
AZ ISKOLAHÁBORÚ
avagy az egyházi iskolák 
államosítása 1948-ban

A világnézetileg semleges oktatási rendszer kívá -
nalma a dualizmus kora óta jelen volt az oktatás -
po litikában, de államosításra egy gyorsan múló
epizód erejéig csak a tanácsköztársaság alatt, 1919-
ben került sor. Az 1920-as és 1930-as években az
iskolafenntartás megkérdőjelezetlenül az egyhá -
zak jogosítványa maradt, ám az állami be folyás
igen nagy mértékben megnőtt.1

Főbb oktatáspolitikai lépések 1945–48-ban
Az örökölt oktatási rendszeren a második világ-
háború utáni politikai erők azonnal változtatni kí-
vántak. Az esélyegyenlőség elvéből kiindulva ál-
talánossá és kötelezővé tették a 8 osztályos iskolai
képzést (ami már a nyolcosztályos népiskolák lé-
tesítését megalapozó 1940. évi XX. törvénycikk-
ben is megfogalmazódott). A rendelet váratlanul
érte az iskolafenntartó egyházakat, mivel hiá nyoz-
tak a magasabb szintű oktatáshoz szükséges sze-
mélyi és tárgyi feltételek. Az egyházak fenntar-
tással fogadták az intézkedést, a nyolcosztályos
általános iskolában az egységes állami iskolák elő-
futárát látták. Ebben nem is tévedtek: az általános
iskolák modern programja elsőként ütött rést az
egyházi iskolafenntartói szerepen.2

Az oktatás intézményi struktúrájának átalakí-
tásával párhuzamosan zajlott az oktatás tartal-
mának módosítása. A baloldali politikai erők ek-
kor még nem felekezeti jellegük miatt foglal koztak
az egyházi iskolákkal, hiszen egy élesebb egy-
házellenes fellépés szakadást idézhetett volna elő
a kormánykoalícióban, hanem a reakciósnak mi-
nősített tanárokat, tanítókat és diákokat bírálták,
illetve a háború előtt kiadott s most újból enge-
délyezésre kötelezett tankönyvek egyes tartalmi
elemeit állították pellen gérre. 1946 tava szán–nya-
rán, összefüggésben az első „diák-össze esküvések”
leleplezésével, a katolikus egyesületek feloszla-
tásával megszaporodtak az egyházi iskolákat, azok
oktatóit és diákjait támadó cikkek, s nem egy két-
ségbe vonta az egyházi iskolák létjogosultságát.

1946 szeptemberében a parasztpárti Keresztury
Dezső kultuszminiszter személyesen kereste fel
Mindszenty József hercegprímást, és „szükséges-
nek mondotta, hogy nagyobb rossz megelőzése és elkerül -
hetése végett falatot kellene dobni”.3 Hogy mi lenne
az a „falat”, ami jóllakatja a politikusokat? Bele-
 egyezés a vegyes felekezetű vidékeken fenntar-
tott osztatlan iskolák államosításába (mert két-há-
rom felekezeti iskola működtetése egy kisebb

helységben túlságosan költséges). A miniszter ja-
vaslatait azonban sem a hercegprímás, sem a püs-
pöki kar nem fogadta el.

Míg a hercegprímás a vele rokonszenvező kul-
 tusz miniszternek sem engedett, a háttérben sok kal
rosszabb készülődött: a Magyar Kommunista Párt
(MKP) III. kongresszusán (1946. szeptember) Rá-
kosi Mátyás főtitkár a reakció elleni harc jö ven dőbeli
feladatai között sorolta fel a kötelező val lás oktatás
„megoldását” mint a vallásszabadság el vének gya-
 korlati megvalósítását.4 1947. március 6-án a koa-
líciós pártok három alapvető kérdésben egyeztek
meg: a kisiskolákat egyesíteni, a tan könyv kiadást
egységesíteni, a hitoktatást pedig fakulta tív vá kell
tenni.5 A három pont együttesen oly mér tékben kor-
látozta volna az egyházakat, hogy az gyakorlatilag
államosítással ért volna föl. A terv végrehajtását a
parasztpárti kultuszminisz ter, Keresztury Dezső
nem vállalta, ezért március 14-én (nem először, de
ezúttal végérvényesen) le mondott.

Az új miniszter kisgazdapárti színekben a ra-
di kális központosító hírében álló Ortutay Gyula
néprajzkutató lett, ő már vállalta a fakultatív hit-
 oktatás — eredendően kisgazdapárti felvetésének
— kezelését, holott az a vártnál sokkal nagyobb
felzúdulást váltott ki. Tiltakozó táviratok és leve -
lek ezrei árasztották el a kormánytagok és a po-
liti kai pártok hivatalait. A közvélemény hitte is,
nem is, hogy a kezdeményezés mögött a kisgaz-
dák és nem a kommunisták állnak, akik próbál-
tak is gyor san kihátrálni a népszerűtlen kezde-
ményezés felelőssége alól. Sűrűn mentegetőztek,
hogy a ja vas latot nem ők vetették fel, sőt a párt
az egyház barátjának álarcát öltötte magára. Nóg-
 rád megye járt az élen — a húsvéti feltámadási kör-
meneten a kommunista párt járási titkára vitte a fe-
születet, a bányászok meg a szentsírt őrizték a
templom ban.6 A Tolna megyei Murgán máig ott lóg
a katolikus templom falán egy Szűz Mária-kép, raj-
ta a felirattal: „A Murgai MKP ajándéka, 1947.”

A tiltakozás mértéke meglepte a politikusokat,
gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy az iskolák fo-
 ko zatos és demokratikus szekularizációjának
prog ramja megbukott az egyházak tömegbefolyá -
sán, szervezettségén és egységén. Így június ele-
jére, még mielőtt döntés született volna a kér-
désben, a fakultatív hitoktatás bevezetése —
legalábbis egyelőre — lekerült a napirendről. Át-
menetileg visszavonult fújtak a fenntartótól füg-
getlen, egységes tankönyvek bevezetése te rén is.

„Magánemberek” első találkozása
Miután 1947-ben az iskolák fokozatos álla mosí-
 tásának terve meghiúsult, illetve alárendelődött
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a közelgő parlamenti választásoknak, a kormány -
zat azt a tanulságot szűrte le, hogy az egyoldalú
kezdeményezések helyett az egyházak és az állam
köz ti vitás kérdéseket tárgyalások útján kell ren-
 dez ni. 1947 nyarához képest azonban lényegesen
megválto zott történelmi helyzetben, más politi-
kai erőviszonyok között került erre sor. Akkor egy
vesztett hitoktatási csata utáni kényszerhelyzet
volt, mostanra a hamisított választásokban meg-
 erő södött Magyar Kommunista Párt (MKP) egy-
értelműen átvette az irányítást.

Ezért is kapott különös figyelmet, amikor Rá-
kosi Mátyás a budapesti funkcionáriusok 1948. ja-
nuár 10-én tartott értekezletén az oktatást az egy-
házi reakcióval összekötve hozta szóba: „Most a
demokrácia negyedik évében jutunk oda, hogy a köz-
oktatást megtisztítsuk az oda behúzódott reakciós ele-
mektől; (…) a demokrácia ez évi feladatai között ott van
az egyház és a népi köztársaság viszonyának rende zése.
Meg kell szüntetni azt a tarthatatlan állapotot, hogy
a magyar nép ellenségeinek zöme, az egyházak, első-
sorban a római katolikus egyház palástja mögé bú vik.
A szomszédos népi demokráciákban a döntő egy há zak
már mindenütt megtalálták az állammal való együtt-
élés módját.”7 A leszámolás módszertani receptjét
illetően egyaránt utalt „megegyezésre”, „rendezés -
re” és „megszüntetésre”. A kérdés csak az volt:
diktátumról vagy megegyezésről lesz szó?

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
(VKM) 1947 végén még mindig az iskolák foko-
 zatos szekularizációjával számolt. A minisztérium
céljai között ugyanis úgy szerepelt a felsőfokú és
állami nevelőképzés megvalósítása, hogy a meg-
lévők államosítása helyett csupán tilalmazta vol-
na új egyházi felsőoktatási intézmények létesítését,
új egyházi pedagógusállások szerve zése helyett
állami pedagógusok kinevezését tervezte fele-
kezeti iskolákba is, és minden olyan felekezeti ne-
velő átvehető állami státusba, aki ezt kéri. A fa-
kul tatív hitoktatás kérdésében elszenve dett kudarc
tehát nem változtatta meg a baloldal stratégiai cél-
ját, csak taktikáját módosította.

Épp ezért a „tárgyalás vagy ütközés” kérdése
elől nem lehetett sokáig kitérni. 1948. január 8-án
egy szűk körű püspöki értekezleten Czapik Gyu-
 la egri érsek váratlanul megemlítette, hogy idő-
szerű felvenni a kormányzattal a tárgyalások fo-
nalát. A jelenlévők meglepetésére Mindszenty
József bíboros prímás nem tiltakozott. „A tárgya -
lá sokat nem elleneztem. Volt is. Nehéz lett volna ki-
térni előle, mert a teljes elzárkózás ingerli a másik fe-
let, még inkább az olyan másikat, aminővel mi álltunk
szemben. És a tárgyalással még nem is sértünk elvet”
— írja em lék iratainak egyik kéziratban maradt
előzmé nyé ben.8 A taktikát többször egyeztette is
a delegáció vezetésére felkért Czapik Gyula egri
érsekkel: kész tárgyalni, de csak négy feltétel tel-

jesülése — a Szentszék és Magyarország közöt-
ti diplomáciai kapcsolat helyreállítása (1), az
1946 óta betiltott katolikus egyesületek (2) és egy
katolikus napilap engedélyezése (3), illetve a mar-
xista pártok val lás ellenes támadásainak beszün-
tetése (4) — ese tén. Ugyanakkor az első pillanattól
kezdve gya na kodott: mi állhat a kommunisták
hirtelen tá madt megegyezési szándéka mögött?

Az állam és a katolikus egyház közötti első, nem
hivatalos tárgyalásra 1948. február 7-én szombaton,
egy svábhegyi villában került sor. A túlhangsú-
 lyozott magánjelleg miatt mindkét oldal tudato-
san kihagyta a hivataluknál fogva illetékest: az
egy ház részéről a bíborost, a kormány részéről a
kultuszminisztert. Így a püspöki kart Czapik Gyu-
 la egri érsek és Papp Kálmán győri püspök, a kor-
mányt Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettes
képviselte, oldalán több kommunista politikus-
sal, Révai Józseffel, Kádár Jánossal és Horváth
Már ton nal. „Magánemberként” Barankovics Ist-
ván, a Demokrata Néppárt főtitkára is jelen volt.
Bá náss László veszprémi püspök előrehaladott
rák be tegsége miatt nem tudott elmenni. Bár Ráko -
si esküdözött a diszkrécióra, és a felek ki kö tötték,
hogy írásos feljegyzést nem készítenek, az el-
hangzottakat Farkas Vladimir, a BM ÁVH mun-
 katársa titokban mégis magnóra vette. Még a ká-
vésbögrék csörgését vagy a levélpapír zize gését
is rögzítették, emiatt időnként nem is lehe tett pon-
tosan érteni a szavakat.9 Czapiknak nem állt ren-
delkezésre a technika, ő a megbeszélés után em-
lékezetből jegyezte le a történéseket: „…nagy
óvatosságra volt szükségem, nehogy olyasmit mond-
jak, amit kihasználhatnak, másrészt hogy ne mondjak
töb bet, mint kell és így egyrészt argumentumaimat ne
hasz náljam föl már most (későbbiekre is kell új),
más részt ne engedjek mélyebb szemléletet a mi maga -
tar tásunkról.”10 A tárgyalás hangneme kulturált
volt, távolról sem emlékeztetett a sajtó lebutított
stílusára, Rákosi és Czapik kölcsönösen jó be nyo-
 mást tettek egymásra.

Rákosi azt kérte, hogy a katolikus egyház te-
gyen hivatalos nyilatkozatot a köztársaság és a
földreform mellett. Kevesellte a katolikusok he-
ti lapjában, az Új Emberben megjelent cikket,
amely ben arról volt szó, hogy az egyház nem tett
sem mit a köztársaság és a földreform ellen, nem
ellenzi a hároméves tervet, azaz negatív módon
elismerte a változásokat. „…ez nem elég a lelki üd-
vösséghez — mondta. Hanem azt kell mondani va-
lamilyen for má ban, hogy mi látjuk, hogy a köztársa-
ság megvan és mi ezt a köztársaságot támogatni fogjuk,
mint a nép politikai államformáját.”11 Czapik érsek
azt fejtegette, addig nem jöhetnek elő híveik előtt
pozitív el ismeréssel, amíg a kormány egyházel-
lenes lépé seket tesz. Az államforma az egyház szá-
mára nem lényegi kérdés, a köztársaság tudo-
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másulvétele nem ütközik nehézségbe — vélte. Ám
e kijelen tését követően Czapik kínos szituációba
került: Rákosi ugyanis előhozakodott Mind-
szenty és Habsburg Ottó 1947 nyári, egyesült ál-
lamokbeli találkozásával, amiről az egri érsek mit
sem tu dott. De kiállt Mindszenty mellett, és nem
ment bele abba, hogy Mindszenty politikájáról
vagy személyéről vitatkozzon, viszont egy ésszerű
komp romisszum reményében maximálisan kép-
viselte egyháza érdekeit. Az ő személyéhez köt-
hetően 1946 után az egyházon belül ismét ki ala-
 kult egy olyan vonal, ezúttal a püspöki karban,
amely kereste a modus vivendit az állammal.

1948. február 14-én Ortutay miniszter meglá-
 to gatta Mindszentyt Esztergomban, hogy tárgyal -
janak az egyházat ért sérelmekről. Az iskolák ál-
lamosítása semmilyen összefüggésben nem
merült fel. Annál inkább a tárgyalások hivatalos
megindítása, ami elől Mindszenty arra hivatkozva
tért ki, hogy a kánonjog értelmében a magyaror -
szági katolikus egyházra vonatkozó általános ér-
 vényű megállapodás megkötésére nincs joga, azt
csak az Apostoli Szentszék teheti meg. Mindent
összevetve a miniszter és a hercegprímás találko -
zó ja jó hangulatban telt. A végén Mindszenty a
lépcső házig kísérte Ortutayt. Udvariassága szö-
ges ellentétben állt a Szent István Akadémián más-
nap tartott beszédével, de legalábbis nem volt ele-
gáns a kormány kapcsán a „hazugság igáját”
emlegetni, amit persze a sajtó nem mulasztott el
szóvá tenni.12

Gyógyítatlan sérelmek
1948. március 5-én Mindszenty levelet írt Dinnyés
Lajos miniszterelnöknek az emberi jogokon és a
vallásszabadságon esett sérelmek miatt. Az egy-
házat sújtó intézkedéssorozat azonban tovább foly-
tatódott. Az 1948. március 18-i püspökkari kon-
ferencia Mindszenty kezdeményezésére egy
tetszés szerint felhasználható egyházi figyel mez-
tetés (monitum) elkészítésében állapodott meg,
amely szerint „a marxista pártokba öntudatos ember
nem léphet be, aki belép, azt el kell ítélni, a gyón tatás
szentségében nem részesül és nem oldozható fel”.13

A min tát Ildefonz Schuster milánói érsek februá-
 ri körlevele adta, amely a kommunistáktól meg-
ta gad ta a szentségek kiszolgáltatását. A monitu mot
csak a gyónásokon, titokban kellett volna terjesz -
teni, mégis már az nap magas rangú miniszteri
tisztviselőkhöz került. Az indiszkréció hírére
Mindszenty elismerte, hogy a kellemetlen hely-
zet miatt retorzió várható.14 Tompítandó a kö-
vetkez mé nyeket Mindszenty 1948. március 20-án
vi szont látogatást tett Ortutay Gyula kultusz mi-
nisz ternél. Az eseményről szűkszavúan, az utol-
só oldalon számolt be az Új Ember. Több találkozó
nem is volt kettejük között, sőt Mindszenty

ezen túl nem jelent meg olyan rendezvényen, ame-
 lyen a miniszter is részt vett.

Mindez beárnyékolta a tárgyalási hajlandó sá-
got, mígnem Rákosi Mátyás a katolikus egyház
elleni kampány kidolgozására tett javaslatot.
Áp rilis 16-án ilyen előzmények után került sor egy
újabb nem hivatalos tárgyalásra a kormány és a
püspöki kar megbízottai között. Míg a februári ta-
lálkozó szinte kedélyes, ez egy rossz hangulatú
összejövetel volt. Rákosi felrótta, hogy a prímás
keresztülvitte a püspöki karon a kommunisták és
a szocialisták exkommunikálhatóságát. „Ez had-
üzenet! A demokráciát mocsokráciának nevezi”15 — há-
borgott a miniszterelnök-helyettes, miközben
étellel, itallal kínálta látogatóit. Hosszasan sérel-
 mezte Mindszenty legitimizmusát, aki szerinte in-
kább levágatná a karját, semhogy elismerje a köz-
társaságot. A prímás törekvései nem lehetnek
közömbösek a püspöki karnak, mivel „Mindszenty
nem akárki! Nem egy piripócsi plébános — bár az em-
bernek sokszor az az érzése, hogy nem nőtt ki belőle —
bocsássanak meg a tiszteletlenségért, hogy nem nőtt
túl ezen a nívón. (…) Nem mindegy, hogy X. Y. káp-
lán szövögeti bugyuta terveit a legitimizmus szelle-
mében a királyság helyreállítására, vagy a magyar
katholikus egyház feje csinálja ezt.” Majd megkér-
dezte: „Nem tudnák-e bármi alapon a püspök urak va-
lamilyen mó don megakadályozni, hogy ez az ember
mindent tönk re te gyen?” Czapik lakonikus válasza:
„Ugyanilyen joggal azt kérhetik tőlem, hogy a Holdat
változtassam meg útjában.” Rákosi végül a protes-
tánsokkal azonos tartalmú megegyezést ajánlott,
és „nagy vonalúan” 16 egyházi középiskola meg-
tar tását helyezte kilátásba (a minisztertanács
május 28-ai ülésén viszont az akkor még elkép-
zelhetőnek vélt három-négy mentesítendő evan-
gélikus iskolával arányos számot is sokallta, ami
13 intézmény meg hagyását jelentette volna).

A tárgyalásról Czapik érsek rögvest beszámolt
a prímásnak. Benyomása az volt, hogy a kormány
már kevésbé akar megegyezni, de a sikertelen sé-
gért az egyházat tenné felelőssé. Mindszenty nyu-
godtan végighallgatta Czapikot, nem is kifogásolt
semmit, de attól elzárkózott, hogy is mét szemé-
lyesen tárgyaljon a kultuszminiszterrel. Egyik bi-
zalmasát viszont azzal a kérdéssel küldte el
1948. április 27-én Chapin amerikai követhez, hogy
adjon tanácsot: kitartson-e a keresztény er kölcs ta-
laján, avagy alkalmazkodjon a pillanatnyi hely zet-
hez? A követ nem adott konkrét választ, diploma -
taként ilyet nem is tehetett. Mindszenty embere
erre elárulta, hogy a bíboros igazából arra gondol,
„vajon rövid, avagy hosszú távú együttélésre kell-e be-
rendezkedni a kommunistákkal, mivel — szerinte —
a háború nyilván elkerülhetetlen. Azt vála szoltam neki
— jelentette feletteseinek a követ —, hogy én sze-
mélyesen nem osztom azt a véleményt, miszerint a há-
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ború elkerülhetetlen. Elmondtam, hogy úgy érzem, eb-
ben egészen odáig elmehetek, hogy azt állítsam: az USA
bizonyosan soha nem fog először támadni és legjobb
tudomásom és hitem szerint maga a szovjet kormány
sem kíván háborút…”16 A Washing tonból érkezett
válasz az amerikai külügy miniszter egyetértését
tartalmazta: „nem célszerű az USA-nak beleavatkozni
az állam és az egyház között folyamatban levő ügyek-
be”.17 Csupán az Amerika Hangja adásain keresz -
tül ígért támogatást. Mindszentynek tehát magá -
nak kellett döntenie.

Elismerési nyilatkozat és egyházi fenyíték
A kormánypártok belső fórumain április végére
eldőlt a politikai szándék: időszerű a nem állami
kezelésben lévő iskolák államosítása, és az új tan-
évet már így kell indítani. Április 21-én a két mun-
káspárt közös politikai bizottsági ülésén Rákosi
Mátyás kifejtette, hogy a részletekről va ló tár-
gyalás előfeltétele egy olyan nyilatkozat, amely ben
a katolikus egyház elismeri a köztársa ságot, a föld-
reformot, a felszabadulás óta elért demokratikus
vívmányokat. Eközben az egyház és állam köz-
ti viszony egy önmagába visszatérő vég nélküli
folyamathoz hasonlított: egyházi tiltakozás és kor-
mányvádaskodás váltogatták egymást.

Az MKP PB május 7-én döntött az államosítási
törvény tervezetéről, s hogy az összes pedagógust
állami státusba veszik. Csak egy-két történelmi
múltú iskola lehet kivétel. Ugyanezen a napon Rá-
kosi levélben fordult Czapik érsekhez, és ismé telten
kérte a protestáns egyházakéhoz hasonló tartal-
mú nyilatkozatot, s általában a helyzet nor ma-
 lizálását.18 A protestáns egyházakkal ekkor már
való ban folytak a hivatalos tárgyalások, hamaro -
san már tervek is készültek költségekről, iskola-
ve zetői megbízatásokról, osztálylétszámokról,
tan köny vekről, és körvonalazódtak is a megálla -
podások, de aláírni csak a régi vezetők eltávolítá-
sa után, az ellenállást immár feladó új vezetők kel
sikerült az év utolsó negyedében.19 A katolikusok
esetében azonban nem sikerült átlendülni a hiva -
talos tárgyalásokba.

Rákosi levele (május 7.) és az arra adott válasz
(május 16.) között eltelt bő egy hétben mindkét
oldalon sorsfordító lépésekre került sor. Mind-
 szenty nem hezitált tovább. A katolikus pedagó -
gusokat figyelmeztette, fegyelmi vétséget követ
el az, aki a hitvallásos iskolák államosítását kí ván-
 ja, majd május 11-én — még csak figyelmez te tés-
ként — egyházi fenyítéket helyezett kilátásba az
államosításban közreműködőkkel szemben.20

Ennek hírére Rákosi május 13-án újabb levelet írt
Czapiknak, amelyben kérte, hogy ezt a körleve-
let ne olvassák fel a templomokban, „mely alkal-
mas arra, hogy a demokratikus köztársaság és a kato-
likus egyház viszonyát elmérgesítse”. Vajon a viszonyt

mi mérgesítette el jobban? Az egyház védekezé-
se avagy a megmásíthatatlan politikai akarat? Or-
tu tay Gyula kultuszminiszter ugyanis a kormány
egyoldalú elhatározásaként május 15-én hivata-
 lo san is bejelentette az iskolák államosítását.
Cza pik nem tehetett semmit, de május 16-án, az
iskolaállamosítás bejelentése után válaszolt Rá-
kosi első levelére, miszerint kérését „illetékes
egyházi tényezőkhöz”, azaz a prímáshoz juttatta.
Ezúttal sem ment bele egy olyan játékba, hogy a
magyar katolikus egyház első emberének háta
mögött önhatalmúan egyezkedjen. A kifogásolt
körlevelet a legközelebbi vasárnapon (május 16-
án) felolvas ták a templomokban.

Május 19-én öt kisgazdapárti katolikus képvi-
 selő tett újabb — sikertelen — kísérletet Mindszen -
ty meggyőzésére: ismerje el a földreformot, a köz-
társaságot és az államosításokat, mert ez ked ve zően
befolyásolná a hivatalos egyezte tése ket.21 Ortu-
tay Gyula ugyanis ugyanezen a napon, tehát má-
jus 19-én immár a régóta ígért hivatalos tárgyalásra
hívta a püspöki kart az iskolák ügyé ben, és an-
nak napját május 24-ére tűzte ki. Ez volt az utol-
só pillanat, amikor halványan, de még kive hető
volt a katolikus egyház számára bizonyos alter-
natíva, bár elsősorban a javíthatatlan optimis ták
számára. A kultuszkormányzat tárgyalási tö rek-
 vése viszont azt a látszatot kelthette, hogy az még
mindig fontos politikai érdek, amiért áldoza tok-
 ra is kész — netán az államosítási tervek vissza-
 vonására is. Ez azonban irreális volt. A tár gyalá-
 sok — a nyilatkozathoz való ragaszkodás miatt
az egyik oldalról, előfeltételek támasztása mi att a
másik oldalról — végleg holtpontra ju tot tak. Or-
 tutaynak Mindszenty József egy „nem”-mel fel-
érő halogató válasz írt: a püspöki kar újabb ta-
 nács kozása nélkül nem áll módjában senkit a
tárgya lásra kiküldeni.22 Tanácskozni viszont egy-
 hamar nemigen lehet, tekintettel az éppen folyó
bér makörutakra… — így május 24-én nem történt
semmi.

A prímás a felekezeti iskolák államosítási ter  -
ve miatt ekkoriban már tüntetően nem érintke-
zett egyetlen kormánytaggal sem. Így nem vett
részt a május 27-ei úrnapi körmeneten. Isiászra
hivat kozott, de betegsége „diplomáciai eredetű”
lehe tett, amit az okozhatott, hogy a körmeneten
a kormány képviseletében megjelent Ortutay
Gyula kultuszminiszter. A miniszteri meghívást
megvi tatni hivatott püspökkari konferencia má-
jus 29-én ült össze. A püspökök elsőként a kikö-
zösítést immár nem csupán „ígérgető”, hanem el-
rendelő körlevél szövegét kiegészítették a kánoni
hivat kozásokkal, és arról tanakodtak, hogy kik es-
nek a hatálya alá. Harmincezer embert (tanítókat
és családjaikat) nem lehet exkommunikációba ker-
 getni — szögezte le a hajdúdorogi püspök. A püs-
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 pökök végül abban maradtak, hogy a kiközösí-
tés beálltát egyénenként kell elbírálni. Mindszenty
József tájékoztatta a püspököket a kisgazda po-
li ti kusok látogatásáról és Ortutay leveléről a
tár gya lásokat illetően, ezután a püspökök meg-
vitat ták a válaszlevél szövegét. A lényeg: a tár-
gyalá sok ra elvileg készek, de változatlanul elő-
feltételekkel (iskolakérdés visszavonása, sérelmek
orvoslása), és ezt követően nem zárkóznak el at-
tól, hogy az egy ház méltóságával és tanításával
össze egyez tethető nyilatkozatot tegyenek a majdan
enge délyezett katolikus napilapban. A püspökök
en ged tek is, meg nem is. A tárgyalódelegáció ve-
ze té sé vel újfent megbízott Czapik érsek kompro-
misszumkészebb volt, de kisebbségben maradt:
ő nem egy majdan megjelenő sajtóorgánum ban
gondolkodott, hanem már a hivatalos tárgyalás-
ra kikülden dő bizottságot fel hatalmazta volna a
nyilatkozat kiadásával a demokrácia és a köztár -
saság elfogadásáról, ennek szövegtervezetét fel
is olvasta. Sokat dolgozott azon, hogy minden be-
tűje összhangban legyen a hitelvekkel és az egy-
ház tanításával, ugyan akkor feloldja, de legalábbis
puhítsa a patthelyzetet.23

Mialatt a püspökök a válaszlevél tartalmát
egyeztették, az MDP Politikai Bizottsága már ki
is tűzte az államosításról szóló törvényjavaslat tár-
gyalását: június 15-én kezdődött volna a vita és
tíz nap múlva, június 25-én szavazott volna róla
a parlament. A katolikus püspöki kar láthatóan
késésben volt, hiszen rendre többnapi vagy he-
tes késéssel reagált a politika nap mint nap gyor-
suló tempójára.

Pócspetri
Május végén, június elején szerte az országban túl-
fűtött hangulatú gyűlések sora követte egymást,
gőzerővel beindult a kampány, a nyílt és a „sut-
togó” propaganda, a postások kilószámra kéz-
besítették az államosítás elleni és melletti köve-
teléseket — csak éppen más-más címre. Több, főleg
szabolcsi és haj dúsági községben volt zavargás,
néhol bántalma zásig fajultak az események. Ki-
váltképp ott, ahol a rendőrség beavatkozott. Az in-
dulatok mesterséges felkorbácsolása gyakorlatilag
annak a módos pa rasztságnak a megfélemlítését
szolgálta, amely a katolikus egyház fontos bázisát
jelentette. A fel forrósodott légkörben csak egy szik-
ra kellett a tragédiához…

Ez a szikra a Szabolcs megyei Pócspetriben pat-
 tant ki, ahol június 3-án gyilkosságnak kikiáltott,
véletlen fegyverbaleset következtében meghalt a
községházánál posztoló rendőrök egyike.24 Aznap
este a község képviselőtestülete az iskolaálla-
mosítás kérdését tárgyalta. Az esti litánia után a
falubeliek a községháza elé vonultak az államo-
sítás ellen tün tetni, s a jegyző megnyugtatásnak

szánt felszólítá sára sem oszlottak fel. A rendőrök
megpróbálták hazaparancsolni az embereket,
ám dulakodás ke let kezett, s eközben egyikük, Ta-
kács Gábor tizedes saját fegyverétől halálos lövést
kapott. A Pócspetri-ügy nem akármilyen üggyé
dagadt. Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettes
vette kézbe az irányítást, először Décsi Gyula
rendőr alezredest küldte a helyszínre, majd mi-
után Décsi azt jelentette, hogy nem állapítható
meg a gyilkos kiléte, leküldte Péter Gábort és Ti-
már Istvánt, az ÁVO országos vezetőjét és helyet -
tesét is. Állítólag odautazott Rajk László bel ügy-
 miniszter, sőt Kádár János is, aki akkor az MKP
főtitkárhelyettese volt.25

Döbbenetes a június 4-ei minisztertanácsi ülés
jegyzőkönyve. Rajk László belügyminiszter — bár
ő sem kételkedett a gyilkosságban — korrekt ki-
vizsgálást ígért, ehhez képest Ries István igaz ság-
 ügy-miniszter már ítéletet hirdetett: „Az ügy tipiku -
san statáriális eset. A statáriális bíróság Nyíregyházán
kell, hogy lefolytassa a tárgyalást. Semmiféle olyan in-
tézkedést nem kell tenni, ami enyhítené a statáriális íté-
letet. A büntetés halál, s lesz időnk közben gondolkodni
afelett, hogy az ítéletet végrehajtsuk-e vagy kegyelmet
adjunk.”26 Ortutay a kormány felhatalmazásával
tájékoztatta Mindszentyt a pócspetri események -
ről, hangsúlyozva a demokrácia elleni katolikus
agitáció felelősségét. Az ugyanekkor kiadott mi-
nisztertaná csi közlemény a tárgyalások késéséért,
a deklaráció megtagadásáért Mindszentyre há-
rította a felelőssé get, aki viszont aznapi válaszá-
ban a kormányzatot okolta.

Feltűnő, hogy a sajtó — ahelyett, hogy azon-
nal hírül adta volna a történteket — még két nap
múlva is arról értekezett, hogy a katolikus egy-
házzal folyta tandó tárgyalások azért késlekednek,
mert Mind szenty nem akarja elismerni a Magyar
Köztársasá got, a földreformot és az államosítá-
sokat. Csak három nap késéssel, június 6-án, va-
sárnap jelent meg Révai József, a kommunista párt
főideológu sának vezércikke a Szabad Népben:
„Mindszenty vetése Pócspetrin kikelt.” A politikus
a történteket úgy tálalta, mintha a katolikus
egy ház még bűncselek ményre is képes lenne is-
kolái megtartása érdekében. Így lett a balesetből
gyilkosság, a szemtanúkból gyilkosok, a katoli-
kus papból felbujtó. A sajtó — he lyi és országos
lapok egyaránt — a bűnösök fejét követelte.

A pócspetri ügyben 1948. június 10-én kezdő -
dött a statáriális tárgyalás Budapesten, a Markó
utcában. Másnap halálra ítélték és a késő esti órák-
 ban felakasztották az ártatlan Királyfalvi (Krem -
per) Miklós községi segédjegyzőt, aki a brutális
vallatások hatására és családját féltve „bevallot-
ta” a bűncselekményt (holttestét a budapesti Rá-
 kos keresztúri temető 298. sz. parcellájában föl delték
el jeltelen sírban, a rendszerváltás után temették
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el hamvait faluja temetőjében). Asztalos János plé-
bános halálbüntetését a köztársasági elnök ke-
gyelemből életfogytiglani fegyházbüntetésre vál-
toztatta.

Pócspetri évtizedekre az ország keleti részén
uralkodó „szellemi sötétség” szimbólumává vált,
még inkább alátámasztva a modernizálás indo-
kával elindított államosítás és általában a közok-
tatásügy megszervezésének szükségességét. Bár
négy évtizeddel később, 1990. január 17-én a Fő-
városi Bíróság hatályon kívül helyezte az ítéletet,
Asztalos Jánost, Királyfalvi Miklóst és a többi vád-
lottat felmentette, mégis máig tisztázatlan néhány
körülmény. Különösen az, hogy valóban spontán
fajultak el a történések vagy kifejezetten provo-
kálták az embereket? Egy korabeli tanú egykorú,
majd 1989-ben tett vallomása, valamint néhány
egyéb információ alapján felmerül ugyanis a gya-
 nú, hogy a debreceni politikai rendőrség helyszí-
nen tartózkodó egyik tagja is használta hangtom-
pítós fegyverét. A gyanú egyelőre nem igazolható,
igaz, a bizonyosság sem módosítaná a lényeget,
de a politikai ármány legsötétebb bugyraira rá-
világítana.

Finisben az államosítás
Szinte egy időben futottak be jelzések a kom-
munista párthoz és a püspöki hivatalokba arról,
hogy a feszültséget nem kívánatos tovább ger-
jeszteni. A tömegek belefáradtak az őket két ol-
dalról érő propagandába. Közelgett az aratás, és
a megélhetés fontosabb volt minden más kér-
désnél. Várható volt tehát, hogy mihamarabb pont
kerül az államosítási kampány végére. Mind-
szenty még megpróbál kozott a nemzetközi köz-
vélemény mozgósításával. 1948. június 8-án tá-
jékoztatta Spellman amerikai bíborost az egyházi
iskolák államosításának előrehaladásáról, az ed-
digi tiltakozásokról, és kérte, hogy „minél gyorsab -
ban küldjenek táviratokat és leveleket kormányunknak
vagy parlamentünknek, és ezekben ők is lépjenek fel az
egyház magyarországi súlyosbodó üldözése ellen”.27

A püspöki kar június 7-én tartott konferenciá-
 ján, Mindszenty javaslatára továbbra is elnapol-
ta a kiküldendő tárgyalóbizottság, a miniszternek
adandó válasz és a deklaráció kérdését. Viszont
úgy határozott, hogy szerzetes és szerzetesnő az
esetleg államosításra kerülő iskolákban állást
nem vállalhat. Az elhalasztott kérdésekkel a jú-
nius 10-i konferencia foglalkozott. Czapik fogal-
mazta meg a válaszlevelet. Ő — ahogy eddig is,
most is — a tárgyalások mellett érvelt, Mindszenty
viszont elutasította azokat. A prímás sérelmezte,
hogy a püspöki kar feltételeiről és esetleges tel-
jesítésükről nincs szó, előzetes biztosítékot nem
kaptak, ellenben az egyháznak nagyon nehéz elő-
feltételeket szabtak. „Ilyen körülmények között a tár-

gyalásba-bocsátkozás vesze delmes és céltalan.”28 Egye-
düli járható útnak a további időnyerést tekintette.
Az Ortutay minisz terhez intézett válasz stílu-
 sában végül is egy kiált ványhoz hasonlított. Szin-
te minden bekezdés az ünnepélyes „tiltakozunk”
tétellel kezdődött, s csak a legutolsó sorokban fo-
galmazódott meg, hogy a „püspöki kar hajlandó az
egyház égő sebei mélységesen fájó érzései ellenére is a
kormányzattal, az egyház és az állam egymáshoz való
viszonya rendezése végett, a tárgyalásokba belekezde-
ni”. Június 12-én viszont nyil vá nosságra hozatott
a prímás körlevele, ame lyen bejelentette a leg-
súlyosabb egyházi fenyítéket, a kiközösítést mind -
azokra, akik az államosítási törvényre szavaznak
vagy annak végrehajtásában közreműködnek.

Mivel a püspöki karral ezek után nem indulhat -
tak meg a tárgyalások, a kultuszminiszter a férfi
tanítórendek főnökeivel próbálkozott: június 12-én
táviratban hívta őket egy kötetlen megbeszélés-
re, de hiába, mivel Mindszenty nem járult hozzá,
hogy elmenjenek. Az államosítási törvényjavas-
lat par lamenti vitája előtt, június 15-én ült össze
utoljára a püspökkari értekezlet. Mindszentyt iga-
zolta a pápai államtitkárság üzenete, amit Ham-
vas Endre csanádi püspök hozott Rómából: „Az
iskolaügybeni magatartásunkat helyeslik.”29 A csata
azonban eldőlt, holott (vagy inkább épp ezért) a
nem egészen 3000 állami iskolával szemben kö-
zel ötezer felekezeti iskola állt. Ebből 3148 volt ka-
tolikus (1706 általános iskola, 1205 népiskola, 52
gimnázium, 87 polgári is kola, 32 tanító-, tanítónő -
képző és líceum, 3 óvónő képző, 27 dolgozóknak
működtetett iskola, 36 egyéb, mint például beteg -
ápoló-, gazdaasszony-kép ző, ipari iskola, keres-
kedelmi iskola, gyors- és gépíróiskola stb.). Ezek-
ben az intézményekben 463 ezer 405 diák tanult.30

Az Országgyűlés június 16-án — éles és sértő köz-
bekiabálásokkal tarkított ülésén — 230:63 arány-
ban megszavazta a felekezeti iskolák államosítását
kimondó 1948. évi 33. törvényt. Évtizedekig ekkor
voksoltak utoljára név szerint a törvényhozásban…
Nemmel a De mok rata Néppárt és a Keresztény Női
Tábor kép viselői szavaztak. A küzdelem az egy-
ház és az iskola elválasztásáért ezzel lezárult, de
Mindszenty és a „klerikális reakció” elleni harc
még csak ezután izzott fel igazán.

Tanévkezdés katolikus iskolák nélkül
A megyéspüspökök legfontosabb nyári feladata
a szerzetesek és szerzetesnők elhelyezése volt.
Több mint 2 és félezer szerzetestanári pálya tört
derékba, mert a püspöki kar döntése értelmében
nem taníthattak tovább az államosított iskolák-
ban, kivéve a hittanárokat, mivel a hitoktatás 1949
szep tem beréig kötelező maradt. A döntés elsie-
tett volt. A munkanélkülivé vált szerzetesek sem
az egy háztól, sem az államtól nem kaptak ked-
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vezményt. A rendfőnökök — Mindszenty enge-
délye nélkül is — elmentek tárgyalni a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztériumba. A négy érintett
rendfőnök — Sár közy Pál bencés kormányzó apát,
Endrédy Ven del ciszterci apát, Sík Sándor piarista
és Borbély István jezsuita tartományfőnökök —
mellé felsora kozott Tomek Vince piarista generális,
aki kimon dottan a szerzetesi iskolák és a szer-
zetestanárok érdekében utazott haza Magyaror-
szágra 1948. július 25-én, pedig a pápai államtit-
kárságtól azt a felvilágosítást kapta, hogy „az
iskolák ügyében azt tegyük, amit a Prímás úr mond.
Ha azt mondja, hogy tárgyaljunk a kormánnyal, akkor
tárgyaljunk, ha pedig nemleges álláspontra helyezke-
dik, akkor is engedelmes kedjünk neki: otthon jobban le-
het látni a helyzetet, mint Rómában.”31 Egyértelmű,
hogy Róma a megoldás kulcsát Mindszentyre
bízta, aki csupán annyi engedményt tett, hogy a
rendfőnökök helyett egy tanügyi szakbizottságnak
engedélyezte az egyeztetést, de döntést csak a püs-
pöki kar hozhatott.

Tomek Vince piarista generális mégis megpró -
bálta más belátásra bírni a bíborost. 1948. augusztus
11-én elutazott Esztergomba, de találkozása a
prí mással nem hozott fordulatot, nem sikerült meg-
 győznie a prímást arról, hogy nem érdemes sem
a kommunizmus gyors bukásával, sem egy közeli
háborúval számolni. A tárgyaláspártiak közül
Cza pik érsek volt az, aki még ezek után sem adta
fel. Eljuttatta Mindszentyhez Barankovics István
augusztus közepi tervezetét, amelyet Ortutay
Gyula kultuszminiszterhez nyújtott be: bizonyos
számú katolikus iskola esetében egy esztendőre
függesszék fel az államosítási törvény végrehaj-
tását, és csak akkor hajtsák végre, ha egy év eltel-
tével sem sikerül megállapodnia egymással az egy-
háznak és az államnak. Mindszenty ebben is csak
kommunista ármánykodást látott, míg Ortutay —
Barankovics információi szerint — hajlandó lett vol-
na ezt elfogadni, sőt egyházi jóváhagyás esetén a
tanév kezdetét két héttel későbbre tenni.32

Az államosított iskolákban szeptember 6-án,
hétfőn nyílt meg a tanév, említésre méltó incidens
nélkül. Az évkezdést minden plébánián Veni
Sancte előzte meg, az iskolákban pedig — sokszor
a VKM képviselőjének jelenlétében — szülői ér-
tekezleteket tartottak, ahol elmagyarázták az ál-
lamosítás értel mét és érdemét. Mindszenty talán
arra számított, hogy az állam nem tudja megol-
dani az egyháziak és a szerzetestanárok pótlását,
és megoldhatatlan problémával szembesül, de eb-
ben csalatkoznia kel lett. A kivont 2500 főnyi tan-
 erő helyet tesí tésére mintegy 1500 új pedagógust
állítottak be, ami az értelmiségi munkanélküli-
ségnek és a „gyorstalpaló” pedagó gus képzésnek
köszön hetően könnyen ment. Az ezerrel kisebb
szám azzal magyarázható, hogy a katolikus ele-

mi iskolákban a tanárok többsége a világi hívők
köréből került ki, és őket nem kellett pótolni.
Még is, a szerzetesek hiánya minden erőfeszítés
ellenére nagy nehéz ségeket és komoly  színvonal -
csökkenést okozott.33

A tanévnyitó előestéjén minden templomban
felolvasták Mindszenty újabb pásztorlevelét. A bí-
boros emlékeztetett rá, hogy az államosított isko-
lákban — ezer év óta először — nem lesznek a
gyermekek mellett katolikus nevelők. Azt is meg-
magyarázta, hogy miért elfogadhatatlan a kormány
papokhoz és szerzetesekhez intézett ajánlata ál-
lásuk megtartásáról. Úgy vélte, hogy az államosított
iskolákban az oktatás nem lesz sem leges. Hiszen
ha az állam nem akarna bizonyos politikai és tár-
sadalmi doktrínákat bevésni a gyer mekekbe, mi-
ért volt szükségük az iskolák megkaparintására?
Intette a szülőket, hogy ne hagyják a fiatalokat
„keresztényellenes és magya r ellenes” egyesüle-
tekhez csatlakozni, hanem ép pen ellenkezőleg, íras-
sák a gyermekeiket katolikus ifjúsági szervezetek -
be. A pásztorlevél végül na gyon nyomatékosan
arra kérte a szülőket, hogy helyettesítsék a gyer-
mekeikkel foglalkozó szerzeteseket, adják át szá-
mukra a keresztény erkölcsöt. A körlevél erélyes,
de higgadt hangvé tele nagyon különbözött a her-
cegprímás korábbi megnyilatkozásaitól.

Az egyházi iskolák államosításáról szóló tör-
vény hatálya alól a reformátusok 4 fiú- és 2 leány-
(1952 után maradt 1), az evangélikusok 2 (1952
után egyetlen sem maradt), az izraeliták 1 fiú- és
1 leány-, később öszevont gimnáziumát mente-
sítették — cserébe a megegyezésekért. 1948 és
1950 szeptembere között egyetlen katolikus iskola
sem működött. Miután 1950. augusz tus 30-án a
katolikus egyház — a szerzetesrendek működé-
si engedélye megvonásának és a békepapi moz-
galom elindításának kényszere alatt — aláírta a
megállapo dást az állammal, nyolc középiskolát
visszakapott (míg 1948-ban még 16, illetve 12 kö-
zépiskola meg maradását ígérték). A hajlíthatat-
lan elvhűség aka ratlanul is az eredetileg felkínált
iskolaszám csonkí tá sához, és ezzel a jövendő ka-
tolikus értelmiségi generációk csökkenő után-
pótlásához vezetett. Nem tudhatjuk persze, hogy
az ígéretekből idővel mi maradt volna…
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