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A tragikus múlt „rendőrgyilkos falú”

Pócspetri község nevének említése évtizedeken át 
együtt járt „a rendőrgyilkos falu” megnevezéssel.
Ugyanis 1948. június 3-án, a Jézus Szíve litániát 
követően, falunk lakói a templomtól a szomszédos 
elöljárósági épület elé vonultak, hogy tiltakozza-
nak az iskola elvétele ellen. A kivezényelt rendőrök 
közül az egyik puskája elsült és halálosan megse-
besítette magát. 
Az eset előzménye volt, hogy Ortutay Gyula vallás-
ügyi és közoktatási miniszter 1948. május 15-én 
bejelentette az iskolák államosítását.
Iskoláinak elvesztését a legtöbb egyház tudomásul 
vette, azonban a katolikus egyház, élén Mindszenty 
József bíborossal, ellenállt.
Ennek hatására, a településünkön is szervezkedni 
kezdtek annak érdekében, hogy a helyi egyházi is-
kolát se szüntessék meg.
Június 3-án, Asztalos János plébános felhívására az 
esti litánia után, több száz fő a volt Irinyi kúria, a 
korabeli (és a jelenlegi) községháza épülete elé 
vonult, ahol az iskola államosításáról dönteni 
hivatott képviselőtestület ülésezett. Egyházi éne-
kekkel és imákkal próbálták befolyásolni, hogy 
népiskolát ne vegyék el a katolikus egyháztól. 
A rendkívüli feszült helyzetben jelent meg a köz-
ségi vezető jegyző, Takács László aljegyző, és 
Királyfalvi (Kremper) Miklós községi írnok társa-
ságában a lépcsős teraszon, ahol két rendőr állt őrt.
A jelenlevők azt hitték, hogy rendőrök a főjegyzőt 
el akarják vinni. Dulakodás kezdődött, mire riasztó 
lövést dördült, és a lökdösődés közben Takács 
Gábor szakaszvezető csőre töltött puskája való-
színűleg az épület lépcsőjéhez ütődött, elsült, s a 
golyó sajnos halálra sebezte a rendőrt. 
Som István helybéli tanító kérésére, Vitéz Gábor a 
községünket a külvilággal összekötő egyetlen 
telefonvezetéket elvágta. A lőfegyvereket pedig a 
további tragédia elkerülése érdekében elrejtették. 
Rövidesen nagy létszámú körülbelül kétszáz főnyi 
ÁVO-s, és rendőr szállta meg a településünket. 
A legtöbb rendőr Pócspetri hatósági zárlatát bizto-
sította, ők állították elő a lakosainkat a községházá-
ra, ahol az őrzésüket is ellátták. A falubelijeink nem 
hagyhatták el a házaikat, az állatokat nem etethet-
ték, nem itathatták, a rendőrök megalázó bánás-
módot tanúsítottak velük szemben.
Az előállított és az őrizetbe vett Pócspetrieket 
pedig kegyetlenül bántalmazták, és így kényszerí-
tették vallomásra. Később hárman bele is haltak 
sérüléseikbe. A gyanúsítottak közül különösen em-
bertelen módon jártak el Asztalos Jánossal, a 
plébánosunkat aljasul kínozták, ütötték, verték.
 



Rákosi Mátyás vezette magyar kommunista rezsim 
egyik legnagyobb politikai pere „A pócspetri ren-
dőrgyilkosság” megjelöléssel került be legújabb 
kori történelmünkbe. 
Ez volt az első magyar koncepciós per, ahol kisem-
berek szenvedtek ártatlanul. A Pócspetri-ügy nem 
akármilyen ügy volt, hiszen a párt, a belügy, az 
ÁVO legmagasabb rangú képviselői (Rajk László 
belügyminiszter, Péter Gábor az ÁVO, majd az 
AVH vezetője, sőt Kádár János MKP főtitkár-
helyettese) is a helyszínen jártak, és utasításokkal 
látták el a nyomozásban majd az ítélet meghozatal-
ban a résztvevőket.
A Fővárosi Bíróság már 1989-ben megállapította, 
hogy az úgynevezett Pócspetri-ügy előre kitervelt 
és tudatosan lebonyolított koncepciós per volt, 
amelyet azzal a céllal rendeztek, hogy megfélemlít-
sék a katolikus egyházat és híveit, letörjék az 
egyházi iskolák államosítása elleni ellenállást.
Asztalos János plébános ellen szándékos ember-
ölés bűntettére való felbujtás miatt, Királyfalvi 
Miklós közellátási tisztviselő ellen szándékos em-
berölés bűntettéért, Kusnyér János földműves és 
Kremper Ferenc napszámos ellen fegyverrejtege-
tés, Som István tanító ellen a távíróvezeték elvágá-
sára való felbujtás, és Vitéz Gábor ellen a vezeték 
elvágása miatt emelt vádat az Államügyészség.
1948. június 3-án, este történt a tragikus esemény, s 
nyolc nap múlva már nemcsak az ítéletről, hanem a 
halálos ítélet végrehajtásáról is tudomást szerez-
hetett az ország népe. A rögtönítélő bíróság július 
11-én kihirdetett ítéletében Asztalos Jánost és 
Királyfalvi Miklóst halálbüntetéssel sújtották. 
Som Istvánt életfogytiglani fegyházbüntetésre, 
Kremper Ferencet tizenkét évi, Vitéz Gábor tízévi 
fegyházbüntetésre ítélték. Királyfalvit még aznap 
éjjel felakasztották, a plébános halálbüntetését 
életfogytig tartó fegyházbüntetésre változtatták.
Aztán 1948. szeptember 13-án, a Budapesti 
Népbíróság is ítéletet hirdetett. A tizennyolc vádlott 
közül Szmolinka János egyévi fogházat, Tősi Lajos 
egyévi börtönt, Köbli János, Kusnyér András és 
Mitterli János két-kéthavi fogházat, Konzili Pál 
pedig tíz hónapi börtönt kapott. Meghurcolták az 
egész falut, és tulajdonképpen a vádlottak padjára 
ültették az egész katolikus papságot.
Ezután következett Mindszenty József letartóz-
tatása, a bíboros kirakatpere és elítélése. 
Több kereszténydemokrata politikus kényszerű 
emigrációjával, bebörtönzésével és internálásával 
a még működő, egyetlen jelentős országgyűlési 
frakció is megszűnt létezni.
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Sajnálatosan, de közösségi szinten még mindig 
nyomasztóan jelen van a tragikus múlt.
Hisz az 1948-as eseményeket követően, 1956 utáni 
megtorlás is szedett helyi áldozatokat. Egyrészt a 
forradalomnak köszönhetően kiszabadult Som 
István tanítót a katedráról vittek vissza a börtönbe.
Másrészt a kivégzettek listájára újabb pócspetri 
áldozat került. Komár József kerékgyártó és volt 
csendőrért 1959 áprilisban jött az a bizonyos fekete 
autó, és elvitelét követően, élete párja már csak 
egyszer láthatta, két nappal 1959. dec. 18.-i kivég-
zése előtt. 
Pócspetri a szocializmus évtizedeiben viselve a 
kollektív bűnösség bélyegét, elszürkült, később 
önállóságát is elvesztette.
Társközségi státuszban az akkori tanács és párt-
vezetés még a foci pályát is szó szerint beszántatta!
A tragikus események színhelyen a jól működő 
művelődési ház -ahol Ember Judit Pócspetri című 
filmjét forgatta-, pezsgő közösségi életét ellehetet-
lenítette. Egy átlagos, nyírségi kistelepülési szinten 
sem volt lehetőség fejlődni!
Ugyan a rendszerváltozás előszeleként, 1989-ben a 
Legfőbb Ügyészség perújítási nyomozást kezde-
ményezett a Mindszenthy és Grősz üggyel együtt a 
Pócspetri rendőrgyilkosság tényeinek feltárására. 
S 1990-ben Asztalos János plébánost, és Királyfal-
vi Miklóst, és rá három évre valamennyi elítéltet a 
bíróság felmentette, majd újabb évtized elteltével 
az egyéni kárpótlásokra is sor került. S az is nagyon 
jelentős volt, hogy Dr. Boros Péter belügyminiszter 
1992. június 3-án a Pócspetri emlékünnepségen a 
kormány nevében is fejet hajtott a község polgárai 
előtt. Így a településünket közösségi szinten, 
erkölcsileg is rehabilitálták, de az itt élők többsége, 
mintha nem hitte volna el, hogy véget ér(t) a rossz 
álom. A régi keserű tapasztalatok, a „jobb ha nem 
szólunk”, a „minek a”, az „úgyse lesz ebből 
semmi”, közgondolkodás miatt, egyfajta "gazdasá-
gi kárpótlásra", jelentősebb fejlesztésre, ez idáig 
nem került, kerülhetett sor. 
Pedig a belterületi útjaink nagy része, még ma sem 
rendelkezik szilárd burkolattal. Az 1950-es évek-
ben épült Tanácsháza átalakításával létesült alap és 
nappali ellátást biztosító szociális intézmény, a 
bentlakásos idősek otthona szigeteletlen, fűtése 
korszerűtlen. A hatvanas években épített meglévő 
háziorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak helyt 
adó helyiségek lepusztult állapotban vannak. 
S ugyancsak teljes felújításra szorul a település 
központja, a tervezett emlékhely, a tragikus esemé-
nyek színhelye, a Polgármesteri Hivatal épülete. 
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Polgármesteri Hivatal épülete



Az elmúlt évtizedek hitehagyásának következmé-
nye a vallási élet visszaszorulása, amely elkezdő-
dött az ötvenes években és tart napjainkig.
Az okok sokfélék lehetnek az üldöztetéstől kezdve, 
a világi nevelésen át, a karrierizmusig bezárólag. 
A társadalmi tendenciáktól eltérően a pócspetriek 
mélyen hívő, keresztény katolikus emberek, s pél-
dát mutattak/mutatnak, a keresztényi élet felválla-
lásából, hitből, bátorságból, tisztességből.
A helyi közösségünk úgy állt „nemes bosszút” a 
szenvedéseiért, hogy hitében nem gyengült, sőt 
erősödött. A megfélemlítés, a megaláztatás nem 
törte meg az itt élőket. A per után egy évvel hárman 
jelentkeztek a papi szemináriumba, és a következő 
évtizedekben is még több papot és egy püspököt 
nevelt az egyházközség. 
1948-ban elhitették, hogy a községi vezetés dönt 
arról, állami kézbe kerül-e az iskola, vagy meg-
marad egyházinak. A falunk lakói a hitoktatásért, az 
erkölcsi nevelésért aggódtak, ezért akarták, hogy 
egyházi maradjon az iskola. 
Ez az ismert történelmi körülmények között, és a 
sajnálatosan tragikus események miatt nem telje-
sülhetett. De nekünk, a pócspetrieknek - őseink 
hitét és elszántságát őrizve- meggyőződésünk 
maradt, hogy az élethez a hit, és a hitben való 
nevelés-oktatás elengedhetetlen. Ezért sohase 
szűnt bennünk a remény egy katolikus iskola újbóli 
megalapítására. A községünk sajátságosan vett 
elégtételt. A meghurcoltatás emlékeként először az 
iskolánk felvette a per ártatlanul halálraítélt áldoza-
tának, Királyfalvi Miklósnak a nevét. 
Majd az új polgármester, és képviselőtestület kez-
deményezésére a római katolikus egyház, a Kol-
ping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó 
Szervezet fenntartásába kerülhetett tavalyelőtt az 
iskola, tavalyi évben pedig az óvoda is!
Az intézményeink így részt vállalnak az egyház 
küldetéséből is a keresztény hitre nevelés területén.
Az Egyházhoz, a benne élő Krisztushoz hű katoli-
kus nemzedékeket szeretnénk nevelni.
Ez irányú erőfeszítéseink elismerésének is szólt, 
hogy Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős mi-
niszterelnök-helyettes úr, a kommunizmus áldo-
zatainak emléknapja alkalmából tartott 2015 évi 
megemlékezésünkön részt vett, s a templomi 
istentisztelet és ünnepség után felavatta Asztalos 
Jánosnak az imaház külső homlokzatán emelt 
emléktábláját, amelyet falunk szülöttje dr. Veres 
András szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia elnöke jelenlétében, Bosák 
Nándor debrecen-nyíregyházi püspök szentelt fel.
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Szent Erzsébet szobor szentelése

Kommunizmus áldozatainak emléknapja



A reményteljes jövő 

Az átfogó fejlesztési koncepciónk szerint töb-
bek között megújulna a település központja, a 
korabeli és a jelenlegi Községháza/Polgár-
mesteri Hivatal, és környezete. 
A tervezett Történelmi emlékhely, a tragikus 
események, az egyházi iskola elvétele ellen til-
takozás, és a rendőrhalál színhelye, a törté-
nelmi nemesi család, az Irinyiék 1906-os neobarokk 
stílusú 350 négyzetméteres alapterületű kúriájának a 
teljes körű felújítása megtörténne. 
A munkálatok részét képezné, az Iskola utcai elek-
tromos vezetékek, közvilágítási oszlopok áthelye-
zésétől kezdve, az épület csatornái, stablonjai, nyí-
lászárói cseréjén, a díszítő stukkók, a bejárati 
lépcsők renoválásán, a külső és belső terek fel-
újításán, festésén, burkolásán át, a világítás, 
vízellátás és fűtés korszerűsítéséig, valamint 
az elő, és a templommal szomszédos oldal kert 
rendezéséig bezárólag minden.
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az egyházi iskolák államosítása elleni tiltakozáson történt eseményeket.”

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes

Történelmi emlékhely - „Büszkeségpont” - Kiállítások  

Továbbá több helyszínen, így a Művelődési 
Házban kialakított „Büszkeségpontban”, és a 
Polgármesteri Hivatal dísztermében, a „Pócs-
petri ügy” kiállítási anyagok, periratok, jegy-
zőkönyvek, archív filmfelvételek installációk, 
bemutatásával, valamint hangos könyv, digi-
tális és nyomdai kiadványok készítésével, és 

segítségével szeretnénk emléket állítani a Rákosi 
Mátyás vezette magyar kommunista rezsim egyik 
legnagyobb politikai pere „a Pócspetri rendőrgyil-
kosság” elítéltjeinek, a súlyos igazságtalanságot 
elszenvedőknek, a bebörtönzötteknek, a kommuniz-
mus üldözöttjeinek, áldozatainak, a kivégzettnek, a 

bántalmazásokban elhunytaknak.
A kiállítóterek és a kiszolgáló szociális részek 
is megújulnának, valamint a szakmai megva-
lósítást szolgáló berendezések, eszközök, fel-
szerelések (bútorzat, hang, -fény, és -vetítő-
technika) is beszerzésre kerülnének.

Emlékpark - Szabadtéri színpad - Sütő, főző, pihenő hely 

A leendő Emlékparkban, a Hivatal mögött, a 
megújuló parkban, a használaton kívüli sport-
öltözőhöz építve, több évtized után végre új lé-
tesítményekként, egy, a megemlékezéseknek, 
közösségi eseményeknek tered adó 68 négy-
zetméteres szabadtéri színpad, s egy 125 m2 
közösségi sütő - főző - pihenőhely is épülne.
Pócsetrire a „Zenélő Falura” jellemző, és a sváb 
gyökereket is hűen igazolja, hogy a szeszélyes, és 
olykor kíméletlen történelmi korszakoktól és esemé-
nyektől függetlenül, a táncot, az éneklést, a zenét 
szerető, és különböző hangszereken játszó emberek 
éltek/élnek itt. Elsősorban az általuk alkotott kiskö-
zösségek lépnének fel a színpadon hosszabb távon 
hagyományt teremtő módon, az „Emlékezzünk, 
hogy emlékeztessünk!” programsorozatok 
keretében. Évente ismétlődően február 25.-én, 
a kommunizmus áldozatainak emléknapján, 
június 3.-án, a Pócspetri Események, valamint 
október 23.-án, az 1956-os forradalom és sza-
badságharc évfordulóján.

Építőmesteri és szakipari, épületgépészeti és 
épületvillamossági munkákkal felújított 105 
négyzetméteres öltöző, egy 11 négyzetméte-
res teraszos helyiség bővítésével a rendezvé-
nyeken, az árusításra is alkalmassá válna, és  
külső bejáratú modern mosdók, vizesblokkok 
is fogadnák a használókat.

Az „Iránytű” szabadtéri színpad mellett, a közösségi 
élet színtereinek fejlesztése érdekében, kulturális és 
szabadidős tevékenységek gyakorlása céljából, a 
helyi társadalom közös szükségleteinek kielégítését, 
a szabadidő kulturált eltöltését, és az idelátogató 
turistákat, zarándokokat is szolgáló, egyedi, színvo-
nalas, „Petri - fapavilon” közösségi sütő-főző és 
pihenőhely kialakítása is a cél.

A létesítmény déli tájolású, díszes tetőzettel fe-
dett, teljesen egyedi samott tűzteres sütőke-
mence, sparhelttel, falazott zárt grillező hely-
lyel, előkészítő pulttal lesz kialakítva, vala-
mint asztalok, padok és egy nyitott ülőpadok-
kal körül ölelt bográcsozó is el lesz helyezve. 
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Jézus, és a Pócspetriek szenvedését is művé-
szien bemutató stációk, a Keresztút, a legtöbb 
kínzást és megaláztatást átélt Asztalos János 
plébános volt lakhelyétől a parókiától indulna, 
és a templomhoz érkezne, ahonnan az esti 
litániát követően elindultak az emberek a 
szomszédos községházához, hogy tiltakoz-
zanak az egyházi iskola államosítása ellen.
A keresztútnak az állomásai: 1. Jézust halálra ítélik; 
2. Jézus vállára veszi a keresztet; 3. Jézus először 
esik el a kereszttel; 4. Jézus szent Anyjával találko-
zik a keresztúton; 5. Cirenei Simon segít Jézusnak 
vinni a keresztet; 6. Jézusnak Veronika kendőt nyújt; 
7. Jézus másodszor esik el a kereszttel; 8. Jézus vi-
gasztalja a síró asszonyokat; 9. Jézus harmadszor 
esik el a kereszttel; 10. Jézust megfosztják ruhájától; 
11. Jézust keresztre szegezik; 12. Jézus meghal a 
kereszten; 13. Jézust leveszik a keresztről és Anyja 
ölébe fektetik; 14. Jézust eltemetik; 15. Feltámadás.
A stációk elhelyezését megelőzné, (mintahogyan a 
Polgármesteri Hivatalnál az Iskola útnál), a temp-
lomot, és a templomkertet elcsúfító, elektromos 
vezetékek, magasfeszültségű trafók áthelye-
zése, a terület rendezése, a parkosítás, és a 
keresztút állomásait összekötő gyalogút kiala-
kítása. Továbbá, a jelenlegi ásott illemhelyet, a 
templomba járó helyieket, és a zarándokokat is 
kiszolgáló modern WC váltaná.

Keresztút  - Bemutatóhely létesítése - Újratemetés

Első lépcsőben a Művelődési Házban kialakí-
tott „Büszkeségpontban”, szeretnénk bemu-
tatni, „Pócspetri ügy” kiállítási anyag mellett, a 
hit megtartó erejét, az egyházüldözés ellenére, 
a papi hivatást választó helyiek, és a települé-
sen hosszú időn keresztül szolgálatot ellátók 
szép, értékes, a hívek javát szolgáló életútjait.

Majd a kiállítási anyagok bővülésével, gyűjtésével 
egy időben, külön önállóan, erre a célra átalakíta-
nánk egy lakóingatlant, dr. Veres András szombat-
helyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia elnöke szülői házát.
A Hit erejét, s Életutakat bemutatóhelyen, még hang-
súlyosabban jelenítenénk meg, ahogyan a társadalmi 
tendenciáktól eltérően, a Pócspetriek példát mutat-
tak, mutatnak, a keresztényi élet felvállalásából, a 
hitből, és a bátorságból.
A MEMENTO 1948.06.03. Pócspetri Alapítvány 
kezdeményezésére pedig, a kivégzett (a budapesti 
Rákoskeresztúri temető 298. sz. parcellájában jelte-
len sírban elföldelt) Királyfalvi (Kremper) Miklós 
hamvai, hazaszállítását és ünnepélyes újratemeté-

sét követően díszes sírhelybe kerülhet.
A nyitó rendezvényt (2016.06.03.), s mérföld-
kövenként a projektelemek átadó ünnepségeit 
követően, a tragikus események 70. évforduló-
ján, 2018.06.03.-án, ezzel az eseménnyel zá-
rulna a több lépcsőben megvalósuló fejlesztés.  

Pócspetri Önkormányzatának, a ke-
reszténydemokrata polgármesteré-
nek, a képviselőtestületnek, valamint 
a téma iránt elkötelezett civil szerve-
zeteknek, így az Iránytű Gazdaság-
fejlesztő Klubnak feltett szándéka, 
hogy a „Pócspetri ügyet”, az egyházi isko-
lák államosítása elleni tiltakozást, a „ren-
dőrgyilkos falú”, a bebörtönzöttek, a ki-
végzettek, és a bántalmazásokban el-
hunytaknak történetét, a kommunista re-
zsim egyik legnagyobb politikai perét, a 
nemzeti emlékezet kánonába emelje!
Továbbá szeretnénk elérni, hogy a tragi-
kus események színhelye, korabeli s jelen-
legi Községháza/Polgármesteri Hivatal, a 
volt Irinyi kúria, a jelentős történel-
mi szerepe miatt, a tervezett fejlesztés 
megvalósítását követően, hivatalosan 
is bekerüljön, hazánk történelmi em-
lékhelyeinek sorába.  

A projekt eredménye, az emlékhely, a 
bemutatóhelyek, kiállítási anyagok, a 
park, s létesítményei, és a Keresztút 
szolgálná a helyi közösséget, de a me-
gyét és kistérséget érintő tematikus 
utak (Mária Út, Középkori Templo-

mok útja) is, újabb látnivalókkal és szol-
gáltatásokkal bővülnének. 
A szomszéd településre Nemzetünk Kegy-
helyére, Máriapócsra érkező zarándokok 
számára kiegészítő programot biztosító 
helyként működne, de a történelem iránt 
érdeklődők számára önálló turisztikai 
célpont is lehetne.
Egyben, az Európai Uniós, és/vagy hazai 
forrásokból, reményeink szerint az össze-

tettsége miatt is, kiemelt projektként 
megvalósulva, a sokat szenvedő tele-
pülésünknek, Pócspetrinek, és az itt 
élőknek, egyfajta gazdasági kárpót-
lást, közösségi elégtételt is jelentene!

Nemzeti emlékezés kánonja - Elégtétel Pócspetrinek!

Keresztút
bemutatóhely

Kárpótlás,
elégtétel

Nemzeti
emlékezés

Síremlék
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