szentháromság-templom 

plébánosa

Pétery József
váci püspök

Zsíros Ferenc jezsuita páter,
a hódmezővásárhelyi Szent István-templom lelkésze

(JTMRL)
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Hódmezővásárhelyi jezsuiták 1948 szeptemberében
Álló sor: Erdélyi Máté, Könyves Tibor, Németh János, Mogyoróssy Sándor

Ülő sör: Polónyi Ferenc, Szarvas Miklós, Zsíros Ferenc, Németh Károly
(JTMRL)

Könyves Tibor,
1948-ban politikai okokból bebörtönzött  

jezsuita az 1980-as években
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Mogyoróssy Sándor jezsuita, Dr. Loór Ferenc ügyvéd, Schmidt Ferenc jezsuita
az 1930-as években 

(JTMRL)
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A hódmezővásárhelyi születésű Badalik Bertalan
veszprémi püspök
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Cseh András kanonok Pétery József püspöknek
címzett levelének részlete, 1945. április 21.

(VPKL)

Zsíros Ferenc jezsuita Pétery József püspöknek
címzett levelének részlete, 1946. december 30.

(VPKL)
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Ardai Tibor gyanúsítotti jegyzőkönyve, 
1948. december 28. 

(MNL CSML)
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