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GALAMBOS LÁSZLÓ

Született 1915·ben Kör
menden. Piarista szerze
tes.

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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A többieknek is utánunk kellett jönni: Nagy L. József, Hencz
János; Lengyel Józsefet rendőr hozta, Medveczky János Gyön
gyösről jött. Rokonai Gyöngyösön feltették a vonatra, a hatvani
állomáson hordárt fogadott, de nagyon lassan tudott jönni, mert
papucsban volt és sebes volt a lába, úgyhogy a hordár felültette a
talicskájára, így jöttek a városon keresztül. Éppen hetivásár volt.
Ilyeneket mondtak az emberek: "Haldoklik, és mégis ide hozzák."
Másnap egy üveg bort hoztak "annak a bácsinak, akit tegnap a
talicskán toltak."

Reggel negyed 8-kor érkeztünk Hatvanba. Félreverték a haran
gokat, a templomból kitódultak az emberek, meg a környékről is
sokan. Nagy lett a csődület. A kocsi befutott az első mellékutcába,
a ferences rendház kapuja elé. Ekkor mondta el Nagy Vince első

prédikációját Hatvanban. Ebben az is benne volt, hogy a belügy
minisztérium rendeletére hoztak ide, Hatvanba minket, ennivalót
is hozhattunk, és nem bántottak bennünket. Lárma, kiabálás.
"Nem bántották őket?" "Akkor ez meg miért olyan sápadt?" 
gyorsan leszálltunk a teherautóról, be a kertbe.

A tömeg nőtt az utcán. Megállítottak minden autót, megnézték,
hogy mit visz. A ferences házfőnök a rendőrség felszólítására
igyekezett hazaküldeni az embereket. Sok ennivalót hordtak
össze. Megvédenek bennünket. Ne féljünk, estére hazajönnek a
munkából a férfiak. - A tömeg nem oszlott el. Ha haza is men
tek, újra visszajöttek. Így érkezett el a lefekvés ideje. Az utcán a
nép énekelt. Mária-énekeket, éjfélkor a Himnuszt. Egyszer csak
nagy kiabálás, jajgatás. Szétkergették a tömeget, betörték a rend
ház kapuját, és megrohantak bennünket. Alig volt annyi időnk,

hogy ruházatunkat magunkra kapjuk, már bent is voltak. Ordíto
zás ... törtek, zúztak mindent, a folyosón a képeket, az ebédlőben

a rádiót is összetörték. A konyhában az üveg-, porcelán- és cse
répedényeket a falhoz csapdosták, lekvárt, befőttet, tejfölt stb.

A földszinten a könyvtárban volt elhelyezve Hegyi Ferenc és
Magyar Pista. A könyvtár mindjárt a bejárati ajtó mellett volt.
Egy másik szobában négy nővér volt, a többiek az emeleten.
Amikor rájuk törtek, hiányos öltözetükben a falhoz kellett állniuk
féllábon, később nekünk is. Kb. két órát álltunk így, szuronyokkal
piszkáltak bennünket. Hogy kit hogyan ütöttek, nem lehet tudni,
erről nem beszéltünk. Annyit láttam, hogy Jakab Jánosnak az ar
cán nagy kék folt volt. Veronka fejét betörték. Káromkodtak és or
dítoztak. Az egyik bőröndön római szálloda címkéje volt. "Nézd,
a büdös csuhást, a pápánál volt utasításért!" - A zsebemben volt
tíz deka kakaó. Ezt Vida fejéhez vágták. - "Nézd, a büdös csu
hásnak még kakaója is van!" - kakaófelhő borította be a szobát.
- Nagy lárma közben a barátokat a kordájukkal összekötözve
hurcolták el, a lépcső csupa vér volt. Majd összetereltek bennün
ket egy szobába, a folyosón végigvertek. én is kaptam egypár
ütést, és szétosztottak bennünket rendet csinálni. En Tell Sanyi
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bácsival a konyhába kerültem. Össze kellett söpörnünk a törmelé
ket és felmosnunk, illetve lemosnunk a falakat. Az egész rendhá
zat nekünk (az odahurcoltaknak) kellett kitakarítani. Amikor Tell
Sándorral a konyhát felmostuk, az őrködő ávós halkan azt mond
ta: .Kezdjék újra!" - ez volt az első emberi hang, amit hallottam.
Nyilván ez az ávós sem akart másfelé menni. Majd harmadszor is
fölmostuk. 8 órakor közölték velünk, hogy itt maradunk, mi véletle
nül kerültünk a sz...ba, szórásba. - "Válasszanak maguknak törzs
főnököt!" - Nagy Vince lett az. - Közben már szórakoztattak ben
nünket. "Én tudom milyenek a papok, béres voltam az öspörösnél!"

Délelőtt a nővérek főztek. két ávós a konyhában beszélgetett
vel[ük]. Vasváriak voltak. Bejött egy harmadik, mire elhallgattak.
"Ez előtt nem lehet beszélni."

Ávósok járkáltak az egész épületben. Veszprémi Tibor az ebéd
hez egy doboz süteményt is hozott, kitette az asztalra. Az egyik
így szólt: "Nézd, a csuhásoknak süteményük is van, de a szegény
ruszinnak kenyere sincs!"

Ebédre, vacsorára mindenkinek egyszerre kellett lemennie az
ebédlőbe. Később tudtuk meg, hogy a netán újra összegyűlő tö
meg ellen géppuskát állítottak fel apadláson.

Az internálási papíron az állt, hogy Hatvan város területét
nem hagyhatjuk el. Néhány nap múlva a helyi rendőrfőkapitány

úgy intézkedett, hogy szabad mozgásunkat is korlátozza. Csak a
templomba lehetett misézni menni. Magyar Pista engedélyt ka
pott arra, hogy a piacra menjen bevásárolni, én arra, hogy átjárjak
Újhatvanba misézni. A templomba 1-2 ember eljöhetett velem. Te
metni nem volt szabad, de elsőpénteken elmehettem néhány be
teghez. - Az első héten hiába harangoztunk misére, senki sem
jött, csak az első vasárnap voltak néhányan.

Azért indult nehezen a hitélet, mert előzőleg azt terjesztették,
hogy leviszik a barátokat, s hoznak helyettük két hét alatt "átkép
zett papokat". A kántortól kérdeztem meg, hogy a ferencesek mit,
hogyan csináltak. Mindenben alkalmazkodtam a helyi szokások
hoz (Szent Antal-litánia, elsőpéntek stb.) Néhány hét múlva, ami
kor az oltárdíszítő asszonyok elmondták nekem az átképzett pa
pokról terjesztett híreket, megkérdeztem tőlük, hogy egy ilyen
"átképzett" tudná-e úgy végezni, mint én. "Hát nem!" - volt a
felelet. - Még augusztusban is egy vidéki asszony azzal szólított
meg az utcán, hogy én is az átképzettek közül vagyok-e.

Így telt el a nyár. Meglátogattak bennünket Péteri püspök
(megadta a jurisdikciót), a rendfőnök úr, Szűcs János és más rend
társak is. (jakab János hét nap múlva hazamehetett, volt valaki,
aki elintézte az ügyét.) Közben megindultak a tárgyalások a püs
pöki kar és a kormány között. Sík Sándor ezekről is tájékoztatott
bennünket?

Draskovits Imre lejegyzései
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