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PÓCSPETRI A MAGYAR NAPBAN

(A Magyar Nap 
felvétele, A Magyar 

Nemzeti Múzeum 
Fényképtárának 

tulajdona)

A pócspetri eseményeket szinte 
minden 1948-ban megjelenő 
újság első oldalon hozta. A 
Szabad Népben Révai József 
főszerkesztő írt vitriolos cikket 
a klerikalizmus ellen Pócs-
petri kapcsán. A Magyar Nap 
először június 8.-án tudósított 
az eseményekről. „Halál vár a 
gyilkosokra” címmel első olda-
lon négyhasábos írás foglalja 
össze a június 3.-án este ée az 
azóta eltelt időszakban megtu-
dott dolgokat az újság. Itt már 
a kiadott közlemények nyomán 
megállapítja az újság: ki volt 
a felbujtó, ki volt a gyilkos, a 
statáriális bíróság említése azt 
jelentette, hogy a vádlottakat 
vagy felmentik, vagy halál vár 
rájuk.

Jellemzően Királyfalvi Mik-
lósról megírták, hogy hortysta 
zászlós, de azt már elfelejtették, 
hogy a kommunista párt tagja. 
A tudósítások hemzsegtek a hibáktól, de mit is lehet várni abban 
az esetben, amikor gyorsan kell egy ügyet lezárni, és amikor már 
június 3.-án éjszaka Rákosi azzal az utasítással küldte Péter Gá-
bort vezérőrnagyot, a BM Államvédelmi Osztályának vezetőjét a 
rendőrgyilkosság helyszínére, hogy a papnak szerepe van a történ-
tekben.
A Magyar Nap aztán napokon keresztül oldalas cikkekben szá-
molt be az ügy állásáról, de néha minden képzeletet felülmúltan 

nyomon lehet kísérni az akkori sajtó morális 
helyzetét, a politika kiszolgálásában élen járó 
szerepét.

A Magyar Nap a tárgyalásról tudósított, az első 
sorban balról Asztalos János a falu papja, akit mint felbujtót ítél-
tek halálra, középen Királyfalvi Miklós, akit a gyilkosság elkövető-
jeként neveztek meg.
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A külföldi hírügynökségektől a hazai saj-
tóig mindenki képviseltette magát, de vol-
tak ott jogászok, állami tisztviselők, poli-
tikusok, és akik szerencsések voltak, tudtak jegyet venni egy-egy 
tárgyalási napra.. „Példás” gyorsasággal szervezték a tárgyalást. A 
június 3-án este történt esemény nyomozása, bizonyítása, tárgya-
lása, és az ítélet meghozatala néhány nap leforgása alatt lezajlott. 
Ítéletet június 11.-én este már meg is hozta, a felbújtó papot., 
és a rendőr meggyilkolásával gyanúsított férfit a bíróság halál-
ra itélte. A többiek sem úszták meg 10 évnél rövidebb ítélettel, 
amit legtöbbjük le is töltött. A budapesti büntető törvényszék 
rögtönítélő tanácsa még akkor este kegyelmi tanáccsá  alakult át, 
és dr. Olti Vilmos tanácselnök 8 óra 20 perckor ki 
is hirdette, melynek értelmében a kegyelmi tanács 
Királyfalvi Miklós  kegyelmi kérvényét nem tartotta 
kegyelemre méltónak, Asztalos János kegyelmi ké-
rését az igazságügy –miniszter útján az államfőhöz 
terjesztette fel.
A tárgyalóterem zsúfolásig megtelt. Mint kiderült a 
gyanúsítottak legtöbbje azt sem tudta, hogy mi az az 
„államosítás”

Az éjszaka, majd másnap folyamatosan érkeztek a 
rendőri egységek Debrecenből, majd Budapestről is. 
Miután az egységek egy része a falut hermetikusan 
elzárták a külvilágtól, a többiek házról házra járva 
összegyűjtötték a falu apraját, nagyját, megpróbálták 
a bizonyítékokat biztosítani, majd ott a helyszínen 
megkezdték a lakosság kihallgatását.  faluban ös-
szeszedett bűnjelek, amelyekkel állítólag felfegyve-
rezték magukat a falusiak. Kérdés, ezek közül vajon 
melyik tárgyak voltak 1948 június 3-án este  Pócs-
petri utcáin ez embereknél?

(A Magyar Nap  
felvételei,  

A Magyar  
Nemzeti Múzeum  
Fényképtárának  

tulajdona)
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Nem hiszem, hogy volt ol-
vasó, aki  elhitte azt, amit 
az újságíró képaláírásként 
írt az első helyszíni be-
számolójában a „felbujtó” 
Asztalos János édesany-
járól, „akit a gazdag fia 
tyúkólban kényszerített 
lakni, és cselédsorban 
tartott. „

A június  10.-én meg-
jelenő újságban sajátos 
képet fest az újságíró, és 
a fotóriporter a falu la-
kosságáról. A képekkel is 
megpróbálták alátámasz-
tani a cikk mondanivaló-
ját, az elmaradottságot, a 
koszt, amit a képaláírá-
sokkal még jobban fo-
kozhattak.
„Ez a szegény öregasszony 
Asztalos Győrgyné, az 
uszító pap édesanyja. Tyú-
kolban lakott, cselédként 
kezelte gazdag fia.”

Vagy az alatta lévő kép 
aláírása:
„ A 12 éves Császár Erzsébettel is aláíratta a plébános a kérvényt. 
Szülei újgazdák, 8 holdon gazdálkodnak. Erzsébetnek hat testvére 
van, kivették az iskolából dolgozni.”


