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rendek feloszlatása Nóg
rád megyében (1950) (Do
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Budapest, 1996. METEM
könyvek 14. c. kötetben. A
most közölt tanulmány a
mű összefoglalóját képezi.
- A szécsényi ferences
kolostor feloszlatásának
eseményeit tartalmazó ta
nulmány hamarosan meg
jelenik.

A szerzetesrendek
feloszlatása
Nógrád megyében
Mindszenty József hercegprímás letartóztatását követően erősödött
a katolikus egyház és vezetői elleni támadás Nógrád megyében is,
amely a bányászat és az ipar egyik központja volt. Tevékenységü
ket leginkább az MKP kezében lévő Szabad Nógrád című megyei
lapon keresztül fejtették ki. A többnyire névtelenül megjelent írá
sokban a papokat vádolták, megkísérelték alaptalan dolgokért a
felelősséget rájuk hárítani. Az említett hírlap 1949. február 3-i szá
mában például ezt állítja: "Mindszentista röpcédulákat terjesztett
egy gyermek (... ) A vizsgálat során kiderült, hogy a fiatalkorú gyer
meket mindszentista egyének tartották befolyásuk alatt". Ennek
eseményeit a párt helyi szervezete is tárgyalta az alábbi megjegy
zéssel: ,,(... ) a legnagyobb támadás Szécsényben van, ahol a kleri
kális reakció nagy befolyással van az asszonyokra, amit bizonyít az/
hogy a harmadrendi csoportnak 80 női tagja van, a Mária lányok
egyesületének 40 tagja van (... )". A március 3-i számban pedig Ál
dási Amand szécsényi ferences atyát támadják azért, mert a köz
ségben tartózkodó határvadászoknak adományozott zászlót nem
szentelte meg. ,,(... ) A község dolgozó népe is legmesszebbmenőkig
elítélte és felháborodással vette tudomásul a ferences atyának ezen
magatartását." Természetesen az érintettek nem tudtak reagálni és
védekezni, mivel figyelmen kívül hagyták helyesbítési kérésüket.

De történtek komolyabb zaklatások is. 1946-ban például Szántó
Konrád, Szécsényben szolgálatot teljesítő pátert és cserkészpa
rancsnokot behívatták a rendőrségre. Azzal vádolták, hogy a
templom előtti téren álló orosz emlékmű meggyalázására (körbe
piszkították) buzdította cserkészcsapatának tagjait. Mivel igazolni
tudta ellenkezőjét, elengedték, de a KGB előtt továbbra is gyanús
és nyilvántartott személy maradt Konrád atya.

A június 8-a és 9-e között lezajlott elhurcolási hullárnnak Nóg
rád megye is részese lett, ugyanis Ludányhalásziba a Ferences
Szegénygondozó Nővérek rendházába 150 apácát intemáltak a
szegedi irgalmas nővérek két rendházából. "Itt éltek egy hónapig
az itteni nővérekkel együtt. Eltartásuk nagy nehézségbe ütközött.
Azután az összes nővéreket elvitték Jászberénybe, és onnan szét
kergették őket."

Június 18-án hajnalban a pásztói rezidenciába deportálták a
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A barátok védelem alatt

20descalchi: Egy
hercegnő emlékezik.

Bp., 1987,348.

ciszterciek budapesti tanárképző intézetének tagjaiból néhányat
az ott lakó Hagyó-Kovács Gyula előszállási jószágkormányzóval
együtt. Júliusban pedig Győrből hoztak két teherautóval örökfo
gadalmas orsolyita nővéreket Szécsénybe a vincésnővérekhez. A
nővérek sírva panaszkodtak, annyit utaztak, hogy azt gondolták,
a térképről is lementek.

A ludányi események híre a szécsényiekhez is eljutott. A hír
hallatára pánik tört ki, hogy Szécsényből is elviszik a barátokat.
"Erre a hívek egyházi felszereléseket, anyakönyveket menteni
igyekeztek, s elhurcoltak volna, de fékeztük őket. Ezért még meg
is vádoltak azzal, hogy talán örülök is ezeknek az eseményeknek.
Elfelejtették, hogy mi szerzetesek engedelmességhez szoktunk."l

A szerzetesek őrzésének eseményeit a Szécsényben élt
Odescalchi Eugénie hercegnő (férje után báró Lipthay Béláné) az
1986-ban megjelent Egy hercegntJ emlékezík című memoárjában így
örökítette meg a június l3-i eseményeket: "Elérkeztünk a temp
lom előtti térhez. Láttuk, hogy a promenád tele van emberekkel:
mozdulatlanul ülnek vagy körül állják a teret. Mindenki tart vala
mit a kezében: lapátot, kapát, egyszer-egyszer hirtelen felcsillan
egy kasza fényes éle is. Az idősek kezében úgy látom, bot van.
Nekem semmim sincsen. Bélának sem. De nyelvem van: kérlelni
fogom a rendőröket, ne bántsák a békés, dolgos szerzeteseket.,,2

A barátok őrzése több napig tartott, és erről az eseményről Tol
di Miklós a helyi MOP titkára az alábbi jelentést készítette: "A
klérus Szécsényi járás területén akcióba lépett, amelynek eredmé
nyeképpen P. Áldási Amand rendfőnök házról házra járva búcsú
zott a hithű katolikusoktól, hogy nekik el kell menni, majd szer
vezte a lakosságot folyó hó l3-án este 8 órakor megtartott liliom
szenteléshez. Hatalmas tömeg, asszonyok és gyerekek jelentek
meg este 8 órakor a templomban, ahol a hívek között elterjesztet
ték, hogy el fogják vinni a kispapokat és a nagypapokat egyaránt
Amanddal együtt. - Erre az asszonyok sírtak, siratták a papjukat
és sokan a templomban és a templom előtti téren virrasztottak és
várták, hogy mikor viszik el a rendőrök Amandot. - Másnap 14
én éjjel és hajnalban is nagyszámú tömeg várakozott a templom
előtt és a rideg padokon. - IS-én reggel ugyancsak sokan voltak
a templomban és az öregasszonyok kisírt szemekkel mentek vé
gig az utcán hazafelé. A papokat őrizők között meg lehetett talál
ni báró Liptai Bélát és feleségét, aki azt mondta, hogy »Ök nem
csinálnak semmit, csak a papjukat védik, hogy el ne vigyék«".

Egyébként l4-én értesülésem szerint széjjelosztogatták a rend
ház tulajdonát képező különböző ereklyéket, könyvtár könyveit,
továbbá teheneket passzussal átadták különböző személyeknek.
Név szerint Mester Lajos, Oláh János szécsényi lakosoknak, még
pedig Mester Lajosnak adtak 1 drb. tehenet és 1 drb. üszőborjút,

míg Oláh Jánosnal adtak 1 drb. tehenet. Ugyancsak ilyen módon
adták át 2 drb. lovukat Oláh János "pimpis" szécsényi lakosnak,
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A Szabad Nógrád cikke
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akinek van egy papfia. - Az élelmiszereket s különböző dolgo
kat is kiosztottak. Allítólag Fazekas Gusztáv járásbírósági elnök l
mázsa lisztet kapott, Sánta Sándor kőműves, építési vállalkozó l
drb. disznót, Rácz István hentes és mészáros mester különböző

értékeket és tárgyakat vitt haza.
A járás egyes községeiben az a hír terjedt el, hogy Szécsényből

a papokat már elvitték és már a templomot is becsukták (Nóg
rádszakalban, Sóshartyánban, Rimócon, Varsányban és Hollókő

ben). A hollókői pap a vasárnapi misén a szentbeszédben kihir
dette, hogy nincs arra szükség, hogy őt védjék, van munka bő

ven, foglalkozzon mindenki saját munkájával. - Van még a ha
tárban parlagon maradt föld is, inkább azt műveljék, mint az ő

őrzésével foglakoznak.
Szécsényben népnevelő értekezletet tartottunk, s munkába let

tek állítva a népnevelők. és Ié-án, 17-én és 18-án kint a templom
körül már egyáltalán nem voltak, ellenben a templomban még
mindig voltak, akik virrasztottak.3

Az eseményeket a rendőrségi jelentés is hasonlóan mondja el.4

Itt kell megjegyezni, hogy egyes források szerint ezeken a na
pokon Szécsény határában, a balassagyarmati útnál több teherau
tónyi ÁVH-s várta a parancsot a közbelépésre, de szerencsére eb
ből nem lett semmi sem. "A felbolydult hetekben híre járt, hogy
a híveink, ministránsaink féltő-őrző tevékenységére, állítólag csak
a Káprásig jöttek az elhurcolók, nem akarván nagy botrányt ka-

. ,,5varru.
Ezt Odescalchi hercegnő is megörökíti említett memoárjában:

"Valaki hátul megszólal: - Jönnek a rendőrök! Erre, mintha vala
ki óriási seprűvel végigsöpörte volna a teret, ember, kasza, kapa,
furkósbot egyszeriben eltűnt. Csak mi maradtunk ott Bélával és
az öreg cigányasszonnyal. A promenád végén tényleg megállt egy
teherautó, és kiszállt belőle két alak. Már világos a tér, jól ki lehet
venni a felénk sietőket. Az egyik reám ordít: - Mit csinál maga
itt? Takarodjon innen, maga papok k...-ja! Csodálatosképpen
egyáltalán nem féltem. - Miért akarják elvinni a papokat? Ök
nem vétettek semmit. Ök csak jót akarnak, a népet tisztességre,
szeretetre tanítják, Csabai, mert ő volt az, Szécsény akkori rendőr

főnöke, most Bélára ordított rá. - Maga báró, mit keres itt? Hol
nap nyolckor legyen a rendőrségen. Maga is, Oláhné".6

Június 24-én a Szabad Nógrád című megyei lap öles betűkkel

hozta az alábbi cikket, amit teljes terjedelmében közzeteszek.
hogy láthassuk azt, miként lettek kiforgatva az események:
Amand rendházfőnök és a kulákok hiába kötöttek szövetséget
Szécsényben'. "Megyénk dolgozó népe rövidesen elérkezik ahhoz
a naphoz, amikor egész évi munkájának eredményét fogja betaka
rítani. Megkezdődik az aratás-cséplés. A magtárak megtelnek
domborúra fejlődött szép piros búzaszemekkel. Az idei termés
bőségesen biztosítja a jövő évi kenyeret minden becsületesen dol-
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gozó embemek. Olyan szép a határ, hogy szinte az embemek
viszket a tenyere attól, hogy nekiereszthesse a kaszát a búzának,
vagy a cséplőgép dobjába a kévét. Az egész megye területén szor
galmas munkával készül a dolgozó nép az aratás-cséplésre.

A dolgozó népnek a felszabadulás óta ilyen győzelmi lépése
már nem egy volt. De valahány győzelmi lépésnél ott volt az el
lenség is. Ott volt, hogy gáncsot vessen a nép elé. Egyszer ádáz
gyűlölettel nem riadva vissza a gyilkolástól sem, máskor meg ál
nokul csúszott-mászott a néphez, hogy bizalmába férkőzzön, utá
na egy nagyot taposson rajta.

Vajon nem ezt tette-e Mindszenty, amikor a »nép pásztora«
volt, közben már arra készült, hogy visszahozza a dolgozók nya
kára a földesurakat, a bankárokat és újra háborúba taszítsa a dol
gozó népet. Vagy ha felidézzük Rajk és bandájának aljas szándé
kát, láthattuk, hogy az országban vérfürdőt akart rendezni, ami
kor a nép bizaimát már kíkönyökölte.

"A nép ellenségei" Az ellenség lesi, várja azt a pillanatot, hogy mikor árthat a dol-
gozó népnek. Most, amikor egy ilyen hatalmas lépésre készül a
dolgozó nép, legalkalmasabbnak találja a támadást. Milyen lehet
most ez a támadás? Nyílt támadást nem mer megkísérelni. Nem
marad más hátra, mint a burkolt álszenteskedés és a nép hátbata
madása. Erre a Vatikán szolgálatában álló, papi ruhába öltöztetett,
háborúra spekulálók ügynökei indultak el offenzívába. Ezek mel
lé csatlakozott fel a kulákok hada is. Jelen pillanatban minden
céljuk az, hogy elvonják a dolgozó nép figyelmét az előtte álló
nagy munkától, az aratás-csépléstől. Hogy milyen formában nyil
vánul ez meg, erre egy igen jó példa napjainkban Szécsény köz
ségben lejátszódó esemény. Ha eddig valaki még kételkedett is p.
Áldási Amand rendházfőnöknekaz ellenséghez való tartozásáról,
most nyilvánvalóvá válhat minden dolgozó előtt. Még az előtt is,
akit eddig félrevezetve maga mellé állított, és vitte azon a lejtőn,

amin neki fekete lelke ki tudja mióta jár.
A békésen dolgozó szécsényi népet nagy munkájára való ké

szülődésében apácák és barátok hada zaklatja nap mint nap az
zal, hogy nemsokára eljön az idő, amikor a szécsényi templomot
be fogják zámi és a papokat el fogják vinni. A község lakosságá
nak zöme csak mosolyogva fogadta a rémhírt. A község lakossá
gának többsége előtt felvetődött, ha éppen erről volna szó, akkor
a nép állama már régen megtehette volna. Ehelyett azonban az
történt, hogy biztosítja mindenki részére a vallásszabadságot és a
kommunisták a megye különböző területén nekiálltak a romos
templomok rendbehozatalának. Miért kellene akkor most egysze
rűen bezárni a templomot és elvinni a papokat? Nem igen hittek
a házról házra járó papoknak és apácáknak.

Amikor Amand látta, hogy nem valami nagy sikerrel jár a dol
gozó nép megzavarása és a munkától való elvonása, akkor a sző

vetségeihez, a kulákokhoz és a kikopott »bárókc-hoz fordult se-
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gítségért. A rémhír terjesztésébe most már ezek is bekapesolódtak.
Hogy még nagyobb hatása legyen a hazugságoknak, megkezdte a
templomban lévő kegytárgyak széthordását egy-egy családi ház
hoz. Tizenharmadikán este megtartott liliomszentelésen már arról
beszélt a vallásos, jó érzésű embereknek, hogy »elbúcsúzok tőle

tek«, mert engem elvisznek. Persze, azóta már egy hét telt el és
Amand még mindig Szécsényben van, nem vitték el. Amand még
ezzel sem elégedett meg. Mikor látta, hogy jól felzaklatta a vallá
sos érzületű emberek nyugalmát, megkezdte marhaállományának
a széthordását. A teheneket passzussal együtt átadta. Mester La
josnak egy tehenet, egy üszőborjút, Oláh Jánosnak egy tehenet,
Oláh János »pímpís--nek két lovat adott.

"Bűnlajstrom" Ugyanígy az élelmiszert is. Amint a községben mondják, Faze-
kas Gusztáv járásbírósági elnöknek egy mázsa lisztet, Sánta Sán
dor kőműves és építésvállalkozónak egy disznót adott. Rácz Ist
ván hentes és mészáros különbözőértékeket és kegytárgyakat vitt
haza. Amand vigyázott arra, hogy csak azok kapjanak vagyoná
ból, akiknek nincs arra szükségük. Egyetlen olyan embemek sem
adott ki valami értéket, akinek talán eszébe jutott volna, hogy
hasznát is veheti, vagy értékesítheti. Ennyire Amand nem volt jó
lelkű, pedig ha már adakozó kedvében volt, találhatott volna Szé
csény községben éppen elég szegény embert, akin segíthetett vol
na. Persze ez eszeágában sincs ennek a feketelelkű. papi ruhába
öltöztetett háborús gyújtogatónak.

Ezeket a szegény embereket ő másra használta fel. Tizennegye
dikén a hűvös éjszakában a templom körül járatta őket, őriztette

magát. Az őrzők irányításával »báró« Liptai Bélát és feleségét bíz
ta meg. A báró úr és neje aztán feltartották egész éjjel a dolgozó
embereket. Ha valaki ráunt az éjszakai rostokolásra, rögtön ott
termettek és agitálni kezdték, hogy maradjon még. Amikor meg
kérdezték tőlük, hogy miért kell itt lenniük egész éjjel, annyit
mondtak: »védjük a papunkat, hogy el ne vigyék«. Hát ezek a
szerencsétlenek akarnak valakit megvédeni - ezek a lebukott
csavargók? A dolgozó népnek csak a kezét kellene kinyújtaniok
feléjük, máris semmivé válnak. Ha jól megnéznék azok, akik hall
gattak Amand és a báróék szavára megláthatnák, hogy a báró úr
és neje nem ingyen rostokolt egész éjjel. Amand jól megfizette
őket. A félrevezetett asszonyok az éjszakai őrködésben magukkal
vitték gyermekeiket is. Ott kínozták az álmatlan éjszakában. A 10
12 éves gyerekek nem egyszer könyörögve kérték anyjukat, hogy
menjenek már haza, mert fáznak és álmosak. Kik voltak még az
őrzők között főszószólók? Bárdos volt kocsmáros felesége. És egy
sereg kulákasszony. Ezek voltak Amandnak fő cinkosai, aki ma
gában nagyokat röhögött, hogy mennyire sikerült a dolgozó nép
félrevezetése, amíg ő az éjszakát átaludta. A fiatal gyerekek vala
mennyien agyonfáztak azért az emberért, aki gúnyt űz a dolgozó
nép vallásos érzületéből és saját maga aljas javaira használja fel.
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(Megalaku/t a Dolgozók
IfjJsági Szövetsége)

Ilyet biztos nem tanít a »szentírás«, Ilyet az amerikai gyilkosok,
Amand legjobb barátai és a Vatikán kémei tanítanak.

Miért játszotta végig Amand ezt a komédiát? Azért, hogy el
vonja a dolgozó népet a munkától, hogy az elfáradt, pihenni vá
gyó embereket egész éjjel kínozza. Így gyötörje, így pusztítsa a
dolgozókat.

Ha csak azt nézzük, hogy a »báró úr« és neje most vállalta,
hogy az általa oly sokat emlegetett »büdös parasztokkal« őrköd

jön egész éjjel, már akkor kilóg a lólába. Ez az Amand, aki igét
hirdet és népet nyúz, ez az Amand, aki az egész szécsényi járás
ban a kulákokkal terjeszti, hogy ő lesz amegye »mártírja«.

Miért teszi mindezt? Mert nála az utasítás az amerikai imperia
listáktól. hogy meg kell akadályozni az aratás-cséplés munkáját.
Elvonni a dolgozó nép figyelmét a munkájától, gáncsot vetni a
dolgozó nép győzelmi lépései elé. Neki fáj, hogy gyarapodik a
dolgozó nép, hogy nem tudja befolyásolni, félrevezetni a tömege
ket, mert a nép saját kezébe vette sorsának irányítását.

Bárhogy spekulál Amand, a magyar dolgozó népet fejlődésé

ben nem lehet megállítani, de ha mégis valaki ezt teszi, a dolgozó
nép egyszerűen elsöpri az útjából."

A barátok elviteléből Szent Antal ünnepén nem lett semmi
sem. Különböző hírek terjedtek el, ezeket a párt részéről a szerze
tesekre hárították. "(00') a lakosságot foglalkoztassa a szécsényi
klérus megmozdulása. Azt kérdezték a községben. hogy igaz-e
az, hogy Szécsényben a templomot már szedik széjjel és házat
fognak belőle építeni, vagy igaz-e az, hogy a templomot Szé
csényben bezárták és a papokat már elvitték. Tehát láthatjuk,
hogy a klérus itt is munkába lépett, hogy a munkától a dolgozó
kat elfordítsa. Erre én mindenesetre megadtam a felvilágosítást,
hogy ezt nem igaz, és ez a szécsényi barátok provokációja csupán
(00.)"8

Az egyház elleni támadás az országos politikában nagy súlyt
kapott. A Szabad Nógrád című megyei lap június 24-i számában
közli Rákosi beszédét a DISZ megalakulása alkalmából. Ebben
nyíltan hangoztatja, hogy "A másik akadály, amely fejlődésünket

gátolja, szintén a régi öröksége, az egyházi reakció. (00') S ne fe
lejtsék el azt sem, hogy a magyarság legjobbjai, Petőfi, Arany,
Ady, József Attila dolgozó népünk felszabadulásának egyik legna
gyobb akadályát a papi reakcióban látták. (00.),,9

A nyílt támadások ellenére az atyák igyekeztek azon lenni,
hogy vallásilag még mélyebben foglalkozzanak azzal a néppel,
akik évszázadokon keresztül megbecsülte őket és most a közelgő

viharfelhőkben is velük van. Különösen a gyermekeket vették
pártfogásukba. Viszont ennek megint híre ment az MDP-ben. Jú
lius S~n jelentették, hogy "A klerikális reakció leginkább gyer
mekekre vetette ki hálóját, azzal, hogy külön foglalkoztassa a
gyermekeket s ezen keresztül befolyást gyakorol a szülőkre is.
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10NMl. XXVIII. MSZMP
Archívuma, 26. fond, 2
fes. 44. oe. 1949-1950.

Jelentések a
propagandamunka

tapasztalatairól az MB
részére, 1950. júl. 5.

11 P. Iglói Ignác OFM 
volt szécsényi házfőnök

- levele a szerzőhöz,

Esztergom, 1996. okt.
28. és 1997. okt. 28.

12Amand atya 1987-ben
ünnepelte pappá

szentelésének 50.
évfordulóját.

Szécsényben, a hívek
kérésére 1988.

augusztus 20-án
elmondta hálaadó

aranymiséjét
a szécsényi templomban.

13p. Iglói Ignác OFM
- volt szécsényi

házfőnök - levele a
szerzőhöz, Esztergom,

1994. nov. 4.
14Kádasi István

plébános, tb. kanonok
- volt novicius 

levele a szerzőhöz,

Budapest, 1997. dec. 3.
15p. Posta Benjámin

OFM levele a
szerzőhöz, Brüsszel,

1997. okt. 8.
A felsoroltak közül

négyen egyházi pályát
választottak, egy pedig

világi foglalkozást.
Benjámin testvér lett

egyedül ferences
szerzetes. Már csak

ketten élnek, akik
visszaemlékezésüket
írásba tudták foglalni.

Például Szécsényben áldozócsütörtökön a barátok Amand atyánál
ünnepséget tartottak, hol megvendégelték a gyermekeket egy-egy
csésze tejeskávéval, egy-két darab süteménnyel, ugyanakkor min
den szülő legalább 1 kg cukrot, egy vagy két kiló lisztet is vittek
a papoknak oda"olO

Július második hetében pedig Amand atyát Budapestre hívatta
a províncíálís." Talán a szécsényi páter sem gondolta azt, hogy
többet már nem jön vissza az ősi kolostorba.v' ugyanis ekkor kö
zölték vele és a többi atyával is, hogy július 31-ről augusztus l-re
virradólag elviszik őket [ászberénybe, legyenek készenlétben. Ezt
az információt a legnagyobb titokban kellett tartani, "Nem volt
szabad elárulni, hogy minket is elhurcolnak Jászberénybe, nehogy
az amúgy is felbolydult szécsényieknek bajuk származzon azért,
mert híveink, ministránsaink őrködtek felettünk Amand biztatása
nélkül! Nem igaz, hogy biztatta őket. Sőt, amikor kezdett tartha
tatlanná válni az ő és Lipót atya helyzete, őket átvette az egyház
megye, és elhagyták Szécsényt az elhurcolás előtt"P

Az atyáknak ugyanúgy kellett a napi teendőket ellátniuk,
mintha mi sem történt volna. A novíciusokat - szám szerint 16
an voltak - hazaküldték, hogy megmeneküljenek az elhurcolás
tól. "Úgy emlékszem, hogy Szécsényből 18-20 napig voltunk tá
vol. Azért küldtek minket el Szécsényből, hogy megmentsenek az
elhurcolástól. Emlékszem, hogy arra felhív ták a figyelmünket,
hogy távollétünk ne haladja meg a huszonegy napot, mert külön
ben a próbaidőt meg kell ísmételní.v'" Végül is öten visszajöttek
- Kádasi Lőrinc testvér, Wehner Anasztáz testvér, Tölgyesi
Menyhért testvér, Bicskei Apor testvér, Posta Benjámin testvér 
akik részesei lettek az eseményeknek.f

Közben javában készültek a ferencesek nagy ünnepére, a por
cinkulai búcsúra, ami 1950-ben augusztus 2-ra esett. A nép kez
dett megnyugodni, mert látták, hogy nem vitték el a barátokat.
Viszont egyre közeledett az a nap, amikor erőszak hatására el kell
hagyni a szent hajlékot, az ősi kolostort.

1950. július 29-én a BM szigorúan titkos utasítást küldött a
Nógrád Megyei Tanács VB. elnökének, "Gerst Jánosnak (...) hogy
július 31-ről augusztus l-re virradó éjjelen amegye területén egy
házi épületek fognak megüresedni (00.)".16

Elérkezett július 31-e. A községben nagy a mozgás, jönnek
mennek az emberek, ki üres, ki teli kosárral. A környező falvak
ból is özönlik be a nép, ugyanis ezen a napon országos kirakodó
vásárt tartottak Szécsényben. Erre az eseményre minden bizony
nyal felkészültek a belügyi szervek, ugyanis sok rendőr volt lát
ható és (ooo) a földekről, munkából hazatérőket igazoltatták. (...)17

A kolostorban pedig lassú készülődés vette kezdetét. "A rendi
imákon kívül a felkészüléssel, pakolással a templomba hurcolás
sal voltunk elfoglalva.v'" Ekkor csengő hangja zavarta meg őket.

Az ajtót kinyitva látták, hogy két fekete reverendás, egyházme-
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16Galcsik:

Szerzetesrendek
feloszlatása Nógrád

megyében. Bp., 1996,
15-33. és 208-251.

17p. Iglói Ignác OFM
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Esztergom, 1994. nov.
4. és 1996. okt. 28.

18p. Iglói igloc OFM levele

a szer2ÖhÖz, Esztergom,
1997. szeIX. 26.

19p. Iglói Ignác OFM
levele a szerzőhöz,

Esztergom,
1996. okt. 28.

20p. Iglói Ignác OFM
levele a szerzőhöz,

Esztergom, 1994. nov. 4.
és Esztergom,
1996. okt. 28.

21 P. Iglói Ignác OFM
levele a szerzőhöz,

Esztergom,
1996. okt. 28.

22p. Iglói Ignác OFM
levele a szerzőhöz,

Esztergom, 1994. nov.
4. és Esztergom, 1996.

okt. 28.
230descalchi: im.

351-352.

24p. Iglói Ignác OFM
levele a szerzőhöz,

Esztergom, 1994. nov. 4.

25UO.

26Kádasi István

kanonok-plébános 
volt novícius - levele a

szerzőhöz, Budapest,
1997. nov. 11.

gyés atya áll előttük. Bemutatkoznak: Dr. Géczy János és Dr. Ber
náth Elemér, őket jelölték ki a plébánia átvételére.i" Az idő gyor
san szürkült, Az esti szentmisét még megtartották, de a szentmise
után az egész községben áramszünet lett. Senki sem gondolta azt,
hogy mi lehet ennek az oka. ,,(oo.) sötétedéskor az áramszolgálta
tást megszüntették. Mi értékek és kegyszerek kivételével pokróc
ba csomagolt kis batyukkal várakoztunk.r"

A zsolozsma után csendben várták a rendőröket. Éjfélkor a ko
lostor gazdasági - hátsó - nagykapujához leponyvázott teher
autó gördült be, s ÁVH-s rendőrök ugráltak le róla. Nem kellett
az ajtót feltörni, mivel az már nyitva volt. Amikor behatoltak a
kolostorba, megdöbbenéssel látták, hogy itt nincs ellenállás, a
szerzetesek türelemmel várják a sorsukat. Ez a viselkedés valame
lyest megenyhítette a rendőrök szívét, ugyanis a szerzetesi habi
tust nem kellett levenniük, a személyes holmik átvizsgálásánál
pedig nem alkalmaztak durva módszert. "Aránylag hivatalosan,
de nem gorombán bántak velünk. Sőt öregeinket fölsegítették a
két ponyvás autóra. Mindezt az udvaron - áramszünet még tar
tott - hajtották végre.,,21 A két egyházmegyés atyát is magukkal
akarták vinni. Csak nagy nehezen sikerült megértetni a rendőrök

kel, hogy ők a plébánia átvételére vannak idehelyezve és milyen
bonyodalom lesz, ha pap nélkül marad az egyházközség. "A Ba
lassagyarmatról küldött két pap is megnyugodott, mert bár őket

is el akarták velünk együtt távolítani, de a végén megízatást
kaptak a reggeli harangozásra és a templom nyilására." mivel
rövidesen kezdetét veszi a porcinkulai búcsú. A teherautók elin
dultak Jászberénybe, ahová internálták őket.

A szécsényiek mit sem sejtettek az éjszakai eseményekről. Ta
lán csak Lipthay bárónő kísérte figyelemmel a kastélyuk ablaká
ból, ugyanis a motor zúgására felébredt.f

A teherautó Jászberény felé haladt. "Útközben a nyílt ország
úton megálltunk, mert a partoidaiba lefeküdt egy kisidőre a sofőr

kétheti éjszakai szállításaiba belefáradva. Én adtam egy plédet ad
dig is, míg egy kicsit pihen.,,24 Jászberénybe hajnali négy órakor
érkeztek. "Jászberényi rendházunk lett a hatóságilag kijelölt kény
szertartózkodási helyünk. Ez tartott az augusztus-szeptember ele
jei (békepapi) tárgyalásokon történt kiegyezésig. Én Gergely atya
szobájába lettem befogadva a bejárat fölött a padlón elhelyezett
matracokon. Lefekvés után egy-két órával felkeltettek, és felöltöz
ve össze kellett gyűlnünk az ebédlőbe, ahol közölték velünk,
hogy mivel mi is mint a piroslámpás házak lakói (ezt a törvényt
idézték!) dologatlanul voltunk, azért írjuk alá, hogy részt veszünk
ezután a termelő munkában, akkor elengednek a kény
szertartózkodási helyről, különben ki se mehetünk.,,25

Kádasi István plébános úr (Lőrinc testvér) 1950-ben Szécsény
ben volt novícius, ő így emlékezett vissza." "Hajnalban megálltak
a kocsik, a jászberényi barátok udvarán voltunk. Itt voltunk ad-
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dig, míg az állam az egyházzal nem egyezett meg. Közben az
egyszerű fogadalmat letettük Jászberényben. Közben még Jászbe
rényben vakbélgyulladásom lett, kórházba vittek rendőri felügye
lettel. Műtét után visszakerültem a kolostorba. Ott éjszakánként
népszámlálás történt az ebédlőben."

Ezekben a hetekben Felsősegesdről,Nagyatádról, Nagykanizsá
ról és Kiskanizsáról ferenceseket hoztak, Szegedről jezsuita pap
növendékeket néhány tanárukkal, Békéscsabáról kapucinus atyá
kat, Jánoshidáról premontreieket és vagy 20 apácát. Mintegy 140
szerzetes zsúfolódott össze az aránylag szűk rendházban.

A feloszlatott kolostorokban pedig a BM utasításának megfelelően

megkezdődött a leltározás, melyet augusztus 3-án fejeztek be.

Balassagyarmat: Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nő
vérek - Katolikus iskola vezetése; Páli Szent Vince Szeretet Le
ányai Társulat (Irgalmas Nővérek) - Mária Valéria Kórház és Elme
intézet; Szegénygondozó Nővérek Társulata - Szegénygondozó
Hivatal és városi szeretetház; Szalézi Szent Ferenc Társasága - Ko
lostor és fiúintemátus.
Ludányhalászi: Szegénygondozó Nővérek Társulata - Tartományi
anyaház, novíciátus és járási szeretetotthon.
Mátraverebély-Szentkút:
Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány - Ko
lostor és búcsújáró kegyhely.
Pásztó: Ciszterciek - Ciszter rezidencia; Szent Keresztről nevezett
Irgalmas Nővérek - Kórház.
Salgótarján: Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtarto
mány - Kolostor; Szegénygondozó Nővérek Társulata - Városi
szeretetház és népkonyha.
Szécsény: Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtarto
mány - Kolostor és novíciátus; Páli Szent Vincéről nevezett Irgal
mas Nővérek - Zárda és leányiskola; Szegénygondozó Nővérek

Társulata - Zárda és Szegénygondozási hivatal.
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