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ELŐSZŐ
Több mint egy éve kezdtük el a feloszlatásról szóló emlékezések felkutatását,
s most a Magyar Umbria olvasói kezébe adjuk e gyűjteményt.
Megkésettnek tűnt ez a feladat, és sok esetben annak is bizonyult,
hiszen több olyan egykori rendi közösség van (Mohács, Siklós, Nyíregy
háza), ahonnan nem sikerült semmilyen emléket felkutatni, mert az 1950ben ott lévő testvérek közül már senki sem él. Néhány helyen a História
Domus bejegyzéseire (Eger, Simontomya), máshol az események „ci
vil” részeseinek visszaemlékezéseire (Baja, Hatvan, Eger) tudtunk csak
támaszkodni, de volt, hogy kutatók siettek segítségünkre (Szeged), illet
ve a hagyatékokban, könyvekben lévő visszaemlékezéseket gyűjtöttük
össze, kiegészítve a Magyar Barátban megjelent interjúk anyagával.
E kötet legértékesebb oldalai azonban azok a részek - s hál’ Isten
nek ezek többségben vannak-, amelyek azon testvérektől származnak,
akik egyaránt részesei voltak a feloszlatásnak, de a későbbi újrakezdé
seknek is. Köszönettel tartozunk nekik, mert amint egy-egy magnófel
vétel, vagy írás stílusa mutatja, sokszor igen belső, nem szívesen kimon
dott emléküket osztották meg velünk.
így, ez a füzetnyi anyag, nem akar szenzációk gyűjteménye lenni, sok
kal inkább egy család emlékeit szeretné feltárni, melyet - azt hiszem - csak
azok érthetnek, értékelhetnek igazán, akik mindezt átélték; ismerték „sze
replőiket”, hatásukat.
Nem egy egységes, tanulmánykötetet tart kezében az olvasó. A gyűj
temény az írások „műfaja” miatt, időben és térben is szerteágazó; több
részre bontható. A beszámolókat Mihály atya sorai nyitják meg, melyek az
újvidéki eseményekről szólnak, majd a déli határterületeken élő testvérek
elhurcolásába, az intemáló-táborokká alakított kolostorok életébe, illetve a
többi rendház végleges elhagyásának eseményeibe kapunk betekintést.
A következő számban a jászberényi kolostorban lezajló eseményekről
szóló írást olvashatjuk majd elsőként, mely nem csak a helyi történéseket
dolgozza fel, hanem egyéb összefüggések bemutatására is kiterjed. A hat
vani lázadásról szóló rész Géza, Aurél, Kerubin atya korábban adott interjú
it, az Ágoston atya által készített beszélgetések anyagát, valamint a kisgye
rekként, szüleivel együtt a Hortobágyra telepített Zsákai Piroska beszámo
lóját fogja tartalmazni, melyet Béla atya néhány írásba foglalt emléke kö
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vet, de ezek már a későbbi idők világáról, viszonyairól szólnak. Végezetül
azoknak a testvéreinknek a névsorát olvashatjuk, akik 1944-től kezdődően
fogságban szenvedtek, illetve „erőszakos” körülmények között haltak meg;
valamint azoknak a rendházaknak a listáját, amelyekről nem sikerült infor
mációt szereznünk, illetve amelyek „megmenekültek” a feloszlatástól.
Műfaját tekintve - ezt külön szeretnénk hangsúlyozni!- személyes vissza
emlékezéseket olvashatunk a következőkben; annak írásba foglalását, ahogy az
események a testvérek emlékezetében megőrződtek. Ennek következtében le
hetséges, hogy néhány dátum, személynév - az idő múlása miatt - felcserélő
dött, összekapcsolódott, de mégis ezek a visszaemlékezések adhatják egy ké
sőbbi, tudományos szempontokon nyugvó kutatás alapját. Ezért szeretettel vá
runk minden olyan korrigálást, megjegyzést az itt olvasottakkal kapcsolatban,
melyek az események pontosabb feltárásához vezetnek.
Szeretnénk köszönetét mondani mindazoknak, akik leírták vagy leírat
ták, kérésünkre felkutatták ezeket az emlékeket, de azoknak is, akik segít
ségünkre voltak e gyűjtemény összeállításában (fr. Ágoston, fr. Kapisztrán,
fr. Máté, fr. Nikodémus, fr. Bertalan, fr. Xavér, Zsákai Piroska, Pásztor
Erzsébet, Fáy Zoltán, Borsodi Csaba, Baricz Árpád, a bajai FVR). Ugyan
akkor elnézést kérünk mindazoktól, akiknek írását a szerkesztés vagy a
témák szétágazódása miatt rövidítenünk kellett. A beszámolók eredeti pél
dánya a provincia könyv- illetve levéltárában megtalálható lesz.
Lehet, hogy merésznek tűnik a cím: „ Te pucér Krisztus, hol hagy
tad az ingedet? ”; mentségünk: nem mi találtuk ki - amint majd Aurél atya
beszámolójában olvashatjuk-, a fegyőr köszöntötte így Rafael atyát, ami
kor 1951 hamvazószerdáján megérkezett Vácra.
Talán ez a minősítés a legnagyobb dicséret, amely mellé a megbecsü
lésjeleként ez az összeállítás is szeretne társulni, remélve, hogy kicsit köze
lebb kerül mindenkihez azok személye, kora, akik „otthagyták” az ingüket,
olykor még az életüket is.
E m lékük a ‘szétszóratásban ’, de a ‘keretben ’ töltött éveimben is
bíztatólag hatott rám ‘Kispajtásom - Kristóf szavai - Jézus Úr üdvözíteni
akar’, de az utat O határozza meg. Ergo: ‘sic debuitfieri!’” (fr. Mihály)
Adja Isten, hogy bennünket is bíztasson mindez!
Pasarét, 1999. június 20. A hatvani lázadás évfordulóján.
fr. Kálmán Peregrin
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ÚJVIDÉK
Alapítás: 1942. szeptember 1.
A testvérek elhurcolása: 1944. október 23.
A kolostor végleges elhagyása: 1945. február 2.
(a kolostor később átkerült a horvát nyelvű Szent Cirill és Metód Provincia
kezelésébe)
fr. Kamarás Mihály
ÚJVIDÉKI R END H Á ZU NK A LAPÍTÁSÁNAK ÉS 1942
1945 KÖZÖTTI M Ű K Ö DÉSÉN EK RÖVID TÖRTÉNETE
Az újvidéki ferences rendházat alapító P. Körösztös Imre Krizosztom hátrahagyott személyes följegyzése szerint - 1942. augusztus 10-én ér
kezik haza az orosz (szovjet) frontról. A katonai szolgálatból való le
szerelése után első útja Újvidékre vezet, ahol két rendtársával P. Varga
Vitállal és P. Monostori Imrével együtt nyomban hozzálát a Bukovinából
a Délvidékre áttelepített székelyek lelki gondozásához. Egyidejűleg tár
gyalásokat folytat a város vezetőségével és ígéretet kap a messzemenő
támogatásra, ha a ferencesek Újvidéken templomot és rendházat alapí
tanak.
Krizosztom atya P. Schrotty Pál provinciális meghatalmazásával
szeptember 1-jén már kész tervvel jelentkezik Kalocsán dr. Horváth
Győző püspök úrnál, aki áldását és engedélyét adja a Főegyházmegye
részéről.
1942. október 6-án a definitorium elfogadja Léh Mátyás szépligeti
plébános felajánlását: családi házába örömmel fogadja be a ferencese
ket. (A plébános korábban trappisták letelepítésére gondolt. Magyar
trappisták azonban nem lévén, a politikai vezetés ezt a szándékát nem
helyeselte.)
Az átalakítási munka rövidesen megkezdődik: a ház földszintjén a
kápolna, az emeleten a rendtársak lakásának kialakítására kerül sor. A
felszentelés ünnepi szertartását P. Zadravecz István ferences tábori
püspök végzi 1943. február 2-án.
A kápolna hamarosan szűknek bizonyul, ezért hozzá kell látni a
bővítéshez. Néhány hónap alatt, október végére ez a munka is elkészül.

8

fr. Mihály

Az újabb felszentelést dr. Beresztóczy Miklós, pápai kamarás ce
lebrálja. (A kápolna alapterülete azóta sem változott, csupán belső át
alakítások és felújítások történtek.)
A papi teendőket Krizosztom atyával együtt P. Kiss József és P.
Szikra Ferenc nagy buzgósággal végzi, míg Scheibel Modeszt és Cseh
Anicét testvérek a konyhai és a kántori teendőket látják el. Krizosztom
atya ebben az időszakban szervezi meg rendkívül rövid idő alatt egész
Délvidék cserkészetét, és lesz annak főparancsnoka. Kiss József atya
helyét március végén én veszem át, nyáron pedig Hornyák Domonkos,
Vértes Hónor és Nagy Máriusz atyák kapnak Újvidékre dispozíciót.
Az iskolákban és a székely telepeseknél folyó szorgos munka mel
lett egy hetes nagy missziót is tartanak a város négy: katolikus, örmény,
német és horvát templomában. Azután P. Kiss Szaléz tart tridumot a
katonaság számára. A lelkes munka nemcsak a helybéli vallásos élet
fellendülését eredményezi, de a környék papsága is gyakran meghívja
az atyákat tridumok tartására, lelkigyakorlatok vezetésére.
A rohamos fejlődést rövidesen gyors leépülés követi: a háborús
bombázások és az 1944. márciusi német megszállás miatt megszűn
nek a rendszeres iskolalátogatások; Hónor és Ferenc atyát behívják
a horvát leventék lelki gondozására, Domonkos atyát Csongrádra
helyezik, Máriusz atya pedig eltávozik. A lehelyezett Felicián atya
gyenge idegei nem bírják a bombázásokat. P. Kovács K ristóf azon
ban vállalkozik a lejövetelre, mondván: ha Jézus őt üdvözíteni akar
ja, vértanúvá is teszi.
Szeptemberben a Szálasi-nyilatkozat elhangzása után Krizosztom
atyát a város vezetősége a főtérre szervezett gyűlésen tiszti uniformisban
való megjelenésre rendeli ki, ahol a nagygyűlés résztvevői - többek kö
zött a még ott állomásozó katonák és csendőrök - a háború folytatása
mellett tüntetnek. Az egyenruhások azonban hamarosan elvonulnak. A
rendházba érkező atya magába roskadva jegyzi meg: mindennek vége,
a jeleneteket sokan fényképezték.
Az elvonuló vezetők és sokan a hívek közül is biztatják, hogy vo
nuljon ő is velük az anyaországba. Válasza: amíg hívek jönnek a temp
lomba, a pap nem hagyhatja el a rábízottakat. A hívek pedig, hisz más
reménységük már nincs, szüntelenül jönnek mindennap a templomba.
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Október elején Krizosztom atya tudomást szerez arról, hogy 6-án
indítják az utolsó vonatszerelvényt az ország belsejébe, ezért az egyházi
felszerelések jelentős részét nagy utazókosárba csomagoltatja és Budá
ra küldi velem. Október 12-ére sikerül néhány, a frontról visszaérkező
magyar katonával és német tiszttel visszaérnem Újvidékre.
Október 23-án a szentmise befejezése utáni reggelen szerb parti
zánok szállják meg az utcákat. Minden 17-50 év közötti magyar és né
met férfit „igazoltatás” végett összeterelnek a város szélén lévő
tengerészlaktanyába. A környező falvakból néhány nap alatt az
újvidékiekkel együtt több ezer ember verődik össze. Ide kerülünk mi is.
Október 28-án este, az internáló táborrá alakult laktanyában mint
egy 250-300 férfit, köztük Krizosztom atyát is, név szerint szólítanak ki,
majd vezetik át egy külön (2. sz.) pavilonba azzal, hogy másnap reggel
hazatérhetnek. A következő napon ezek a férfiak még a laktanya külön
épületében vannak, s nekem sikerül Krizosztom atyával az ablakon
keresztül beszélgetnem. A felajánlott tejet, melyet ismerősök adtak be,
nem fogadja el, csupán cigarettát szeretne. Röviden pár szót váltunk: az
evilági létbe vetett reménysége szertefoszlott - mondja - s átadja ma
gát a Gondviselés terveinek. Mint már előzőleg is több alkalommal egy
mást a pápai búcsúban részesítjük.
Alkonyaikor mozgolódás támadt a táborban, valamiféle készü
lődésről is regélgettek. Sötétedéskor a név szerint kivezetett férfia
kat hármasával összekötve az udvarra hajtják, és zene mellett és
káromkodások közepette ütlegelni kezdik. A súlyos betegségben lévő,
lesoványodott Krizosztom atya - ahogy később meghallottuk - rö
vid ideig bírta elviselni a kivégzésnek ezt a módját. Az áldozatokat
még az éjjel teherkocsikon a Duna partjának árterületére szállítot
ták, és ott el is földelték őket.
A táborban maradtak közül 800 embert - köztük Kristóf atyát és
engem - Mindenszentek délutánján, kompon, a Duna túlpartján fekvő
Péterváradra szállítottak, ahol a vár alatti kazamatákba tereltek. Itt egész
éjszaka alkalmunk volt meghallgatni a hozzánk bújó emberek gyónásait,
hogy a feloldozás által a lélek enyhülését nyerjék el. Reggel találkozva
Kristóf atyával meg is jegyezte: látod, ezért kellett nekünk ide kerülnünk!
Útnak indulva minden helységben 200-200 embert leszámoltak és
az ottani őrségre bízták, hogy a romeltakarításban dolgoztassák őket.
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Mikor a végére kerültünk a menetnek, a partizánok elkezdték a verést,
hozzánk hajtva a református lelkészt (Buda Józsefet) és egy német
katonafoglyot (Michael Weidner svájci kapucinus testvért). A mintegy
35-40 km-re lévő Indjija község volt a végcél. A vértanúságra vágyó és
arra szinte tudatosan készülő Kristóf atya az elszenvedett bántalmazá
sok miatt a cél előtt elájult, majd egy teherkocsira dobva lelőtték. Holt
testét a falu szélén dobták le, majd valamelyik közös sírban földelték el.
Utolsó szavai, melyeket suttogva mondott: „Sic debuit esse!” így kellett
befejeződnie fiatal (29 éves) életének.
A fogság megpróbáltatásokkal teli napjai az életben maradot
tak számára (közben a német katonát és egy beteg társunkat is elte
mettük), decemberben értek véget: feloszlatták a tábort. Én is haza
kerültem Újvidékre. 1945 februárjában engedélyt kaptam, hogy Pécs
re utazzam. Ekkor tettem jelentést Krizosztom és K ristóf haláláról a
Rend vezetőségének. Visszafelé Baján hozzám csatlakozott P. Pé
ter, mert attól tartottam, amint hírlett is, hogy a nem délvidéki születésüeket Jugoszlávia elhagyására kötelezik. O lenti születésű lévén
ott is maradhatott, amikor május 1-jén végleg „át-tettek a határon”
(preko bacati - átdobni).
Később Péter atyának is el kellett hagyni a várost. Utána egy al
bán páter Ashiku volt néhány évig, majd a horvát Provincia vette át a
kápolna és rendház gondozását. Harmath Károly atyát tették meg ve
zetőnek, aki az AGAPÉ nyomdát megalapítva, azóta számtalan köny
vet, Bibliát, szentképet, folyóiratot szerkesztve megvalósította a mon
dást: „Sanguis martyrum semen christianorum”.
M

in d e n n a p o k a z ú jv id é k i k o l o s t o r b a n

Az újvidéki ferences rendház 1942. február 2-tól 1944. október
23-ig szerető otthonként ölelte át és rejtette magába egykori tagjainak
személyes életét, hogy egymást támogatva, Isten kegyelmében fejthes
sék ki papi tevékenységüket. A múlt egyre mélyülő kútjából merítve,
immár öt évtized elmúltával emlékezni és elmélkedni szeretnék: kik és
milyenek is voltak ennek a közösségnek tagjai, hogyan is igyekezték
járni a Gondviselés által megszabott utat az alig két esztendőre terjedő
idő alatt.
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Az első részben megemlítettem mindegyik ott élt rendtagnak a
nevét és beosztását, melyet mindenki valóban buzgón és példás oda
adással igyekezett betölteni. Ennek a buzgóságnak is volt köszönhető,
hogy az ottani emberek, akik számára a szerzetesi élet teljes újdonság
volt, nagyon gyorsan szeretetükbe fogadták ferences családunkat. Már
maga a tény, hogy testvéri közösséget alkottunk, imponált nekik, s nagy
bizalommal jöttek kis templomunkba. Bizonyos, hogy a hívek mindegyi
ke a neki megfelelő korú és beállítottságú paptól remélte a szükséges
eligazítást vallásos élete számára. Az alapító Krizosztom atya a P. Pro
vinciálistól hangsúlyosan kérte és meg is kapta az éppen aktuális mun
kára alkalmas személyt.
Gyóntatónak a komoly szerzetesi múltú 5()-es atyát: Hornyák Do
monkost kérte és kapta is. Az iskolákba Budáról Nagy Máriusz hittanár
érkezett, aki beszédeivel sokakat vonzott hozzánk. A vidék, főként horvát,
sokác lakossága számára a missziós munkát Vértes Hónor atyánk vé
gezte valóban fiatalos lendülettel és fáradhatatlanul, amíg a horvát le
venték lelki gondozására el nem kérték. Szikra Ferenc atya, akit velem
együtt ’42-ben szenteltek, főként a város alsó iskoláiban tanított hittant.
De hamarosan a kiskorúak törvényszéki lelki gondozójává is kérték.
‘44-ben őt is elvitték horvát leventékhez, mint Hónor atyát.
A főnök atya rám a székely telepeket: Hadiknépe és Hadikfalva
iskoláit és egyéb papi teendőinek végzését bízta. Ez utóbbi tényke
désekben ő maga is és a többi atya is szeretettel segédkezett (pl. esketés, temetés, házszentelések idején). A városban kéthetenként a rendőr-tanosztály tagjainak kellett erkölcstani órákat tartanom.
Csupán egy mellékesnek tűnő esetet akarok megemlíteni, mert az
később életmentésszerü volt. Máriusz atya valamiért Budapestre ment,
és őt kellett helyettesítenem a polgári iskolában. A nővérek mellett, a
civil tanárok között, szerb származásúak is voltak. Ezek egyikét a hábo
rú végén, amikor partizánok jártak a lakásokat ellenőrizni, egy partizán
hoz osztották be. Amikor a rendházba érkeztek és fölismert engem,
azzal vezette el a katonát, hogy temetőt és templomot nem kell felírniuk
(pedig a hívek már előre féltettek, hogy ismét elvisznek).
1944. márciusában történt német megszállás után fölerősödött az
amerikai-angol bombázás, és ez véget vetett minden békés tevékeny
ségnek. A várost szisztematikusan kezdték kiüríteni, atyáinkat is elhe
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lyezték. Júniusban Kovács Kristóf atya kérte a provinciális atyát, hogy
odajöhessen az odahelyezett Gellért atya helyett. Azzal a titkos, majd
bevallott szándékkal érkezett: „ha Jézus Úr üdvözíteni akar, vértanúvá
tesz”. Gyorsan megszeretik a hívek és imádságát, kérését teljesítette a
Jézus Úr.
Legfőképpen a rendházat alapító Krizosztomról kívánok megem
lékezni. Rendkívül céltudatos és akaraterős egyéniség volt. Messze te
kintő terveit törékeny testi adottságai ellenére (178 cm magas és 54 kg
testsúlyú) határozottságot sugárzó tetterővel igyekezett végrehajtani.
Sokat, főként a szovjet frontról való visszaérkezése után, igen sokat
betegeskedett. Szüntelen fájdalommal járó isiásza nem tette őt sem ke
serűvé, még kevésbé humortalanná. A szépszámú, nyolctagú, család
ban állandó volt a csendes jókedv, ugratás, melyből ő is kivette részét.
A szépligeti plébános úr által fölajánlott ház átalakítási munkálatai
hoz jelentős összegre és építőanyagra volt szükség, ő mindkettő megés beszerzését találékonyan intézte. Budapesten nem hagyta el az illeté
kes hivatalokat, amíg az anyag kiutalását el nem intézték. Ebben a tény
kedésében a fronton megismert magas rangú tisztek is segítségére vol
tak. A városban pedig az építkezések időszakában többször meghívta a
város vezetőit vacsorára (melyet többnyire mások szállítottak) és ott
mindegyik személlyel személyesen beszélte meg a következő szüksé
ges lépést. így történhetett meg, hogy a legszigorúbb anyagzárolási idő
ben is a 9 m hosszú kápolna 32 m-re nagyobbítása rekordidő alatt való
sult meg.
A hely persze így is szűknek bizonyult, hiszen a háborús hátország
szinte minden családjának valamelyik tagja a fronton volt, s az itthon
lévők szüntelenül ostromolták az Eget kis templomunkban.
A pénzadományok összege alapján Krizosztom atya egyébként bármily nagy összeget is adott egy-egy család - senkivel sem tett kivé
telt (nem volt pl. „fenntartott hely” a templomban). Kiváló érzékkel
vette rá a módosabb híveket egy-egy oltár költségeinek kiegyenlítésére
vagy a padok, gyóntatószék és más templomi felszerelés (kehely, mise
ruha) beszerzésére. Gyakran emlékeztette a híveket arra, hogy ez az ő
templomuk.
Az evangélikus vallású Maca János építészünk is sok munkát, ter
vezést és anyagbeszerzést végzett teljesen gratis. Ő és felesége sze
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rették volna „rendházfő atyát” - amint nevezték - rávenni arra, hogy
utazzék el gyógykezeltetésre Harkány fürdőre. Amikor a szükséges
összeget is átadták neki, azzal jött haza, hogy mindegyikünk írja össze,
mire van szüksége. A házaspár később mégis magával vitte gyógyke
zelésre Harkányba.
Igen jellem ző magatartására, amikor a német katonaság kijárási
tilalmat rendelt el, fölvette katonatiszti egyenruháját, csákóját s felcsatolta
revolverét. „Ha valamelyik német megállít, én lelövöm”. Alig sikerült
lebeszélnünk erről az esztelengségről, annyira megharagudott a fronton
tapasztalt magatatásuk miatt a német tisztekre.
Krizosztom atya egyik rokona, Tallján József alezredes gyak
ran jö tt el hozzánk és tőlünk telefonált feleségének, hogy hosszasan
marad velünk. Ilyenkor mindig elmentek a környéket „átfésülni”.
M ert a békésnek látszó polgári élet alatt lappangó, egyre erősödő
partizán csoportok szüntelen nyugtalanságot keltettek. Egyik vonat
robbantást követő útjuk alkalmával a szerb tanya istállójában az egyik
rendőr gyanús lódobogást hallva, az állatok alatt csapóajtót talált.
Fölszólításukra, hogy jöjjenek elő, akik lent vannak, sortüzzel vála
szoltak. Erre a rendőrök kézigránátot dobtak le. Öt személy volt:
kettő az egyik pravoszláv pópa leánya és fia volt. Az apa emiatt
bosszút esküdött a magyarok ellen.
1944-ben a „felszabadulás” után ő lett a városparancsnok. Elhurcoltatásunk után néhány ismerőse elment és kérte, hogy bennünket sza
badítson ki. Rövid válasza az volt: mért nem mentek vissza az „anyaor
szágba”? (45 után az alezredest Budáról a laktanyából vitték el Újvi
dékre. Azt állították róla, hogy a börtön ablakán akasztotta föl magát.)
Az utolsó hetekben, amikor már csak hárman voltunk, Krizo
sztom atya gyakran mesélt a múltjáról, mely eléggé mozgalmas volt.
Szécsényben a cserkészet vezetése és a noviciátban az énektanítás
volt a kedvelt munkája. Az Amerikába vándorolt magyar hívek gon
dozására is vállalkozott, ahonnan eléggé kalandosan segítette haza
jö ttét a püspök. A plébánia egyik családjának pártában maradt lánya
ugyanis azt állította, hogy a „Father” házassági ajánlatot tett neki, és
ezt két szülője is tanúsította. Az ottani törvények szerint valóban el
kellett volna vennie a hölgyet, ezért megyéspüspöke hazasegítette.
„A story-t” sajátos humorával mesélte el. „Inkább hazajött s a keleti
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frontra jelentkezett.” Ő volt aztán az egyetlen tiszt, aki a visszavo
nuló katonákkal jött, majd a bukovinai székelyeket is segítette. Vitézségi kitüntetését gyakran használta a minisztériumokban, amikor
a telepesek számára az ügyeket intézte. 1944. október 28-án, éppen
a megnagyobbított kápolna felszelésének évfordulóján, befejezte
szenvedésekkel és buzgó munkával teli, de imádságos életét.
A háború után Pál atya megengedte, hogy Krizosztom atya kelyhét magam használhassam. És ezzel misézhettem „a szétszóratás”
idejében sok helyen, ahová éppen a „segédmunkás évek” alatt elju
tottam. Külön segítő kegyelemnek tartom, mivel ezt is figyelmezte
tőül kaptam, hogy ne válljak méltatlanná az Ő és K ristóf atya emlé
kéhez...
Nem mulaszthatom el, hogy Kovács K ristóf atyánk három hó
napig tartó újvidéki ténykedéséről és vértanúságáról néhány sort ne
írjak még. Korábbi papi tevékenységét különböző kolostorokban,
templomokban (pl. Debrecen, Kassa, Rozsnyó) fejtette ki. Nagyon
ham ar megszerették a hívek „ízes” Ady-s és Pázmányos magyarsá
ga miatt, de közvetlen, barátságos magatartása miatt is. A laktanyá
ban is hamar megtalálta a beteg és szomorú embert, és „ne aggódj
kispajtásom ” megszólítással biztatgatta, erősítgette. Sikerült egyik
nap kis üveg bort és ostyát behozatnom, hogy este misézzünk. Ami
kor lenyugváskor kerestem a bort, Kristóf mosolyogva mondta, egyik
betegnek adta szíverősítésül. „Mi meg úgyis imádkozhatunk Jézus
Urunkhoz!”
Az ő sírját is hiába keresték, több alkalom m al is, amikor
már lehetett utazni: újvidéki hívek is, de a rokonságából is. Eb
ben is beteljesedett, am it Indjijába vezető utunkon mondott: „lá
tod, kispajtásom , mi annyi em bert részesítettünk tem etési szer
tartásban, m inket senki sem fog elbúcsúztatni” . Ha a külső szer
tatás el is m aradt, Jézus Urunk bizonyára a m ennyei Atya elé
v ezette hűséges szolgáját, aki a vértanúságra vágyódva kérte az
örök életet...
M indnyájan hiszünk Istenünk szeretetében és gondviselő
bölcsességében: O tudja, milyen útra állítson bennünket. Soha
nem tudom eléggé m eghálálni, hogy ezzel a két Rendtársam m al
élhettem életük utolsó három hónapját. Olyan m eghitt, mély ba-
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rátságba „kovácsolódtunk” össze, mely egész további életem re
is kihatott. Hiszen az első papi évek döntő hatással szoktak len
ni hivatásunk kialakulásában, fejlődésében. Kezdő papi életem
egyik nagy kegyelmének tartom bizalm ukat, mellyel m egnyíltak
és egész életüket föltárták előttem . A helyzet lehetőséget nyúj
tott, hogy a kápolnában együtt végzett im ádságaink, majd a kö
zösen készített és elfogyasztott vacsoráink után hosszasan be
szélgethessünk és készülhessünk a ránk váró sorsra. M indket
ten biztosra vették, hogy elkerülhetetlen a vég. „M iért félnénk,
am ikor senkit sem bántottunk” - volt az ellenvetésem . Nekik
lett igazuk. N yugodtan mentem vissza október 12-én, pedig az
zal a gondolattal küldött föl K rizosztom atya Budára, hogy nem
tudok visszatérni. (Az az út külön kaland, melyben Ferenc atya
segített - mint katonatiszt - vonatjegyhez, mert „civ ilek ” már
nem kaphattak.) Szűz M ária m iséjét tanultuk meg, hátha lesz
alkalm unk m isézni, majd a pápai áldást, hogy abban részesítsük
a haldoklókat.
Emlékük a „szétszóratásban”, de a „keretben” töltött éveim
ben is bíztatólag hatott rám: „Kispajtásom - Kristóf szavai - Jézus
Úr üdvözíteni akar”, de az utat O határozza meg. Ergo: „sic debuit
fieri!”

P. Réz M arián és az újvidéki közösség tagjai
az 1914-es népmisszió alkalmával

Szegedi ministránsok a ’30-as években

A Szeged-Alsóvárosi templom egy negyvenes évek beli képeslapon
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A DEBRECENBE HURCOLT KÖZÖSSÉGEK
S zeged

Alapítás: 1480.
A testvérek elhurcolása: 1950. június 9-én, éjjel
Újrakezdés: 1989. augusztus 5.
fr. Tátrai Gábor
SZEG ED I E LH U R C O L Á SU N K ÉS EGYHÁZM EGYÉS
M Ű K Ö D É SE M TÖ R TÉN ETE
Szolnok volt az első helyem, hat évig működtem a városban, majd
1949. július 25-én, Szent Jakab ünnepén Szegedre kerültem. Jól érez
tem magam, fő foglalkozásom a hitoktatás volt. Szeged Alsóvárosa
tartozott hozzánk, majdnem 30 ezer hívővel - ez nagy munkát jelen
tett. Hatan voltunk páterek, négyen pedig laikus testvérek. Nagy
volt az összetartozás, egymás munkáját becsültük. Szombatonként,
vasárnaponként már sok munkánk lett: sok gyóntatás, beteglátogatás,
stb. M indenki kivette alaposan a részét a munkából. Én kaptam meg
a R ózsafüzér T ársulat vezetését, amelyben azon voltam, hogy a fia
talok is vegyenek részt a társulatban. Rövidesen alig fértünk el a
terem ben (pedig nagy terem volt). Voltak általános iskolások, kö
zépiskolások, sőt egyetemisták is. Természetesen óvatosnak kellett
lenni, a gyerekek nem egyszerre távoztak el, hanem kisebb csopor
tokban, mert az ilyesmit már nagyon figyelték. Ettől függetlenül már
éppen azon gondolkodtunk, hogy nyilvánosan fellépünk, amikor 1950.
június 9-ről 10-ére virradó éjszaka beleszólt a történelem (ugye na
gyon finoman mondtam?).
Ezt megelőzően már különféle cikkek jelentek meg a szerzetesren
dek ellen. Elsősorban a nagy kommunista ideológusnak, Révai József
nek a cikkei, amelyeknek a címei igencsak ezek voltak: „Mire való a
Jezsuita rend?”, „Mire való a Piarista rend?” „Mire való a ferencesek
rendje?” . .., és így tovább...
Ugyanakkor nem gondolták meg azt, hogy hány, de hány kiváló
magyar ember került ki pontosan ezekből az iskolákból. Nem beszélve
Kossuth Lajosról, Széchenyiről és a többiekről, akik az egyházi iskolák-
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bán nevelődtek olyan jó magyarrá, mint amilyenek voltak. Kérdés tehát
valóban „Mire való...”? A történelem erre is megadja a feleletet...
„Eljött tehát 1950. június 9-ről 10.-éré virradó éjszaka. A rend
házban mindenkinek megvan a maga dolga, de egy közülünk, heten
ként más és más, a hebdomadárius, vagyis hetes. Ő megy a bete
gekhez, neki kell lemenni napközben is, ha hívják gyóntatni, bárme
lyik órában.
Azon a héten én voltam a hebdomadárius. A közös esti ima után
lefeküdtünk. Éjjel 1/2 12 órakor kopogtak az ajtómon. Kiszóltam:
- Igen, hallom, mindjárt megyek.
Gondoltam, hogy beteghez kell mennem. A következő pillanatban
egy dörgedelmes hang megszólalt:
- Tessék azonnal felkelni! - Gondoltam, ennek már fele sem tréfa.
Felkeltem, kinyitottam az ajtót. Megszólal az ávós:
- Tessék azonnal jönni utánam!
Mit csináljak, mentem utána. Fegyver volt nála. Valamit alá kellett
írni, valószínűleg azt, hogy deportálnak. De hogy hová, azt nem tudtuk.
Visszamehettünk a szobába és összepakolhattunk ötvenkilónyi cuccot.
Az egész Mátyás teret ávósok vették körül. Minket civil ávósok és fegy
veresek kísértek. Leponyvázott teherautóval szállítottak el. A fegyveres
ávós ránk förmedt:
- Mindenki csöndbe marad, egy szót se!
Csöndbe maradtunk, de egyet nem tudtak megtiltani, mégpedig
azt, hogy egymásra néztünk és mosolyogtunk. Ezeket a mosolyokat
soha el nem felejtettem. Pedig nem tudtuk, hogy hová visznek. Azt sem
tudtuk, hogy a Szovjetunióba, azt sem, hogy akasztani-e?
Debrecenben a Mikes Kelemen utca 31. szám alatt pakoltak ki
bennünket.” 1
Mikor megtudtuk, hogy nem lesz se Szovjetunió, se akasztás, kissé
megnyugodtunk. Zalán atya, a Csapókerti házfőnök, majdnem sírva fa
kadt. Elszállásolásunk: négyen kerültünk egy szobába. A legalsó „ágy
neműnk” újságpapír volt, persze a padlón, a földön. De ez akkor olyan
természetes volt. Nem fáztunk, hiszen nyár volt.
Ágoston atya az első éjjel megszökött, de egy hét múlva, éjszaka,
Budapestről visszahozta a rendőrség. Ott mellettem a földön helyet szo
rítottam neki.
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Hosszú napok voltak, s még hosszabbak az éjszakák. A hívek elég
gé elláttak élelemmel. Ki lehetett menni az udvarra is.
így kezdték: Uraim! Szokatlan volt ez a megszólítás. Elmond
ták: aki aláírja, hogy kilép a rendből, az már reggel mehet, ahová
akar. Jusztinián atya - a házfőnök - azt mondta: „Döntés előtt egy
két percre hagyjanak magunkra!” Kimentek. Erre az atya megszó
lalt: „Én mint házfőnök megengedem, hogy aki akarja írja alá, hogy
szabadulhasson.”
Bejöttek a rendőrök. Kérdezték: „Nos, akkor ki írja alá???” -N ém a
csend! Senki se írta alá. Soha el nem felejtem ezt a „csendet” . Mégis
néhány nap múlva - kb. másfél hónap után - mindenkit elengedtek.
Én Szolnokra mentem, az előző (első) helyemre, ahol hat évig vol
tam, 1945-ig mint tábori lelkész, majd mint hittanár az ipari iskolában.
Egy vallásos család fogadott be.
Augusztus vége felé egy örvendetes levelet kaptam: a váradi egy
házmegye magyar részének helynöke Debrecenbe a Szent István
plébániára beosztott káplánnak. Egy év múlva a Szent László plébániá
ra kerültem. Hat évig voltam Debrecenben. Ezalatt kb. 20 iskolában
(köztük a Debreceni Református Gimnáziumban) tanítottam. Jártam a
tanyákat, legtöbbször kerékpárral; megszerettem Debrecent. De az
ÁVO nem szeretett, ezért 1956 nyarán Kondorosra kerültem. Széplelkü esperes-plébánosom volt Kondoroson. Ott is hitoktattam, de lelkigyakorlatokat is volt módomban vezetni. (Orosháza, Gyula, Békéscsa
ba, Mezőhegyes, Kétsoprony, Endrőd... stb.) Két évig voltam Kondo
roson, szép élményekkel gazdagodva.
1958. október 1-jével Békéssámsonra helyeztek, de ott már egye
dül voltam. 31 év alatt sok minden történt. Sok széplelkű buzgó hívőt
találtam ott is. Nagyszerű elődeim voltak. Tettem amit lehetett. Sajnos a
templom a plébániától 1 km-re volt, de ezzel az indokkal sikerült a plébá
nián is nyilvános kápolnát létesíteni, sok utánajárással. Közben az Oros
házi kerület esperese lettem.
31
éves lelkipásztori munkám után, 1989. szeptember 1-jén jöttem
nyugdíjba, szülőfalumba: Kerekegyházára. Itt is végzek papi munkát,
sőt azóta 33 helyen voltam. A szülői házban lakom Margitka testvérem
mel. Isten kegyelméből a 82. évemben vagyok.
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Talán a legfontosabb kimaradt: „Hogy sikerült kapcsolatot tar
tani a renddel?” Iparkodtam, ahogy lehetett. Még akkor - 1950-ben
- megírtam, hogy hol vagyok. 1950. augusztus elején volt egy békegyülés. M egkérdeztem, hogy elmenjek-e? Oszkár atya válaszolt:
„Gyere, mink is ott leszünk.” Nehogy a baloldaliak szakadást csinál
janak. Aztán a Rend helyeztetett el Debrecenbe. Később elmentem
a lelki találkozókra Esztergomba, Pasarétre. Lelkigyakorlatra több
ször mentem Budára.
Iparkodtam a nagy ünnepekre ferences kisegítőt kérni. így járt
nálam: Béla, Lehel, Mór, Aurél, Géza, Gáspár, Töhötöm és Gyula atya.
B

a ja

Alapítás: 1687.
A testvérek elhurcolása: 1950. június 10.
A BAJAI ESEM ÉN Y EK
„1950. június hó 10-én, szombati napon reggel 6 órakor az államvédelmi
rendőrség belügyminiszteri rendeletre rendőrségi teherautón elszállítot
ta a bajai ferenceseket Debrecenbe az ottani ferences kolostorba; az
itteni kolostort pedig lezárták. A hetipiacon megforduló közönség cso
dálkozva látta, hogy a „barátok” nincsenek itt; ezen a napon nem volt
szentmise és harangozás sem.
Wehring Péter bajai polgármester tárgyalt Dr. Bagó István hit
tanárral, és telefonon kérte a templom ügyében, hogy az istentiszte
letek megtartásában ne legyen fönnakadás. Dr. Bagó Flach András
józsefvárosi plébános, kerületi esperes társaságában a délelőtt fo
lyamán autóval Kalocsára utazott és ott Grősz József érsek úrral
tárgyalásokat folytatott. Ennek eredményeként a Főpásztor szóbeli
m egbízást adott Dr. Bagónak a Szent Antal Plébánia ideiglenes ve
zetésére vicarius oeconomusi minőségben és mellé ideiglenes átme
neti kisegítő lelkészi minőségben megbízta Porvai János érseki ta
nácsos hittanárt és rögtön megadta vasár- és ünnepnapokra a trinandi
fakultást.
Estefelé átadta a városi hatóság a templom és a kolostor főbe
járatának kulcsát Dr. Bagónak. Este a templomajtóra kifüggesztett
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hirdetés jelezte, hogy június 11-én
vasárnap a rendes vasárnapi mó
don lesznek a szentm isék. Tekin
tettel, hogy a kolostort kívülről nem
lehetett bezárni, ezen éjjel rendőr
vigyázott a tem plom ra.”
„Július 2-án Schoblocher Si
mon a ferencesek volt házi alkal
mazottja (193 7-től végzett kisegí
tő munkát a kolostorban), aki az
óta a Szent Antal Plébánia sekres
tyése, rendőrkapitányi m egbízás
ból te h e r a u tó v a l D e b re c e n b e
ment, és elszállította a volt bajai
ferencesek részére az itteni sze
mélyi vonatkozású holmikat (ruha,
A bajai ferences templom és
fehérnemű, breviárium stb.).”
kolostor
„S zeptem ber 7-én érk ezett
meg Debrecenből Jakovics József
(Dániel) volt ferences testvér, aki a rend hivatalos föloszlatása után
vállalta itt a sekrestyési és harangozási teendőket.”
„Augusztus 29.-ei keltezéssel a Magyar Katolikus Püspöki Kar
szózatot adott ki, melyet szeptember 27-én minden szentmisén fel
kellett olvasnunk. A szöveg nagy vonásokban ismerteti az Egyház
és állam között létrejött megállapodást, majd így folytatja: „mely hi
vatva van az Egyház és állam békés együttélését biztosítani.” A szer
zetesrendekről ezt írja: „Fájdalmasan érint azonban bennünket az a
tény, hogy a szerzetesek m űködésének megvonását nem tudtuk
megakadályozni. Itt meg kell elégednünk a tiltakozással és e tiltako
zásunkat ez alkalommal is ünnepélyesen megújítjuk. Kérünk benne
teket, im ádkozzatok a szerzetesekért és támogassátok őket, hogy az
új viszonyok között is a régi hűséggel és önfeláldozással szolgálhas
sák Istennek és a hazának szent ügyét.” Rendelkezés szerint szep
tember 24-én minden templom ban a gyűjtés a szerzetesek javára
volt.

Schoblocher Sim on

22

Hogy akkor, azon az éjszakán mi történt a testvérekkel, semmi
lyen kézirat vagy tanulmány nem rögzíti. Azonban egy élő tanú ezt a
rejtélyt részben felfedi, azért részben, mert a testvérek további sor
sáról nem tud.2
S c h o b l o c h e r S im o n

b e s z á m o l ó ja :

„1950. június 10-én szombaton hajnali 3 óra tájban felzavartak ál
momból, hogy 10 perc alatt pakoljak össze, de csak azt, ami a szá
momra legszükségesebb. Nem tudtam, hogy mi történik körülöttem
és csak álltam a szoba közepén. Később - mikor kis batyunkkal a
gazdasági udvarba mentünk - értettem meg, hogy mi történik való
jában. Egy leponyvázott teherautó állt az udvarban és jó néhány
katona, akik az AVH szolgálatában voltak. Az atyákat és testvére
ket elvitték, engem azonban nem, mivel nem voltam rendtag, hanem
kocsis és alkalmazott. Később amint megtudtam a testvéreket Deb
recenbe vitték, ahol két rendház is állott akkor. Öt páter és négy
testvér volt itt Baján, akiket elvittek. Név szerint: Hónor atya (P.
Vértes Hónor, aki 1946-50-ig plébános is volt) a házfőnök, József,
Ferenc, Mátyás, és Agapit atya, fr. Vince (sekrestyés), fr. Erázmus
(ebédlős), fr. H ilár (szakács) és egy újonc Ágoston testvér.”
A testvérek további sorsáról nem tudunk beszámolni.
1950-től 1952-ig a rendházat lezárták. A plébánia egy irodából,
a plébánosnak fenntartott szobából, a gyóntatófolyosóból, a sekres
tyéből és a templomból állott. Ez idő alatt az államosított rendházból
32 tiszti lakás lett kialakítva. A szerzetesek által hátrahagyott érté
keket átvizsgálták, a berendezési tárgyakat kidobálták, melynek egy
részét muzeológusok mentették meg.
A könyvtár és irattár egy része Pécsre és Kecskemétre, a töb
bi pedig - a városi levéltárral együtt - a városi irattárba került. 1994ben az anyag átkerült az Ady Endre Városi Könyvtárba, ahol jelen
leg kb. 4300 db nagy értékű kötet található. A festmények és egyéb
tárgyak vizsgálata és azonosítása jelenleg is folyik az 1931-es fe
rences plébániai levéltár alapján.
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D ebrecen - C sapókért
A lapítás: 1943.

A kolostor végleges elhagyása: 1950.szeptemberében
fr. Gyulai Illés
A Z ÉLET EG Y DARABJA
Olyan darabja, melyet ha a Rendben
való elinduláskor valaki megjósolt
volna, nem hittem volna, hogy ilyen
is lehet - vagy pláne, lesz az életem
ben. Felkérésre írom e sorokat, pe
dig inkább szeretnék hallgatni róluk
„mint a sír”. Nem akarok „érdekes”
ember lenni, és bőven vannak, akik
sokkal többet tudnak rendházaink
belső eseményeiről.
Elhurcoltatásunktól kezdve
megszakadt minden kapcsolatunk
rendi testvéreinkkel, hisz a Debrecencsapókerti „mini” rendház volt az
utolsó tartózkodási helyem, ahová
Gyöngyösről szűk egy évvel koráb
ban disponáltak. A szétszóratásunk A Debrecen-csapókerti templom
előtti eseményekre igen kevéssé em
lékezem; Kiss Szaléz atya gyöngyösi történetének idején ott voltam, de ő
diszkrét és tapintatos módon folytatta tevékenységét, mert nem akarta töb
bi rendtársát konfliktusnak kitenni.
Debrecen-Csapókertbe Csontos Oszkár és Tarcza Aurél után ér
keztem, akik egy kis magánházat, melyet később „rendháznak” nevez
tünk, igen praktikusan átalakítottak, s mi már Szűcs Szolán atyával és
egy testvérrel - akinek nevére nem emlékszem - lettünk a ház lakói.
Ott a keleti végeken hírt, tájékoztatást alig lehetett kapni, még a város
másik végén lévő Nyilastelepi rendházból is.
Az a hír riasztott meg, hogy megkezdődött a papok elhurcolása, külön
böző rendházakba való zsúfolása. Tompa és elmorzsálódott emlékezetem
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mel arról számolhatok be, hogy egy éjszaka érkezett talán Szegedről egy
teherautón 30-32 barát, nálunk kvártélyozták őket be „mini” rendházunkba.
Csak néhány nap telt el így; a szomszédoktól kaptunk takarókat és ennivalót, senkinek sem volt szabad a házat elhagyni és szorgalmasan jöttek éjsza
kánként létszámellenőrzés és lelki íröccsök osztogatására. A nyomasztó
helyszűke miatt mindig a sekrestyében aludtam, mint helybéli, hogy „vendé
geinknek” elviselhetőbb legyen a szorongás. Nappal együtt imádkoztunk,
ha lehetett pihentünk is. Mindig a sekrestyében aludtam, és az éjszakai
„látogatáskor” nem kerestek a létszámban. Egy reggel ismét szokás szerint
„haza” mentem, de mindent nyitva találtam és a házban senki. A szomszé
dok figyelmeztettek, azonnal tűnjek el.
így aztán először civilben, árván kószálva a mellékutcákban éjsza
kára visszalopóztam a sekrestyébe, pirkadatkor megmiséztem és nap
pal kóboroltam néhány ismerőst megkeresve. így ment egy hétig, de
egy reggel azt látom visszatértemkor, hogy új zár van a templomajtón.
Hamar megtudtam, hogy az odaküldött világi pap lecserélte a zárat, mert
észrevette, hogy valaki bejár a templomba. Ekkorra találtam már szál
lásadót, megszűnt a hajléktalanság, de az izgalmakról ne is tegyünk
említést...
Néhány nap múlva szállásadóm felesége agyhártyagyulladással
kórházba került. Igen súlyos állapotban volt ezért vállalva ami jön, meg
látogattam különböző öltözékekben, hogy szentségekkel ellássam és ha
eszméleténél van, vigasztalni tudjam. Ez ment egy darabig, de szimatot
kaptak, és egy jóakaróm figyelmeztetett, hogy tűnjek el. A lakásadóm
nál még misézésre is volt lehetőség, s a beteg is jobban lett.
A szomszédok jelzést adtak, hogy hivatalos külsejű alakok érdek
lődnek szállásadóm és kilétem felől. Kénytelen voltam most már
messzebbre elhagyni a várost, és Vis község főjegyzőjéhez mentem, aki
szüleim ismerőse volt. Megjelenésemmel azonban igen komoly aggo
dalmat szereztem neki. Kivitt a Tisza-partra, nádas, mocsaras helyre,
halászkunyhójába, ott találtam otthonra, éjszakánként néhány dolgot ho
zott is. Két hétig tartott ez a lakásbérlet. A főjegyző hírt is hozott a
közállapotok felől, és megnyugtatott, hogy keresésemet abbahagyták,
csend van személyem körül.
Végsőkig feszült állapotban: lesz, ami lesz, úgy döntöttem, hogy
saját magamról kell gondoskodni, keresethez jutni. Ehhez pedig műn-
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kakönyv kell, és csak kimondottan fizikai munkás fölvételekor lehet
a szűrőn átjutni, ott nem keresik, honnan jö tt az ember. Csak szüle
tési adat, a szülők neve és (fiktív) lakás volt bejegyezve, más nem
érdekelte a fölvételi irodát. így sikerült 1951. december 3-án a mis
kolci útfenntartó vállalat sárospataki kőbányájában munka fölvételt
nyerni. Volt m ár hátizsákom, bakancsom, elég torzonborz képem;
kőfejtésnél, robbantás utáni rendcsinálásnál stb. folyt egy évig a
munka. Kevés volt a munkás, nem akartak elengedni, még a mun
kakönyvembe is rosszul írták be a távozás dátumát. Igaz, ez az egy
év nekem tíznél is többnek tűnt. Mégis, minden megbélyegzés nélkül
a „hozzájárulással kilépett” bejegyzéssel, kezemben volt a munka
könyv. így már volt priuszom, ez bátorított, és a Debreceni Növényterm esztési Technikum Tangazdaságában nyertem bérelszámolói
munkát. Később észrevették, hogy többre is képes vagyok, ezért
előléptettek bérfelelősnek. Ilyenkor azonban mindig kotorásznak az
ember nacionáléja után is. Az én esetemben egy pesti revizor meg
bízta a főkönyvelőt, hogy szerezzen információkat rólam. Sikerült
azonban a főkönyvelőt cifra indokokra hivatkozva rávenni, hogy adja
ki a munkakönyvemet a beütött bajok miatt, s családi okokra hivat
kozva távoztam. Idősebbik bátyám ekkor a Klinikán szülészeti ad
junktus volt. Igen nagy kockázat árán bejuttatott helyettes ápolónak
a zárt elm eosztályra (szerencsére egy ápolót éppen akkor küldtek
vidékre TSZ szervezőnek). Ezek az emberroncsok hálóval kerített
ágyban, magukat verve, ordítva, kényszerzubbonyba szorítva sok min
denre m egtanítottak. Jobban, mint a közben elvégzett ápolói tanfo
lyam.
Közben bátyám adjunktusi állását fölmondta, mert az abortusz tör
vény szerint sorozatos műtéteket kellett végeznie, és ezt a lelkiismereti
okból nem vállalta. Átképezte magát KÖJÁL orvosnak. Felesége el
hagyta, s az asszony egy másik orvossal külföldre ment.
Ezidőben szökött haza piarista bátyám is Romániából, Nagykároly
ból, gyalog, mert édesanyánk végét járta. Ez volt ezzel a bátyámmal az
utolsó találkozás, mert 40 évig Nagykárolyban végzett gimnázium igaz
gatói és plébánosi munka után ő is elköltözött. Közben öcsém belépett a
jezsuita rendbe, tanulmányait elvégezte, de részben már egyházmegyés
ként. így szentelték föl a család harmadik papját.
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A forró napok enyhülni kezdtek, és mivel Brezanóczy helynök úr
jól ismerte családunkat, őt kértem, hogy juttasson valami papi beosztás
hoz. Ez neki sem volt egyszerű, mégis 1957 őszén Jászárokszállásra
küldött káplánnak, miután már egy évet Hercegkúton töltöttem egy be
börtönzött plébános helyettesítésében.
Közben Luptovics Kolos főatya Bajára helyezett, miután rám ta
láltak, illetve kapcsolatba tudtam kerülni vele. Ott azonban csak 10 na
pig voltam világi reverendában. A Kalocsai egyházmegyében Grősz
püspök úrral bonyolódtak a dolgok, és létszámellenőrzéskor létszámfö
löttinek nyilvánított az AVO, így az Egri Főegyházmegye alkalmazásá
ban vertem gyökeret. Jászárokszállásról Tiszabezdédre helyeztek, Zá
hony körzetébe hat miséző hely ellátására. Közülük az egyik egy hen
tesüzletből átalakított imaház volt. Téli motorozások és nehéz körülmé
nyek vártak. Egyszer az egyik félkész lakásban miséztem, amikor a
mise közben a kotlós kivezette csirkéit az ágy alól, a hívek pedig derül
tek rajta.
Közben a Rendbe való visszatérési kísérleteim is voltak. Még ko
rábban Váradi Béla főatya úgy vett volna vissza, ha vállalom 60 évesen
az egyetemi tanulmányokat, és tanári képesítést szerzek. Később Pintér
Ernő főatya már helyet is tudott volna adni, de idegileg akkor már annyi
ra labilis voltam, hogy többszörös halasztás után nem tudtam vállalni
rendi beosztásomat.
Ideiglenesen mégis habitust öltöttem: Gyöngyösön akkor Miterli
György volt a világi plébános rendi templomunkban. Mivel nem kapott
káplánt a hét egyik felét helyettesítésben-kisegítésben nála töltöttem, a
másik felében itteni munkahelyemet láttam el egy évig.
Hegedűs Kolos atya szívesen elfogadott volna Gyöngyösre végle
gesen, hisz éppen akkor vettük át a gyöngyösi plébániát újból rendi ellá
tásra az Érsek Úrtól. Nekem is jól eset volna „haza” jutni, de nem volt
tisztázva a személyi állomány. A világiak utáni újrakezdés sokféle rend
kívüli feladatot jelent, féltem, hogy idegeim nem bírják.
Utolsó egyházmegyei állomásaim Poroszló 3 évig és Mezőke
resztes 18 évig való plébánosi szolgálat. 1987-ben kértem nyugdíja
zásomat, s azóta kisegítő munkát végzek Mezőkövesden. Házat vet
tem a családi örökségből, és oda költöztem egy soproni megváltós
nővérrel, akinek testvére és sógora foglalták először a lakást, majd
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a sógor elhalálozása után hárman, végül csak ketten maradtunk.
Háztartást már Tiszabezdéd óta vezetnem kellett, de ebben segít ma
is az irgalmas nővér.
Bevallom, nem szívesen írtam ezeket a sorokat. Annyira köztéma
minden téren a háborús emlékek ismétlése, hogy már sok a visszaidézés. Az élmény pedig maradjon kinek-kinek saját sorsa. Érzem, hogy
rövid az emberi élet ahhoz, hogy ilyen életfordulókat átéljen az ember: I.
világháború, II. világháború, aztán a 40 éves korszak sok egy emberöl
tőnek. Két-három emberéletet hosszában összetolva is nehéz volna ezt
mind élményként megélni.
Jobb elfelejteni és a hátralévő hónapjainkat legalább fél lábbal az
örökkévalóságba lépve eltölteni, és úgy feldolgozni a múltat, hogy már a
várt örökkévalóságba való „dispozícióra” készülünk.
Isten legyen irgalmas élőknek és holtaknak is!

D e b r e c e n -N yd la stelep

Alapítás: 1942.
A kolostor végleges elhagyása: a pontos időpontot nem ismerjük.
Név-elődöm korábbi elmondása sze
rint, a feloszlatáskor a nyilastelepi
eknek nem kellett elhagyni a kolos
tort, mert annyira plébánia jellegű
volt a rendház.
Az akkor Debrecenben tartóz
kodó Bulányi György piarista atya
hozzájuk járt misézni. Ezek a szent
misék nagy népszerűségük követ
keztében feltűnést keltettek a kömyé- A nyilastelepi rendház épülete
ken, emiatt „zavarták el” a testvére
ket a hatóságok. A feloszlatáskor ő beiratkozott a debreceni egyetemre,
ahonnan - a nyilastelepi közösség végleges felszámolása idején - szer
zetes volta miatt kiutasították.
fr. Kálmán Pere g r in
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fi: Kálmán Peregrin:
BESZÉLG ETÉS ELEK ATYÁVAL A KOM M UNIZM US
IDŐSZAKÁRÓL
Debrecenben már lehetett érezni a feloszlatás közeledtét, ezért be
iratkoztam az egyetemre, francia-magyar szakra. Délelőtt az elő
adásokon voltam, délután pedig jártuk a tanyákat. Három tanyám is
volt, ahol lelkipásztorkodtam, hitoktattam. Kerékpárral jártunk, sok
szor nagy homokviharban, míg elértük a tanyákat. 1948 végén Vácra kerültem, onnan is folytattam az egyetemet. A feloszlatás után,
az ELTE-n fejeztem be. 1949 végén újra visszakerültem Debrecen
be. Ekkor már csak a tanyákra jártam , és a helybeli nyilastelepi
(vagongyári) részeken hitoktattam. Ebben az időben ott volt még
Kolumbán és Otmár atya is. Otmárnak igen nagy hatása volt. Egy
alkalommal meghívták valamelyik faluba prédikálni, de a katoliku
sok kápolnájába nem fértek be a hívek. A reformátusok felajánlot
ták az ő templomukat. A lelkipásztoruk próbált tiltakozni, de a pres
bitérium azt mondta, hogy az ő feladatuk az egyházközség ügyeinek
az intézése, és ők engedélyezték. Még arra is ajánlkoztak, hogy a
nagy misszióskeresztet visszaviszik a katolikus templomba. A kom
munisták Otmárt és Kolumbánt egyaránt megvádolták, hogy rend
őrgyilkosságra bujtottak fel. Mindszenty letartóztatása előtt két hét
tel vitték el őket. Letartóztatásuk után Otmárt, azt hiszem már egy
nap múlva elengedték, mert a Svetitsben volt hitoktató, és ott taní
totta a város legbefolyásosabb személyeinek a gyerekeit, akiknek a
szülei elintézték, hogy kiengedjék. Kolumbán később szabadult. 1950es kiutasításunkkor azonban már nagy gyűlöletet keltettek a város
ban irántunk, minket pedig Szibériával fenyegettek.
A feloszlatás után Pasarétre kerültem, majd 1954-től Szentendrén
voltam tanár a 80-as évek elejéig. Franciát, magyart és művészettörténetet tanítottam. Az iskola kaszárnya és börtön volt mielőtt át
vettük. Egy alkalommal - mivel sokan jártak hozzánk azok közül,
akik „reakciós” családból valóknak számítottak - be akarták csukatni az iskolát. A bizottságban sok ellenlábasunk volt, de egy „kilé
pett” piarista kiharcolta, hogy fennmaradhasson.

Debrecen-Nyi lastelep
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A Z '5 6 - O S ESEM ÉNY EKRŐ L MILYEN EM LÉKEKET ŐRIZ E LE K ATYA?

Kolumbánnnal jártuk a várost. Ott
voltunk a harcokban, de fegyvert
nem fogtunk. A K öztársaság téren
megjelent a közelünkben két pán
célos. Futottam a tér másik olda
lára, de Kolumbán integetett, hogy
ott kell maradni, mert történelm i
esem ények ezek, és csak akkor
tudunk mesélni róla, ha láttuk. A
^ nyilastelepi közösség tagjai
pártházból az ablakokon dobálták
1950-ben (jobb oldalt P. Elek)
ki a kommunistákat. M indkét rész
ről sokan haltak meg akkor. Sokan ásni kezdtek a téren, mert állító
lag földalatti kínzókamrák voltak ott, ahonnan hangokat hallottak.
Nem tudom mi igaz belőle. Ugyanakkor ünnepi hangulat volt minde
nütt a szabadság miatt. Aztán leverték a forradalm at... Mindszentyt
egy diákunk édesapja mentette meg. Összetalálkozott a bíborossal,
aki a Várba szeretett volna eljutni, de rábeszélte, hogy menjenek be
az amerikai követségre. M indszentynek menedékjogot adtak, de a
titkárának és Nagy Kálm ánnak nem. Tizenöt évre ítélték emiatt.
E

l e k atya r e s z e s ü l t - e a z á l l a m

„g ondoskodásában” ?

Már az egyetemen szerettem volna kimenni Franciaországba nyelv
kurzusra, de nem lehetett. 1964-67 között többször kértem, de nem
kaptam engedélyt az ÁVO-tól. Négyszeri megtagadás után, végre
engedélyezték, de szerettek volna beszervezni III/3-as működésre.
Ez nem sikerült nekik. Amikor először jöttem vissza, s a „Dévényi”
eszpresszóban volt a kötelező találkozó az ávóssal, kérdezte, hogy
„mi van a ferencesekkel?” - Krupa Kolumbán, Bozsoky Gerő...
Mondom: Ne haragudjon - miközben feketekávét szürcsölgetett én nem vagyok a Belügy alkalmazottja! Ezeket a dolgokat én nem
szeretem! Elképedt szegény nagyon, mert mikor elbúcsúztatott az
induláskor, azt mondta, hogy „Viszont látásra!”. Igyekeztem kerülni,
de egyszer kibabrált velem. Ha telefonon keresett, és az ő hangját
hallottam, akkor mindig kimentettem valahogy magam. Egyszer azon
ban egy női hang keresett, és miután azt mondtam, hogy „én va-
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gyök” átvette az ávós. Találkozásunkkor jeleztem neki, hogy fejez,
zünk be mindent, mire ő azt mondta: Jobb lenne a főutcai katonai
bíróságon beszélgetni? Végül azzal váltunk el, hogy meghagyta, nem
m ehetek el Budapestről. Első dolgom volt az elutazás Felsővadász
ra, a bátyám plébániájára, mert ő éppen kórházban volt. Minden nap
dél körül jö tt egy villanyszerelő kocsi, és a plébánia mögött időzött,
Azt hiszem az „ő” emberi lehettek. Soha többé nem találkoztunk.
Kjk a z o k , a k i k r e

r e n d t á r s a i k ö z ü l a l e g s z í v e s e b b e n e m l é k s z i k v is s z a ?

P. Osvai Osvald és Karácsonyi Aladár atyák. Ők viselték gondomat, és
irányítottak a rend felé 13 éves koromban.
É s A LEGSZEBB EM LÉKEK?

Számomra a legnagyobb élményeket a franciaországi utazások je
lentették. Lisieaux, Lourdes, Saint Michel Apátság, Le Havre-menti
kastélyok... Volt egy sógorsági rokonom Horváth Richárd, aki bent
volt az Elnöki Tanácsban. Ő segített kijutni. Azóta nyolcszor voltam
kint, és megismertem egész Franciaországot. A Katolikus Nyári
Egyetemi Tanfolyamon tanultam. Francia útjaimról hoztam néhány
franciaországi-ciprusfa magot, amelyeket elültettem a kertben és
nevelgettem . Szeretek kertészkedni is. De szeretném kiadni egy
szentéletü francia kislány életrajzát, amit már korábban lefordítot
tam. M ost ezen dolgozom. Ezen kívül még, hetente háromszor gyón
tatok Budán, Rózsadombon pedig a vasárnap reggeli misét mon
dom, prédikálok és szinte minden misén gyóntatok.
H

a t v a n é v e s p a p s á g u t á n , m á r m e g l e h e t k é r d e z n i , h o g y m i a h ű s é g t it k a ?

Kegyelem és közreműködés!
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A KECSKEMÉTI FERENCES RENDHÁZBA
HURCOLT KÖZÖSSÉGEK
M áriag yű d
A lapítás: 1742.
A testvérek elhurcolása: 1950. június 12-13 éjszaka

fr. Boros Gyevi Imre
A M Á R IA G Y Ű D I ESEM ÉN Y EK
A mi elhurcolásunk beleesett az első
transzportba. Máriagyűdről indultunk
Kecskemétre, a jó piarista atyákhoz.
Hogy éltük át ezeket a napokat
Máriagyüdön, majd Kecskeméten? A
deportálás nem ért bennünket egészen
váratlanul, lehetősége beszéd tárgya
volt közöttünk, csak azt nem gondol
tuk, hogy mi is az elsők között leszünk:
amíg a jezsuita atyák szabadon sétál
nak, addig nekünk nem kell félnünk,
hiszen plébániát vezetünk - így ámí
tottuk magunkat, pedig kaptunk figyel
meztetést a várható eseményekről.
Sőt, a dátum ot is m egsúgta Dr.
Szakály István siklósbodonyi plébános,
személyesenjött el figyelmeztetni ben
nünket.

A máriagyűdi kegytemplom

Vencel atya annyit meg is tett, hogy a kegyszobor kincseit egy bőrönd
be csomagolta, és „biztonságba helyezte”, átadta a gyüdi nővéreknek meg
őrzésre. Őket is elvitték az éjszaka, a bőrönd pedig ott maradt, és nyomta
lanul eltűnt tartalmával együtt. Ami nem került a bőröndbe, az is ebadóba
ment. De mi is lett a máriagyűdi kegyszobor kincseivel?
Amikor a felfordulás, csomagolás közepette Vencel atya úgy érezte,
hogy nincs szem előtt, a szobájában levő és a kegytemplomnak ajándéko-
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zott ékszereket - többségükben gyűrűk voltak - sebtében elrejtette a
ném et szószéken. Ez egy deszkaszerkesztm ény mélyedésekkel
peremekkel, ahová sok mindent el lehet varázsolni. A kolostor folyosójárói lehet oda kilépni, és kinyitva a gyóntató helyiségre nyíló ablakot
onnan lehetett az ott egybegyűlt hallgatóságnak prédikálni.
Az adott helyzetben ez célszerűnek látszott, ott nem fogja senki
sem keresni. Egy valamit azonban nem is sejtettünk: mi a rendszer sze
mében olyan veszedelmesek voltunk, hogy egy egész kis hadsereggel
vonultak ki ellenünk. Csak később tudtuk meg, hogy a zárdát körös
körül bekerítette a rendőrség, a hegyoldalról szépen ráláttak a zárdára.
Ezt Vencel atya nem is sejtve, hogy jobb rejtekhelyei találjon, zseblám
pát használt, kívülről pedig mindent láttak. Hónapok múltával, amikor
sikerült bejutnom régi otthonunkba, minden meggyőződés nélkül, de azért
bekotorásztam a rejtekhelyre, de a madár akkorára kiröpült. így sike
rült a mentés. Elvesztek a kincsek. De mi történt a kegyhely őrzőivel?
Fél 11 órakor csengetett be a végrehajtó közeg. A csengetésre a
nyitott ablakon kilestem, terepszemlét tartottam. Három kalapos férfi
állt a kapuban. Láttam, hogy itt most nem gyóntatás lesz, hanem valla
tás. Mielőtt ajtót nyitottam, megkérdeztem, hogy kicsodák és mit akar
nak. Az ávós főnök azt válaszolta, csak nyissam ki, jó emberek várnak
bebocsátásra. A helyzet világos volt, de makacs egy szerzemény va
gyok, még akkor is úgy gondoltam, csak a Zadravecz püspök úrért jött
az állambiztonsági szolgálat. Ajtónyitásra négy mogorva személy nézett
egymásra - ők hárman és én - , idegesen beléptek és a házfőnököt
keresték. Maguk előtt akartak terelni, de elfogadták illedelmeskedésemet,
hogy nálunk a vendégek mennek elöl. Mikor a „vendégek” meglátták a
lépcsőház pihenőjén a telefont, egyikük valósággal rávetette magát a
készülékre, és kitépte a vezetéket a falból.
Az ebédlőben gyűltünk össze. Fél órát kaptunk a felkészülésre:
ruha és ágynemű 20 kilóig, személyi okmányaink és az a sztereotip
három napi koszt. Aláírtuk a „Véghatározatot”, melyet a fellebbezés
nem hatálytalaníthatott, és amelyben az aláíró tudomásul veszi, hogy a
Máriagyűdön való tartózkodása a közrend és a közbiztonság szempont
jából „aggályos”, és hogy kényszertartózkodási helyül kijelölt új lakóhe
lyén a kijelölt házat nem hagyhatja el. Ennek a szankciója a „közigazga

Máriagyud
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tási eljárás” volt. Meg is magyarázták: ez azt jelenti, hogy internáló
tá b o rb a kerülünk.

Nézem aláírásomat a „Véghatározaton”. Nem tudom, mit is olvasná
nak ki belőle a grafológusok, az azonban biztos, hogy nem valami nagy lelki

nyugalomról tanúskodik.
Éjfél már elmúlt, amikor felsorakoztunk a cókmókunkkal. Bíztattak
bennünket, hogy vigyünk pénzt magunkkal. Az egyik karhatalmista, látva a
sok aprópénzt, unszolt bennünket, hogy azt is csak vigyük. Nem vittük,
úgyis elveszik - gondoltuk.
Én a csomagommal ez elé kerültem, aki az ellenőrzést így végezte:
„Gépfegyver, ágyú, tank ugye, nincs benne?” Bólintásomra intett, hogy
mehetek; az írógépet is elvihettem. Vencel atya a másik ávóssal nem volt
ilyen szerencsés, az elvette tőle az írógépet. Egy kis várakozás után megjött
a kocsi a siklósi ház lakóival, Timót atya kivételével, aki nem volt szállítható
állapotban, ezért kórházba vitték. Két puskás rendőr és a két ávós volt a
díszkíséretünk.
Indulás előtt kiadták a parancsot, hogy beszélni tilos. Erre Zadravecz
püspök úr megszólalt: „Csak ennyit: Ave Maria...” Végig is mondtuk az
imát, a püspök úr áldását adta, és kiadta a parancsot: „Most már mehe
tünk!” És a kocsi elindult velünk az ismeretlen cél felé...
Igen, a leponyvázott kocsi elindult velünk mint egy szállítmánnyal...
A lefelé vezető macskaköves út jól „zsákba rázott” bennünket, nem
voltunk többé urai a sorsunknak. Itt most nem arról volt szó, hogy le
mondunk saját szabad akaratunkról, amit a noviciátusban, és utána ta
nultunk, s amit akkor még nem is értettem teljes mélységében. Annak
az érzésnek, amit ekkor éltünk át és tanultunk, a teljes kiszolgáltatottság
a neve, amit az egymást váltogató hadseregek oktattak. A törvénye az
volt: „Neked félned kell!” A leckéje vagy az a híres ordítás: „Szicsaszte
sztrelyu! - Azonnal lelőlek!” (Lehetséges, hogy nem így hangzott, de
az én horvátul tudó fülem így hallotta), vagy a csendes és annál vesze
delmesebb cselekvés. A közös cél pedig az volt, hogy kiszámíthatatla
nok, félelmetesek legyenek. Akkorára már a mi hatóságaink is szép
eredményeket értek el, úgy hogy mi teljesen tisztába voltunk avval, hogy
nem tudjuk, mi lesz velünk. Ezt az egyet tudtuk.
A nem-tudás is kíváncsivá teszi az embert, ha annak tudatában van,
így alkalmas pillanatban már úgy Dunaföldvár táján megkérdeztem az em
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berséges ávóst, aki velem szemben ült, hogy hová visznek bennünket? Meg.
mondta, a Jókai utca 1. házszám alá, de hogy mi van ott, azt ő sem tudta. A
kiutasítási okmányból már tudtuk, hogy az útirány Kecskemét. Az értesülé
semet nem rejtettem véka alá, hanem hátraszóltam és elkezdődött a talál
gatás, mi is lehet a megadott cím alatt. Csak egyet tudtunk meg, hogy nem
a mi házunkba visznek bennünket. Volt köztünk, aki már élt ott. Balul ütött
ki a kérdezősködésem, a mérleg serpenyője a munkatábor lehetősége felé
lendült. Dunaföldváron sokáig vártunk a kompra, előttünk voltak a kocsik a
pécsi kedves nővérekkel, tőlünk kértek az ávósok poharat, hogy vizet vi
gyenek nekik, mert, ahogy mondták, ájuldoznak.
Beérkezve Kecskemétre elkezdtünk keringőzni a városban. Egyik
helyen, ahol éppen megálltunk, kilestem a ponyva alól a résen és láttam,
hogy félmeztelen férfiak betonkeveréket hordanak. Odasúgtam a mellet
tem ülőnek: „Holnap már mi is így dolgozunk!” Megjegyzésem visszhang
nélkül maradt, de amikor kocsink mégiscsak tovább indult, a „jó” ávós szá
jából kitört a megkönnyebbülés: „Mégse!” Velünk érzett és izgult.
Mi is történt? A piarista atyák telke a Jókai utcából átnyúlt a szomszéd
utcára, s ott volt a kocsibejáró. A terv' szerint ezen a kapun kellett volna
megközelíteni a célt, becsempészni bennünket az udvarra s ott, miután a
kaput gondosan becsukták, minden feltűnést elkerülve lerakni. A tervezés
és végrehajtás között lefolyt idő alatt azonban a városi tanács a piarista
atyák udvarát kisajátította, hogy ott piacteret alakítsanak ki, éppen folyt a
betonozás. Ez volt a tanácstalanság és keresés oka. Lett is a jöttünkbő!
nagy szenzáció, a téren raktak le bennünket. Piacnap volt akkor Kecske
méten, és szombat is tanítási nap, méghozzá éppen tízperc, minden össze
jött a látványossághoz, a nyüzsgő sokaság, az iskola ablakai tele fejekkel, a
publikum megvolt, már csak mi hiányoztunk, mi voltunk a producerek: első
nek a két puskás rendőr szállt le, a figyelemfelkeltés megtörtént utána mi a
batyunkkal. Az ablakokba még több fej zsúfolódott össze, a kerékpárosok
leszálltak kerékpárjukról, a forgalom leállt, némán néztek bennünket, a rend
őrök pedig tereltek bennünket a függöny, akarom mondani, a bejárati kapu
mögé. Nem volt taps, nem tapsoltak ki bennünket a függöny elé, de fütty
sem volt...
így lettünk nem várt, de szeretettel fogadott vendégei a piarista
atyáknak. Kerítettek szalmát, mindenki elhelyezkedett, elkészítette a
vackát a padlóra szórt szalmán. A nyilvános fellépésünknek megvolt a
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foganatja, még sonkát is kaptunk, pedig ez 1950-ben történt. Hamaro
san fel is vitte a jó Isten a sorsunkat - a padlóról kit az ágyra, kit a
[leverőre. Ezután elkezdődött a három hónapos nyaralás. Akkor azon
ban még nem tudtuk, hogy a „nyaralás” meddig fog tartani, és hogyan
fog végződni. Még ott Máriagyüdön, mielőtt felmásztam a ponyvás ko
csira, az ávós főnök, a Pataki elvtárs, örömét fejezte ki felettem, hogy
nem fogom többé rontani az ifjúságot. Ez az ifjúság megrontása abból
állt, hogy négy polgáristát, akik gimnáziumban akarták folytatni a tanu
lást, különbözeti vizsgára készítettem elő latinból. Az egyik diplomata
akart lenni, nem tudom mi lett belőle. Ezen kívül azt hiszem, az volt az
inkriminált eset, hogy többször összeültem fiatalokkal a templom mel
letti padokon csevegni. Nem politizáltunk, hanem csak az éppen soron
lévő egyházellenes vád ügyében az egyház apologétájává csaptam fel.
Egy tanítóképzősre gyanakszom, ő volt az, aki az éberség területén túl
teljesített, mindig ő képviselte a vitában az antitézist, a szintézis akkor
már a Pataki elvtárs kezében, nem agyában volt. Vádat nem emeltek
senki ellen, nyilvánvaló volt, hogy nem azért vagyunk itt mert vádlottak
vagyunk, hanem egyedül azért, mert ezek vagyunk: szerzetesek.
Most a legnehezebb téma következik, hogy hogyan viseltük az ese
ményeket, amelyeknek áldozatai, s szenvedői voltunk. Nem jó a hason
lat a kiskacsákról, amelyek vígan lubickoltak a vízen, miután egyet a
vércse kiemelt közülük, de azért „vígan voltunk”, talán ez a hasonlat
jobban illett ránk. Sokszor gondolkodtam már azon, hogyan érezheti
magát a katona a tűzkeresztségben. Ha pánikba esik, biztosan elesik,
megbénítja a félelem, nem tud cselekedni. Az lesz a túlélő, aki vállalja a
veszélyt, félelme ellenére is. így voltunk mi is.
Legjobb lesz, ha ma leltárt készítek a külső jelekről, amik arról
árulkodnak, ami bennünk volt, hogy mit vártunk el magunktól, és mitől
féltettek bennünket jóakaróink.
Mindenki kapott egy nagy zsákot (nálunk Zentán az ilyen zsákot
zsidó zsáknak nevezték valamikor), a zsidó gabonakereskedőknek volt
ilyen zsákjuk, szemben a házilag készített sokkal kisebb zsákokkal.
Felsőszentmártonban hagytam a padláson, talán még most is ott van.
Azután mindenki kapott egy pár zsíros-bőr bakancsot - sokáig szolgált
- és némi orvosságot, vérző sebre valami port, égési sebre Vaselint.
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Később kipróbáltam égési sebre dörzsölve, egyszerűen elvágta a fáj.
dalmat. A cuccunkat bepakoltuk a zsákba és kezdődött a tábori élet...
íme a leltár. Kájusz atya jóságosán mosolygott, néha fanyarul, de
jól bírta a zárt levegőt. Rémig a két kezét a hüvelykujjánál fogva kordá
jára akasztva nagyot sóhajtozott, igen elkomorodott arccal. Ez jellemző
póza volt. Ha valami nem tetszett neki, a világfájdalom ült ki az arcára.
Az Imre - a Monostory - volt a mesemondó, elmesélte az életét: mint
minorita Assisiben is élt, diákkorában miért dobták ki a kollégiumból elárulom, mert verset írt... Volt közöttünk egy terciárius is, aki előzőleg
kórházban is dolgozott, ő arról fantáziáit, hogy van orvosság, amitől az
ember nem érez fájdalmat, üthetik, kínozhatják, az áldozat nem érez
semmit, mindent büszkén elvisel. Úgy látszik a testvérnek nem volt birto
kában ez a szer, mert egy reggelre eltűnt, cókmókjával együtt. Az Er
délyből menekült paptestvérünk se bírta sokáig, egyszer már menekült.
Amint észrevette, hogy nem is olyan nagyon őriznek minket, ő is eltűnt.
Szendei Tamás atyáért orvos öccse jött le és világos nappal elvitte ma
gával. Vencel? Éppen, mint máskor is, a druszám vitte a szót, én az
áhítatos hallgatóság közé tartoztam, amikor belépett hozzánk az „al
sóházba” töltőtollal a kezében az ajkán pedig a kérdéssel, hogy hogy
mondják németül: közömbös? Rávágtam: gleichgültig. No, nem mintha

P. Zadravecz István 30 éves püspöki jubileum a az internálás idején
(középen Zadravecz püspök úr, mellette P. Badalik Bertalan OP veszprémi
m egyés püspök, mögötte habitusban P, Boros Gyevi Imre )
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olyan jól tudnék németül, csak használtam Koch: Homiletisches
Handbuch művét, ott pedig ez nem ritka szó. Erre ő megelégedetten
sarkon fordult és eltipegett. Úgy aprózta a lépteit már akkor, s ez sike
rült is neki majdnem 90 éves koráig. Nyilván német levelet írt a baráta
inak, és a gondolat, ami foglalkoztatta és amit leírt, e szó körül forgott.
Nyakas és örök optimista volt, ’19-es - nem kommunista, hanem a
kommunisták üldözöttje. Kamill testvér!? O állandóan futkosott le-föl,
le a püspök úrhoz, onnan föl, hogy azután az egészet elölről kezdje.
Még többet beszélt mosolygósán, tele nyugtalansággal. Lendvay Vince
testvér pedig rótta a folyosókat, nem tudott aludni. Érdekes, akkor tud
tam aludni, most rossz alvó vagyok. Ha már magamat is szóba hoztam,
elmondom, hogy viseltem én a sorsunkat.
Nem volt bennünk a vértanúságnak semmiféle póza, semmifé
le ilyen megnyilatkozás, a megpróbáltatás vállalását sem fogalmaz
tuk meg, a jó Istennek olyan megriadt nyája voltunk, mint amikor a
birkák félelmükben úgy összebújnak, hogy a hátukon járni is lehet.
Nem is igen imádkoztunk többet az előírtnál, olyan „haszontalan szol
gák” voltunk, akik csak a kötelességüket teljesítették. De azért volt
bennünk Vencel atya Gleichgültigkeit-ságából. Most az én Vallomá
som következik. Meggyónom, hogy azokban a napokban az vigasz
talt, abba kapaszkodtam, hogy nem fogom sokáig bírni a megpróbál
tatást, hiszen az egészségi állapotom nem olyan. Én kislelkü voltam.
Nem beszéltünk, nem bátorítottuk egymást. Amikor később nyilat
kozat aláírását követelték tőlünk, hogy a rendet önként elhagyjuk,
egy testvér szemrehányást is tett - én voltam ugyanis az exhortátoruk
- , hogy miért nem adtam arról is eligazítást.
Kecskeméten rendőri ellenőrzés, létszám-megállapítás nem volt, a
templomban miséztünk. A korláton belül, ami a Jókai utca 1. szám volt,
szabadon mozoghattunk, Zadravecz püspök úr ünnepélyes szentmisét
is tartott. Van róla fényképem, én is asszisztáltam. Úgy gondolom, püs
pökké szentelésének 30. évfordulóját ünnepelte. Majd jöttek a látoga
tók Máriagyűdről, Harkányból, Siklósról. Tőlük tudtuk meg, hogy mi
lyen gazdagok voltunk cukorban, lisztben. Mennyi zsírunk volt! - meg
hány dollárunk! Vencel dörzsölte a markát, ennyit fogunk majd vissza
követelni, s bevallotta, hogy azért egy dollár valóban volt. Elmondták a
harkányi elsőáldozást is. Szombaton reggel a rendőrség akaratából már

38_______________________________________________ ______ _____________fUrnre

ott volt az új pap, a helyettes, aki majd mindent végez, hogy ne legyen
fennakadás. így a harkányi elsőáldozás sem maradt el. Minden el volt
készítve: versikék is, reggeli..., az iskolák államosítása után két évre
funkcionált még az a szokás is, hogy az elsőáldozók tanítója beállít egy
szavalót, aki megköszöni a hitoktatónak a fáradságát. Megvoltak az
elsőáldozós imák, Jézuska, Jézuska..., versek és a végén a vers, amely,
ben megköszönik a ,jó Imre atyának” a fáradozását.. már a gyerek is
sírásba fulladt, és vele együtt az egész templom.
Hiába akarom emlékeim kövecskéit összerakni, a mozaik nem áll
össze. A társaink szökése volt ez, aminek számunkra nem volt semmi
következménye, s akkor már úgy éreztük, hogy nem is olyan nagyon
őriznek minket, én is tettem egy sétát a városban, a társamra nem em
lékszem. Ez eddig még mind június hónap folyamán játszódott le. Az
időbeni végső időpont az emlékezetes augusztus elseje. Jóval előtte tör
tént az, amit el akarok mondani.
A visszaemlékezésemnek van egy harmadik darabja is, ennek sincs
meg a helye a képen. Zadravecz püspök úr is sorsunk osztályosa volt.
Nem beszélt, de a zsákot ő is elfogadta, láttuk, hogy csalódás nem ér
heti, mindenre fel volt készülve. Az ottléte, úgy gondolom, számunkra
más táborokkal szemben azzal az előnnyel járt, hogy mi így több értesü
lést kaptunk a „szóvivő” vagy sajtófőnök révén, aki Vencel atya volt.
Badalik püspök úr, Lombos László, Oszvald atya meg is látogatta a
püspök atyát. Erről a látogatásról csoportfénykép készült, amelyen raj
ta van egy valaki, aki a keresett dátum után már nem volt velünk. Tehát
azt az eseményt július közepére tehetjük, nincs más viszonyítási pon
tom. Egy jó tarokkparti után voltunk, tíz órakor mentünk aludni s éppen
csak elaludtunk, amikor úgy fél tizen egy órakor az ávósok ébresztettek
nagy hangon: gyorsan sorakozó a földszinti nagyterem előtt a folyosón!
Az első álomból felzavarva, nem tudtuk mire vélni a dolgot, ez eddig
szokatlan szituáció volt. A barátviselet felöltése nem időigényes, meg
hát a ruhatárunk szegénysége miatt a ruhák közötti válogatás sem ra
bolt időt, úgyhogy gyorsan fel is sorakoztunk. Én a sor elejére kerültem,
második vagy harmadikként az ajtó előtt. Fal mellett álltunk, de nem
arccal a falnak. Beküldték az elsőt a sor elejéről, mi pedig feszülten
lestük az ajtót, mikor nyílik, hogy megtudjuk mi történik? Nem sokat
kellett várnunk. Mikor kinyílt az ajtó, ahány szemünk és fülünk volt
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mind odafordult a néma kérdéssel, hogy mit is akarnak? Mielőtt valamit
is szólhattunk volna, elhangzott a határozott parancs, hogy tilos a be
széd, a kijövőt pedig karon fogta az egyik ávós, és felvezette az emeleti
odúnkba. Csak néztünk utána, és a titok továbbra is az maradt, ez így
volt kitervelve, hogy senki se tudjon felkészülni a feltett kérdésekre, és
ne is tudjuk egymást befolyásolni, mindenkinek döntenie kellett további
sorsa felől. Most utólag találom érdekesnek, hogy miután akkor belénk
fojtották a szót, később már nem beszéltünk róla magunk között, kit
mivel győzködtek, s hogy mit válaszolt nekik, hogy folyt le a káderozás.
Ezért én, az utolsó, még életben lévő visszaemlékező, csak saját
vallomásomat írhatom le. Háromtagú bizottság (magyarul három ávós
ült az asztal mögött), nem ültettek le, de nem tegeztek. Később a piaris
ta atyák az egyik ávósban szegedi diákjukat ismerték fel, nem voltak rá
különösebben büszkék. A vallatás valahogy így játszódott le: „Ön még
fiatal ember - harminchat éves jegyeztem meg tárgyilagosan, ami nem
szakította meg a beszéd fonalát, - még soha sem kívánta meg, hogy
szabad ember legyen, és mint ilyen dolgozzon a nép szabadságáért, a
nép javára? Ahhoz, hogy e boldog állapotba jusson, nem kell mást ten
nie, mint aláírni a nyilatkozatot, hogy a szerzetesrendet önként hagyja
el." Rákosi elvtárs ígéretét tolmácsolták: Magyarországon - arra már
nem emlékszem, hány foglalkozási ágat mondtak, de az összes nyitva
állt a volt szerzetesek előtt - megfelelő és biztos munkahelyet kapunk.
Én szerényen elmondtam, hogy mindig szabadnak éreztem magam, és
mint szabad ember dolgoztam a népért. Ezen a ponton közöttünk az
értelmezés körül némi vita támadt, de azt, hogy dolgoztam, nem vonták
kétségbe, igaz, az elismerés nem volt valami méltányoló, mert így hang
zott: Azért is van itt! S én egy kicsit büszke lettem, hogy mégse vagyok
az Úrnak egészen haszontalan szolgája.
Ezek után már nem sok mondanivalónk volt egymásnak; egy pár
óvó intelem után, hogy fontoljam meg, mit határozok, elbocsátottak.
Nem is került sor a kérdésre, hogy aláírom-e vagy sem. Az a híres
érdeklődés pedig a geográfiai ismereteink felől, hogy tudjuk-e, hol van
Szibéria, csak később hangzott el. Kettővel kevesebben lettünk, meg
szűnt az éjszakai szellemjárás a folyosókon. Lendvay Vince testvér kilépve a rendből, mert nem találom az elhunyt testvéreink között -

piaci ellenőr lett Kecskeméten. A másik nem gondolta az aláírását ko
molyan.
Mikor végre elvonultak, az álom volt az, ami csendet borított
izgalmakra. Fiatal voltam, el is aludtam azonnal, azzal a reménnyel ho
ezen is túl vagyunk, de tévedtem ...
Az élet sokszor vizsgáztatja az embert. Ez a vizsga könnyű is volt
meg nehéz is - egy kérdésből állt, s választ nem vártak önmaguk
megtagadását kívánták, ezért volt nehéz, ez tette rendhagyóvá.
Ez így történt. A rövid éjszakai pihenő után még sietősebben
jö tt a reggel. Csendesebben voltunk, mindenki magában értékelte a
történteket, igyekeztünk lélegzethez jutni. Erre azonban nem sok időt
adtak, délután a helyi rendőrkapitány tett nálunk lekötelező „tiszte
letet”, akit addig még nem láttunk, hogy lelkünkre beszéljen. Nem
m ulasztotta el, hogy az Egyház minden ballépését nekünk rója fel.
Giordano Brúnót és Galileit emlegetve, lássuk, milyen gyarló intéz
ménynek vagyunk a szolgái.
A monológot én változtattam dialógussá. Én is példázgattam. Meg
magyaráztam, hogy a tudósok mindig is vitatkoztak egymás között, Semmelweisre hivatkoztam. Abban az időben Rómában folyt az ilyen vita,
mint most Moszkvában, mint például Liszenko és Vavilov között. Nagy
vonalú volt az érvelésem, elmellőztem a részleteket, de célszerűnek
bizonyult. Szerencsém volt, hogy a rendőrkapitány nem tőlem hallotta a
tudós Vavilov és a sarlatán Liszenko nevét, így elnémító lett az érvelé
sem, ahogy szokták mondani, telitalálat... rám is nézett és „rám hallga
tott. . maj d gyorsan témát váltott.
Utána a püspök úr megdicsért a szereplésemért, csak azt taná
csolta, hogy ne olyan vehemensen vitatkozzam. De én akkor úgy
éreztem magam, mint mikor a tacskó sarokba szorítja a macskát
így a mi rendőrkapitányunk is a vita mezejéről áttért a jó szándéku
tanácsok területére, nagyon aggódott értünk, majdnem el is hittük
neki, hogy arra született, hogy rajtunk segítsen. Ekkor hangzott el
először az a kérdés, hogy Tudjuk-e hol van Szibéria? V á la sz t nem
is várt tőlünk, még csak bólintanunk se kellett, a jóindulat fenye
getéssé durvult, annak is szánta.
Pár eseménytelen nap következett, már mint számunkra. A piaris
ta atyák éjjel, ha a közelben egy teherautó leparkolt, fékezése zaja1"
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feléb red tek , és már lestek is ki az ablakon abban a félelmükben, hogy a
táb o ru n k - most már velünk együtt - tovább indul a kilátásba helyezett
\ idék felé. De már nem teherkocsi érkezett, hanem csak személykocsi,
azzal a paranccsal, hogy félóra múlva visszajönnek, s addigra mindenki
sorakozzon fel a földszinti folyosón. A püspök úr kivételével hamarosan
m ind ott is ténferegtünk a folyosón, egymást kerülgetve: mit akarnak
m ár m eg in t?

Én voltam az első, aki türelmét vesztette s kifejezte gyanúját - ami
ugyan be sem vált - , hogy ezek vissza sem jönnek, s már meg is szüle
te tt az elhatározásom, amit ki is mondtam: Én visszamegyek aludni,
dictum-factum, s hamarosan mindenki aludni igyekezett. Fél óra múlva
ugyan nem érkezett vissza, de egy órára rá igen. Engedetlenségünket
felháborítónak minősítették, nagy volt a bosszúságuk. Hamarosan is
m ét együtt voltunk a püspök úr kivételével, aki, ahogy később mondtuk,
csomagolással volt elfoglalva, zsákba rakta a holmiját, attól félt ugyanis,
hogy visznek bennünket tovább. Most egyszerre szólítottak be bennün
ket az említett nagyterembe. Az asztal mögött ugyanazok ültek, akiket
m ár ismertünk a káderozás éjszakájáról. Mi felsorakoztunk a hosszú
asztal előtt és vártuk mi lesz a verdikt? De nem erről volt szó, egyszerű
verbunkolás történt, no nem a hadseregbe, hanem a szerzetből önként
kilépők sorába.
Nem beszéltünk össze, olyan spontán megnyilatkozás volt, egy
hangúlag bármit is mondtak vagy kérdeztek, azt válaszoltuk: miért jön
nek éjjel!? Azért megvolt ennek az előzménye. Hallottuk ugyanis, hogy
Rákosi a tárgyalás alkalmával a püspöki karral, ezt egyszerűen letagad
ta. Közben a püspök úr, aki ott állt középen barát ruhában, püspöki
kereszttel és a fején pileolussal, megszólalt: Nincs itt egy szék? És
körülnézett. Hátunk mögött a sarokban voltak összerakva, Vencel atya
hozott is egyet, amire a püspök úr le is ült „Álljon fe l! - hangzott el a
határozott parancs, s az indoklás se maradt el: - von Haus tudhatná,
hogy hivatalban engedély nélkül leülni nem szabad. ” Ránéztem a
püspök úrra, arcába tódult a vér, szangvinikus alkat volt, de nem vála
szolt semmit, maga elé nézett, nem vette tudomásul az ávós parancsoló
tekintetét. Megállt az idő, ha lett volna ingás óra a falon, az is egész
biztosan leállt volna. Másodpercek múltak el, mire az ávós beismerte a
vereségét parancs formájában: Mindenki üljön! Mindenki fogott egy
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széket, egyedül én maradtam állva, mint a cövek. A parancs többsT^
megismétlésére se mozdultam, társaim hoztak egy széket és rány0 '
tak, hogy üljek le. Most már folytatódhatott a játék, ők kértek, figyel'
meztettek, fenyegetőztek, mi pedig minden szövegszakaszra azt vála
szóltuk, hogy miért jöttek éjszaka? Ez tartott, míg az egyik ávós el n e j
vesztette a türelmét és kifakadt: Hát azt hiszik, hogy> mi szívesen jő
vünk éjszaka, mi is inkább otthon aludnánk. Ezt elhittük nekik
megkerült a pont amiben megegyezhettünk, jegyzőkönyvben nem rög
zítettük a megállapodást, hisz úgy az igazmondás, mint a jóhiszeműség
mindkét félnél fennállt. így pár buzdító szó után elvonultak azzal az
ígérettel, hogy többet nem jönnek.
Az életem kecskeméti epizódját a szerzetesrendek feloszlatása
zárta be. Én éppen azon a napon - Kisboldogasszony napja volt - ki
menőt vettem ki magamnak, vagy is - így szebb - testvéri látogatáson
voltam kecskeméti házunkban, amikor oda megérkezett a leltározó bi
zottság. Otthon már felbolygatott méhkas várt: szabadok vagyunk, me
gyünk Simontornyára. Én másnap Budapestre mentem fel, így nem
voltam jelen a tábor feloszlatásánál, csak később tértem még vissza
Kecskemétre a holmimért, és köszönetét mondva elbúcsúztam a piaris
ta atyáktól, Erőss Józseftől és a többiektől. Utána kiléptem a kapun egy
nagy kérdéssel magam előtt: merre visz az utam? Először Simontornyára,
s azután? Kincses Károly atya igazán szépen fogadott: Hvaljen Isusszal, és Dobro dosao-val! - földiek voltunk.
A provinciái levéltár őrzi az akkori provinciális atya, Luptovics Kolos
körkérdésére adott válaszomat, hogy a Pécsi Egyházmegye szolgá
latában szeretném folytatni papi életemet. Közben Béla atya, aki akkor
a provincia titkára volt, horvát nyelvtudásom miatt, nem tudom mennyi
re komolyan, de felkért, hogy tanuljak oroszul, és természetesen tanít
sak, úgy, ahogy az szokásban volt akkoriban, hogy a tanár egy leckével
a diák előtt járt. Ódzkodtam ettől a gondolattól, nem hittem az iskolák
jövőjében. Azzal engedett futni, hogy van neki még egy jelöltje, ha az se
vállalja, berendelnek.
Idegesek lehettünk, pedig úgy visszagondolva, nem is olyan sokat,
csak egy hónapot késett az értesítés, hogy ideiglenesen felvesznek ben
nünket. Ez az idő alatt Juvenál és Rémig is csatlakozott a kalocsai egy*
házmegyéhez, mindkettő Bajára került. Végre megérkezett október
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] 2-ei dátummal, hogy „ismételten előterjesztett kérésére jelen soraim
mal ideiglenesen felveszem... és a siklósi plébániára helyezem segéd
lelkésznek. ..” Mikor olvastam: „felveszem”, nagy lett az örömöm, de
az gyorsan keserűségre, ürömre változott: „Siklósra”, hogyan kapok
én beutazási engedélyt a határsávba, miért nem inkább a Holdra he
lyeztek, oda könnyebben eljuthatnék: De nem tétlenkedtem, azonnal
mentem Gyönkre a rendőrkapitányságra. Elutasítás után igénybe vet
tem Redling János - a pécsi egyházmegyében ismert politizáló pap
volt - közbenjárását. A papi békemozgalom alapító tagjai közé tartoz
hatott; azzal dicsekedett, hogy már az első megbeszélésen el akarták
velük ítéltetni Mindszentyt, ők azonban ellenálltak, megtagadták ezt.
Nagy „politikus” volt, de nem mindig szerencsés; ekkor már túl volt az
első börtönévein, és még várt rá egy újabb ráta. Nem volt áruló, se
ostoba, ezért előtte nyíltan beszélhettünk. Rajtam azonban nem tudott se
gíteni.
Mégis sikerült eljutnom Siklósra! Réz Marián atya volt a pártfo
góm, megtudván, hogy Budapesten a II. kerületi rendőrkapitányságon
adnak ki beutazási engedélyt a határsávba. így lettem én a pasaréti
ház lakója vagy három napra. Előbb bejelentkeztem a budai lakásba,
majd az új lakást igazoló szelvénnyel a kezemben átmentem az én
kérelmemet intéző illetékes osztályra. A rendőrkapitányság akkoriban
költözött be abba az épületbe, nem voltak még párnázott ajtók, így
szépen kihallatszott a telefonbeszélgetés. „Találtatok valamit?” - hal
lottam a kérdést. A választ nem hallottam, de könnyen kitaláltam a
beszélgetés további szövegéből: „Találjatok valamit, lehúzhatom vele a
rolót!” E bizalomgerjesztő szavak után szólítottak be, s minden további
nélkül kiállították a beutazási enge
délyt. Kimentem, megtapogattam a
papírt, hogy megbizonyosodjam,
hogy valóban a kezemben tartom.
Csak most engedett fel bennem a
feszültség, csodál-koztam is, örültem
is. Örömömet Marián és Oszvald
atyával, m ajd a sim o n to rn y ai
testvérekkel osztottam meg, a cso
dálkozásomat pedig a siklósi rendőr^ kecskem éti ferences rendház
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kapitány folytatta, amikor megérkeztem Siklósra.
Halottak napján érkeztem Siklósra, másnap kimentem a köz.
ségbe. Alig értem ki a piactérre, hát ki jön a rendőrség felől (akkor
máshol volt a rendőrség): maga a rendőrkapitány. Lecsaptam a fe.
jem et abban a hiú reményben, hogy nem vesz észre. A rend éber
őre azonban már szólított és integetett is, hogy jelenjek meg színe
előtt. „Ön hogy jö tt ide?” - szólított meg. Én rögtön előszedtem a
beutazási engedélyemet, s közben magyaráztam neki, hogy Rákosi
ígérete alapján vagyok itt, aki úgy nyilatkozott, hogy Magyarországon
ennyi és ennyi foglalkozási ág létezik már - nem emlékszem mennyit
mondott - és az mind nyitva áll a volt szerzetesek előtt.
Még egyszer találkoztam vele, ő keresett fel. Azzal a mesével
jö tt, hogy mit tudok a szekták működéséről, mert hát azok közös
ellenségeink. Az em lített falvakat akkor Ányos atya járta nagy buzgósággal. Hogy ebbe a falujárásba a szekták mennyiben „segítet
tek” be, azt én ma sem tudom, erről Ányos atya tudna többet... Én
az érzelmeimet nem tudom titkolni, akkor se, ha akarom, de most
nem is akartam, így következő találkozás dátuma nem tűzetett ki,
csak arra kért, hogy ne kísérjem ki. Én kikísértem egészen a saro
kig, s onnan küldtem - no nem a pokolba - , hanem csak úgy bácskaiasan a nyavalyába...
Nem láttam többet, de előtte én persona non grata lettem.
Tavasszal a helsinki békefelhívás íveit nekem nem volt szabad aláír
nom. Domonkos és Szolán atya méltók voltak erre, igaz, én nem is
olyan nagyon bánkódtam miatta, bár Pataki részéről ez megbélyeg
zés akart lenni. így lettem én a béke ellensége.
A KECSKEMÉTI RENDHÁZ HISTÓRIA DOMUSÁNAK UTOLSÓ BEJEGYZÉSEI
„ 1950 nyarán a szerzetesrendeket feloszlatták. A kecskeméti zár
dát okt. 7-én kellett elhagyniuk a szerzeteseknek. A kolostor álla
mi tulajdonba került. A templomot pedig a Váci Egyházmegye vette
át, és a lelkészeket a templom szolgálatára a váci E g y h á z m e g y e i
Hatóság küldi. ”
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A KECSKEMÉTI PIARISTA RENDHÁZBA
HURCOLT KÖZÖSSÉGEK
S zigetvár
A lapítás: 1552.

A testvérek elhurcolása: 1950. június 12-én, éjjel
fr. Talpay Firmusz
A N A P T E L JE SE N ELSÖ TÉTEDETT!
Az 1930-as években Rendtartományunk Debrecenben két rendházat
alapított, melyeknek fö feladataként a
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ték meg, ami missziós munkával volt
egy enlő, mivel az azon a vidéken lai
kók közül sokan, amíg a ferencesek
1 ^ 1. ^
föl nem keresték őket, még papot sem
' 1' '
^
láttak. Kolumbán és Otmár atyát na
gyón szerették a hívek, én pedig az
igen szép virágzásnak indult ministjgMp'
gdásB
ránscsoportot vezettem. Otmár atya
mk jdk
elhelyezése után azonban, olyan clöl- \
járók kerültek kolostorunkba, akik nem « |3 5 |
értettek a tanyasi nép nyelvén mert f i i l
a városi lelkipásztorkodásban voltak $ » 1 1
otthon - , így nekünk, akik a korábbi
szokásokat szerettük volna továbbvinA szigetvári ferences templom
ni, el kellett jönnünk Debrecenből. Ekés renciház
kor kerültem Szigetvárra sekrestyésnek és ministránsvezetőnek. Itt is
szép, virágzó csoportunk volt.
1950.
június 12-én kb. éjfél felé csengettek. Én azt hittem, hogy a
nálunk tartózkodó Légár főtisztelendő úr jött haza. A portához érve kér
deztem:
- „Ki az?”
- „Államvédelem” - volt a válasz.

4 6 -----------------------------------------------— ----------------------------------

Kinyitottam az ajtót, és hat civil ruhás férfi jö tt be, igazolványt]
kát m utatva, hogy a rendfőnök urat keresik. Őket géppisztolyos s;
sakos katonák követték, géppisztolyukat előre szegezve. Ezután bejött
puskára tűzött szuronnyal két katona, ezek m egálltak a p o rtaa jtó 
ban. Term észetesen a civilekkel együtt m ind ávósok voltak. Előtte
való napokban vitték el a K eresztes nővéreket a kórházból. Felkeltettem N árcisz atyát, m ajd a házfőnökhöz m entünk. A házfőnökhöz
érve m egkérdezte az ávós, hogy hányan vagyunk a rendházban, majd
azt m ondta, hogy hívjuk össze a rendház lakóit. M ikor mindannyian
együtt voltunk a házfőnök atya szobájában az ávós tiszt így szólt:
„M aguk értelm es em berek, nem kell sokat m agyarázni.
gukat a belügym inisztérium m egszüntette és ideiglenes tartózkodá
suk helyére K ecskem étre internálja önöket, ahol tovább intézked
nek a sorukról. Ezt a lakóhelyüket el kell hagyni rövid időn belül. 12
kg csom agot vihetnek m agukkal, értékeiket, egyéni levelezésüket,
kulcsaikat tegyék ki asztalaikra.” M indenki tíz percet kapott, hogy
összeszedje a legfontosabbat. Szobáinkba 1-1 katona kísért bennün
ket, a hátunkhoz szegezett géppisztollyal, és azt mondta: „Ellenállást
ne tanúsítsunk, mert keresztüllőhetik az ellenállót.” A házfőnök atyá
nál ott m aradt a pénz is, am it M edárd atya küldött Amerikából a
tem plom és a rendház restaurálására. A m ikor kijöttünk a szobánk
ból a szobánk falát m egsim ogattuk és m egcsókoltuk, úgy szintén
lent, a portaajtónál lévő nagy feszületet. A z ávósok ezen nagyot
nevettek, és az egyik m eg is jegyezte: „M i az, most nem segít magu
kon az édes Jézus?” A m ásik még jo b b an nevetve m ondta. „Ejnye,
ejnye tisztelendő urak, hát ezért nem volt érdem es ővele ennyire
jó b a n lenni, hogy ő m iatta m ég nem is n ézhettek!” Erre megszólal a
harm adik ávós: „Ej, pajtás, ne feledd el, m ost éjszaka van és az öreg
Istennel együtt m ost m indnyájan alszanak.” - M ajd nagyot kaca
gott. K özben kiértünk az udvarra, ahova m ár betolatott egy nagy
katonai ponyvás autó. „N a, tisztelendő urak, lépjenek csak fel, me
gyünk m isézni.” Az autóban lócák voltak, azokra kellett ülni. K ö 
zénk ü lt egy ávós, persze nem volt szabad egym ással b e s z é l g e t n i
sem . A többi katonák az utánunk jövő autókra szálltak fel. Mikor az
autó az udvarból kitolatott az utcai villanyok szinte egy gombnyo
m ásra kialudtak. De láttuk, hogy az utcán m indenütt szuronyos ka
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tonák álltak, egym ástól jó pár m éterre. Volt egy különítm ény, akik a
rendházban m aradtak, ezek lepecsételték az ajtókat és vigyáztak,
hogy senki be ne jö jjö n a rendházba. K özben lehetett látni, hogy a
házak ablakainál a bent lakók egy kicsit félre húzva a függönyt les
ték m indazt ami történik. Reggel jö ttek a fiúk m inistrálni, csodálkoz
tak, hogy a tem plom be van zárva, és katona áll puskával a bejárat
nál. A fiúkat kérdi az ávós:
- „M it akartok?”
- „A tisztelendő bácsit keressük.”
- „M enjetek haza, ő m ég alszik.”
- „Az nem lehet, ő m ár ilyenkor ki szokta nyitni az ajtót.”
Az ávós elzavarta a gyerekeket, úgyszintén a misére érkező híve
ket is. Futótűzként terjedt a hír, hogy elvitték a barátokat. Édesanyám is
odaért a hírre a rendházhoz. Az ávós kérdezte tőle mit akar? A fiamhoz
jöttem, meglátogatni Szegedről, itt segítettem a rendházban, és a bőrön
döm itt van bent a konyhában, azt szeretném elvinni. A bőröndöt nem
kaphatja meg, így az ávós. De nem tudok hazautazni, mert a bőröndben
van benne a vasúti arcképes igazolványom, és a pénzem is. „M enjen a
fenébe!” - így az ávós. Édesanyám addig kőnyőrgött, míg az ávós ki
hozta a bőröndöt, alaposan átkutatta, majd az édesanyám elé dobta.
.Nem szégyellj magát büdös ringyó, olyan naplopónak nevelte a fiát,
akik csak a vért szipolyozzák ki, inkább fojtotta volna meg mikor a világ
ra hozta, mintsem ilyen rohadt naplopót nevelt fel. Ilyen anyákat naplo
pó fiukkal együtt kellene felakasztani, vagy élve m egnyúzni, menjen
innen előlem büdös k ... Innen azonnal m enjen az állom ásra, de sen
kivel szóba ne m erjen állni, odahaza sem beszélhet az itt történtek
ről. M indenütt, m ég a vonaton is figyelni fogjuk, m egértette?” El
képzelhető édesanyám m it érezhetett, hogy gyerm ekéről ilyen véle
ménnyel voltak, és m ég tetejében el is hurcolták, azt sem tudja hova.
Fogalmuk sincs azoknak arról, m ilyen idők voltak ezek, akik valam i
lyen form ában nem élték át.
A pécsi rendház lakóit is hozzánk csatolták, kivéve K iss Feren
cet. aki nagyon idős volt és beteg, őt itt hagyták Pécsett. M egindult
a leponyvázott autó K ecskem étre. E kkorra m ár M ihály atya egy
csomó kis papírdarabkát írt: „A barátokat erre vitték K ecskem ét
re". ő úgy ült az autón, hogy észrevétlenül a ponyva alatt kinyúlt és
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ezeket a cédulákat szórta. K ecskem étre érve az ÁVO átadott
házfőnök X avér atyának. M eghagyták neki m inden egyes tagért
felelős. Itt m ár nagyon sokan voltunk összezsúfolva, megfordulni
sem lehetett. A K ecskem étiek ezt m egtudták rengeteg élelmet hoz
tak a konyhára. Persze az ÁVO nem hagyott nyugodni minket. Éjje]
jö tte k vagy ötször ellenőrizni valaki m egszökött-e. Ilyenkor felol
vasták a három száz összezsúfolt nevét. És az ávós tiszt ilyenkor
felolvasta m indig ugyanazt: „L épjenek ki önök ebből a bajból, mert
az egyház süllyedő hajó, ha kilépnek belőle szabadok, emberek lesz
nek, ha nem akkor önöket Szovjetunióba viszik ólom bányákba”, és
ehhez hasonló dolgokkal biztattak minket. Kintről jöttek a hírek, hogy
a m arhavagonok m ár külön vágányon ott állnak, hogy minket kiszál
lítsanak Szovjetunióba. Borzalm as volt. M egtudtuk azt is, hogy éjjel
a jezsu iták elszöktek lepedőkötelet fontak, és az ablakon kimászva
B écsbe szöktek, hogyan volt ez szervezve, ez m indm áig titok ma
radt. Szegény X avér atyát bevitték az ÁV O -ra és jó l összeverték,
am iért nem vigyázott kellően. Sírtak a hívek a tem plom ban. Közben
felfigyelt külföld és figyelm eztették R ákosiékat, ha végrehajtják ezt
a szerzetesekkel, komoly baj lesz belőle.
Egyszer a tiszt azt mondta, hogy egyenkint jöjjenek le az irodá
ba, és ott alá kell írniuk egy papírt, de senki nem szólhat a másiknak,
m it írt alá. Innen azonnal a pályaudvarra kell m enni, és a legköze
lebbi vonattal elutazni, senkivel nem szabad beszélni, még otthon
sem, a dolgokról. M indenkit figyeltetni fogunk még odahaza is. Végre
rám került a sor. Az irodába érve elém adnak egy papírt, hogy írjam
alá, ha ezt aláírom ők elhelyeznek m unkába is, de ha nem, lássam a
következm ényét. A papír tartalm a ahhoz hasonló volt, mintha mi
m agunk kértük volna, hogy bennünket feloszlassanak, és mi meg
szabaduljunk a kényszer életünkből, m intha mi m agunk kértük vol
na, hogy a rendből kiléphessünk és a szabadságot válasszuk. Irtó
kellem etlen dolog volt ez, mert nem tudhattam a többi mit írt alá, hat
én is aláírtam , hogy nem m aradok. K iértem az állom ásra Kecske
méten m ár ott volt M ihály atya és kérdezte: „Na Lackó mit írtál
alá?” A láírtam , hogy nem m aradok. „Laci ez nem jelen t semmit'
M ajd a rendfőnökségtől m egkapjuk az utasításokat.” Hazaértem
Szegedre, ami akkor határsáv volt. Pár nap m úlva Pál atyától jött a
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levél: „M egengedjük, hogy rendházon kívül éljen, felm entve az en
gedelm esség és a szegényég fogadalm a alól, m indenkor a m egyés
püspökhöz tartozik, bárm ilyen üggyel a rendbe való visszahívásig.”
Ez egy kicsit m egnyugtatott, ném i tám asz volt. Szegedre m entem
édesanyámhoz.
Egyik éjjel, úgy fél egy tájban döröm bölést hallott a kapun édes
anyám. Kim ent. „Ki az?” - kérdezte. „Á llam védelem ” - volt a vá
lasz. ..Talpay Lászlót keressük, el akarjuk helyezni m unkában.” Eszé
be ju tott édesanyám nak, éppen tegnap éjjel szedték össze a férfia
kat az egész A lföldi utcában kényszerm unkára, és nem tudnak róluk
semmit sem. É desanyám hirtelen ezt a választ adta: „A fiam már
dolgozik Szatym azon a húgom éknál, tanyán.” Erre az ávós tiszt: „Jó
majd utána nézünk!” Erre autóba ülve elm entek. Édesanyám rögtön
bejött, szólt M argitka húgom nak és nekem, hogy keljünk fel, azonnal
menjünk ki az állom ásra, és a hajnali szem élyvonattal am ely akkor
indult Pest felé m enjek ki M argitka néniékhez Szatym azra, és m a
radjatok ott. O tt m ár nem is k eresett az ÁVO.
Szatym azra eljöttek m eglátogatni a Szigetváriak és elm ondták,
hogy az elhurcolást követő vasárnap zsúfolásig m egtelt a tem plom ,
és értünk im ádkoztak. Elm ondták azt is, hogy Bence, a világi papok
plébánosa a barátok ebédlőjében m ulatott a rendház pincéjéből ho
zott bor m ellett. A plébánost állítólag úgy vitték haza a plébániára az
ávósok. A rendház pincéjében levő összes bort az ÁVO felpakolta
az autójukra és elvitte. M ondták azt is, hogy az állatok m ind-m ind
éhesen bőgtek, a lovak nyerítettek, a sertések is sírtak, nem kaptak
élelmet napokon keresztül. A kutyákat az udvaron agyonlőve talá l
ták meg. Kb. egy hét m úlva összeszedték az állatainkat, és a TSZnek adták.
A rendháznak két óriási szobát felölelő könyvtára volt, értékes ku
tyabőrkötésben, latin nyelven írt kódexekkel, melyek hatalmas értékei
voltak a könyvtárnak. Voltak kézzel írt könyvek is. A szigetvári hívek
szerint az ÁVO emberei a könyveket a kódexekkel együtt az udvarra
hordták, és egy ócska ponyvát dobtak rá, amit a szél természetesen
lefújt, s ezek az értékes könyvek ott áztak heteken át egymásra dobál
va. Kb. három hét m úlva felrakták őket egy teherautóra, és zúzdába
szállították.

P écs
Alapítás: 1256.
A testvérek elhurcolása: 1950. június 12-én, éjszaka
A kolostorban jelenleg a Provincia által fenntartott Collegium SeraphicuJ
egyetemi kollégium működik
fr. Soós Ányos
A P É C SI K O L O S T O R SZ E R Z E T E SE IN E K
E L H U R C O L Á S A É S A C IV IL É L E T E M
1950. húsvét táján m egjelent a Szabad Népben Révainak a cikke, mely.
ben felveti a kérdést: M inek annyi szerzetes Magyarországnak? 1948.
bán államosították az iskolákat, de a szerzetesek által lakott részt meg
hagyták. Pécsett a jezsuiták nagyrészt szétszéledtek a pap nélküli fal
vakba. A pécsi püspök lelkészségeket kreált. Az apácák a plébániákon
segítettek, de a házukat nem hagyták el. A cikk megjelenése után mi
ferencesek is elkezdtünk gondolkodni, hogy mit jelenthet ez a Révai
cikk. Abban maradtunk, hogy talán a munka nélkül maradt tanító rende
ket oszlatják fel, a pasztorációban működő ferenceseket, és a korházi
apácákat nem bántják. így érkezett el, teljesen felkészületlenül a június
12-ről 13-ra virradó éjszaka.
Éjféltájban a házfőnök, Jagicza Juvenál felzörget, és sírástól ful
dokló hangon szól: Fiam el kell hagynunk a kolostort. Néhány perc múl
va a folyosón tanakodtunk, mi tévők legyünk. Hát valami kis csomagot
vigyünk magunkkal. Nekem volt egy kis bőröndöm, de az sem a szo
bámban. Előkerestem, de izgatottságomban nem tudtam a zárat kinyitni,
késsel feszegettem fel, és betettem a breviáriumot és némi alsóneműt
gyömöszöltem bele. így indultam a portára, ahol az ávósok vártak. Ak
kor tíz atya és tizenkét testvér volt a rendházban. Egy ágyban fekvő
betegről majd ők fognak gondoskodni - nyugtattak meg. Ferenc test
vért valóban másnap a szegényházba vitték. Nekünk pedig egy nyom
tatványra fel kellett írnunk a személyi adatainkat. Később valaki meg
tudta, hogy egy múlt századi törvény alapján hurcoltak el, mely akkora
közveszélyes munkakerülőkre vonatkozott. A kapu előtt állt egy pony
vás teherautó, és abba parancsoltak be. A sofőrülés mögött és a plató
végén egy-egy ávós fegyverrel a kezében közrefogott bennünket. Meg'
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tiltották a beszédet. Sem m it nem kö
zöltek velünk. C sak elindították az
autót.
M együnk teljes bizonytalanság
ban. Senki se tudja a ponyvával tel
jesen lezárt autóban, hogy m erre j á 
runk. hová visznek. Szovjetunióba?
Kivégeznek? A két ávós közé fogva
azért suttogva beszéltünk. Gyónások,
feloldozások m orm olódtak. Egyszer
csak m egállt az autó. F elhúzták a
hátsó ponyvát. Egy akácerdőben ta 
láltuk m agunkat. M ost végeznek ki?
De hát elég ahhoz két géppisztoly?
Szálljanak ki! V égezzék el a dolgu
kat! - hangzott az ávósok szava. H át
nem leszünk vértanúk?! A hum oros
helyzet nevetésben törhetett volna ki.
De senkinek sem volt nevethetnékje. így értünk Kecskemétre, a rend
házba. O tt szalm azsákok, takarók voltak előkészítve. Estére úgy ahogy
elrendezkedetünk. Tilos volt a városba kimenni. Hogy este ettünk-e,
arra nem em lékszem , de m ásnap m ár a kecskem étiek élelmiszerekkel
megrakodva jöttek és tápláltak bennünket az utolsó napig, melyről akkor
nem tudtunk sem m it. A rendháznak elég nagy ebédlője volt, de nem
emlékszem egyetlen étkezési jelenetre sem. Viszont arra igen, hogy két
három naponta éjszaka felvertek, lerendeltek az ebédlőbe létszámellen
őrzés végett. Júliusban pedig m ár személyenként maga elé rendelt a
főnök és gyomrozni kezdett, hogy hagyjuk el a kolostort. Azonnal adnak
munkát. Az eredm énytelen éjszakai zaklatásokat augusztus elejéig foly
tatták. Közben m egtudtuk azt is, hogy az egész országban elhurcolták a
szerzeteseket, de azokat m ár előre értesítették, hogy mikor jönnek ér
tük. Mi voltunk az elsők, és azt hittük, hogy a déli határsáv védelme
miatt vittek el, m int m egbízhatatlan személyeket. Ekkor döbbentünk rá,
hogy itt a szerzetesség teljes megsemmisítéséről van szó. A provinciái
központból sem tudtunk meg semmit. Augusztusban a békepapok veze
tésével szerzeteseket gyűjtettek össze, akik hajlandók arra, hogy egy
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gyűlésen vegyenek részt. Hogy miről volt ott szó, nem tudjuk, de ann j
pletyka kiszivárgott, hogy a szerzetesi asztalokon soha nem látott ínyenJ
ségek és italok elköltése kiábrándító jelenség volt.
Napközben unatkoztunk. Volt a kertben egy kis vízmedence, azt is
használtuk. Volt egy kerékpár, akkor tanultam meg az udvarban kerék
pározni. A szomszédban azalatt bömbölt a cirkusz hangszóróján a Gyér.
tyafény keringő. A könyvtárból elmentettem egy vaskos bibliai konkor
danciát, amelyet 1741-ben adtak ki Velencében, és amelyet a rendház
1747-ben vásárolt meg. Leghasználhatóbb könyvem. Szégyelltem és most
is szégyellem magam a mai könyvtár szakszerű gyarapításának teljes
hiánya miatt.
Augusztus 15-én már látható volt a jövőnk: Menjen ki-ki amene
tud. Juvenál atya civil ruhákat vásárolt. 650 Ft-os öltönyben hagytam el
a kecskeméti kolostort. 1949-ben már egyházi nyomtatványt nem lehe
tett kiadni. Pécsett megismerkedtem a Taizs Nyomda igazgatójával, aki
felvilágosított, hogy képeslapot, szentképet lehet nyomtatni. Ezt hasz
náltam ki. M ór atyának a Szentföldre rengeteg képeslapra, húsvéti üd
vözlőlapra volt szüksége. Csináltam vagy tíz féle linóleummetszetet.
Asztrik atyától, akkor még gyöngyösi kispaptársamtól tanultam meg.
Több tízezer lapot csináltattam, és elküldtem Mór atyának néhány fillér
haszonnal. Látva, hogy hittankönyv már nem lesz Szedő Dénes atyát
megkértem, hogy 40 db-ból álló szentképsorozatra fogalmazza meg hi
tünk alapigazságait. Ezt ima formájában választékos szöveggel megtet
te. Az előoldalakra linóleum m etszetet készítettem, és ezt a nyomdában
20 ezer példányban kinyomtattam. Sajnos aztán ez az egész kárba ve
szett. A m aradék 10 ezer Ft-t magammal vittem Kecskemétre, és oda
adtam Juvenál atyának. így mondtam búcsút Kecskemétnek, és Amb
rus atyával együtt eljöttünk Pécsre.
Pécsett a húgomnál kaptam szállást, aki férjével együtt egy zsidó
ügyvéd hegyoldali présházában lakott. Szüleim Máriagyűdön laktak.
Akkor ez a határsávban volt, ahova úgy lehetett menni útlevéllel, mintha
külföldre mennénk. Szüleim a jegyzőtől kértek igazolást, hogy az idős
szüleimnek szükségük van rám a mezőgazdasági munkában. A pécsi
rendőrség ennek az iratnak alapján adott nekem beutazási engedélyt. A
tiltott zónába m ár bejárhattam, de én inkább Pécsett reméltem m u n k á t
találni. Egy volt tanítványom apja közúti mérnök volt, és szerzett nekem
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éjjeliőr állást a m ánfai hídépítésnél. N appal a teljesen néptelen kocsmá
ban aludtam , éjjel pedig kint dideregtem a hűvös októberi éjszakákban.
Az árokparti bozótból hatalm as m áglyát csináltam , abban téglákat me
legítettem , és a m elegített téglák között húztam meg magam, hogy meg
ne tázzak. O któber vége felé a pécsi püspök m ár m erészkedett a széj
jelszóródott szerzeteseket összeszedni. Neki jó l jött, hogy volt határsáv
igazolványom, így be tudott küldeni M áriagyűdre adminisztrátornak. így
kerültem le a falum ba, ahol m ár ’46 és ’48 között káplán voltam. A
rendházat a Földm űvelésügyi M inisztérium foglalta el, csak az irodát
hagy ták meg. K özben R ajnér atyát is odahelyezte a püspök. 0 az irodá
ban, én m eg a szüleim nél laktam. Joviális, tárgyalóképes ember volt, a
községtől m egszerezte a volt cselédlakást és az istállót. Ő odaköltözött,
én m eg szüleim nél m aradtam . M egosztottuk a munkát. Zarándoklatok
ról akkor szó sem lehetett, olyan derm edt félelem ülte meg a lelkeket a
szerzetesek elhurcolása m iatt. O a falut pasztorálta, én meg a hét fíliát.
E z e k : H a r k á n y , T e re h e g y , K o v á c s h id a , D rá v a c s e h i, Ip ac sfa,
D rávapalkonya, D rávaszabolcs. B iciklivel közlekedtem. Harkányt a le
gelőn, K ovácshidát országúton, a többi falut földutakon közelítettem meg,
a ham arosan b eköszöntő sáros novem berben, és aztán a téli havazás
ban. V asárnap kisebb kört tettem meg. 9-kor Harkányban, 1 órakor
K ovácshidán, és délután 6-kor D rávacsehiben és felváltva Drávaszabolcsban m iséztem .
H étköznap nagy kört tettem : hétfőn Harkány, kedden Kovácshida,
I p a c s f a , s z e r d á n D r á v a c s e h i és D rá v a p a lk o n y a , c s ü tö rtö k ö n
D rávaszabolcs. A napi program m indenütt: reggel szentmise, délután
hitoktatás, este litánia, lelki foglalkozás. Pénteken hazamentem és ké
szültem a következő hétre. Szom baton M áriagyüdön hitoktatás. Itt a
rajzos hittanszem léltetésem et végignézte az állami tanfelügyelő. Utána
a tanítónak elism erését fejezte ki. H ittankönyvek nem voltak. Egy felső
tagozatos so rozatot készítettem , és azt egy ismerősöm litografálva sok
szorosította. A négy füzetet a pécsi püspökkel jóváhagyattam . De hát ez
is sem m ibe m ent, m ert illegális sokszorosításnak tekintette a rendőrség,
ahol a túlbuzgó kovácshidai tanító feljelentett. M egbüntettek érte. A tá
vollétem ben a sokszorosító gépet a siklósi ávós toporzékolva követelte
szüleim től. H arkányban egy csendőr özvegyénél aludtam, Kovácshidán
volt lelkészi lakás, D rávacsehiben a kápolna sekrestyéjében volt alvó
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hely, Drávaszabolcson egy öregasszony házában volt imaterem é« •
5 ^0
adott szállást. Sorkosztra jártam . Református falvak voltak ezek, csak
kevés katolikussal, akik a történelem viharaiban innen-onnan verődtek
ide. Rajnér atyának semmi bútora nem volt. Felmentem Budapestre»
M ezőgazdasági M inisztériumba, hogy a rendházból adjanak bútorokat
takarókat, és adják ki a kegytemplomról készített nyomtatványokat, szentképeket, levelező lapokat. Azt mondták, az illetékes majd délben visszajön. Elmúlt dél. Semmi. Én csak ültem ott, és vártam. Délután sincs
M ár haza akarnak menni a tisztviselők. Végre valaki rászánta magát,
hogy az engedélyt megadja. így tudtuk berendezni Rajnér atya lakását,!
és megszerezni a nyomtatványok, melyek jobb időben valami jövedel
m et is biztosítottak. Később a rendház gondnoka elmondta a hivatalnok
szája-íze szerint a történetet: Az a hülye pap egész nap ott ült a nyakun
kon, nem tudtam m ást csinálni.
Körutaimon az ávós megbízott a nyomomban járt. Kovácshidán az
asszonyok az esti ájtatosság után csoportban mentek haza. Szemben
velük jö n az ávós megbízott: Hol voltak? Azok jó l tudták miről van szó.
Hát táncmulatságon voltunk. Harkányban népesebb katolikus közösség
volt. Este megtöltötték a kis kápolnát. Egy alkalommal Jézus élete dia
képeket vetítettem, s utána nem menten a esendőm é házában lévő poloskás ágyba. Azt mondtam neki, hogy nagyon fáradt vagyok. A sekres
tyével szemben volt egy raktárhelyiség. O tt volt a gyászmiséknél hasz
nálatos koporsó, a tumba és a takarására szolgáló fekete posztótakaró.
Befeküdtem a koporsóba, betakaróztam a tumbatakaróval, és étlenül is
jóízűt aludtam. Reggel rémüldözve jö tt az öregasszony. Este a rendőrök
ott jártak nála és követelték a papot, meg a vetítőmasinát. Ordítoztak
vele. De ő is ismerte az id ő k járását, nem árulta el, hogy hol vagyok. Ha
ott lettem volna, elvisznek a géppel együtt, valahol becsuknak, és vár
hattam volna, hogy mit akarnak velem csinálni. Csehiben egy tanyán
ebédeltem a Dráva partján. Ebéd közben kihívnak. Kinn az udvaron
szép fekete autó. A sofőr be akar tuszkolni, hogy menjek békepapi gyu"
lésre. Nem mehetek - mondom - mert délután még hittanórát kell tar
tanom és este ájtatosságot. Az autó elment. Mire hazaértem Gyüdre,
m ár várt a bajszos püspök levele, hogy m enjek be hozzá. (így neveztük
a püspök mellé rendelt pártembert, aki szinte püspökként r e n d e l k e z e t t )
Ezt m ár nem mertem elhanyagolni. Bemegyek. Az ajtó a püspöki iroda
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fele nyitva volt (nemcsak most, hanem mindig ö bontotta fel a püspök
ségre érkező leveleket). Elkezdett faggatni: M iért nem jöttem el a papi
békegyülésre? Nyomaték kedvéért hozzátette: M ost már a püspökök is
megengedik, Erre én a szavakat elnyújtva mondtam: H át... el... lehet
ne.. .jönni. Őt ez a hanghordozás felingerelte és rám kiabált: Mi az hogy
el lehetne jönni? Szívesen jön, vagy nem?! Erre én is azon az emelt
hangon folytattam: Ne kívánjon tőlem szerelmi vallomásokat! Hát ezzel
a mondattal betettem magam mögött az ajtót a papi működésemnek.
Egyelőre elhelyeztetett a püspökkel Tengelicre káplánnak. Két ci
gány falu tartozott oda: Alsó- és Felsőtengelic, valamint Szőlőhegy, ahol
kápolna volt. Ide-oda jártam biciklivel. A cigánygyerekek kedvesek és
figyelmesek voltak. De aztán a tanítók utasítást kaptak, hogy a paptól
kérjék el a hitoktatási engedélyt. Nekem nem adtak. így hát nem tanít
hattam. írtam Fröschl Gáspár esperesnek: Szerezzen nekem hitoktatási
engedélyt. Az egy nyílt levelezőlapon azt írta, vegyek részt a begyűjtési
agitációban így helyezte kilátásba a közbenjárását. Hát én persze nem
mentem agitálni, nem is volt rá szükség, se alkalom, mert néhány nap
múlva, október elején megkaptam a pécsi püspöktől az elbocsátó levelet
az egyházmegyéből. így állt bosszút rajtam a bajszos püspök. Plébáno
som, Baranyai Ernő azt tanácsolta, hogy írjak leveleket a püspököknek.
Postafordultával sorban megjöttek a levelek. Mind elutasító. Náluk is el
kellett bocsátani a szerzeteseket. Ki Jézus Szívébe, ki Mária Szívébe
ajánlva engemet, ígérte értem imáit. Nahát! Ilyen még nem volt! Egy
szerre tíz püspök is imádkozik értem. (Az eredeti leveleket elvitte az az
írónő, aki a szerzetesek kiebrudalásáról riportkönyvet készített.) Mit volt
mit tennem, vissza kellett menni a világi életbe. Pécsre, az ismerős hely
re húgomhoz mentem.
Néztem az újsághirdetéseket. Munkát kerestem. Konyhai dolgo
zót kerestek. Gondoltam krumplit pucolni tudok, hát jelentkeztem. Fag
gatnak, meséltetnek vagy félóráig. Aztán kijelentik, hogy nekik női dol
gozó kell. Műszaki rajzolói állást hirdetett a Pécsi Tervező Iroda. ANádor
szállóban székelt. Szállóra sem volt akkor szükség. Elvittem a kis rajza
imat a ferences kolostorokról, melyeket a sematizmusba készítettem.
Fiatal zsidó m érnök volt az igazgató. Nagyon szép! - mondta - majd
maketteket fog készíteni az épületekről. Közben tapintatosan figyelmez
tetett, hogy nyitva van a sliccem. (Na ha nem is mondom, akkor is tud
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ják, hogy pap vagyok.) Majd, ha lesz asztal, akkor értesítjük. Persze1
nem értesítettek. A Megyevill villanyszerelők felvételt hirdettek. Gye.
rekkoromtól fogva ezermesterkedtem. Villanyt is szereltem. Lopkodtam a szakmai tudást. Vettem magamnak tehát a bátorságot, és elmen
tem jelentkezni. Dagadt főnök fogadott. Szakmai tudásom vizsgálatára
nem is került sor, mert amint elmondtam, hogy kirúgott pap vagyok
azonnal kész volt a szellemes válasza: Mi nem akarunk meghalni. Ne
künk pap nem kell.
Közben Rajnér atya is Pécsre került Gyüdről. Fertőtleníteni kellett
a barátoktól a templomaikat. Pécsbelvárosi plébániára helyezték. Talál
koztam vele. Kért, hogy szerezzek neki T dugót. Elmentem Lévai Mik
lós szaküzletébe a Ferenciek utcájába. Akkor Sallai Imre utcának hív
ták. Diákkoromból ismertem a Lévai bácsit, ugyanis nála vásároltam a
Szeráfi Kollégium számára világító testeket. Tíz év után azonnal megis
mert: Jánoskám, mi újság? Mondom a kérésemet. T dugó, az nincs.
Látom is, hogy üres a bolt, néhány faláda áll benne. Aztán mondom
tovább a történetemet. Munka kellene. M ost ment el a segédmunká
sunk - mondja ő. Ha akarsz eljöhetsz dolgozni. Megegyeztünk. Még
aznap vettem egy kezeslábas munkaruhát, és másnap reggel már az
üzletben voltam. Vállamra vettem a gipszes-ládát. A Mester techniku- i
mot végzett fia jött velem a kenyérgyárba. Akkor államosították az összes I
pékségeket az egy kemencéstül kezdve a tíz kemencésig Sütőipari Vál-1
lalat címen. Mentünk a Zsolnay Vilmos, akkor Belojannisz utcai kenyér-1
gyárba. A kemence bevilágítására szolgáló vezetékek belesültek a cső-1
vekbe, a bevilágító-lámpák szigetelése gyalázatos volt. Csoda, hogy nem
történt villamos baleset. A raktárába kellett világítást készíteni. Véstem
a falba a bergamanncsövek számára a horgonyokat, és hajlítottam, gip
szeltem bele a csöveket. Egy órát ott volt velem a Lévai-fiú, aztán ott
hagyott. Fel voltam avatva villanyszerelőnek. Egy évig jártam a péküze
mekbe, magánlakásokba villanyt javítani. Akkor szólt a Mester: János
kám nem tudlak tovább alkalmazni. Akkor kezdték tönkretenni a ma
gánkisiparosokat és bekényszeríteni a szövetkezetekbe. De én már ak- j
kor előkészítettem magamnak az új munkahelyet a Cementárú Ipar' I
Vállalatnál. Oda is hívtak javítani, és így ismertek engem. Az igazgató I
vasbetonszerelő volt, de értelmes ember. A jó mérnök, a főkönyvelő régi
emberek, azonnal a barátságukba fogadtak. A vállalat ezelőtt egy kis
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maszek cementlapgyártó üzem volt. Államosítás után tízszeresére duz
zasztották a termelést, és újabb termékeket kezdtek készíteni: vasbeton
gerendákat, bányaékköveket, kéményajtókat, épületek számára kész
termékeket. Ehhez új épületeket, fészereket, bódékat tákoltak össze.
Mindenütt nedves anyagokkal dolgoztak. A villanyvezetékek falon kívül,
sehol egy vízm entes kapcsoló. Legveszélyesebb helyzet a mozaiklapcsiszolóban volt. Itt két méter átmérőjű forgó vaskorongra rakták fel a
lapokat és a ráfolyó vízzel és homokkal csiszolódtak a lapok. Az asszo
nyok bokáig érő vízben dolgoztak. Fölöttük nyitott padlás. Fűrészporos
kályhákkal fűtöttek úgy ahogy. Iszonyú hajtás volt embertelen körülmé
nyek között. De az emberek tisztességesen tették a dolgukat; örült, aki
nek munkája volt. A téeszesítés miatt az emberek a falvakból a városba
m enekültek.
Át kellett szerelni az egész villamos hálózatot. Rengeteg csövet,
vezetéket, vízm entes kapcsolót, a gépek indítására mágnes-kapcsolókat
építettem be. Az anyagosztály vezetője címkét ragasztott rám: Soós elv
társ minden szava ezer forintot ér. Egyszer csak látok az udvaron egy
általános iskolából kimaradt fiút. Sódert lapátolt. Szóltam az igazgató
nak. Kár ezért a fiúért. Tudnék neki munkát adni. Villanyszerelő lehet
belőle. Ráállt. Rá egy évre megismétlődött az eset. Abból a fiúból is
villanyszerelő lett.
Közben beiratkoztam a Villamosgépgyártó Technikumba. Ez olyan
iskola volt, m elyben össze volt kapcsolva a villanyszerelési és a gépé
szeti ismeretek oktatása. Esti tagozatra jártam. Érettségim lévén csak a
szakmai tárgyakat kellett tanulnom. Három év alatt végeztem el a négy
osztályt. Két évet sikerült úgy összevonni, hogy alatta mindazt megta
nultam, amit később az üzemmérnököknek oktattak. M ég nem volt meg
az oklevelem , mikor a munkáját hanyagul végző technikust elbocsátot
ták. Felvittek a műszaki osztályra. Feladatom lett a pécsi, a dombóvári
és a komlói telep gépeinek, villamos berendezéseinek, valamint a kar
bantartási munkáknak a felügyelete, valamint az ott dolgozók irányítása.
Egy ik nagy feladatnak tekintették a havi energiamérleg elkészítését. Ez
olyan aprólékosságig ment, hogy mennyi víz, gőz és villamos energia
kell egy bányakő, egy mozaiklap elkészítéséhez. Ezt a kimutatást el kel
lett küldeni a Trösztnek. Ott összehasonlításokat végeztek a beledi, a
szentendrei, a budapesti, a debreceni, a miskolci vállalat energiamérle-
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gével. Lehetett volna az üzemek számára ebből következtetéseket 1&
vonni. De ebből nem történt semmi. A beküldött nagy adathalmazzal ottl
eljátszadoztak. Ennyit ért az egész. Különben a statisztika fontos ügy
osztály volt. Naponta bérelt vonal volt a budapesti Tröszttel, és ekkora
napi termelés adatait továbbítani kellett. Egy alkalommal jön hozzám ad
öreg statisztikus és kérdi, hogy hány tonna gőzt termelünk naponta: Azl
asztal fölött a szememet eltakarva összekulcsoltam a kezemet. Dombó
váron ennyi, Komlón Pécsen ennyi kazán van. Ennyi fűtött felülettel
egy m2 fűtött felületen kb. 40 kg/óra gőz termelhető. Amíg ott állt már
mondom is: 0,8 tonna/óra gőzt termelünk. Az öreg úr indulatos lett, be
csapta az ajtót, hogy én a neki olyan fontos kérdést ilyen foghegyről
intézem el. Olyan statisztikát műveltek, amelyből soha semmi gyakorlati
eredmény nem lett. Az irodai munkát - évi kétezer iktatott ügyirat reggel elintéztem , levelező könyvembe beírtam a szövegeket és odaad
tam a gépírónőnek, míg a gyártás technikusok egymásra várva zsebre
tett kézzel diktálgattak, minden harmadik szónál javítást kérve.
1954-ben megbíztak a beruházási feladatok ellátásával. Langyos
kis munkát vettem át. A Tröszt meghatározta és elosztotta a vállalatai
között a felújítási és beruházási összegeket. Ezeket az összegeket a
bankban tárolták, de a számlák ellenértékét le lehetett hívni . Év vége
előtt megtudtam, hogy a Trösztnél igen sok felhasználatlan gépi beruhá
zásra szánt összeg van, melyet nem lehet a következő évre átvinni. Az
elveszik. December 27-én repülővel felmentem Budapestre. A tröszt
főkönyvelőjének ígértem, hogy hozok a gépkereskedelmi vállalatoktól
szállítási nyilatkozatot december 31 -i határidővel. Jóváhagyta. így a pécsi
vállalatnak mentettem át ezeket az összegeket. Szivattyúkat, hidroforo
kat, vasipari kisgépeket szereztem. A tekintélyem megnőtt. Januárban
már el kezdtem gondolkodni, hogy a már ismertetett embertelen körül
ményeken hogyan lehetne változtatni az üzemekben. Elsősorban a fűtés
megvalósításával ügyködtem. A pécsi állami kazán-biztossal megismer
kedtem. O aztán elvezetett a régi uradalmi majorba, ahol ott hevertek a
szeszgyártáshoz szükséges kazánok. Ezeket ingyen odaadták, hogy ne
legyen nekik útban. Ő megtervezte a kazánbeépítéseket, kazánházakat,
kéményeket. Őszre már álltak a kazánházak Pécsett és Dombóváron.
A négy faoszlopon álló, kátránypapírtetős fészereket „felújítottuk” ka
zánházzá. A ravaszsághoz a felső vezetők is cinkosan odabólintottak.
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Nekik számtalan előírás koloncaival m egterhelve kellett táncolniuk.
Közben a pécsi Vállalatra ráerőszakoltak egy Láng Gépgyári kazánt és
áramfejlesztőt, a Szovjetunió nem vette át tőlük. A Trösztnek kellett a
mentöangyalnak lenni. Erre persze volt szabályos beruházási összeg.
Utolsó munkám az volt, hogy az össze-vissza tákolt telepből egy
racionális munkaszervezésnek megfelelő telepet alakítsak ki. Nagy üzem
csarnokkal, amelyben az anyagm ozgatást a term elési sorrendnek meg
felelően lehet végezni, és behozni a vasúti iparvágányt, hogy ne kelljen a
töménytelen sódert lovas kocsikkal a vasútról beszállítani. Abban az időben
volt egy önköltségcsökkentő beruházási alap, melyet meg lehetett pá
lyázni. ha meggyőzően bebizonyítjuk, hogy a beruházás megvalósításá
val annyira csökkennek a term elési költségek, hogy záros időn belül a
hitel visszafizethető. Készítettem egy 70 oldalas gazdasági tanulmányt,
melyben összegyűjtöttem a felesleges kiadások számláit. Vasútról átra
kodás, lovas kocsin szállítás, istálló és lótartás. Az udvarban talicskával
sóderszállítás a munkahelyekre. A z üzemen belül a hely szűke miatt,
terméket érlelés miatt ide-oda átrakni. A tanulm ányt meggyőzőnek ta
lálták, és a Tröszt tervezői elkezdték készíteni a terveket. Amikor azok
alapján a telep megújult, akkor már nem voltam ott. Pasarétről vakáció
ra hazamenve és a szüleim sírját látogatva el kellett mennem az üzem
mellett. Nagyon szép lett. Evek múlva mégis felszámolták a cementárú
termelést. Eladták a vállalatot egy bútorgyártó cégnek. Mikor legutoljá
ra elmentem mellette, már egy leromlott leprateleppé rongyolódott. így
vált semmivé a munkám, m int ahogy sok minden más is.
1955
nyarán az igazgató behívatott az irodájába, és közli velem,
hogy a városi párttitkár tudom ására jutott, hogy itt egy pap dolgozik
felelős beosztásban, fel kell mentenie engem ez alól a munka alól. Az
üzemi párttitkár közbeszól, hogy ő vállalja értem a felelősséget. Mire az
igazgató: Maga kicsi ember ahhoz! Vissza mehettem villanyszerelőnek.
De az utód betanítása miatt, és ha valami fontosabb ügyről volt szó,
nagyobbrészt az irodában voltam. Lenin, Rákosi, Sztálin képe alatt kezd
tem dolgozni. 53-ban először ezeket a képeket a fal mellé állították, majd
a padlásra kerültek.
Lelkesen, örömmel dolgoztam. Engedték a fantáziámat mozogni
Vasárnaponként Pécs egy félreeső templomában miséztem, hétköznap
a szobámban. Intenciókat M edárd atya adott. Olasz, francia, német, és
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amerikai angol hittankönyveket küldött, néha Ikka csomagot. Ekkor már
- Konrád atya bíztatására - készültem az egyetem i felvételre matema
tika és fizika szakra.
1956
nyarán m ár általános lazsálás v olt a gyárban. O któber
án Szegedről repülővel egyetem isták jö tte k P écsre, hozták magukkai a 12 pontos követelm ényt. A főtéren nagy töm eg gyűlt össze. Az
esti, éjszakai pesti esem ényeket a rádióból hallgattuk. 24-én már
senki sem dolgozott. A főtéren ism ét nagy tö m eg gyűlt össze, addig
nem akartak szétoszolni, am íg a városház to rn y áró l le nem veszik a
vörös csillagot. Az üzem ben a fiatalabb v illan y sz e re lő inas felmá
szott az em eletes irodaház tetejére, és leszedte a vasvázas vörös
csillagot, az udvaron ripityára törte. A M in d szen ty beszédet hallot
tam a rádióban. R ossz érzéseim voltak. N em tetsz ett az a gúnyos
hanghordozás: A bukott re z sim ... a bukott re z sim ... M ásnap az iro
dában nem győztem védeni a m undér b ecsü letét. V alahogy jobban
tetszett nekem az evangélikus O rdas püspök négy nyelven segély
kérő beszéde. N ovem ber 4-e után pedig m indenki megmakacsolta
m agát. O rosz tankok a városban. B evonulásuk napja vasárnap volt.
M egyek m isézni. Az utcán egy kis katona három lábú tám asztékra
állította a puskáját. K öszönök neki. Ezzel m it fog csinálni? Nézett a
sem m ibe. O is hallotta, hogy a 6-os úton m ár dübörögnek az orosz
tankok. A város fiataljain ak egy része puskákkal a M ecsekbe vo
nult. Parasztok kocsikkal hordták nekik az élelm et. O rosz repülőgé
pek köröztek a M ecsek fellett. Senki nem d o lg ozott. Ha egy repülő
m egjelent a város fölött, m inden dolgozó o tth ag y ta az üzem ét. Vala
hogy ja n u á rra a nép kénytelen volt tudom ásul venni a m egváltoztathatatlant.
Január 31 -én kiléptem a vállalattól. A pécsi püspök ugyanis fel
vett káplánnak a gyárvárosi plébániára. A k k o r úgy látszott, hogy az
egyház fellélegezhet. H itoktató lettem az újm eszesi általános iskolá
ban. N agy iskola. H ittan ó ra beosztva az ó raren d b e. J ó szán d ék ú
katolikus igazgató volt ott. M inden gyerek ott volt a hittanórán. Örültek
a papi reverenda látásának. De ez csak igen rövid ideig tartott. Kádár
észbe kapott. C sak azok jö h etn e k h ittan ó rára, akik szep te m b erb en
beiratkoztak. Senki sem iratkozott be, akkora volt a derm edt féle
lem P écsett a szerzetesek e lh u rc o lá sa óta. A g y á rv á ro sb an m ég
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m egtartottam az elsőáldozási oktatást a plébánián, de aztán a püs
pök visszam inősített fizikai dolgozónak. A m unkakönyvem be beír
lak: technikai alkalm azott.

Amint m ár jeleztem , Konrád atya bíztatására készültem az egye
temi felvételi vizsgára. De 1940-től, am ikor én érettségiztem , óriásit
változott a középiskolai tananyag. Csak ám ultam , am ikor olvastam
a függvény transzform ációkról. De ezt m ég nagy nehezen m egér
tettem. 1957. jú n iu sáb an a felvételi vizsgára rendeltek. A felvételiztetö tanárok látták, hogy jó fo rm á n sem m it sem tudok, nem is fag
gattak tovább, hanem érdeklődéssel hallgatták a deportálás történe
tét, a munkás élet viszontagságait. Semmi rem ényem nem volt, hogy
felvegyenek. V isszam entem P écsre. O tt tengtem -lengtem , mikor
szeptemberben jö tt az értesítés, hogy felvettek. Pasarétről jártam
az esti előadásokra. Az első félév a középiskolai anyag ism étlése
volt. Úgy ahogy négyesre levizsgáztam . De a m ásodik félévben ne
kiestek az agyam nak. B ebizonyítani, hogy az 1 m iért 1, elveszettnek
éreztem m agam . O tt hagytam . P. C serháti K álm án, aki ném et szak
ra járt, és jó b an volt a rektorral, elintézte, hogy m inden további nél
kül átiratkozhatok a m agyar-történelem szakra. H at évet legyűrtem ,
a tanári oklevelet 1964-ben m egkaptam , és 45 éves korom ban áll
tam a katedrára.
Az egyetem i évek alatt szűk keretekbe szabott hitoktatást vé
geztem. E gyszer a gyerekek a hittanterem nek szolgáló toronyszo
bában m egnyom ták a záratlanul hagyott sziréna kapcsoló gom bját.
A sziréna bőgött a H űvösvölgyben, míg oda nem értem , hogy lekap
csoljam. M ég aznap este az összes gyereknél m egjelentek a nyo
mozók: M iért voltak ott? É rdekes, hogy a 10-11 éves gyerekek mind
tudták, hogy m ire m egy a já té k , és m indegyik tudott elfogadható
sem leges választ adni, hogy m iért volt ott. Engem csak m ásnap hí
vattak be a kerületi tanácsba. Irgalm atlanul lerám oltak. O rdítozva
kiabáltak: M agának kuss a fiatalsághoz! M ajd teszünk róla, hogy ne
lehessen tanár. N em tettek róla. A G rácián atya közbenjárását sej
tettem m ögötte. Engem azonban nagyon m egfélem lítettek. Csak este
jártam az egyetem re. A napom szabad volt. A ladár atya tanácsára
beiratkoztam a H ittudom ányi A kadém iára. C serhátihoz csatlakoz
tam, aki akkor a fundam entálist tanította. Azt ajánlotta, hogy foglal
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kozzak G ustav Jung pszichológiá
já n a k vallási vonatkozásával. M a
gyar nyelven csak egy kis tan u l
m ánykötet volt olvasható 1944-ből.
N yugaton akkor m ár divat volt.
E gym ás után adták ki a vaskos
köteteit. Tanulm ányok serege j e 
lent m eg róla. Tőle tízezer és róla
is tízezer oldalon rágtam át m a
gam , m íg elkészült a d isszertáci
óm . 1965-ben C serháti m ár pécsi
püspök volt. A disszertációt utódáp Kuppa Kolumhán &ermtkA I
nál, a bencés Szennay A ndrásnál
körében a pécsi játszótéren
védtem meg, amit kiválónak m inő
sítettek. 1965 június 26-án Timkó Imre dékán nyújtott doktori kézfo
gást. E nnek aztán nem lett semmi folytatása, más sürgető gyakorla
ti feladatok foglaltak le Szentendrén.
Jung, akár Freud, akár Adler, az embert mozgató legfőbb belső
késztetéseket kereste. M íg Freud megállt a nemi ösztönnél, Adler az
önérvényesítési ösztönnél, addig Jung a személyiség kiteljesedésének a
vágyában találta meg az embert mozgató legfőbb rúgót. A kiteljesedés
re az emberi lélek mélyén élő mitologikus archetípusok késztemek. Ezek
az lét egyes helyzeteiben nagy energiával feltörnek, és szinte a megistenülés vágyáig sodornak „Olyanok lesztek, mint az Isten” - mondta a
Sátán. De ő ezt az ember legitim vágyának tekinti, amely azonban csak
akkor szolgálja a személyiség kiteljesedését, ha az ember vállalja a ke
resztet is. Amikor most olvastam Zakariás próféta jövendöléseiben eze
k e t a sorokat: „ Ó milyen jó lesz! Ó milyen szép lesz!” - a lélek mélyén
élő archetípusok energiájának feltörését sejtem. A vallásos lélekgondozás nélkül ilyen csapdákban vergődnek az emberek: Most! Most jön a
boldogság telje!
Jung hatalmas müvében majd hogy el nem vesztem. Nagykeservesen vergődtem ki belőle. Pontot tettem a tanulmány v é g é r e . A tudo
m ány művelése keserves kenyér. M indig volt megkönnyebbítő alibim,
hogy meneküljek tőle.

fr Kamarás Mihály
N É H Á N Y A D A L É K P É C S R Ő L V A LÓ E L H U R C O L Á S U N K
E S E M É N Y E IR Ő L , V A L A M IN T A Z T K Ö V E T Ő
É L E T U T A M R Ó L (M O T T Ó : A P C S E L 26,28; = K IS H ÍJA )
M iután m ár két Testvérünk is beszám olt az esem ényekről, én csu
pán n éh á n y kevésbé tragikus apróságról szeretnék megemlékezni.
T erm észetesen sem m iképpen sem lehet elbagatellizálni a tragikus
e se m é n y e k e t, de úgy vélem , senki szem élyes emlékét nem sértem
m eg e z e k k e l.

Előhangok: 1950 április és május hónapjában megjelent néhány
újságcikk, m elyekben hol Rákosi M átyás, hol Gerő Ernő beszédeire
hivatkozva arról tárgyaltak, hogy a szerzetesi iskolák előző évi
megszüntetése után is túl sok szerzetesi közösség, kolostor van még
országszerte. H íveink fölhívták ezekre a figyelmünket és ajánlották,
hogy a nálunk elh elyezett iskolai, kolostori bútorokat, de a mi saját
dolgainkat is helyezzük el megbízható híveinknél. Ányos atyával szól
tunk is a házfőnök atyának, ő azonban azzal válaszolt: „Maguk fia
talok, nem bíznak Szent Antal oltalmában!”
Ennek ellenére mi magunk és az asztalos-testvérek is lassan
ként adogattunk ki kisebb-nagyobb darabokat. Az volt a szándékunk,
hogy június 13-án, vizsgák után majd nagyobb mértekben tesszük.
..Kis híja”, mert június 9-ről 10-re virradóra jöttek értünk. Éppen
Bernanos könyvét „A Sátán árnyékában”-t olvastam, amikor éjfél
után zörgettek és bevonultak. Első dolguk a telefon leszerelése volt.
Előtte való napon az egyik család kertjében tartottunk „kert
szentelést”, ahonnan a famíliának egy tortát is küldtek. Hirtelen más
megoldást nem találva, a cserépkályhába tettem. Az asztalos-test
vérek pedig, m ivel az e lő z ő években M áriapócson a templom
restaurálásakor sok „szüzdohányt” hoztak, s azt otthon kumarinnal
illatosítva zsákokba tárolták, hirtelen ötlettel a WC-kbe kezdték le
húzni. M ivel azonban túl sok volt és sietni kellett, néhány zsákot az
ablakon át, a kerti udvarba dobtak. Az ott őrködő ávósok először
megijedtek, de utána biztosan örömmel osztozkodtak rajta. (Mint
minden máson is!)
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K özben Joakim testvér az oldalajtón át igyekezett a „szindiku
papa” háza felé. A m ikor az ott lévő őrök leállították, azt mondta'
„csak szólni akart, hogy hajnalban harangozzon” . Válaszuk az volt'
m ajd ők harangoznak! - és szépen visszaküldték.
K özben m indenkit a portára hívtak, és a névsorolvasás után
közölték, hogy Kecskem étre a kolostorba szállítanak minket, „kény
szertartózkodási helyünkre” . N éhány adat, név ugyan hibás volt, mén
közben új dispozíció is volt, de az senkit sem zavart. Közben arról
érdeklődtek, hogy tágas kolostor-e K ecskem ét?
A teherkocsiba való beszálláskor Pongrác atya örömmel kiál
tott fel, am ikor K reszcensz atyát és a szigetváriakat meglátta: Brúder,
te is itt vagy?
R ajnér atya m egkérte a vezetőt, hogy elhozhassa 600 oldalas
írását, m elyet a Tartom ányfőnök rendelkezésére írt „Ferences Misz
tik a” cím en. „Tegye csak le, m ajd mi utána visszük”, volt a válasz.
Erre Dénes: „D eo gratias!” A lépcsőn való levonuláskor Juvenál
atya sóhaja és csókja a fal szám ára: O, ti falak, mennyi örömöt és
bánatot láttatok m ár - mire Dénes: P o ző r!... Az ávósok meg nagyot
rikkantottak...
B eszállás után lehívták az irodavezető Am brus atyát, és elho
zatták vele a kis pénztárkazettát. (Ebből az összegből távozáskor
m indenki 800-800 Ft-t kapott.
A kocsin term észetesen csend uralkodott, a beszélgetést meg
tiltották. Juvenal atya egyszer m egkérdezte: - Fiam, mit tettetek
volna, ha ellenállunk? Az egyik őr a pisztolytáskára ütött.
K issé aggódtunk a hosszúra nyúló utazás m iatt, már rég el kel
lett volna érnünk a Dunát. U tána m egtudtuk, hogy a vezető elvétet
te az u ta t, és e lő s z ö r a Z e n g ő fe lé v e tte az irá n y t. Amikor
D unaföldvár után letért a kocsi az útról és a fák között hajtott, kissé
m egderm edt kis fam íliánk. Egym ást titokban feloldoztuk, és ado
gattuk a pápai áldást (a halál órájára). L eszálláskor elhangzott a
felhívás, ne m enjünk messze, m ert 10 perc m úlva megyünk tovább..K ecskem éten m ár aggódva vártak, m ert korábbra voltunk b e 
jelentve. A piaristákhoz m ár előbb érkezett meg a m á r i a g y ű d i e k e t
sz á llító k o c si. F o g a d tatá su n k ra m eg é rk ez e tt a rendőrkapitány
(Steckbauer Lajos és az alezredes O rosz I. szintén. M eg kell állap1'
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tanunk, hogy soha nem k elletlen k ed tek ). Az első napokban, este el
jöttek ugyan k étszer is, de am ikor látták, hogy nem csappant a lét
szám, ab b a is hagyták. Igaz, hogy m ásnap Z oltán atya lelépett. De
nem volt sz ere n c sé je, m ert am ikor H atvanba érkezett, akkor folyt
ott a retten et. E gyik ism erős család padlásán töltötte az éjszakát, s
utána visszajö tt.
V iszont két ávós elég gyakran m eglátogatott bennünket; biztat
tak m inket, hogy am íg nem késő, távozzunk, hagyjuk el a rendet és
vállaljunk állást; segítenek jó m unkához ju tn i. Az időzítés is jellem ző
volt. Vagy korán hajn alb an érkeztek, vagy ha nappal, akkor az ebéd
lőben úgy h e ly e z k e d te k el, hogy a spaletta-nyílásból beáradó sugár
alá m inket ü lte tte k , ők m eg az árnyékba. E gy két beszélgetés lehe
tett a k o n y h anyílásban hallani.
M etód atya: a k é rd é sre, „m ihez kezd, h a a R endet feloszlat
ju k ? ” - „E lm eg y ek b o k sz o ln i!” - „O lyan erő s?” „Nem, félek az el
lenfelektől!” .
D énes a ty á ra je lle m z ő e n : „U raim - kérdezte - úgy-e Rákosi
M átyásnak so k at k e lle tt szenvednie az eszm éiért?” Bizony, bizony
gatták.
A kkor e n g e d jé k m eg nekem is, ha szükséges, szenved
hessek az mi e sz m é n y e in k é rt” ...
N ekem azt m ondták, siessek kiszállni a süllyedő hajóról, amíg
nem késő. - „N em hinnem , hogy süllyedne a hajónk - feleltem
de
ezt m ár so k szo r jö v e n d ö lté k . K ülönben is, csak az elöljáróm enge
délyével hagyhatom el a h elyem et, beosztásom at. E ngedjenek föl
m enni B u d ára, hogy m egkérdezzem ő t.” - „H a a rendőrfőnök m eg
engedi” - v álaszo lták . A z ped ig m egengedte. így jöhettem föl Kolos
főatyához m eg k érd ezn i, mi a helyzet. A z m ondta: - „M aradjanak
n yugodtan, m ert fo ly n ak a tárg y aláso k a püspöki kar és a kormány
között.”
K özben azo n b an a kecskem éti hívek lelkesedése is alábbha
gyott, és a k ezd etei b ő kezű adom ányok m egcsappantak. Ezért úgy
d öntöttek az e lö ljá ró k , hogy a testvérek m enjenek családjaikhoz.
A zután v á rtu k a fe jle m é n y e k e t....
Az augusztus 1-jére m eghirdetett első „B ékegyűlésre” Cecil atya
hivatalból, én pedig m int az internáltak képviselője Budapestre men
tünk, Az egyetem n ag y term éb en összeg y ű jtö tt társaság nem igazán
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tanúsított szép és épületes m agatartást. M eghallgattuk a beszéde
két, m elyek mind arról szóltak, hogy nem csak a főpapságnak van
joga, hanem az alsó rétegnek is beleszólást kell engedni az Egyhá*
ügyeibe. O tm ár atyánk beszéde kissé visszásán m agyarázta a szűkséges m agatartást a forgó hordóban. Jó Lom bos László atyánkat is
behúzták azzal az ígérettel, ha m egjelenik, engedélyt kap és vissza
m ehet Kínába. Persze ebből sem lett semmi, csupán a püspöki kar
rosszallását vonta m aga után.
Kecskem éten „kedves” ajándékokat kaptunk legalább öt alka
lommal. Valamelyik pécsi ism erősünk hátizsákokat, csajkákat etc.
felszereléseket gyűjtött és küldött, arra az eshetőségre, hogy az or
szágból kiszállítanak minket. Később Pécsett találkozva kissé indignálódva em lítette, hogy nem elég lelkesen köszöntük meg küldemé
nyét. (Szegény talán azt rem élte, hogy m int vértanúk majd meghá
láljuk neki) „Kis híja” - nem lettünk vértanúk.
A rendőrség a m egállapodás után kettesével elbocsátott ben
nünket. Dénes atyával augusztus 18-án kaptuk meg az írást, hogy
B udapestre távozhatunk. A rendőrkapitány karonfogva sétált ve
lünk a rendházig a rendőrségtől.
Budán nem nagy ovációval fogadtak minket. Megállapodtak ab
ban, hogy kik m ilyen beosztásban m aradnak a „keret” tagjaiként.
Dénes ajánlotta K olos atyának, hogy ném et tanárnak képeztessen
ki, hiszen Szegeden m ár m egszereztük Heténnnyel együtt az abszo
lutórium ot, és így csupán a szakvizsgát kellene letennem . De már
m egvoltak a szem élyek. („K is híja”)
Közben Pécsett egyik ism erősöm beíratott szem ély- és gépko
csi-vezető tanfolyam ra. Éppen a „kertszenteiési” helyen kaptam la
kást: a kert szerszám os(kis)házában. Gyönyörű hely volt a hegyol
dalon. Esténkint egész Pécset láthattam .
O któber elején azonban az egyik család, hol három gyereket
tanítottam , behívott a házukba mert volt üres szobájuk. D ecem berig
ott is laktam. N aponta a pálos Ákos atya engedett misézni a templo
mukban.
November végén Oszkár atya (a titkár) értesített, hogy Salgótar
jánba küldenek a volt ferences plébániára. Meg volt ugyanis engedve,
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hogy egykori templomainkban lehet
eey-egy káplán. (Közben ugyan a
pécsi egyházmegye is fölvett: köszö
nettel lemondtam.) December 8-án
érkeztem Salgótarjánba. Utazókosa
ramat egy vasutas tanácsára „piaci
léggyel'' toltuk el a rendházig. (Nem
tudtam ugyan miért „piaci légy” .
Eléggé havas volt az út, és éppen a
bejárat előtt csúsztam el. Később
mondták is a hívek, hogy az ablakból
figyelték „bevonulásomat”, melyet az
esperes úr bejelentett.

P. Sail Elek a pécsi játszótér
hullámvasútjánál

Nem tartott egy évig sem ottani helyzetem , mert „létszám csök
kentést” rendeltek el. Zefírín atya feljött Budára „Itt vagyok - felki
áltással - , mert elzavartak; és itt m aradt (Budán).
Két héten belül állást kellett vállalni, különben m unkakerülő
ként munkatáborba visznek. A villam osító társaság egyik m érnöke
ajánlott egy segédmunkási „állást” . Ő úgy gondolta, hogy lassankint
majd kiképzem magam, és kaphatok jo b b beosztást is. Jártunk is a
tanfolyamra, de vizsga előtt a szem élyzetis kijelentette, hogy nekem
teológiai főiskolám mellett nincs szükségem erre, maradjak csak meg
segédmunkásnak.
Három év után a megyei kórházba mentem át raktárosi és dié
tás kinevezéssel. Előzőleg a raktárosok nagy hiányokat okoztak. A
gondnok (előzőleg határőr tiszt volt) „m egbízható raktárost” rem élt
bennem.
Jól is ment minden. Reggelenként m unkábam enet m egm iséz
tem. György testvér volt a sekrestyés. Valaki följelentett ugyan, de
a párttitkár azzal védett, hogy nem tartok „röpgyűlést” .
Vasárnaponként vagy a déli szentm isét végezhettem, vagy Zagy
varóna filián m isézhettem . Mind a két helyről gyakran járhattam föl
Budára. Dénes és Ákos atyákkal találkoztam , s szerettem m eghall
gatni Alajos atya K apisztrán Kórusát. Ő nem sokat beszélt „nehéz
napjairól”, am ikor az ÁVO kezében volt. Nem járh a to tt rendi ruhá
ban sem: - „Lojzi bácsi” .

A z 56-os salgótarjáni véres napok alatt nagyon sok sebesültet
szállítottak a kórházba. Az egyik orvos felesége keresztet nyomottá
kezem be és úgy jártam a betegekhez. Persze volt olyan reakció ishogyan im ádkozhatnék m unkatársam ért, aki m eglőtt?
A zűrzavarban nem kaptam meg a B udáról értem küldött táv
iratot, m elyben fölhívtak, m ert hitoktatókra volt szükség. Az a hír
terjed t el a testvérek között: M iska biztosan disszidált.
’57 ja n u á r elején néhány heti betegszabadságot ajánlottak, s
engedélyt adtak, hogy M átraházán töltsem , mivel a gyárváros leve
gője nem tesz jó t a tüdőm nek. G yöngyösön Frindt Jenő kanonok
öröm m el fogadott, és kinevezett M átraháza és K ékes-tető hitokta
tójának, m ert sok gyerek jelen tk ezett hittanra. Visszamentem Sal
gótarjánba, és kértem az elbocsátást. Az igazgató azzal beszélt le,
hogy K ádár 1-2 hónap után m egszüntet m indent; de a lehetőség,
hogy visszam enjek hivatásom ba, nagyon vonzott. Erre kétévi beteg
szabadságot engedélyezett, csupán a Füredi orvossal küldessek időn
ként je le n té st. Ami m eg is történt.
így hát m egint „kis h íja” rendbejöttem . M átraházán a kórházi
dolgozók és a látogatók nagylelkű segítségével sikerült a nagyon
hibás cseréptetőt és a kápolna födém ét képező heraklitot olasz hor
gonyzott lem ezekkel, illetve deszkafödém m el kicserélnünk. Éppen a
végső m unkákkal voltunk elfoglalva, am ikor a kanonok úr egri levél
lel jö tt, m ely szerint egy K am arás nevű szerzetes tartózkodik ott, és
m inél előbb távozzék.
így kerültem vissza. M ivel éppen tartom ányfőnök váltás volt,
A ladár atya „benyom ott” titkárnak Béla atya m ellé. Nem éppen a
legjobb „felállásnak” bizonyult. Béla atya közben m egkért, hogy
S zentendrén vállaljam el egy időre a „gondnoki szerepet”, mivel
Em erán testvér hirtelen eltávozást jele n te tt be. Egy félévig ezért
hétköznapokon odajártam ki, vasárnaponként pedig Pasaréten szol
gáltam az Úr híveit, m ivel Budán m ég nem rendeződtek a szobák.
K olos atya m ég nem m ent át Esztergom ba, így a provinciái isi szoba
nem volt üres, ezért a tiktári sem.
A végén m égis csak elrendeződtek a dolgok. Béla atya mellett
sok titk ári teendőm nem volt, hiszen éveken át ő végzett minden
ilyen term észetű dolgot. Sok házunk meg nem volt. Igyekeztem az
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egyházmegyéknél alkalmazott atyákat látogatni, mert a magam hely
zetéből megtanultam, milyen rossz, ha a „Központ” nem törődik a
kintlévőkkel. Lassan aztán Béla atyának is megjött a bátorsága, és
ö látogatta meg őket, ami persze term észetes is volt. Rám inkább az
anyagi dolgok intézése, intenciók fogadása és szétosztása, USA és
Ikka rendezések maradtak. Megismerkedtem az ÁÉH embereivel
és módszereivel, láttam milyen nagyszerű „átejtési” politikát folytat
nak, az emberek hiúságát fölhasználva mennyi kárt tesznek. De jó
iskola volt ez is. Közben m égis „itthon” lehettem, a família nagyon
kedves tagjait megszerettem, ők is befogadtak engem. Jó volt itt
lennem.
Esztergomban 1963-ban, Gyula atya Budára való helyezése után
kissé megváltoztak a hatalmi erőviszonyok, a defínitorium határoza
ta alapján engem küldtek „csúcs-szindikusnak”. Persze ebből sem
lett semmi, mert addigra már minden járta a maga útját. így egy év
múlva, Lombos László halála után visszahoztak Budára templomi
szolgálatra. Közben Esztergomban kaptam útlevelet (Budán soha
sem) . ’64-ben ki is utaztam rokonságom meglátogatására. Hazaér
kezve tudomásomra hozták, illetve a tabulán láttam, hogy provinciái
titkár sem maradtam. Később tudtam meg: a Főatya „megvonta tő
lem bizalmát”.
Úgy gondolom ezek az évek ’68-ig nagyon kedvező hatással
voltak rám. A Família ismét befogadott, jó kapcsolat alakult ki a
hívekkel, sok fiatallal (közülük sokkal még hosszú - 23 évi - távoliét
után is töretlen).
Két évig voltam Pasaréten hitoktató (akkor az egyetlen). A m i
kor a Főatya B rezanóczi Pál egri érsek kérésére Mátraházára
„expositus” templomgondozónak küldött. 1970-1980-ig az ottani hí
vek, de sok látogató áldozatos segítségével is meg tudtuk újítani
Asztrik atya tervei szerint a II. Vatikáni Zsinat által előírt rendezési
változtatásokat, majd a kis m elléképület lebontása után egy újabb
6x7 m-es szobát építeni.
Ezekben az években Mátraháza kápolnája sokak keresztelési
és házasságkötési-rendezési mentsvára lett. Az érsek rendelkezése
szerint, ha a szülők egyike hozta a gyermekét, megkeresztelhettem,
és ha hozták az illetékes plébános elbocsátóját, érvényesen meges-
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kettethettem az ifjakat. (V olt eszten d ő , am ikor 36 keresztelés volt)
G y ö n g y ö sö n a S z e n t B e rta la n p lé b á n iá n an y ak ö n y v ez tü n k , a
netem erét az illetékes helyre küldtem .
U gyancsak esztergom i évek term ése volt: M ario G alli: A meg.
élt jö v ő , Szent Ferencről szól könyv (E cclesia, 4000 pld); majd az
A gapé kiadásában : W alter N igg: Szent Ferenc és kora (3000 pld.)
K ároly atya horvátul is kiadta; a Szent István T á rsu la t kidásában
Szent Ferenc iratai (B alanyi szerin t) A z E g y szerű ség Ú tja, és Dé
nes atya írásaival: Facim balom alcím m el.
K özben D om onkos atya - b izonyos esem én y ek m iatt más nem
lévén - m eghívott az am erikai m agyar hívek sz o lg álatára. A házfő
nöki évek elm últak, így ’84-ben m ehettem is.
Nagyon kellem es esztendők voltak ’89-ig. A m agyar hívek örül
tek az itthonról érkezett papnak, ferencesnek; az am erikai ferences
közösséget pedig nagyon c salád ias, befogadó testv érek n ek ismer
tem meg. A négy év lejárta után ism ét h azajö h ettem . V égleg? El
képzelésem szerint B udára. „K is h íja ” .
Lévén az egyetlen, aki m ég Szegeden m űködtem a háború után,
K olos főatya engem bízott m eg a nagyon e lp u sz tu lt kolo sto r „reno
válásával” : küzdelm es két esztendő a M űem lékvédelm i Hatóságok
kal. De ’91-re lem ehettek a fiatalo k és nevelőik. Term észetesen a
„központ” fizette a költségeket, de a kezdeti m un k ák ra Szilás atya
m egtakarított pénzét fordíthattuk.
1991 óta „budai lakos” lettem újra. Kezdetben vikárius Péter atya
mellett, majd Kolos plébános-helyettese. Hogy mégis legyen valami lát
szatja is, kiadtuk a m ár Am erikában lefordított: W alter Nigg: Morus
Tamás a lelkiism eret szentje; m ajd A nton Rotzetter: A ssisi Szent Klára
életéről szóló könyvét. M indkettőben sok segítséget kaptam a kedves
hívek részéről. Fonyódi O ttó pedig nyom dája élenjáró technikáját adta
bele. 1998 nagyhetére megkaptuk a nyomdából: J. Henry Newman köny
vét is: Az Anyaszentegyház M isztérium a cím mel (5000 p l d .), Morus
Tamás könyvből pedig 10000 pld. fogyott el. „K icsinyek és nagyok szá
mára” Dénes atya gyerm ekénekeiből adtunk ki egy csokrot: Szép Csil
lag címen; m ost pedig Rom ano Guardini Weisheit dér Psalmen: A Zsol
tárok bölcsessége című elm élkedései kerültek a nyom dába.
Sic tran sit vita in hoc m undo. D eo G artias!
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Kedves Olvasó!
Nem csekély évtizednyi „vándorlás” után azt a tanulságot kell levon
nom a magam számára, de talán a Kedves Olvasó számára is, hogy
gondviselő Istenünk minden helyzetben, ahová életünk során a sorsunk
eljuttat, mindig támaszt embereket, akik az „elnyomottak és üldözöttek”
iránt részvétet, szimpátiát éreznek. Éppen a támadások és a kellemet
lenségek közepette olyan váratlan segítséget küld a mi Teremtőnk, Meg
váltónk, melyekre semmiképpen sem számíthattunk volna előre. így
valósul meg a mi életünkben is Jézus szava, melyekkel a Gondviselésre
hagyatkozást kívánja tőlünk. Viszont, ha bajok érnek bennünket, azokat
is el kell fogadnunk, hiszen „nem lehet a szolga (sorsa) különb a Mes
terénél”. Az emberek pedig lelkűk, szívük mélyén sokkal jobbak, mint
ami a mindennapi „kenyérharcban” a felszínre tör. Ezt m ár Szent Fe
renc Atyánk is tanította: az emberekben bízva a jóságra kényszerítjük
őket. Természetesen a karrieristák és a megfélemlített emberek m aga
tartása nem őszinte, szívből fakadva végrehajtják a hatalmon lévők igaz
ságtalan rendelkezéseit is. Ezt pedig már Megváltó Jézusunk is elfo
gadta és tanítványai számára is megjövendölte. Az O szeretetében bíz
va tarthatjuk: minden javunkra válhat, ha igyekszünk az Őhozzá való
hűségben megmaradni.
Köszönöm türelmeteket: legkisebb testvéretek: Mihály

Szolnok-C songrád
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IN T E R N Á L Ó T Á B O R O K K Á A L A K ÍT O T T K O L O ST O R O K
S z o ln o k
Alapítás: 1686.

A szerzetesrendek feloszlatása után a plébánián még néhány évig
ferences testvérek működtek egyházmegyés papként
fr. Madi M arcell ián
A SZO L N O K I R END H Á Z
A fóloszlatáskor a szolnoki rendházba bencés apácákat és öt más nő
vért hoztak. Két hétig voltunk ott fogságban. Két hét után elengedték
őket. Ezután minket tettek ki a szobákból. A plébániát, az oratóriumot és
mellette két kis szobát, valamint az alsó fogadó szobákat hagyták meg.
Hárman maradtunk ott. Polikárp atya, Alfonz atya és én. Polikárp atya
1952-ig volt ott.
A kolostort a rendelet alapján vették el, 1950. október-november
ben, elfoglalták a szobámat. Az oratóriumba csak a templomon át lehe
tett bemenni.
C son grád

Alapítás: 1936.
A szerzetesrendek feloszlatása után a plébánián még néhány évig
ferences testvérek működtek egyházmegyés papként
fr. Faddy Otmár
A CSONGRÁDI RENDHÁZ
A csongrádi rendházban Gyárfás, Gellért, Grátusz atyák, Cirill testvér,
és én éltem, akkor mint házfőnök és plébános. Cirill testvér szentéletű
volt. (A Provinciánk azért volt olyan jó provincia abban az időben, mert
majdnem minden házban élt egy szentéletű testvér. Az atyákat gyakran
helyezték, de a testvérek őrizték imádságukkal, munkájukkal a hagyo
mányokat.)
A csongrádi kolostorból nem internáltak minket, hanem Sátor
aljaújhelyről 38 Irgalmas Nővért hoztak a házba. Dél körül érkéz-
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tek, én nyitottan^ nekik kaput. Az apácákat éjjel hurcolták el a rend
házukból, am ikor leszálltak nálunk a teherautóról, azt hitték, hogy a
Szovjetunióban vannak. N yugtatgattam őket, a kolostor tagjai pedig
leköltöztek az em eletről, hogy ott elhelyezkedhessenek az apácák.
A m ikor m egérkeztek, egy öreg apáca odajött hozzám. Csomag nél
kül érkezett, de a kezében szorongatott valam it: „Hoztuk a Jézu sk át
is.” - m ondta, és átadta a cibórium ot. Egy m ásik idős nővér, akire a
pince volt bízva a zárdában csak a pince kulcsát hozta magával, mond
ván, hogy neki ez a feladta. Később vicceltünk vele, mondtuk, leg
alább egy kanna bort hozott volna...
A beköltözés után az apácák megfürödtek, ebédeltek. Amíg ott vol
tak Csongrádon a nővérek, sokat segítettek. A templomot éppen akkor
festették, ők mindennap kitakarították. A hívek esténként nem is tudtak
arról, hogy napközben a templomban milyen kosz volt, mert estére min
den ragyogott. A kertben még a leveleket is tisztogatták, mert nem volt
mit tenniük.
Amikor megtudták a hívek, hogy nővérek érkeztek a rendházba, ruha
neműt, takarókat és rengeteg élelmet hoztak a kolostorba. Az ÁVO-n szóvá
is tették, hogy milyen jól élünk. Mondtam nekik, hogy igen, mert amit az
emberek nem tudnak eladni a piacon, azt nem viszik haza, hanem nekünk
ajándékozzák.
Az ávósok éjjelenként vallatták az apácákat. Rá akarták beszél
ni a nővéreket, hogy lépjenek ki a rendjükből, de Pétery püspök és
még néhány főpap bíztatta őket, hogy m indhalálig tartsanak ki. Ez
néhány hónapig tartott. Végül az a m egállapodás született, ha vállal
ják, hogy a rendi ruhát leteszik, akkor szabadon elm ehetnek. Egy
varrónővel ruhát varrattam nekik, de többüket meg kellett tanítani
civil ruhában járni, mert úgyis össze akarták kulcsolni a kezüket. Ért
hető, hiszen sokuk 14 évesen került a rendjébe, és ekkorra már idős
lett, így szokta meg. Am ikor elmentek, mondtam nekik, hogy vállalja
nak valam ilyen állást. Ezt a tanácsom at később köszönték, mert így
jó nyugdíjuk lett évek múlva.
Hetente Pestre kellett mennem, éjjelenként pedig a helyi rend
őrségre jártam . K arácsony éjszakáján úgy estem be az éjféli misére.

G yöngyös
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A d d ig am íg részt nem vállaltam a pesti békegyűlés szervezésében a
helyi v e z e tő k szóba sem akartak állni velem . A ttól fogva elkezdtek
bem utatkozni, de egy rövid idő m úlva kivágtak a békem ozgalom ból,
a múltam m iatt. Ekkor elém tettek 2 dossziét, ’44-től kezdve je le n té 
sek voltak rólam .

Mi ferencesek ott m aradhattunk Csongrádon, de az atyáknak
is civil ruhát kellett készíttetnem . Az egyiknek egy héten át könyö
rögtünk, hogy vegye föl. K ésőbb G rátusz és G yárfás atya ottm aradt
Csongrádon, G ellért D ebrecenbe került, én pedig Pestre.
G yöngyös

Alapítás: 1400.
A szerzetesrendek feloszlatása után a plébánián még néhány hónapig
ferences testvérek m űködtek egyházmegyés papként
Újrakezdés: 1990. augusztus 2.
fr. Páldeák Szabolcs
A H O G Y M I ÁTÉLTÜK
K érésednek próbálok eleget tenni, am ikor m ost az írógéphez ülök,
hogy m egerőltessem egyre lustábbá váló em lékezőtehetségem et. Van
egy-két dolog, am ivel kapcsolatban György atya segítségét kérhe
tem meg, hátha ő jo b b a n em lékezik. K ülönben a történet m eglehe
tősen rövid. Ebben a rem ényben kezdem el.
1948. augusztus 18-án érkeztünk m eg Szécsénybe, s 1949. au
gusztus 27-én tettü k le az egyszerű fogadalm at, és indultunk G yön
gyösre. 1950-ben a félévi vizsgák m ég a rendes m ederben folytak, s
legtöbbünknek a problém át a latin nyelvvel való küszködés okozta.
Itt m eg kell jeg y ezn em azt, ami talán az ifjabb generáció tagjai szá
m ára nehezen érthető: a novíciátban sohase m entünk egynaposnál
hosszabb kirándulásra. Azaz 365 éjszakát töltöttünk a szécsényi rend
házban. Ez volt a gyakorlat G yöngyösön a klerikátban is. TV akkor
még nem volt, de se újság, se rádió nem ju to tt be a klerikátba! Sem 
mit sem tudtunk a külvilágról! (Z árójelben jegyzem meg, hogy csak
K ristóf testvér ju to tt hozzá hetente valam i rádiószerü m ütyürkéhez.
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s aztán boldogan jelen tette, hogy
m egint győzött a F rad i! Ez volt az
egyetlen hír, m ely bejutott hoz
zánk.)
A m ikor mi Gyöngyösön el
kezdtük a tanévet, akkor szentelték
Fekete Fülöp testvért diakónussá
(VI. évfolyam), Gáspár testvér volt
a szenior (V. évfolyam), hatan al
kották a IV. évfolyamot (+2 a tüdő
szanatóriumban). Ok voltak a „de
rékhad” : Paskai Pacifík, Asztrik,
Sebő, stb. K etten III. évfolyam .
M egint hatan alkották a II. évfolya
mot (György, Vendel, Flórián, stb.).
Aztán mi, talán kilencen voltunk el
sősök. A fiatalabbak (pl. Márton,
Máté) Egerbe kerültek.
A gyöngyösi ferences templom
Visszatérve a témára:
Tehát mi teljes elzártságban kezdtük meg a m ásodik félévet.
Teljes odaadással készültünk az év végi vizsgákra. Csak talán úgy
m ájusban vettük észre, hogy m intha a lektor atyák kezdenének ide
gesebbek lenni, aztán az idősebb testvérek sugdolóztak. Aztán az a
hír terjedt el, hogy az év végi vizsgákat előbbre hozzák. Aztán mint
ha felborult volna a tanulmányi rend, kézhez kaptuk indexeinket, sorra
já rtu k a lektor atyákat és beírtak valam ilyen jegyet és aláírták. Te
hát a vizsgák elm aradtak...

Jellemző, hogy se magiszter atyánk (Aladár atya), se házfőnökünk
(Zsigmond atya), senki nem hívott össze bennünket, hogy „hivatalosan”
tájékoztasson a pillanatnyi állásról. A sugdolózásokból arra következtet
hettünk, hogy lehet, hogy az állam megszünteti a szerzetesrendeket. De
semmi konkrétumot nem tudtunk!!! Annyira „időn kívül” éltünk, hogy
arra sem emlékszem mikor történt mindez. Talán június első napjaiban?
Urbán testvér, klerikátunk könyvtárosa - fölsőbb parancsra - össze
szedte mindenkitől a kiadott könyveket. Én éppen egy nagyon értelmes
m onográfiát olvastam Szent Pálról (Kákássy Ákos). Nagyon sajnáltam
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hogy félbe kellett hagynom. Következő éjjel aztán lehordtuk az egész

könyvtárunkat a tem plom ba és elrejtettük a Szent Ferenc és Szent An
tal oltárok dobogója alá. így aztán a későbbiekben a bridge maradt egyet
len szórakozási lehetőségünk. (Két éve alakították át a szentély doboüórendszerét. Nagy salátahalom került elő a két mellékoltár dobogója
alól, sajnos, olyan állapotban, hogy a könyveket már nem lehetett egy
mástól szétválasztani. Egy masszává olvadtak...)
Másik két éjszaka deszkákat hordtunk át a rendházból a templom
padlására. Remélem, ez a nagymennyiségű faanyag valóban „megmentődött” . Egyébként nagy „égetés” vette kezdetét. Híveink jöttek jelen
teni, hogy „Ne olyan feltűnően!”, mert a kéményünkből megpörkölődött
egész papírlapok szálltak fel a levegőbe.
A következő napon magiszterünk, Aladár atya kijelentette, hogy
aki akar hazamehet. Nagy nyiratkozás, illetve kopaszítás vette kezde
tét. De a társaság fele ellenállt. Fele-fele arányban voltunk tonzúrásak
és kopaszok. Én az egyik távozó testvérnek odaajándékoztam a bőrön
dömet és egy inget. Aladár atya egyre inkább biztatott a távozásra.
Másnap György testvér megkérdezte: „M együnk?” . Megvontam
a vállamat: „M enjünk.” „Habitusban?” „Jó.” Felvételeztük az útiköltsé
get, és habitusban, tonzúrásan kimentünk az állomásra. Igazi sikerünk
aztán a Nyugati pályaudvaron volt. Tátott szájjal bámultak. Rajtunk kí
vül mindenki nagyon idegesnek látszott. Haza villamosoztunk. Otthon
nagy szeretettel fogadtak. Édesapám mindjárt elővette a gépét. Általá
ban maga nyiratkozott. így nagy szakértelemmel látott neki lekopaszításomhoz.
Naponta jártunk be a M argit körútra misére, no meg hírekért. Las
san nyugodni kezdtek a kedélyek, s mi elhatároztuk, hogy visszatérünk
Gyöngyösre.
Nem állítom, hogy túl nagy örömmel fogadtak a fölsőbb hatalmak
Közülünk ketten: Kálmán és Bonifác el se mentek. Aztán lassanként
többen visszaszállingóztak. Izgalmat egy ávós tiszt, egy idősebb bácsi
érkezése jelentett. Felvonultunk a „felső iskolába”, leültünk a hátsó sor
ba, és ő egyenként szólított minket előre, és kérdéseket tett fel. Nekem
könnyű dolgom volt, mert mindjárt ő maga felelt a feltett kérdésekre. Pl.
•Honnan kaptam civil ruhát? Ja, hát a hívek hoztak eleget.” igaz, én
habitusban utaztam haza, azonkívül volt nálam civil ruha is, sőt még
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m ásnak is adtam, de nem akartam vitatkozni vele, m ert akkor esetleg
valamibe beleköthetett volna. A hangulat egyébként igen feszült volt. Az
„öreg” rá akart gyújtani, de nem volt gyufája. Zsigm ond atya gyorsan
ugrasztott is két klerikust a kápolnába gyufáért, de ott nem volt. Sze
gény Zsiga atya majdnem idegbajt kapott, míg sikerült gyufát keríteni.
Látszott rajta, hogy igencsak felelősségre vonhatták a nép megmozdu
lásáért...
K ülönben a napok m eg leh ető sen u n alm asan teltek . Könyvünk
egyáltalán nem v olt (ill. volt a tem p lo m b an a d o b o g ó k alatt). Egyet
len szórakozásunk a bridge volt, am it is kényszerű megszakításoktól
eltekintve (étkezés, zsolozsm a) reg g eltő l estig nem lankadó szolga
lom m al űztünk. Én voltam az a la p ító ja , S ebestyén testv é r meg a lel
ke a B ridge-osztálynak. Ő rá b izto san em lékszem . A többiek? Gon
dolom , G yörgy és Vendel e g é sz íte tté k ki a négyes létszám ot. Arra
nem em lékszem , hogy a kínai Tom i v issz a jö tt-e , vag y Budán ma
radt. A többiek nem voltak „ írá stu d ó k ” .
Úgy emlékszem , eltelt egy-két hét az édes sem m ittevésben (a na
pok, hetek teljesen összefolynak em lékezetem ben), m íg újabb izgalom
következett: jönnek a szom bathelyi ferencesek. N ekiláttunk helyet ké
szíteni számukra. Érkezésükkor egy szom orú m om entum ra derült fény.
A ferenceseken kívül felvettek a teherautóra egy női betegápoló szer
zetet. Főleg a kórházból szedték össze őket. A z egyik asszisztensnőt
operáció közben, az orvos könyörgése ellenére, a m űtőből vitték el. Az
egyik útszakaszt cseresznyefasor szegélyezte. A fiatal sorőr nem vett
észre egy alacsonyabb, kinyúló ágat. Az letörte a ponyvatartó vasat,
mely az em lített nővér fejére zuhant. A helyszínen m eghalt. A nővéreket
valam elyik női zárdában m ár előzőleg kiszállították. C sak a nővér drótk eretes szemüvege m aradt a teherautón. Az „ereklye” birtoklásáért aztán
Sebő és György testvérek szálltak harcba egym ással.
M ivel a m ariánus testvérekkel létszám unk m egnőtt, a kierikát tag
ja i lassan útnak eredtek. Mi is visszautaztunk Budára. Én N orbert test
vérrel - (Tomi) a konyhán kaptam beosztást. Reggel, a mise után, ott
segédkeztünk ebéd utánig. Aztán hazam entem . V ártuk a fejlem én y e
ket. C sak e g y kiruccanásunk volt. M arián atyával m entünk G yön g y ö sre
Tomival m eg két m inistráns gyerekkel, no m eg fejenként két hatalm as
demizsonnal. Hogy aztán a N yugatiban hogy surrantunk át a vám on,
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mialatt Marián atya megrázó szónoklatot tartott a vám osoknak...???
Hát azt látni kellett volna!
Aztán egyik nap (szeptember elején lehetett) szólt nekünk Gyula
atya, hogy készüljünk, megyünk Esztergomba. Tomival ketten össze is
szedelődzködtünk, Gyula atyával felültünk a vicinálisra. Esztergomban
Kálmán atya fogadott bennünket. Mutattak valamiféle alvóhelyet, aztán
kimentünk egy vendéglőbe elkölteni szerény vacsoránkat. Másnap az
tán elkezdődött a munka. Mindent át kellett rendezni. A volt igazgató,
Arisztid atya is fel-feltűnt, hogy eggyel több legyen a főnök. Az egyiktől
megkaptuk a parancsot, hogy ezeket az ágyakat vigyük le a harmadik
emeletről a másodikra. Aztán jö tt a másik „főnök”, hogy ugyanazokat
az ágyakat vigyük fel a negyedikre. Egy másik probléma volt, hogy nem
minden em eleten lehetett átmenni a másik lépcsőházba. „Kirándulása
ink” alkalmából nem egyszer falnak ütköztünk. Második nap este már
ott volt György testvér, a szakács, a vacsora finom tökfőzelék volt tü
körtojással. Ráadásul négy kanalat össze is tudott keresgélni a hatalmas
konyhában, így semmi akadálya nem volt, hogy nekiüljünk a pompás
vacsorának. Illetve számomra kis probléma adódott. Egy akkora fejfá
jás, hogy alig tudtam legyűrni néhány falatot. De aztán valahogy helyre
billent az egyensúlyom.
Nap mint nap érkeztek új tagok, lassan megtelt a kierikát, teológiai
tanárok is érkeztek. Aladár atya az elsők között. Elkezdődött a zsolozsma, majd a tanítás is. Beindult a kollégium és a gimnázium. Minden
visszazökkent a rendes kerékvágásba. De ez már egy másik téma.

fr. Pocsai Vendel
A G Y Ö N G Y Ö SI T Ö R T É N É SE K
Nehéz feladattal bíztál meg, hogy beszámoljak az 1950-es évek élmé
nyeiről, amikor a szerzetesrendek feloszlatása történt.
Visszaemlékezéseim az akkori időkre nagyon bizonytalanok. Júni
us hónap első napjaiban részt vettünk a Nagytemplomban tartott ünnepi
körmeneten. Azon a napon hangzott el Rajk László belügyminiszter be
széde, m ely elindította a szerzetesrendek feloszlatását. A következő
napokban elérkezett hozzánk annak a híre is, hogy a délvidéki kolostoro-

A gyöngyösi kierikát 1950-ben (balról a fe lső sorban: 1. fi: Vendel,
3. fr. Flórián, 4.fr. Urbán, 5.fr. Asztrik; középső sorban: 3.fr. Pacifik,
4.fr. György, 5.fr. Titusz; alsó sorban: 4. P. Aladár, 5.fr. Sebestyén, fr. Gáspár)

kát - Pécs, Máriagyűd, Siklós - elfoglalták, s a szerzeteseket éjszakán
ként más kolostorokba szállították. Jászberény volt az egyik ilyen gyűjtő
kolostor. Gyöngyösön befejeztük a teológiai oktatást, és gyorsan levizs
gáztunk. Akkor még Lúcius atya arról tartott előadást, hogy mi a teen
dőnk, ha kolostoraink visszakerülnek. Akkoriban feljött Nagyútról édes
apám, hogy hazavigyen. Akkor még oly bizonytalannak látszott minden.
Nem mentem vele haza. Ellenben összeszedtünk a kierikát könyvtárá
ból egy ládányi könyvet, hogy édesapám vigye azt haza Nagyútra. Pár
évig az ott maradt, míg sikerült azokat Esztergomba visszajuttatni.
Aladár atya fenn járt Budán, s azzal jö tt vissza, hogy a kierikát
tagjait küldje szét. Délután nagy nyiratkozással megszabadultunk a tonzúrától, s civilbe öltözve szétszéledtünk. Az én utazásom rövid volt:
Vámosgyörkön át Nagyútra, kb. 25 km. Vámosgyörkön kb. másfél órát
kellett várni a csatlakozásra. Kezdett sötétedni, s én közben átsétáltam
Adácsra. Ott szálltam vonatra Nagyútra. Bizonytalan volt, hogy mi lesz
velünk. Az egyik nap a nagyúti plébánossal átmentünk az adácsi búcsú
ra. Majd visszamentem Gyöngyösre, ahol Aladár atyánál érdeklődtem,

-
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hogy mi lesz velünk. Augusztus elején ismét felkerestem őt Mátrahá
zán. Akkor m ár m egtörtént a papok nagy találkozója Budapesten. Az
volt a békepapság m egalakulásának a napja. Akkor már Fülöp atyát
pappá szentelték. M ireánk. a többiekre vonatkozólag pedig kialakult a
terv: ötünket; fr. Balázs, fr. Asztrik, fr. Pacifík, fr. Félix és jómagam a
nagyváradi csonka egyházm egye keretében a budapesti Központi Sze
mináriumban folytatjuk tanulmányainkat, fr. Titusz, fr. Urbán és fr. György
az egri főegyházm egye szem inárium ába kerül, a többiek pedig, mint a
már m egalakult Iskolafenntartó Ferences Rend tagjai, Esztergomba
készülnek a szerzetesi és papi életre.
Két évig voltunk a Központi Szeminárium lakói. 1951-ben a Nagy
váradi R észegyházm egyét a csanádi püspök, Hamvas Endre püspök úr
fennhatósága alá helyezték, így mi is, a Központi Szemináriumban ne
velkedő ferencesek, Ham vas püspök úr alárendeltjei lettünk. 1951. már
cius 3-án részt vettünk fr. Asztrik, fr. Sebestyén és fr. Pacifík pappá
szentelésén. Z adravecz püspök úr végezte ezt a szentelést Szentföldön,
a kápolnában. A következő évben, mivel a volt szerzetesek a harmadik
évig bezárólag nem lehettek a Központi Szeminárium növendékei, Félix
testvérrel visszakerültünk a rendi keretbe, és a budai kolostorból jártunk
be a H ittudom ányi Akadém iára. 1952. decem ber 24-én Félix testvérrel
letettük az örökfogadalm at Esztergom ban. 1953. május 31-én szentelt
pappá K ovács Im re püspök úr Esztergomban. A primíciát egy hét múl
va szüleim rendezték m eg N agyúton. A nyár folyamán még kb. egy
h ó n a p o t tö ltö tte m a b u d ai re n d h á z b a n , m ajd P asarétre kaptam
dispozíciót. O nnan jártam be a Hittudományi Akadémiára befejezni teo
lógiai tanulm ányaim at és készültem a licenciátusi szigorlatra. 1954. júni
usában sikerült letennem a szigorlatot, m ajd áthelyezést kaptam Eszter
gomba, hogy a ferences teológián filozófiát oktassak. Közben Odiló atya
szeretett volna átjönni a rendi keretbe, de az egri érsek, Czapik Gyula
érsek úr, csak úgy volt hajlandó Odiló atyát visszaengedni, ha valakit
küldenek helyette. így kerültem 1954. szeptemberben az egri egyház
megye szolgálatába. Segédlelkészként a siroki plébániára kaptam elhe
lyezést, s onnan jártam be Bükkszékre a kápláni teendők ellátására.
Sirokon és Bükkszéken a hitoktatás is rám volt bízva. Sírokon kb. 10-12
h ittan o s vo lt, B ükkszéken pedig kb. 35-40-en jártak hittanra. Az
elsőáldozásra való előkészítés volt főfeladatom. K. Nagy László volt a
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plébánosom. Kapcsolatunk jónak mondható. 1955. novemberében egy
esküvővel kapcsolatban kerültem szembe az állami törvényekkel. Egyik
szombati napon déltájban volt kitűzve az esküvő. Amikor a násznép a
tem plom ban megjelent, akkor sült ki, hogy a polgári kötés nem történt
meg, m ert a vőlegény, aki rendőr volt, elöljáróitól nem kapta meg a há
zassági engedélyt. A násznép azonban kért, hogy mivel az esküvőre
minden kész, a vendégek már jelen vannak, ne rontsam a lakodalmas
hangulatot, az egyházi esketést végezzem már el. Kényszerhelyzetben
lévén m egtartottuk az egyházi házasságkötést. Amikor hazatérvén be
számoltam erről a plébánosomnak, akkor ő azt mondta, hogy súlyos hi
bát követtem el, súlyos következményei lehetnek, próbáljam meg elsi
mítani a dolgokat, menjek Egerbe, beszéljek Brezanóczy Pál helynök
úrral. Neki jó kapcsolatai vannak az AVH-val. Hétfőn reggel átkerék
pároztam Egerbe, és a helynök úrnak elbeszéltem a helyzetet. O meg
ígérte, hogy megpróbálja elsimítani a helyzetet. Az ügy elsimult. A vőle
gény m egkapta a házassági engedélyt, s a polgári házasság is megtör
tént egy hét múlva.
1956. március elején egy újabb ügy került felszínre. A plébános úr,
hirtelen idézést kapott, hogy jelenjen meg Egerben az AVH hivatalá
ban. Míg Egerben járt egyedül voltam otthon, s délelőtt egy hölgy láto
gatott meg bizonyos házassági problémával. Óvatosan válaszoltam, kár
elsietni a dolgokat, várjuk meg hogyan alakul a helyzet, közben én is
em lítettem a magam problém áját. Levelezésben vagyok egy bécsi
asszonnyal, s mostanában késnek a levelei. Erre ő felajánlotta, hogy
rajta keresztül intézzem a levelezést. Nem reagáltam erre az ajánlatra.
M egbeszéltünk vele egy találkozást valamelyik egri cukrászdában. Erre
ő elbúcsúzott, mondván indul a vonata, haza kell térnie Egerbe. Nemso
kára megérkezett a plébános úr is. Kérdezte, mi történt közben. Erre
elbeszéltem ezt a látogatást. A plébános úr gyanút fogott. Semmi értel
mét nem látta annak, miért kellett neki hirtelen Egerbe mennie, de most
már sejti, az volt ennek az oka, hogy ne legyen útjában ennek a látoga
tásnak. Óvatosságra intett. Beszéltem erről Holczer Gyulával, a nagyúti
plébánossal is. Ő jól ismerte az egri körülményeket. Ő is óvatosságra
intett. Az ügy elhalt, nem is volt folytatása. 1956. júliusában Szörényi
László parádi plébánost beidézték Egerbe, az ÁVH az autóbusz-állo
máson lekapcsolta, és két napig benntartotta. A kihallgatás során szóba
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került az én nevem is. Ő is óvatosságra intett. De már az ’56-os szellem
m indinkább megnyilvánult. Hallottunk az írók Petőfi körének gyűlései
ről, s nagy meglepetéssel olvastam az egyik újságban Ries István igaz
ságügyi miniszter cikkét, melyben beismeri, hogy tízezrével voltak igaz
ságtalan ítéletek. Csodálkoztam, hogyan lehet, hogy ezt elismeri és to
vábbra is igazságügyi miniszter marad. Múlt a nyár, s szeptember végén
beteg lettem. Magas láz gyötört, s bevittek az egri kórházba. Ott Atípusú tüdőgyulladást állapítottak meg, s amikor az erős izzadások után a
láz lement egy hét múlva hazaengedtek. Egy további hétre szüléimhez
Nagyútra haza mentem. Már nyakunkon volt az ’56-os forradalom. Eger
város forradalmi parancsnoka Egerben a plébános úr családi házában
lakott, telefonon közölte, hogy a siroki káplánra vonatkozó írásokat talált
az AVH iratai között. Ezzel a folyamatban lévő ügyem el is aludt, többé
nem említették. November hónapban találkoztam egy alkalommal a siroki
orvossal, aki megkérdezte tőlem, tudom-e mi volt a betegségem? Tüdőgyulladást mondtak az orvosok - feleltem. Erre ő: nem volt a tüdejével
semmi baj. Hastífusza volt. Erre én: - Még jó, hogy erre nem jöttek rá,
míg kórházban voltam, betettek volna a fertőző osztályra, és így annak
vége, a tüdőgyulladásnak pedig következményei lennének. 1957 tele,
tavasza így múlt el különösebb események nélkül, míg nyáron kaptam a
hírt, hogy várnak Esztergomba, ahol a teológián kell tanítanom. 1957.
szeptemberében búcsút mondtam Síroknak és Bükkszéknek, és haza
költöztem Esztergomba. Itt végre számkivetésemből visszatérve otthont
találtam.

fr. Török Titusz
B E SZ Á M O L Ó
1950. június 11 -én Gyöngyösön a rendőrség nagy erősítést kapott, mert
éjjel el akarták vinni a ferenceseket, és féltek, hogy lázongani fog a nép.
Elöljáróink tudomást szereztek erről, ezért hazaküldtek bennünket. A
késő délutáni vonathoz mentünk. Mosolyogtunk: milyen furcsán moz
gunk és nézünk ki civilben. Paskai Pacifik testvéremtől meghallottam,
hogy nem mer Szegedre utazni édesanyjához, mert onnan már elhurcol
ták a szerzeteseket. Kértem jöjjön hozzánk. Éjjel fél egykor csenget
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tünk be a szülői házba Pestszentlőrincen. Szüleim szeretettel-tisztelettel
fogadták be hetedik gyermeküknek. Édesapám nyugdíjából éltünk.
Czapik Gyula érsek úr felvett az érseki szemináriumba. Itt még két
évet tanultam.
1952-ben Jászkisérre helyeztek szentelés után. Nagyon m egsze
rettem ezt a buzgó népet, az ezer internáltat, főleg a hittanos gyermeke
ket. Főnököm több mint egy félévet a plébániától távol töltött.
1953-ban Erdőtelekre kaptam áthelyezést. Sok egyesületet kellett
vezetnem. M inden gyermek hittanra járt. A hívek igen buzgók voltak.
Tenk filia ugyanilyen volt.
Egy év múlva Újfehértóra kerültem. Nyolc iskolában tanítottam
hittant. A hittanórákon 10-15-20 perc után felüdülésből a következő va
sárnap énekeit tanultuk. 7-800 gyermek énekelt a diákmiséken. A leg
jobb hangúakból énekkart szerveztem. Az énekkarosokból került ki a
karm ester is.
’57-ben Arlóba helyeztek. Három község tartozott a plébániához.
Itt is, mint minden kápláni helyemen minden hittanóra az enyém volt.
Járdánházára nem ment ki a főnököm, mert csak 32-36 misére járó volt
vasárnaponként. M ikor megérkeztem a járdánházi templomon csak ittott volt vakolat. A templomot kiástuk, új tetőborítást kapott, nemesvakolat
került a falra, új csatorna, új betonalapú vaskerítés. Tatarozáshoz a pénzt
a jó hívek a kihirdetett gyűjtés napjain a szentmisén adták. Sehonnan
sem kaptunk segítséget. Tavaszra 105-110-en gyóntak elsőpéntekre. Min
den hónap 3. vasárnapján csak este tudtam Járdánházára menni. A párt
titkár felesége maga elé idézett. Nem jöhet esti misére! Júliusban hár
man, augusztusban csak ketten voltak a moziban, a maga templomába meg
nem fémek be! Ez nem mehet így tovább! - mondta és cselekedett! ’58
szeptember 11-én, kedden, letartóztattak. Munkámért a párt kitüntetett! Az
ózdi rendőrségen, a putnoki járási börtönben, majd a miskolci megyei bör
tönben voltam előzetes letartóztatásban ’59 január 9-ig. Ekkor egy bátor
bíró szabadon engedett. A párttitkár 2,5-3 évi börtönnel akart újra megjutal
mazni munkámért. Visszautalta ügyemet Ózdra, ők mentsenek fel! Pedig
dr. Száva János a Miskolc-főplébánia apátkanonok plébánosa, elismerte a
papok előtt: „A Török megérdemli a börtönt: mért dolgozott olyan sokat!”
Ezt írta nekem káplánutódom Fekete István, Fülöp atya, Arlóból, aki ott
volt ezen a papi összejövetelen. A börtönben öntudattal szenvedtem,
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hősnek éreztem m agam . M ikor ezt az üzenetet olvastam rettenetes ke
serűséget éreztem . M ásnap jelentkeztem Brezanóczy Pál érsek úrnál.
..Nem akarok több gazem bert szolgálni.” Tegyen önállóvá! „Amikor az
állam bünteti én nem jutalm azhatom !” - volt a válasz.
’59 elején B aktalórántházára kerültem . Ezen a plébánián 10% a
katolikus. Hat helyen hitoktattam, miséztem. Húsz református és görögka
tolikus lelkész volt ugyanezekben a helységekben.
1960-ban önálló lettem Folyáson a Polgárhoz tartozó tanyán.
Petróleummal világítottam a plébánián, a templomban maximlámpával,
ami 300 W attal világított. A régi szép tem plom ot felrobbantották. 3 év
múlva saját kezűleg vezettem be a villanyt a plébániára és a templomba.
Ez szerzetesi hely volt. Az elődöm , szalézi atya, mikor odamentem ki
lenc hónapra együttesen 700 forintot vett fel plébánosi illetményként.
Hogy ne kelljen éheznie a hét első öt napján Nyíregyházán tisztviselő
ként dolgozott. Én a helyben lakást választottam . Jó kapcsolatom volt a
TSZ elnökkel és a párttitkárral. M indketten jószándékú emberek voltak.
Ezért plébánosként, kántorként, harangozóként 15 hold háztáji földet kap
tam. V écsei Györgyi nővérrel kiirtottuk a patkányokat, egereket. Tyú
kot, gyöngyit, pulykát, libát, kacsát tartottunk. Kifestettem a templomot.
Dr. N agy Lajos tiszacsegei plébános az oltár mellé liturgikus képeket
festett. Folyáson, Tiszatarján-Tisztatón minden gyermek, a folyási kocsm áros gyerm ekének kivételével, hittanos volt, elsőáldozáshoz, bérmá
láshoz járu lt, m ég a párttitkár gyerm eke is. Egyszerű, szegény emberek,
egykori cselédek laktak itt. Szerették a tem plom ot és papját. A szívem
majd m egszakadt, am ikor télvíz idején ott kellett őket hagynom, mert
N agyköriben m eghalt az ottani szalézi plébános.
’65 m árcius elején keddi napon érkeztem. Az egész község tudta:
új pap é r k e z e tt. M égis csak 10-12-en voltak ott az első vasárnapi mi
sén. Több m int 10 évig voltam itt. 30-35 ezer tulipán hasznából kicserél
tem a teljes villanyvilágítást, 40 napig napi 10 órát együtt dolgoztam a
festővel. 900 Ft m eszelési díjat, és annak SZTK-ját számoltam csak el a
pénztárkönyvben. A festőt a tulipánok hasznából fizettem.
K ivétel nélkül m inden tem plom ablakot magam szedtem le. A
kedvesnővér tartotta a tem plom padjára tett egyágú létra másik lábát.
Az ablakokat átcipeltem az asztalos részlegre, kifugáztattam a másik
oldalát, visszacipeltem . A kétszeres üvegezéssel ellátott, lefestett, gittéit
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ablakokat egyedül visszaszereltem Györgyi nővér segítségével. Az ab
lakokat én vágtam be, gitteltem, a nővér pedig festette.
Eltávolítottuk a templom körüli földet 10 méter szélességben, 50-60
cm mélyen az eredeti szintig . A tem plom nemesvakolatot kapott. A
mennyezeti szekkókat rögzítettem nitróhígító és fenyőgyanta keverékkel
Az oltárfölötti és mögötti olajfestésről Györgyi nővérrel mostuk le a rá
kent maszatot. Egyetlen egészséges asszony sem volt hajlandó segíteni,
pedig a cseresznyét a fák tetejéről mind leszedték.
Orgonabokrok és krisztustövis helyére őszibarackost, szőlőt, rózsa
bokrokat ültettünk. M ikor minden szépen term ett kértem Bánk érsek
urat adjon nekem tem plom ba járó híveket.
1975-ben Bükkszenterzsébetre helyeztek, ahonnan elődöm elme
nekült. Magával vitte kántom őjét is. Ezért magnetofonra énekeltem, orgonáltam a vasárnapi miseénekeket, nagyheti és más szertartásokat,
így én voltam a kántor is a máterben.
Bükkszenterzsébeten és filiájában, Fedémesen, nagyon boldogvoltam mert a vallásos jó hívek közt éreztem, hogy szükség van rám. Mind
két helyen az esküvők nászmise keretében voltak. Első vasárnapokon
pedig ünnepélyes keresztelések voltak a szentmisén. Innen nagyon ne
héz volt a búcsúzás. A szívem majd megszakadt mikor itt kellett hagy
nom ezt a buzgó két hitközséget.
Balázs Sebestyén tartományfőnök atya hívott Budára plébánosnak.
Én engedelmesen mentem. Györgyi nővér mondta: „Menjen nyugodtan,
ő visszamegy a szerzetbe, és ápolja a beteg, öreg nővéreket.” Tarto
mányfőnök atya kérte, jöjjön velem mert sokkal többet fogok tudni dol
gozni hivatásomban, ha segítségemre lesz.
Budán nem volt egy szabadnapom sem. Nem volt vakációm. Min
den vasárnap 10-kor, minden hétköznap este 6-kor miséztem.
Kértem maradjon el az ünnepélyes beiktatás! Én sokat akarok dol
gozni, de feltűnés nélkül, csendben, mert már ültem három börtönt. „Nem
is hiszed mekkora szükség van rá”, m ondta tartományfőnök atya, de
ennél többet nem árult el. Annyit dolgoztam, amennyit tudtam. Nagyon
szerettem a rámbízottakat. Szolgálni akartam híveimet és a rendet. Senki
nem tudott megelőzni a köszönésben. Nekem nem volt beosztottam,
csak m unkatársam. Az új tartományfőnök nem igényelte további mun
kámat. Az állam, majd Paskai püspök atya is, felajánlotta segítségét: ha
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maradni akarok, m aradhatok! Nem

kértem, nem fogadtam el a segítsé
get. Akkor m ár m egígértem K ádár
é rse k ú rn a k , h o g y m e g y e k
C sányba. T izenkilenc hónapot töl
töttem Budán.
'79-ben C sányba költöztem ,
majd tiltakozásom ellenére még abÁ
fere„ces rmdhiz
bán az évben hozzám csatolta Atkár
plébániát is az érsek úr. 11 km-re volt hozzám a templom. Később náluk
volt a legtöbb papi örömöm. Egymás után 3 infarktust kaptam.
’85-ben 60. születésnapomon nyugdíjaztak. Érsek úr mellé beépített
„munkatárs” gondoskodott róla, hogy 60. születésnapomon történjen az,
amit néhány éve m egígért ellenségeimnek. „Vagy nyugdíj, vagy büntető
hely!” „Mert nincs kántorom!” Csak ennyit mert mondani Kádár érsek úr.
Elmentem érsek úr bizalmasához, nehéz óráiban tanácsadójához. „Mit
tegyek? Büntetőhelyet nem érdemiek azért mert 10 éve tízezreket köl
töttem magnetofonszalagokra, magnetofonokra, és egyetlen forintot sem
vettem fel kántorizálásért! Szeretnék még dolgozni! Jó hogy hozzám jöttél
ismerem ügyedet. Érsek urat 3 óra hosszáig kínozták a Széher úton mikor
leukémiával feküdt, m ire betörték, hogy ezt tegye! Üldöztetésednek nincs
vége! Minden évben mint plébános tovább leszel helyezve, míg teljesen
össze nem törsz! Ha az érsek úr felajánlotta a nyugdíjat, menj nyugdíjba!
Pesten szükség van papra, ott dolgozhatsz!”
Hazajöttem a szülői házba Pestszentlőrincre. Itt édesapám évtizede
kig egyházközségi tanácsos, majd sok-sok évig az egyházközség világi el
nöke volt. Varjú Imre a föplébánia plébánosa közölte, hogy el tudják látni a
plébániát nélkülem. Választhatok: vagy koncelebrálok a miséző pappal, vagy
a mellékoltámál misézhetek a hivatalos mise idején.
A kispesti fóplébánián jelentkeztem, a heiynök közbenjárt értem. Más
nap eljött hozzám a plébános. „A káplánokkal úgy beszélték meg: tudnak
nélkülözni. így több marad a káplánoknak.”
Aztán Kispesten a jezsuita rend templomában iskolatársamnál jelent
keztem. Nagylelkűen megígérte: „Vasárnaponként mondhatok misét prédi
kációval, hogy ne felejtsek el prédikálni, de nincs keret arra, hogy ezért egy
forintot is adhatna.” Ezután idejártam misézni.
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Találkoztam Somogyi László plébános úrral, volt cserkészparancs
nokommal. Szeretettel hívott Havannatelepre. „Nincs segítségem, bárme
lyik misét kéred, megkapod.” Jól éreztem magam nála. Buzgó hívei voltak.
Mikor nyugdíjazták érthetően ott akart maradni.
Az örökimádók templomába mentem. Minden napra énekes prédikációs misét kértek, vasárnapi mise előtt gyóntatással. Mikor itt nem igényelte
a templomigazgató további munkámat Csordás Eörs hívott szeretettel a
Rezső térre. Itt maradtam két utódjánál is betegségemig. Jók voltak hoz
zám. A templomba járók is viszonozták szeretetemet.
Ugyanebben az időben a pesti ferenceseknél is gyóntattam, miséz
tem, és hetenként egyszer rövid prédikációt is mondhattam. Csúnya víru
sos influenza ellen háromféle baktériumölő kúrával nagyon legyengültem,
beteg lettem.
’98 márciusa óta Pestszentlőrincen, a volt ferences templomban segí
tek. Felváltva mondom az ünnepi nagymisét és az esti misét. Jövőre szen
telik az épülő templomot. Plébános úr és a hívek szeretettel fogadják szol
gálatomat.
A keresztes nővérek anyaházába meg szoktak hívni lelkigyakorlat ve
zetésre. Az idénre is lekötöttek lelkigyakorlat vezetésére. Járok hozzájuk
gyóntatni, misézni, prédikálni.
Nyugdíjazásom óta itt élek a szülői házban. Remeteségben, csend
ben. Vécsei Györgyi munkatársammal 39. éve. Tartományfőnöknői rend
szeresen látogatnak hozzá, és ő is felkeresi rendtársait.
fr. Barotai Urbán
B A B IL O N B A N
E

lőszelek

Gyöngyösön, ahol a novíciát elvégzése után a filozófiát és a teológiát
tanultuk, aránylag keveset tudtunk a kolostoron kívüli eseményekről.
Mégis, amikor szokás szerint kirándultunk a hegyekbe, a városban el
lenséges tekintetekkel találkoztunk.
Persze ez m ár a szétszóratást megelőző hónapokban történt. A
gyöngyösiek szerették a barátokat. Idegen hang kezdett felerősödni.
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Szó szerint „hang”, m ert többek között egy gépkocsira felszerelt hang
szóró üvöltötte a kom m unista propaganda mondatait: „Államosítani a
bankokat... stb.” M agiszterünknek, Aladár atyának el kellett vinnie ben
nünket, klerikusokat sorozásra, illetőleg katonai összeírásra. Olyan
vesszőfutás féle volt a menet. A tanítók vezetésével iskolások kiabálták
kórusban: „M unkás, paraszt összefog, reakció futni fog” . Ez nekünk
szólt. Azt hiszem , a gyerekek se tudták pontosan, mi az a reakció. Mi le
tudtuk fordítani magyarra, ami annyit jelent, m int ellenállás.
Lehet, hogy hónapokat ugrok át, amikor beszámolok arról, hogy
m agiszterünk elutazott Budapestre, nekünk pedig meghagyta, hogy éj
szakára tegyünk az ágyunk m ellé egy csomagot, a legszükségesebb
holmival, m ert több férfi és női kolostorból éjszaka elhurcolták a szerze
teseket és szerzetesnőket. Közben egyre többet megtudtunk az esemé
nyekből. Ism erős lett az a szó, hogy ÁVO. Kiss Szaléz atyáról is hallot
tunk, akinek a prédikációs vázlatait az előző magiszter, Kelemen atya,
kérésére összeszedtük, ő pedig elvitte Amerikába. Ákos atya, a filozófia
tanárunk, előadás közben elm ondta, hogy Szentgyörgyi Albert, a Nobel
díjas tudós kijelentette, operáltam embereket, de lélekkel nem találkoz
tam. O is kim ent A m erikába, de azóta m ár más hangot ütött meg.
Ebben az időszakban A ladár atya talán egy hétig is távol volt, és
mi fiatalok egyre idegesebbek lettünk, m ert mégis csak „nem semmi”
este úgy lefeküdni, hogy nem tudja az ember, elhurcolják-e vagy nem. A
magam részéről próbáltam viccekkel oldani a feszültséget. A reggeli
ébresztés kopogtatással történt, és szokás szerint ¿(ve szóval kellett vá
laszolni. A tréfa kedvéért a kopogtatásra ÁVO szóval válaszoltam. Az
atyák közül többen éjszakára kim entek a városba jólelkű hívekhez, mert
féltek az elhurcolástól. V égül is A ladár atya visszajött Budapestről a
tartom ányfőnökségtől. Egy vaskos táska pénzt hozott magával, és a stú
dium terem be összegyűjtve bennünket, röviden közölte, hogy mindegyi
künknek haza kell m ennie, m égpedig inkognitóban. Gondviselésszerű
volt az, hogy éppen A ladár atya m agisztersége alatt történt mindez. Jó
zan, gyakorlatias em ber volt. H allottam olyan szerzetesnő kolostorról,
ahol a főnöknő az am erikaiak várható bejövetelével áltatta a nővéreket.
A mi m agiszterünk bőségesen ellátott minket útravaló pénzzel, és haza
parancsolt. G áspár testvér ragaszkodott ahhoz, hogy bármi lesz, itt ma
rad a kolostorban. A ladár atya látta a határozottságot és jóváhagyta
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Gáspár döntését. Mivel jó barátok voltunk „Gazsival”, én is k ijelen tet
tem, hogy maradok. De, lehet, hogy az arcomon nem látszott elég hatá
rozottság, nekem azt mondta Aladár atya: „M aga csak menjen haza!”
így aztán az egész kierikát felszedelőzködött és hazaindult. A vonaton
behúztuk a nyakunkat, mint a menekülők, és gondosan fejünkbe húztuk
a sapkát, nehogy kilátszódjon a hajkorona. Furcsa érzés töltött el ben
nünket, hiszen évek óta nem voltunk otthon, de még civilben sejártunk,
főleg nem a kolostoron kívül. Akkoriban a noviciátba lépéstől a pap
szentelésig senki nem m ehetett haza. így történt a szétszóratás a leg
több kolostorban, mert a kommunisták csak az országhatár közelében
fekvő rendházak lakóit hurcolták el.
B a b il o n b a n

Nem én találtam ki ezt a szót a helyzetünkre, hanem Sebestyén testvér,
aki egy idő múlva visszatért a gyöngyösi rendházba, mert a kommunista
vezetők a püspöki karral való egyoldalú tárgyalás után, már nem hurcol
ták el a kolostorlakókat. Persze ez nem jelenti az egyenkénti bebörtön
zések sőt, gyilkosságok megszűntét. Elég csak Szaléz atyára utalni.
A lényeg az, hogy a vonat elvitt bennünket átszállással Budapest
re. Legalábbis engem és néhány társamat, akik nem szálltak le hama
rabb valamelyik állomáson. Öt esztendeje nem voltam közelebbi ha
zámban, Budapesten. Azt se tudtam már, mibe kerül egy villamosjegy.
Ráadásul, am ikor a villamos padjára leültem, reflexszerűen magam alá
„igazítottam” (volna) a habitusomat, mint egy leány a szoknyáját, holott
nadrágban voltam. Édesanyám persze örült, hogy láthatott, meg a test
véreim is, kik között a legidősebb vagyok. Este volt. Arra kértem édes
apámat, valahogy távolítsa el a tonzúrámat, a hajkoronát, mert ezzel
elárulom, hogy menekült szerzetes vagyok. Fésűvel, ollóval nekilátott a
munkának. De akkor meg az lett a probléma, hogy a levágott hajkorona
helyén fehér maradt a fejbőröm, míg a fejem többi része napsütött. Ezért
aztán elhatároztam, hogy - sapkával a fejemen - vidékre utazom nagynénémhez, és ott barnítom egyformára a fejemet. Mivel édesapám vas
úti tisztviselő volt, ingyen utazhattam a vonaton. Tolna megyébe, Kölesdre
mentem, és Nagynénémnél kértem befogadást. Pénzt is adtam, amit
Aladár atyától kaptam, hogy ne pusztítsam ingyen a kenyeret. Ám, amikor
néhány napon át látta, milyen szívesen és szívósan dolgozom a mező
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gazdasági munkában, visszaadta a pénzt. Jákob ősatyától tanultam ezt a
dolgot, noha én nem leánykérőbe mentem hozzájuk. Igaz, másodfokú
unokahúgaim nem minden hátsó szándék nélkül néztek rám. Nekik nem
mondott sokat, hogy örökfogadalm as ferences vagyok, és már „fog
lalt". Közben kellőlen lebarnultam. Maradtam volna tovább, de édes
anyám anyai szeretetét akarta rajtam gyakorolni és rábeszélt, hogy
menjek haza, de ne Kispestre, hanem Pirtóra, a 120 km-re fekvő birto
kunkra, ahol az iskolán kívüli időt töltöttük mi gyerekek. Volt egy igen
kisméretű ferences regulám. Ezt vettem irányadónak, és beosztottam a
napot szerzetesi napirenddel. Mivel délelőtt 11 óra után a forró homo
kon nem lehetett mezítláb járni, azért hajnalban keltem, az imaóra és
elmélkedés után a szőlőben dolgoztam testvéreimmel, és 11 óra után a
fák alatt pihentem. Ahogy délután engedett a forróság, folytattam a
mezőgazdasági munkát. Időnkint kaptam levelet Gyöngyösről, Sebes
tyén testvértől, amiben Babilonnak titulálta a helyzetemet, és finoman
csalogatott vissza a kolostorba. Mivel édesanyám hallani se akart róla,
másrészt a magiszter atya nem hívott, végül a családunkon sokat segí
tett a telek rendben tartása - nem sok, összesen 2200 négyszögöl
maradtam. Visszatekintve is úgy látom, hogy ez volt a helyes, mert még
ősz előtt, megkaptam a pecsétes behívót az Egri Egyházmegye papne
velő intézetébe. Boldogan mentem. De ez egy újabb szakasz a szám
űzetésben.
K özbeszúrás

Emlékezetem képeskönyvében lapozgatva, eszembe jut, hogy mielőtt
Aladár atya visszatért volna Budapestről a nagy táskával, az atyák nem
csak azzal törődtek, hogy a bőrüket mentsék, hanem különösen ketten,
Odiló és Lúciusz atya, azon fáradoztak, hogy mentsék a kolostor érté
keit. Lúciusz atya horgany lemezekből hatalmas, hasáb alakú dobozokat
készített és értékes könyveket helyezett el bennük. Megkérte Pacifik
testvért és engem, hogy az éjszaka közepén segítsünk neki a dobozokat
levinni az egyik mellékoltár alatti kriptába. Félretoltuk a mellékoltár do
bogóját és leereszkedtünk a kriptába, mégpedig a hátsó részébe, ahol a
halottak csontjai egymáson hevertek, koporsó nélkül. Meglehetősen ro
mantikus élmény volt. Odiló atya ugyanakkor pedig azokat a könyveket,
mozigépet és egyebeket rejtette el, amelyek mostanában kerültek elő a
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provincia örömére. Lúciusz atya jogász volt. A rra biztatott bennünket,
hogy mihelyt elmennek a kommunisták, ki-ki siessen a legközelebbi ko
lostorba és foglalja le, vagyis vegye birtokba a ferences tartomány ne
vében. Évek múlva felkerestem egy osztálytársam at, Dr. Katus László
egyetemi tanárt, aki történész, és vele együtt valami pecsétes papírral
elmentünk a gyöngyösi ferences templom akkori plébánosához, és hatá
rozottan kértük, engedje meg, hogy az eldugott könyveket megkeres
sük. Félre is húztuk Lacival a dobogót, m egtaláltuk a kriptát, de a kere
sett könyveket nem . Á llítólag valaki, akinek tudom ása volt róla, félel
mében elárulta a kommunistáknak, azok pedig elvitték. De ezt csak hal
lottam az illető egyházi személyről.
A Z EGRI PAPNEVELŐ INTÉZETBEN:

P. Hunya Dániel szegedi jezsuita egy kárm elita nővérrel együtt Kispapegység címmel folyóiratot indított, am it m ég Gyöngyösön mi is olvas
tunk annak idején. A két világháború között az egyház nagy szégyenére
a különféle szerzetek szemben álltak egym ással és ez érvényesült a
kispapoknál is. Csodálatosnak találtam azt, hogy am iért szinte hiába
fáradt Hunya páter, azt szinte napok alatt m egcsináltatta a jó Isten az
ördög Fiaival (M axim illián Kőibe észrevétele). Ahogy körülnéztem a
Foglár utcában a papnevelő intézetben, láttam, hogy 120 kispap van, de
csak egy része egyházm egyés. A többiek a m egszüntetett rendházak
ból verődtek össze. M int ahogy az egri m ondás szereti hangoztatni az
úrnapi körmenettel kapcsolatban: „cisztercita, minorita, sánta barát, vak
servita” .
Valóban, m inden szerzetből együtt voltunk egym ással és az egy
házmegyés kispapokkal. Gyöngyösről hárm an kerültünk az egri szemi
nárium ba. Rajtam kívül, az ötödik évfolyam ra Török Titusz testvér, a
harm adikra pedig Beney György testvér. Igaz, m ég volt egy negyedik
is, de azt m enet közben elküldték, m ert a papságra alkalm atlannak ta
lálták. Akkoriban Dr. Czapik Gyula érsek volt a főpásztor. A szeminári
um nak rektora Szentgyörgyi kanonok úr, a vicerektor Dr. Kiss István, a
prefektusunk Dr. M aksa József, a spirituális pedig egy jezsuita páter:
Rozman János volt. A m egszokott ferences m iliőhöz képest hűvös volt
a légkör. A kispapok nyersnek tűntek. M egkérdeztem a vicerektort,
m iért van ez? Ő nagyon bölcsen azt válaszolta, hogy a szerzetesek egy
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egész életre v á lla ltá k az e g y ü tt
élést, m íg az e g y h á z m e g y é s kispapok csak öt év re. E z é rt nem is
igyekeznek nag y o n ö ssze sz o k n i.
Ebből so k a t ta n u lta m . N a p ire n 
dünk m ás volt, m int G y ö n gyösön.
Este, lefekvés elő tt a k áp o ln áb an
összegyűltünk, és m eg h allg attu k a
m ásnap reggeli e lm é lk e d é si p o n 
tokat, am e ly ek e t a s p iritu á lis e lő 
adott. M ásn ap k o rán k eltü n k , és a
kápolnában fél órát elm élkedtünk.
Tíz percenként hely zetet változtat
tunk. T é rd elv e , ülv e, vagy állva
h ely ezk ed tü n k el, h a jó l e m lé k 
szem . így a z tá n senki nem a lu d 
, . .. , c
• ,
.
hatott el. E z - s z e rin te m - a ie.
,,
,
.
zsuita n e v e le s egy re s z e volt.

Testvérek a gyöngyösi rendház
...
...
konyvtaraban

N em akarom az egész jezsu ita szellem ben történő nevelést leírni.
Inkább valam it a 120 kispapról. Ebéd után kötelező séta volt a városban
- m indig egy társsal, akit szóciusnak neveztek. Fekete reverendában
jártunk az utcán is, de csak addig, m íg a kom m unista ellenséges hangu
lat annyira nem fejlődött, hogy az egyik kispap véres fejjel jö tt vissza a
sétáról, m ert a katonák kővel m egdobálták, bár társát nem találták el. A
rektor úr elrendelte, hogy a kötelező séta attól kezdve civilben folyt.
Persze a kispénzű, szegény kispapok m indenféle viselt és foltozott nad
rágban járv a, m ég feltűnőbbek voltak. A z elm élkedés és a szentmise
után volt a közös reggeli. U tána a rövid szobatakarítás. Persze, az utcán
ekkor vonultak a népi kollégisták, akiket kom munista nevelésben része
sítettek. M ikor a szem inárium hoz értek, hangosan énekelték a kommu
nista m ozgalm i dalokat. V acsora után szabad idő, azaz rekreáció volt.
Nem tiltották a dohányzást, s ezért volt egy külön szoba a „bagózók”
részére. B ár akkor m ég nem dohányoztam , de a barátság kedvéért abba
a szobába m entem rekreálni. Volt ott cim balom , nagybőgő is. Úgy tu
dom, össze is tudtak állítani egy cigányzenekart. Énekeltünk, beszélget
tünk. N agyon boldog voltam , am ikor észrevettem , hogy befogadtak
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m aguk közé az egyházm egyés kispapok. A m ellett, amennyire lehetett
rejtve, folytattam a m egszokott ferences áhítat gyakorlatokat. A tanulás
könnyebb volt, mint Gyöngyösön, m ert m agyarul oktattak és magyarul
kellett vizsgázni. Gyöngyösön viszont több tantárgyat latinul adtak elő és
latinul kellett felelni. Titusz testvérnek és nekem az volt a problémám
hogy a gyöngyösi teológia hat esztendős volt, m íg Egerben öt évre osz
tották be az anyagot. Em iatt kétszer voltunk ötödévesek. György test
vér hamarosan visszam ent a ferences kolostorba, m ert a provincia két
iskolát kapott az állam tól, és oda kellett a tanár. G yörgy testvér, még a
ferences noviciát előtt a m űegyetem en tanult és így könnyű volt folytat
ni egyetemi tanulm ányait. A ladár atya nekem is üzent. Kérdezte, nem
akarok-e egyetemre járn i és a rendi iskolában később tanári munkát
végezni. Azt üzentem vissza, hogy ha parancsolják, azonnal megyek, de
ha nem parancs, csak kérdés, akkor inkább m aradok Egerben, ahol majd
pappá szentelnek, és lelkipásztori m unkát végezhetek. Attól még feren
ces m aradok, m ert örökfogadalm at tettem G yöngyösön. Azt a választ
kaptam, hogy nem parancsolják az egyetem re járást.
A vallásüldözés a szem inárium on belül is m egkezdődött. 1950.
őszén, a lelkigyakorlatot P. K ollár SJ tartotta. Bátran tett tanúságot a
pápa és M indszenty főpásztor irányvonaláról, am ikor ezt a kijelentést
tette: „Vannak, akik a trágyadom bot m eghintik szenteltvízzel. Ezek a
békepapok” . Á ldja m eg az Isten ezért a m ondatáért - bár azóta az
égben van - , m ert nekem nagy világosságot és erőt adott. Biztosan más
kispapoknak is. Igaz, a nyolcadik boldogságot élvezhette, mert többé
nem jöhetett lelkigyakorlatot tartani. Persze, ezzel nem fejeződött be a
dolog. Az érsek úr m ellé egy Patocs Jó z se f nevű irodaigazgatót helyez
tek, aki piros reverendában a párt em bere volt. N em volt elég, hogy az
érseki irodában m egfigyelőként szerepelt, hanem bejött a papnevelő in
tézetbe is, heti egy vagy két órát tartani. Ez politikai óra volt. Többek
között azt mondta, hogy könnyű utat m utat nekünk, ahol nem lesz semmi
bajunk. Jó idő elteltével dolgozatot is íratott velünk: „H ogyan képzelem
eljövendő papi életem ?” Ez volt a téma. M indenféle logikátlan „hülye
séget” írtam, am inek az volt a ki nem m ondott értelm e, hogy semmi
közötök hozzá, csak kényszerből írok, de a vélem ényem nem közlöm
veletek. Egyetlen kispap írt nyíltan, am iben elítélte a kommunizmust,
meg a békepapságot. Ráadásul néki csendőr volt az édesapja, ami ak
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kor rossz pontnak számított. Egyedül az ő dolgozatát kifogásolták, elle
ne eljársát is indítottak. Később mégis pap lett, de még tíz éven belül
m egn ősü lt. Azóta többször találkoztam vele. Visszakerült a laikus álla
potba, a gyerekeit pedig egyházi iskolába járatja.
Hamarosan új arcok jelentek meg a papnevelő intézetben. A veszprémi szemináriumot feloszlatták a kommunisták és ide, Egerbe jöttek a
kispapok. Feltűnt az egyiknél, hogy nehezen já r a reverendában, akár
csak egy frissen beöltözött ferences a habitusban. Később beigazoló
dott. hogy a sejtésem jó volt, m ert hetek múlva a rektor úr összehívta az
egész szemináriumot egy nagy terembe és ott dr. Tóth József prefektus
társaságában közölte velünk, hogy az illető, de most már nevén nevezett
kispap áruló. Tóth atya elfogta a levelét, amelyben jelentést tett az Álla
mi Egyházügyi Hivatal egri referensének a szeminárium elöljáróiról és a
kispapokról - politikai szempontból. Dermedt csendben hallgattuk. Olyan
volt ez, mint az utolsó ítélet. De folytatódott. A rektor úr ünnepélyesen
kidobta az i 1letőt a szem inárium ból.
Nem akarok a részletekbe bocsátkozni, de azt még hadd említsem
meg, hogy Patocs urat az érsek úr kutyája megtámadta, és eltépte a
frissen készült piros gom bos reverendáját. Mivel Mohácsról jött. ahol
hitoktató volt, úgy látszik nehezen tudott parancsolni forró indulatainak:
Nem csak a kutyát szidta az irodisták előtt, hanem a gazdát, az érsek
urat is. Ez kapóra jö tt az érsek úrnak, és presztízs kérdést csinált belőle
az Állam Egyházügyi Hivatalban. Patocs úrnak távoznia kellett.
Közben az ÁEH, azaz az Állami Egyházügyi Hiv atal folytatta az
aknamunkát. A jezsuita spirituális helyett dr. Maksa János teológia tanár
vette át a punktákat. De lehet, hogy vele kapcsolatban ismét nem tet
szett valami a kom munistáknak, mert őt is elvitte a rendőrség. Ekkor a
testvére, dr. M aksa József prefektus vette át a szerepét. Talán egy hó
nap múlva visszajött az elhurcolt M aksa János, a kápolnában így kezdte
a punktát: „Ott hagytuk abba a múltkor az Apostolok Cselekedetei ma
gyarázatát, hogy az apostolok a főtanácsból örvendezve tértek vissza
övéikhez.”
Közben m egtörtént a papszentelés az ötödévesek számára; De mi
ketten Titusz testvérrel nem kerültünk sorra, mert néhány traktátus hát
ra volt még a teológiából, amit évfolyamtársaink már tanultak, amikor
mi még Gyöngyösön voltunk. így hát újra ötödévesek lettünk. De még
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az új tanév megkezdése előtt nyáron pappá szenteltek bennünket. Két
egyházmegyés kispapot is mellénk állítottak szentelésre. Ám ennek szo
morú előzménye és következménye volt. A jezsuita spirituális nem java
solta őket a papságra. De ők a kom m unista párton keresztül arra
kényszerítették az érsek urat, hogy megadja a pappá szentelésre az en
gedélyt. A spirituális, lelkiismereti okokból nem vállalta a szentelés előtti
lelkigyakorlat megtartását, ezért - áz érsek úr tudtán kívül -, bennünket,
ferenceseket kért meg, írjunk magiszterünknek, Aladár atyának, jöjjön
Egerbe és tartsa meg a lelkigyakorlatot. O örömmel jött, de amint maga
beszámolt róla, az érsek úr magához kérette és megszidta: „Mit keres
m aga itt?” Biztos vagyok benne, hogy az akkori egyházpolitika szöve
vénye ad rá magyarázatot. De, végül is ferences lelkigyakorlatot kap
tunk. A két kispapnak tetszett az elmélkedéssorozat. Aladár atya lelkigyakorlatait szerették egyébként is a papok, mert a pozitív ferences
teológia szellemében beszélt. A szentelésünket nem az érsek úr, hanem
Endrei Mihály frissen szentelt püspök végezte, akit az ÁEH üldözött.
Nem csoda, hogy a szentelési beszédben a vértanúságról szólt. Egyéb
ként is ez 1951 július 1-jén történt, ami nemcsak vasárnap, hanem az
akkori liturgikus naptár szerint a Szent V ér ünnepe volt. A két egyház
megyés felszentelt sorsa megmutatta, hogy a spirituálisnak igaza volt.
Az egyik, aki italozott már kispap korában, a felszentelés után nemsoká
ra meghalt, a másik pedig hamarosan otthagyta a papságot.
A szentelés utáni újmisét Pasaréten tartottam a ferences templom
ban a testvérek között (persze titokban azért miséztem egy hétig az
ecseri úti Szent Kereszt templomban is, mert annyira sokra értékeltem
a szentmisét) . A kispesti, pontosabban a Wekerle-telepi plébános ra
gaszkodott hozzá, hogy ott is, ahol elsőáldozó voltam, még aznap este
tartsak „újm isét” . Ráadásul prédikációra is felszólított. Szabadkoztam,
hogy még nem kaptam meg a püspöki engedélyt a gyóntatásra és prédikálásra. Ő azzal válaszolt, hogy egy ötperces buzdítás még nem prédikálás. Igaza volt újonc mesteremnek, Anaklét atyának, aki leszögezte,
hogy az elmélkedő pap jó igehirdető, jó gyóntató, jó lelkipásztor lesz.
Igen, mert mindig van a szíve tarisznyájában jó gondolat. Izgulva lépe
gettem fel a vaslépcsőn a szószékre, mert akkor még nem ambóról hir
dettük az igét, de aztán megálltam, egy darabig csendet tartottam és
lassan elkezdtem hangosan „elmélkedni”, de most már nemcsak ma-
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iiamnak, hanem a hallgatóknak. Édesanyám otthon bevallotta, m egré
mült a hallgatásom on: „Jézusom , ez a gyerek nem tud m egszólalni!”.
Aztán még valam i m ást is m ondott. „Tudod, fiam, engem az utcában
csak úgy hívtak az asszonyok, hogy
a „bolond Erzsiké” , m ert annyi gye
rekem van. És most ugyanazok az
asszonyok ott sírtak a szószék alatt,
majd hazafelé jö v e t azt m ondták:

..Neked volt igazad E rzsiké!”
Studens

páter

Ferences berkekben „gatyás” páter
nek hívták a m ár felszentelt, de még
teológiát tanuló rendtársakat. Nekem
és Titusz atyának az újmise utáni sza
badság leteltével vissza kellett térnünk
a papnevelő intézetbe, ahol a hiányzó
tananyagot hallgattuk és vizsgáztunk
belőle. Az Eucharisztia, a Szenthá
romság és talán még egyéb „traktatus” volt hátra. Egyébként naponta el
jártunk misézni valamelyik egri temp
lomba. Ennek a tanévnek végén haza
mehettem szüleimnek segíteni a kerti
munkában. Ott, Pirtón, csak havonta volt szentmise. Kiskunhalasra, vagy
Soltvadkertre jártam misézni. Vártam a dispoziciót, azaz azelső állomáshe
lyem kijelölését. A ddig is naponta imádkoztam az ismeretlen főnökért és
hívekért. Végül is megérkezett a levél az egri érsekségtől: Vencsellőre, Sza
bolcs megyébe helyeztek. Amikor Nyíregyházára érkeztem, először be
mentem a tem plom ba és a Szüzanya szobra előtt felajánlottam az állomás
helyemet és egész jövendő szolgálatomat az istenanyának. Estére érkez
tem meg a plébánia előtti megállóhoz. A principálisom szalmakalapban, fe
hér civilben fogadott. Bementünk a plébániára és asztalhoz ültettek. Még le
se nyeltem az első falatot, máris kérdezte a plébános: „Tud-e kántorkodni?”
-N e m tudok - , válaszoltam. „Hát akkor mit keres itt? Megírtam az érsek
nek, hogy kántor káplánt küldjön, mert Kratz Jancsi bevonult katonának.”

(Egyébként német nemzetiségű falu volt a helység. Őseik 200 éve Elza» 1
Lotharingiából vándoroltak be.) Megszeppenteni és dadogva nyögtem, hogy]
már előre imádkoztam ezért a községért, és nem tehetek róla, hogy a másik
ferencessel, Titusz atyával összetévesztettek, aki szépen orgonái, de sze- 3
retnék itt maradni, és azon kívül magánúton tanulgattam a szemináriumban
harmóniumozni. Végül is elfogadott a plébános káplán jának, én pedig hoz
záláttam a zenei tanulmányokhoz. Még az első reggelen behívott a főnö
köm az irodába és közölte, hogy kevés a jövedelme, szerényen tud csak
nekem fizetni. Leintettem: „Plébános úr, pénz miatt sosem fogunk össze
veszni. Én szerzetes vagyok.” Aztán még figyelmeztetett, hogy ne járkáljak
a faluban és kerüljem az embereket. Akkor még nem tudtam, hogy a kom
munista párttitkár zsarolja, és annak az utasításait hajtja végre. Szótfogadtam,
majd a később megjött hitoktatási engedély birtokában boldogan fogtam
hozzá a hitoktatáshoz. A főnök azt mondta, hogy a filiában, amiből kettő
volt, és még két tanya, ne tartsak meg minden hittant, hanem csak a felét.
Ebben már nem fogadtam szót, mivel inkább kell engedelmeskedni Isten
nek, mint embereknek.
A legfontosabb az volt számomra, hogy kiépítsem életrendem. Első
az imaélet. Hajnalban keltem, bementem a templomba adorálni, elmél
kedni, keresztutat imádkozni. Utána következtek a hittanórák. Vasár
nap egy szentmisét a méterben, kettőt a filiában mondtam. Otthon még
gyóntattam is.
Az első temetésen kántorkodva nagyon izgultam. Akkor még ház
tól temettünk. A halottas szobában még ment a dolog, de kinn az udva
ron, ahol a ravatal előtt egy asztal és két szék állt, elvesztettem a szer
tartás fonalát. Már nem tudtam, hol tartunk. Egyébként is, ez az elhunyt
néni, még életében elkészíttette a koporsót, amit a padláson tartottak, és
egyszer kijelentette: „Szépen temessetek el, mert felrúgom a papot”.
Nos, ez úgy látszik prófécia volt, mert amikor a plébános végre Áment
mondott, udvariasan odébb raktam a két széket, hogy indulhasson a menet.
Ám a főnököm rám szólt: „M iért nem kezdi már a záróéneket?” Jaj,
elnézést! - mondtam és elkezdtem keresni a temetési könyvben. Még
meg se találtam az éneket, amikor hallom, hogy az öregasszonyok so
pánkodnak: „Jaj Istenem!”. Fölnézek. Hát látom, hogy a plébános a
földön ül palástban, lába az égnek áll. Nem vette észre, hogy udvariasan
félretettem a széket. Igaz, a papnevelőben nem tanultuk, mit kell ilyen
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kömet. Ő m eg szidott: „Ilyen botrányt!” . M indenesetre nekem gyász
éneket kellett énekelnem , m iközben a mosoly, majd kuncogás még a
sírókra is ráragadt. N em volt könnyű a helyzet. Ráadásul, a temetőbe
vezető úton énekelnem kellett a bűnbánati zsoltárt: „Könyörülj Iste

nem ...” . Ennek egyik versszaka profetikusán hangzott: „Istenem, Iste
nem. mi hasznod estem en” . Ez m ár nekem is sok volt. Nehéz volt leküz
deni a ferences vidám ságot. Éppen azért, m ihelyt a kántor szerepe vé
get ért, elkérezkedtem a főnököm től és hazasietve, bezárkóztam a káp
lánszobába, ami a W C, m eg a kutyaól közt volt, és hangosan kinevettem
magam. Attól kezdve a plébános a biztonság kedvéért megtapogatta, ott
van-e a szék.
M indez vidám dolog, de hozzá tartozik a „száműzetéshez” . A jó
Isten arra indított, hogy ne felejtsem el, örökfogadalmas szerzetes va
gyok. Nem élhetek m inden tekintetben úgy, mint az egyházmegyés pap
testvérek. M egim ádkoztam a tém át, és arra a következtetésre jutottam ,
hogy két út áll előttem . Az egyik: mivel fizetést kapok, amivel szabadon
rendelkezem, addig m egyek a „m egtollasodásban”, amíg meg nem sér
tem a fogadott szegénységet. A másik megoldás: addig megyek a sze
gény életm ódban, m ígnem akadályozza lelkipásztori munkámat. Éppen
ezért csak évek m úlva vettem egy kerékpárt és egy rádiót. M ajd jóval
később egy m otorkerékpárt, hiszen ezek nélkül nem tudtam volna telje
síteni a kötelességem . 1964-ig tartott az egyházmegyei szolgálatom. Ha
nem kerültem volna vissza m egint a kolostorba, akkor m ártrabantom is
lett volna, m int két világi pap öcsémnek. Szegény maradtam tehát öltöz
ködésben és könyvekben is.

Még egy kissé el szeretnék időzni a kápláni éveknél. Mint már szó volt
róla, lelkiism ereti problém ák m erültek fel a plébános iránti
engedelmességben. Amikor elviselhetetlenné vált, akkor kaptam egy
lapot E rd ő d y Im re b é lap á tfa lv a i k áp lán tó l, aki Egerben, a
szemináriumban évfolyam társam volt. Azt írta, hogy „milyen jó neked,
mert O rosz Pali bácsi szom szédságában élhetsz, aki kiváló pap”.
Tudtam, hogy ez a jó Isten szerető válasza a könyörgő imámra.
Engedélyt kértem principálisom tól és odakerékpároztam a Tisza
partjára, ahol a révész várt csónakkal. Felvett a kerékpárral együtt és
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átvitt a másik partra. A csónakban bögre is volt. Szomjamat nyugodtan
olthattam a Tisza vizével, mert akkor még nem szennyezték be. A másik
parton aztán tovább hajtottam néhány kilométert Kenézlő faluba. Egy
nálam nem sokkal idősebb szerzetes nővérrel találkoztam a plébánia
udvaron, aki a kiskacsákat terelgette el a virágágytól: „Mit gondoltok!
Violát fogtok legelni?”. Később megtudtam, Máter Szántó Katalinnak
hívják. Angolkisasszony, tanárnő, de a feloszlatás óta a plébánián
kántorkodik, rendi társa Erdős Sarolta pedig a háztartást vezeti. A
nővér közölte velem, hogy O rosz atya, a plébános, a filiában van,
Visen. Gomolyáért ment, azazjuhtúróért. Mindjárt tovább is indultam.
Hamar megtaláltam. M unkásruha volt rajta. Bem utatkozás után
megkérdezte: „Miséztél már ma? Mert m a Szent Gellért napja van”.
M ár miséztem - feleltem. (Akkor még nem lehetett olyan könnyen
kétszer, vagy többször misézni). Kérésemre, hogy gyónni szeretnék,
visszakísért. Az egyszerűen berendezett plébánia padlós szobájában
letérdeltem. Szokásosan gyóntam, ahogyan tanultuk. Ám a bűnvallomás
után megkérdezte: „Milyenek a szentáldozásaid - Gyurka?” Azzal
válaszoltam, hogy misézek. „Ez nem elég, fiam ! Áldozás után mondd
az Úr Jézusnak: Nekem nincs se feleségem, se barátom, se tanácsadóm.
Kérlek, te légy nekem mindenem.” Erre a padlóra hullott a könnyem,
így még nem szólt senki hozzám. Aztán elbeszélgettünk és amikor
elpanaszoltam, hogy még a disznóólát is velem takaríitatják, csak
cselédnek tartanak a plébánián, meglepetésemre azt mondta: „Még a
szeretet se kívánja, hogy mindezt megtedd, de a ti plébániátokon minden
megvan. Pénz és ami kell, csak lelkiség hiányzik. Ajánld fel értük
engesztelésül.”

M egfogadtam a tan ácso t és vállaltam a k eresztet. Kérésemre
szívesen h o z z á já ru lt, hogy m inden hétfőn felkeresem . Boldog hetek
következtek utána. M ivel a jó Isten m ár az ú joncévben m egszeret
tette velem a S zentírást, és nem csak az ú jszö v etség et, m inden sza
badidőm ben faltam az Isten k enyerét, a m annát. H étfőnként szinte
öm lött belőlem a szó, am ikor elm ondtam az írá s olv asásak o r szüle
tett gondolatokat. E gyszer csak azzal lepett m eg O rosz Pali bácsi,
hogy egy 40 lapos füzetet n yom ott a kezem be: E zután írd az elméi-
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k e d é se id e t! A ttól kezdve kora reggelenként ezzel a füzettel léptem
a tem plom ba, és térden állva m agam elé tettem a füzetet, m ellette
pedig a Szentírást, és írva elm élkedtem . A zóta több mint 40 év telt
el, és ez a szokásom m egm aradt.
Előfordult, hogy eljött a plébániánkra látogatóba. A legtermészete
sebben és paptestvéri szeretettel beszélt a főnökömmel, holott az egy
házmegyében nem volt jó híre. Egy ilyen látogatáskor kezembe adott
egy csodásérmet. Ismertem már, de tőle most úgy fogadtam, mint a jó
Isten külön ajándékát. Azt a fohászt, amit az érmen találtam, attól kezd
ve, naponta százszor is elsuttogtam: „Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Má
ria, könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk.” Furcsa dolgot tapasz
taltam magamon. M intha egy emelettel feljebb kerültem volna. Alattam
a hullámzás, ami nem zavarta békémet. M ár nem időnkint „vettem fel a
telefont”, hogy a jó Istennel beszéljek, hanem állandósult a Vele való
kapcsolat. Az ima és a m agaláztatás elfogadása gyümölcsöt termett.
Tavasszal a plébánosom tömören annyit mondott: „Maga fogja a
nagyböjti beszédeket tartani.” . Szemlélődés kellett hozzá és az ötköte
tes Szentírás, ami még m ost is jól használható.
Végül is a plébánost elhelyezték. Biztatásomra elvégezte a szent
gyónását Egerben, ahová azért ment, hogy az érsek úrral tisztázza az
ügyét. Örülök, hogy mindvégig megtartottam az iránta való tiszteletet és
szeretetet, noha inkább Saul és Dávid története teljesedett be rajtunk.
Ezek után sietek átsiklani az eseményeken. Nagyon jó plébános
váltotta fel első gazdámat, de hiába próbált segíteni rajtam, nem akadá
lyozhatta meg az áthelyezésem et, mert sokat foglalkoztam a ministránsokkal, és nem voltam hajlandó békegyűlésre járni.
B éla pá tfalv a

1954. augusztusában kerültem Bélapátfalvára. A plébános békepap volt,
a békepapi bizottság tagja. Ham ar észrevettem, azért helyeztek mellé,
hogy békepappá tegyen. Állandóan unszolt, hogy járjak én is békegyű lé
sekre, amit persze nem tettem meg, noha rendszeresen kaptam a meg
hívókat. Egyszer levelet kaptam Mezőkövesdről egy vezető békepaptól,
írjam meg, miért nem járok gyűlésekre. Nem válaszoltam semmit. Ek
kor Egerből kaptam hivatalos levelet az ÁEH megyei civil főnöktől, je 
lenjek meg a megyei tanácson kihallgatásra - az ünnep után. Ez már a
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lélektani gyötréshez tartozott: Hadd izgulja végig a pasas az ünnepeket'
Párnázott ajtó mögött fogadott egy mézes mázas hangú civil ember
akiről később megtudtam, hogy bencés diák volt a kommunizmus előtt
Asztalhoz ültetett és egy hosszú ívet rakott elém: töltsem ki. Máig sem
tudom, mit tartalmazott, mert közben folyton kérdezett: Volt-e szerze
tes? És egyéb kérdések... Nyíltan válaszoltam: igen szerzetes vagyok.
Csak arra vigyáztam, hogy magamon kívül senkiről se szóljak, pedig
igencsak igyekezett keresztkérdéseket tenni. Aztán megkérdezte, hová
való? Csak nem Pestre? De igen! Csak nem Kispestre? De igen! Csak
nem Wekerle telepre? De igen! Hányas számú iskolába járt? A négyes
be. Látja, én is wekerlei vagyok, és a hármasba jártam . így telt el három
óra. Végül azt mondta: „Látja milyen jól elbeszélgettünk!), mondja,
m iért nem já r békegyűlésre?” Azzal válaszoltam, hogy heten vagyunk
élő testvérek, a háború alatt vasúti pályamunkás is voltam, de egyre
megtanítottak a szüleim: arra, hogy ne hazudjak. Márpedig - szerintem
ha valaki feláll beszélni egy ilyen gyűlésen, nehezen ússza meg ha
zugság nélkül. „Ezzel engem is zavarba hoz” - válaszolta. Uram, arról
nem tehetek, én csak magamért felelek. Erre felállt és elbocsátott. Az a
benyomásom, hogy saját maga előtt tetszett neki a válasz, mert többé
nem zaklatott. Helyettem a főnökömet szidta, valahányszor az ifjúság
gal való foglalkozás miatt a helybeli párt részéről feljelentés érkezett.
Valóságos harcot kellett folytatnom az iskolaigazgatóval, aki állandóan
részeg volt, és ezért a pártot igyekezett 200%-osan szolgálni. Sikerült
elérnem, hogy a hittanra beíratott gyerekeket már nem tartotta vissza a
hittanóráról. Próbált egy fiatal tanítónővel elcsábíttatni. Nem értem, mi
ért nem valami csíinosat küldtek a nyakamra, de azt is éppen úgy leráz
tam volna. Ám végül is a futballon buktam le, m ert az egyik ministráns
húga besúgta az igazgatónak, hogy meccset játszottunk a szomszéd falu
úttörőcsapatával. A fiúkat az irodában megpofozta, engem pedig felje
lentett. A plébános főnököm Egerben járt és onnan hazatérve kezembe
adott egy papírt: olvassam el. Vegyem észre, hogy nem a hátam mögött
jár el ellenem: „Barotai György káplánommal egyházi szempontból meg
vagyok elégedve, de a helyi szervekkel annyira megromlott a viszonya,
hogy javasolom elhelyezését.” Ez az irat azóta is benn van az egri Érse
ki Levéltárban.

válik, ha még ideírok egy pár dol
got. ami jellemző volt a kommunista
uralom évtizedeire.

A szem inárium ból ismertem
egy nálam fiatalabb világi kispapot,
akit azóta felszenteltek. B arnácz
Gyurkának hívták. Egyszer felkere
sett és azt m ondta, vigyázzak mit
beszélek a főnököm előtt. Az ő plé
bánosa utasította, hogy szóljon ne
kem. Ezt azzal okolta meg, hogy egy
békegyűlésen felszólalt az én főnö
köm, tám adta a teológiai tanárokat,
mondván, nem oktatják ki kellőleg a
papnövendékeket a békemozgalom
ról, mert az ő káplánja, vagyis én,
azt se tudom , mi az a békem ozga
lom. Ugyanakkor az is hozzátarto
zik az akkori helyzethez, hogy az „Isten igéje nincs megbilincselve” Szent Pál szerint. Tehát a fenti nehéz körülm ények közt is lehetett az
evangélium szerint élni. Az állandó szentírásolvasásnak köszönhetem,
hogy m int Dániel próféta, a fogságban, m ég a szegény plébánosomra is
tudtam jó hatással lenni. A házvezetőnő, „Mici néni” evangélikus vallású
elvált asszony volt, és a 20 éves lányával élt a plébánián. Zsarolta a
plébánost valam ivel. Teljesen uralkodott a plébánián. M ár előző állo
m áshelyem en m egszoktam , hogy érettük m indent vállalok, felajánlván
lelki üdvükért.
A napi szentírásolvasást, a Zsinatról még nem is tudva (1955 volt
még akkor), úgy végeztem hajnalonként, hogy magamra és körülmé
nyeimre alkalm aztam . Az írások nem csak Názáretben teljesedtek be,
hanem m indig beteljesednek, csak legyen szemünk a látásra, és fülünk a
hallásra.
Végül is, m int fentebb jeleztem , el kellett hagynom Bélapátfalvát.
Egy m ásik m egyébe, Szolnok m egyébe, Törökszentm iklós Il-re kerül
tem. Ez a kisebbik plébánia volt a 6 kilom éter hosszú városban. A szer-
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viták alapították 1948-ban. 1950-ben nekik is el kellett hagyniuk a rend
házat, amit ott alapítottak. A város végén, a „proletár negyedben” volt a
templom. Itt értem meg az 1956-os szabadságharcot.
A plébániaudvarról kilépve a 4-es nemzetközi műútra jutott az em
ber. Ez Budapestről, Szolnokon át Debrecenbe, majd Nyíregyháza felé
vezet. Ezt azért írom, m ert 1956-ban ezen az úton jöttek be az orosz
tankok. Szó szerint az ablakunk alatt.
Hozzánk tartozott egy 5 kilom éterre fekvő 2000 lelkes község,
amelynek a fele reform átus volt és tem plom a nem volt, hanem az isko
lában miséztünk. A kom m unizm ust m egelőző időben, az egyik káplán,
aki később plébános főnököm lett, kérte az akkor m ég gazdag apát plé
bánost, építeni kellene annak a több ezres községnek egy templomot.
Szinte a m ellényzsebéből ki tudta volna fizetni az árát, de megvetően
csak annyit válaszolt az apát úr, hogy m inden „ s z .. kupacra nem épí
tünk tem plom ot. Ennek a keserű levét itták az urasági cselédből lett
hívek és mi lelkipásztorok is. Az első évben nem kaptam hitoktatási
engedélyt, büntetésből az előző állomáshelyen történt ministráns fociért.
Majd m eghasadt a szívem, am ikor az óraközi szünetben a közös udva
ron játszottak a gyerekek, és még csak hozzájuk se szólhattam.
1956 ESEMÉNYEI TÖRÖKSZENTMIKLÓSON
Törökszentmiklóson, a kisebbik plébánián, ahol akkoriban voltam, nem
lehetett érezni semmi különösebbet a szabadságharcból, csupán annyit
vettem észre, hogy a kom munisták elbújtak, vagy pedig feltűnő nemze
tiszín szalagot viseltek ruhájukon. Senki nem szólt bele az iskolában a
hitoktatásba, m int előzőleg tették. Sőt, olyan iskolákban is bátran tanít
hattunk, ahová előzőleg „a kevés hittanos” cím en nem engedtek be
Eszembe jutott, hogy két tanyacsoportban, Surjánban és Szakállason az
előző plébános hanyagsága m iatt m egszakadt a folytonosság a szentmi
sét illetően. M ivel a szabadságharc - sajnos akkor még csak rövid időre
- , m egdöntötte a kommunizm us uralm át, sietve elm entem a két tanya
csoportba és megszerveztem a szentm iséket.
Törökszentm iklóson hozzávetőlegesen nyugalom volt. Igaz, egy
addig soha nem látott 13-14 év körüli sápadt, sovány fiú jö tt hozzám és
hangoztatta, más városokban, például M iskolcon m ozgolódás van, ná
lunk nem történik semmi. Arra kért, írógépen szövegezzek egy írást, azt
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sokszorosítsam, és ő a társaival kifüggeszti. Majd remegő hangon foly
tatta: már pisztolyunk is van. Az adott körülményeket figyelembe véve
és azt, hogy nekem papi hivatásom van, szelíden leintettem a fiút és
mondtam, a pisztolyt dobja a kútba. A város központjában, a tanácsháza
előtt megállt egy orosz tank, és az egybegyült tömegre irányította az
ikergéppuskát. Az újonnan megválasztott városi vezető azonban tudott
oroszul és elérte, hogy nem lőttek a tömegbe.
Egy sovány férfi, úgy emlékszem, fodrász, kért, hogy gyóntassam
meg. Természetesen rendelkezésére álltam. Elindultunk az udvarból a
templomba vezető lépcsőkön felfelé. Alig térdelt le az illető a gyóntató
székben, máris lövöldözés hallatszott. A gyónó reszketett és azért ha
mar befejeztük a gyónást, az elégtételt már térden állva a templom kö
vezetén közösen imádkoztuk el. Ekkor kinyílt a templom ajtó és a fehér
köpenyes, vörös-keresztes karszalagos férfi lépett be. Izgatottan mond
ta: félre kell verni a harangot, mert az egyik közeli nádfedeles ház ég.
Azt mondtam neki, ha akarja verje félre. Mi közben lefelé indultunk a
gyónóval, de a harangszóra megindult a géppuskasorozat a templomra.
Óvatosan, a fal mellett lejutottam és kerestem a két ministránst. Hát,
csak az őrangyalok mentették meg őket, mert a golyózáporban haza
szaladtak. Pedig vagy tíz házzal odébb laktak. Semmi bajuk nem történt.
Mivel a lövöldözés tovább tartott, Anasztázia nővér hangosan sírva, arca
borulva ördögűző imát kiáltozott, mivel az öccse, a plébánosom a szom
széd községbe ment és mostanában kellett visszajönnie. Végül is befe
jeződött a lövöldözés. Hozzáfogtam kideríteni, mi is történt igazában?
Az orosz katonák azt a parancsot kapták, hogy ne támadjanak, csak
védekezzenek, ha támadás éri őket. Ezt a támadást egy magyar repülő
gép hajtotta végre, mert a közeli, szolnoki repülőtérről felszállt, és egy
sorozatot eresztett az orosz karavánra. A kocsisor előtt haladt egy tiszti
gépkocsi. Nem tudta, honnan a lövés. Azt hitte, a városból jö tt ezért a
pisztolyával riasztó lövést, vagy talán rakétát lőtt fel. Ekkor a teherautók
megfordultak, és össze-vissza lövöldöztek golyószóróval és nehéz gép
puskával. A város közepéig mentek, és onnan visszafordultak. Egymást
lőtték, halottjuk is volt. Ezeket aztán feltették a teherautóra és tovább
vonultak. A magyaroknak is volt veszteségük: egy várandós asszony
has lövést kapott, aki éppen a kútra ment vízért, és egy férfi, aki az or-
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szágút melletti szobában a kis unokával játszott, térdlövést kapott. Plé.
bánosom is szerencsésen hazaért kerékpárral.
Ám a következő napok egyikén, am ikor m egint egyedül voltam a
plébánián, vagy négy csizm ás karhatalm ista jö tt a plébániára. Betessé
keltem őket az igazán ferencesen szegény szobámba. Körülültek és elő
adták, hogy bejelentés érkezett: Innen a tem plom ból támadták meg az
oroszokat. Tudtam, hogy már több szem élyt bevittek a tanácsházára és
félhoítra vertek. Az őrangyalom segített lassan elm ondani, mit láttam és
mit hallottam. Elfogadták, de hangoztatták, hogy a lövés, amely az em
lített férfit eltalálta felülről jött. Természetesen, hiszen az országút, ame
lyen a kocsisor haladt m agasabban van a m ellette két oldalt fekvő há
zaknál. Kértem őket jö jje n e k fel a toronyba és győződjenek meg, hány
belövés érte a tem plom ot és a tornyot is. Feljöttek velem és miután jól
körülnéztek, elköszöntek. M ost is köszönöm a jó Istennek, hogy ártatla
nul nem hurcoltak el.
A szabadságharc leverése után rém uralom következett. Éjszaka
kijárási tilalmat rendeltek el.
Pásztora kerültem . Szokás szerint hajnalban a tem plom ban gyűj
töttem erőt és napközben a kerékpáron ültem , m ert a sok hittanórán
kívül a családok látogatását is fo ntosnak tartottam . Igaz, a motorke
rékpárt m agam m al hoztam T ö rö k szen tm ik ló sró l, de ham arosan el
adtam , m ert a tem plom siralm as állapotban volt, a renoválásra pedig
pénz kellett.
Amikor a képviselőtestülettel letelepedtünk az ülésteremben, mint
új káplán, köszöntem ajelenlevőknek, és a következőket mondtam: „Kö
szönöm, hogy tisztességes otthont adtak, és örülök annak is, hogy a hí
vek szép házakban laknak, de am ikor a tem plom ba belépek imádkozni,
rosszul érzem magam. Eszembe ju t a fogság utáni próféták szava, amit
a Szentlélek adott az ajkukra: A zt m ondjátok, még nincs itt az ideje az
Úr házának rendbehozatalához, hát annak itt az ideje, hogy ti szép há
zakban laktok?” Erre felhördültek az em berek és egym ást vádolták:
„Te ennyit loptál, te annyit.. M egállítottam a veszekedést: „Emberek,
nekem nincs sok pénzem, mert csak a m egtartott hittanórákért kapok
óradíjat. De az egyházközségtől nekem járó fizetés kiegészítésből von
janak le egy esztendő alatt 1000 Ft-ot. Ezt a tem plom ra adom .” A zene
tudós ciszter paptanár, Rajeczky Benjámin, aki, mint pásztói lakos a kép

viselőtestülethez tartozott, 8000 Ft-ot ajánlott fel. Erre a plébánost fel
s z ó lít o t tá k , ő adjon 2000-et, a kántor pedig 1000-et. Az Isten igéje való
ban kétélű hegyes kard, átjárta a szíveket, mert fellelkesült a képviselő
testület és megállapodtunk abban, hogy gyűjtést rendezünk, és ha pün
kösdre összejön 30000 Ft, akkor folytatódik a templom rendbehozása.
Ez volt a kezdet. Nem kevesebb nehézség közepette ugyan, mint a jeruzsálemi templom újjáépítése, de megújult az Isten háza Pásztón.
Három év után, 1963. őszén büntető helyre tettek. Polgár nagy
községbe, ahová a részeges káplánokat szokták helyezni, egy kemény
kezű plébános mellé. Engem nem iszákosság miatt, hanem az érseki
irodában az egyik fő békepap bosszújából helyeztek oda. De ez benne
volt a „pakliban”, pontosabban, a Mennyei Atya gondviselő terveiben.
Nem tudtam, hogy az illető plébános jászberényi kanonok akar lenni és
ezért az ÁEH-nak szolgálatot vállalt. Először is, megszűntette az iskolai
hitoktatást, és amint később kiderült, még azt is vállalta, hogy nem láto
gatunk családokat, beteghez is csak akkor megyünk, ha hívnak. G ya
nútlanul mondtam a főnökömnek: „Lajos bátyám, itt 400 iskolás gyerek
van, és nincs hitoktatás, noha az egész nagyközség (8000 lelkes) szín
katolikus!” „Jól van fiúk mondta nekem és káplán társamnak, a tem p
lom felső termét berendezem hittanteremnek.” Gratuláltam neki és ke
rékpáron végigszaladtam a helységen. Hamarosan több száz hittanosunk volt. A szomszéd plébánián úgy nyilatkozott a főnököm, hogy J ö 
vőre kiveszem Gyurka kezéből a hitoktatást” . Ez a Gyurka én voltam.
Megtiltotta, hogy felkutassam a betegeket. Ebben viszont a lelkiismere
tem követtem. Valahányszor beteghez indultam, lebújtam az ablaka alatt,
és mint a tolvaj, úgy osontam az Oltáriszentségért, meg a betegek olajá
ért. A családlátogatást is folytattam.
Első káplánévemtől kezdve minden esztendőben elmentem Eszter
gomba nyáron, és lelkigyakorlatot végeztem, volt magiszterem, Aladár
atya vezetésével. Előfordult, hogy nem Esztergomban, hanem Pasaré
ten Osvald atyánál kértem és kaptam lelkigyakorlatot. Géza és Gáspár
atya, Esztergomban jó barátaim voltak. Géza állandóan rágta a fülem,
hogy hagyjam ott az egyházmegyét, legyek diákotthoni nevelő Eszter
gomban. Főnökömnek nem szóltam róla. O viszont közben az érseksé
gen elintézte, hogy Újszentmargitára nevezzenek ki plébánosnak. Temp
lomot kellett építeni, illetve rendbe hozni. Nagyon megharagudott, am i
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kor a kinevezési papírom áladásakor, én azzal válaszoltam, hogy vissza
megyek a ferencesekhez. Először a főpásztor nem akart engedni, de
végül is elengedett.
E sz ter g o m ba n

Eszembe se jutott a hivatalos út állomásait megjárni, ami azt jelentette
volna, hogy az AEH engedélye és a tartományfőnök engedélye is meg
legyen. Egyszerűen vonatra raktam egy kölcsönkért ládában a holmi
mat, meg a kerékpárt, és elköszönve plébánosomtól, meg a szomszéd
ban plébános Török Antal (P. Titusz) ferences testvéremtől, kézi cso
m agjaimmal vonatra ültem. Géza és Gáspár, de a többi testvér is örült.
Betelepedtem egy cellába és nem is gondoltam, hogy kész helyzet elé
állítottam a magasabb elöljárókat és az ÁEH-t. Végül is beletörődtek. A
napi szentmisén és zsolozsmán, meg a szerzetesi kötelességeimen kívül
az volt a dolgom, hogy elméletben és gyakorlatban elsajátítsam a kollé
giumi nevelő feladatait. Az életből jöttem a kolostor falai közé.
A SZEGEDI ESZTENDŐK.

Am ikor 1964. őszén átvettem az I/A osztály nevelését, Béda atya, föld
rajz-biológiai szakos tanár volt az osztályfőnök.
Az külön tém át jelentett akkoriban Esztergomban, hogy a AEH
mesterségesen szította a kapisztránus és a mariánus ellentétet a rend
házban és az iskolában. Emellett a prefektusok, mint „nem diplomás”
emberek alsóbb kasztot képeztek a tanárokhoz viszonyítva. A prefektu
sok dolga volt a WC- és folyosótakarítás, és más alázatra nevelő mun
kák végzése. Pedig az ő szolgálatuk 24 órás volt. A tanárok viszont az
iskolaidőn kívül szabadok voltak. Egyébként is nagyobb függetlenséget
élveztek a szerzetesi kötöttség tekintetében. Van egy fontos megjegyezni
való. Am ikor a provincia átvette az esztergomi intézményt, hamarosan
rájöttek a testvérek, hogy a neveléshez nem elég a lelkipásztori képzett
ség, amit előzőleg a gyakorlatban szereztek. Ezért a legelső nyáron ne
velési kurzust szerveztek, amelyre meghívták az országos hírű „Koszter
atyát”, aki előadásokat tartott diáknevelésből. Az előadásokat lejegyze
telték, majd könyv alakban sokszorosították. Engem is köteleztek, hogy
tanulmányozzam át, amit örömmel megtettem. Hallottam, hogy a ben-
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cesek és a piaristák, látván a kurzus gyüm ölcseit, elkérték tőlünk a je g y 
zeteket.
H etenként v o lt p re fe k tu si k o n fe re n c ia , am ikor m eg b eszéltü k a
gyerekek ügyeit. M o n d h a to m , jó n ev elő i g árd a v o lt és ráad ásu l az a
tény. hogy az o sz tá ly fő n ö k ö k nem vo ltak tú lterh e lv e , m ert a d é lu tá n 
juk szabad vo lt. E z a fe lá llá s 14 e sz te n d e ig ta rto tt. Jó híre v o lt az
intézm énynek. A p ü sp ö k ö k sz ív e se n ad tá k h o zzán k azo k at a fiú k at,
akik papnak k é szü ltek , m ert a fe re n c e s n ev elés k ed v ezett a h iv a tá 
sok kib o n tak o zásán ak .
Csak az A EH nem örült ennek a helyzetnek. U tólag látom, hogy az
egyházüldözés egyik legravaszabb form ája volt az az intézkedés, hogy a
nevelőket az egyetem elvégzésére kötelezte. De csak az eltelt 14 év
után ju to tt ez eszébe.
Hajdú Antal atya, az igazgatónk, összehívott bennünket prefektu
sokat, és közölte a rendelkezést. Tekintet nélkül arra, hogy 40-50 éve
sek voltunk, néhányan, csak azzal a feltétellel m aradhatunk tovább ne
velők. ha a szegedi JATE levelező hallgatóiként a m egm aradt nevelői
munka m ellett két szakot elvégzünk. O szkár és Aurél atya kedvezm ényt
kapott, nekik csak a tanárképző főiskolát kellett levelezőként elvégezni,
de nekik is Szegeden. A szegedi egyetem i tanulás, m unka m ellett Ignác,
Géza, Teofil és István atyán kívül m ég engem érintett. G ondolkodtam ,
milyen szakot válasszak. K áplán korom ban helytörténettel foglalkoz
tam, azért a könnyebbnek látszó pedagógia szak m ellett a történelm et
választottam. U gyanígy tett Teofil és István atya is. Ignác és Géza atyák
magyar-pedagógia szakos hallgatók lettek. Az AEH nagy kegyesen biz
tosított bennünket, hogy a legalacsonyabb pontszám m al is felvesznek,
így m egkezdődhetett az előkészület. K onrád atya szívességből összeál
lította nekünk a pedagógiai felvételi vizsga anyagát, m ert jegyzet nem
volt, csak m egjelölt olvasnivaló.
Nem lehet eléggé hangsúlyozni életkorunkat. 40 éven alul igazá
ban csak István atya volt. A hat esztendős egyetem i tanulm ányok végén
már többen elhagyták közülünk az ötvenet. A tanulás még akkor is nagy
m egterhelést jelen tett volna szám unkra, ha nappali hallgatóként, más
elfoglaltságoktól m entesítve végezzük az egyetem et. Ráadásul a böl
csészkaron a kom m unista szellem uralkodott, „tudom ányos világnézet
tel”. 1945-ben érettségiztem . G éza és Ignác atya még korábban. Nem
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ismertük a „m arxista hittant” . Többek között az olyan fogalmak, mint
term előeszközök, term előerők, stb., amivel m ár az általános iskolában
megismerkednek a kom munista tanítás folyamán a gyerekek, azzal csak
az egyetemen találkoztam. Vegyük még hozzá a Szovjetunió dicsőítését,
és azt a rengeteg hazugságot és tudom ánytalan szöveget érthető, hogy
különösképpen nehéz volt a dolgunk.
1965. őszén kezdődött a hat évre szóló bölcsészkari képzés. Ez azt
jelentette, hogy a sikeres felvételi után - m ert végül is midnyájunkat
felvettek Esztergom ban folytatni kellett a nevelői munkát és mellette
tanulni a felvett tárgyakat. Félévenként egy hétre Szegedre kellett utaz
ni, hogy reggeltől estig előadásokat hallgassunk, s addig a ferences test
vérek közül helyettest kérni a ránk bízott negyven diák gondozására. A
vizsgaidőszakban persze napokon át Szegeden kellett tartózkodni. Szál
lást a papnevelő intézet adott.
A felvételivel kapcsolatban eszem be ju t, hogy vagy öten ültek az
asztalnál, akik felvételiztettek. M ikor a szakmai vizsga sikerült, akkor az
ötödik személy szakmán kívüli kérdést tett fel: Mi az édesapja foglalko
zása? Azt írta a jelentkezési íven, hogy vasutas. M egszeppentem, mert
édesapám vasúti tisztviselő volt. Am ikor látták a vizsgáztatók, hogy za
varba jövök a kérdésnél, biztattak, nem lesz semmi baj belőle, ha meg
mondom részletesebben, mi édesapám foglalkozása. (Felülről ugyanis
azt az utasítást kapták, hogy bennünket, egyháziakat tisztességesen ke
zeljenek.) így hát bevallottam, hogy nem fizikai m unkás volt, hanem
tisztviselő.
fr. Cserháti Kálmán
G Y Ö N G Y Ö S I É L E T A K L E R IK U S -T Á R S A IN K
ELTÁVO ZÁSA U TÁN
Június elején a vizsgákra készültünk; 13-án, Szent Antal napján jött a
váratlan hír, hogy a szerzeteseket több helyen elhurcolták, feloszlatták a
közösségeket. Az elöljáróink ekkor éppen Pesten voltak, Lúciusz atyáék
hívtak össze bennünket, azt az utasítást adták, hogy öltözzünk civilbe,
nyírjuk le a tonzúránkat, pakoljunk össze és m enjünk vissza a szüléink
hez; de ha a helyzet m egváltozik, jöjjünk vissza a rendhez. A testvérek
elkezdtek készülődni, indulni, egym ás civil ábrázatán nevettünk vala-
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mennyien. De B onifác testvér és én
ottmaradtunk, azt mondtuk, hogy ha
Szibériába visznek bennünket, mi
akkor is m aradunk a rendben. A la
dár é s Z sigm ond atya v issz a jö tt
Pestről, izgultunk, hogy mi lesz, min
ket visznek vagy hozzánk hoznak
másokat.

Az egyik este a hívek gyüle
kezni kezdtek a rendház előtt. E löl
járóink szerint ekkor m ár ott voltak
a teherautók a szom széd utcában,
de a hívek m iatt nem m ertek elráncigálni minket. Mi ketten ebből nem
láttunk semmit.
Július elején két-három teher
autó állt meg a gazdasági udvaron,
a szombathelyi mariánus atyákat hozták a kolostorunkba. Teológiai taná-

A gyöngyösi rendház refektóriuma
előtti folyosó századunk elején

rokat, de apácákat is hoztak, őket
azonban továbbvitték, csak a férfiszerzetesek maradtak nálunk.
K ettőnket házim unkára osztottak be. Éjszakánként félelmünkben
minden kocsizúgásra felébredtünk arra számítottunk, hogy elvisznek.
Július végén én is hazam entem a szüléim hez Egerbe. A ferences
templomba jártam m inistrálni. Egy ottani (volt) szakácstestvér megkért,
hogy hozzak ki egy bőröndöt a rendházból. Én be is mentem, a kerékpá
romat letettem a gyóntató-folyosóra, m ajd am ikor magamhoz véve a
csomagot, kiléptem a rendház kapuján, odajött hozzám egy civil-nyomo7 Ó, hogy nyissam ki a bőröndöt. Kinyitni nem tudtam, de még azt sem,
hogy hová kell vinnem , m ert a cím az édesanyámnál volt, ő mondta
volna m eg ha hazam egyek. Bevittek a rendőrségre, ahol megkérdezték,
hogy honnan jövök; m ondtam Gyöngyösről, szeminarista vagyok, mire
ők nekem estek, hogy mi kiképezzük magát jó kommunistának, és ezzel
hálálja meg. Azt hitték, hogy párt-szem inárium bajárok. Miután felvittek
a börtönbe, akkor szólt az egyik, hogy ez pap. Adtak mellém egy rend
őrt. az elkísért a szüléim hez, m egtudtuk a cím et, elmentünk oda, ahol
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megkaptuk a bőrönd kulcsát, amit a rendőrségen nyitottunk ki. Nem volt
benne semmi, csak ruhanemű.
Közben folytak a tárgyalások. Hogy ki került be a keretbe a ,.nu
merus clausus”-ba, azt nem tudtuk. Az elöljárók sorra keresték a test
véreket, és próbálták elhelyezni a szemináriumokban azokat, akik nem
jöhettek vissza a megmaradt házakba.
Én szeptemberben Esztergomba kerültem. A hónap közepéig hurcolkodtunk, hogy megkezdődhessék a tanítás. Az volt az általános meg
győződés, hogy bármikor elhurcolhatnak minket. Korábban is szentel
tek, hogy ha elvisznek, akkor m ár mint papot vigyenek el. Még '54-ben
is ilyen volt a hangulat, mert amikor az egyetemre járva kértem valamit
a tanulmányaimhoz a Provinciálistól, Béla atyáék, azt mondták: - Minek
neked, hamarosan úgyis elvisznek minket. M ég ők is így gondolkodtak.
Az esztergomi rendházban volt olyan időszak, amikor a börtönviselt rend
tagok többségben voltak.
E

ger

Alapítás: 1229.
A szerzetesi élet megszűnésének pontos időpontjáról nincs adatunk.
Valószínű, hogy az egri rendházat is 1950 szeptemberében kellett
elhagyniuk testvéreinknek.
A z 1950-es egri közösség ta g ja i közül ma már senki sem él. A
h istó ria dom usban azonban m egtalálh ató néhány bejegyzés a
felo szla tá s esem ényeivel kapcsolatban. Elsőként ezeket a sorokat
olvashatjuk. Ezt követően Pásztor Erzsébet beszámolójából közlünk
részleteket, am ely édesapja tanúságtevő hűségéről szól.
A H IS T Ó R IA D O M U S B E JE G Y Z É S E I
Valószínűleg június 14-től:
„Növendékeink szétmentek a nyári vakációra...
E sténként a legm éltóságosabb O ltáriszentséget a te m p lo m b ó l
felvisszük az oratórium ba, hogy ha esetleg az államvédelm i rendőr
ség valam elyik éjjel m inket is továbbvinne, m int délvidéki testvére-
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inket, ne járjunk úgy, m int ők, hogy
meg a L egszentebb e lv ite lé re sem
volt idejük (úgy hagyták a tabernákulum ban), hanem k o rp o rá léb a
foglalva m agunkkal v ih essü k , és
esetleg tem plom ba te h e s s ü k ...
E sténként azzal a sz o ro n g á s
sal fekszünk le, hogy h á th a éjjel
felzavarnak, és az állam v éd elm i
rendőrség elszállít m inket is...
15-én K riston Endre püspök úr
áldozópappá szentelte fr. Fekete
Fülöp szerpapunkat, fr. G ordos Gás
párt pedig alszerpappá sz e n te lte ...
1 9-én re g g e l t u d tu k m e g ,
„ r
hogy szom szédunkból az angolkisasszonyokat a ren d ő rség az é jsz a 
ka folyam án e lsz á llíto tta , - hogy

.
...
,
Az egri jerences templom
¿s rendház

hova, nem tudjuk. M in o rita testv érein k et (a helybelieket és az ideszállitottakat e g y arán t) a szem inárium ba vitték, - m áshonnan is
(Szom bathely, M iskolc) hoztak ide szerzeteseket, apácákat. A tör
ténelem m egism étli önm agát.
Estefelé pedig a hajdúdorogi orsolyita noviciátház apácái (akik
nek P. Sándor a k irendelt gyóntatója) szállították el.
Este bizony szívszorongva vártuk, hogy ugyan mit hoz reánk az
éjszaka? Házfőnök atyánk arra utasított, hogy engedelmes lélekkel, Jé
zus példája szerint fogadjuk, ha esetleg éjszaka értünk jönnének. - Hála
Istennek, éjszakánkat izgalmunkon kívül, semmi sem zavarta...
E sténként aggódva fekszünk le, - reggelenként m egnyugodva
kelünk: ism ét ajándékul kaptunk egy napot a Jézuskától... A hívek
reggelenként 5-kor aggódva figyelik, hogy m egszólal-e a harangunk?
Ez az aggodalom 6 -kor nagyobb létszámot hoz a templomunkba: vajon
itt vagyunk-e m ég ? . ..”
Július-. „B ár csak ketten vagyunk itthon, az officium ot mindig
sikerül közösben végeznünk; csak a laudes m arad m agányos vég
z é sre ...
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Ahonnan elvitték a szerzeteseket, ott a tem plom ot általában a
világi papság gondozására bízták; éppen ezért az Oltáriszentséget a
tem plom ból többé nem visszük fel éjszakára az oratóriumba, hanem
lent hagyjuk. Hogy valaki közülünk esetleges szükség idején magá
hoz vegye, az talán nehezen sikerülne, - de ha esetleges elvitelünk
után a papság venné át tem plom unkat, így Legszentebbünk mégis
m entve len n e ...E z látszik biztosabbnak.
A cisztercitáknak rendházukból ki kellett költözniük, - ki itt, ki
ott húzódott meg, - csak a tem plom és a sekrestye maradt nekik. A m inoritákat m ind áttelepítették valam elyik éjszaka a szeminári
um ba, idevalókat és internáltakat együtt; az idevalóknak a város
területét, az internáltaknak a szem inárium területét nem szabad el
hagyniuk. R upert testvér, a m inoriták sekrestyése nálunk étkezik;
tem plom ukba és sekrestyéjükbe lem ehetnek a szent ténykedések
végzésére, épületük többi részébe nem. - A szerviták rendházuk
ban őrzik a szervita internáltakat, - az idevalók szintén nem hagy
hatják el Egert, az internáltak pedig a rendház területét...
Hogy eddig rendházunkban sem internált egyháziakat nem hoz
tak, se minket el nem vittek, a Gondviselés egészen különleges, embe
rileg valósággal érthetetlen jótétem ényeként, hálásan köszönjük...
Arra az esetre, hogy ha esetleg egyházm egyei szolgálatba kel
lene állnunk, a P. Q uardián négy darab reverendát rendelt. 27-én úgy értesültünk, hogy a hatvani zárda tagjait elvitelük után a
Budapest Andrássy út 60. sz. helyre szállították, s ott vannak...
Arról is értesültünk, hogy testvéreinknek el kell hagyniok az ősi
Szentkutat, a történelmi patinájú Szécsényt, és az újabb alapítású Sal
gótarjánt... Népünk szívét - lelkét adta bele a szent helyekbe...
31-én este megérkeztek hozzánk Salgótarjánból P. Zuber Zefirin
és P. Kruppa Rókus, akiket az egyházmegye átvett papi szolgálatra; itt
tartózkodnak addig, amíg reverendájuk elkészül...
3 1-én éjszaka Jászberénybe szállították, forrón szertett ősi kegy
helyünk: S zentkút, patináns hagyom ányú és kegyeletes emlékű
noviciáthelyünk: Szécsény, valam int a kb. 15 évvel ezelőtt alapított
Salgótarján fe re n c e se it...”
Augusztus: „A püspöki kar képviselői, a szerzetesek elöljárósá
gainak képviselői és a kormány között időnkénti tárgyalások folynak. -
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TQ-21 -ike közötti éjszaka a kényszertartózkodásban Egerben lakó szer
zeteseket és apácákat kikérdezték, hogy hajlandók volnának-e rendjü

ket elhagyni, stb... Úgy látszik, küszöbön áll a szerzetesrendek felosz
latása .. Hétszáz évnél tovább m unkálkodtunk Egerben, s most esetleg
.szét kellene szaladnunk.. .Talán majd a világi-papság között elkáplánkodhatunk - a jövő titka. Nagyon fáj a gondolat is, hogy Szent Ferenc
Aty ánk ruháját, esetleg más szent ruhával, talárissal kell felcserélnünk..
szeptember: 5-én P. Sall Elek egyházmegyei elhelyezkedése ügyé
ben elutazott pár napra (de - hála Istennek - megm aradhatott a rend
ben - betoldás), 6 -án pedig P. Kruppa Rókus salgótarjáni vikárius el
utazott Putnokra, hogy onnan Ragály községbe utazva, aznap délután
egyházmegyei lelkészi beosztásába beiktassák. - 8 -án reggel P. Zuber
Zefirin salgótarjáni páterünk utazott el Szögligetre, hogy ott beálljon szórványlelkészi m inőségben egyházm egyei szolgálatába. Ezek a püspöki
kar és a kormány közötti tárgyalások folyományai voltak...sajnos —
(betoldás).
R É S Z L E T E K P Á S Z T O R E R Z SÉ B E T
V ISS Z A E M L É K E Z É S É B Ő L
„Az 1949-50-es években szüleimm el, három és hat éves húgaimmal
együtt Egerben, a K áptalan u. 7 -ben, a ferencesekkel szemben lak
tunk. Abban az időben - tizenöt évesen - osztályidegennek számítot
tam, az ország összes középiskolájából kitiltottak. Egyedül a ferences
atyák és az angolkisasszonyok merték vállalni, hogy tanítanak.
G ottfried atya a család u n k lelkiatyja, édesapám jó barátja volt.
A fenyegető vész közeledtével szüleim , am iben csak tudtak segítet
tek a ferences atyáknak és a nővéreknek is. Pásztor Péter - 1948tól az Egri V árosháza Pénzügyi Igazgatóságának a tanácsosa - ál
lását, életét is kockáztatva nem engedte az egri szerzetesek jogtalan
m egadóztatását, hivatalosan kiállt m ellettük.
A lakásunkban titokban őriztük a rendház cs az angolkisasszony
ok zárdájának fontos okm ányait, könyveiket, értéktárgyaikat, azok
biztonságos elszállításáig , m ely csak éjszaka történhetett az ÁVH
m egfigyelései m iatt. E zért a nővérek külön szentm isét m ondattak
édesapám ért dr. C zapik G yula érsekkel, és kérték, hogy nevét ve
gyék fel a halh atatlan o k közé.
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1950. őszén visszaköltöztünk Túrára. C saládunk számára is
nehéz évtizedek, m eghurcoltatások következtek. Szüleim halálakor
m egígértem nekik, hogy felkeresem az egykori egri atyákat. Amikor
m egtaláltam őket - még a kom m unizm us idején ezekről az időkről
az A V H -tól való félelm ükben nem m ertek beszélni.”
D unaföldvár
Alapítás: 1700.
A p lé b á n iá n m ég h o ssz ú id e ig fe re n c e s te s tv é re k működtek
egyházm egyés papként
fr. K ovács Bertalan beszélgetése Celerin atyával
„ É N A M A G A M Ú T J Á T J Á R O M ...”
H o l k e z d t e s z e r z e t e s - pa p i s z o l g á l a t á t C e l e r in a t y a ?

Jászberényben voltam először, mint állami hitoktató, majd ’49-ben
áthelyezett a provinciális Dunaföldvárra. Itt nemcsak hitoktatóként, ha
nem káplánként is dolgoztam.
M

il y e n v o l t a z é l e t i t t ?

E bben a kolostorban kevesen éltünk; három testvér és két atya.
Patrik testvér hatalm as, kétm éteres, aranyszívü testvér. O volt a
szakács. A m ásik testvér m eg Szim pliciusz, a sekrestyés. O sokat
szenvedett az orosz fogságban. A főnök, Damján atya, áldott jó ember
volt. O lyan nem m indig akad, az igaz! O tt volt még Ágoston atya.
aki később kim ent A m erikába, és Oktáv atya, ő templomigazgató
lett E sztergom ban.
C

e l e r in a t y a f e l a d a t a m i v o l t it t ?

K ültelken (külvárosban) tanítottam , m ár nem állami, hanem hit
községi iskolában. Két évet töltöttem itt, aztán jö tt a feloszlatás.
Szeptem berben, K isasszony körül, értesítettek bennünket, mi
vel a Rend m egszűnt, próbáljunk elhelyezkedni m áshol. Először is
nem járh a ttu n k a rendi ruhánkban, reverendát, világi-papi ruhát kel
lett ölteni.
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A TESTVÉREKET INNEN

IS OLY MÓDON

VITTEK EL, MINT M ÁSHONNÉT? É JJE L ,
t e h e r a u t ó v a l...

Ilyenektől hál’ Isten m entesek
voltunk. Kivételes eset volt a m i
enk. Gondviselésszerü, hogy nem
ért minket zaklatás. Igaz, ott m en
tek át a Dunán, kolostorunk mellett,
azok az ávós teherautók, am elyek
a szerzeteseket szállították. A Rend
részéről azt ajánlották, hogy vala
melyik egyházmegyében próbáljunk
elhelyezkedni. A kkor én a Pécsi
Egyházm egyéhez fo ly a m o d ta m ,
mert Földvár oda tartozott. Am ikor
felvett a püspök, azt kértem tőle,
hogy ott m aradhassak a kolostor4 dunaföldváriferences templom
bán. Amint kiküldte a jó hírt, márés kolostor
mint hogy átvett, mindjárt rendelke
zett is, Máriakéméndre küldött káplánnak. Kéménden nagyon jó , csa
ládias közösség fogadott. A feladatom a filia ellátása volt. Az átállás
nehéz volt, de ham ar m egszoktam .
Kém énd

u tá n m i volt a k ö v e t k e z ő á ll o m á sh e ly ?

Püspöklak. Két évig. Onnan elhelyeztek Regölybe, ott is káplán
voltam, majd pedig Aporra, aztán Izménybe. Itt voltam hat évig. Csodá
latos volt. Az édesszüleim odaköltöztek hozzám. Az izményi plébánia
épp akkor alakult. Itt püspöki biztos voltam, én szerveztem meg a plébá
nia éltét. Utána Püspökpuszta népét szolgáltam húsz évig. Kinevezett
plébánia volt, de mivel nem tettem le az esküt, azért a nevem mellé
mindig odatették: helyettes plébános.
’89-ben Szilás atya már jelezte, a rendek újból működhetnek. Ko
los atya addig gyomrozott, hogy a Szilás csak akkor jön ide le, ha én is
idejövök. Én nem mondtam neki sem igent, sem nemet. Szóval nehéz
volt. Ahogy először nehéz volt kicsöppenni a rendből, úgy nehéz volt a
visszatérés is. Annakidején benn a Rendben adottak voltak bizonyos
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fr. Celerin

keretek, viszont mikor kikerültem lelki és anyagi problémáimat m aganj
nak kellett megoldani, egyedül kellett helytállni. Kinn önállósultam és
bizony nehéz volt visszaállni a rendi szokásokba.
H

o g y a n a l a k u l t a z é l e t e , it t

Szegeden?

Először csak ketten voltunk a Szilással (de ő az első körben
kidőlt), m ajd jö tt a M ihály atya. Ő lett a házfőnök. Ez gondviselésszerű volt, m ert eléggé „rám enős” ember. Sok m indent kiharcolt a
városnál. A zt m ondták, olyan, m int egy faltörő kos. Aztán jött az új
nem zedék, a fiatalok.
A Z , HOGY FIATALOK. KÖZÖTT KELLETT ÚJ ÉLETET KEZDENI, OKOZOTT-E
VALAMILYEN NEHÉZSÉGET?

Nem, nem volt semmi konfliktus. A fiatalok örültek, hogy minden
ben részt veszek, pl. Maros melletti kirándulás... Egészségem engedte,
így hát mentem mindenhová velük.
E

z t c s a k a z t u d j a b iz t o s m e g t e n n i, a k i l é l e k b e n f ia t a l m a r a d t .

Igen, nagyon fontos a lelki-fizikai rugalm asság. Én szerettem,
hogy rugalm as az itteni élet, persze most is szeretem . Az életkor az
nem szám ítana, ha nem volna baj a látásom m al és a hallásommal.
Ez sokszor lever, m ert én szívem szerint tudnék még aktívan dolgoz
ni, de így nem megy.
Ez A LEVERTSÉG NEM NAGYON

MUTATKOZIK.

Próbálom nem mutatni. A belső feszültségek feloldódnak a kegye
lem által, egyrészt az imádságban. Meg én fiatal korom óta szerettem a
testgyakorlatokat, ami sokat segített. Ezeket ma is folytatom, ahogy erőm
engedi. Nagyon hiányzik a bokszolás, motorozás, de a kargyakorlatok
még megmaradtak.
A FIATALOK KÖZÜL SOKAN FÉLNEK AZ IDŐS KORTÓL. M l I TANÁCSOLNA NEKIK
C

e l e r in a t y a ?

Az öregségbe nem lehet belecsöppenni, mert akkor nem tudunk
vele kibékülni. Készülni kell rá. Sose szabad arra gondolni, hogy össze
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fogok roppanni, abban a hitben kell élni, hogy mindig keményen tudom
magam tartani.
\ln~ lá t o t t

fe la d a t á n a k a m ik o r m e g é r k e z e t t a z ú j n e m z e d é k ?

P éld á t

a d n i?

Erre külön nem fektettem hangsúlyt. Inkább a lelkiéletben való elő
menetelben szeretnék segíteni. Nekem az az egy szerepem van, hogy
imádkozzam m indenkiért. De az ember vigyáz azért arra, hogy a fiatal,
aki most kezdi szerzetesi életét, ne csalódjon bennem. M ert azért figye
lik az öreget.
Fő leg ,

hogy egyedül van.

T

a l á n í g y j o b b a n a k ö z p o n t b a k e r ü l ..

Nem vettem észre sosem , hogy a központban lennék. Fontos a
közösségi életben a rugalm asság, az alkalmazkodás. Ez néha nehezen
megy. Van egy' am erikai film, amit nagyon szerettem. Az volt a címe,
hogy „Én a magam útját járo m ” . Ez rám is igaz olykor-olykor, úgy gon
dolom.
So k szo r

a z e m b e r f ia t a l o n a z t g o n d o l ja

,

h a m a j d id ő s e b b l e s z , e g y r e

ÉRETTEBBÉ V Á LIK , TÖ K ÉLETESEBB L ESZ, HIBÁI FOKOZATOSAN ELM A R A D N A K .. .

Azért ez nem így van. Ha kellő önism erete van valakinek, ak
kor sosem képm utató, hogy m agát jo b b n a k m utassa, m int amilyen.
Folyamatosan alakul az em ber lelkileg. T örekedni kell egész éle
temben. „Szentek legyetek, am int m ennyei Atyám is szent.” M indig
úgy éreztem , hogy a Jó isten a tenyerén hordoz, és én ezt nem ér
demiem meg. Ez a tu d at a szakadékokon m indig átsegített. Nem
tudtam olyan kom olyan felfogni az életet, hogy elkom orodjam a ne
hézségek m iatt. Volt bennem egy bizonyos bohém ság: ahogy esik,
úgy puffan.
8 0 ÉVEN TÚL AZ EM BER T Ö B B E T GONDOL A H A L Á LR A ?

Ez állandó készenlétet kíván. Én nem félek a halálnak a gondolatá
tól. A következő felvonás. Ha még egyszer kezdhetném, biztosan feren
ces lennék ismét.

1 2 Ü ------------------------------------------------------------------------------------------------fr. An?plm
M l A Z, AMIÉRT LEGJOBBAN HÁLÁT AD C E L E R IN ATYA?

/

Az, hogy a Jóisten megmentett az olyan megpróbáltatásoktól, ami
ket nem bírtam volna elviselni. Csodálatos. Éreztem, nem érdemiem
meg. M iért kedvezett a Jóisten ennyire, nem tudom.
H

o g y a n v á l t o z ik a

J ó is t e n n e l

v a ló k a pc so l a t a é l e t e előreh a la d tá v a l?

Vannak idők, hogy el-elszürkül, m ert fáradt lesz az ember. Ilyen
kor ha m ár nem tudok m ásképp im ádkozni, akkor rövid fohászokat
szoktam m ondani: „Jézusom , jö jjö n el a te o rszág o d ...” - hogy a
kapcsolat m eglegyen.
N

y o l c v a n é v t a p a s z t a l a t á v a l m i a z , a m it t a n á c s o l n a a fiat a l te st v é r ek n ek ?

j

N agyon egyszerű. A m it Szent Pál mond: csak előre nézni, nem
hátra, m ert az visszatartja az em bert. Isten csodálatos intézkedése
az em ber életében, hogy minden elhom ályosul, ami hátráltatná. Azok
m aradnak meg tisztán, m int a hegyen a havas gerinc, amikre az
em ber fel tud nézni. Ezt tudom m indenkinek ajánlani: csak előre
nézzen!
V

ác

Alapítás: 1719.
A rendház feloszlatása: 1950 szeptember
A tem plom ot 1994-ig ferences testvérek gondozták egyházmegyés
papként
fr. Szabados Anzelm
A FELOSZLATÁ S V Á CO TT
1950. szeptember 6 -án délután megjelent kb. 10 ávós, hogy tudas
sa, velük kell mennünk. Vettük a ferences ruhát. Majd végigjárták a
zárda celláit. Azt mondták: mi nem ezt vártuk, itt nincs semmi érték.
Raymund atya azt mondta: „milyen jogon jöttek ide, hiszen mi vagyunk
az igazi kommunisták?” Csak nyomdánk van, amelyben dolgozunk. Egyé
nenként csak éppen szükséges ruhánk van, asztal, ágy, szekrény, szék.
Kivéve a páterek szobáit.
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Vác

H ajó i emlékszem Raymund
atya volt a házfőnök és a nyom daigazgató. Nagym ányoki G ilbert,
Elek atya és én papként m űköd
tünk, de emellett én a nyom dában
is dolgoztam - nyom dászm ester
lévén.
Amikor vége volt a ház átvevésének, sző lő t sz ed tü n k és az
ebédlőben m egvendégeltük „ven
dégeinket” . Ezen igen csodálkoz

A váci ferences templom
és kolostor látképe

tak hiszen mi „ellenségek” vagyunk. Nem , m egtévesztett testvére
ink. Amikor elm entek, elvégeztük az esti közös imát. M ásnap civil
ruhákban vettünk részt a szentm isén, - de azért csendben mi is m i
séztünk.
Majd 9-én fo ly ta ttu k nyom dai m unkánkat. A nyom da élére
egy budapesti urat k ü ldtek, aki igen j ó és m egértő em b er volt.
Én az irodában végeztem a d o lg o k at. A te stv é re k m ég egy ideig
dolgoztak, m ajd m int m eg bízható m unkásokat bu d ap esti m űhe
lyekben helyezték el.
Az oroszok bejövetele után nekik dolgoztunk. Ezért az orosz
parancsnok mondta az illetékeseknek, hogy a „váciakhoz ne nyúlja
nak”. Erről talán A nasztáz többet tud mondani.
Péteri püspök úrnak gyóntatója volt Raymund atya. Ezért őt és
engemet átvett a világi papok státuszába. Engem beosztott a Gombási
iskola, a deákvári és egy itteni iskola hitoktatójának.
A nyomdát 1950 végén felszám olták. (Erről majd a fentiek töb
bet tudnak.)
A zárdát a katonaság kapta meg. Raymund atyának és nekem
ki kellett költöznünk, mert ablakunk a kertre nézett és ez gyanús
volt számukra.
Egy évig laktunk egy hívő családnál. Ezután visszaköltözhet
tünk, gyóntathattunk és fogadtuk a híveket, akik mind több bajjal
fordultak hozzánk.
1956-ban mi nyugodtak voltunk. Csak Am ideusz testvér vett
részt a székesegyház előtti szovjet emlék lerom bolásában. Ezért
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B udapesten alaposan m egverték, de más baja nem volt. Ekkor már
mint könyvkötóm ester dolgozott, és főleg gyűjtötte a b ély eg ek et.
Raymund atya 1971 -ben egy szobai baleset miatt került kórházba
ahol 4 nap múlva meghalt, bordái a tüdejébe fúródtak.
Ekkor lettem én a templomigazgató. Három év alatt renováltuk a
templomot kívülről-belülről. Ezután sok csoport látogatta a templomot.
Egyedül voltam és amit tudtam megtettem a hívek szolgálatában.
Közben foglalkoztam betegekkel, akiknek főleg életmódtanácso
kat adtam és adok ma is. M ert legtöbb baj forrása a helytelen és oktalan
táplálkozás.
1994-ben Keszthelyi püspök úr nyugdíjba tett. Templomigazgató
nak kinevezte Zachar Bélát, akit Bokros Levente atya követett. Én csak
gyóntathatok és a szobámban misézhetek. Hogy magányomat feloldjam
kis fűzetek írására és kiadására tértem át. így akarok tanítani, ami az
egyház elsődleges küldetése. Docete! Egészségileg elég jól vagyok, vi
gyáznom kell étkezésemre, amiben a megértő hívek segítenek.

fr. Polgári Máté:
B E SZ É L G E T É S A N A SZ T Á Z T E STV ÉR R E L
A novíciát után beírták a tabulába a nevem mellé, hogy „Vác, tipográ
fus” . Öten-hatan mentünk a nyomdába, néhányan misszióba, mások
Budára. De ekkor Pécsről és Szécsényből is azokat a testvéreket, akire
nem volt szükség Vácra helyezték, mert Zénó atyának - aki fegyházlelkész volt - megtetszett a raboknál látott nyomda, és azt javasolta, hogy
a Provincia is létesítsen egyet. Felvásárolt két ócska nyomdát, össze
szedte a szükséges gépeket, és a rendház folyosóján, valamint egy na
gyobb helységben elkezdődött a nyomdász-élet. Poncián testvér koráb
ban hivatalnok volt, jó szervezőtehetséggel rendelkezett, de néhány civil
szakembert is alkalmaztak, akik mellé mi is odakerültünk, együtt dolgoz
tunk velük. Nagyon kedves idők voltak...
De azután jöttek az oroszok... Meg kellett semmisíteni ami nem
tetszett nekik. Az ’50-es években államosították a nyomdát. Egészen
váratlanul beállított 2-3 szakember, hogy tessenek ideadni a kulcsokat,
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majd becsukták a nyom dát. Egy ideig m ég m aradhattunk, de mindenre
rátették a kezüket, m ajd a testvéreket kitessékelték.
Akit lehetett elhelyeztek (M ihály, M anszvét testvéreket) Pesten
könyvkötészetekben. A rendházat, a rendi ruhát el kellett hagyni ’50
őszén. Én bekerültem Pestre a Vadász utcába dolgozni, mert az m inősé
gi nyomda lett. V ácott egy családnál laktam, onnan jártam be reggelen
ként a m unkába. 4-kor keltem , a félötös vonattal utaztam, 545-re értem
a Nyugatiba, a B azilikában hallgattam szentm isét, onnan mentem dol
gozni. Am ikor először m entem be a m unkahelyem re a könyvkötészeten
át, civilben, m ár m indenki tudta, hogy váci könyvkötő vagyok. Össze
súgtak a hátam m ögött: „hogy ez b a rá t..
Kedvesek voltak. A szedő
teremben egy fiatal szaki volt a szakszervezeti felelős. Elbeszélgettünk
egyszer négyszem közt, és azt mondta: „Kedves Testvér, én rendes ke
resztény vagyok, de a kenyerem miatt ezt kell tennem ”. Jól megvoltunk.
Néhány hónap m úlva azonban áthelyeztek az Ó utcába, egy öreg
zsidó nyom dájába, akit az állam osítás után megtartottak vezetőnek.
Nagyon kedves volt. O tt dolgoztam, de nem sokáig, mert Elek atya szólt,
hogy Pasaréten keresnek egy testvért, eljönnék-e?! H azajönni..., hát
persze, hogy hazajönnék. M ondtam a m unkatársamnak hazam egyek....
Nem akarták elhinni. „Tud dolgozni, m inek megy!?” Én hazamegyek,
ferences vagyok... Az öreg zsidó m egértette, de azt mondta: „maga
minden ju ssá t elveszti” , m ert elég kom oly eredmények voltak mögöt
tünk. Én már nem először hagyom el a világot - válaszoltam. Később,
hónapok m úlva kijött m egnézni, hogy tényleg itt vagyok-e. Majd meg
öleltem az öreget, nagyon kedves volt. Nem akarta elhinni, hogy én
tényleg hazajöttem . A zóta nem tudnak megszabadulni tőlem.
’50 decem berében költöztem vissza a kolostorba. Nehéz idők vol
tak. Nem sokkal azelőtt Bernát atya, az akkori házfőnök adventi szent
beszédet tartott a M argit körúti tem plom ban, majd meghívták vendég
ségbe. Azóta nem is jö tt v issza...
M arián atya lett az új elöljáró, a helyettese pedig Tamás Fidél. Fidél
atyáról azt érdem es m egjegyezni, hogy később kántorként működött a
pasaréti tem plom ban, ott lakott a Szent Angéla Iskola mellett a Zivatar
utca 14-ben egy ism erősnél. Onnan já rt be ide a 6 órai misékre is.
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A váci Kapisztrán Nyomda

fr- AnasTtfa

Akkor is vállalkozó szellemű
fiatal papok éltek a közösségben:
K onrád, Elek, O ttokár atyáék, és
m ég sokan m ások. Együtt kezdték
az egyetemet, és közben a lelkipász
tori feladatokat is ellátták.
K ö z b e n a P a s a ré ti útra a
S zakasics-villába helyezték az Állami Egyházügyi Hivatalt. Gyakran
megesett, ha vidékieket rendeltek be,

akik nem tudták, hogy hova kell m enniük, id ejö ttek hozzánk a kolostor
ba, és itt keresték az ÁEH-t.
G ondolom , m inket is figyelhettek. Egy látogatásuk alkalmával,
m ajdnem botrány lett abból, hogy nem akartam beengedni őket a rend
házba. Portás voltam , de addig m ég nem ism ertem ezeket az embere
ket, ugyanakkor pedig nagyon otthonosan forgolódtak a klauzúra-ajtó
környékén. Kérdeztem kit keresnek, azt m ondták erre, hogy be akar
nak m enni. Erre eléjük álltam , és rendre utasítottam őket, hogy ez rend
ház, itt viselkedjenek tisztességesen. V égül azt m ondták, hogy akkor
hívjam a házfőnököt. N eki m ár bem utatkoztak. A kkor derült ki róluk,
hogy hova tartoznak. A házfőnök nyugtatta m eg őket.
K özben az egyházközségben igen jó élet folyt. A Pasaréti Rend
h ázat azzal a céllal a la p íto ttá k , hogy a kínai m isszió m agyarországi
bázisa legyen. H osszú id eig nem vo ltu n k ö n á lló a k , B udához tartoz
tunk. K ezdetben a m ai K ájoni H ázban volt a káp o ln a, kis harangláb
bal, m ajd ezt követően k ezdték el ép íten i a m ostani tem plom ot. Bernát atya, aki K ínából jö tt haza, a m isszió ü g y é é rt nagyon szépen
m ozgósította a környék ifjú ság á t. A m isszió s irodát péld áu l a gyere
kek vezették; saját d iák lap ju k , e g y e sü le tü k is volt.
Úgy terv ezték , hogy am in t M ór aty a lé tre h o z ta a H űvösvölgy
ben a M agyar S zentföldet, és ott ö ssze fo g ta az e m b e rek e t a Szent
föld ügyéért, nyom dát, ú jság o t léte sített, úgy itt is m egvalósítják ezt
a kínai m isszió kapcsán. K ésőbb a F erenc hegyen kapott egy nagy
terü lete t a rendház, azt k ezdték vo ln a B ernát aty áék erre a célra
k iépíteni, csak kö zb ejö tt a k om m unizm us. A n e h é z évek alatt ezt a
buzgóságot próbálták valahogy átm enteni az itteni atyák. M ikor ide-
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kerültem, akkorra m ár m egszűnt az egyházközségi óvoda, ezért az
ebédlőben tartottak összejöveteleket. És így volt ez a többi korosz

tály ellátásával is.
Ha újra kellene kezdenem ezeket az éveket, m indent újra csi
nálnék, sem m it sem adnék oda abból, ami történt. Olyan szépnek
látszik a nehéz napokból a szebb holnap. Ez a mai szép, keresztény
ifjúság biztos, hogy ezeknek a nehéz esztendőknek az eredm énye.
Építkezés folyik most Pasaréten, a templom előtti téren. Körutat
készítenek a Szüzanya szobra köré, hogy mindenki lássa, láthassa. Ő
van Pasarét közepén, az életünk közepén.
SlM O N T O R N Y A

Alapítás: 1694.
Az utolsó itt működő ferences testvér 1951 november 8 -án hagyta el a
plébániát.
A simontornyai közösség tagjai közül már senki sem él. A feloszlatás
körülményeit a história domus lapjain követhetjük végig (53.-tól a
63. oldaláig), P. K in cses K á ro ly b e je g y zése i alapján. Ebből a
kolostorból nem vitték e l rendtársainkat, sőt a háztörténetet 1951ig írták. Ebből közlünk részleteket.
R É S Z L E T E K A H IS T Ó R IA D O M U S B Ó L
,A hivatalos vizita talán utol jára volt simontornyai kolostorunkban?!
Ki tudja ezt? Június 2 3 -2 4 ...”
„Helyzetünkre vonatkozóan: mi lesz velünk szerzetesekkel? - azt
válaszolták fönn Budán: a tárgyalások menete bizakodó...kiárusításra
vagyunk ítélve: júl. 7 -8-án...”
„P. Váradi Béla tartományi titkár volt itt, és a Tartományfőnökség
óhaját közölte: Kívánatos, hogy a házfőnök atya is részt vegyen aug. 1jén Budapesten tartandó ‘Béke-papi gyűlésen.’ - jú liu s 26-án.
Úgy látszik, hogy M agyarországon a szerzetesek élete fölszámo
lásra van ítélve.. .P. Kincses Károly házfőnök Budapestre utazott, hogy
részt vegyen a gyűlésen...
Mit m ondjunk a gyűlésről? - Ha zamatos magyarsággal és őszin
teséggel óhajtjuk magunkat kifejezni, s a Béke-papi gyűlést enyhén jel-

1 2 6 ______________________________________________________________________ H is tó ria D ó m ,.

Iemezni, akkor így kell: a tengeren fuldoklónak szalmaszálba való ka
paszkodása. - A z írás szerint: ‘in vanum laboraverunt, qui aedificant
e a m ...’ nisi Dominus! Ps. 126. - Propaganda a sok és felháborító ha
zugság kendőzésére. ‘Nesze! vakulj, m agyar!’...
A Tartományfőnökség a rendtársaknak visszaadta személyi okmá
nyait és a Delegatura Generális az exclaustracio-hoz indultumot adottá
simontomyai konvent minden tagjának: P. Kincses Károly - P. Ződi Cézár
- P. Keresztes Vilmos és fr. Zarányi Jukundián laikus részére. Féligmeddig ‘szélnek vagyunk eresztve’ magyarán mondva. Magyarországi
szerztesek legszomorúbb napjai ezek, és amelyek még következnek. A
m. Püspöki Kar tárgyal a kormánnyal az ügyben. ‘In vanum!’. ..-A z Új
ember kát. hetilap nem jelenhetett meg szentistvánra. A kormány elrendelte a szerzetesrendek feloszlatását. De, hogyan?
- Legjobb erről nem írni és nem mondani: jelenleg semmit. ‘Arrna’ állapotok, melyekről a klasszikus azt mondja: ‘Inter arma silent inusae.’
Szept. - 3. - Szekszárdról állami hatósági közegek jelentek meg és
a kolostor államosítását, ingóságainak leltározását jelentették be.
Szept. 7-8-án. - Figyelmeztettek bennünket, az átvétel után kb.
Dec.-ig kötelesek vagyunk nemcsak a kolostort, de még a községet is
itthagyni. - A házfőnök kéri a püspöki hatóságtól az egyházmegyébe
való fölvételt. - A pécsi püspök mind a 3 föntebb nevezett fölveszi az
egyházmegye ideiglenes szolgálatára. A siklósi rendtársak: P. Bálind Rémig, P. Monostori Imre, P. Koz
ma Kájusz, és a Mária-gyüdi P. Boros-Gyevi Imre a kecskeméti inter
náló táborból kiszabadultak. Az elhelyezkedésükig szállást kémek a
sim ontomyai házfőnöktől. Szept. 13-án. - E hó 16-án meg is jelennek a
sors-üldözöttek” . - M ég az Ég is m egsiratta őket, mert bőrigázva értek
be az állomásról. A házfőnök a szószékről elbúcsúzott a hívektől, mint szerzetes
ruhás pap az Urjézusnak a naimi özvegyasszonyhoz intézett szavaival:
‘N e sírjatok! ’ - , reményét fejezve ki, hogy az Urjézus még most is ren
delkezik a feltámadás hatalmával, és visszaadja azt, amit tőlünk ‘az élet'
elvett. - A házfőnököt másnap egy ávós (államvédelmi rendőr) ezért a
kifejezéséért figyelmeztette: ne izgassa a lelkek nyugalmát! - Megjegy
zendő, hogy a rendőr bevallotta, hogy a beszéden nem volt ott. - Szept10 - 11 .
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Nagym. dr. Virág Ferenc pé
csi megyés püspök a következő so
rokkal ád lelkészi megbízatást: T isz
telendő Lelkész Úr! Ismételten elő
terjesztett kérésére, jelen soraimmal
ideiglenesen felveszem a Pécsi
Egyházmegye szolgálatába, és a
simontomyai plébániához helyezem
lelkésznek, azzal, hogy állomáshely
ét mielőbb foglalja el. - Végleges fel
vételéről és elhelyezéséről majd
csak akkor fogok határozni, ha az
idevonatkozó kormány-intézkedések
már megtörténtek. - Pécs, 1950. évi
október hó 5-én. Tisztelendő Kincses
Antal lelkész úrnak, Simontomya. +
Ferenc püspök. 2142/1950. ‘-S u p e r
flumina Babilonis illic sedimus et
flevimus...

A simontomyai ferences templom
és kolostor

P. Borosgyevi Imre Gyönkre megy a Járási Hatósághoz, hogy be
bocsátást nyerjen Siklósra, lévén az ‘határsáv’...
P. Kincses Antal plébános a szekszárdi tanügy i végrehajtó bizott
ságtól hitoktatási megbízást kapott, a visszavonási jog fenntartása mel
lett. 1950. szept. 29-én keltezve, és megérkezett: 1950. november 3-án.
- Ius Ecclesiasticum virum teneas! Történelmi nap, nevezetes dátum Simontomyán. Fenyves Jenő rend
őr őrnagy és Lovas Gábor szekszárdi lakás-ügyosztálynak tanács-vég
rehajtó bizottsági tag és Galántai Emília simontomyai tanácsházi tisztvi
selőnő írógépével a kolostor államosítását és a szerzetesek feloszlatását
Simontomyán végrehajtották. Leltároztak és jegyzőkönyveztek újból, és
‘a volt szerzeteseket’ bennünket ki akartak lakoltatni. Nem sikerült, mert
a helyi tanács nem tudott helyet szerezni azonnal. - Az államosítás ne
vezetesebb részleteit most nem lehet leírni. Mindez 1950. dec 6 -án és 7én történt...
Mi maradtunk. Az államosító-közegek elmentek. A hitélet folyik
tovább. A régi plébánia irodahelyiségeiből az úgynevezett gyóntatófo-
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lyosóra nyíló szobába költöztettük a plébánia hivatalt. - Budapesten
működésbe lépett az ún. „Egyházi Szociális Bizottság” a szerzetesren
dek feloszlatásával egyidőben. Ez megnyugtatott bennünket, mondván,
hogy a ‘Paritásos Bizottság’ döntése alapján, mely szerint a helyi, lel.
készkedő papságnak joga van az államosított templom mellett levő szer
zetesházban, mint papiakban bent lakni. Az idevonatkozó írások, hely
rajzi iratok és jegyzőkönyvek a plébánia irattárában vannak: dec. 13-án.
Az elfalazás tervével kapcsolatban, felmerült egy az alsó folyosó
ról, tehát a meghagyott papiakból az emeletre felvezető lépcső építésé
nek a gondolata...
Zárdánk államosított részébe, katona, tankos-osztag jött be éjjeli
szállásra: (1951) febr. 10-én. - Helyettük febr. 16-án tüzér-osztagjött,
m elykétnapi itt-tartózkodás továbbment: febr. 15-én .-...
P. Vértes H. Béla egyházi szociális megbízott a szerzetesek sze
mélyi ingóságainak visszaszármaztatása ügyében jö tt le Simontornyára,
és járt hivatalosan a tanácsháznál: febr. 21-én: - sikerrel. Hálás köszö
net érte, ezen a helyen is! - ...
A zárda államosított részét a pécsi magas-építő társaság kapt
meg. A paritásos-bizottság által megjelölt részeket figyelembe véve, az
elfalazást meg is kezdték, és a héten be is fejezték: máj. 15....
A tanácselnök Heszics Ferenc iíj. és Villányi János építész megte
kintették pincénket a kolostorépület alatt. Hogy miért? Nem közölték: jún. 1 1 . . . .
Könyvtárunk könyveit Szekszárdra vitték a megyei tanács kikül
döttei: júl. 8 -án, vasárnap, autóval. Megígérték, hogy a válogatás után, a
kimondottan lelkipásztorkodással foglalkozó könyveket vissza fogják
k ü ld e n i.-...
Hugyik nevezetű állami egyházügyi, ágens porticus volt itt, és ‘in
direkt lekádarozta’ Keresztes Vilmost és Kincses Károlyt. Valószínű,
hogy mind a kettőnknek menni kell: - okt. 4-én, sorsunk meg van pe
csételve. - . . .
Kincses K. Antaltól okt. 22-i keltezéssel Tolna Megye Tanácsa
VB. X. Okt. Osztálya a hitoktatói megbízást visszavonja. - Ez gyorsan
jött. Itt minden pontos, és valószínűleg Bugyiknak köszönhető. Előadó
Szűcs Nándorné, osztályvezető: Hunyadi K ároly...
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Dr. Virág Ferenc pécsi püspök aláírásával hivatalos levél jö tt Kin
cses Antal adm inisztrátor és Keresztes Vilmos hitoktató részére. Lé
nyege: ‘a szerzetesek egyházmegyei szolgálatát szabályozó rendelke
zése alapján a Pécsi Egyházmegye területén Tisztelendőséged számára
lelkipásztori beosztást továbbra nem tudok biztosítani. Ezért jelen sora
immal felmentem a sim ontornyai plébánia további ellátása alól... a ne
vezett plébániát Rézmann Márton eddigi pécs-szigeti külvárosi segéd
lelkésznek átadni szíveskedjék.’ Pécs, 1951. nov. 8 . ‘Sic volvere
parcas’... nov. 10 -én.
F ő tis z te le n d ő R é z m an n M á rto n nov. 14-én m e g é rk e z e tt
Simontomyára. - A plébániát átvette Pap István tamási esperes és a
volt adminisztrátor jelenlétében, nov. 2 2 -én. Az új embereknek nőniük kell, nekünk szerzeteseknek pedig el kell
tűnni. . Eltűnésünkben nemcsak új munkakört, megélhetést keresünk, hanem a Jóisten akaratát is kutatjuk benne, hogy vele megnyugodjunk,
vigasztalva magunkat isteni M esterünk szavaival, követve is azokat: ha
valahol nem fogadnak be benneteket, menjetek más tartományba bűn
bánatot tartani (M árk 6 ,12). Kincses Antal Károly leltárát két példányban készített. Az egyik
példányt átadta az új plébánosnak, a másikat pedig fölvitte a tartomány
főnökségnek. Most én is elm egyek... ez életbe tovább... Isten útjaira.. .Isten ve
led História D om us!...a viszontlátásra! Pax et bonum! Deus meus et
Omnia!
B iid a p e s t - S z e n t f ö ld

Alapítás: 1936.
A testvérek elhurcolása: 1952. áprilisában. A kolostort 1952 őszén hagyta
el az utolsó ferences testvér.
jr. Gosztonyi K an did
A SZE N T FÖ L D I REN D H Á Z FELOSZLATÁ SA
1950. augusztusának második felében egy délután Luptovics Kolos pro
vinciális atya kijött hozzánk a Hűvösvölgyben lévő Magyar Szentföld
elnevezésű kom isszariátusba, összehívta a rendtagokat és szomorúan
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közölte, hogy a m agyar korm ány rendelete értelm ében feloszlatta az
összes szerzetesrendet, ami azt jelenti, hogy a papok egyházmegyei szol
gálatban működhetnek, fekete reverendában, a testvérek pedig civil mun
kásként vállalhatnak bárhol m unkát. M ór atya javaslatára egyöntetűen
elhatároztuk, hogy átalakulunk RK. Lelkészséggé és nem megyünk se
hova, m aradunk a rendben, az atyák majd kérik felvételüket az Egyház
megyébe, s mi testvérek szintén m aradunk az eddigi munkakörben, Szi
lárd a gazdaságban, Fülöp a konyhában és Kandid az irodában. Bár
hallottuk, hogy többeket elvittek éjjel a rendházakból. Ebben a várako
zásban teltek napjaink, sőt éveink és ültünk babérjainkon, amíg elérke
zett 1952. április első hete. Éjjel m indannyiunkat felzörgettek, és közöl
ték, hogy igazoltatásra m enjünk az egyik szobába. M egszám oltak ben
nünket és m egállapították, hogy M ór atya még hiányzik. Közölték, hogy
ők látták am ikor hazajött és m egparancsolták, hogy senki ne merjen
szökni, m ert a ház körül van véve. M ór atya keresésére indultak, nagy
sokára találták meg az egyik gyóntatószék ülőkéje alatt összekuporog
va. így teljes volt a létszám: M ajsai M ór házfőnök, Horváth Jusztusz
helyettes házfőnök, Szabó Lipót vendég, Iványi Endre kalocsai egyház
megyés pap, aki bujkálásban volt nálunk, s aki úgy m egijedt, hogy bab
szem nagyságú izzadmánycseppek jö ttek ki kopasz fején (mivel nem
volt a bűnösök listáján reggel elengedték Lipót atyával együtt).
Jelen volt még Szilvássy Szilárd, Kőszegi Fülöp és Gosztonyi Kan
did testvérek. Többször volt még nálunk Bárd János kalocsai segédpüs
pök, de Ő akkor éppen nem volt ott. M ór és Jusztusz atyákat és Fülöp
testvért elvitték, nem emlékszem, hogy azonnal vagy reggel. Engem
egy hétig ott tartottak, kijelentkezés után közölték, hogy menjek a szo
bámba, pakoljak össze és mehetek ahová akarok, polgári munkát vállal
jak, figyelni fognak. A szobámban nem találtam semmi érdem leges tár
gyat. Visszamentem, közöltem, hogy ott jóform án semmi nincs, „akkor
nem is volt”, volt a válasz. Visszamentem elterítettem egy pokrócot és
beletettem a m egm aradt holmimat, hátam ra vettem a batyut mint a ván
dorcigányok, m ondom nekik, hogy kérek szépen útiköltséget, mert egy
fillérem sincs. Benyúlt a pénzszekrénybe és hat forintot vett ki és idead
ta. „Jó, hogy Pesthidegkútra megyek, arra elég lesz” - mondtam. Két
idős nénihez mentem, akikkel már előzőleg megbeszéltem, hogyha szük
ség lesz rá befogadnak, itt laktam 1989. szeptem ber közepéig, amikor is
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szécsényi lakos let
tem. Előzőleg voltam
Budán C sontos O sz
kár titk á r a ty á n á l,
akitől egy kis indulási
segélyt kértem . 500
forintot adott, am e
lyet első fiz e té se m 
ből v i s s z a a d ta m .
Tudtomm al S zilárd
testvért eg ész n y á 
ron ott tartották, az

A szentföldi bazilika belső terve

állatok teljes felszám olásáig. U tána őt is elengedték és Ő is ideiglenesen
odajött lakni a nénikhez. Hogy a Szentfölddel mi lett? Csak hallásból
tudom, hogy a könnyen m ozgatható ruhadarabokat, ágyneműket a M ar
git körúti ren d h á z folyosóján szabadon hagyták, kinek mi tetszett elvihette. Én is já rta m ott és elhoztam pár szem élyes holmimat, habitust stb.
A m egm aradt h o lm it kidobták a szem étbe. Az egyházi fölszereléseket a
sekrestyébe vitték. A kápolnákból a gyönyörű fehérmárvány oltárokat
hozzá nem é rtő egyénekkel bontatták szét és sok tönkrement, amelye
ket a kvadrum ban lévő földszinti raktárba tettek, hogy most hol vannak,
mi lett velük? M eg kell em lítenem , hogy a fönt leírt felszámolás előtt kb.
két héttel elő b b két csavargónak öltözött fiatalem ber őgyelgett a kert
ben, m eglátva engem , kértek egy kis ebédm aradékot, mert nagyon éhe
sek és m essziről jö tte k . B evittem őket az árvaház ebédlőjébe, megebé
deltettem őket, m egköszönték és elm entek. Beszédbe elegyedtem ve
lük és m ondtam nekik, hogy m enjenek dolgozni, lesz pénzük és tudnak
venni élelm et, h iszen rom okban van az ország, kellenek a munkáskezek
stb. K ét hét m ú lv a viszont láttam őket, kiöltözve az éjjeli vendégek kö
zött. A kéth etes házi őrizetem alatt m indig éjfélkor jöttek értem, hogy
m enjek beszélg etn i. G őzölgő feketével kínáltak de én szabadkoztam,
hogy nem v a g y o k feketés és nem fogadtam el, mert féltem is nincs-e
benne valam i. K érésüknek m egfelelően állást kerestem, mint nyomdász
nem m ertem n y om dába m enni, nem teszem ki magamat, hogy ott a sok
kom m unista velem csipkelődjön. Itt em lítem meg, hogy a három elvitt
rendtagot b e n n ta rto ttá k és ügyüket a G rősz perhez kapcsolták, és kü-

l l j ---- -------------- --------------------------------- ------------------ _-------- fr. Fülfip
lönbözö évekre börtönbüntetésre ítélték. Évek múlva mindannyian bete
gen tértek haza. Mór atyát a lipótmezei elmegyógyintézetbe szállították
azzal a kéréssel, hogy gyógyítsák ki és engedjék haza. Voltam is nála
látogatóba, de semmi szellemi elváltozást nem vettem észre. A szokásos
ideges viselkedése volt, ezekre a dátumokra egyáltalán nem emlékszem.
Akkor szervezték a hőszigetelő országos vállalatot és boldog bol
dogtalant fölvettek átképzősnek. Három hónap múlva levizsgáztattak a
szakmából én meg otthagytam őket és átmentem az Állami Könyvter
jesztő Vállalathoz, az orosz mesekönyvtárba, hogy tudjak létezni. Hozzá
kellett fogni az orosz betűk tanulásához, tanulni írni, olvasni stb. Han
gyaszorgalommal kezdtem a nyelvet elsajátítani, és ekkor már bátrab
ban mozogtam, de párttag soha nem lettem.
Időközönként a rendházakba is belátogattam, Buda, Pasarét és ide
mindig terhes csomaggal mentem, csekély nyomdahibás, de értékes
könyveket vittem ajándékba, amelyeket megmentettem a zúzdától. 1989.
augusztusában egy vasárnap délután megjelent lakásomon Hegedűs
Kolos provinciális atya és Fülöp testvér és közölték, hogy visszaállítot
ták a rendet és nekem volna e kedvem visszajönni, mondom, hogy igen,
ha lesz hova menni. Azt mondja Főatya, hogy Szécsénybe, mondom
megyek csak ahhoz, hogy a hivatalomat át tudjam adni, pár hónap kell,
ez szeptember közepéig tartott. Borzalmas csalódás ért, amikor meglát
tam az elhagyatott kolostort és a még borzalmasabb kertet és kvadrumot.
Amikor szétszórtak bennünket meg voltam ijedve, mi lesz velem a
világban, hiszen egészen fiatalkorom óta a kolostorban éltem. Mi lesz
velem? Hála Istennek, sok testi és lelki veszély között megőrzött min
den bajtól és valósággal éreztem, hogy a tenyerén tart, örök hála neki
érte.
fr. K őszegi Fülöp
E L H U R C O L Á S U N K É S B Ö R T Ö N É V E IM
A kolostort m ár hosszú ideje figyelték a nyomozók. Egy éjszaka azon
ban ránk is törtek, kinyitottuk nekik az a jtó t... M ór atyát rögtön el
vitték, engem kilenc nap múlva, a pünkösd előtti kilenced idején. A
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S z e n t fö ld e t fö ltú rtá k , S z ilá rd testv é r m aradt o tt egy ideig; ő főzött a
k o m m u n is tá k n a k , am íg fel nem élték, azt am ink volt.

Egy fia ta le m b e rre l, V arga F eren ccel, kerültem egy zárkába. Őt
húsvét n y o lca d á b a n ta rtó z ta ttá k le ö sszeesk ü v és vádjával. V alószí
nűleg v ezető je le h e te tt v alam ily en cso portosulásnak. Azt m esélte
minden nap k é k re -z ö ld re verték . A szabadulás után próbáltam őt,
illetve a fe le sé g é t felk e re sn i az általa m egadott cím en, de nem talál
tam. K iv ég ezh ették .
M inket á rta tla n u l b ö rtö n ö ztek be, a későbbi vádpontok a követ
kezők voltak: ö ssze e sk ü v é s, szervezkedés, pap. A G rősz perrel akar
ták ö ssze k a p c so ln i a m i „ü g y ü n k e t” . Én G rősz érseket nem ism er
tem, m ég so h a nem láttam .
A férfi beszám olóinak hatására elkezdtem félni. A vallatások 1,5
óráig tartottak, m indenféle erkölcstelenségről, mocskos dolgokról akar
tak hallani. A vallatások során egyetlen pofont kaptam csak - mert nem
emlékeztem valam ilyen dátum ra - , de egyébként nem bántottak. A tár
gyalás egy kom édia volt, 25 évet kellett szétosztaniuk a vádlottak kö
zött. Én öt évet kaptam , ebből 3 év 5 hónapot töltött le.
A le ta rtó z ta tá su n k k o r a Fő utcába, m ajd a M arkóba, a G yűjtő
be, végül ped ig V á c ra vittek. A G yűjtőben egy ideig Jusztusz atyával
egy zárkában v o ltam , feren cesek közül m ásokkal nem találkoztam .
A b ö rtö n -é v ek e t nem adnám oda sem m iért. Nagyon szép volt.
A m ikor e lv itte k és V arga Ferenc m ellé kerültem a 11-es emeleti
zárkába, ő feltárta nekem az egész életét. Éppen válni akart, amikor
lecsukták. V é g ig b e sz é lg e ttü n k m indent. H ázasság, család, gyere
k ek... E g y szer jö n az őr, hogy m enjek, m ert m áshová kerülök. A
fiatalem ber a nyakam ba borult, és úgy zokogott, mint egy anyját vesz
tett csecsem ő .
Az ítélet után 3 hónappal történt - ekkor már a Markóban voltam
hogy a szokásos esti sorakozónál odaáll mellém valaki, és azt mondja:
- Fülöp te stv é r... M ásutt, más ruhában, más körülmények között ez
egy jelentéktelen esem ény. De itt ez a szó: Fülöp testvér! - úgy látszik
nyomot hagytam benne. Többet nem láttam. Mi gyönyörű volt még?
Azt nem lehet elm ondani. O lyanba próbálunk belevágni, amit magam is
alig bírok, száraz szem m el. Nagyon sokat könnyeztem ezeken, csupán
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gyönyörűségből.
H ogy m iért az?
A hogyan engem
annak a fiatalnak a
k e serv e
ért...,
olyan gyönyörűen
és izzón jött: Fülöp
testvér!
Közvetlenül a
b e v ite le m után,
összetalálkoztam
egy világi pappal
is, aki hitoktatóm volt V ácott, az első intézetben. Ekkor láttam őt
viszont 25 év után.
A börtön után nem háborgattak, nem volt miért; bár a vallatások
során be akartak szervezni besúgónak, illetve nyomozónak. Először jobb
körülményeket ajánlottak föl, majd hamarabbi szabadulást, ha besúgást
vállalok a börtönben, később pedig a rendben. M indenkit szerettek vol
na emberükké tenni. Szép finoman, arra vezettek rá, hogy dolgozzon
nekik és akkor minden jó lesz. Ez a pest-vidékiben történt, egy ezredes
előtt.
Szabadulásom után Budára kerültem . M ór atya ronccsá adju sztáló d o tt a börtönévek idején; „csúnyán” nézett ki. Még szaba
dulása előtt bevitték őt a Lipótm ezőre idegösszeroppanás miatt, ami
m ár korábban, a kom m unizm us előtt is volt neki. A beszállításról
valam ilyen m ódon Grácián atya értesült, és egy este, amikor az egész
ház, talán m ég Zadravecz püspök úr is itt volt, Grácián atya fölállt
és azt m ondta: - M ór atyát kihozták az elm egyógyintézetbe, de sen
ki sem látogathatja. Erre azt m ondtam O szkár atyának, akárki akár
m it mond én m eglátogatom . Be is m entem , m egkerestem az osztá
lyos orvost, aki ezzel fogadott: - M ondja meg otthon a társainak,
ahhoz, hogy m iham arabb meggyógyítsam M ór atyát, az a legnagyobb
segítség, ha m inél többen látogatják. Hazajöttem , este ugyanúgy fel
szólaltam , m int Grácián atya, és elm ondtam , az orvos kérését a fa
m íliának. E gyetlen egy m ukkanás nem hangzott el, ha megtörtént
volna kegyetlenül válaszoltam volna.
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Mi számomra a ferencesség? M indannak egy pillanat alatt való
elfogadása, am it im m ár 45 évnek neveznek. M ost m ár zökkenésmentesen történik m indez, még akkor is, ha környezetem egy kicsit
elhanyagol, vagy ha üres körülöttem a világ.
Annak, hogy ferences lettem Anzelm atya az oka. Ő volt a kezdet
- amikor egy csoporttal együtt megismertem őt, majd személyesen is
beszélgettünk - , és a befejezés is - amikor következő nap beköltöztem
a váci kolostorba.
Amíg élek a Szentföld lesz az igazi fájdalmam. Egyik éjszaka is
a kupolával álm odtam . N agyot lehetett volna alkotni azzal, m ert ha
megépül a feszített kupola, akkor az abban az időben kuriózum lett
volna. A kom m unisták verhették volna a m ellüket, hogy mi van M a
gyarországon. Aztán egy híd a patak felett harangtoronnyal, bezengte
volna az egész környéket a harang. 11 oltár, 9 szentély volt készen.
Hagyjuk... ma m ár rom halm az az eg ész... ne kínozzon... akassza
le a keresztet... egyszerű fakereszt. M árton atyától kaptam . Itt el
mélkedem alatta, „fölötte” .
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.JEGYZETEK:
1Az idézőjelben szereplő rész egy a Gábor atyával készített interjúból szárma
zik, melyet Baricz Árpád, Kálvária, A szeged-alsóvárosi ferences rendház
vázlatos története 1914-1950 c. dolgozatából bocsátott rendelkezésünkre.
2 Az események leírása a „A bajai Szent Antal Plébánia története” című kézirat
ból származik

M EG JEG Y Z ÉSE K
1. Kötetünk képanyagát a „K épeskönyv a Kapisztrán Provincia K olos
torairól” cím ű összeállításból, a fennmaradt szem élyi hagyatékokból,
valamint a fr. Soós Á nyos által készített, provinciánk egykori kolostora
iról szóló albumból vettük.
2. A Magyar Umbria következő számában a jászberényi, szécsén yi, sal
gótarjáni és a szentkúti rendház feloszlatásával, valam int a hatvani láza
dással kapcsolatos esem ényekkel foglalkozunk.
3. Szívesen veszünk m indennem ű k iegészítést, további beszám olót a
feloszlatás esem én yeivel kapcsolatban, m elyeket a M agyar Um bria cí
mére kérünk eljuttatni.
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