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Farkas László Róbert : 

 

Inczédy László, szegedi vallástanári jelentése az 1947/48-as tanévről 
 

 

A dolgozat a magyar katolikus egyház második világháború utáni korszakát vizsgálja, megyei és városi szinten. Az 

állam és egyház viszonyában láthatjuk az egyház felmorzsálását célul kitűző államhatalom politikáját, a korrajzból 

megismerhetjük Szeged–Belváros 1947/48-as hitoktatási helyzetét, a fiatalok valláserkölcsi magatartását, a 

hitbuzgalmi társulatokban való részvételét, amely sok esetben példásabb volt, mint szüleiké vagy a pedagógusoké. Az 

egyháztörténeti tanulmány végén teljes terjedelmében olvashatjuk az 1948-ban készült vallástanári jelentést. 

 

 
Bevezetés  

A Szeged–Csanádi Egyházmegye Püspöki Levéltárában fellelhető forrásunk, az „Inczédy–jelentés”1 értékes tartalommal 

bír a magyar katolikus egyház második világháború utáni és az 1956 előtti korszakának vizsgálatára. Jelen tanulmány forrása a 

magyar társadalom erőszakkal történő szovjetizálásának egyik múltbéli bizonyítéka. Az állam és a Római Katolikus Egyház2 

viszonyában szemléltetve láthatjuk az egyház felmorzsálását célul kitűző államhatalom politikáját, de a lakossági reakciók is 

kiválóan kitűnnek ebből az egyetlen iratból is. Ebből a korrajzból megismerhetjük Szeged–Belváros 1947/48-as hitoktatási 

helyzetét, a fiatalok valláserkölcsi magatartását, a hitbuzgalmi társulatokban való részvételét, amely sok esetben példásabb 

volt, mint szüleiké vagy a pedagógusoké. A jelentés egyik fontos momentuma, hogy az 1947/48-as tanév folyamán Szegedről 

internáltak egy szülőt, amiért a szülői értekezleten bírálta a politikai rendszert, s a szovjet mintára bevezetett iskolai 

foglalkozásokat.3  

Annak érdekében, hogy a forrásunkban szereplő tényeket „tájolni” tudjuk, s pontosabban tudjuk érzékelni az idézett 

mondatok mögött a katolikus egyház hazai helyzetét és a hívők vallásos mindennapjait, dolgozatunkban elsőként a katolikus 

egyház társadalmi beágyazottságát s a politikai hangsúlyok eltolódását vizsgáljuk, a második világháború utáni időszakban. 

Majd a szegedi központú Csanádi Egyházmegyében4, a hitéletre hatással bíró történések áttekintése után jutunk el Inczédy 

László5 dokumentált írásához, a Szeged „BOLDOGASSZONY”6 Kereskedelmi Leányiskola7 1947/48 évi záró értékeléséhez. 

Tanulmányunk végén szöveghűen idézve olvashatjuk Inczédy László vallástanári jelentését. 

Dolgozatunk elkészítésében a Délmagyarország című csongrád megyei napilap 1947; és 1948-as években kiadott lapszámai 

voltak segítségünkre, valamint a Csongrád Megyei Levéltár gondozásában megjelent Szeged története 5. kötet. Inczédy László 

vallástanári jelentését a Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöki Levéltárának I. 1. a. fond alatt található archivált irata által 

ismerhetjük meg. A vizsgált időszak ideológiai alapvetéseit, politikai történéseit Ágoston István: Istentelen állam, harcoló 

egyház Tiszáninnen című egyháztörténeti tárgyú kiadványból, és a Gyarmati György–Botos János–Zinner Tibor–Korom 

Mihály: Magyar hétköznapok Rákosi Mátyás két emigrációja között, 1945 – 1956. című könyvből ismerhetjük meg. Kiszely 

Gábor: ÁVH, egy terrorszervezet története című munkája is segítségünkre volt az országos politikai történések áttekintéséhez. 

                                                           
1 Szeged – Csanádi Egyházmegye Püspöki Levéltár I. 1. a. fond – 2151/48. számú dokumentum. Továbbiakban: Jelentés. 

2 Továbbiakban: egyház. 

3 Jelen tanulmány szerzője kutatást végzett a szülő személyét illetően az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (továbbiakban: 

ABTL). Az internált személyre vonatkozó adatok, információk egyelőre nem ellenőrizhetőek a dokumentumtárban. Mindezt Vörös Géza 

történész is megerősítette, az ABTL munkatársa egy személyes konzultáció alkalmával, 2013. december 9-én. Amennyiben az ABTL-ból 

fellelhető források kerülnek elő az internált szülő személyére vonatkozóan, úgy a szerző tollából az egy következő tanulmányban bizonyosan 

publikálásra kerül a jövőben.  

4 1982. augusztus 5-től Szeged – Csanádi Egyházmegye a Püspökség elnevezése. Az Egyházmegye vezetője ez időben Hamvas Endre volt, 

aki 1944. márciusában foglalta el püspöki székét. Később betegeskedése, majd nyugdíjazása után, a Vatikán kalocsai érsekké nevezte ki, 

ahová Szegedről 1969. február 18-án távozott. (Szeged története 5. Csongrád Megyei Levéltár. Szeged, 2010. 477 – 485. o.) 

5 Inczédy László vallástanár. Szeged – Móraváros római katolikus plébánosa 1941 és 1968 között. Az Actio Catholica egyházmegyei 

igazgatóhelyettesi posztját látta el 1933 – tól 1948 – ig. (Magyar Katolikus Lexikon online – www.lexikon.katolikus.hu. - Letöltés dátuma: 

2013. október 8. Továbbiakban: Katolikus Lexikon.) 

6 Szöveghű idézet a jelentésből. Inczédy végig nagy betűket használ, amikor az iskola nevét feltünteti. 

7 A szegedi, belvárosi intézmény neve ma már „Szegedi Gazdasági Középiskola Vasvári Pál Tagintézménye”. 
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Helytörténeti adattárak is segítették a tanulmány elkészítését: Dr. Miklós Péter: A vásárhelyi domonkos leányiskola 

államosítása, és Medgyesi Konstantin: Mindszenty bíboros és a Marosmenti Mária-napok, valamint Péter László: A jezsuiták 

Szegeden című tanulmányokból kerültek adalékok a Csanádi Egyházmegye történéseit bemutató fejezetbe. A tárgyalt 

vallástanári jelentésben, valamint az azt megelőző egyháztörténeti áttekintésben említésre került személyek életútjai a 

rendelkezésünkre álló lexikonok, valamint a világhálón található információk alapján rajzolódnak ki elénk.  

 

A katolikus egyház helyzete 

A katolikus egyház a szocialista tábor más országaihoz hasonlóan méltatlan szerepre kényszerült a szovjet mintára történő 

társadalmi változások folyamatában Magyarországon. Ennek stációit, főbb állomásait tárgyaljuk vázlatos formában a 

következő oldalakon, hiszen az 1947/48-as vallástanári jelentésünkhöz - amely a homlokterében szerepel elemzésünknek - nem 

elegendő csak 1947 őszétől 1948 nyaráig átvizsgálni ezt a politikai és egyháztörténeti korszakot. Ahhoz, hogy teljesebben 

lássuk a nagyító alatt vizsgált tanévet, érdemes a második világégés utolsó napjaitól, 1945 tavaszától 1950 őszéig, az állammal 

történő katolikus kiegyezés aláírásáig áttekinteni az egyház kálváriáját. Ebben az öt éves intervallumban, a virágzó katolikus 

egyház egy térdre kényszerített, megalázott és ellehetetlenült katolikus egyházzá változott. Tekintsük át röviden a történéseket.  

Magyarországon, a trianoni békediktátum megszületése után, egymásra utaltságuknál fogva állam és egyház indokoltan 

szoros kötelékben működött. Reneszánszát élte a katolikus egyház, kiemelkedő társadalmi pozícióban látta el feladatát. A 

nemzet működtetésének szinte minden olyan szegletében képviseltette magát – hitbuzgalmi egyesületek, oktatás, sajtó, 

segélyszervezetek, törvényhozás, vallási élet – amely a lakosság életére közvetlen hatással volt, annak belső és külső 

minőségére. A második világháború után, a hitleri birodalom terjeszkedését egyik megakadályozó ellenerő, a „felszabadító” 

orosz hadsereg Magyarországon való megjelenése igencsak erősen átrajzolta társadalmunk lelki, szellemi és politikai attitűdjét. 

A dicsőségesnek kikiáltott felszabadításunk – ma már tudjuk – igazából egy évtizedekig tartó katonai megszállást jelentett. A 

karhatalmi jelenlét erőt jelentett a sztálini diktatúra részére, hogy több közép-európai állammal együtt Magyarországot a 

szocialista nemzetek közé sorolja. A szovjet katonaság politikai hátteret biztosított a kommunista és bolsevista ideológia 

térnyerésére. 

A kommunista ideológia mindennél fontosabb feladatként a vallás elleni küzdelmet határozta meg céljául. Ez azon az 

alapvetésen alapult, hogy egyedül csak a munkásosztály forradalma képes új világot teremteni és azt örökre jóra változtatni. 

Ebben nincs helye más elméleteknek, különösen a vallásnak nincs szerepe a társadalomban, mert abban lényeges szerepet kap a 

megbocsátás, megbocsátani pedig csak a gyenge tud, az erős haragja örök. Ez szemben áll a kommunizmussal, mert a 

kereszténység az ellenkezőjét állítja. A gyűlölet: gyengeség, a megbocsátás: az erő. Ezért akarta az ateizmus, a marxizmus, a  

leninizmus az Istent kitörölni a az emberek tudatából. Ennek alapján más nemzettel együtt, Magyarországon is fokról-fokra 

teret nyert az a kommunista definíció, hogy a vallást a félelem teremtette, s azt az évszázadok során a kizsákmányoló osztályok 

csak a tömegek szellemi leigázásának eszközeként használták. A szovjeturalom alatt létrejött állami vezetés a magántulajdont 

rövid időn belül köztulajdonná tette, a termelőerőket államosította, a szellemi és lelki nevelést végző iskolákat a dialektikus 

materializmus és leninizmus világnézetének oktató-nevelő helyévé alakította át, ami magába foglalta az ember állattól 

származását, a majom emberré válását, Isten létének tagadását, s a burzsoázia és a ploretariátus közötti állandó harcot. Ezeknek 

nevelő eszközeként való alkalmazásával, Moszkvából irányítva nálunk is egy új szellemiségű társadalom kezdett kibontakozni, 

és vallásellenes ideológia kapott szerepet az iskolai oktatásban.8 Mint, ahogy láthatjuk is a dolgozatunk végén szereplő 

vallástanári jelentésben: akik ezt nem fogadták el, akik hangot adtak más véleményeknek, azokkal szemben az államhatalom 

könyörtelen módon fellépett. 

A politikusok egyik fontos eszköze volt a diktatúra kiépítésében a társadalom megtisztítása olyan elemektől, akik veszélyt 

jelentettek a kommunizmus térnyerésére.  A „felszabadulásunk” után, 1945. november 15-én a kisgazda párt birtokolta az 

országgyűlési választások trófeáját, így új kormány alakult Tildy Zoltán9 vezetésével. Mégis a Vorosilov10 vezette SZEB11 

                                                           
8 Ágoston István: Istentelen állam, harcoló egyház Tiszáninnen című könyve alapján. (Kairosz Kiadó. Budapest, 2012. 10-12.o.) 

9 Tildy Zoltán (1889–1961): református lelkész, a magyar kisgazdapárt politikusa. A párt alelnöke volt, később elnöke. Politikai karrierje a 

második világháború utáni kezdeti időben folyamatosan felfelé ívelt, 1945/46-ban Magyarország miniszterelnöke volt, majd 1946/48-ban 

köztársasági elnöke. 1948-tól a kommunista hatalom házi őrizetben tartotta egészen az 1956-os eseményekig. Az újjáalakul Nagy Imre 

kormányban (1956.) államminiszteri posztot kapott, amiért Kádárék később hatévi börtönre ítélték. 1959-ben engedték szabadon. (Egyetemes 

Lexikon A-Z. Magyar Könyvklub. Budapest, 2001. 921. o. Továbbiakban: Egyetemes Lexikon.) 

10 Vorosilov, Klement Jefremovics (1881–1969): szovjet politikus, a Szovjetunió marsallja volt, az SZKP politikai bizottságának tagja 

hosszú időn át, 1926-1960. Hadügyi, tengerészeti és honvédelmi népbiztosként dolgozott Moszkvában, később a magyarországi szövetséges 

erők, a Szovjet Ellenőrző Bizottság (SZEB)elnöke a „felszabadulásunk” után. (Egyetemes Lexikon. 981. o.) 
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ellentmondást nem tűrő támogatásával a kommunisták vették kezükbe az állam egyik legfontosabb irányítószervét, a belügyet. 

A politikai irányítást nagymértékben birtokló kommunisták, Rákosi Mátyás12 miniszterelnök-helyettes vezetésével végigvitték 

a törvényhozáson a „hóhértörvény” elfogadtatását. Az 1946 tavaszán elfogadott, a demokratikus államrendszer és a köztársaság 

büntetőjogi védelméről szóló jogszabály kimondta, hogy bűntettet követ el mindenki, akik a demokratikus rend felforgatására 

vagy megbuktatására, a köztársasági államforma megdöntésére irányuló cselekményre vállalkozik. A kommunisták 

tisztogatásának törvényi úton történő legitimizálása mellett, a politikai rendőrség 1946 októberétől „Magyar Államrendőrség 

Államvédelmi Osztálya” (ÁVO) néven működött tovább, közvetlenül a belügyminiszter felügyeletével13, amely biztosította 

országos szinten a továbbiakban a kommunizmus „megkedveltetését”, ideológiai szépségének megismertetését.  

A kommunisták megerősödve, a papságot gyengítve kampányokat indítottak az egyházi oktatás megszüntetése érdekében. 

Az 1946 nyarán, a budapesti Teréz körúton történt gyilkosságot is az egyház számlájára írta a politikai rendőrség. Az ittas 

állapotban lévő orosz katonák egymás közötti véres konfliktusa jó ürügy volt ahhoz, hogy Rajk László belügyminiszter 

rendeleti úton feloszlathassa a Magyar Cserkészszövetséget és összesen több mint 1000 civil és egyházi jellegű egyesületet. 

Ennek esett áldozatul többek között a KALOT, a KALÁSZ, a Foederatio Emericana Katolikus Egyetemi Szövetség, a 

Katolikus Dolgozó Leányok és Nők Szövetsége, a Katolikus Ifjak Országos Egyesülete, a Magyar Dolgozók Országos 

Hivatásszervezete. Megkezdődött a civil társadalom intézményeinek szétverése is, a következő egy év során az egyházi 

szervezetek mellett vallási, kulturális, társadalmi, és ifjúsági szervezeteket, valamint egyesületeket oszlattak fel.14  

A lakosság háromnegyede ekkor még katolikus vallásgyakorló volt15, amely különösen nehezítette a Moszkvából hazatért 

politikusok terveit.  A térnyerésük érdekében szervezett egyházellenes propaganda fontos eleme volt Páter Kiss Szaléz ferences 

szerzetesnek, a KEDIM vezetőjének 1946-os meghurcoltatása és vértanúhalála, valamint Mindszenty József esztergomi érsek, 

bíboros-hercegprímás letartóztatása és bebörtönzése 1948 végén, 1949 elején. A katolicizmus hazai képviselőinek 

ellehetetlenítése mellett, a Parlament a társadalmi rangjától is megfosztotta az egyházat 1948-ban az iskolák államosításáról 

szóló törvénnyel, valamint 1949-ben a fakultatív hitoktatás bevezetésével. Az egyházi iskolák állami kézbe vétele biztosította a 

hitoktatók ellehetetlenítését, a hittanórák, a katekizmus kiszorítását az iskolák falai közül, amely lehetőséget teremtett a 

hatalomnak arra, hogy a materialista szemléletet minél hamarabb, már a kisgyermekkorban elültessék a fejekben, biztosítva 

egy új társadalom kialakítását.  

Ám mindezen történések, a meghurcolt klérus, a profanizált oktatási rendszer korántsem voltak elegendőek ahhoz, hogy az 

egyházat rávegyék az állammal való kiegyezésre. A támadás a „szerzetesrendek” vonalán folytatódott, amelyek többsége az 

iskolák és a szociális intézmények államosítását követően elvesztette működési területét. Szakértői becslések szerint mintegy 

2689 egyházi pedagógus került lehetetlen helyzetbe.16 

Az egyház elleni végső csapásként, az állam 1950 nyarának végén, a szerzetesek deportálásával erősen hangsúlyozni 

kívánta a Püspöki Kar felé a „külön utas” politika hasztalanságát. Így a szellemi tekintélyének megfakultságával bíró katolikus 

vezetés Grősz József17 vezetésével, az erőszakos ideológiai nevelés eredményeképpen aláírta a kiegyezést az 

államhatalommal.  

A következőkben érdemes áttekintenünk a rendelkezésünkre álló források alapján, hogy milyen országos és helyi illetőségű 

történések befolyásolták a Csanádi Egyházmegye életét a hívők lelkiségét és a papság hétköznapjait a tárgyalt időszakban.  

 

                                                                                                                                                                                                            
11 Szovjet Ellenőrző Bizottság hazánkban.  

12 Rákosi (Rosenfeld) Mátyás (1892-1971): a magyar proletárdiktatúra idején népbiztos, majd a „Vörös Őrség” országos parancsnoka. 1921-

24-ben a Komintern titkára, majd visszatért 1925-ben Magyarországra, s 1940-ig börtönben volt. Egy 1848-as zászlóért cserébe Horthyék, az 

oroszokkal megállapodást kötve kiengedik Moszkvába, ahonnan 1945-ben tér vissza. A háború végétől a magyarországi kommunista párt 

(MKP)főtitkára. 1945/52-ben miniszterelnök-helyettes, majd 1952/53-ban miniszterelnök. 1956-ban minden tisztségétől megfosztották, és a 

Szovjetunióba kényszerült távozni, 1962-ben kizárták az MSZMP-ből (Egyetemes Lexikon. 778. o) 

13 Kiszely Gábor: ÁVH, egy terrorszervezet története című könyve alapján. Továbbiakban: Kiszely.  

(Korona Kiadó. Budapest, 2000. 49-53. o.) 

14 Gyarmati György – Botos János – Zinner Tibor – Korom Mihály: Magyar hétköznapok Rákosi Mátyás két emigrációja között, 1945 – 

1956. (Minerva Kiadó. Budapest, 1988. 157 – 159. o.)  

15 Az 1949-es népszámlálási adatok alapján.  

16 Kiszely 138. o. 

17 Grősz József (1887-1961): római katolikus pap. 1936-tól a szombathelyi egyházmegye apostoli kormányzója, 1943-tól kalocsai érsek. 

1951-ben koholt vádak alapján bebörtönözték, 1955-ben szabadult. 1955-től a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke volt. (Egyetemes 

Lexikon. 342. o.) 
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Befolyásoló hatások a Csanádi Egyházmegye hitéletére 

Az Egyházmegye közvetett és közvetlen történéseiről a Délmagyarország című megyei napilap18 az 1947/48-as években, a 

témánkat érintő hírekkel megjelent lapszámain keresztül tájékozódhatunk.  

Az újság 1947-ben még háborús, áldatlan állapotokat mutatott be a még nagyobb részben egyházi kézben lévő dél-alföldi 

iskolák körül. A megye 855 tanterméből 182 megrongálódott - olvasható, 27 terem teljesen elpusztult. A 368 tanítói, tanári, 

altiszti és igazgatói lakásból megrongálódott 98, teljesen elpusztult 23. A tankötelesek száma 1947. február 1-re 41.347; az 

iskolába ténylegesen eljárt 37.200 fő. A tankötelesek 10 százaléka tehát nem részesült oktatásban. Az iskolától való 

távolmaradás oka részben iskolakerülés – sorolja a híradás -, részben pedig ruha-, és cipőhiány a téli időszakban. „Az 

iskolaköteles korban lévő gyermekek 15 százaléka a nyomasztó szegénység miatt kenyérkereseti foglalkozást is kell vállaljon 

részben a szorgalmi idő alatt, részben pedig azon kívül. A 41.347 iskolaköteles korban lévő tanulóra 815 tanterem jut. Egy 

tanteremre 40 tanulót számítva a megye területén a tanteremszükséglet a népoktatási intézeteknél 1034. A 41. 347 tankötelest 

1.281 tanerő tanítja.  A tanyáról mindaddig megszökik a tanító, amíg anyagi juttatásokban nem látja biztosítva mostohább 

életszínvonalának ellenértékét.”19 Talán nem véletlenül hangsúlyozta a hatalom a megyei oktatás tarthatatlan állapotát, 

aláhúzva ezzel, hogy állami kézben megfelelőbb minőségű oktatást lehetne folytatni. 

Továbblépünk egy kevéssé az időben, s már 1948-ban vagyunk, száz évvel a márciusi ifjak forradalma után. A politika 

határozott szándéka látszódott kirajzolódni az irányban, hogy a szabadságharc eszméjét és annak örökíthető értékeit a maga 

hasznára fordítsa a centenárium évében. A Szegeden nyomtatott megyei napilap vezércikként hozta az ünnepségsorozat 

megnyitójának tudósítását, amelyet Kiskőrösön, Petőfi szülőházánál tartottak. Révai József20, a Szabad Nép című országos 

napilap főszerkesztője, Csongrád megye országgyűlési képviselője így beszélt a jelenlévőknek: „Petőfi Sándor forradalmár 

volt, szabadító megujitó21 forradalmat akart, amely lerombolja Magyarországon a feudalizmust. Tudta, hogy a magyar 

szabadság és függetlenség ügye igazán jó kézben akkor van, ha a nép kezében van. Szembeszállt azokkal, akik félmegoldásokat, 

kompromisszumokat hirdettek. Népi demokratikus forradalmár volt, ezért ő tudta a legvilágosabban, hogy a magyar 

szabadságharc része egy nagy európai szabadságmozgalomnak, amelytől elkülönülni nem lehet, amellyel vállalni kell a 

szolidaritást. A magyar demokrácia hü22 végrehajtója volt és lesz Petőfi örökségének. A magyar függetlenség ügyét a nép 

ügyévé tettük s aki demokratikus rendünkre a mukás-paraszt23 dolgozó értelmiségi hatalmára kezet emel, az nemzeti 

függetlenségünkre emel kezet. Eggyé vált demokrácia és függetlenség, nép és haza. Valóra váltottuk Petőfi álmát. A magyar 

demokrácia a világszabadság kártyájára tette fel akkor és teszi fel most is a haza sorsát.”24 

A magyar függetlenség - Révai szavaival élve -, a nép és haza ügyének megoldását a klerikális reakcióval történő 

mihamarabbi leszámolásban látta Rákosi, aki már az év elején így fogalmazott a Magyar Kommunista Párt III. konferenciáján: 

„Meg kell szüntetnünk azt a tarthatatlan állapotot, hogy a magyar nép ellenségeinek zöme az egyházak, elsősorban a római 

katolikus egyház palástja mögé bujjon.25 (…) Ugyanugy biztosithatunk26 minden magyar hazafit, hogy a 48-as nagy nemzeti 

hagyományokat, amelyek mindannyiunk előtt szentek, még a biboros hercegprimástól27 sem engedjük bemocskolni. A reakció 

ma a háborut28, pusztulást, nyughatatlanságot és mérhetetlen szenvedést jelenti, a demokrácia pedig a béke, nyugalom és 

sokat szenvedett hazánk felvirágoztatása. Ezért vagyunk mi magyar kommunisták demokraták és ezért fogjuk következetesen 

végigvinni és megalkuvás nélkül a demokrácia minden célkitüzését29. A csatát vesztett reakciót módszeresen, lépésről-lépésre 

                                                           
18 Továbbiakban: Délmagyarország.  

19 Délmagyarország. 1947. május 4. 4. o. 

20 Révai (Lederer) József (1898-1959): politikus, a Szabad Nép című napilap főszerkesztője, 1949/53-ban a magyar kulturális élet tejhatalmú 

ura, népművelési miniszter. (Egyetemes Lexikon. 791. o.) 

21 Szöveghű idézet. 

22 Szöveghű idézet. 

23 Szöveghű idézet. 

24 Délmagyarország. 1948. január 3. 1. o.  

25 Szöveghű idézet.  

26 Szöveghű idézet.  

27 Szöveghű idézet. 

28 Szöveghű idézet.  

29 Szöveghű idézet.  
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fogjuk visszaszoritani30, bárhol is keressen menedéket és éberen őrködünk azon, hogy ne szervezkedhessék és ne zavarja 

nemzetünk felemelkedését.”31 

A korifeusok a felnövekvő, új generáció átnevelésében látták a nemzet felemelkedésének egyik mozgatóját. Ezért 

határozott szándékuk volt, hogy a centenárium évében, végérvényesen államosítsák az iskolákat, megfosztva ezzel az egyházat 

egyik legfontosabb küldetésétől. A bírálatokat, ellenvéleményeket a fizikai ráhatások mellett a propaganda eszközeivel is 

ellensúlyozni kívánták. Olyannyira, hogy még ezt az ügyet hiányos szakértelemmel szemlélő, a „jó elvtárs” kisgazdát, a 

súlyosan alkoholista Dobi Istvánt32 is felhasználta a hatalom hangadónak, aki ebben az időszakban földművelésügyi 

miniszterként látta el feladatait. Vélhetően a vidéknek, az agráriumban dolgozóknak akartak üzenetet közvetíteni ezzel a 

hatalom illetékesei. Az év nyarán, tüdőgyulladásából felgyógyulva, a klinikát elhagyva így nyilatkozott a tárca vezetője: 

„Sajnálom, hogy a felekezeti iskolák államosítása körül vita keletkezett és egyes egyházi férfiak barátságtalanul szemlélik a 

magyar demokrácia fejlődését. A Kisgazdapárt mindig bizakodott abban, hogy az egyházak idővel mégis csak megértik a nép 

érdekében való szándékainkat és hajlandók lesznek velünk dolgozni. Pártunk katolikus vezető politikusai azért jártak az 

egyházi vezetőkhöz és jelentek meg Mindszenty primásnál33 is, hogy az egyház és a demokrácia dolgairól beszéljenek. Az 

iskolákat államositani34 akarjuk, ez a Kisgazdapárt akarata is. A nép érdekében akarunk így cselekedni, hogy az egész 

országban, a legeldugottabb faluban is demokratikus szellemű, olcsó és rendezett legyen az oktatás. A vallást, a vallásos 

nevelést senkisem35 fogja sérteni az uj államositott36 iskolákban, mint ahogy az eddig is működő állami iskolákban sem 

sértették.”37 

A nyilatkozat példaértékű, hogy még 1948 tavaszán az iskolák államosításának tervét dédelgető kormányzat szabadnak 

hirdette a jövőbeni hitoktatást, tehát a lakosság felé nyugtatólag tolmácsolták a hittanítás további érvényességét. 1948. május 

22-23-án, az országos Mária-év keretében Mindszenty bíboros ellátogatott a dél-alföldi hívekhez, amely makói program a 

Csanádi Egyházmegye által megrendezett Marosmenti Mária-nap, a hercegprímást fogadó város történetének legnagyobb 

tömegdemonstrációja volt. Sem előtte, sem utána ennyi ember nem gyűlt össze a város területén egy adott cél érdekében. 

Korabeli források alapján 70 ezer ember látogatott el erre a rendezvényre.38 

Az 1948. május 30-án megjelent Délmagyarország napilap egyik cikke ugyancsak hivatott volt a közvélemény, a lakosság 

véleményét formálni. A „Harc a klerikális reakció ellen!” című tudósításban egy városi szülői értekezletről olvashatunk, ahol 

a szegedi tanulók szülei egyhangúlag követelték az iskolák államosítását. „A szegedi iskolák pedagógusai és a tanulók szülei 

töltötték meg szombaton este a központi egyetem auláját” – írja az újság. Dr. Berky Imre a leánygimnázium igazgatója tartott 

előadást a közös szülői értekezletnek a korszerű nevelés kérdéseiről. „Az állami iskola kérdése egyetlen országban sem 

probléma. Mindenütt régen megoldódott már és csak nálunk probléma, illetve akarnak némelyek problémát csinálni belőle.” – 

mondta Berky. Ezután, pár nappal később a szegedi egyetem tanárai is hitet tettek nyilvánosan az iskolák államosítása mellett. 

Így szól a híradás a már többször idézett megyei napilapból: „A szegedi egyetem orvosprofesszorai a felekezeti iskolák 

államositása39 mellett: A szegedi egyetem orvoskarának tanárai pénteken ülést tartottak, amely dr. Rávnai Tamás40 

professzor inditványára41 az iskolák államositásának kérdésével is foglalkozott. Az ülés tulnyomó42 többségi határozattal 

                                                           
30 Szöveghű idézet.  

31 Délmagyarország. 1948. január 11. 1. o. 

32 Dobi István (1898-1968): politikus, 1943-tól a Független Kisgazda Párt (FKGP) egyik vezetője. Tárca nélküli miniszter 1945/46-ban, 

államminiszter 1946/47-ben, földművelésügyi miniszter 1948-ban, miniszterelnök 1948/52-ben. 1952/1967-ben az Elnöki Tanács elnöke, 

1959-től az MSZMP központi bizottságának tagja. (Egyetemes Lexikon. 202. o.) 

33 Szöveghű idézet.  

34 Szöveghű idézet.  

35 Szöveghű idézet.  

36 Szöveghű idézet.  

37 Délmagyarország. 1948. május 27. 3. o.  

38 Medgyesi Konstantin: Mindszenty bíboros és a Marosmenti Mária-napok című tanulmánya alapján. (A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 

Történeti Tanulmányok 3. Móra Ferenc Múzeum. Szeged, 2000. 289. o.) 

39 Szöveghű idézet.  

40 A fellelhető forrás szerint az orvosprofesszor „Y”-al írta vezetéknevét, így: Prof. Dr. Rávnay Tamás. Az orvos a szegedi Bőr-, és 

Nemikórtani (korabeli megfogalmazás) Klinika igazgatója volt 1940 és 1963 között. (A szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 

honlapján fellelhető digitális emléktáblák – www.sk-szeged.hu – Letöltés dátuma: 2013. október 30.)  

41 Szöveghű idézet.  

42 Szöveghű idézet.  
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állást foglalt az egyházi iskolák államositása mellett. Üdvözölte Ortutay Gyulát ebből az alkalomból és biztositotta43 őt arról, 

hogy az orvoskar demokratikus törekvéseiben minden erejével támogatja.”44 

Az Egyházmegye jezsuita szerzetesének, Csák Boldizsár esetének a híre is bizonyosan hatással volt a hívőkre: 

„Demokráciaellenes izgatásért átadták a népügyészségnek páter Csák Boldizsár szegedi jezsuita szerzetest: Páter Csák 

Boldizsár szegedi jezsuita szerzetest az államvédelmi osztály demokráciaellenes izgatásért őrizetbe vette és átadta a 

népügyészségnek, ahol döntenek további sorsa felett. Az ügy előzménye a következő: Csák páter vasárnap délelőtt a 

ruzsajárási45 ruki I-es iskolában misézett. A hivek46 legnagyobb megdöbbenésére azonban az istentisztelet keretében 

elmondott szentbeszédéből politikai szónoklat, mégpedig reakciós politikai szónoklat kerekedett ki. <Ördögi lelkekkel vagyunk 

körülvéve>-mondotta>-Minden keresztény katolikus embernek ma olyan erős hitének kell lennie, hogy azért ölni is tudjon.> 

Ilyen egyáltalán nem keresztényi kijelentés után az iskolák államositására tért Csák páter: a felekezeti iskolában lehet hitet és 

erkölcsöt tanítani, de ehhez keresztény kormány lenne szükséges. <Saját gyermeke és vallás ellen vét, aki állást foglal az 

iskolák államositása mellett. Az iskolák államositásával hitünket veszitjük47.> Egész Ruzsajárás48 katolikus népe nagy 

felháborodással fogadta Csák Boldizsár eljárását, aki a szentbeszédet használta fel arra, hogy szemérmetlenül izgasson a 

demokrácia ellen.”49 Csák Boldizsár szerzetes büntetéséről és későbbi életszakaszáról Péter László Professzor Úrnak a szegedi 

jezsuitákat bemutató tanulmányából tájékozódhatunk: „Csák Boldizsárt négy évre ítélték. Szegeden és Vácott ülte le. Utána 

Kistarcsára internálták, s csak 1953 őszén szabadult. Pannonhalmán talált menedéket, ott is hunyt el.”50 

Az egyházmegyei történésekből válogatva, a napilap következő fontos híradása már a megtörtént államosítást mutatja be 

nekünk, helyi adatokkal bővítve: „Tizenkétezer szegedi és csongrádmegyei51 gyermek nevelése került állami kézbe: Csongrád 

vármegyében52 és Szegeden összesen 31 felekezeti általános iskolát államositottak 290 tanitóval53, 182 tanteremmel és 7617 

tanulóval.” 

A kommunista sajtógépezet megyei szinten már az államosított iskolák helyreállításáról ad hírt: a 4760 államosított 

iskolából 3000 iskolaépület és tanítólakás szorul javításra, a kormány erre a célra tíz-millió forintot adott, amelynek felét 600 

iskola rendbehozatalára fordítják. A lap szerint a társadalom is megmozdult és minden megyében magalakult bizottságok 

addigra – 1948 nyara -  több, mint ezer iskola helyreállítását vállalták. Az eddig felajánlott munka és nyersanyag értéke 

meghaladta az öt és fél-millió forintot.54 Így tudósított a Délmagyarország című napilap az iskolai renoválásokról, amelynek 

egyetlen fontos mondanivalója lehetett a lakosság, a hívők felé: az egyház kezében elmaradott, lepusztult állapotban voltak az 

ingatlanok, az államnak hatalmas összegeket kellett fordítani a megfelelő szintű iskolai oktatás folytatásához.  

Az Egyházmegye ez időbeli történéseit zárva, érdemes szemügyre vennünk még az államosított iskolák falain belül egy 

csapásra megváltozott hangulatot, a már profanizált alma materekben a diákok és hittanárok kapcsolatát. Ennek a jelenségnek 

kiváló példája, amelyet a hódmezővásárhelyi Szent Domonkos Leányiskolában volt tapasztalható: 1948 júliusában az iskola és 

a rendház megállapodást kötött – bizonyosan nem a rendház kezdeményezésére -, hogy tanítási időben a szerzetesrend tagjai 

lehetőleg a hátsó lépcsőfeljárót veszik igénybe, nehogy az apácák találkozzanak a diákokkal, akiknek onnantól már civil, az 

államhoz lojális tanáraik voltak. Ám, a beszámoló szerint a leányiskola igazgatója nem érte be ennyivel, még ez év őszén 

utasította a domonkos rendi nővéreket, hogy a volt tanító szerzetesnők sem az iskola épületében, sem annak udvarán nem 

tartózkodhatnak. Továbbá az iskola vezetője előírta számukra, hogy a fiatalokkal sem az iskolában, sem az iskolán kívül nem 

érintkezhetnek, még a családi otthonukban sem. 55 

                                                           
43 Szöveghű idézet.  

44 Délmagyarország. 1948. június 5. 1. o. 

45 Szöveghű idézet.  

46 Szöveghű idézet.  

47 Szöveghű idézet.  

48 Szöveghű idézet.  

49 Délmagyarország. 1948. június 31. 3. o.  

50 Péter László: A jezsuiták Szegeden című tanulmánya alapján. (Móra Ferenc Múzeum: Irodalom- és művészettörténeti tanulmányok. Móra 

Ferenc Múzeum, Szeged, 1997. 16-17. o.) 

51 Szöveghű idézet.  

52 Ez időben Csongrád megye közigazgatási neve.  

53 Szöveghű idézet.  

54 Délmagyarország. 1948. augusztus 1. 1. o.  

55 Dr. Miklós Péter: A vásárhelyi domonkos leányiskola államosítása című tanulmánya alapján. (Toronyirány, a Szeged-Csanádi 

Egyházmegye magazinja – V. évfolyam. 4. szám. 28. o.) 
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Az Inczédy-jelentés 

Az Actio Catholica56 egyházmegyei igazgatóhelyettesének, Inczédy Lászlónak hitoktatási felügyelőként feladatának része 

volt jelentést írni a szegedi központú Püspökség felé a kerületébe tartozó iskolák tanévi oktatási eredményeiről. Beszámolva a 

tanárok munkájáról, a gyermekek tanulmányi és erkölcsi helyzetéről. A plébános 1948 augusztusában írta meg a Szeged 

„Boldogasszony” Kereskedelmi Leányiskola 1947/48-as tanévének záró értékelését, jelen dolgozat forrását, amely a következő 

fejezetben, teljes terjedelmében, szöveghűen kerül publikálásra. 

A szegedi belvárosi intézmény, a leányiskola 1912. szeptember 17-én nyitotta meg a kapuit 150 diákja előtt, „Állami Felső 

Kereskedelmi Iskola” néven. Csak később, 1942-ben kapta a vallásos szellemiségű iskola a Szeged Szabad Királyi Város 

„Boldogasszony Kereskedelmi Leányközépiskola” nevet. Ekkor az igazgató és a tantestület célja az volt, hogy „az iskola 

növendékei elé követésre méltó női személyt és patrónát” állítsanak.57 Az oktatási felügyelő a tárgyalt dokumentumban az 

iskolát hivatalosan még Szeged Városi „BOLDOGASSZONY” Kereskedelmi leányiskolának nevezi. 1948 júniusában fogadta 

el a Parlament az iskolák államosításáról szóló törvényt, s a szabály által az országban 6505 egyházi oktatási intézmény került 

állami kézbe.58 Így a jelentés megszületése után röviddel az iskola történetében is változás állt be: 1948 őszétől az intézményt 

már „Állami Kereskedelmi Leányközépiskolának” nevezték, majd egy évvel később koedukált „Közgazdasági Technikummá” 

alakult át.59  

Az egyház által meghirdetett Mária – évben, az 1947/48-as tanévben Dr. Majtényi Béla60 oktatta a hittant ebben a szegedi 

iskolában. A tanítás a Shütz-féle tankönyvek61 és a hittanár jegyzetei alapján folytak, összesen 9 különböző osztálynak, heti 18 

órában. Az oktatás során szemléltető eszközöket is használt Majtényi, 10 esetben diákat is vetített a diákok részére62. Ebben a 

tanévben már 20 fővel kevesebb gyermek vett részt a hittanórákon, mint az előző évben. Ennek oka a TBC-s megbetegedések 

voltak, valamint, hogy Orosházán és Hódmezővásárhelyen kereskedelmi tanfolyamok nyíltak, amelyek valószínűleg lekötötték 

a gyermekek idejét.63 

Az exhortatio-kat, vagyis a diákok részére tartott szentbeszédeket mindig a szegedi Dómban tartották ebben a tanévben, 

amely alkalmak a 9 órai diákmisékkel voltak összekapcsolva. Ez bizonyosan a vasárnapi napokat jelentette, ahol a 

szentbeszédeket egész évben Havass Géza64 püspöki titkár tartotta a gyerekeknek. A jelentés ezen része külön kiemeli, hogy 

az előadások témája illeszkedett a Mária-évvel kapcsolatos témához, a Mária tisztelethez. Érdekes eleme a jelentés azon 

részének, amelyből megtudhatjuk, hogy a hittanítás kérdésében, s vélhetően a hitbuzgalmi programokkal kapcsolatban is a 

                                                           
56 Az egyház fenntartásában működő Actio Catholica (AC), mint társadalmi szervezet Magyarországon 1932 és 1946 között látott el fontos 

feladatokat. Az AC országosan a püspöki kar közvetlen irányítása alatt álló, az apostolkodás egyes ágaiban szakszerűen dolgozó, mozgató és 

számonkérő szerv volt, amely az egyházmegyék határain túl eleven és átütő erővel rendelkező egységbe foglalta össze az ország 

katolikusságának törekvéseit és kívánságait. Alapszervei az egyházközségek voltak, amelyeket az espereskerületi tanács fogott össze. Minden 

szinten 5 szakosztálya volt: 1. hitbuzgalmi és erkölcsvédelmi, 2. művelődési, 3. sajtó, 4. szociális és karitatív, 5. szervezési. (Katolikus 

Lexikon. Letöltés dátuma: 2013. október 10.) 

57 Az iskola történeti dokumentumai alapján. (www.vasvari.hu. Letöltés dátuma: 2013. október 15.) Továbbiakban: Vasvári. 

58 Katolikus Lexikon. Letöltés dátuma: 2013. október 16. 

59 Vasvári. Letöltés dátuma: 2013. október 15.  

60 Dr. Majtényi Béla 1907-ben született, római katolikus hittanár. A háború után Ő hozatta helyre a szegedi Somogyi Könyvtár 

szétbombázott épületét, s ő hozatta vissza az intézmény tanyai iskolákba mentett könyveit. A teológia tanár életének 86. évében halt meg 

1992-ben, papságának 60. évében. Temetése Bécsben volt. (Lexikon, továbbá: Szeged – Csanádi Egyházmegye elhunyt papjai: www.szeged-

csanad.egyhazmegye.hu – Letöltés dátuma: 2013. október 10.) 

61 Shütz Antal (1880-1953): piarista szerzetes, a XX. század egyik leghíresebb magyar teológusa. 1904-ben szentelték pappá, 1916 és 1944 

között a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karának dogmatika professzora volt. Több katolikus hittankönyv és teológiai 

tárgyú könyv szerzője. Inczédy itt valószínűleg az 1931-es kiadású „Katolikus hitvédelem a középfokú iskolák legfelső osztálya számára és 

magánhasználatra”, az 1933-as kiadású „Szentek élete az év minden napjára I-IV.”, az 1936-os kiadású „Katholikus egyháztörténelem 

középfokú iskolák számára”, és az ugyancsak 1936-os „Katholikus erkölcstan középfokú iskolák számára” című tankönyveket jegyezte fel a 

vallástanári jelentésben. Shütz Antal 1953-ban hunyt el a budapesti piarista rendházban. (www.wikipedia.org. Letöltés dátuma: 2013. 

november 2.) 

62 Jelentés 6. pontja.  

63 Jelentés 9. pontja. 

64 Havass Géza (1913. Budapest – 2001. Szeged) – Plébános, hittanár. 1938-ban szentelték pappá Szegeden. Plébános és hittanár a Csanádi 

Egyházmegyében, majd 1943-1949-ig püspöki titkár az Egyházmegyében. Mindszenty letartóztatása után, a politikai beszervezés elől 

Budapestre menekül, ahol kisegítő káplánként működik. 1957-ben visszakerül Szegedre, majd 1961-ben letartóztatták, börtönbüntetésre 

ítélték. 1965-ben amnesztiával szabadult. 1988 őszén nyugdíjazták, a szegedi börtönben vállalt börtönlelkészi szolgálatot. (Magyar Katolikus 

Lexikon IV. Szent István Társulat. Budapest, 1998. 656-657. o.) 
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tanárok nagyobb része és az igazgatóság teljesen közömbösen viselkedik, „azok vallásos életét felülmúlják a növendékek”. 

Továbbá az diáklányok erkölcsi fölényét taglalja Inczédy a tanárokkal szemben: egy „u. n. megbékélési kiáltványt” írtak alá a 

tanárok, amely röpirat bizonyosan politikai színezettel bírt, talán épp az egyház és a világiak közötti helyzetet kívánta ezzel 

provokálni a hatalom. Dicséretes, hogy a diáklányok az iskola igazgatójának többszöri kérésére sem írták alá a kiáltványt. 

Inczédy még a diákmisék látogatásának ez idei tarthatatlanságáról is írt vallástanári jelentésében: lehetetlenség volt, hogy 

mindenki megjelenjen az istentiszteleteken, a centenáriumi készülődések, versenyek, próbák mind-mind elvonták a 

gyermekeket a hétvégi lelki programtól.65  

A tanévi lelkigyakorlat vezetője Dr. Kerner István66 kalocsai kanonok, szemináriumi rektor volt, akit magas szinten 

méltatott a jelentés írója beszámolójában. Kerner országos közkedveltségét indokoltnak tartotta, ahogy írja: „Finoman 

kidolgozott gondolatai, példái sokáig éltek a leányok emlékezetében. Nagy lelki nyereség volt az is, hogy valamennyi leányt ő 

maga gyóntatta. Ez ritka munkabírásán kívül annak a lelkiségnek volt köszönhető, ami egész koncentrált gondolatkörét 

éltette.”67 

A jelentés további részéből megtudhatjuk, hogy az évben 6 tanuló bérmálkozott68, a Budapesten tartott Mária-

kongresszusra az iskolából 40 növendék utazott fel69. A diákság részt vett még a feltámadási, az úrnapi és a Jézus Szíve 

körmeneteken, és Szarvas Páter70 missziós előadásán. Az iskola teljes számban megnézte a „három nagy katolikus filmet”: 

Bernadette71, Magam utját járom72, Menyország kulcsa73 című filmeket. „Félő, hogy a jövőben az ilyen filmektől teljesen 

elesünk.” – írja Inczédy.   

A makói Mária–napokra, Mindszenty bíboros érkezésére csak tízen tudtak elmenni a diákok közül. Szánalmas történésről 

számol be a jelentés: részben a közlekedési nehézségek, részben az iskolai tilalom akadályozta meg abban Inczédyt, hogy 

nagyobb tömeget vigyen a makói ünnepségre, ahol több tíz-ezren várták a bíborost. A Makóra utazók nevét feljegyezték az 

iskolában74. A vallási társulatok közül ebben a tanévben még 36 taggal működött a Mária-kongregáció, amely Lakos Endre75 

hitoktató buzgó munkájának köszönhető76. Az iskolában maga Inczédy László vezette a világnézeti szakosztály heti gyűléseit, 

amely a diákság tájékozódását, az életben való eligazodását segítette elő. Ennek keretében rendezték meg az egész éven át tartó 

                                                           
65 Jelentés 11. pontja.  

66 Dr. Kerner István (Nagymajtény, 1889. – San Diego – USA, 1960.): 1908 és 1915 között teológiát tanult Rómában. 1916-tól hittanár volt 

Szabadkán, majd 1918-tól a kalocsai szemináriumban tanított filozófiát és dogmatikát. 1920-tól: házassági kötelékvédő, zsinati bíró, a 

budapesti Központi Szeminárium spirituálisa. 1938-tól a kalocsai Nagyszeminárium rektora. 1946-ban 10 hónapi börtönre ítélték népellenes 

bűnösként. 1948 nyarán külföldre szökött, Kaliforniába került, majd 1959-től a san diegoi szemináriumnak lett a spirituálisa. (Kalocsai 

Főegyházmegyei Levéltár – www.archivum.asztrik.hu – Letöltés dátuma: 2013. október 21.) 

67 Jelentés 13. pontja. 

68Jelentés 14. pontja.  

69 Jelentés 15. pontja.  

70 Szarvas nevű szerzetesről, amely 1948-ban Szegeden tartott missziós előadást, sajnos nincsenek megfelelő adataink. 

71 Bernadette (The Song of Bernadette, 1943) amerikai életrajzi, családi film. Bernadett történetét, az írástudatlan tizenéves lányét dolgozza 

fel az alkotás, aki 1858-ban azt állította, hogy egy gyönyörű hölgy jelent meg neki, aki később a Szent Szűzként azonosította magát. 

(Depositum – Katolikus hitvédelem. Minden idők legjobb filmjei, top 100. www.depositum.hu. Letöltés dátuma: 2013. november 3.) 

72 A magam útját járom (Going My Way, 1944) amerikai zenés vígjáték Leo McCarey rendezésében. A történet egy fiatal katolikus papról 

szól, aki átveszi egy plébánia irányítását öreg kollegájától. A főszerepben Bing Crosby látható, aki öt dalt énekel a filmben. A produkció a 

legnagyobb kasszasiker volt 1944-ben, továbbá tíz Oscar-díjra jelölték, melyből hetet meg is nyert. (www.wikipedia.org. Letöltés dátuma: 

2013. november 3.) 

73 A mennyország kulcsa (The Keys of the Kingdom, 1944) A kis skót faluból, Tweedside-ból származó Francis a holweli katolikus 

kollégium egyik legjobb tanulója volt. Fiatal papként mégsem tud gyökeret verni egyik parókián sem. Folyton összetűzésbe kerül nyájával. 

Ekkor egykori tanára azzal bízza meg, hogy vállaljon el kínai misszionáriusi tevékenységet. Itt hamarosan nagy tisztelet szerez magának. A 

film főszereplője Gregory Peck volt, akit alakításáért 1946-ban Oscar-díjra jelöltek. (www.filmkatalogus.hu. Letöltés dátuma: 2013. 

november 3.) 

74 Jelentés 15. pontja.  

75 Lakos Endre (Volóc, 1919. – Bécs, 1969.): 1942-ben szentelték pappá. Hittanár, szegedi lelkész, akit a piaristák perében államellenes 

összeesküvés vádjával 10 év börtönre ítéltek 1952-ben. A várpalotai kényszermunkatáborban, egy szénbányában dolgozott, majd 1956-ban 

Ausztriába menekült, ahol középiskolai hitoktató volt. (Katolikus Lexikon. – Letöltés dátuma: 2013. október 24.) 

76 Jelentés 16. pontja.  
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keresztény bölcseleti kurzust heti 1 órában. Az oktató célja az volt, hogy a katolikus gondolkodás jellegzetes módszereire hívja 

fel a diákság figyelmét és, hogy később azon keresztül tudják szemlélni mindennapjaikat77. 

Az iskola falai – olvasható a jelentésben  - ebben a tanévben már lassan egy párthelyiségre hasonlítottak, írja körül a 

vallástanári jelentés az oktatás színvonalának materializálódását. A hittanórákról sok esetben ürüggyel az igazgatóság 

elirányította a diákokat, s folyamatosan zavarták az előadásokat, ellehetetlenítve az oktatást78. 

Megállapíthatjuk, hogy Inczédy László vallástanári levele a hazai szovjetizálódás egyik bizonyítéka az Egyházra gyakorolt 

állami diktatúra akcióinak szempontjából. Idézet a forrásból: „(...) Az utóbbi hónapokban már olyan erővel nehezedtek rá az 

ifjuságra más oldalról, hogy a szellemi és lelki szétszórtság minden tekintetben megérződött. A szinte naponta jövő ujabb79 

rendelkezések, versenyek, kiállítás, sport, kirándulások fiukkal s mindezeknek utórezgései, azután a feszült politikai légkör 

lehetetlenné tették a nyugodt elmélyedő tanulást. Az általános lelki zűrzavar volt jellemzője főleg ennek a félévnek. A 

bizonytalanság érzése átragadt a tanárokra is. A szülői értekezleten hiába panaszolták a szülők, hogy lehetetlen ennyifelé 

szétszedni a gyermekek idejét és erejét. Az eredmény az lett, hogy ezért az egyik felszólaló szülőt internálták."80  

A móravárosi plébános beszámolóját egy hittani intézet felállítására szóló javaslattal zárja. Az iskolák államosításával egy 

új helyzet állt elő, amely a hitoktatási rendszert is megváltoztatta. Ezzel kapcsolatos félelmének adott hangot jelentésének 

egyik utolsó bekezdésében: „Ha meg is tűrnek bennünket az iskolában, a vallásos nevelés jelentős része az iskolán kívüli 

munkára fog áttolódni. Idejében fel kell készülnünk arra az eshetőségre, hogy hittant sem taníthatunk az iskolában. Az iskolák 

légköre olyanná válhatik, hogy papi ember nem kivánkozik majd oda majd belépni.”81 Erre az esetlegesen bekövetkező 

helyzetre adott megoldást Inczédy azon javaslattal, miszerint legyen Szegeden egy hittani intézet, ahol egy állandó előadóterem 

és szertárszoba állna rendelkezésre, egy még meglevő egyházmegyei tulajdonban lévő épületben. Itt lehetne hittani és 

tudományos előadásokat tartani, a diákság és a felnőttek részére egyaránt. A Püspöki Hivatalnak intézett levél végén a püspöki 

biztos észrevételeiről olvashatunk, aki a hittani intézet tervét figyelemre méltónak és támogatandónak találja. 

 

Összefoglalás 

A fakultatív hitoktatás bevezetése előtt egy évvel született dokumentumban Inczédy László vallástanári jelentésében, a 

politikai, valamint társadalmi átalakulások ellenére, a szegedi diákok vallási elköteleződéséről olvashatunk: „A hittan óra82 

volt a növendékek legkedveltebb órája.”83. A tanulmányi eredmények kitűnőek voltak, a diákok magatartása sok esetben 

példásabb volt, mint a világi pedagógusoké. Akadályozott helyzetben tudták az egyháziak folytatni a hitoktatást, tiltó 

rendelkezést kaptak a diákok arra vonatkozólag, hogy a makói Mária-napra utazzanak, hogy találkozhassanak Magyarország 

hercegprímásával, s akik bátorsággal viseltettek, azokról feljegyzést készített az iskolai vezetés. A diktatúra erőfeszítéseit mind 

a diákok, mind a tanárok, sőt a szülők is megtapasztalhatták, hiszen ebben a tanévben az egyik szülőt internálták, egy 

értekezleten tapasztalt „protestáló” viselkedése miatt. 

A tanári jelentésből láthatjuk, hogy bár az iskolák államosítása 1948 nyarára megtörtént, s az iskolák falai – mint ezen 

szegedi intézményé is – egyre hidegebbek lettek, mert a lelkiség helyett a materialista gondolatok töltötték fel a tanórák 

mindegyikét, a diákság nagy részének belső érzülete, a hittanítókon kívül némely világi tanár szellemisége még hordozta 

magában azon emlékeket, amely lehetőséget adhatott a keresztény lelkület tovább örökítésére, a későbbi generáció számára. Az 

egyház helyzetének vészterhes időszakát tekintve nyugtatólag kell elfogadnunk ezeket a dicséretes eredményeket, hiszen 

dolgozatunk az „átnevelés” korszakát vizsgálta, a társadalom szellemi profanizálódásának momentumait.  

Az alábbiakban pedig teljes terjedelmében, szó szerint idézve olvashatjuk Inczédy László vallástanári jelentését. 

 

  

                                                           
77 Jelentés 16. pontja.  

78 Jelentés 18. pontja.  

79 Szöveghű idézet. 

80 Jelentés 18. pontja.  

81 Jelentés 19. pontja. 

82 Szöveghű idézet.  

83 Jelentés 19. pontja.  
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A vallástanári jelentés az 1947/48 tanévről84 

1./ Az intézet neve: Szeged Városi „BOLDOGASSZONY” Kereskedelmi leányisk. 

2./ Vallástant tanította: Dr. Majtényi Béla hittanár. 

3./ A vallástanár alkalmaztatásának minősége és ideje:  

Mint óraadó 1943. nov. 1. óta és mint rendes városi hitoktató 1944. szept. 1. óta. 

4./ A vallástanár fizetése a VIII. fiz. osztály 1. fokozatának megfelelő illetm.  

5./ Használt tankönyvek: Shütz – féle tankönyvek és a hittanár jegyzetei.  

6./ Szemléltető eszközök: a hittanár saját képgyűjteménye, térképei, táblai rajzai, vetítőgépje és a biblikus körtől kölcsönzött 

diapozitív sorozatok. Vetítés volt 10 esetben. 

7./ Imádságos könyv: Szent vagy Uram!  

8./ Órabeosztás: összesen 9 osztályban heti 18 órában folyt a tanítás.  

Órák Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 

8 – 9 _ _ 3 c 3 a _ _ 

9 – 10 1 a _ 4 b 1 b _ 4 a 

10 – 11 3 a 3 b 4 a 2 b 2 a 3 c 

11 – 12 1 b 2 a _ _ 1 a 4 b 

12 - 1 _ 2 b _ _ 3 b _ 

 

9./ Az összes katolikus tanulók száma tanév végén:  

  I. évf. = 70 

  II. évf. = 56 

  III. évf. = 76 

  IV. évf.  = 43 

-------------------- 

Összesen: 245     Tehát 20 növendékkel kevesebb a tavalyinál.  

A létszámcsökkenés oka a feltűnően sok komoly megbetegedés /tbc./ valamint az is, hogy Orosházán és Hmvásárhelyen85 

keresk. tanfolyamok nyíltak.  

10./ Osztályzatok: 

 I. évf. = 56 jeles 14 jó 

 II. évf. = 42 jeles 14 jó 

 III. évf. = 63 jeles 13 jó 

 IV. évf. = 43 jeles 

11./ Diákmise és exhortatio. 

Az exhortátio mindig a dómban volt a 9 órai diákmisével kapcsolatosan. A rövid, de kedvelt szentbeszédeket egész évben 

Havass Géza püsp. titkár tartotta, kinek hangja is igen jól érvényesült a nehéz akusztikájú templomban. Kár, hogy tulságosan 

                                                           
84 Jelentés. 

85 Szöveghű idézet.  
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is tekintettel voltunk a templomi időbeosztásra. A mise, beszéd és áldoztatás általában 50 percnél nem tartott tovább. Legalább 

néha nem ártott volna kiadósabb prédikáció. Tekintettel a Mária – évre bőséges sorozatot kaptak a máriatiszteletről. 

 A misék pontos kezdése néha hiányt szenvedett a 8 órai diákmise elhuzódása miatt. Nekünk viszont mindig pontosan 

kellett végeznünk.  

 A szentmisék alatt végezték legtöbben gyónásukat, de sokan másutt is gyóntak. A zilált viszonyok miatt ennek 

megfigyelése már nem volt olyan egyszerű, mint a múlt években. 

 A gyóntatók munkája és rendszeres beosztása jobb volt, mint tavaly, de azért még mindig akadnak akadályok. A 

gyónók között sok a kis elemista, akik még ügyetlenebbül mozognak a gyóntatószék körül s a kelleténél több időt vesznek el a 

nagyobbak rovására. Éppen azért lenne szükség még gyóntatóra, vagy pedig a gyermekgyóntatások átcsoportosítására, mert a 

nagydiák általában nem áll szívesen a kicsinyek közé.  

 A gyóntatószék névtábláit nem használta mindenki. A kicsinyek számára ez nem is fontos, de a nagyobbaknál és főleg 

a felnőtteknél már nagyon kívánatos.  

 Ha már azt nem is tudtuk megoldani, hogy külön gyermek – misék és exhortációk legyenek, legalább a gyóntatásuk 

legyen külön gyóntatószéknél. A 9 órai diákmise közönsége a legkevertebb: gyermekek + nagy fiuk + nagy lányok. Ez a 

körülmény főleg a prédikációt befolyásolja s igen sok témát kell emiatt elszínteleníteni.  

Tanári felügyelet hivatalosan volt, de a gyakorlatban nem mindig érvényesült. Az igazgatóság teljesen közömbösen 

viselkedett, sőt nagyobb tartózkodást tapasztaltam, mint előző évben. A tanári karnak négy tagja példaadó katolikus életet él, a 

többiek vallásos életét azonban jóval felülmúlják a növendékek. Viszont a megbízható katolikus tanárok is annyira tul vannak 

terhelve iskolai adminisztratív és napról – napra szaporodó versenyszerű munkával, hogy nem is nagyon kívánható 

közreműködésük. E tekintetben is mindinkább magára marad a hitoktató. De talán jobb is így, mert kikapcsolódnak az iskolás 

légkörből s nagyobb önállóságra tesznek szert vallási téren. A gyengébb egyéniségekre viszont nagyon ráférne az igazgató és 

tanárikar jó példája.  

Ez utóbbiról azonban ma már alig lehet beszélni. Hiszen minden diáklány tudta, hogy pl. az u.n. megbékélési 

kiáltványt minden tanár aláírta, holott ők ettől az igazgató többszörös kérésére is tartózkodtak. Mindössze 7 – 8 írta alá. 

Érthető, ha ezek után a mai diák inkább sajnálja tanárait, mint példát vár tőlük. 

A diákmisék látogatottsága nem mutat különösebb visszaesést. Az utóbbi félévben azonban sokszor fizikai 

lehetetlenség volt, hogy mindenki megjelenjen. A vasárnap délelőtti kivonulások, versenyek, próbák, centenáriumi készülődések 

többször tették illuzorikussá a diákmisét. Ilyenkor vagy felmentettem az egész iskolát s korábbi szentmisére utaltam őket, vagy 

csak egy töredék jelent meg. A számonkérés, igazolás szigorusága természetesen egyenes arányban állott a mai idők 

nehézségeivel. Inkább a lelki rábeszélés utján iparkodtam rájuk hatni, aminek ugyan fejletlenebb jellemekre nincs mindig elég 

ereje.  

A koedukációs szellem a misehallgatásban is érvényesült többeknél. Sok látszólagos misemulasztásnak oka az volt, 

hogy a diákmisére mégsem akarta magával hozni udvarlóját a kisasszony, azért hát későbbi időpontot választottak, hogy a 

korzózás se maradjon el. Volt olyan egyébként nagyon megbízható menyasszony is, aki engedélyt kért, hogy vőlegényével 

járhasson szentmisére. A felhozott szempontokat méltányoltam.  
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Különben igen sok nálunk a vidékről bejáró, vagy perifériákon lakó leány, akik bőven kiveszik részüket a háztartási 

munkában, főzésben. S minthogy leginkább kisemberek gyermekei, akik egész héten át nélkülözik a nagylány segítségét, sokszor 

kellett számukra nagyobb mozgási szabadságot engedélyeznem. 

12./ Közös szentáldozás volt az évben négyszer: október 1. vas., karácsony előtt, márciusi lelkigyakorlatkor és év végén. Az 

elsőpénteki sz. áldozást közös szentmise keretében végezték 7 órakor a dómban a kongregáció buzdítására. De nemcsak 

kongreganisták végezték, hanem azonfelül igen sokan kb. 70 – 80. Más templomokban is végeztek elsőpénteki szentáldozást.  

13./ LELKIGYAKORLATAINK MÁRCIUS 4 – 5 – 6. napján voltak. Ismét megkaptuk erre a célra a zárda nagytermét és 

kápolnáját. A lelkigyakorlat vezetője Dr. Kerner István kalocsai kanonok, szemin. rektor volt, aki ezzel a szereplésével is 

bebizonyította, hogy nem hiába örvend országos közkedveltségnek. Naponta négy nagy elmélkedést adott. A hatvan perces 

beszédek nem fárasztották ki sem a hallgatóságot sem a szónokot. Finoman kidolgozott gondolatai, példái sokáig éltek a 

leányok emlékezetében. Nagy lelki nyereség volt az is, hogy valamennyi leányt ő maga gyóntatta. Ez ritka munkabírásán kívül 

annak a lelkiségnek volt köszönhető, ami egész koncentrált gondolatkörét éltette.  

14./ BÉRMÁLKOZOTT 6 tanuló. Bérmálatlan nem maradt.  

15./ EGYÉB VALLÁSGYAKORLATOK: A budapesti Mária – kongresszuson 40 növendék vett részt októberben. Két tanárnő 

felügyelete alatt iskolában voltak elszállásolva. A két teljes nap alatt minden nagyobb ünnepi számnál ott voltunk s közben még 

budapesti látnivaló is volt elég. Mély élményekkel jöttünk haza.  

 Itthon résztvettünk a feltámadási, urnapi és Jézus Szive körmeneteken. P. Szarvas missziós előadásán. Teljes számban 

megnézték a három nagy katolikus filmet: Bernadette, Magam utját járom, Menyország kulcsa. Félő, hogy a jövőben az ilyen 

filmektől teljesen elesünk. A szervezés könnyű és gyors volt az 1 forintos helyárak következtében.  

 A makói Mária – napokra csak tizen tudtak elmennei a vállalkozóbb szellemüek közül.  Részben a közlekedési 

nehézségek, részben az iskolai tilalom akadályozott meg abban, hogy nagyobb tömeget vigyek. A résztvevők nevét így is 

feljegyezték s csekély számuk jó pontnak számított a főigazgató előtt. Az érmeket buzgón árulták. Azonfelül eladtak 500 drb. A. 

C. füzetet a darwinizmusról. A skapulárét a legtöbben feltették s ugyancsak jelenvoltak a skapuláré – ájtatosságon.  

16./ A VALLÁSI TÁRSULATOK közül a Mária – kongregáció működött 36 taggal. Szoros kapcsolatban voltunk a központi 

titkársággal, ami Lakos Endre hitoktató érdeme. Nagy ügybuzgósággal vezette a szervezési, egyesületi és vigalmi részt. Inkább 

a kisebbekkel foglalkozott. A világnézeti szakosztály heti gyűléseit magam vezettem. Ennek keretében rendeztük meg az egész 

éven át tartó keresztény bölcseleti kurzust heti 1 órában. A tavalyi tervet tehát sikerült megvalósítanunk. Igy némi betekintést 

nyertek az általános metafizika problémáiba. Célom volt, hogy a katolikus gondolkodás jellegzetes módszereire felhívjam 

figyelmüket a világnézeti megalapozással szolgáljak. Az előadások és vitagyakorlatok könnyed formában történtek. A kezdő 

lépések sok értékes tapasztalatokhoz juttattak s meggyőztek arról, hogy érdemes ezen a töretlen ugaron dolgozni. Kár, hogy az 

ilyen részletmunka iránt katolikus szerveinknek még nincs érzéke s ennek következtében nem tudtam honorálni valami 

bizonyítványfélével a buzgón kitartó hallgatóság szorgalmát. A filozófiai kurzuson résztvett több gimnazista leány is /12/.  

 Hasonló kurzust tartottam a zárdai tanítóképzőben 36 résztvevővel. 20 órában sikerült előadnom a ker. bölcselet és a 

metafizika mibenlétét. A tanfolyamon 3 – 4 nővér is jelen volt. Ez a hallgatóság felülmulta az előbbit pontosságban, 

fegyelmezettségben és szorgalmas jegyzésben. A visszakérdezett anyagot értelmesen tudták használni. Igaz, hogy a nővérek a 

legjobb anyagot gyűjtötték össze s azonfelül is érezni lehetett a katolikus iskola előnyösebb szellemi légkörét.   
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17./ Olvasmányok. A Szív és Új Ember előfizetőinek száma kb. 50 volt. A fontosabb cikkekből esetenkint ismertetést közöltem az 

órákon. A Korda ifj. könyvtárát is használták.  

18./ Az ifjuság valláserkölcsi magatartása az idők viszontagságaihoz képest biztató és megalapozottnak mondható. Sok 

tekintetben öntudatosabbak, mint szüleik vagy tanáraik. Ezt még az elsősök közt is meg lehetett állapítani egy évi munka után. 

Pedig ezentul minden fiatalabb korosztály ujabb problémát fog jelenteni.  

 Az utóbbi hónapokban már olyan erővel nehezedtek rá az ifjuságra más oldalról, hogy a szellemi és lelki szétszórtság 

minden tekintetben megérződött. A szinte naponta jövő ujabb rendelkezések, versenyek, kiállítás, sport, kirándulások fiukkal s 

mindezeknek utórezgései, azután a feszült politikai légkör lehetetlenné tették a nyugodt elmélyedő tanulást. Az általános lelki 

zűrzavar volt jellemzője főleg ennek a félévnek. A bizonytalanság érzése átragadt a tanárokra is. A szülői értekezleten hiába 

panaszolták a szülők, hogy lehetetlen ennyifelé szétszedni a gyermekek idejét és erejét. Az eredmény az lett, hogy ezért az egyik 

felszólaló szülőt internálták.  

 Az iskola falai ma már egy párthelyiség benyomását teszik. Minden tanár panaszkodik a nívó hanyatlásáról. Sok 

esetben feleltetni sem lehet már, hiszen előző napon 4 – 5 órás elfoglaltság volt fegyelmi büntetés terhe mellett. Még 

örülhettem, ha egyik – másik órát zavartalanul megtarthattam. Nem ritkaság, hogy óráról 8 – 10 tanuló hiányzik, vagy óra 

közben viszi el őket valamelyik tanár. Volt olyan eset, hogy ötször zavarták meg órámat különféle hirdetményekkel. S ezek nem 

is mindig olyan hirdetmények, amik világnézetileg közömbösek lennének.  

  A tananyagot a két alsó évfolyamon alaposan elvégeztem ugyan, de már a harmadik és negyedikben nem jutott idő az 

ismétlésre vagy pláne egyéb megbeszélésekre. 

 Az iskola erkölcsi felfogása is zilált. Az egyik rendelkezés pl. tiltja a fiukkal való sétálást, máskor meg éppen az iskola 

rendeli ki őket fiukkal közös kirándulásra, aminek a lányok örülnek legkevésbé. Az elmaradhatatlan táncalkalom mindenütt 

szerepel ilyenkor. A mozi és színházlátogatások ellenőrzése utópia. Minden konferencián sóhajtoznak emiatt, de az eredmény 

nulla. Még csoda, ha ennyi ellentmondás között nem volt botrányos eset.  

 Az idei érettségizők ballagása is fiukkal kevert csődület volt felsőbb elgondolás szerint. Éppen a lányok ízlése 

tiltakozott ez ellen. Most láttam először, hogy nem is a tanulástól való felszabadulásnak örülnek az életbe kilépők, hanem 

annak, hogy nagyjából mégiscsak rendes szellemben fejezhették be tanulmányaikat. Érdekes „véletlen”, hogy egy katolikus 

sem lett jeles érett.  

 Helyi jellegű specialitás, hogy tornatermünk öltözője használhatatlan. A lányok az osztálytermekben öltöznek át és 

félig öltözötten szaladgálnak a folyosón. Férfi tanerőknek direkt kellemetlen tízpercben valamelyik terembe benyitni. Hogy a 

szemérem nevelése mennyit szenved ezzel s a nyilvános sportszereplésekkel, nyilatkoztak róla lányok és szülők. 

 Mindezek ellenére ifjuságunk hűségesen ragaszkodik hitéhez. Szinte korukat tulhaladó érettséget mutatnak a vallási 

kérdések megitélésében.  Nagy azonban a veszély, hogy az előbb – utóbb kárt szenved majd a tulságos nagy nyomás alatt, 

melynek porlasztó hatása már látszik.  

 Eddig egyensulyban tudtam tartani egyedül is lelki életüket az ellentétes irányokkal szemben, de az idei május 1 – i 

ünnepségen szinte feleslegesnek éreztem magam.  

19./ JAVASLATOK  

Az államosítás kapcsán bizonyára uj helyzet áll elő a hitoktatók szolgálati viszonyára is. Eddig különféleképpen itélték meg az 

egyes igazgatók a hittanárok jogait és kötelességeit. Az eddig élvezett jogok azonban mindinkább terhessé válnak. A 
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konferenciákon való részvétel pl. nagyon kellemetlen helyzetekbe sodorhatja a hitoktatót, mert nem egyszer lelkiismeretével 

kerül összeütközésbe, ha bizonyos aláírásokkal tartózkodik vagy nem szólal fel, amikor pedig szólnia kellene. Az ilyen 

felszólalásoknak viszont gyakorlati eredménye most már nincs, sőt veszélyezteti a további munkalehetőséget. Az állami státusba 

sorolás veszélyezteti a lelkiismereti függetlenségünket. Szerény nézetem szerint ezt a kérdést tisztázni kell, hogy t. i. mire 

vagyunk kötelezve az állami iskolák tanári testületével szemben, milyen közös munkában, kivonuláson ünnepélyen kell 

résztvennünk. Átképző kurzusok, nyári tanfolyamok stb. kérdése is aggaszt. Félő, hogy a párttevékenységet, áthelyezési 

lehetőséget ránk is kiterjesztik.  

 Ha meg is tűrnek bennünket az iskolában, a vallásos nevelés jelentős része az iskolán kívüli munkára fog áttolódni. 

Idejében fel kell készülnünk arra az eshetőségre, hogy hittant sem taníthatunk az iskolában. Az iskolák légköre olyanná 

válhatik, hogy papi ember nem kivánkozik majd oda majd belépni. A tanárok máris élő szemrehányást éreznek a papban. 

Megszűnt a régi, fesztelen kollegális viszony. Mindenki fél és csak négyszemközt mer beszélni.  

 Most megismétlem egy régebbi javaslatomat a hittani intézet felállításáról. Ennek lényege az lenne, hogy állandó 

előadóterem és vele kapcsolatos szertárszoba állana rendelkezésünkre valamely még meglevő egyházi épületünkben. Itt 

órarendszerü beosztásban lehetne hittani és népszerű hittudományi előadásokat, vetítéseket rendezni nemcsak a tanulóifjuság, 

hanem az esti órákban felnőttek számára is. Minthogy kulturházaink is veszélyben forognak, gondoltunk a Szent Imre 

Kollégiumra vagy a dóm alsó helyiségeire. A szertárat felszerelnénk a hittan, egyháztörténelem, egyházművészet, missziológia, 

biblikum stb. tárgyköréhez tartozó képekkel, térképekkel, vetítőgéppel, harmóniummal könyvtárral ugy, mint a mai egyetemek 

szemináriumaiban szokásos. Anyagunk máris lenne hozzá, csak a helyiség hiányzik. A közönség is igényli. Erről meggyőzött az 

az érdeklődés, amivel a biblikus és más hittudományi előadásaimat hallgatták, pl. az utóbbi félévben Móravárosban. P. Mócsy 

is nagyon lelkesedik a dologért. Biblikus mozgalmunk nyerne ezzel, de a katolikus továbbképzés minden ága otthonra találna. 

Egész kis muzeum alakulhatna ki idővel. Tehát egy modern katechetikai iskola létesítését örömmel venné az egész hitoktatói 

kar.   

 Ad 16./ Lakos Endre betanításában kétszer adtak elő színdarabot a kongreganisták, melynek jövedelmét 

kirándulásokra fordítják. 

 A püspöki biztos észrevételei:  

 A hittanár munkája a jelen körülmények között igen figyelemreméltó volt. Egészen egyéni és ujszerű, de értékes munka 

volt. A hittan óra volt a növendékek legkedveltebb órája. Rendkívül nívósan, aktuálisan tárgyalta az anyagot és tudatosan 

törekedett arra, hogy megtanuljanak növendékei gondolkozni. A tanulmányi eredmény kitünő. Öntudatos katolikusok, 

egyházukhoz ragaszkodó hívek lesznek a tanítványai. A hitéletnek külsőséges jámborkodása nem bontakozott ki, de azt hiszem, 

a komoly vallásosságra minden alapot megadott a hittanár növendékeinek. 

 A hittan intézetre vonatkozó javaslata nagyon figyelemre méltó és más oldalról is megnyilvánult kívánság. A 

móravárosi hívek részére tartott biblikus előadásaiból, ha más akadályok közbe nem jönnek, remélhető ennek az intézetnek a 

kialakulása.  

 Szeged. 1948. aug. 10. 

                                                                     Inczédy László 

       plébános86 

                                                           
86 Jelentés. 
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This paper examines the Hungarian Catholic Church's situation, in the time after the World War II. We may see it on a county 

and urban level the state church crumbling his politics, and we may recognise Szeged city catechism situation in the 1947/48 

school year. The student’s religious behaviour was more exemplary, than their parent’s you are the educator’s. We may read it  

in his full extent on the end of the study it prepared in 1948 teacher of religion meaning. 
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