„Az Isten hatalma
megőrzött titeket a
hitben az örök
üdvösségre, amely készen
áll, hogy az utolsó időben
majd megnyilvánuljon”
(1 Pét 1,5)
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Ferences vértanúk – 14. rész
A börtönévek után [Zadravecz István]
püspök Máriagyűdre került.
Az 1950. évi Szentháromság búcsúja
alkalmából Máriagyűdre igen sok zarán–
dok jött. Rengeteg gyónó és áldozó. A
püspök a gyóntatásban mindvégig segített.
Aznap délután felutaztunk Buda–
pestre. Itt sajnos már félemlítő híreket
hallottunk. Kedden az újságban Révai
tollából egy förtelmes cikk jelent meg. A
szerzetesek megsemmisítésére hívta föl a
kormányzatot.
Úrnapja utáni pénteken délután az idő
zivatarrá fajult. Iszonyatos szélvihar
dübörgött. Éjjel 11 órakor szörnyű
kutyaugatásra
ébredtem.
Fájdalmas
hangon vonyított a kutyánk. Modeszt
testvér kopogtat ajtómon és mondja:
„Tessék felkelni, lejönni, mert igen sok
rendőr vette körül a zárdát, és a
házfőnökkel óhajtanak beszélni.”
Hat titkosrendőr körülfogott, menjek
velük a terembe. Itt értésemre adták, hogy

a zárda összes lakójának el kell hagynia a
zárdát. Erre rendőri kíséret mellett először
a püspök úr ajtaján kopogtam: „Püspök
atya - mondtam - , tessék felkelni, mert
azonnali hatállyal elvisznek bennünket.”
Kinyitotta az ajtót. Habitusban már,
kezében a breviárium, semmi megtagadást
nem mutatott, mint aki ezt várta.
Megengedték, hogy pokrócot és két napra
ennivalót vihessünk.
Majd mindegyikünk egy papírdarabot
kapott, hivatalos végzést. El sem
olvashattuk az írást, mert a püspök úr így
szólt:
- Testvérek! Szent Erzsébet is ki lett
taszítva, elüldözve télvíz idején, és ő akkor
elment a templomba hálát adni az
Istennek, amiért ő karácsony estéjén,
szintén hidegben, istállóban lakhatott.
Menjünk mi is a templomba hálát
zengedezni!
Ő elől ment, mi többiek követtük őt a
templomba, a főoltár elé. A püspök erre

hangosan intonálta: ”Te Deum laudamus.”
Meghökkentünk, de feleltünk rá. Ő
folytatta érces hangjával. Mi mindig
kevesebben és kevesebben feleltünk, mert
egyre többen könnyekre fakadtak, sőt,
sírtak. A Te Deum közepétől már csak
egyedül P. István énekelt, de olyan
diadalmasan, mint valamikor Szent Ferenc
atyánk a Mindenhatót áldotta a nagy és
szép természetben.
A Te Deum után a piaristák
rendházába vonultunk, ahol ideiglenesen
elszállásoltak minket.
A rendőrök állandóan molesztáltak
bennünket. Mindig éjjel lefekvés után
jöttek. Egy ilyen éjjeli látogatáskor csak
engem hallgattak ki. A titkosrendőr tiszt
kifakadt a papság, szerzetesség ellen.
Egyszer dühösen felordított: „Mi
gyűlöljük magukat!” Ez a rendőr előttem
ismerősnek látszott, mintha Szegeden
láttam volna. Az egyik rendőrlegényt
távozáskor megkérdeztem, nem szegedi-e
a főnökük, mintha ott láttam volna. A
rendőr rám nézett, de nem szólt semmit…
Augusztus 27-én van Kalazanci Szent
József, a piarista rend alapítójának az
ünnepe. Dr. Erőss József piarista házfőnök
megkérte P. Istvánt, hogy a rend nagy
ünnepén vállalja el az ünnepi nagymisén a
szentbeszédet. Ő készségesen vállalta.
Az ünnepélyes főpapi szentmisén a
piarista zárda összes tagja és az
odainternált összes ferences asszisztált. A
templom zsúfolásig megtelt. Hiszen a
hívek közt futótűzként terjedt a hír, hogy
P. István nagymisét mond és prédikál.
Szeptember 7-én egy rendőrtiszt
kihirdette előttünk, hogy távozhatunk
minden megkötöttség nélkül, ahová
akarunk. A püspök úrral Budapestre
mentünk. Ő először elment a II. kerület
Lotz Károly utca 22. alá, ahol

mostohaanyja lakott. A ferences zárdában
nem fogadták, nehogy bajuk történjék
miatta. Ott maradt kidobva, kiűzve,
szégyenteljesen megtagadva.
P. István 1950. szeptember 8-ától az
internálás után teljesen visszavonult.
Hetenként kétszer-háromszor mentem
hozzá, hogy tudjon beszélgetni valakivel.
Ő többször említette nekem, fél, a
kitelepítés is osztályrésze lesz, mert
gyanús, hivatalos személyek többször
voltak a lakásán, molesztálták kérdése–
ikkel durván bántak vele. Gyanúja nem
volt alaptalan. Az egyik titkosrendőrnek –
aki ott volt nála körülnézni – kellett a
lakás.
1951. július 6-án hozzám küldött a
püspök úr hírnököt, hogy testvéreket
küldjenek a püspök Lotz Károly utcai
lakására, hogy amit lehet vinni, mentsük
meg. Így is lett.
Július 7-én aztán kora reggel egy
teherkocsira rakták őket a rendőrök, és a
józsefvárosi pályaudvar külső felére
vitték, és több más családdal együtt egy
tehervagonba rakták. Másnap reggel
érkeztek meg Szikszóra, a vasútál–
lomásra.
Ott őket és kis bútorzatukat a rendőrök
egy kis autóbuszba tették. Elvitték
Homrogdra, s lakásként egy parasztház kis
szobáját jelölték ki nekik.
Mikor a ház lakói megtudták, kit vittek
hozzájuk, mint a futótűz, terjedt a hír: „Itt
van Zadravecz István püspök úr!” A
család tagjai, a szomszédok összefutottak,
és kezdtek segíteni az elhelyezkedésben.
A rendőri kíséretnek ez nem tetszett,
szó nélkül távozott. Aznap a falu nagy
része tisztelgett a püspök úrnál, és meleg
érdeklődéssel várták, mire van szükségük.
Így telt az első nap.

Úgy látszik, a hatóság rendőrségtől
tudomást szerzett a homrogdi lakos–
ságnak a püspök iránti tiszteletteljes
viselkedéséről, mert másnap megjelentek
a rendőrök teherkocsival, és azzal az
üzenettel, hogy tévedés történt, nem
Homrogdra, hanem Alsóvadászra kell
vinni a püspököt, mostohaanyját, és a
velük utazó Geosits Jankát. Újból
felrakták őket kocsira, és Szikszó felé
vitték Alsóvadászra. Ez a község Szikszó
és Homrogd között van. Ott berakták őket
egy betonozott kis üregbe, amely
valamikor üzlet volt.
Az Alsóvadászi emberek vallás–
különbség nélkül, megrendülve fogadták a
kitelepítetteket. Miután megtiltották a
lakosságnak, hogy támogassák az oda
kitelepített családokat, ez a rendelet a
püspök úrra is vonatkozott. Azonban az
emberek, ha szeretetről, ragaszkodásról
van szó, nem ismernek akadályokat.
Titokban Janka nővérnek adogatták a
szükséges dolgokat. Azonban így is nehéz
volt a sorsuk. Szabadon álló, vékony falú,
kis betonozott szoba, nyáron igen meleg
volt, télen meg rém hideg.
Így, távol, az ország észak-keleti
szélén, visszavonultan élt P. István. 1953ban jött Nagy Imre mint miniszterelnök,
feloldotta a kitelepítési végzéseket, s

megengedte, hogy mindenki távozhat
helyéről.
Alsóvadászra utaztam, hogy a további
teendők felől beszéljek a püspök úrral. Ő
most kért, hogy Budapest közelében
szeretne lakni, hogy esetleges betegség
miatt közelben legyen. Addig is ő ott
marad Alsóvadászon. Kerestem megfelelő
lakást, de sehol sem találtam, Óriási
lakásínség uralkodott. Végül 1954
augusztusában P. Bónis Arkangyal volt
segítségemre.
Szentendrétől fel a hegyek között
fekszik Pilisszentlászló. A plébánostól két
szobácskát béreltünk ki. A püspök úr
holmijából mindent felrakott teherautóra,
és úgy jöttek 8 órás út után
Pilisszentlászlóra. Ez augusztus elején
volt.
P. István a kápolnában misézett, - még
vasárnap is a korai szentmisét végezte,
amelyen a hívek szép számban vettek
részt. A helybéli plébános kérelmére néha
vasárnap a hegyoldalon épült templomban
mondott ünnepélyes szentmisét. A
gyóntatásban a plébánosnak állandó
segítségére volt.
(Az
idézett
visszaemlékezések
forrása: Kálmán Peregrin: Te meztelen
Krisztus, hol hagytad az ingedet)
folytatjuk…

Előzetes hirdetések:
Az általános iskolások hittantáborát június 27 - július 1-ig Perőcsényben
szervezzük meg, ahol a ferences nyaralóban lakhatunk, és sok lehetőségünk lesz
kirándulásra, strandolásra, kézműveskedésre és vidám játékra. A tábor költsége
gyerekenként kb. 15 000 Ft lesz, mely tartalmazza az utazás, szállás, étkezések
költségeit, a strandbelépőt és a foglalkozásokhoz szükséges anyagokat. A rászoruló
családok természetesen támogatást kérhetnek. Jelentkezés mihamarabb a
hittanok@gmail.com címen és a hitoktatóknál. A jelentkezőknek bővebb
tájékoztatás, megbeszélés lesz.
Szeretettel várunk minden plébániánkra járó gyermeket!

Templomunk programjai (2011. május 1. – 2011. május 15.):
Május 1., vasárnap az Irgalmasság vasárnapja. II. János Pál pápa 2000-ben, Szent
Fausztina nővér közlései alapján nyilvánította ezt a vasárnapot az isteni
Irgalmasság ünnepének. Egyben hirdetjük, hogy ezen a napon teljes búcsúban
részesedhetünk minden szentmisén, minden templomban. Egyben elsővasárnap,
délután 5-6 óra között Szentségimádást tartunk.
Ugyanezen a napon avatja boldoggá II. János Pál pápát utóda, XVI. Benedek.
Május 6. elsőpéntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
Május 8-án, vasárnap a délelőtt. 11 órai szentmise keretében dr. Erdő Péter bíboros
úr plébániánk állandó diakónusává szenteli Dudás Zoltán három gyermekes
családapát. Erre az ünnepre is mindenkit szeretettel várunk! Imával készüljünk az
ünnepre!
Ezen a napon 15 órakor lesz az elsőáldozás.
Május 14-én, szombaton este 7 órakor látható az Országút Társulat előadásában
Tamási Áron: Énekes madár c. műve a Fekete Sas utcai pincehelyiségben.
Részletek és helyfoglalás a Társulat honlapján: www.orszagut.comze.com
Szintén május 14-én lesz az „Élő Rózsafüzér Zarándoklat” Budapest körül.
Részletek a plakátokon!
Május 15., vasárnap Jó pásztor vasárnapja, mely a papi és szerzetesi hivatások
ünnepe is. Kérjük a testvéreket, hogy erkölcsi és anyagi segítségükkel, valamint
imáikkal támogassák a hivatások ügyét!
Május 21-én, szombaton családos zarándoklatot szervezünk a magyarországi
összes ferences plébánia által Sümegre. A jelentkezési határidő május 1.
Részleteket a plakátokon és a szórólapokon olvashatunk. Jelentkezés a
sekrestyében és az irodában lehetséges.
Végéhez közeledik az adóbevallási időszak. Alig egy hónap áll még rendelkezésre,
hogy nyilatkozzunk az adónk 1+1 százalékáról. Szeretettel kérjük a kedves
testvéreket, hogyha tehetik, segítsék a Katolikus Egyházat adójuk 1%-nak
felajánlásával. Hálásak vagyunk azért is, ha a második 1%-ot valamelyik helyi
(plébániai vagy iskolai), esetleg valamelyik központi ferences alapítvány javára
(Autisták Egyenlő Esélyeiért Alapítvány) ajánlják fel. Ezzel kapcsolatban az eheti Új
Emberben rendelkező nyilatkozatot is találhatnak. Segítségüket köszönjük!

Az egyházi év ünnepei
Május 2., hétfő Szent Atanáz püspök és egyháztanító ünnepe.
Május 3., kedd Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepe.
Az Országúti Ferences Plébánia Szent István első vértanú templomának lapja.
Megjelenik kéthetente 1200 példányban. Felelős kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános.
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja (csak
irodaidőben: H: 8:30-11, K-P: 8.30-11.30 és 17-18 óráig ): 315-0944. E-mail: orszagut@ofm.hu
WEB: www.orszagutiferencesek.hu

