
A kalocsai jezsuita rendház helyzete és hányattatásai 
az 1919-es Tanácsköztársaság idején1

Szabó Róbert

Bevezetés
A rövid, mindössze 133 napig (1919. március 21 – augusztus 1.) 
fennálló Magyarországi Tanácsköztársaság, a bolsevik ideológiának 
megfelelően, antiklerikális jelszavakat hangoztatva lépett fel a vallás 
intézményével szemben.2 E támadás alapvetően érintette nem csak a 
történeti keresztény egyházak, de a férfi és női szerzetesrendek képvi-
selőit (papok, lelkészek, szerzetesek, apácák) is. 
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és gazdaságtörténet Doktori Program. A tanulmány az Információs és 
Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-I-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság 
Programjának szakmai támogatásával készült.

2 A Tanácsköztársaság szoros értelemben vett valláspolitikájával kapcsola-
tosan ezideáig megjelent, legjelentősebb irodalmak a következők: Balanyi 
György: Egyház és vallás. In: A bolsevizmus Magyarországon. Szerk.: Gratz 
Gusztáv. Bp., 1921. 585–608. p. (továbbiakban: Balanyi, 1921.); Bikfalvi 
Géza: A fővárosi jezsuita központ élete a Tanácsköztársaság idején. In: 
„Mindent Isten nagyobb dicsőségére”: Tanulmányok a jezsuita rend történe-
téből. Bp., 2011.; Fazekas Csaba: A Fáber-Apáti per: A Tanácsköztársaság 
„vallásügyi likvidáló biztosainak” felelősségrevonása 1920-ban. In: Bűn és 
bűnhődés. Szerk.: Bana József. Győr, 2001. 17–42. p.; Fazekas Csaba: A 
Vallásügyi Likvidáló Hivatal 1919-ben. In: Múltból a jövőbe: Tanulmányok. 
Szerk. Pölöskei Ferenc – Stemler Gyula. Bp., 1997. 63–101. p. (további-
akban: Fazekas, 1997.); Huszár Károly: A bolsevizmus kultúrpolitikája. 
In: A proletárdiktatúra Magyarországon: A bolsevista rémuralom hiteles 
története. Szerk. Huszár Károly. Bp., 1920. 85–96. p.; Ladányi Sándor: 
A Tanácsköztársaság és az egyházak. In: Magyarország a XX. század-
ban. Szerk. Kollega Tarsoly István. II. Szekszárd, 1996–2000. 331–337. 
p.; LászLó T. LászLó: Egyház és állam Magyarországon 1919–1945. Bp., 
1995.; Liebner János: A kommunista egyházüldözés Magyarországon. 
In: A proletárdiktatúra Magyarországon: A bolsevista rémuralom hiteles 
története. Szerk.: Huszár Károly. Bp., 1920. 151–162. p.; Petrák Katalin 
– Milei György (szerk.): A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspoliti-
kája: Válogatott rendeletek, dokumentumok, cikkek. Bp., 1959. (továb-
biakban: Petrák – Milei, 1959.); Szakál Ádám: A magyar piaristák és a 
Tanácsköztársaság. Szerk. Koltai András. Bp., 2014. (továbbiakban: Szakál, 
2014.); Tengely Adrienn: A magyar egyházak a forradalmak korában. Eger, 
2011.
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A Tanácsköztársaság szerzetesrendekkel szemben folytatott 
küzdelmében megkülönböztetett szerep3 jutott a Jézus-Társasága 
elleni hadjáratnak. Ugyanis a szerzetesrendek működésének ellehe-
tetlenítését a tanácskormány a jezsuitákkal szemben kezdte meg,4 
miközben a Tanácsköztársaság vallás- és egyházpolitikájáért felelős 
legfelsőbb vezetés Bernhard Zsigmond jezsuita beszámolója sze-
rint úgy fogalmazott, hogy a szerzetesrendek közül is „külön cse-
megét készít a jezsuitáknak”.5 A radikális Világ szerint a szerzetesek 
közül a jezsuiták budapesti rendházával járt el legkíméletlenebbül a 
Tanácsköztársaság.6

Tanulmányomban a jezsuitákkal szemben végrehajtott atrocitáso-
kat, illetve a releváns politikai események következményeit a korábbi, 
mikrotörténeti kutatásaim tárgyát (is) jelentő kalocsai rendház, illetve 
a hozzá kapcsolódó intézet7 helyzetén keresztül mutatom be. A szer-
zetesek elleni gazdasági, illetve politikai ellehetetlenítés folyamatá-
nak részletezése után célom, hogy igazoljam hipotézisemet, miszerint 
a kommün helyi vezetésének valláspolitikai intézkedéseivel szemben 
fellépő, különböző társadalmi csoportok magatartása nem a Tanács-
köztársaság által feltételezett ellenforradalmi tevékenységgel, hanem 
a vallásos érzület mellett alapvetően Kalocsa városa és a katolikus 
egyház, s így vele együtt a jezsuita szerzetesek között fennálló szim-

3 A jezsuiták pejoratív értelmű társadalmi megítélése nem volt közkeletű a 
Tanácsköztársaság idején, hanem már azt megelőzően is jelen volt. Nagy 
Töhötöm (1908–1979) jezsuita szerzetes, későbbi szabadkőműves szerint 
ennek oka egyrészt a rendet átfogó vasfegyelem és engedelmesség, amely 
sokak számára „elviselhetetlennek” tűnt, így kétes feltételezésekre adhatott 
okot a külsősök szemében. Másrészt, szerepet játszhatott ebben még a rend 
támadó, katonai jellege is, hiszen létrejöttének céljánál fogva felépítése 
és működése egy jól szervezett hadsereghez hasonlított. Nagy Töhötöm: 
Jezsuiták és szabadkőművesek. 1. kiadás. Szeged, 1990. 14–33. p. A jezsu-
itákkal szembeni előítéletek XIX. századra nyúló, történeti hátterének és 
okainak elemzéséhez kiváló összefoglalásként lásd Geoffrey Cibitt (szerk.): 
The Jesuit Myth: Conspiracy Theory and Politics in Nineteenth-Century 
France. London, 1993.

4 Szabó László: A bolsevizmus Magyarországon. A proletárdiktatúra okiratai-
ból. Bp., 1919. 53. p.

5 Bernhard Zsigmond: Egy jezsuita emlékei a kommunizmus idejéből. Bp., 
1919. 23. p. (továbbiakban: Bernhard, 1919.)

6 Világ, 1919. szeptember 30. 4. p.
7 Az intézet szűkebb értelemben a Kalocsai Érseki Főgimnáziumból, valamint 

a Szent Istvánról elnevezett, jezsuita atyák irányítása alatt álló, bentlakásos 
fiú konviktusból, a Stephaneumból állt. A Jézus-Társasági Kalocsai Érseki 
Főgymnasium Értesítője az 1887–1888. iskolai évről. Kalocsa, 1888. 4–5. 
p.
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biotikus összefonódás és az ennek hátterében meghúzódó társadalmi 
okok jelenlétével magyarázható.

Tanulmányom elsősorban primer forrásokra hagyatkozik. Utób-
biak közül a levéltári dokumentumok a Kalocsai Főegyházmegyei 
Levéltárból,8 a Jézus-Társasága Magyarországi Rendtartomány 
Levéltárából9, valamint a Bács-Kiskun Megyei Levéltárból10 szár-
maznak. Emellett az ugyancsak primer forrásként alkalmazott jezsu-
ita szerzetesek korabeli naplói és visszaemlékezései – szubjektív 
álláspontjuk miatt a megfelelő forráskritika alkalmazása11 után – 
kiváló kiegészítésül szolgálnak a kalocsai rendházat élvező esemé-
nyek menetrendjének hiteles felgöngyölítésében. E munkák közül 
is elsőbbséget élvez Lányi Ede főgimnáziumi tanár Vörös naplója,12 
illetve Bernhard Zsigmond, a budapesti jezsuita provincia titkárának 
Egy jezsuita emlékei a kommunizmus idejéből című műve. Ezen túl, 
a Jézus-Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltárának per-
szonális iratai között fellelhetőek még Lafranco Istvánnak, a kalo-

8 KFL VI. Egyéb intézmények iratai, 1. Kalocsai Érseki Főgimnázium 1766–
1948. 13. doboz (1917–1920.) (a továbbiakban KFL VI.1.)

9 JTMRL II. Rendházak, 02. Kalocsa, 1. doboz (továbbiakban: JTMRL 
II.02.); 03. Budapest (továbbiakban: JTMRL II.03.); IV. Személyi hagyaté-
kok, 55. Szittyay Dénes (továbbiakban: JTMRL IV.55.); 62. Jámbor László 
(továbbiakban: JTMRL IV.62.)

10 BKML VII.2.d. Kalocsai törvényszék iratai, a Párttörténeti Intézettől vissza-
kapott iratok (PTI), 7. doboz (továbbiakban: BKML VII.2.d. PTI 7. doboz)

11 A bizonyosra vehető elfogultság mellett a másik problémát az információk 
lehetséges bizonytalansága okozza. A Kalocsai Néplap számolt be róla, 
hogy egyes adatokban nem volt biztos Lányi Ede, mivel az események 
többféle változatban jártak szájról-szájra Kalocsán és vidékén. Kalocsai 
Néplap, 1919. október 16. 2. p. Hozzá hasonlóan Bernhard még művének 
bevezetőjében leírta, hogy az események sokszor olyan gyorsan történtek, 
hogy nem tudta mindig időben lejegyezni őket, ezért sokszor emlékezetből 
kellett megírni azokat. Ezzel együtt naplójában úgy fogalmazott, hogy az 
események leírása egyrészt személyes élmények, „vagy pedig legközvet-
lenebb értesítés és hivatalos közlés” segítségével valósult meg. Bernhard, 
1919. 3. Valójában az írások hitelességét a gyakran tartalmi tévedések 
mellett leginkább az rontja, hogy a naplók, visszaemlékezések gyakran 
„álnaplók” voltak, amelyek önigazolási célból, a Tanácsköztársaság bukását 
követően keletkeztek, így a szerzők szereplőik valódi cselekedeit gyakran 
„nyelvjátékok” segítségével módosították, ezáltal manipulálva az olvasó 
gondolkodását. A kérdés részletesebb tárgyalásához lásd: Csunderlik Péter: 
A vörös farsangtól a vörös tatárjárásig. Bp., 2019. 16–66. p.

12 Lányi Ede: Vörös naplóm. Szebb jövő 6–7. sz. Pécs, 1919. (továbbiakban: 
Lányi, 1919.)
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csai konviktus felügyelőjének13 „naplójegyzetei” is A kalocsai kollé-
gium feloszlatása 1919-ben a Kommunizmus idején című írásában.14 
Az említett forrásokat a bővebb témával kapcsolatos szakirodalom 
mellett sajtóanyag egészíti ki, amelynek két legjelentősebb példája 
a kalocsai jezsuita intézet által kiadott Stefáneum című lap, illetve a 
kalocsai érsekség sajtóorgánuma, a Kalocsai Néplap.

A kalocsai rendház likvidációja
Az egyház és a szerzetesség ellehetetlenítésének első lépését anyagi 
egzisztenciájuk megtörése jelentette. Anyagi javaik – ingatlanjaik és 
ingóságaik – elkobzását a tanácskormány az egyház és állam szét-
választásának jegyében, a megszüntetett Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztériumot felváltó Közoktatásügyi Népbiztosság keretében 
létrehozott szervre,15 a Fáber Oszkár középiskolai tanár, kiugrott 
piarista szerzetes által vezetett ún. Vallásügyi Likvidáló Hivatalra 
(VLH) (későbbi nevén Országos Vallásügyi Likvidáló Biztosság) 
bízta. E szerv felülről koordinálta az egyházi vagyon államosításának 
feladatát, az ún. „likvidációt”, amelynek végrehajtását a helyi likvi-
dáló-bizottságok intézték a KN. 13. sz. rendelete (1919. április 21.) 
értelmében.

A rendelet szerint a rendházak vagyonát leltárba kellett venni a 
legcsekélyebb értékű készpénztől és értékpapírtól kezdve az ingatlan 
teljes felszereléséig. A likvidált vagyont a bizottságoknak a helyi 
tanácsoknak kellett átadniuk, akiknek gondoskodniuk kellett az átvett 
vagyon értékállóságáról és további hasznosíthatóságáról. A rendelet 
értelmében az államosítás alól kivételt csak a templomok, nyilvános 
kápolnák, imaházak, kálváriák, szobrok, valamint a szentmise szer-
tartásaihoz szükséges felszerelés jelentett.16

A kalocsai jezsuita rendházban a bizottságot négy „likvidátor” 
jelentette: Égly Sándor premontrei lelkészt, akit, mint a KN által 
megbízott középiskolai vezetőtanítót, Szabó István latin-magyar sza-
kos tanár, kiugrott piarista lelkész, illetve Szakács Albert, a Mezőtúri 
Református Főgimnázium hitoktatója helyettes minőségben segített.17 
Ugyanakkor, az intézet likvidálásának vezetésével a KN Makoldy 
Viktort, a Budapesti III. Kerületi Magyar Királyi Állami Főgimná-

13 Siptár Dániel: A hónap dokumentuma: Lafranco István naplójegyzetei 
1919-ből. Internetes weboldal: https://leveltar.jezsuita.hu/?p=1045. Utolsó 
letöltés dátuma: 2020. december 3.

14 JTMRL IV.55.
15 Fazekas, 1997. 66. p.
16 Balanyi, 1921. 590–593. p.
17 JTMRL II/XV/3. 
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zium számtan-mennyiségtan-természettan tanárát18 bízta meg.19 A 
likvidálás eredményeképpen az alapítványokat már az első napokban 
lefoglalták és a szerzetes tanárok fizetését is felfüggesztették.20 Emel-
lett egy 16800 korona értékű államkötvény került állami kézbe, amely 
a fővárosi rendházban volt letétbe helyezve.21

Ugyanakkor a rendház vagyonának leltározásával kapcsolatban 
szembetűnő, hogy egyetlen, 1919. május 29-én keltezett jegyző-
könyvön kívül az összes többi július folyamán került csak keltezésre, 
azaz lezárásra.22 Ugyancsak fontos megjegyezni, hogy a likvidálást 
vezető Makoldy Viktort a KN csak 1919 májusának végén küldte 
Kalocsára.23 Szintén említésre méltó, hogy Szabó István június 9-én 
adott részletes írásbeli utasítást arra vonatkozólag, hogy az inté-
zeti könyvtárból, szertárakból, illetve a játéktárból kikölcsönzött 
könyveket, eszközöket mindenki június 10-ei, 12 órai határidővel 
szolgáltassa vissza, mivel a leltározás június 11-én veszi kezdetét.24 
Mindez arra utal, hogy az országosan már áprilisban elrendelt likvi-
dálás végrehajtására, legalábbis befejezésére a kalocsai rendházban 
csak a Tanácsköztársaság fennállásának második felében került sor! 
Ez azzal a ténnyel van összefüggésben, hogy a feladat megvalósítása 
vidéken igen vontatottan haladt, miközben a fővárosban 1919. június 
elejére már majdnem befejezték a „munkát”.25

18 Morvay Győző (szerk.): A Budapesti III. Kerületi Magyar Királyi Állami 
Főgimnázium ötödik évi értesítője az 1908–1909. tanévről. Bp., 1909. 
31–32. p.

19 KFL VI.1. 33/920. Dr. Morvay Győző, a Budapesti III. kerületi Magyar 
Királyi Állami Főgimnázium igazgatójának levele a kalocsai intézet igazga-
tóságának Makoldy Viktor ügyében (1919. február 4.).

20 Lányi, 1919. 9. p.
21 JTMRL II/XV/15.
22 A leltározás jegyzőkönyveihez lásd: JTMRL II/XV/12. Leltár a köztulajdon-

ba vett egyházi, hitfelekezeti és alapítványi ingatlanokról és hozzátartozó 
fölszerelésről. A volt Jézustársasági rendház internátusának ingóságairól 
(dátum nélkül); JTMRL II/XV/4. Internátus leltározási jegyzőkönyve (1919. 
május 29.); JTMRL II/XV/11. Leltár a volt Jézus-Társasága-rendház ingat-
lanairól (1919. július); JTMRL II/XV/15. Összefoglaló jelentés (1919. július 
3.); JTMRL II/XV/13. Leltár a volt JT Rendház Gazdasági Berendezéseiről 
(1919. július 31.).

23 KFL VI.1. 33/920. Dr. Morvay Győző, a Budapesti III. kerületi Magyar 
Királyi Állami Főgimnázium igazgatójának levele a kalocsai intézet igazga-
tóságának Makoldy Viktor ügyében (1919. február 4.).

24 KFL VI.1. 155/1919. Szabó István ideiglenes intézet-igazgató utasítása, 
hogy a könyvtárakba és/vagy szertárakba a tartozásokat legkésőbb június 
10-ig mindenki szolgáltassa vissza (1919. június 9.).

25 Balanyi, 1921. 593. p.
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A tapasztalat Balanyi György korabeli feltételezése alapján azzal 
magyarázható, hogy a vidéki likvidáció végrehajtásával megbízott 
egyének több esetben „nem értettek” a feladat elvégzéséhez, hiszen 
az április 21-ei rendelkezésig – központi utasítás hiányában – a likvi-
dálók tevékenysége sokszor „ötletszerű”, „kapkodó” és „tehetetlen”, 
ennélfogva pedig gyakran önkényeskedő is volt.26 A rendelkezésre 
álló források azonban nem támasztják alá, hogy a kalocsai rendház 
viszonylag lassú likvidálásának oka a hozzáértés hiánya lett volna. 
Bár az intézet internátusában található ingóságok leltározási jegy-
zőkönyvében valóban számos elírás, javítás és utólagos kiegészítés 
található, amely a munka gyors, kapkodó voltáról tanúskodik, a lel-
tározási jegyzőkönyvekben fellelhető szakszavak – például az orvosi 
eszközökre vonatkozóan felsorolt „inhalatorium” és „stetoskop” 
megnevezések27 – a feladatot teljesítő személyek (viszonylagos) hoz-
záértését igazolják.28

Terror és kilakoltatás
A főként anyagi jellegű megtörést a politikai értelemben vett elle-
hetetlenítés követte, amely támadás több, egymástól elkülöníthető 
elemből épült fel.  Egyrészt, a Tanácsköztársaság alkotmánya rögzí-
tette, hogy bár a választásra jogosult személyek körét a korábbiakhoz 
képest kibővítették, ám megvonták szavazati jogától a kereskedők, 
munkanélküli-jövedelemből élők, bérmunkásokat alkalmazó szemé-
lyek mellett az ún. reakciós elemeket, így többek között a papokat, 
lelkészeket, szerzeteseket és apácákat is.29 Másodsorban a kommün 
propagandája, agitációja igyekezett nem létezőnek beállítani a vallási 
tevékenységgel kapcsolatos foglalkozásokat, vagyis arra törekedett, 
hogy az egyházi vagy szerzetesi hivatásnak még az alternatívája is 
kikopjon a köztudatból. A tanácskormány állandó jelleggel azt suly-
26 Balanyi, 1921. 590. p.
27 JTMRL II/XV/12. Leltár a köztulajdonba vett egyházi, hitfelekezeti és ala-

pítványi ingatlanokról és hozzátartozó fölszerelésről. A volt Jézustársasági 
rendház internátusának ingóságairól (dátum nélkül).

28 Véleményem szerint kizárható az a lehetséges magyarázat is, hogy az em-
lített terminológiát a jezsuiták adták volna a „likvidálók” szájába, vagyis, 
hogy a feladatot a bizottság a szerzetesek segítségével végezte volna el. 
Ugyanis a szinte kaotikusan elkészített jegyzőkönyvvel szemben említhető 
példaként a „likvidált zeneművekről” szóló, igényes és rendezett formával 
rendelkező levéltári dokumentum, amelyen szerepel az összeírást végző 
Polcz József zenetanár neve, jelezve, hogy a leltár elkészítése az ő munkája 
volt. JTMRL II/XV/13. Leltár a volt JT Rendház Gazdasági Berendezéseiről 
(1919. július 31.).

29 Romsics Ignác: A nagy háború és az 1918–1919-es magyarországi forradal-
mak. Bp., 2018. 141. p. (továbbiakban: Romsics, 2018.)
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kolta, hogy a Tanácsköztársaságban vallási tevékenységből nem lehet 
megélni, vagyis azt akarta elérni, hogy az egyházak vagy a szerze-
tesrendek konkrét feloszlatása helyett az említett társadalmi csoport-
ba tartozók önmaguktól hagyjanak fel30 hivatásuk gyakorlásával, s 
helyette válasszanak a felajánlott polgári foglalkozások31 (iparosok, 
kerti napszámosok, utcaseprők stb.) közül.32

A kommün tehát tudatosan törekedett arra, hogy a szerzetese-
ket mind gazdaságilag, mind pedig politikailag elszigetelje.33 Ezzel 
párhuzamosan megkezdődött a munkahelyüktől, majd a lakhelyüktől 
való megfosztásuk folyamata. A Forradalmi Kormányzótanács XXIV. 
rendelete (1919. március 29.), mint az államosításról szóló intézke-
dés34 egyik legfontosabb célja ugyanis az volt, hogy a tanácskormány 
politikai alapon bírálja felül az iskolai tanerőt. A rendelet kimondta, 
hogy Tanácsköztársasághoz hű, azt kiszolgáló pedagógusok (az 
1919 augusztusára tervezett „szakvizsga” sikeres teljesítése esetén35) 
tovább taníthatnak, míg a(z oktatásban főként tevékenykedő) szerze-
tesek és apácák csak abban az esetben, ha „világi személyekké lesz-
nek”.36 E vonatkozásban a KN 7. sz. rendelete (1919. április 12.) meg-
fogalmazta, hogy az említett személyeknek az államosított ingatlanok 
és ingóságok átadását foganatosító bizottságok megalakulásától szá-
mítva tíz napjuk áll rendelkezésre,37 hogy aláírják „az erre vonatkozó 
írásbeli nyilatkozatot, amelyben az illető kifejezetten kijelenti, hogy 
magát többé egyházi személynek nem tekinti”.38

Abban az esetben, ha valaki visszautasította a nyilatkozat aláírá-
sát, az nem folytathatta tovább tanári munkáját39 és nem részesülhetett 
az aláíróknak járó kedvezményekben sem.40 Mivel a tanácskormány 
céljának a szerzetesrendek többsége ellenállt,41 a kilépő nyilatkozat 
30 A piarista tanárok közül inkább csak a fiatalabbakra volt jellemző, hogy 

kétkezi munka után néztek, az idősebbek – korábbi megbecsült társadalmi 
helyzetükre hivatkozva – elutasították azt. Szakál, 2014. 23. p.

31 Gerencsér Miklós: Vörös könyv. Bp., 1993. 394. p. (továbbiakban: 
Gerencsér, 1993.)

32 Szabó, 1919. 53. p.
33 Balanyi, 1921. 604. p.
34 Petrák – Milei, 1959. 8–9. p.
35 Petrák – Milei, 1959. 36–37. p.
36 Petrák – Milei, 1959. 8–9. p.
37 Balanyi, 1921. 607. p.
38 Petrák – Milei, 1959. 14–17. p.
39 Petrák – Milei, 1959. 14–17. p.
40 Bernhard, 1919. 65–66. p.
41 Habár a munkájukat feladó személyek száma nem volt jelentős, a sokszor 

reménytelen helyzetben lévő szerzetesek közül elkerülhetetlenül voltak 
olyanok, akik elfogadták a Tanácsköztársaság ajánlatát. A piaristák, pre-
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aláírásában meg kellett „támogatni” őket. A meggyőzés eszközét (a 
csábítás42 mellett) leggyakrabban a terror jelentette, amelynek – kül-
világ számára talán kevésbé látható – formája az volt, hogy állami 
„gondnokokat”43 ültettek a kolostorokba, akik állandó jelleggel elle-
nőrizték vagy zaklatták az apácákat, illetve szerzeteseket. Gyakran 
házkutatást tartottak náluk, sőt fegyverek rejtegetésével és összeeskü-
véssel vádolták meg őket. Ezen kívül eszközeikben a forradalmi tör-
vényszék elé állítás és a túszként való elhurcolás sem volt ritka eset.44

Terror a kalocsai rendház ellen
Kalocsán május 3-án szólították fel a jezsuita szerzeteseket a kilépő 
nyilatkozat aláírására.45 Miután a jezsuiták erre nem voltak hajlandók, 
a megfélemlítés eszköze a túszként való elhurcolás volt: a szerzetesek-
re kifejtett közvetett nyomásként 1919. május 5-én (többek között) le-
tartóztatták Várady Lipót Árpád kalocsai érseket és két másik, magas 
rangú egyházi személyt (Horváth Győző segédpüspököt és Révay Ti-
bor érseki irodaigazgatót), majd fegyveres őrök kísérletében, éjszaka 
Budapestre szállították őket. Konkrét gyanú hiányában – mindössze 
„politikai megbízhatatlanságukat” emelték ki –, érdeklődésükre Klein 
Ignác városparancsnok, a Vörös Őrség parancsnoka46 maga ismerte 
be, hogy nincs velük további céljuk, vagyis hogy merő formalitás az 
egész.47 Az aláírásnak a jezsuita tanári kar azonban a történtek ellené-

montreiek, minoriták közül csatlakozókon kívül a szerzetesség zöme ki-
tartott hite mellett. Balanyi, 1921. 608. p. Így tettek a bencés és cisztercita, 
illetve jezsuita szerzetesek, kiknek ellenállását később még a pápa is levél-
ben dicsérte meg. Balanyi, 1921. 661. p.

42 A KN. 7. sz. rendelete a „fizetés végleges rendezéséig” két hónapon keresz-
tül havi 750 (az 50 ezer főnél több lakossal rendelkező városokban havi 
1000) korona anyagi járulékot, valamint egyszeri kifizetésű, ruhavásárlásra 
szánt 1000 koronát helyezett kilátásba a Tanácsköztársaság szolgálatába 
lépő egyházi személyeknek. Ezentúl rögzítette, hogy a fizetés átvételéig az 
állam biztosítja az ilyen alkalmazottak elhelyezését és világi öltözékkel, 
élelmiszerrel való ellátását. Petrák – Milei, 1959. 14–17. p.

43 Gondnoknak általában volt szerzeteseket vagy „börtönből szabadult funkci-
onáriusokat” (azaz politikai elítélteket) neveztek ki, akik be is költöztek az 
új lakásukba, sőt családjukat is magukkal vitték. Szakál, 2014. 18. p.

44 Szakál, 2014. 18–19. p.
45 Lányi, 1919. 8–9. p.
46 BKML VII.2.d. PTI 7. doboz, B.1920.2661. sz. ügy. Klein Ignác kihallgatá-

sa a Pestvidéki Államügyészségen, 1919. szeptember 7-én.
47 Gerencsér, 1993. 177. p.
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re is ellenszegült,48 és kivárta az arra kiszabott tíz napot.49

A határidő lejártával a tanácskormány máshol próbálkozott: 
maga Fáber Oszkár érkezett Kalocsára május 15-én,50 majd elláto-
gatott az apácákhoz és felszólította őket a kilépő nyilatkozat aláírá-
sára. Miután azok ezt visszautasították, Lányi Ede szerint Fáber durva, 
becsmérlő szavakkal illette őket, s kijelentette, hogy kilakoltatás vár 
rájuk.51 Válaszul Szabó István főszékesegyházi hitszónok május 
18-ai prédikációjában bíráló megjegyzéseket tett Fáber szavaira:52 a 
templomi beszéd tartalmát ellenőrző53 két vöröskatona által készített 
jegyzőkönyv54 szerint Szabó azt fejtegette, hogy a Tanácsköztársaság 
vezetői „hazugok, alávaló tolvajok”, sőt „mióta a mai kormány hatal-
mon van, a legnagyobb igazságtalanságok fordulnak elő.”55

Válaszul a hitszónok letartóztatása56 miatt, illetve arra a hírre, 
hogy a direktórium „felszámolja a keresztény rendházakat és szélnek 
ereszti az apácákat,” 600–700 nő és 25–30 férfi57 vonult58 Kalocsa 
város főutcájára, majd a városháza udvarára.59 A nők szinte szóhoz 
sem engedték jutni a direktórium embereit, s kijelentették, hogy „ha 
nem engedi meg a kormány, hogy az összes papok, szerzetesek és apá-

48 Példaként a győri orsolyita zárda tanítóapácáinak, illetve irgalmas 
nővéreinek a helyi direktóriumhoz írt elutasító válaszaihoz lásd: Fiziker 
Róbert – Csonka Laura: A proletárdiktatúra alulnézetben. Bp.., 2019. 129–
130., 134–135. p. (továbbiakban: Fiziker – Csonka, 2019.)

49 Lányi, 1919. 8. p.
50 Kalocsai Néplap, 1919. május 17. 2. p.
51 Lányi, 1919. 9. p.
52 A prédikációról készült jegyzőkönyvhöz lásd: Romsics Ignác: 

Dokumentumok az 1918/19-es forradalmak Duna-Tisza közti történetéhez. 
Kecskemét, 1976. 488–489. p. (továbbiakban: Romsics, 1979.)

53 A helyi direktórium külön megbízottakat foglalkoztatott a papság működé-
sének megfigyelésére, illetve a templomi prédikációk tartalmi ellenőrzésé-
nek céljaira. Kalocsai Néplap, 1919. október 31. 2. p.

54 A jegyzőkönyv hitelességét támasztja alá az elmondott véleménynyilvánítás 
kapcsán az érsek is, aki az eset után már az ellenforradalom időszakában a 
Kalocsai Néplapba írt visszaemlékezésében úgy fogalmazott, hogy „Szabó 
István […] célzott pár szóval Fáber Oszkár nyilatkozatára.” Kalocsai 
Néplap, 1919. október 31. 2–3. p.

55 Romsics, 1979. 488–489. p.
56 Kalocsai Néplap, 1919. október 31. 2–3. p.
57 Lányi Ede ezzel szemben 300–400 vallásos nőről, Romsics Ignác pedig a 

korábbi forrásgyűjteményében, a direktóriumi jegyzőkönyvben 700–800 
nőről beszél. Lányi, 1919. 9. p.; Romsics, 1979. 488–490. p.

58 Az esemény menetének részletesebb áttekintéséhez lásd: Fiziker – Csonka, 
2019. 161–162. p.

59 Romsics, 2018. 179. p.
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cák eddigi működésüket folytathatják, akkor ők erőszakkal [...] a Kor-
mányzótanács uralma ellen fel fognak lázadni.”60 

Miután a Vörös Őrség feloszlatta a tüntetést és letartóztatták a 
főbb hangadókat,61 újra elfogtak tizenkét egyházi személyt,62 mond-
ván, hogy a tüntetés felbujtóit az érsekségen kell keresni. A rabokat a 
budapesti Markó utcai börtönbe szállították, „ahol szétszórtan, hogy 
ne érintkezhessenek egymással, a legvisszataszítóbb gonosztevőkkel 
– gyilkosokkal, rablókkal, megrontókkal, nemi erőszakért lecsukot-
takkal – zárták össze őket.”63 Lányi Ede szerint e lépésre már a szo-
cialisták is tiltakoztak, így másnap, május 20-án maguk a munkások 
üzenték meg a direktóriumnak, hogy „hogy 48 órán belül64 itt legye-
nek a papok, különben tudják ők, mit tesznek.”65 Kiválóan bemutatja 
a város hangulatát, hogy az esemény politikai következményeként 
a Kalocsai Szocialista Párt vezetősége lemondott, majd az ennek 
nyomán „megtartott rendkívüli közgyűlésen az összmunkásság kép-
viselői bizalmatlanságukat nyilvánították”66 Klein Ignáccal és Dóra 
Jánossal, a kalocsai direktórium vezetőjével67 szemben.68 A közgyűlés 

60 Fiziker – Csonka, 2019. 161–162. p.
61 Romsics, 2018. 179. p. A Kalocsai Törvényszék irataiban található meg 

Dóra János írásos vallomása a Tanácsköztársaság alatt betöltött szerepé-
ről, amelyben a tüntetés kapcsán úgy fogalmazott, hogy utasítására Klein 
Ignác három vagy négy nőt tartóztatott le. BKML VII.2.d. Kalocsai tör-
vényszék, PTI 7. doboz, B.1920.2658. Dóra János kihallgatása a Kalocsai 
Államügyészségen, 1919. december 31-én.

62 Az elfogott egyházi személyek a következők voltak: dr. Horváth Győző 
segédpüspök, dr. Macskovics Pál prelátus kanonok, dr. Valihora Ágoston 
prelátus kanonok, dr. Révay Tibor prépost kanonok – érseki irodaigazgató, 
dr. Gonczlik Kálmán érseki titkár, dr. Kalmár Sándor tiszteletbeli kanonok, 
dr. Egert Jakab, dr. Kerner István, Horváth Alajos teologiai tanárok, Tantos 
Ferenc nagyszemináriumi vicerektor, Szabó István és Böhm Jenő főszékes-
egyházi hitszónokok. Kalocsai Néplap, 1919. október 31. 2–3. p.

63 Gerencsér, 1993. 204. p.
64 A „bűnösök” meghallgatására végül kilenc nap múlva került sor, és a 

tizenegy büntetlent május 28-án szabadon engedték. A hitszónokot ellenben 
ötévi kényszermunkára ítélték, ám büntetését később szintén felfüggesztet-
ték. Balanyi, 1921. 610. p.

65 Lányi, 1919. 10. p.
66 Romsics, 1979. 497–498. p.
67 BKML.VII.2.d. PTI 7. doboz, B.1920.2658. Dóra János kihallgatása a 

Kalocsai Államügyészségen, 1919. december 31-én.
68 Természetesen a Kalocsai Néplap nem tájékoztatta az olvasóközönséget, 

hogy a Kalocsai Szocialista Párt vezetősége lemondott: a május 23-ai szám-
ban is csak azt közölte, hogy május 25-én, délelőtt 10 órától a Párttitkárság 
helyiségében (Nagyvendéglő) rendkívüli közgyűlést tart. Kalocsai Néplap, 
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jegyzőkönyve megfogalmazta, hogy az egybegyűltek nem azonosít-
ják magukat a történésekkel, így elítélik a direktórium vezetőjének 
és a pesti megbízottaknak (a kalocsai pártvezetőség megkérdezése 
nélküli) túszszedésre vonatkozó cselekedetét. A párt elnöke, Csupó 
Imre69 által vezetett közgyűlés kérte továbbá azt is, hogy engedjék 
szabadon az elfogott személyeket, „mert Kalocsán a túszok szedését 
semmi politikai okból indokoltnak nem tartja.”70 Ugyancsak kimond-
ták a helyi munkásréteget képviselő személyek, hogy a kalocsai párt-
vezetőség tudta nélkül a továbbiakban tilos túszokat szedni és azokat 
elszállítani.71

A kalocsai jezsuiták kilakoltatása
Mivel a szerzetesek a többszörös és közvetlen terror ellenére sem vol-
tak hajlandóak a nyilatkozat aláírására, a direktórium döntő lépésre 
szánta el magát: 1919. május 22-én kihirdették,72 hogy a tanároknak 
másnap délig el kell hagyniuk a kollégiumot.73

A felszólítás azzal volt összefüggésben, hogy a nyilatkozat aláí-
rásának elutasítása miatt a tanácskormány elrendelte a tanév befeje-
zését és így az iskola működésének azonnali felfüggesztését.74 Május  

1919. május 23. 2. p.
69 Romsics, 2018. 208. p.
70 Romsics, 1979. 497–498. p.
71 Romsics, 1979. 497–498. p.
72 A tanév erőszakos befejezését megelőzően egy hónappal, 1919. április 20-

án, húsvét vasárnapján Kunfi Zsigmond Kalocsára látogatott, s ott beszédet 
intézett a városi lakossághoz. Lányi, 1919. 7. p. (Az eseményről a Kalocsai 
Néplap számolt be részletesen. Ehhez lásd: Kalocsai Néplap, 1919. április 
23. Különszám. 1–3.) A beszéd után a gimnázium igazgatója Kunfinál ér-
deklődött az intézet további sorsa felől, mire Kunfi válasz helyett inkább 
saját lakására rendelte az igazgatót, ahol közölte, hogy „az év végéig minden 
marad a régiben.” Ez Lányi Ede szerint nyugtatólag hatott a tanári karra, 
azok viszont csak éppen azt nem sejtették, hogy a tanácskormány értelmezé-
sében mit jelent a tanév vége. Lányi, 1919. 6–7. p. Az ezen a napon megírt 
érettségi előkészítő értekezlet jegyzőkönyve rámutat, hogy a gimnázium 
vezetősége Kunfi kijelentésére biztosnak érezhette az intézet sorsát, illetve 
azt, hogy valódi érettségi vizsgák lebonyolítására is sor kerül, ezért összeírta 
az írásbeli tételek jegyzékét, valamint kiválasztotta, hogy az egyes írásbeli 
vizsgák mely termekben lesznek. KFL VI.1. 129/1919. Az 1918/19.-ki vizs-
gálatokra jelentkező tanulók névsora (1919. április 21.) és jegyzőkönyv az 
1918/19.-ki érettségi vizsgálatra előkészítő értekezletről (1919. április 20.).

73 Lányi, 1919. 11. p.
74 Vincze László: A Magyar Tanácsköztársaság közoktatásügyi politikája. Bp., 

1951. 37. p. (továbbiakban: Vincze, 1951.)
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22-én, az első tanítási órát követően,75 reggel háromnegyed 10-kor 
Égly Sándor értesítette az intézetet, hogy a tanításnak vége.76 10 órá-
tól,77 egy osztályozó konferencia keretében78 minden tanulónak, bár-
minemű vizsga lebonyolítása nélkül „meggyártották” a „megfelelt” 
osztály- és érettségi79 bizonyítványokat.80 A tanulók „bizonyítványa-
ikat” május 23-án, 13 órakor kapták kézhez.81 A gimnázium átadá-
sára május 22-én, délután 5 óra 20 perckor került sor82 Szabó István, 
mint ideiglenes vezető, felügyelő kezébe83: Csávossy Elemér, az inté-
zet főfelügyelője lejegyeztette a jegyzőkönyvbe, hogy az intézmény 
átadása erőszakkal, az új vezetés kívánságára valósult meg.84 Ezzel 
együtt az iskolában leszerelték a meteorológiai állomást is: Bernhard 
Zsigmond számolt be róla naplójában, hogy Angehrn Tivadar atya 
az utolsó pillanatig végezte a csillagászati megfigyeléseket, mígnem 
elvették tőle a kulcsokat, és végleg bezárt a csillagvizsgáló Hay-
nald-obszervatórium is.85

Mivel a Magyar Tanácsköztársaság Kalocsai Állami Főgimnázi-
umának86 új vezetősége úgy határozott, hogy a szerzeteseknek néhány 
napon belül el kell hagynia az intézetet,87 a rektor és a tanárok egy 
része88 a városban rejtőzött el és magáncsaládoknál89 keresett szállást. 

75 Lányi, 1919. 11. p.
76 Bernhard, 1919. 67. p.
77 Ezzel szemben a hivatalos jegyzőkönyv délelőtt 11 órát jelölte meg a konfe-

rencia kezdetének. JTMRL II/XV/6.
78 Bernhard, 1919. 67. p.
79 Ehhez lásd a KN osztályozás (1919. április 12.), illetve az érettségi vizsgák 

eltörléséről (1919. május 12.) szóló rendeletét. Milei – Petrák, 1959. 84–86. 
p.

80 A Kalocsai Jézus-Társasági Kath. Főgimnázium Értesítője az 1918–1919 
és 1919–20. tanévről. Kalocsa, 1920. 5. p. (továbbiakban: Főgimnázium 
Értesítője, 1920.)

81 JTMRL II/XV/6.
82 Lányi, 1919. 11. p.
83 Kalocsai Néplap, 1919. június 14. 2.
84 Lányi, 1919. 11. p.
85 Bernhard, 1919. 119. p.
86 JTMRL II/XV/7.
87 JTMRL IV.55. 6. p.
88 Lafranco István naplójában számolt be kalandos megmeneküléséről: miután 

a kijárati kapukat a Vörös Őrség lezárta, ő és 15 tanuló az ablakon keresztül 
oldott kereket május 23-án. JTMRL IV.55. 7. p.

89 Sokan önszántukból döntöttek úgy, hogy kórházi, iskolai vagy lelkészi 
munkavégzésük teljes ellehetetlenítése miatt – egyházi fogadalmuk feladása 
helyett – inkább önmaguktól hagyják el addigi lakóhelyüket és emigrációba 
vonulnak. Ezt – annak ellenére, hogy veszélynek (házkutatás, letartóztatás 
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Délután három órakor azonban újabb üzenet érkezett a direktórium-
tól. Eszerint a tanároknak még sem kellett távozniuk, hanem a két 
kanonoki házban lettek elszállásolva.90 

A direktórium kilakoltatásra vonatkozó visszakozása ellenére 
a jezsuita rendház, illetve intézet közvetlen környezetében működő 
intézeti (szolga)személyzet és tanulóifjúság nem volt hajlandó 
kiszolgálni az új vezetőséget. Lafranco István számolt be róla nap-
lójában, hogy Égly Sándor többek között irtózatos rendetlenségről és 
felfordulásról panaszkodott, mivel az ezért felelős alkalmazottak nem 
akartak dolgozni, mondván, hogy harminc évig szolgálták a jezsuitá-
kat. Az „öreg Jóska bácsi” példáját ugyanis a többi szolga is követte 
abban, hogy egész nap a ház előtt ültek és csak pipáztak.91 Ugyanezt 
az attitűdöt követték a tanulók közül azok, akik nem szöktek meg92 (ez 
mintegy 150 főt jelentett93), hanem az intézetben maradtak.94 A kisebb 
jelentőségű, csupán szimbolikusnak tekinthető ellenállás elemeit a 
tanulóifjúság esetében például az jelentette, hogy a Stefáneum XVIII. 
száma szerint a diákság nem köszönt Kunfi Zsigmondnak, amikor az 
Kalocsára érkezett (1919. április 20.); a május 1-jei intézeti ünnep-
ségen hamisan játszotta a Marseillaise-t;95 nemzeti színű96 zászlót 
és karszalagot használt, illetve leszavazta a diákbizalmi rendszer97  

kockázata stb.) tették ki vele magukat – a hívők, rokonok áldozatkészsége 
segítette elő. Bernhard, 1919. 9. Sok szerzetes vagy apáca szüleihez, roko-
naihoz vagy ismerőseihez húzódott be, megint mások vidéki kolostorokat 
kerestek, ahová kevésbé ért el a hatalom ereje. Balanyi, 1921. 606. p.

90 Bernhard, 1919. 67–117. p.
91 JTMRL IV.55. 13. p.
92 Bernhard szerint a tanulók zöme az intézetből már a Tanácsköztársaság 

fennállásának első heteiben megszökött és vagy szüleihez, Kalocsára 
ment, vagy magáncsaládoknál keresett szállást, míg hazautazását intézte. 
Bernhard, 1919. 118–119. p.

93 JTMRL IV.55. 1. p.
94 Ez lényegében a hazautazni fizikailag képtelen, idegen katonai erők által 

megszállt területekről származó tanulókat jelentette. Lányi, 1919. 11. p.
95 A Budapesti Munkás- és Katonatanács Közoktatási Ügyosztálya adott 

ki rendeletet (1919. április 10.) az iskolai énektanítás keretében az 
Internacionálé, illetve a Marseillaise tanításáról. Milei – Petrák, 1959. 13. p.

96 Valóban tüntető jelleget kölcsönzött a nemzeti színek viselése a tanulóifjú-
ságnak, hiszen a Tanácsköztársaság megtiltotta ennek használatát és a vörös 
„nemzetközi proletár-zászlót” engedte csak a mindennapokban megjelenni. 
Balanyi, 1921. 659. p.

97 A középfokú oktatási intézményekben kettős (tanítói- és diák) bizottságokat 
hoztak létre. Vincze, 1951. 39. p. Ehhez lásd: KN. 25. sz. rendelete (1919. 
április 25.). Rendelet a kettős (tanítói és diák-) bizottságok iskolánkénti 
felállításáról. Milei – Petrák, 1959. 79–83. p.
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megalakítását is.98 Ugyanakkor az ellenállás jelentékenyebb formája 
abban merült ki, hogy a tanulók számára kötelezővé tett szociológiai 
előadások alkalmával azok folytonos közbekiabálással, zsivajjal illet-
ték a „fekete párducnak” becézett Szabó István előadását.99 A helyzet 
végül odáig fajult, hogy Szabó István már a Vörös Őrség behívásával 
és bebörtönzéssel100 fenyegette meg az intézet tanulóit.101 A lényegé-
ben semmilyen érdemleges tevékenységre sem „kapható”, ellenszen-
vesen viselkedő diákságról Lafranco István szerint később Égly Sán-
dor úgy nyilatkozott, hogy lemond102 az intézet vezetéséről és elhagyja 
Kalocsát, mert nem birkózik meg a tanulók rendszabályozásával.103

A szembenállás további eleme volt, hogy a tanulóifjúság még azt 
is meg merte kockáztatni, hogy aktív részt vállaljon a rendház értéke-
inek megmentésében. Lafranco István a diákok segítségével értékes 
könyvek tömegeit hordta ki a városba „jó családokhoz”. Az egyik 
tanuló, Wallner Oszkár VII. osztályos növendék, miután május 22-én 
bejelentették a tanév befejezését, „kocsisnak állt” és a 23-ai bezárá-
sáig egy teljes napon keresztül hordta ki a tanulók kofferjeit, azokba 
rejtve az intézet értékeit.104 Egy másik tanuló feltörte a szertárakat 
is és kihordta a felszerelést az iskolából.105 A fiúk a játéktárból még 

98 Stefáneum. A Kalocsai J. T. Nevelőintézet lapja. XXVII. szám (1919. de-
cember). 9. p. (továbbiakban: Stefáneum, 1919.) és Lányi, 1919. 8. p.

99 Lányi, 1919. 11–12. p.
100 Ilyen jellegű beavatkozásra végül nem került sor. A legsúlyosabb eset talán 

az volt, amikor valamikor május 5-e és május 12-e között a helyi direktóri-
um emberei „[el]akartak egy este vinni néhány „mágnáskölyköt,” e tervet 
azonban a rossz időre hivatkozva végül lefújták. Lányi, 1919. 9. p.

101 Lányi, 1919. 11–12. p.
102 Minden bizonnyal ennek tudható be, hogy a rendház, illetve a hozzá kap-

csolódó intézet irányítása később valóban egy új politikai megbízott kezébe 
került, a KN ugyanis július 9-én írt levelében Juhász Péter tanítót nevezte ki 
a főgimnázium és internátusának (állandó) vezetőjévé. KFL VI.1. 194/1919. 
A KN kinevezi Juhász Pétert a kalocsai jezsuita intézet vezetőjének (1919. 
július 9.).

103 JTMRL IV.55. 14. p.
104 JTMRL IV.55. 2. p.
105 JTMRL IV.55. 14. p.
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a gumit is levették a billiárdasztalról,106 annak érdekében, hogy „ne 
maradjon semmi107 a kommunistáknak”.108

A jezsuiták azonban már csak csekély ideig felügyelhették az 
intézet sorsát, mivel június 7-én a direktórium ismét bejelentette,109 
hogy a szerzeteseknek június 16-ai határidővel110 ki kell költözniük. 
Ekkor azonban Égly Sándor a „legliberálisabban” járt el, ugyanis, 
hozzájárult, hogy egy–két idős és beteg, munkaképtelen111 szerzetes 
maradhasson a rendház egy kicsiny szegletében, akiket a Tanácsköz-
társaság „eltart”.112 Ugyancsak engedélyt kapott a maradásra egy őket 
gondozó és „a kizárólag vallási célra használható templom” lelkészi 
teendőinek elvégzésére megbízott113 szerzetes.114 Az addig foglalkoz-
tatott házi gondnoknak115 sem kellett távoznia azzal a feltétellel, hogy 
továbbra is vállalta az intézet gazdasági ügyeinek intézését116 és csak 

106 JTMRL IV.55. 6. p.
107 Ennek ellenére mégis számtalan használati eszköz, illetve értékes tárgy tűnt 

el az intézetből. Június elején Klein Ignác katonákat telepített be a konvik-
tusi hálótermekbe, akik Lányi Ede szerint halomra hordták el a színházi 
ruhatárból a konviktorruhát, függönyt, sapkát stb. Emellett, a rajzteremből 
kosárszámra vitték el az asszonyok a gipszmintákat. Lányi, 1919. 12–13. 
p.; Stefáneum, 1919. 1. p. Ezentúl 300–400 kötetnyi könyv elvesztéséről is 
beszámolt az iskola 1918 és 1920 közötti tanéveinek történetét feldolgozó 
gimnáziumi értesítője. Főgimnázium Értesítője, 1920. 6. p.

108 JTMRL IV.55. 2. p.
109 Lányi, 1919. 12. p.
110 Lányi, 1919. 15. p.
111 A tanácskormány állami feladatnak nyilvánította az idős és emiatt nyugdí-

jas, munkaképtelen egyházi személyek, papok ellátását és helyzetükről való 
gondoskodást a VLH hatáskörébe utalta. BaLanyi, 1921. 612. p.

112 Lányi, 1919. 12. p.
113 A Kalocsai Néplap június 6-ai száma említi meg Zsíros Ferenc jezsuita atya 

nevét, aki a júniusi vasárnapokon, illetve ünnepnapokon a szentbeszédet 
tartotta. Feltételezhető, hogy az említett utasításban róla van szó. Kalocsai 
Néplap, 1919. június 6. 2. p.

114 JTMRL II/XV/15. jegyzőkönyv (1919. július 3.)
115 A KN-en keresztül közvetlenül a VLH-tól érkezett felhívás (1919. június 

17.) a gimnázium vezetőségéhez, hogy a jezsuiták volt gazdasági alkalma-
zottai kössenek ideiglenes munkaszerződést a Pest megyei munkástanács 
által megszabott feltételek szerint. KFL VI.1. 187/1919. Fáber Oszkár 
utasítása (1919. június 17.) a Magyar Tanácsköztársaság Kalocsai Állami 
Főgimnáziumának vezetőségéhez, hogy kössön munkaszerződést a jezsuiták 
korábbi alkalmazottaival.

116 Lányi, 1919. 12. p.
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az új vezetéstől fogadott el utasításokat. Ezzel együtt a jezsuiták kalo-
csai rendháza Öregek Otthonává117 alakult át.118

A rendház és szerzeteseinek elkerülhetetlenné váló szétszóratását 
követően Csávossy Elemér és öt tanár vállalkozott arra,119 hogy mint-
egy 130 diákkal együtt, Dél-Magyarország irányában elhagyja Kalo-
csát. Mivel a megszálló szerb hadsereg megadta az engedélyt, Sza-
kács Albert likvidálási megbízott közbenjárásával – aki az emigrálók 
számára utazási engedélyt120 szerzett – június 30-án megtörténhetett 
a leutazás a megszállott vidékekre.121 Lányi Ede számolt be róla nap-
lójában, hogy a tompai plébános és a tanárok, illetve a helyi lakosság 
szeretettel fogadta az érkezőket,122 akik másnap, július 1-jén érkeztek 
Szabadkára.123

A társadalom ellenállásának okai

A kommün álláspontja
A tanácskormány a helyi direktórium intézkedéseivel szemben kiala-
kult kalocsai tüntetések, valamint a (szolga)személyzet és tanulóifjú-
ság ellenséges viselkedésének okát – amely egyértelműen lassította a 
rendház és a hozzá tartozó intézet ellehetetlenítésének végrehajtását 
–, a háttérben szervezkedő jezsuiták ellenforradalmi tevékenységé-
ben124 látta.

A kommün már kezdettől fogva úgy vélte, hogy a szerzetesek 
az egyházzal karöltve a tanácskormány döntései ellen uszítanak, a 

117 Ez azzal van összefüggésben, hogy a lefoglalt intézményekben és épületek-
ben a kormány nagyszabású internátusokat, szeretetházakat, árvaházakat, 
aggok és öregek befogadására szolgáló otthonokat, csecsemőotthonokat és 
rokkanttelepeket akart létesíteni. Balanyi, 1921. 597. p.

118 JTMRL II/XV/15. jegyzőkönyv (1919. július 3.)
119 A kalocsai rendtagok mintegy fele ugyanis még így is Kalocsán maradt. 

Lányi, 1919. 19. p.
120 Még a Kalocsai Néplap számolt be róla 1919. június 14-én, hogy június 

13-ai hatállyal megszigorítják a vasúti utazást az ún. „belső hadműveleti 
területekre” (Szekszárd, Kalocsa, Kecskemét környéke és az attól délre fek-
vő területek), a megszállott vidékekre, illetve külföldre. Kalocsai Néplap, 
1919. június 14. 2. p.

121 Lányi, 1919. 19. p.
122 Lányi, 1919. 19. p.
123 Lányi, 1919. 19. p.
124 Mivel az érsek útmutatásával Kalocsa papsága, a járás plébánosai és káp-

lánjai, de még a kalocsai jezsuiták sem tették le az esküt a Károlyi Mihály 
nevével fémjelzett Magyar Népköztársaságra egészen március közepéig, a 
rendház működését már ekkor az ellenforradalmi tevékenység gyanúja leng-
te körül. Romsics, 2018. 111. p.
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Tanácsköztársaság megdöntésére szervezkednek, sőt, hogy „az ellen-
forradalom szálai a paplakból ágaztak szét.”125 Már a „vallásszabad-
ság” kihirdetéséről szóló rendelet (1919. április 17.) is úgy fogalma-
zott, hogy „a papság egy része [...] a vallás szabad gyakorlásának 
ürügye alatt nyílt vagy leplezett ellenforradalmi mozgalmat szít.”126 
Ugyancsak a papságot vádolta bűnrészességgel a tanácskormány, 
amikor kiderült, hogy az áprilisi tanácsválasztásokon Pest-Pilis-
Solt-Kiskun megyében egyedül Kalocsán történt „kormányellenes 
izgatás”.127

Ugyanakkor a szerzeteseken kívül a tanulóifjúságot is megvá-
dolta a kommün ellenforradalmi ténykedéssel. Lányi Ede számolt be 
róla naplójában, hogy április 29-én,128 amikor Klein Ignác a gimná-
zium dísztermébe szállásolta el a Vörös Őrséget,129 a tanulóifjúság 
cselekedetét130 két ízben is házkutatással „bosszulta meg”. Először, 
amikor Csávossy Elemérnél egy papírvágó kést talált, lefoglalta, „s 
azt a többi szobában mint valami tőrt villogtatta,”131 majd később, 
május elején, amikor a kijáratokhoz szuronyos őröket állíttatott, 
minek következtében a tanulók még tízóraiért sem mehettek ki az 
ajtón, és a pék adta be számukra az ablakon a kenyeret. Ekkor, bár 
a vizsgálat során a fiúk asztalait, a hálóteremben azok ruháit és zse-
beit is átkutatták, nem találtak semmi rendelleneset.132 Végül, amikor 
Dóra János embereivel házkutatást tartott a Stephaneumban és meg-
tekintette a tanulóifjúság által szerkesztett Stefáneum lap korábbi lap-
számait, Csávossy Elemér szerint azért, mert „valami ellenforradalmi 
akciót vélt benne fölfedezni.”133

A tanácskormány említett feltételezését a rendelkezésre álló for-
rások azonban nem igazolják, Kalocsa lakossága, illetve a cselédség 
és tanulóifjúság uszításának vádjával szemben a jezsuiták a később 
valóban kitört, Duna-Tisza menti ellenforradalom (1919. június 
18–24.) időszakában kifejtett tevékenysége ugyanis éppen ennek 
ellenkezőjéről tanúskodik. Ugyanis, bár több forrás is alátámasztja 
125 Balanyi, 1921. 611. p.
126 Milei – Petrák, 1959. 22–23. p. A közoktatásügyi népbiztos rendelete a 

szabad vallásgyakorlásról és a vallásszabadság kihirdetéséről (1919. április 
17.).

127 Romsics, 2018. 147. p.
128 Stefáneum, 1919. 7. p.
129 Lányi, 1919. 7. p.
130 A Stefáneum XXVII. száma szerint a tanulók az intézeti díszterem falára kia-

kasztották a Tízparancsolat tábláit, utalva Klein (tévesen) feltételezett zsidó 
vallására. Stefáneum, 1919. 7. p.

131 Lányi, 1919. 7. p.
132 Bernhard, 1919. 65. p.
133 Stefáneum, 1919. 1. p.
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Szabó István hitszónok Fáberrel szembeni felszólalásának tényét, 
Várady Lipót Árpád kalocsai érsek kiemelkedő érdemnek, fegyelme-
zettségnek nyilvánította azt későbbi, már az ellenforradalom idősza-
kában keletkezett írásában, hogy papjainak a kommün fennállásának 
első két hónapjában nem akadt konfliktusa az ellenőrzésre küldött 
megbízottakkal.134 Másrészt, amikor az ellenforradalom kitörésének 
hírére két likvidáló tanár (Szakács Albert, Makoldy Viktor) a kalocsai 
rendházba menekült az őket üldöző ellenforradalmárok elől, utóbbiak 
hiába kérték kiadatásukat június 20-án, azt a jezsuiták megtagadták.135 
Lányi Ede szerint ennek volt köszönhető, hogy 1919. június 24-én, 
amikor az ellenforradalom leverését követően a rendházba behatoló 
vörös katonák136 a bűnösök megnevezését követelték, Szakács Albert 
– hálából korábbi megmentéséért – nem mondott neveket. Egyúttal a 
jezsuitákról kijelentette, „hogy a fehér napok [mármint az ellenfor-
radalom sikere – Sz. R.] alatt a legkorrektebbül viselkedtünk, politi-
kával, harci dolgokkal egyáltalában nem foglalkoztunk.”137 Segítette 
továbbá a szerzetesek helyzetét Lányi Ede szerint az is, hogy az ellen-
forradalom alatt öt, a Tanácsköztársaság oldalán harcoló fegyveres 
életét mentették meg, illetve ápolták azok sebesültjeit is.138

A valódi magyarázat
A Tanácsköztársaság történetével kapcsolatos szakirodalom kiemeli, 
hogy a közvélemény önálló, ellenséges fellépése gyakran megváltoz-
tatta a kommün valláspolitikai intézkedéseit, legalábbis jelentős be-
folyással volt rá.139 Esetünkben a tanácskormány visszakozása a leg-
jelentékenyebb módon a korábbiakban említett két fő intézkedés, a 
likvidáció és a kilakoltatás végrehajtására vonatkozóan érhető tetten. 
Balanyi György szerint ugyanis a likvidálást „a lakosság izgatott ál-
lapotára való tekintet” gyakran hosszabb-rövidebb időre lassította,140 
illetve a kilakoltatás végrehajtásában vidéken „a keresztény magyar 
nép érzékenységére több tekintettel kellett lenni.”141 Balanyi meg-
134 Kalocsai Néplap, 1919. október 31. 2. p.
135 Lányi, 1919. 16. p.
136 Várady érsek számolt be már említett írásában, a Kalocsai Néplapban arról, 

hogy az ellenforradalom leverése kapcsán Kalocsára látogató Szamuely 
Tibor és emberei szentül meg voltak győződve a papság és a szerzetesek 
bűnrészességéről, ezért „a terroristák […] a városban törekedtek adatot 
gyűjteni és találni a papság veszedelmére.” Kalocsai Néplap, 1919. október 
31. 2–3. p.

137 Lányi, 1919. 17–18. p.
138 Lányi, 1919. 17–18. p.
139 Balanyi, 1921. 588. p.
140 Balanyi, 1921. 595. p.
141 Balanyi, 1921. 561. p.
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állapításait a jezsuiták kalocsai rendházára vonatkozóan Lányi Ede 
naplója alapján lehet alátámasztani. Ugyanis, miután Lányi szerint 
a szerzetesek már március 28-án „csomagolni kezdtek”,142 másnap 
megüzente a helyi direktórium, hogy erről szó sincs,143 elrendelve, 
hogy a felsőbb utasítás megérkezéséig minden maradjon a régiben.144 
Később, május 24-én a szerzetes azt fogalmazta meg, hogy a kilakol-
tatás újabb elhalasztása azzal magyarázható, miszerint „a kalocsaiak 
fenyegető hangulatának” hatásaként Égly Sándor tagadta a jezsuiták 
eltávozásának hírét a nyilvánosság előtt.145 Eközben, a likvidáció vég-
rehajtásával kapcsolatban, néhány nappal az ellenforradalom kitörése 
előtt naplójában arról írt, hogy bár Szakács Albert és Szabó István 
vezetésével a likvidálás megindult, de a fővárosból üzentek, hogy 
„egyáltalában ne siessenek, igen lassú tempóban leltározzanak”.146

Hipotézisem szerint az intézkedések végrehajtásának lassúságá-
ért közvetlen felelős ellenállás a természetesen fennálló, már említett 
vallásosság magyarázata147 mellett Kalocsa városa és a katolikus egy-
ház, s így vele együtt a jezsuita szerzetesek között lévő szimbiotikus 
összefonódás és az ennek hátterében meghúzódó társadalmi okok 
jelenlétével magyarázható.

Romsics Ignác A nagy háború és az 1918–1919-es magyarországi 
forradalmak című monográfiája alapján ismert, hogy Kalocsa szinte 
minden társadalmi csoportja ezer szállal kötődött a katolicizmushoz: 
a tanárok és tanítók az érsek által támogatott iskolákban tanítottak, az 

142 Lányi, 1919. 5. p.
143 Sőt, ezt megerősítendő, a városban kidobolták, hogy aki rémhíreket terjeszt 

a szerzetesek elűzéséről, az forradalmi törvényszék elé kerül. Lányi, 1919. 
5–6. p.

144 Lányi, 1919. 5–6. p.
145 Lányi, 1919. 11. p.
146 Lányi, 1919. 12–15. p.
147 A vallásos érzület fontossága a jezsuita szerzeteseket támogató attitűd 

vonatkozásában leginkább a Kalocsai Érseki Főgimnáziumot látogató ta-
nulóifjúság viselkedésében érhető tetten. A tanulóifjúság őszinte, vallásos 
ragaszkodásáról többek között Lafranco István számolt be naplójában: pél-
dául, amikor az intézet diákjai étkezés előtt és után – az új vezetőség szeme 
láttára – imádkoztak, igazolva, hogy keresztény életmódjuk belső elhatáro-
zottságból fakad, és nem a jezsuita tanárok kényszerének terméke! JTMRL 
IV.55. 13–14. p. Sőt, Lányi Ede szerint a diákság azt követelte, hogy ho-
zassák vissza a feszületet a terembe, illetve hogy imádkozzanak az előadás 
végén. (Az iskolákban kifüggesztett, királyokat ábrázoló vagy vallásos 
tárgyú képek és szobrok leszedését és raktárba helyezését, valamint a tanítás 
kezdetén és végén tartott imádkozás megszüntetését a Budapesti Munkás-és 
Katonatanács Közoktatásügyi Ügyosztálya rendelte el 1919.  április 10-én. 
MiLei – PeTrák, 12–13. p.) Lányi, 1919. 11–12. p.
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orvosok az egyház által fenntartott kórházban gyógyítottak, az ura-
dalmi cselédek papi birtokon dolgoztak, a földmunkások bérletet és 
kertet csak az érsektől kaphattak, s a kisiparosok is tőlük remélhették 
a legkomolyabb megrendeléseket. Az érsekség hatalmas birtokállo-
mánya munkalehetőséget biztosított a bérlők, uradalom-intézők és a 
gazdatiszti kar számára is. Ezáltal nem csoda, hogy a térségben és 
Kalocsán is rendkívül számottevő társadalmi csoportot alkotó bir-
tokos parasztság körében – akinek politikai megélénkülése éppen 
az 1918–1919-es esztendőkre tehető – a direktórium valláspolitikai 
intézkedései ellenálláshoz vezettek.

Az intézkedések végrehajtásának befolyásolásában rajtuk kívül 
részt vállalt a helyi munkásság is. Ez azzal magyarázható, hogy a 
(térségben amúgy igen gyengén működő) szociáldemokrácia szak-
szervezeteibe belépő ipari munkásoknak az érsekség nem adott mun-
kát, az egyház támogatása tehát létérdekük volt. A munkásokból és 
ügyvédekből álló148 Kalocsai Szocialista Párt már említett lemondása 
mellett e tényt igazolja az is, hogy a Stefáneum XXVII. száma sze-
rint a helyi munkástanács már március 30-án küldöttséget küldött fel 
Budapestre, „hogy a szerzetes iskolák bezárása ügyében Kalocsára 
nézve felmentést adjanak”.149

Végül, az ellenállásban aktív szerepet vállalt az intézeti tanu-
lóifjúság is, a direktórium jezsuita tanárok elleni fellépése ugyanis 
egyet jelentett a gimnáziumban tanuló diákokkal szembeni támadás-
sal. Ez azzal magyarázható, hogy Kalocsa városa150 a „diákságból 
élt”:151 az országos hírnévvel, távoli beiskolázási rádiusszal rendel-
kező gimnázium nem csupán egy oktatási intézmény volt, hanem a 
város egyik emblematikus, jelentős értéke, amelynek alternatíva nél-
küli bezárása magára a Tanácsköztársaságra jelentett volna lehetsé-
ges veszélyt. Tekintve, hogy az intézet alapvető feladata az értelmiség 
réteg kinevelése volt, jelentős hangsúly került a nívós papi utánpótlás, 
vagyis az egyházi pálya mint foglalkozási lehetőség biztosítására.152

148 Romsics, 2018. 71–180. p.
149 Stefáneum, 1919. 6. p.
150 Már a Stefáneum XXVII. száma is azzal magyarázta, hogy a jezsuita rend-

háznak nem esett bántódása az őszirózsás forradalom idején, hogy a város 
lakossága felismerte a szerzetesek érdemeit a vallásosság előmozdításában 
és a tanulóifjúság tanításában-nevelésében. Stefáneum, 1919. 4. p. Ugyanezt 
a feltételezést fogalmazta meg a Kalocsai Néplap 1919. augusztus 23-ai 
száma, amikor úgy fogalmazott, hogy „Kalocsa népe áthatva a régi tanítók, 
jezsuita tanárok és apáca tanítónők, tanárnők iránt való hálától és nagy 
szeretettől nem tűrhette […] szó nélkül” az említettek kilakoltatását és isko-
lából való kiűzését. Kalocsai Néplap, 1919. augusztus 23. 1. p.

151 Kalocsai Néplap, 1919. október 31. 2. p.
152 Csiszár Klára Antónia: Megújult lendülettel – a szatmári jezsuiták története. 
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