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l1isszae~lékezés

a deportálásra
Iskoláink államosítása után, 1948. július l-től tatai rendházunk
4 400 négyszögöles kerti ében válla ltam fizikai munkát Kuntár Jó
zsef rendtársammal együtt. A rend vezetőinek az volt a kívánsága,
hogy ki-ki találjon magának olyan munkát és elfoglaltságot,
amellyel legalább annyit tud keresni, amennyivel saját ellátását fe
dezni és biztosítani tudja. Mivel 1945 nyara óta én lettem Jakab
Ján os rendtársunk után ker tünk gondnoka, természetes, hogy szí
vesen vállaltam a kerti munkát, most már nemcsak mint gondnok,
hanem mint mun kás , 1945 és 1958 k öz ött gondnokként csupán
fölügyeltem a kertben folyó munkára, és irányítottam a termelést,
hiszen ekkor még teljes óraszámban tanítottam az iskolában. Ez
ala tt az idő alatt nem is volt létszükséglet, hogy minél intenzíveb
ben termeljünk a kertben, hiszen a rendház elsősorbana konviktusi
tartásdíjakból fedezte kiadásait. A konviktus ellátását csupán segí
tette a kertből fö1szállított termés. Később, az államosítás és a kon
viktus megszűnése után a rendház ellátását szolgálta a kert. A fö
lösleges termést vagy a tatai kórház vette át, vagy a piacon értéke
sítettük. Két esztendeig kora tavasztól késő őszig minden nap rend
szeresen lejártunk Kuntár Józseffel a kertbe dolgozni. Ásás, gyomir
tás, kapálás, palántázás, öntözés, stb. mindig adott elegendő mun
kát. Itt dolgoztunk 1950. június 18--ig.

Június elején a Szabad Nép című napilap egyik számában éles
támadás jelent meg Révai József tollából a magyarországi szerze
tesrendek ellen, mivel az államosítás után a volt szerzetes tanítók
és tanárok nem vállaltak állást az állami iskolában.

Révai cikkének megjelenése után futótűzként terjedt el a híre,
hogy az ország k ülönböző városaiban az éj leple alatt az államvé
de imi hatóság emberei megszállták a szerzetesrendek házait, és a
szerzeteseket ún. kényszertartózkodási helyre hurcolták. - Ben
nünket, tataiakat is megrendített a hír, vártuk, hogy mikor kerü
lünk sorra. Közben egy váratlan esemény zavarta meg rendhá
zunk nyugalmát. Úrnapja előtti szerdán, estefelé sé támról haza
igyekezvén, a rendház előtti Pintér Elek téren összegyűlt emberek
azzal fogadtak, hogy pillanatokkal előbb egy autóból kiszálló is
meretlen alakok Kender tanár urat leszállították kerékpárjáról, be
tuszkolták az autóba, és elrobogtak vele. Magam is láttam a t ávo-
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zó autót. - Vacsora előtt történt mindez. Azonnal jelentettem Tell
Sándor házfőnök úrnak, aki vacsora után leküldött a tóvárosi
rendőrségre, hogy jelentsem a dolgot. Ott azt ígérték, hogy kivizs
gálják az ügyet, mert erről egyelőre semmit nem tudnak. (Akkor
még a tatai rendőrség fogdájában volt Kender [ózsef.)

1950. június IB-án, vasárnap délután Budapestről az a hír érke
zett, állítólag a rendfőnökségtől, hogy ne nyugtalankodjunk, mert
hamarosan megindulnak a tárgyalások az egyház és az állam kö
zött, és bennünket, mint a határtól eléggé távol fekvő helyről,

nem fognak elvinni. Ebben a tudatban feküdtünk le vacsora után.
Éjfél tájban kopogtatás ébresztett föl álmomból. Amikor ajtót

nyitottam, egy pisztoly szegeződött a mellemnek, majd két civil
ruhás suhanc bejött a szobámba, és kiadta a parancsot:
- Azonnal öltözz, csomagolj (20-30kg-nyi lehet) és indulunk! 
Majd a fotelba ülve várták, hogy felöltözzem. Összecsomagoltam
néhány inget, alsónadrágot, zoknit, lepedőt és takarót meg egy kis
párnát. Egy kisebb bőröndömbe beraktam a breviáriumomat, isko
lai bizonyítványaimat, egy-két személyes holmimat, és átkísértek a
házfőnök úr szobájába. Itt gyülekeztek a többiek is: Bíró Imre, He
gyi Ferenc, Kuntár József, Jakab János, Santora Mihály, Veszprémi
Tibor. Aláíratták velünk a kényszertartózkodást elrendelő végzést.
Jellemző a lelkiállapotunkra, hogy meg se néztük, hogy mit írunk
alá. Csak később derült ki, hogy az újhatvani ferences kolostor lesz
száműzetésünk helye.

Hajnali 5 óra után érkeztünk Hatvanba. Nagyobb néptömeg
sereglett össze a rendház körül, és zúgolódni kezdtek. Azt hitték,
hogy a ferences testvéreket is el akarják vinni. Az ávósok vezetője

megparancsolta Nagy Vince házfőnök úrnak, hogy csendesítse le,
nyugtassa meg a népet. Erre egyik kezében egy fél kenyérrel, a
másikban egy szál kolb ásszal (a magyaróváriaknak megengedték
az ávósok, hogy élelmet hozhassanak magukkal!) beszélt a nép
hez. Kérte őket, menjenek haza, nem lesz a ferences testvéreknek
meg nekünk se bántódásunk. Előtte figyelmeztette az ávós tiszt,
hogy minden szaváért felelős lesz!

A városban gyorsan elterjedt a történtek híre. Mint valami
méhkas, fölbolydult a nép. Százával, majd - túlzás nélkül lehet
mondani - ezrével zarándokoltak a rendházhoz és a templomba.
Hozták az élelmet, hiszen a hat ferencrendi testvér számára volt
csak élelem a rendház éléskamrájában. Férfiak és nők, fiúk és le
ányok gyülekeztek, valósággal megszállták a rendház környékét.
A hatvani hívek attól féltek, hogy a ferences atyákat is el akarják
hurcolni, ezért vették körül a rendházat és a templomot. Különö
sen délutánra szaporodott meg a számuk, amikor a munkások
(sok volt közöttük a vasutas) hazaérkeztek a munkából. - Nap
közben állandóan csöngött a telefon. A város rendőrparancsnoka

fölszólította a gvárdián atyát, hogy oszlassa szét a tömeget, sza
vai azonban hatástalanok maradtak. - Estére zsúfolásig megtelt
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a templom. A nép imádkozott és énekelt. - A kint levők pedig a
főútvonalon állva szándékosan akadályozták a forgalmat, hogy
fölhívják a figyelmet a történtekre. A miskolci főútvonalon közle
kedő autókat megállították. Mi bent a rendházban fáradtan és
csüggedten, teljes bizonytalanságban vártuk a fejleményeket. Ávó
sok és rendőrök vigyáztak reánk. - Közben titkos rendőrök és
besúgók figyelték, hogy a lakosok közül kik hoznak élelmet, kik
emelnek legbátrabban szót mellettünk az igazságtalan és kegyetlen
eljárás miatt. - A tömeg nem tágított az ismételt fölszólítás ellenére
sem, sőt egyre határozottabban fejezte ki elégedetlenségét...

Vacsora után, mivel nem volt elegendő fekvőhely, ki-ki ott ke
resett magának helyet, ahol tudott. Én Hegyi Ferenccel a könyv
tár padlóján feküdtem a földre terített pokrócon és lepedőn.

Éjféltájban nagy kiabálásra és sikoltozásra ébredtünk, majd
puskalövéseket is hallottunk. Az ablakon kipillantva azt láttuk,
hogy egyenruhás és civilbe öltözött ávós legények puskatussal és
gumibotokkal verik és kergetik szét a népet. A lövések csupán ri
asztásra szolgáltak, senki nem sebesült meg, legalábbis puskago
lyótól nem. Majd berontottak a rendházba. Bennünket kituszkol
tak a könyvtárból, mert közben a hat ferences testvért véresre
verve és megbilincselve a könyvtárban gyűjtötték össze. Innen te
herautóra rakva vitték el őket, mint később megtudtuk, internáló
táborba. Raffael atyát annyira megverték, hogy orrán-száján át
csorgott a vére. Fölszentelésemkor tanítónömtől kapott vékony
kis stólámon még most is ott vannak vérének nyomai. Ereklye
ként őrzöm,

Bent a rendházban ezután kezdődött a kegyetlenkedés. Engem
és Hegyi Ferenc rendtársamat a könyvtár melletti konyhába pa
rancsoltak, és ott egy-egy sarokba állítottak a fal felé fordulva.
Ezután sorban polgári és egyenruhás rendőrök, ávósok jöttek, és
durva, trágár szavak kíséretében ütlegelni kezdtek, köpködtek
bennünket. A konyhában egy tálban tojások voltak és poharakban
tej. A hatvani hívek hozták számunkra. A tejet ránk locsolták, a
tojásokat pedig a fejünkhöz vagdalták, vagy a falhoz, és röhög
tek, amikor szétloccsanva reánk fröccsent. Egyikük rámfogta gép
pisztolyát, és ravaszát csattogtatva ijesztgetett. Megparancsolta,
hogy fejemet a falhoz támasztva lábammal egyre hátrább-hátrább
lépjek. Közben a másik szuronyos puskájával a lábam szurkálta,
hogy még hátrább, még hátrább. - A rendház folyosóin és szo
bá iban megkezdődött a rombolás. A falakon lévő, beüvegezett ké
peket a földre dobálták, rájuk tapostak. Később mindannyiunkat
egy nagyobb szobában gyűjtöttek össze, csomagjaink tartalmát
egyetlen halomba öntették. és fölszólítottak bennünket, hogy min
denki válogassa ki a saját holmiját. Majd sorba állítottak bennün
ket, és vezényszóra tomamutatványokat végeztettek velünk. He
gyi Ferencet és Mészáros Veronka nővért súlyos sérülések miatt
Budapestre kellett szállítani kórházba. Mi pedig vártuk sorsunk
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további alakulását. Reggel egy 30-35 év körüli magasabb rangú
tiszt jött. Vádolta a ferences testvéreket, akik szerinte föllázították
Hatvan népét. Mi legyünk nyugodtak, mostantól fogva mi le
szünk a kolostor és templom urai. Válasszunk magunknak 
mondta - egy "törzsfőnököt", és rendezkedjünk be. Június 20-án
egész nap teljes bizonytalanságban vártuk, hogy mi lesz velünk.
Napközben rendőrök jöttek be a szobákba, szidták az elhurcolt
ferences testvéreket, velünk pedig gúnyolódtak. - Abban a szo
bában, ahol voltam, a kertész testvér lakott. Itt őrizte a permete
zéshez szükséges anyagokat. Ezek láttára az egyik ávós fölhábo
rodva mondta, hogy ez a barát azért halmozta föl ezt a sok mér
gező anyagot, hogy megmérgezze a várost.

Este 9 óra felé, éppen feküdni készültünk, amikor megjelent
egy rendőrtiszt néhány közlegény kíséretében, és megparancsol
ták, hogy szedjük össze minden holmínkat, mert innen tovább
kell mennünk. - Mind a két rendház tagjait csomagjainkkal
együtt egyetlen nagy teherautóba zsúfoltak. Egymás hegyén-há
tán, csomagjaínkon kuporogva fértünk csak el. Lassan megindult
velünk az autó. Azt hittük, hogy az állomásra visznek bennünket,
hogy bevagonírozzanak, mint a zsidókat annak idején. 15-20 perc
nyi út végén egy L alakú épület előtt állt meg az autó. Mártirok
útja 18. sz. olvastam a föliratot a ház falán. (Később megtudtuk,
hogy a nyilasok a zsidókat ebben a házban gyűjtötték össze.) Le
szálltunk, és amikor a vaskerítéses kapun bementünk, egy lovas
kocsit láttunk az udvarban. A stráfkocsin bútorok voltak. A ház
utolsó lakójának holmija volt rajta. A zongorát mi segítettük föl
tenni. Megtudtuk, hogy délután 4 órakor kapták a rendelkezést,
hogy este 9 órára ki kell üríteni a lakást.

A több szobából álló épületben csak a négy falat találtuk,
egyetlen szék, asztal vagy fekvőhely nélkül. Csupán averandán
volt egy rozzant pad. - A padlóra terített takarókra, pokrócokra
feküdtünk, párnánk a csomagjaink voltak. Másnap a következők

ről tájékoztattak bennünket: itt fogunk lakni egy ideig, fölváltva
nekünk kell ellátnunk a szolgálatot (misézés, gyóntatás, prédiká
lás) a pap nélkül maradt ferences templomban. A többiek kime
hetnek az óhatvani öregtemplomba misézni, de a város lakóival
érintkezni tilos. A fát és élelmet, ami ott a rendházban található,
elhozhaljuk egy kétkerekű kocsin a ferences rendházból. Tartsuk
rendben a kertet. Két kijelölt ember elmehet a piacra is vásárolni.
A hívek hozhatnak élelmet, de csak a plébánián keresztül kaphat
juk meg. - Egyébként a házat elhagyni nem szabad. Akik szö
kést kísérelnek meg, azokat intemálják. Éjszakánként ellenőrzés

volt, hogy megvan-e mindenki. Közben ismételten fölszólítottak
bennünket, hogy aki vállal az államnál tanítást, és ezt írásban is
adja, azonnal elhagyhatja a kényszertartózkodási helyet. Senki
nem írta alá. ~ Egyik nap Jakab János rendtársunk elbúcsúzott
tőlünk. Nem tudtuk, és én még ma sem tudom, hogy miért en-
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gedték el. Később értesültünk. hogy az egyik salgótarjáni általá
nos iskolában tanított, amíg nyugdíjba nem ment. Tatán családi há
zukban élt nővérével, és onnan járt be mísézni a tatai templomba.

Egyik éjszaka teherautó állt meg a ház előtt. Rendőrök jöttek,
és fölszólítottak bennünket, hogy a Tatáról. illetve Magyaróvárról
utánunk hozott személyes holmijainkat hordjuk be a kint várako
zó teherautóról. Majd aláíratták velünk, hogy minden rendházban
maradt személyes dolgunkat maradéktalanul megkaptuk. Min
denki keresse ki a magáét. - Ami rossz ruha, cipő csak volt a
szobákban, azt mind elhozták, használhatót semmit. Mindenkinek
hoztak egy éjjeliszekrényt is.

Július közepén kora reggel megérkezett egy rendőr kíséretében
Kender József rendtársunk is, aki egy hónapig volt a felsőgallai

ávó pincebörtönében. Egy szál ingben, rövid nadrágban volt, úgy,
ahogyan június középén kaszált Tatán, kint a réten, hogy mezei
virágokat hozzon az úrnapi körmenetre. - Elmondta, hogy több
napon és főként éjszakán át vallatták. Azt akarták megtudni,
hogy a rendházban és a plébánián hol van a titkos rádió adó-ve
vő. Arra is kíváncsiak voltak, hogy mit jelentenek a templom fa
lán azok a titokzatos számok. Milyen jeladás az a hívek számára?
- Alig akarták neki elhinni, hogy azok az énekek számát jelzik a
Szent vagy Uram című énekeskönyvben. Nagyon kíméletlenül
bántak vele. Mindenáron kémkedést akartak rábizonyítani a rend
házra és a plébániára.

Később megengedték, hogy levelet írhassunk és rendtársi, ro
koni látogatókat is fogadhassunk. Budapestről matracokat kap
tunk. Így kényelmesebben tudtunk pihenni és aludni. Vass Péter
rendtársunk, aki akkor alsó-gallai plébános volt, nemcsak megláto
gatott bennünket, hanem csomagot is küldött. Élelmiszer volt benne.

Egyik nap értesítettek bennünket, hogy menjen ki valaki az ál
lomásra, mert Medveczky János bácsi rendtársunk érkezik Gyön
gyösről, ő ugyanis nem tartózkodott a rendházban június 18-án,
amikor elhurcoltak bennünket. Látogatóba utazott rokonaihoz
Gyöngyösre. Nyolcvan év körüli, fáradt, beteges ember létére is
utánunk kellett jönnie. Saját lábán nem tudott bejönni, és más jár
mű nem lévén, egy hordár kocsijára fektettük, és a hordárral
együtt húztam be aszálláshelyünkre.

Az életünk lassan-lassan konszolidálódott. Egyre-másra érkez
tek a hírek az egyház és az állam közötti tárgyalásokról, arról,
hogy iskolákat kapunk vissza. Sík Sándor rendfőnök úr is lejött,
és a két rendház és gimnázium számára tanárokat választott,
majd pedig nyugdíjasokat.

Szeptember l3-án véget ért száműzetésünk, indulhattunk
vissza Budapestre, illetve Kecskemétre, ki-ki abba a rendházba,
ahová a rendkormány helyezte.

Hatvan hívő népe a legnagyobb szeretettel volt irántunk. Bősé

gesen elláttak élelemmel. A plébániáról a sekrestyés, Fehér bácsi
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segítségével hozhattuk el az összegyűlt élelmet. - A piacon
gyakran előfordult, hogy nem kellett fizetnem a vásárolt termé
nyekért. - Mivel nem volt szabad érintkeznünk a lakosokkal,
úgy is segítettek rajtunk, hogy pénzt dobtak be a nyitott ablakon,
vagy a misézésből hazajövet előttünk a földre dobták az ado
mányt, és intettek. hogy vegyük föl. - Óvatosaknak kellett lenni
ök a lakosoknak, mert a június 19-i éjszaka után állítólag 40 csa
ládot hurcoltak el, akikről tudták, hogy bátrak kiálltak a ference
sek mellett és mellettünk.

Úgy gondolok vissza a hatvani három hónapra, mint valami
lyen rossz álomra. De ennek az álomnak és epizódnak a szomorú
és rossz emléke mellett több vigasztaló és derűs emléke is volt és
nagy tanulsága. A közös sors még közelebb hozott bennünket
egymáshoz.1

l1isszae~lékezés

Június 7-8. után hírt kaptunk arról, hogy a déli rendházakat (Sze
ged, Nagykanizsa) kitelepítették Vácra. Pesti értesülés szerint
(Szűcs János) csak a Jugoszláv határ közelében levő rendházakról
van szó. A következő hét folyamán ezeket a váci rendtársakkal
együtt a püspöki palotába vitték át.

A következő héten (kedden) olyan hírt kaptunk, hogy az óvá
riak is sorra kerülnek. 15-én a városházáról jött valaki, és összeír
ta a rendházban tartózkodókat. Igyekeztünk felkészülni, menteni,
amit lehet, de ezen a héten egyik éjjel sem jöttek. Vasárnap este
(vasárnap csak nem dolgoznak. ..) vacsora után mindenki fölment
a szobájába. Én a kápolna-perselyeket ürítettem ki, a szobámban
a pénzt számoltam, amikor a kertben zajt hallottam. Elmentem a
házfőnökért (Nagy Vincéért), aki eljött a szobámba. A kerítésen
másztak be. Nagy Vince lekiáltott az ablakból: "Ki az?" - "Fogd
be a pofád!" - volt a válasz. Nagy Vincével együtt akkor lemen
tünk a kapuhoz. Ott egy szuronyos rendőr állt. Belépett, bezárta
a kaput, a kulcsot kihúzta a zárból és zsebre vágta. "Miért?" 
kérdeztem. .Kihúztam." - felelte. Mondtuk, hogy betörtek a
kertbe. "Hol?" De akkor már dörömböJtek a kertbemenő ajtón. A
kertajtó kulcsa az udvarban a nővéreknél volt. A rendőr próbálta
puskatussal beverni, de nem sikerült. A betörőknek el kellett kér
niük a kulcsot a nővérektől.

Ezután a házfőnök szobájába gyűjtöttek össze bennünket, átad
ták az internáló írást, félórát adtak a csomagolásra (50 kg). A ház
főnöktől a historia domus-t kérték. Nálam is érdeklődtek utána.
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