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A második világháborút követően az egyre 
inkább megszilárduló kommunista diktatú-
ra egyik fő programja a vallás és az egyházak 
felszámolása volt. Az állam ezen törekvésére az 
egyházak kezdetben az aktív ellenállás módsze-
rével válaszoltak, ami aztán fokozatosan a pasz-
szív ellenállás irányába tolódott el. Az 1947–
1948 közötti időszak népi demokratikusnak 
nevezett kormányának célja az állam és az egy-
ház szétválasztása volt, majd az egyre nagyobb 
hatalmat szerző marxista-ateista pártok ezt a 
szétválasztást már a „klerikális reakció” elleni 
harcként értelmezték.1 A szeparációt követte 
az egyházi iskolák államosítása, a hittanoktatás 
ugyanakkor még megmaradt kötelezőnek, de 
később fakultatívvá tették, és számtalan mó-
don igyekeztek elnyomni azt. Ennek része volt, 
hogy az iskolaigazgatóknak jelentést kellett ír-
nia a hittanbeíratásokkal kapcsolatban. Jelen 
tanulmányban ezen jelentések alapján szeret-
ném a hitoktatás 1952–1956 közötti helyzetét 
bemutatni úgy, hogy abból láthatóvá váljanak 
a politikai hatalom elnyomó módszerei, vala-
mint az egyháznak az elnyomással szemben al-
kalmazott túlélési stratégiái is.

Ahhoz, hogy láthatóvá váljon, milyen úton 
jutunk el az említett jelentésekig, tekintsük át 
a második világháborút követő években végbe-
menő, az egyházat és különösképpen a hittan- 
oktatást érintő folyamatokat. Fontos hangsú-
lyozni, hogy ezek nem pár hét vagy hónap alatt 
bekövetkező változások voltak. Az egyházak 
működését a különböző korlátozásokkal foko-
zatosan kezdték ellehetetleníteni. Ha az esemé-
nyeket sorra szeretnénk venni, akkor az 1945. 
évi földreformmal2 kell kezdenünk, amivel az 

1  Balogh Margit – Gergely Jenő: Állam, egyházak, 
vallásgyakorlás Magyarországon 1790-2005, Doku-
mentumok, II. kötet, 1944-2005, Budapest, História, 
2005, 74.

2  1945. évi VI. törvénycikk a nagybirtokrendszer meg-
szüntetése és a földmíves nép földhöz juttatása tárgyá-
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egyházak anyagi megélhetése került veszélybe. A református egyház a meglévő 102 
ezer kat. holdjából 60 ezer kat. holdat tarthatott meg, az állam pedig évente kárpót-
lást folyósított a lelkészeknek és az egyházi intézményeknek. A földreform nemcsak 
az egyes gyülekezeteket, illetve azokon keresztül az ott szolgáló lelkészeket érintette, 
hanem az oktatási intézményeket is. Az Országos Református Nagygyűlés 1946. no-
vember 3-án az egyházi neveléssel kapcsolatban kimondta, hogy az egyház az iskolá-
ihoz és nevelő munkájának jogához tántoríthatatlanul ragaszkodik. Szükségessé vált, 
hogy a földreformban elvett birtokok helyett az állam gondoskodjon a kárpótlásról, 
azért, hogy az egyházi iskolákban végzett oktatási tevékenység színvonala fenntart-
ható legyen.3 Az egyházak múltban gyökerező, kultúrát meghatározó szerepének az 
alappilére ugyanis az iskola volt. Végül, 1951-ben az egyház kényszerűen lemondott 
a megmaradt földtulajdonáról is,4 és mivel annak hiányában nem volt képes önállóan 
fenntartani magát, teljesen a hívek adakozásától és az állami támogatástól vált függővé.

Az 1946. évi I. tv. preambuluma kimondta, hogy az állampolgárok természetes és 
elidegeníthetetlen jogai közé tartozik a vallás szabad gyakorlása.5 Következő lépésként 
az 1947. évi XXXIII. törvény megszüntette a bevett és az elismert felekezetek közötti 
különbségeket. Az első paragrafus ugyanis kimondja, hogy „mindazokat a különbsé-
geket, amelyek a bevett és a törvényesen elismert vallásfelekezetek jogállása között az 
elismert vallásfelekezetek hátrányára fennállanak, meg kell szüntetni”.6 Eközben foly-
tak a világháború utáni iskolafelújítások, és az év elején a református egyház még az 
iskolák bővítésén is gondolkozott. A reménykedésnek az Országos Tervhivatal 1947. 
június 11-én megkezdődő működése vetett véget, a szervezet ugyanis csak olyan he-
lyen adott támogatást az egyházi iskolák újjáépítésére, ahol nem volt állami iskola. 
Ezzel a döntéssel a felekezeti iskolákat egyértelműen háttérbe szorították.7

Az 1948-as évtől még nehezebbé vált az egyház helyzete. Az 1948. évi XXXIII. 
törvény8 értelmében megkezdődött az iskolák államosítása. 6505 iskolát vettek el az 
egyházaktól, de államosították a kórházakat, árvaházakat, szociális- és nevelő ottho-

ban kibocsátott kormányrendelet törvényerőre emeléséről, URL: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-tor-
veny?docid=94500006.TV Utolsó letöltés: 2020. 02. 11.

3  Barcza József – Dienes Dénes (szerk.): A magyarországi református egyház története 1918-1990, 
Tanulmányok, Sárospatak, Sárospataki Református Kollégium Teológiai Akadémiája, 1999, 89.

4  Balogh – Gergely: i. m., 75.
5  1946. évi I. törvénycikk Magyarország államformájáról, URL: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-tor-

veny?docid=94600001.TV Utolsó letöltés: 2020. 02. 10.
6  1947. évi XXXIII. törvénycikk a bevett és az elismert vallásfelekezetek között az elismert vallásfele-

kezetek hátrányára fennálló különbségek megszüntetéséről, URL: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-tor-
veny?docid=94700033.TV Utolsó letöltés: 2020. 02. 10.

7  Barcza – Dienes: i. m., 89.
8  1948. évi XXXIII. törvénycikk a nem állami iskolák fenntartásának az állam által való átvétele, az 

azokkal összefüggő vagyontárgyak állami tulajdonba vétele és személyzetének állami szolgálatba való 
átvétele tárgyában, URL: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=94800033.TV Utolsó letöltés: 
2020. 02. 07.
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nokat is.9 Ezek az intézkedések az egyházak társadalmi szerepét jelentős mértékben 
korlátozták. A törvény elvette a szülők természetes jogát gyermekeik valláserkölcsi 
neveltetésére azzal, hogy a gyermekeket ateista iskolába kényszerítette. Az egyházak 
oktató-nevelő funkciójának támadásával az ateista diktatúra komoly, máig ható ká-
rokat okozott. 1948-ig a felekezeti iskolák abszolút többségben voltak az állami és 
a községi fenntartású iskolákhoz képest. Az egyházak szerepe meghatározó volt az 
elemi és népoktatásban, a középiskolákban, a tanítóképzésben, éppen ezért az iskola-
ügyben hatalmi érdekek munkálkodtak.10 

A zsinat felhatalmazása alapján 1948. október 7-én az állam és a református egy-
ház között megtörtént egy egyezmény aláírása. Az egyezmény viszonylagos működési 
szabadságot biztosított az egyház számára, de ezért cserébe az egyház működésének 
kereteit az állam nagyon szűkösen határozta meg. Így az állam elismerte és biztosí-
totta a vallásszabadságot, garantálta az egyház szabad működését, és az iskolák álla-
mosítása ellenére az egyház működési körébe tartozónak tekintette a kötelező iskolai 
vallásoktatást. Az egyezmény szerint az állam egyetért a szabad egyház szabad állam-
ban elvvel. Az megállapodás rögzítette az államosítás után megmaradó oktatási intéz-
ményeket is. Ennek ellenére 1952-ben az egyházi vezetés „önként” feladta a maradék 
iskoláit is, így végül csupán Debrecenben maradt meg egy gimnázium.11

1948-tól tehát a cél nem volt más, mint húsz év alatt felszámolni a vallásosságot 
és az egyházakat. Ennek egyik módja az egyházak társadalmi bázisának a szétzilálása, 
amibe beletartozott az ifjúság ateista nevelése is. A terv szerint az állam a tervezett 
húsz év során az első öt évben folytatja az eddigi anyagi támogatás folyósítását, ezt 
követően pedig öt évenként 25%-kal csökkenti, a húsz év leteltével pedig teljesen 
megszünteti az állami támogatás mértékét.

Bár a kormányzat megígérte, hogy a hittanoktatás továbbra is kötelező marad, ezt 
az ígéretüket természetesen nem tartották be. Az 1949. évi 5. törvényerejű rendelet 
kimondta, hogy a vallásoktatás az iskolákban a továbbiakban csupán fakultatív lehet. 
Ezt a fakultatív hittanoktatást is csak az általános iskolákban és a gimnáziumokban 
engedélyezték, a többi iskolatípusban nem. Ezzel megindult a harc azért, hogy egyre 
kevesebb szülő írassa be a gyermekét hittanra.12

Következő lépésként 1950. szeptember 15-én megjelent Darvas József vallási és 
közoktatási miniszter rendelete az iskolai hitoktatás rendjéről, ami az eddigiekhez 
képest is komolyabb mértékben nehezítette meg a hittanoktatást. A rendelet értel-
mében hittanórát csak az iskola épületében lehetett tartani, és csak az utolsó tanítási 
óra után. Osztályozni nem lehetett, és a távolmaradásnak nem lehetett semmiféle kö-
vetkezménye. A hitoktatót egyházi javaslatra a megyei, illetve a fővárosi tanács bízta 

9  Horváth Attila: A vallásszabadság korlátozása és az egyházak üldözése Magyarországon a szovjet típusú 
diktatúra idején, Polgári Szemle, 10. évfolyam, 2014/1-2, URL: https://epa.oszk.hu/00800/00890/00058/
EPA00890_polgari_szemle_2014_1-2_586.htm Utolsó letöltés: 2020. 02. 08.

10  Balogh – Gergely: i. m., 76.
11  Balogh – Gergely: i. m., 84.
12  Horváth: i. m.
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meg. A megbízás megtagadható és visszavonható volt attól, aki az állam rendelkezé-
seivel szemben ellenségesen foglalt állást. A hitoktatót a vallásoktatáson kívül egyéb 
iskolai nevelőmunkával nem lehetett megbízni, nem vehetett részt a tantestület ér-
tekezletein, de az iskola épületében is csak a vallásoktatás ideje alatt tartózkodhatott. 
Munkáját, tanmenetét, óravázlatát szigorúan ellenőrizték, és azért az igazgatót tették 
felelőssé. A hittanra való beiratkozás minden évben egy meghatározott időpontban 
történt, lehetőleg olyankor, amikor ütközött a munkaidővel. A beíratáson mindkét 
szülőnek meg kellett jelennie, és alá kellett írnia a kérelmet. Az iskola igazgatójának 
jelentenie kellett a beiratkozók számát a megyei tanácsnak, a névsort pedig el kellett 
küldeni az illetékes egyházi hivatalba.13

Az alábbiakban az beiratkozással kapcsolatos jelentések alapján szeretném a hit- 
oktatás 1952–1956 közötti helyzetét bemutatni. A tanulmány forrásául szolgáló irat- 
anyag a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Alsózsol-
cai Fióklevéltárában található XXIII.237.1. dobozszám alatt, mint az Encsi Járási 
Tanács Végrehajtóbizottsága Oktatási Osztályának Iratai.14

Először vegyük sorra az elnyomó módszereket, amelyek közül az első a meggyőzés 
és a felvilágosítás. A cél az volt, hogy a szülők el se jussanak a beiratkozásig. Volt olyan 
eset, amikor ezt a helyi politikai erők segítségével érték el: „A vallásoktatásra jelentke-
zettek száma nagy volt, de ezt a számot a Párt és a Községi Tanács segítségével igyekez-
tünk és sikerült is lemorzsolni.”15 Más esetben a tanárok voltak azok, akik a családokat 
megkeresték, hogy lebeszéljék őket a beiratkozásról: „Nevelő testület tagjai családláto-
gatásaik során a természettudományos nevelésről elbeszélgetve a szülőkkel jó felvilágo-
sító munkát végeztek. A tavalyi 64%-kal szemben 51% a beiratkozottak száma.”16

A következő esetben, ami Beret községben történt, a tanács és a párt tagjai, vala-
mint az igazgató is részt vett a „felvilágosító munkában”.

„Beret községben a hittanbeíratás lefolyása a rendeletnek megfelelően folyt le. A be-
írásokkal megbízott pedagógus mind kettő napon a pontos időt betartotta, részéről 
rendellenesség nem volt.

A községi tanács vezetősége a pártvezetőséggel karöltve meggyőztük a még e 
téren ingadozó párttagot, aki meg is értette a dolgot és nem íratta be a gyermekét.  
A szervező munkában részt vett az igazgató tanitó is.

A párttagok magatartása általában jó hatást váltott ki a pártonkívüliek felé akik 
nagytöbbségben szintén tartózkodtak attól hogy a gyermeküket beírassák hittanórákra.

Ellenséges agitációt a községben nem észleltem. Fentiekkel kapcsolatban a 
meggyőző munka eredményes volt.”17

13  Horváth: i. m.
14  MNL BAZM Alsózsolcai Fióklevéltár XXXIII.237.1.
15  Pamlény, 1953. június 27.
16  Általános Iskola Garadna, 1954. július 8.
17  Encs, 1955. június 29.
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Az ugyanezen a napon keltezett, Hernádvécsére vonatkozó jelentés nagyban meg-
egyezik az előzővel, azonban míg Beret esetben a párttagok elősegítették a párton 
kívüliek meggyőzését, addig Hernádvécsén épp az ellenkezőjét tapasztaljuk. Itt a 
párttagok magatartása miatt a párton kívüliek a meggyőző munka ellenére is ragasz-
kodtak a hittanra való beíratáshoz. Emellett azt is látjuk, hogy a helyi pap a beíratás 
előtti napokon a családokat látogatva a szülőket a jelentkezésre biztatta.

„Hernádvécse községben a hittanbeíratás a rendeletnek megfelelően folyt le. A beíra-
tásokkal megbízott pedagógus mind kettő napon a pontos időt betartotta, részéről 
rendellenesség nem volt.

A községi tanács vezetősége a pártvezetőséggel karöltve meggyőztük a még e 
téren ingadozó párttagokat, akik meg is értették a dolgot és sokan nem íratták be 
gyermeküket.

A szervező munkában nagy segítséget nyújtott az iskola igazgatója is.
Egyes párttagok magatartása általában nem jó hatást váltott ki a párton kívüliek 

felé, akik ragaszkodtak, hogy gyermekeiket beírassák hittanra.
Ellenséges agitációt a községben nem észleltem, azonban tudomást szereztem 

arról, hogy a pap járt a házakhoz agitálni, a beíratás előtti napokon.”18

Abban az esetben, ha nem sikerült a szülőket meggyőzni, próbálták magát a beiratko-
zást ellehetetleníteni. A beiratkozáshoz a törvény értelmében szükséges volt mindkét 
szülő és a gyerek jelenléte, de szükség volt egy a beiratkozásról szóló nyilatkozatra 
is. Ennek a nyilatkozatnak a meg nem léte miatt vagy a formai követelmények hiá-
nyossága miatt vált sokszor lehetetlenné a hittanra való beiratkozás.19 Ezek alapján 
utasították el az összes jelentkezést Büttösön: „A szülők nyilatkozatot nem adtak, a 
beíratások érvénytelenek.”20

A következő jelentés az Encsi Járási Tanács Végrehajtó Bizottságának az értékelése 
a hittanbeíratásokkal kapcsolatban. Látható, hogy 1952-ben a járásban a tanulók va-
lamivel több, mint egynegyede jelentkezett hittanoktatásra. Említésre kerül a Párt és 
a lelkészek tevékenysége is. A jelentés alapján a statisztikát azok a települések rontják 
leginkább, ahol csak egy felekezet található meg. A jelentésből kitűnik ezen kívül, 
hogy három olyan település is volt, ahol egyetlen érvényes beiratkozás sem történt. 
Ezek közé tartozik az előbb említett Büttös település is, ahol az írásbeli nyilatkozat 
hiánya miatt nem volt sikeres a beiratkozás. Szalaszenden tulajdonképpen ugyanilyen 
sikerrel tudták ellehetetleníteni a jelentkezést, ahol egyedül a lelkész gyerekét íratták 
be hittanra.

18  Encs, 1955. június 29.
19  Horváth: i. m.
20  Büttös 1952. június 28. 2. sz. jelentés a vallásoktatásra jelentkezett tanulókról, általános iskolák és 

általános gimnáziumok részére.
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„1. A beiratkozásra az iskolák igazgatói vezetői kellőképpen elő lettek készítve. Agitá-
ciós munkájuknak eredménye képen a járásunk területén a beiratkozott 3128 tanuló 
közül 860 tanuló jelentkezett hitoktatásra, ami megfelel 27,5%-nak. Ellenséges te-
vékenység annyiban nyilvánult meg, hogy egyes helyeken a lelkész próbált agitációt 
kifejteni, mely agitációt a nevelők a Párt és a tanács funkcionáriusai segítségével 
legyőzték. Komolyabb összetűzésre sehol sem került sor.

2. A legmagasabb számot elért iskolák Fancsal 85,5%, Gagyapáti 90%, Abaúj-
devecser 64,5%, Pusztaradvány 63%, Fáj 62,3%. Ezekre a községekre jellemző, hogy 
egy vallásúak.

A legjobb eredményt elért iskolák Garadna, Novajidrány, Büttös, egyetlen ta-
nuló sem jelentkezett hittanoktatásra. Az első kettőnél az agitációs munka vezetett 
eredményre az utolsónál pedig, hogy a szülők beakarták íratni ugyan a gyermekeiket 
de írásbeli nyilatkozat adására nem voltak hajlandók. Jó eredmény mutatkozik meg 
Szalaszend községben, ahol 175 tanuló közül 1 tanuló, a papnak a gyermeke jelent-
kezett. Mérán 1,3%, Szemere községben 5,7% volt jelentkezettek száma.”21

Büttösön a következő év sem tud változást hozni, a beiratkozások továbbra is ér-
vénytelenek, így 65 tanuló esetében nem indult el a hittanoktatás: „A vallásokta-
tásra jelentkezett szülők sem gyermekeiket, sem az előírt nyilatkozatot nem hozták 
magukkal. Az ily módon bejelentett 65 tanuló jelentkezése tehát érvéntelennek 
tekinthető.”22

Olyan esettel is találkozunk, amikor a nyilatkozatot azért utasították el, mert 
azon hamis aláírás szerepelt: „A beíratás simán ment. Kivéve 5 esetet, akiknek azon-
nal megállapítottuk a nyilatkozat hamis aláírását. Ezek új nyilatkozatot kaptak.”23 
Ami az eset kapcsán meglepő, hogy bár a nyilatkozatot nem fogadták el, ráadásul 
hamisítás történt, a szülők mégis új nyilatkozatot kaptak.

Egy másik alkalommal, Novajidrányban a két napos beíratás során az első napon 
nem voltak jelentkezők, a második napon pedig a szülők a Miskolcról hozott ívek 
alapján próbálták a gyerekeiket beíratni. A jelentkezők felét sikerült lebeszélni a be-
íratásról, de a megmaradt jelentkezők közül sem mindenki felelt meg a feltételeknek: 
„26-án jelentkező nem volt. 27-én a Miskolcról hozott ívek alapján kb. 35 asszony 
jött gyermekét beíratni. Ezek felét (kb.) sikerült meggyőzni, a feléből csak 14 gyer-
mek szülője tudta teljesíteni a feltételeket 12 óráig.”24 Valószínűleg az utóbbi esetben 
is a nyilatkozatokkal lehetett a probléma, de a „meggyőzéssel” együtt ez komoly lét-
számhiányt eredményezett.

Deteken szintén a hibás nyilatkozat miatt nem sikerült a tanulók közel egyhar-
madát beíratni: „Hiv.rendelet értelmében jelentem, hogy a hittanbeíratás minden 
zavaró körülmény nélkül folyt le. Jelen voltak Fonyi elvtárs és Takács elvtárs Encsről. 

21  Encs, 1952. július 7. Encsi Járási Tanács VB. V. Oktatási és Népművelési csoportja.
22  Büttös, 1953. június 27.
23  Novajidrány, 1954. július 7.
24  Novajidrány, 1953. június 28.
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Beiratkozott 83 várhatóból 69 beírottból 26 tanuló, de 8-nak nem jó volt a nyilatko-
zata, marad tehát 18 beírott tanuló.”25

Egészen ritkán, de előfordult olyan eset is, amikor a beíratandó gyermek jelen-
létének hiánya miatt hiúsul meg a beíratás: „Tanulók számának beírásánál hibás be-
jegyzés történt mert a szülők száma 6, akik közül van két szülő, akiknek 2 gyermeke 
van. Beírással kapcsolatban észrevételeim a következők: a hat szülő közül szabályos 
jelentkezést végzett 2. A négy szülő a nyilatkozatot elhozta ugyan, de a gyermekeik 
nem voltak jelen.”26

Akadnak olyan esetek is, amikor bár a beíratás megtörtént, mégsem kezdődhetett 
meg a hittanoktatás. Két olyan jelentést is találunk, melyek szerint a beiratkozottak 
alacsony létszáma miatt nem tartották meg a hittanórákat. Mindkét jelentés Pam-
lényból érkezett az Encsi Járási Tanácsra: „Az iskolába beírt tanulók 68%-a jelentke-
zett hittanra, a jelentkezettek között van 5 református gyermek, ezek a múlt évihez 
hasonlóan előreláthatólag hitoktatót nem kapnak, már most lemorzsoltnak tekinthe-
tők (=12%).”27 Két évvel később a következőt találjuk: „A 16 és 18-as sorszám alatt 
felvett Sándor István és Jászai Erzsébet tanulók református vallású hittanoktatásra 
beiratkoztak, mivel csak kettő gyermek, így hitoktatásban nem részesül.”28

Sokkal meglepőbb az az eset, amikor valamilyen oknál fogva maga a lelkész nem 
tartotta meg a hittanórát: „Iskolánkban ebben az évben hitoktatás még nem volt, bár 
a lelkész engedélyét megkapta. A hitoktatlás elmaradásának oka, hogy a lelkész nem 
tartja meg.”29

A hittanoktatás ellehetetlenítésének módjai tehát a következők: Először igyekez-
nek a szülőket „felvilágosítással” meggyőzni a hittanoktatás hátrányairól. Az agitációs 
munkában részt vesznek az iskola tanárai, igazgatója, valamint a helyi párttagok és a 
tanácstagok is. Ha a „felvilágosítás” sikertelen, és valaki eljut a beiratkozásig, akkor a 
nem megfelelő formai követelmények miatt elutasítják a szülői nyilatkozatot. Hiába 
van azonban érvényes nyilatkozat, ha a beíratandó gyerek nincs ott a beíratás alkal-
mával, az eljárás érvénytelen. Végül, ha a beiratkozás sikeres, a hittanoktatás akkor is 
elmaradhat, ha a község a jelentkezők alacsony létszáma miatt nem kap hittanokta-
tót, vagy ha az valamiért nem tartja meg az óráit.

A következőkben nézzük meg azokat az ellenállási és túlélési stratégiákat, ame-
lyeket a helyi közösség tagjai és az egyház alkalmaztak. Azt korábban már láttuk, 
hogy az állam a maga „felvilágosító” munkájával igyekezett csökkenteni a hittanra 
beiratkozók számát. Természetesen nemcsak az állam folytatott agitációs munkát, 
hanem ennek ellenpontjaként a lelkészek, papok is igyekeztek a gyülekezetük tagjait 
meggyőzni, ezzel pedig a beíratásra ösztönözni. Jellemző volt, hogy a meggyőzéssel 

25  Detek, 1956. július 14.
26  Hernádpetri, 1953. június 27.
27  Pamlény, 1954. július 22.
28  Pamlény, 1956. június 28. Kimutatás a pamlényi áll. ált. isk. 1956-57 tanévre beiratkozott hittan 

oktatásban részesülő tanulókról.
29  Encs, 1953. február 9.
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egyidejűleg az egyház igyekezett a híveket felkészíteni a beíratás esetleges buktatóira. 
Az alábbiakban erre hozok példákat.

Az első ilyen esetben a szomszédos településről érkező lelkész biztatta a helyi la-
kosokat a beiratkozásra: „Jelentem, hogy községemben a hittan beíratást 27-én déli 
12 órakor befejeztem. Az első napon a Csobádról kijött ref. lelkész: Molnár István 
végig agitálta a község lakosságát, így a munkánkat megnehezítette. Másnap a járási 
Pártbizottságról kijött elvtársak a munkámat nagyban elősegítették.”30 Büttösön 
már nem csak egyszerűen a beiratkozásra biztatott a szomszéd falu hittanoktatója, 
hanem el is magyarázta a beiratkozás menetét a híveknek: „Jelentem, hogy a beíra-
tás zavartalanul történt. A kányi hitoktató többízben a miséken alaposan kioktatta 
híveit a beíratás mikéntje felől.”31 Pamlényban még ennél is alaposabban jártak el. 
Amellett, hogy a szülőket részletesen kioktatták, még a nyilatkozathoz egy mintát 
is kitettek a templom ajtajára, hogy mindenki számára elérhető legyen: „A felhívás 
mindig a templomban történt. A szülők igen alapos kioktatásokat kaptak a leg-
kisebb részletkérdésekig. A nyilatkozatok formája a templom ajtajára ki volt füg-
gesztve.”32 Hasonló módon, Szemerén is egy mintát használhattak a szülők, mivel 
a nyilatkozatok szövege nagyrészt megegyezett. Emellett pedig a gyerekek voltak 
azok, akik a még be nem iratkozottokat felkeresték, és próbálták őket meggyőzni: 
„Közös megállapításunk, hogy a nyilatkozatokra valószínűleg egy hiteles forma járt 
mintának körbe, hiszen 70%-a teljesen egyező szöveggel készült, csak a nevek vol-
tak mások. A másik pedig, hogy a rendes beíratásra gyerekek jártak házról-házra és 
küldték azokat, akik nem voltak iratkozni.”33

Szalaszendről egy hosszabb jelentést is olvashatunk, melyben a már említett el-
nyomó stratégiák mellett az egyház részéről alkalmazott többféle ellenállási stratégia 
is megjelenik:

„24-én a községben csak református presbitérium tagjai voltak beíratni gyermekei-
ket, mely létszám a legminimálisabb volt. Azonban látván a hittanbeíratás menetét 
a községben az este a befejezés után feltételezhető, hogy a klérus szervező munkája 
nyilvánult meg, mivel másnap reggel a szülők gyermekeiket küldték mindazokhoz, 
akik még nem íratták be gyermekeiket hittanra. Ezt észlelve a községi tanács elnöke, 
valamint az alapszervezet párttitkára és saját magam elhárítottuk meggyőző munká-
val. 25-én reggel a klérus munkája ugyancsak megmutatkozott, mert a községben 
a reggeli órákban megjelent motorkerékpárral a novajidrányi róm. kat. pap – bizo-
nyára szervező munkáját fejtette ezen a téren. Konkrétan mi nem tapasztaltuk, mert 
későn vettük észre, hogy a községben van a dolgozók körében. A párttitkár elvtárs 
kiment a községbe és a pap ezt észlelve kb. 9 órakor elhagyta a községet. 10 óra felé 
kb. 20-25 szülő jelent meg hittan beíratás céljából az iskolában és ott ezen fők között 

30  Abaújdevecser, 1953. június 27.
31  Büttös, 1954. július 6.
32  Pamlény, 1954. július 22.
33  Szemere, 1956. július 5.
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jelent volt Lipóczkiné, akinek férje üzemi dolgozó Miskolcon és egyben párttag is 
legszemtelenebbül és lázító hangon buzdította a tömeget, hogy miért gátolják a hit-
tan beíratást, mikor vallásszabadságot hirdetnek. Mi ezt elhárítottuk és figyelmeztet-
tük négy-hat szemközt, hogy hagyjon fel ezen magatartásával, mert következményei 
lehetnek. A klérus munkája megnyilvánult abban is, hogy a ref. felekezetű szülőket 
próbálta volna befolyásolni azzal, hogy aki gyermekét nem íratta be hittanra és je-
lenleg konfirmálásra fog menni nem fogja megkonfirmálni. Mindezek mellett Szala-
szend községben nehéz munka következtében 5,8%-ig nyert a gyermekek beíratása 
hittanra. Úgy a párt, mint a tanácsi szervek vezetői, valamint az iskola igazgatója 
kemény szívós és meggyőző munkát fejtett ki a szülők körében, hogy gyermekeiket 
ne írassák be hitoktatásra. Sok érvénytelen nyilatkozat volt, aminek következtében 
el kellett küldeni a szülőket a hittanbeíratástól, valamint nagyban elősegítette az a 
lemorzsolódást, hogy akik az elmúlt évben a hitoktatás jogáról lemondtak és nem 
íratták be a gyermekeiket az a folyó évben sem írathatta be.”34

Látható, hogy a beiratkozás első napján csak a presbitérium tagjainak gyermekeit írat-
ták be. A második nap a szülők itt is a gyerekeket küldték, hogy a beíratásra ösztönöz-
zék a többi családot. Ugyanezen a napon reggel a novajidrányi római katolikus pap 
próbálta a beiratkozást segíteni. Ezen próbálkozásoknak lehetett eredménye, hogy a je-
lentés szerint a szülők – köztük párttagok is – „tömegesen”, mintegy 20-25 fős létszám-
ban jelentek meg a beiratkozáskor. A szervező munka ellenére még mindig sok volt az 
érvénytelen nyilatkozat, ami miatt alacsonyan tudták tartani a jelentkezők létszámát.

Perecsén a pap szintén igyekezett a szülőket meggyőzni, a templom előtt várva 
őket. A szülők itt is egyszerre jöttek, aminek az lett az eredménye, hogy a gyerekek 
62,5%-a beiratkozott hittanra: „Az első nap a beírás megkezdése után fél órával a pap 
a falu közepén lévő templom előtt állott. Minden beírásra jövő szülővel (egyszerre 
jöttek) beszélt. Fenyegető hangot hallatva jöttek az iskolába.”35

Ahogy már az utóbbi esetből is látszik, a szülők több esetben egymással egyeztet-
ve, együtt mentek a beiratkozásra, gyakran éppen a templomból. Az ellenállás másik 
típusa tehát éppen ez a megnyilvánulás lesz. Ezt tapasztalta az iskolaigazgató Kány-
ban az alábbi esetben: „Hittan tanításra az első nap nem jelentkezett senki. Másnap 
aztán úgy látszik tömeg szervezés volt s minden egyes szülő jött beíratni gyermekét. 
Azonban vagy nyilatkozat, vagy a gyermek nem volt jelen így a jelentkezés érvény-
telen. 5 gyermek szülője jött szabály szerint s ezt fogadtam el érvényesnek csak.”36 
38 tanulóból így végül csak 5 iratkozott be, de az esetből látszik, hogy ha többen 
mennek egyszerre a beiratkozásra, akkor mások is könnyebben csatlakoznak. Szintén 
Kányból, három évvel későbbről származik a következő jelentés:

34  Szalaszend, 1955. június 29.
35  Perecse, 1956. július 2.
36  Kány, 1953. június 22.
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„Az elmúlt tanévhez viszonyítva ebben az évben a helybeli gk. pap nagyobb agitációt 
végzett. A szülőktől tudtam meg, hogy úgy jelentette ki a templomban, hogy aki 
beíratkozott, vagy nem, mindenkinek neki kell bemondani. El kell menni hozzá. 
Ha nem írták be azt is be kell mondani miért? […] A beíratáson megjelenő szülő-
kön meglátszott, hogy a pap lelki [nem olvasható szó – a szerző] alkalmazott velük 
szemben. Hiába küldtem ki őket, a tömeg nem mozdult ki. Szinte szervezetten, 
egyszerre jöttek. Hiába volt négyünk részéről az agitációs meggyőző munka, nem 
értünk el semmi eredményt. […] A pap pedig annyira hat reájuk, hogy egymagam 
kevés vagyok ennek ellensúlyozására. A klérus elleni harcban magok a párttagok sem 
segítenek, hiszen ők is beíratták gyermeküket hittanra.”37

A szervezettség itt is oda vezetett, hogy az iskolaigazgató semmit nem tudott ten-
ni a beiratkozások ellen. A helyzetét nehezítette, hogy még a párttagok is beíratták 
a gyereküket hittanra. Kányhoz hasonlóan Gerecsén is együtt mentek a szülők, az 
eredmény pedig az lett, hogy 24 tanulóból 20 be is iratkozott hittanra: „Jelentem a 
Csoportvezető Kartársnak, hogy segítséget sem a helyi Tanács, sem a pártszervezettől 
nem kaptam. A szülők kollektíve jöttek gyermekeiket beíratni az első napon. Egyedül 
képtelen voltam ebben a vallásos faluban érvényesülni.”38

Hasonló volt a helyzet Csenyétén is, ahol a szülők szintén csoportosan mentek a beíra-
tásra, a nyilatkozatuk szövege is egy előre megadott minta alapján készült el. Amivel viszont 
egyedül az 1954-es évben találkozunk, az az, hogy a pap az iskolaigazgató előtt tudott a be-
iratkozás időpontjáról, és ki is hirdette azt. Ezt egy újabb ellenállási stratégiának tekinthetjük: 
„Jelentem, hogy a hittanbeíratások időpontját a templomban jóval előbb kihirdette a pap 
a mi kiértesítésünk előtt. A beíratás napján a szülők szervezetten, 6-8as csoportban jöttek a 
beíratásra. A nyilatkozatok szövege kevés kivétellel egyező, u.i. a felsőgagyi templomajtón 
a pap egy „minta” szöveget függesztett ki.”39 A Litkáról beérkezett jelentésből az is kiderül, 
hogy a papság már június 20-án tudta a beíratás időpontját, míg az iskolaigazgatók csak jú-
nius 24-én kapták meg az időpontra vonatkozó rendeletet: „A beíratás nyugodtan folyt le.  
A református és a katolikus lelkész házakhoz nem járt, de a templomban több ízben fel-
hívták a hívek figyelmét a hittanbeíratásra. A papság már 20-án tudta a beíratás időpont-
ját, az iskolavezetők meg 24-én kapták kézhez a rendeletet.”40 Ugyanezt látjuk Fancsalon: 
„Jelentem továbbiakban, hogy iskolám a hittanbeíratás időpontját később tudta meg  
4 nappal, mint ahogy azt már a lelkész körlevél által a templomban kihirdette. Tehát a 
szülők hamarább voltak tájékozódva a hittanbeíratás idejéről, mint én…41 Forrón is előbb 
tudtak az időpontról: „Jelentem, hogy mi még nem ismertük a hittanbeíratás időpontját, 
a templom ajtaján már megjelent a részletes hirdetés erre vonatkozólag.”42 Arról nincs 

37  Kány, 1956. június 28.
38  Gerecse, 1954. június 29.
39  Csenyéte, 1954. július 5.
40  Litka, 1954. július 5.
41  Fancsal, 1954. július 6.
42  Forró, 1954. július 9.
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feljegyzés, hogy hogyan tudhatták meg a papok korábban az időpontokat, de körlevél 
formájában gondoskodtak arról, hogy más településekre is eljusson az információ.

Ugyanebben az évben, 1954-ben Péter-Pál ünnepét sikerült jól felhasználni a 
katolikus papoknak a hittanbeíratás melletti mozgósításra. Az ünnep június 29-re 
esik, és a templomba járó híveknek így időben ki tudták hirdetni az időpontját. Ezt 
látjuk Alsógagy településen:

„Hogy agitációs munkánknak nem volt meg a kívánt eredménye az azzal magya-
rázható, hogy községünk vallásos érzületű és minden áron kívánják gyereküket hit- 
oktatásban részesíteni. A nagy számban való jelentkezéshez hozzá járult az is, hogy 
községünk főleg g.kat vallású. A beíratásig 3 ünnep telt el, így módjában volt a 
papnak 3 nap hirdetni. A lakosságot még tájékoztatta arról is, hogy az iskola igaz-
gatója is ugyan olyan rendelkezést fog kapni, mint ő és nekem kötelességem beírni 
mindenkit. Annyira jól voltak tájékoztatva a szülők mindenről, az kitűnik abból 
is, hogy mindig a múlt években reggel egyszerre jött az egész falu, ezzel szemben 
most csak egyenkint a két napra elosztva a hivatalos idő betartásával jöttek, mintha 
csak be lettek volna osztva. Előfordult, hogy egyes szülő hamis aláírású nyilatkozatot 
hozott, de figyelmeztetés után visszament és hozott rendes nyilatkozatot. Iskolánk 
tanulóinak létszáma 43. Hittanra jelentkezett 29 tanuló, ami 67%-nak felel meg.”43

Az időben megkezdett tájékoztatás miatt történhetett meg az is, hogy Alsógagyon a 
szülők a korábbi példáktól eltérően nem együttesen, hanem egyenként, de a beíratás 
két napjára elosztva, folyamatosan jelentek meg. Ennek az lett eredménye, hogy az 
iskolának több mint kétharmada sikeresen jelentkezett hittanra.

Hernádvécsén hasonló módon panaszkodott az iskolaigazgató az ünnepre: „Je-
lentem, hogy a hittanbeíratás minden zavaró körülmény nélkül folyt le. Az rontotta 
el, aki Péter-Pálra tette a beíratást. A pap a szokásos idő (1/2 11) helyett 9 órakor 
kezdte a misét és utána jöttek a szülők beíratni. A múlt évivel szemben 30-al keveseb-
ben iratkoztak be. A % viszont azért rosszabb, mert tavaly adminisztrációs eszközöket 
alkalmazva sikerült lemorzsolni.”44 Szemerén szintén kihasználták az ünnep adta le-
hetőségeket, és közvetlenül a templomból indultak el a beiratkozásra:

„Kedvező volt az úgynevezett Péter-Pál ünnep, amikor is kb. 15-en a templomból 
egyenesen jöttek beiratkozni, akik már elfelejtették volna. A párttagok közül Mada-
rasi elvtárs megígérte, hogy nem íratja be lányát, azonban a felesége akarata győzött. 
A nyilatkozatok annak ellenére, hogy a rk. templom bejáratánál pontosan megszöve-
gezve néhány napig közszemlére ki volt írva, rendkívül szabálytalanok, azonban nem 
kukacoskodtam velük. Párton kívül semmi segítséget nem kaptam Petró elvtárssal 
végeztem a beírást.”45

43  Alsógagy, 1954. július 5.
44  Hernádvécse, 1954. július 6.
45  Szemere, 1954. július 20.
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Találkozunk olyan esetekkel is, amikor a párttagok is beíratták a gyereküket, ez pedig 
konfliktust szült. Detekről a következő jelentést küldték: „27-én 12 óra 2 perckor a 
beíratás lezárása után jelentkezett Nagy Sándor v.b. tag és mert gyermekét nem ír-
tam be, fenyegetőzött, hogy ő majd megmutatja nekem.”46 Csenyétén hasonló esettel 
találkozunk: A beiratkozottak számát „lehetett volna csökkenteni kettővel, ha Zse- 
linczki András pártvezetőségi tag nem íratta volna be két gyermekét, a felesége egész 
kikelve jött el az iskolába, hogy szabad vallásgyakorlat van és ezt is a párt engedte 
meg”.47 Felsőgagyon szintén problémát okozott, hogy a párttagok és a tanácstagok 
közül többen beíratták a gyereküket, így aztán a beiratkozottak aránya eléri az 59%-
ot: „A tanulók 59%-a van hitoktatásra fölvéve. […] Alacsonyabb százalékot nem 
tudtunk elérni, dacára minden felvilágosító munkának, amikor a névjegyzék szerint 
még a párt és tanácstagok közül is többen beíratták gyermeküket.”48

Végül egy összegző jelentést szeretnék idézni, amelyben az eddig módszerek több-
sége mindkét oldalról fölfedezhető. Az 1954-es évről lévén szó, megtalálható benne 
a papok korai informáltsága, a nyilatkozatminták használata, az ünnep kihasználása. 
A másik oldalról megjelenik a tudatos rászervezés az időpontra, az adminisztrációs 
trükközés, az igazgató és a helyi pártszervezet meggyőző munkája is.

„A hittanbeíratásokkal kapcsolatban járásunk területén zavaró incidensek nem for-
dultak elő, ilyet az igazgatók sehonnan nem jelentettek. A papok jóval előbb tudták 
a beíratás időpontját, lefolyását stb.-t, mint mi. A templomajtóra szinte mindenütt 
kifüggesztették az egyházi körlevelet. A szószékről hirdették háromszor: két vasárnap 
és Péter-Pál napján. Pamlényban és Alsógagyban úgy hirdette a pap, hogy a beíratás 
mindenkire kötelező. Egyébként házi agitációt sehol sem észleltek. Méráról, Krasz-
nokvajdáról a pap erre az időre el is utazott. Novajidrányban azok a szülők han-
goskodtak, akik hamis nyilatkozatokkal jöttek és az igazgató nem akarta elfogadni. 
Egyébként érdemlegest igazgatóink nem észleltek.

Legjobb eredményt értek el Szalaszend, Gagybátor, Fulókércs községben. Sza-
laszenden az első nap senki nem íratta be gyermekét a második nap 15 gyermeket 
írattak be. A jó eredmény legfőbb oka az igazgatóval való beszélgetés alapján az, hogy 
a falu dolgozóinak legnagyobb része az egyház ünnep ellenére is a garadnai cseme-
tekertben dolgoztak aznap napszámért. Gagybátorban a jó eredmény oka, hogy a 
falu dolgozói a tanács és a pedagógusok közt jó a kapcsolat és nem állnak a klérus 
befolyása alatt. Fulókércsen az igazgató megtette a kellő intézkedéseket a helyi párt-
szervezettől segítséget kapott. Taggyűlésen is megbeszélték, s a jelen volt párt tagok 
megígérték, hogy példát mutatnak.

A leggyengébb eredményt érték el Forró, Gagyapáti, Perecse községben. Ezek-
ben a községekben a 82-80 %-s eredmény abból adódott, hogy előző éven erőszako-
san, adminisztrációs machinációval csökkentették le a beíratottak számát. S ennek 

46  Detek, 1953. június 27.
47  Csenyéte, 1955. június 29.
48  Felsőgagy, 1956. július 4.
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következtében ez éven sok szülő »csak azért is« elv alapján beíratta gyermekét.
Perecsén senki nem adott segítséget a pár napja odahelyezett nevelőnek.”49

Az ellenállás stratégiáiról tehát elmondható, hogy az egyház a maga részéről igyeke-
zett mindent megtenni, hogy a hittanbeíratások számát növelni tudja. Ehhez első 
lépésként a szülőket igyekeztek megfelelően tájékoztatni, a megfelelő nyilatkozat-
mintával ellátni, hogy ne akadjanak fenn a szigorú szabályozáson. A tömegesen meg-
érkező szülők erősítették az egységet, így talán olyanok is csatlakoztak, és beíratták 
a gyereküket, akik egyedül nem mentek volna el ezt megtenni. A lelkészek egymás 
között is továbbadták az információkat, így fordulhatott elő az, hogy több települé-
sen is előbb tudtak a szülők a jelentkezés időpontjáról, mint az iskola igazgatója, aki 
a beíratást lefolytatta. A tájékoztatás fő színtere a templom volt, ahol az ünnep adta 
lehetőségeket is kihasználták a papok, ezzel is növelve a beiratkozók létszámát. Több 
településen is gondot okozott, hogy a párttagok is beíratták a gyereküket, aminek 
hatására a párton kívüliek között is lehetett olyan, aki a beíratás mellett döntött.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a kommunista hatalom mindent elkövetett 
annak érdekében, hogy az egyházak működését lehetetlenné tegye. Az állam ezt a 
szándékát nem egyik napról a másikra próbálta megvalósítani, hanem egy hosszú, tu-
datos leépítőmunka részeként. A folyamat során kis lépésekben, különböző jogi sza-
bályozásokkal, kikényszerített egyezményekkel elérte, hogy az egyház stabil közéleti 
és kulturális szerepe meggyengüljön. Az egyházak leépítésének egyik módja a hit-
tanoktatás ellehetetlenítése volt. Bár a kommunista hatalom terve teljes mértékben 
nem valósulhatott meg, egyházellenes tevékenységének hatásait, úgy gondolom, ma 
is érezzük. Azonban az egyház a diktatúra évei alatt is fenn tudott maradni, köszön-
hetően az előrelátásnak, a folyamatos alkalmazkodásnak. A hittanoktatás helyzetének 
alakulását megvizsgálva ez jól kimutatható. A forrásokból azonban az is kiderül, hogy 
ez nem feltétlenül az egyháznak mint szervezetnek a sikere, hanem sokkal inkább 
az egyes közösségeknek és azok tagjainak az érdeme. Az egyház helyi képviselőinek 
leleményessége, a kiskapuk megtalálása, az egyének kockázatvállalása volt az, ami az 
ellenállást, a túlélést sikeressé tette. Tanulmányomban arra próbáltam rávilágítani, 
hogy az állam akárhogy próbálta az egyházat elnyomni, tönkretenni, a helyi közössé-
geknek sokszor sikerült valamilyen túlélési stratégiát kidolgozva, a nehézségek ellené-
re ezt az időszakot is átvészelni.

49  Encs, 1954. augusztus 17. Kiértékelő jelentés az 1954/55. évi hittanbeíratással kapcsolatosan.
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