
 
A hitélet és a plébánia működése Jászladány  1944–45-ös kilakoltatása idején  Vincze János Farkas  
A forrásokról Dolgozatom alapvetően három forráscsoportból táplálkozik. Az Egri Fő-egyházmegyei Levéltár községi anyaga, a Jászladányi Sarlós Boldogasszony Plébánián található Kiss Imre-féle Historia Domus, illetve jelentős mér-tékben az elbeszélt történelem, az „oral history.” Leggyérebb a téma kapcsán a levéltári források száma. Az egyházköz-ség és a hitélet vonatkozásában a szóban forgó időszakból a Magyar Nem-zeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárában nem találtam releváns forrást. Az érseki levéltár jászladányi és a jászalsószentgyörgyi egyházközségre vonatkozó iratanyaga elsősorban nem e vészterhes hóna-pok életét taglalják. A Historia Domus kapcsán meg kell említeni, hogy az eseményekig vezetett házkönyv a kilakoltatás során megsemmisült.  Kiss Imre plébános a Historia Domust 1946 nyarán kezdte el írni, amely elsőként retrospektív, majd kurrens. A plébános, mint az események személyes átélője, 1,5 év elteltével élénken emlékezhetett vissza a háborús időszakra. Mindenkép-pen érdemes megemlíteni, hogy a házkönyv az egyházközség korai idősza-kától az 1947-es utolsó bejegyzésig mindösszesen 14 oldalt tett ki.1 Éppen ezért tartom fontosnak a témám kapcsán az oral history fel-használását, hiszen e nélkül Jászladány egy igen izgalmas időszaka kerülne a feledés homályába. Mivel az emlékezet a történtek után 75 évvel meg-csalhatja a visszaemlékezőt, ezért igyekeztem minél több, az eseményekkel kortárs személyt megszólítani. A visszaemlékezők megkeresése terén fon-tosnak tartottam az évtizedek óta aktív hitéletet élőket és volt egyházközsé-gi képviselőtestületi tagot is megszólaltatni éppúgy, mint kevésbé vallásos személyeket.  A frontvonal átvonulása és az egyházközséget ért háborús károk 1944. november 11-én a frontharcok elérték Jászladányt. A délelőtti órák-ban intenzív támadásba lendültek a szovjet csapatok, a németek pedig visszavonulni kényszerültek. A harci morál nagyon alacsonynak bizonyult a visszavonulóknál. A túl fiatal vagy túl idős németeket fegyverrel kényszerí-tették, hogy állásaikban maradjanak.2 Kiss Imre, a település plébánosa is említést tesz arról, hogy a plébánián több német katona „rimánkodott pol-gári ruháért /köztük egy bácskai tanító és sekrestyés is/, teljesen céltalan-nak és elveszettnek látván a további harcot”.3 A településről a 39/I. SS-
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páncélgránátos-zászlóalj megmaradt 34 tagja 10 óra körül Jászkisér felé sikeres kitörést hajtott végre és 15 órára elérte azt.4 A vallásosság a második világháborút megelőző időszak természetes velejárója volt. Az 1919-es tanácsköztársaságot kivéve az egyház az állam támogatását élvezte, sőt, fontos szerepeket töltött be. A változás a második világháború után kezdődik meg, de akkor sem azonnal. Elsőként érdemes megfigyelni, hogyan alakul az egyház és a szovjet csapatok kapcsolata. Ha kiürítésre került sor, az egyházi személyek döntően helyben ma-radtak, ha muszáj volt elhagyni szolgálati helyüket, akkor is a lakossággal voltak, segítve, biztatva őket. Az egyházi személyek gyakran bekapcsolód-tak az újjáépítésbe és az új politikai közéletbe is. Zombori István megállapí-totta, hogy az egyház és a hadsereg között ellentét csak közkatonák eseté-ben alakult ki, a tisztek részéről viszont támogató jelleg mutatkozott, kultu-rális kapcsolatok kialakítására törekedtek.5 Általában feladatuk volt a szovjet egységek fogadása, kisebb települé-sek  plébániáin rendezkedtek be a tisztek is.6 Az egyház és a Vörös Hadsereg viszonyára vonatkozóan, a lenini kor-szakhoz képest változás állt be, mivel Sztálinnak a nemzetközi viszonylat-ban fontos volt, hogyan ítélik meg. Sztálin a moszkovitákat egyenesen az egyházzal való együttműködésre szólította fel.7 A félelem Kiss Imre soraiban is megjelent. „Nyugatrol a német zsar-nokság prése szoritott ki belőlünk mindent fronton és front mögött, ke-letröl pedig közeledett egy olyan hadsereg, melyröl semmi komoly infor-mációnk nem volt, a német propaganda pedig a legképtelenebb mesékkel ijeszgette a népet s igy két malomkő közt őrlődött a szerencsétlen magyar nép.”8 Azonban később kölcsönös együttműködést tapasztalt.  „Az orosz parancsnokság segitett a javitásokban, a dolgok rendbehozata-lában s készültünk a szép karácsonyi ünnepek megülésére s azért a hivek-nél elrejtett egyházi felszereléseket haza hozattuk, […] Azt is meg kell ál-lapitani, hogy az orosz hadsereg hivatalos tényezői is, meg a katonák egyénenként is /ritka sajnálatos kivétellel/ nem hogy akadályozták volna, hanem inkább segitették az egyházközséget a munkájában és mindenben segitségünkre és védelmünkre voltak s vannak ma napig is.”9  
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Nem csak a sztálini parancsra változott a szovjetek véleménye a val-lással, egyházzal kapcsolatban. Sokak titkon a sztálini elnyomás alatt is vallásosak maradtak. Faragho Gábor – 1944-ben vezérezredes, 1944 és 1945 fordulóján az Ideiglenes Nemzeti Kormány közellátási minisztere – szerint az oroszok alapvetően békeszeretők, vallásos, jámbor emberek.10 Simon István a naplójában pedig így fogalmaz az oroszok vallásosságával kapcsolatban: „Mi lakik lelkében? Szentképet, keresztet azért látni a há-zakban.”11 E rejtett vallásosság a Vörös Hadsereg egyes katonái részéről megjelent Jászladány életében is. Turupulyi László a szüleitől azt hallotta, hogy „a nagyszakállúaktól nem kellett félni, azok folyton imádkoztak. Volt sokféle ember a szovjet seregben.”12 A Szovjetunió fennállása óta először, 1943. szeptember 4-én Sztálin fogadta az orosz ortodox egyház képviselőit és egyetértését fejezte ki feléjük. Célja ezzel a propaganda növelése volt a katonák felé is, mivel a frontokra is kijuttatták a hírét az ateista politikában történő változásoknak.13 Kiss Imre plébános a Historia Domusban tudósít a templomot ért ká-rokról. A tetejét 2 akna találta el. A homlokzat és a torony 7 helyen sérült belövések által, melyek közül 2 átütötte a falat is. Az ablakok 2/3-a betört, valamint a templomi felszerelésben is keletkezett némi kár. Az aknatalála-tok sérüléseit azonnal javították palával. A belövéseket anyag híján csak ideiglenesen, az ablakokat kátránypapírral javították. A munkálatokban az orosz parancsnokság segítette az egyházközséget.14  Kilakoltatás ténye 1944. december 24-én váratlanul érte a települést a szovjet katonai pa-rancsnokság utasítása: a lakosságnak el kell hagyni 24 órán belül a belterü-letet egyetlen utca kivételével, amelyet „vasúton túli” részként emleget a mai napig a köznyelv. A környező településekre és a tanyavilágba menekült a lakosság. A belterületen Grigorij Ivanovics Gyenyiszov vezette politikai osztály működött, valamint itt készült a Szovjet harcos című frontújság is.15 A Historia Domus a következőképpen fogalmaz a kilakoltatásról:  „[…] akkor villámcsapásként ért bennünket a hir, hogy községünk főhadi-szállás lesz, teljesen kiüritik 30 napra s minden élőlénynek el kell azt hagyni 24 óra alatt. De a valóságban még ennyi időnk sem volt a hurcol-kodásra, mert december 24 reggel 7 órátol dec. 25 reggel 7-ig lett volna a kiköltözködési idő s már pár óra mulva a legtöbb házat bezárták a patru-lok a lakok előtt s igy csak holmijuk roncsaival tudtak kiköltözni s egy kis eleséggel.”16 
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 Kiss Imre az érsekség felé intézett február 7-ei levelében így fogalmazott: „De alig tudtunk elhozni valamit, mert a katonák már dél felé bezárták a lakások ajtajait és az értékes holmik uép [sic!] mind el voltak ásva.”17 A menekült családok elhelyezkedése kapcsán a Historia Domusba a követke-zőket jegyezte le a plébános: „Elég legyen csak annyit megjegyezni, hogy volt tanya, hol 150–180 ember volt összezsufolva, de legalább 50 minden háznál lakott, természetesen minden zuga meg volt annak töltve.”18  A szenteste A Jászságban a karácsonyi szokások is színesek és igen gazdagok. De eze-ket a szokásokat felülírja az olyan rendkívüli állapot, mint a világháború és az országra nehezedő nyomor. Békeidőben a karácsony böjtjének reggelén nem ettek semmit, néhol pedig délben sem. Jászladányon, aki a karácsonyi böjtöt is szigorúan tar-totta, délben egy pohárka pálinkát ivott, mellé egy gerezd fokhagymát evett. Napközben aszaltszilvát, diót, mogyorót ehettek, „négyszer egy ka-nállal”. Egyesek szerint az éjféli misét követően a maradékot lehetett csak megenni, ezért bőséggel hagytak a böjti ételekből. Ettől kezdve mindent lehetett enni: oldalast, szalonnát, kolbászt stb. Az asztalon alma és dió, a fiatal legények pedig az éjféli mise után dióért kártyáztak. A morzsákat beteg állatoknak adták, a karácsony és Gyümölcsoltó Boldogasszony napja közötti időben a kemencében tartott ételmaradékokat kiszórták a gyü-mölcsfák alá a jó termés reményében. 19 De ezen a karácsonyon csak na-gyon keveseknek adatott meg a hagyományok ápolása. A helyi szokások ismertetése a kilakoltatás alatti tényleges fogyasztással összehasonlítva érdekes. Analógiaként érdemes megemlíteni, hogy az ostromlott Budapesten az angolszász gépekből ledobott sztaniolcsíkokat használták fel a fenyőfák díszítésére. Megint mások fenyőfa hiányában a fikuszt díszítették fel efféle fénylő csíkokkal. Ám ennek a lehulló alufóliadarabnak is hadicélokat kel-lett szolgálnia: erős fényvisszaverő hatása miatt dobták le a gépekből.20 „December 25-én már minden tanyában volt karácsonyfa.”21 – fogalmazott Kalmár István patetikusan. Fejes Lászlóéknál, mivel ők eleve tanyán lak-tak, állt a karácsonyfa. „Kimentünk és feldíszítettük a fát, 8-9 órakor este. Másnap főztünk, minden, ettünk. Kukoricát főztünk. Horváth Sándorék is átjöttek kukoricát enni.”22 Nem mindenhol volt ilyen könnyed a helyzet. Fejes Lászlónéék fagallyakat sztaniolpapírba csavartak be, ez jelképezte a karácsonyfát. Alá almát és diót tettek, de készítettek szaloncukrot is, ami 
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tej, vaj és cukor keveréke volt. Végül ezt is sztaniolpapírba csavarták.23 Ez egyébként bevett volt a jászberény-homoki tanyavilágban is, ahol melaszt csomagoltak sztaniolpapírba.24 Az ágból készült karácsonyfa más csalá-doknál is megfigyelhető volt. Gazdag Péternééknél a bokorág alá gyertya, dió és alma került.25 Kiss Józsefnéék éppen szenteste akarták a karácsony-fát díszíteni.26 Major Ferencnéék egy fenyőgallyat állítottak. Ez jelképezte a karácsonyfát. A karácsony mint ünnep teljesen hétköznapi hangulatban telt náluk.27 Nagy Editéknél már állt a karácsonyfa, várták a szentestét. Azonban a kilakoltatás miatt mindez a házukban maradt.28 Túri Ferdinánd érzékletesen mutatta be az 1944-es karácsonyt az emberi gyötrelmek köze-pette: „Ó hát nem vót ott karácsonyró’ szó se! Eszibe se vót senkinek, hogy karácsony van.”29 Gál Lajos is a történelmi időkbe helyezte a karácsony emlékét: „a totális háború uralta a hangulatot, hát nem volt. Hát az egy szomorú karácsony volt.”30 Gál Lajosné szintén így emlékezett: „Nem volt megtartva mer ott arrú kellett gondolkodni, hogy ki hol alszik ugye. Egyál-talán nem volt vele foglalkozva.”31 Másoknak nem jutott fa sem. Holló Józsefné az ünnepekre készülve már előre kitakarította a házukat, mire kidobolták a kilakoltatás paran-csát.32 Tálas Ernő így emlékezett vissza az 1944-es szentestére és kará-csonyra: „Szomorú karácsony volt, karácsonyfa nélkül. De a szép karácso-nyi dalokat énekeltük – az élet ment tovább.”33 Sziráki Jenőnééknél sem volt karácsonyfa. Csupán imádkozni tudtak szenteste révén.34 Szenteste Zakar Péterék is összeültek, de nem volt mit körülülni. Csak sírtak és szo-morkodtak egész este.35 Polgár Ilona pedig nem is emlékezett rá, „hogy valaki is megemlítette volna-e Krisztus születését.”36 Mácsai Béla gondola-taiban valószínűleg nem csak az 1944-es karácsonyra, hanem általában a háborús évek karácsonyaira is visszaemlékezett. „Nálunk egyébként az volt a divat abban az időben, hogy eltették az asszonyok a szaloncukornak a 
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papírját, összegyűjtötték, aztán maguk főztek szaloncukrot. Fenyő az nem volt, hát honnan lett volna. A szikes Alföldön nem terem fenyőfa. Beszél-gettünk kártyáztunk, búsultunk.”37 Nem csak a kilakoltatott Jászladányon fagyott meg az ünnepi hangu-lat. Kökényesi Mátyásnéék Jánoshidára menekültek rokonokhoz. A kará-csonyt ott sem tartották meg. Mindösszesen egy kis karácsonyfa állott, ami jelezte: ünnep van.38 Nagy Mihályné emlékezetében élt, hogy szentmisén is részt vehetett 1944 szentestéjén a tiszasülyi határban lévő Halasi-kastélyban. „Na, ott vótunk összemenve, ott tőtöttük a szentestét. Nagyon sokan ríva, nagyon sokan ríva. Ténéne összeszedett bennünket, aszonta menjünk oda, mer’ szentmise. Tehát a szentmise le vót adva odakint. Ott a kastélyba, Halasi-nak a kastélyába tartották.”39 Valószínűleg Devánszky Imre káplán tarthat-ta meg, aki a határrészhez közeli tanyavilágban látta el a híveket szolgála-tával.  Plébános és a káplánok működése Varga Sándor jászalsószentgyörgyi plébános az érsekségnek tett jelentésé-ben a jászladányi menekültekről így írt: „Hogy pedig a szerencsétlen kila-koltatott Jászladány határának tavaszi munkájával mi fog történni, arról fogalmunk nincs. Pedig szegények már most is kétségbeejtő helyzetben vannak, nem tudni mikor költözhetnek haza (December 24-én kellett ki-költözniök) és már sokan közülük valósággal házról-házra járva koldulnak! Otthon meg jómódu kisbirtokosok voltak!”40 A koldulást megerősíti Kiss Imre plébános is: „A kihozott eleség a vége felé jár, otthon semmi sincs, nem is tudom, mi lesz velünk. Máris sokan mennek koldúlni a szomszéd községekbe.”41 A település úgynevezett vasúton túli részén került berendezésre a plé-bánia irodája: „ketten pedig a vasuton tul fekvő egyetlen utcában helyez-kedtünk el. […] és ott volt a plebániai iroda s itt rendeztük be a szükséges kápolnát is.”42 Kiss Imre 1946-ban a Historia Domusban így írt. Azonban akkor, az események közepén, 1945. február 7-ei levelében drasztikusabb képet festett le. „Baranyi Sándorral ide Földesékhoz húrcolkodtam (a vas-úton túlra) és ezen utca 70 házban lakunk vagy 2 ezren, a többi 8 ezer ki-ven a tanyákra és a szomszéd községekbe menekült. Ma 46-ik napja, hogy ez történt és csak most tudjuk, hogy milyen mérhetetlen katasztrófa sza-kadt a nyakunkba.”43 Mivel a település maga kiürítésre került, így a vallási színtér központ-ja, vagyis a templom nem láthatta el feladatát. Gaál István szerint minden vasárnap az I. számú tanyasi iskolában tartottak istentiszteletet a kilakolta-
 

37  Mácsai Béla (1928, Szolnok, 2019. február 18.) készítette: Vincze János Farkas. 
38  Kökényesi Mátyásné Sziráki Rozália (1932, Jászladány, 2014.08.29.) készítette: 

Vincze János Farkas. 
39  Nagy Mihályné Karkus Margit (1939, Jászladány, 2014.08.21.) készítette: Vincze 

János Farkas. 
40  EFL. Archivum novum par. Jászalsószentgyörgy, 1943–. 743/1945. 
41  EFL. Archivum novum par. Jászladány, 1935–1960. 750/1945. 
42  JSBP. Kiss Imre Historia Domusa 6. p. 
43  EFL. Archivum novum par. Jászladány, 1935–1960. 750/1945. 
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tás idején. Mint írja: „Itt a sűrű tanyavilágban oly sok kilakoltatott volt, hogy a misehallgatók fele sem fért be az iskolába a legtöbb esetben.”44 Nagy Károly a vasúton túlra helyezte az istentiszteleteket. A kilakoltatás alatt ők is ott tartózkodtak. „Plébániárul a Plébános úr meg a hozzátartozó sze-mélyzet a Tisza István utcában Földes Lajos bácsiékhoz költöztek. Ott tar-tottak imaórákat, összejöveteleket. Amit csak titokba lehetett, mert voltak olyan jóakarók, akiknek nem tetszett az ilyen összejövetelek.”45 A minden-napi szentmisékről pedig így fogalmazott: „[…] ott volt a reggeli mise áldo-zással és gyónással.”46 Vélhetően mindkettejüknek igazuk van. Ezt erősíti meg Gazdag Péterné is, aki szintén két helyszínt adott meg istentisztelet-nek: a tanyasi iskolát és a vasúton túli részt.47 Az eucharisztia bemutatásához szükség volt miseborra is. Ennek be-szerzése alapvetően körülményes volt, mivel háborús helyzet állt fenn. Még körülményesebbé tette a kilakoltatás ténye. Varga Sándor, Jászalsószent-györgy címzetes esperes-plébánosa az érsekségnek benyújtott 1945. márci-us 9-ei jelentésében erről így írt: „Misebort az orosz parancsnokság utján kapok s a jászladányi plebánia részére is én szerzem be karácsony óta.”48 Jelentős téli szokás volt a település életében a kánai menyegző és a szent család szálláskeresése is. Fejes Lászlóné az 1944-es tél kapcsán így mesélt: „Jártak imádkozni. Vitték a Máriát. A főnök Paróczainé volt. Este télen mentek a tanyákra. Egyszer egy héten. Ez januárba kezdődött. 44-be se ez, se a kánai menyegző nem volt, pedig előtte is, utána is szokás volt. De nagyon féltek.”49 Gál Lajosné a lourdes-i ájtatosságról mesélt: „február 11-én lurdesi áj-tatosság a tanyán kimeneküléskor is csuda emlékszek rá. Akkor úgy többen összegyültünk tanyasiak, s akkor elvégeztük ezt a lurdi ájtatosságot, meg a rózsafüzért, de pap egyáltalán nem volt.”50 Gál Lajos tanyák közötti hitélet-ről mesélt: „ugye négy-öt vagy hat, hát attól függött milyen sűrű volt a ta-nya, akivel a kapcsolatot tartották, oszt akkor azok összegyüttek erre, far-sang előtti imára hát ez végett. Meg volt beszélve, hogy most ide, holnap amoda, meg volt beszélve, oszt mentek sorba.”51 Mint az látható, a külön-böző hitéleti hagyományok a tanyavilágban csak szórványosan jelenhettek meg. Kökényesi Mátyás emlékei szerint a pap csak beszélgetni járt hozzá-juk, így tőle tudták meg, hogy a katonák a kerítéseket mind feltüzelték.52 Kiss Imre plébános a Historia Domusba így emlékezett meg az efféle láto-gatásokról: „Házrol-házra, tanyárol tanyára járva csititgattuk, csendesitet-tük az embereket. […] Minden pótolható idővel, csak a hit és remény ma-

 
44  GAÁL ISTVÁN: Jászladány története. III. köt. 1920–1999. Jászladány, 2000. 52., 71. p. 
45  Nagy Károly (1930, Jászladány, 2015.03.06.) készítette: Vincze János László. 
46  Nagy Károly (1930, Jászladány, 2015.08.16.) készítette: Vincze János Farkas. 
47  Gazdag Péterné Molnár Eszter (1939, Jászladány, 2015.02.17.) készítette: Vincze 

János László. 
48  EFL. Archivum novum par. Jászalsószentgyörgy, 1943–. 743/1945. 
49  Fejes Lászlóné Vincze Irma (1936, Jászladány, 2015.02.06) készítette: Vincze János 

Farkas. 
50  Gál Lajosné (1932. Jászladány, 2014.08.19.) készítette: Vincze János Farkas. 
51  Gál Lajos (1926. Jászladány, 2014.08.19.) készítette: Vincze János Farkas. 
52  Kökényesi Mátyás (1926, Jászladány, 2014.08.29.) készítette: Vincze János Farkas. 
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radjon meg a szivekben. Az volt a legnehezebb az egész kilakoltatásban: a csüggedőket vigasztalni és bátoritani, családonként s házanként öntöttünk beléjük erőt.”53 A Halomi dűlőúton a Millér folyócska mellett volt az úgy-nevezett pap-tanya, ami a plébánosé volt. Major Ferencné elbeszélése sze-rint, akik szintén ott húzhatták meg magukat, néha kilátogatott oda Kiss Imre plébános is.54 Nagy Mihályné bővebben számolt be Kiss Imrének a hitéleten túli tevékenységéről:  „Olyan vót, hogy a tanyába kiment, tudod, akik ott maguk vótak, illetve akik kimenekültek ott mindenkiné vót. Beteglátogatást, azt sorba látogat-ta az biztos, mindig mondta szegíny apám, hogy ilyen pap oszt a világon sincs. Felkutatta az öregeket, meg akik a háború féllábbal, sebesülten ha-zagyüttek, azok mindenkit sorba látogatott. Tát nem sok időt tőtött ott ve-lünk a izé be, kastélyba, mikor ott voltunk összejőve.”55  Bagi Kálmánné nem emlékezett arra, hogy járt volna-e náluk egyházi sze-mély, ezért csak imádkoztak.56 Bíró Andrásnéék szintén a mindennapi imában és szenténekek éneklésével találtak utat Istenhez,57 míg Donkó Lajosék Bibliaolvasással.58 Kurucz István sem emlékezett arra, hogy egyhá-zi személy járt volna náluk.59 Azok, akik közelebb voltak valamely másik községhez, oda jártak szentmisére. Cseh Jánosnéék gyalogosan mentek Tiszasülyre.60 Fejes Lász-lóéktól pedig már egyszerűbb volt a szomszédos Besenyszögre menni templomba.61 A visszaemlékezések alapján látható, hogy a fennálló vész-terhes időszakban a hitélet többé-kevésbé mindenhol megjelent, az egyházi személyzet látogatásai pedig lelki kapaszkodót és a kilakoltatást megelőző szervezett közösségi élet nyújtotta reményt jelképezték. Nehézséget jelentett ebben a tragikus időszakban a helyi egyházköz-ség fenntartása is. Kiss Imre plébános levelében így fogalmazott: „Itt van Földeséknél egy nehány bútor darabom, ezzel majd beveszem magamat a plebánia egyik szobájába Devánszky Imrével együtt ki a tanyai iskola mel-lett lakik, és ott látja el a hiveket. Majd a berényi és fényszarúi atyafiaktól keritek egy kis eleséget, hogy új termésig (de lesz-e hiszen vetve sincs?) valahogy kihúzzuk. Ketten elvégezzük az összes lelkipásztori munkát és nagyon kérlek, hogy Kegyelmes Főpásztorunk elé terjeszd azon tisztelettel-
 

53  JSBP. Kiss Imre Historia Domusa 6–7. p. 
54  Major Ferencné Kormos Jolán (1937, Jászladány, 2015.03.21.) készítette: Vincze 

János László. 
55  Nagy Mihályné Karkus Margit (1939, Jászladány, 2014.08.21.) készítette: Vincze 

János Farkas. 
56  Bagi Kálmánné Drávucz Margit (1926, Jászladány, 2015.02.23.) készítette: Vincze 

János László. 
57  Bíró Andrásné Cseh Katalin (1939, Jászladány, 2015.03.09.) készítette: Vincze János 

László. 
58  Donkó Lajos (1934, Jászladány, 2015.02.23.) készítette: Vincze János László. 
59  Kurucz István (1935, Jászladány, 2015.03. 05.) készítette: Vincze János László. 
60  Cseh Jánosné Donkó Teréz (1931, Jászladány, 2014.08.12.) készítette: Gál Anikó és 

Vincze János Farkas. 
61  Fejes László (1931, Jászladány, 2015.02.06.) készítette: Vincze János Farkas. 
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jes kérésemet, hogy Baranyi Sándort valahová elhelyezni kegyeskedjék, kit hazamenetelünk után igy is kénytelen leszek szülei házához, Jászberénybe, szabadságolni, mert sem ágyat, sem kosztot adni neki nem tudok és Jász-ladányon senki segiteni nem tud rajtunk!!” Végül levelének végén Baranyi helyzetére ismét visszatért: „Nagyon kérlek, a Kegyelmes Úrnak röviden referáld el helyzetünket addig is míg módomban lesz kézcsókra megjelenni és részletes jelentést tenni. A nyárig kettőnknek is müvészet lesz megélni, mert nem csak mi, de az egész község koldús szegény lett. Ezért kérem tisztelettel a Baranyi elhelyezését.” 62 A posta- és úthálózat tragikus volt. Kiss Imre a következőképpen oldotta meg a kapcsolattartást Egerrel: „Föl-des Menyhért teológusunkal próbálom a levelet Egerbe eljuttatni, ha sze-rencsésen beérne a fiú. Röviden informálni szeretnélek Jászladány kétség-beejtő helyzetéről.”63  Visszaköltözés után Rékási Pálné beszámolt arról, hogy milyen érzés volt a visszaköltözés utáni hálamise. „És utána ugye jött a föltámadás. Elővettük azokat a megdézs-mált ruha helyett, amiket a szekrénybe maradt és felöltöztünk. Még annyi-an nem voltak a ladányi templomba mikor elmentek hálát adni az Úristen-nek, hogy hazaértünk, otthon vagyunk. És amikor a körmenet harangja szólt, imádkoztunk. Olyan szívvel énekeltük azt a körmeneti énekeket, hogy otthon vagyunk, hogy azt nem lehet elmondani, hogy az milyen nagy dolog volt.”64 Kiss Imre a Historia Domusban így fogalmazott az újrainduló hitélet-tel kapcsolatban: „Közben megindult a le[l]ki ujjáépités is, 3-3 napos lelki-gyakorlatot tartottunk hiveink számára. Iskolában és egyesületekben meg-indult a gyermekek-ifjak és felnőttek lelkeinek az átdolgozása. Teljesen kézbe vettük az iskolánkivüli népoktatást s igyekeztünk politikamentesen a keresztény demokracia elvei szerint iskolázni tiszta katolikus népünket.”65 Jászladány három hónapos tragikus időszaka alatt is igyekeztek az egyház kötelékéhez tartozók mindent megtenni mind a hitélet fenntartásá-ra, mind pedig a hívek lelki nyugalmának megőrzésében. 
  

 
62  EFL. Archivum novum par. Jászladány, 1935–1960. 750/1945. 
63  Uo. 
64  Rékási Pálné Tóth Mária (1928, Rákóczifalva, 2014.10.04.) készítette: Vincze János 

Farkas. 
65  JSBP. Kiss Imre Historia Domusa 7–8. p. 


