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Egyed And rás piar ista ta nár azok közé tartozik , ak ik a szo
morú emlékű I944-es eszend őben nem mulasztottak el tenni
valamit a sz ö rny ű kegyetlenség. és a tömeggyilkosságok
megakad ályozására . Ez az "e l-nem-mulasztás", ez a " tenni valamit" azonba n korán tsem volt ak
koriban olyan természetes. Sőt : kifejezetten életveszé lyes vállalkozásnak min ős ü lt ; többen is éle
tükkel fizettek azé rt, mert megkísérel ték üldözött honfitár saik életét megmenteni , szenvedése iket
és megpróbál tatása ikat enyhíten i. Egyed And rás ismer te a veszélyeke t, mégis k ö zrem űk öd ött

nemcsak egyes személyek tnentésében , de részt vett intézetek védelmének megszervezésében is.
A Gestapo ezért - több tár sával együtt - le tartóztatta . Ha kicsit körültekintőbb , "ügyesebb", ta
lán elkerüli a találkozást a ném et titkosrend őrséggel. De szabad-e hibául felrónunk a tud ós pap
tan árnak , hogy nem eléggé járatos a kon spirati v szabályok ismeretében?

Magyarországon mintegy száz egyházi személyt - papot, szerzetest - vontak felelősségre em
bermentésben, antifasiszta ellenállásba n való részvé telük miatt. Tö bbet közülük k ivégeztek , in
terná lta k, őrizetben ta rto tta k. Az eddig felt árt ada tok szerint a k ül önb ö z ő keresztény egyházak
ból to vább i 150-200 klerikus folyta tott ernberment ő, ellenálló tevékenységet úgy, hogy sikerült
kikerülniük a fas iszta terrorszer vezetek ellenőrzését vagy megtorl ását. De akadtak más kontroll
tényezők is. Miel ő t t a pa pok egyálta lá n összeü tközésbe kerülhettek volna a náci te rro rszerveze
tekk el, má r szembe ta láltá k maguk at a hivat alb ól irányitott közvéleménnyel.

Am ikor a rró l fagga tom Egyed Andrást, hogyan sikerült magát mind végig tá vol tarta nia a "di
vatos" eszmeá ra mIa to któl, így válaszo l :

- G yermekkoromban Edelényben sok zsidó szá rmazású ját szótársam , barát om volt. Gyö n
gyösön , gimnazista koromban is. Edelényben - vak ációm alatt - rend szere sen németül beszélget
tem egy művelt , de szegény zsidó kereskedővel , fran ciául pedi g egy fiat al ügyvéddel. A családból
hoztam ezt a szellemet, ami továbbra is elkísért.

Edelény községben Egyedéke t mindenki nyíl tsz í vű , becsületes és segítőkész embereknek tar
totta . Ha nem így lett volna , Weinsteinéknek bizony ára eszükbe sem jut, hogy Egyed Ján os sza
bómesterh ez forduljana k segítségért külföld ön szorult helyzetbe juto tt roko naik érdekében. Azt
ugyan jól sejtetté k, hogy sem a szeré ny viszonyok közt élő Egyed csa lád , sem a külföld i ösz töndí
jat élvező egyete mista kispap And rás korán tsem rendelkezik .olyan pénzügyi erőtartal é kkal .

hogy bárk in is kom olyan segíte ni tudjon. Weinsteinék mégis meg volt ak győződve arról, hogy
Egyedék nek nem az lesz az első szavuk, hogy : "Ugyan kérem !" , hanem az, hogy " Mi nde nt meg
próbálunk elkö vetni .. . "

l 939-et írtak. Nyár volt, az utolsó békés hón ap ok Euró pá ba n. Vajon eljuto tt-e a hír a kis fran
cia faluc skában vakációzó Egyed Andráshoz, hogy ideha za megint újabb törvényt hoztak egy, a
" nemze t számára kártékony" kisebb ség ellen ? Valószínilleg nem . Arról sem soka t hal lha tott,
hogy állig felfegyverzett had osztál yok sora koz nak föl egy védtelen ország ha tárán, s csak a pa
rancsra várna k, hogy elszab adulj on a pok ol, melynek lán gjai egyszer majd hazáját is elérik . . .
Aztán elérk ezik a világ tö rténelem legvészjóslóbb szeptembe re. A franc ia lak osság egyelőre csak
az újságok címo lda lá ról értesü l a háb orú sz ő rnyűségeirő l és megpróbáltatása iról. Egyed András
nak azo nba n már ezekben a nap okban felada tik az első lecke emberségb ő l. segi tők észségb ő l .

- I939-ben egyete mi ösz töndíjat ka ptam - szakvizsgá m után - fra nciao rszági ku ta tások céljá
ból - mondja. - Már 1939 júliusába n kimentem , és egy Versa illes környék i faluban lak tam , va
kációztam egy ott nyar aló fran cia tan árcsaládnál. Szepte mber l-én kitört a háb orú . Szeptember
vége felé levelet kap tam Edelé nybő l. édesa pá mtól. A zsidó törvények miatt az edelényi Wein stein
csa lád egy tagj a , Wein stein Gy ula feleségével és gyermeke ivel elhagy ta Magya rországot , hogy
Ameriká ba menjen - Írta . - A háb orú miatt , német tám ad ásoktól félve a francia hajó 'nem mert
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elindulni, igy Weinsteinék Párizsban rekedtek, és nincs pénzük a megélhetésre. Az edelényi csa
lád megtudta, hogy én kint vagyok Franciaországban, és azért arra kérték édesapámat, írjon ne
kem, segítsek rajtuk. Én azonnal felutaztam Párizsba, megtettem a szükséges lépéseket. A Sémi
naire des Carmes vezetőségeadott volna számomra kölcsönt a menekülő, illetve emigráló Wein
stein Gyuláék megsegítésére. Előzőleg már egy évet töltöttem a Séminaire des Carmes-ban, ezért
jól ismertek ott. A kölcsönt az október végétől esedékes ösztöndijamból fizettem volna vissza ...

Ezután találkoztam a kivándorlókkal. Végtelen hálásan köszönték a gyors közreműködést, de
közölték, hogy éppen egy-két nappal látogatásom előtt a Rotschild-alapitványtól kaptak segitse
get. Nagyon meg voltak hatva, mint később az edelényi rokonok is.

Lengyelország megtámadásával a náci Németország automatikusan hadiállapotba került
Franciaországgal. Egyed Andrásnak a mind fenyegetőbb háborús események mia tt 1940. febru
árjában el kellett hagynia Párizst. Tanulmányait Budapesten folytatta. Még ez év júniusában
pappá szentelték, s bemutathatta első szentmiséjét Edelényben.

Amikor 1941 novemberében Máramarosszigetre helyezték francia-latin szakos tanárnak az
ottani piarista gimnáziumba, Magyaroszág már hadiállapotban állt a Szovjetunióval. Párizst rég
megszállták a németek. Egyed András nem a politika embere; igazi, tudós típusú paptanár.
Csendes, halk szavú ember, akit azonban mindenütt szeretnek diákjai, mert megérzik, hogya
szigorú szerzetesi külső mögött mindenkivel együttérző, meleg szív dobog. Amikor a háború né
met hadifogságból szökött francia tiszteket (köztük tanárt, szerzetest, kispapot) sodort Magyar
országra, közülük többen emlékeznek a fiata1 piaristára. A budapesti egyetemen töltött hosszú
évek után jól emlékezett Egyedre volt francia lektora; Georges Deshusses. Előfordult, hogy Des
husses ajánlóve1e1ével érkezett Máramarosszigetre francia látogató. A vendégek nek fellélegzést,
kikapcsolódást jelentettek a Szigeten töltött napok. Egyed érezte, szükségük van rá, s maga is
hívta őket. Egy alkalommal fölkereste őt Pierre Moortgat bölcsészdoktor is, aki akkor helyettes
francia kultúrattasé volt. .
. Ha Egyed András nem rontja is külföldi vendégei fogadásával saját jó hírnevét a hatóságok
előtt, mindenestre nem öregbíti azt. Mert a Magyarországon tartózkodó francia hadifoglyok
szabad mozgástélveznek ugyan, de a rendőri-csendőri szervek gondosan utánanéznek. hol s kik
kel tartanak kapcsolatot. Macskássy Pál, a Magyarországon tartózkodó francia hadifoglyok
adatainak kutatója nemrégiben a következő följegyzést találta Franccis Braun papnövendékről :

1943. aug. 26. Braun Francois zászlós a gödöllői premontrei gimnáziumban van munkára kiadva.
- Nov. 2-ig kér Máramarosszigetre szabadságot, ahova egy piarista tanár hívta meg vendégségbe.
Elintézés: "Kivételesen megkapja" Gatkiewitz fhdgy előterjesztésealapján, egyidejű/eg értesitve a
boglári tábor parság , a 8. Honv. Ker. Parság Kassa és a m. kir. csendőrnyomozóparság Ungvár.

A levéltári adatok között Macskássy megtalálja a látogatásról utólag készített jelentést is:
8/1. nyomozó alosztály - Kassai V/Il Cső. ker.
Braun Francois francia internált zászlós 1943. szeptember 17-én érkezett Nagybányáról Mára

marosszigetre. Az utat gyalog tette meg. Máramarosszigeten dr. Egyed András piarista gimnáziumi
tanárnál szállt meg, és itt tartózkodása alatt állandóan ennek társaságában látták. Máramarosszi
getről szept. 22-én távozott el vonattal Gödöllőre. Máramarosszigeten való tartózkodása alatt elle
ne hátrányos észrevétel ném volt megállapítható. Aláírás (Dominyi ?) cs. szds.

A háború Egyed András szépen induló tudományos pályáját, ambícióit alaposan lefékezí. El
ső érdeklődést keltő tanulmánya a máramarosszigeti piarista gimnázium I943/44-es évkönyvé
benjelenik meg (Az átöröklés és a befolyás törvényei a szülők nevelő munkájában). Ez volt a kez
dő lépcsőfok, melyen elindult, s melyet aztán több mint két évtized kihagyással a pszicholing
visztika izgalmas, addig alig ismert, új tudományterületén folytatott - hazánkban az elsők
között,

Albert Pfíeger (Un rescapé de Hongrie témoigne) I, Bajomi Lázár Endre ( Ego sum captivus galli
cus) 2 és más források, visszaemlékezések szintén megemlítik azt az örvendetes körülményt, hogy

I Egy magyarországi menekült tanúskodik. - Saint-Pourcain sur-Sioule ; 1970.
2 Francia hadifogoly vagyok. - Bp. 1980.
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a Hőgyes Endre úti Champagnat iskola, valamint az Ajtósi Dürer soron levő Vakok Intézete és a
Szent Szív zárda előtt még külön kivezényelt magyar rendőrség ís biztosította a védettséget.
Rendkívül sokat jelentett ez 1944. november-decemberben, amikor a nyilas különyítmények
nem sokat törődtek sem a külföldi menlevelek tekintélyével, sem azok birtokosaival. A bejáratot
őrző géppisztolyos magyar rendőr jelenléte azonban mégis riasztólag hatott, s a bentlevők

(értsd: az üldözöttek) viszonylag biztonságban érezhették magukat. Az említett három egyházi
intézmény október 15-e után rohamosan megteit a fajüldöző rendeletek elől menekülőkkel, a
Champagnat iskola padlása pedig ráadásul szökőttnémet katonákkal is.

Nagyon sokan köszönhetik életben maradásukat ennek az őrszemnek, s azoknak is, akik ezt
az őrséget elrendelték. De legfőképp mégis Egyed Andrásnak, akitől az őrség felállításának gon
dolata származott. Ezek az őrségek - a Champagnat iskola kivételével- az ostrom utolsó napjai
ig ott posztoltak, és - Lévai Jenő (Szürke Könyv, 93. old.) szerint - csak a Szent Szív zárdában
kétszáz üldözött nő és gyermek élte túl az ostromot.

Egyed Andrást 1944 őszén tehát már Budapesten találjuk. Francia barátaihoz fűződő kapcso
lata mind szorosabbá válik. Az országot megszállva tartó német csapatok ezeket a franciákat el
lenségnek tekintik; segítségre, pártfogásra szorulnak tehát. Amikor elnézem a velem szemben
ülő Egyed András törékeny alakját, hallgatom átgondolt mondatait, alig-alig tudom elképzelni,
hogy ez a rendkívü) intelligens szerzetespap a háború kellős közepén nem is egy olyan feladatot
teljesített - a gyengébb fél oldalán -, amelyet annak idején nála "rátermettebbek" sem igen vál
laltak. Ahogy ezekre az eseményekre olyan szerényen, minden pátosz nélkül emlékezik vissza,
hogy érdemeit legszívesebben holmi alárendelő mellékmondatokba rejtené. Semmit sem részle
tez, s amire nagyon kiváncsi vagyok, mástól kell megtudnom.

Miután az ország területéről már több mint félmillió zsidót, zsidó származású keresztényt az
auschwitzi haláltáborba hurcoltak, a főváros maradt az a sziget, ahol a szerencsétlen üldözöttek
megpróbálták az elhurcolást, a gettóba kényszerítést, a kivégzést hamis papírokkal, menlevelek
kel, főleg azonban jó szándékú, bátor emberek segitségével elkerülni. Szomorú, tragikus jelene
tek játszódtak le Budapest utcáin. A szerencsétlen áldozatokat úgy terelték, akár az állatokat,
sőt annál is durvábban. Hangosan szidalmazták, ütlegelték őket - s mindezt egy milliós lakosú
keresztény nagyváros polgárainak szeme láttára ... Van az esztergomi Primási Levéltárban egy
beküldött újságkivágás az Egyedül Vagyunk című lapból. Az egész oldalt betöltő írást - sajnála
tos módon - éppen Egyed Andrásnak egyik rendtársa írta alá. A cikk azt igyekszik bizonygatni,
hogy - idézzük - "a felebaráti szeretet parancsa a zsidókérdés megoldásával még nem szenved
csorbát, hanem helyesen érvényesül".

Egyed András piarista tanár szobája a József körúton éppen olyan szerzetesi egyszerüséggel van
berendezve, mintha csak a rendházban lakna. Szerény bútorzat, körös-körül könyvek, jegyzetek,
folyóiratok.

- Szeretném, Tanár úr, ha elmondaná, hogyan kapcsolódott be az üldözöttek mentésébe.

- A megrendítő, kiváltó ok, ami miatt bekapcsolódtam az üldözött magyarországi zsidók
mentésébe, az volt, amikor a Baross utcán láttam, hogy óriási tömegben nőket hajtanak nyilas
karszalagosak, az egyik nő szinte ott a közelemben esik össze, és a nyilas fiatalember rákiált:
"Menj az anyád! stb. stb ... , mert beléd eresztek egy sorozatot!" Miközben lehorgasztott fejjel
megyek az úton, mintegy önmagamat szégyellve, hogy ilyen megtörténhet idehaza, hallom a tö

.megből : "Főtisztelendőúr!" - Hirtelen felnézek, s észreveszem, hogy egy, az egyetemről ismert
tanárjelölt nő, akkor 'már tanár, szól hozzám. Erre én kérdezem - mit is kérdezhettem volna
mást -: "Hogy van?" Ő pedig keserüen a fejét ingatta, mintha azt válaszolná, hogyan is érezhet
né magát. Annyit mondott még, hogy üdvözli Albert testvért. Tudtam, kiről van szó. Hisz ők is,
én is barátságban voltunk Pfleger Albert marista iskolatestvérrel. A történtek után valóban el
mentem a Hőgyes Endre utcába, a Champagnat iskolába', és átadtam az üdvözletet. Albert test
vér meglepődött, kérdezte, csakugyan ő vol t-e. Mondtam, hogy biztos, hisz jól emlékeztern rá az
egyetemi évekből. A maristák ekkor akcióba léptek, s hamarosan liikerült kiszabadítaniuk és biz
tonságba helyezniük a tanárnőt. Albert testvér arra is megkért, hogyértesítsem védencünk szüle-
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it. Egy budai utcában laktak, sárga csillagos házban. Néhány doboz szardíniát is küldött velem.
A szülők roppant megörültek, amikor megtudták tőlem, hogy a lányuk még él, és hogy én láttam
őt, találkoztam vele. Az édesapa ekkor arra kért, hogy a birtokukban levő portugál menlevelet
sokszorosíttassam valamelyik közjegyzőnél. A feladatot elvállaltam, s a menlevelet elvittem egy
közjegyzőhöz. Ők maguk adták meg a címet, de a közjegyzö nevére már nem emlékszem. Epi
zód, de az atmoszférárajellemző, hogy amikorjövök ki az utcából- az utca elég kihalt volt - egy
tízéves forma gyerek egész hangosan, majdnem ordítva mondja : "Ez a büdös pap a zsidókhoz
jár!" Ez is mutatja, hogy nem volt egészen veszélytelen a vállalkozás. Azonnal körülnéztem. nem
lát-e esetleg rendőr, vagy más valaki. Mindenesetre meglepett a gyerek hangos megjegyzése.

- Mi történt a szülőkkel?

- A sokszorosítás elkészült, a szülők hamarosan bekerültek a Champagnat iskolába, Albert
testvér közreműködésével, Akkor már állandó látogatója voltam a Champagnat iskolában levő

szerzeteseknek és az ottani menedékotthonnak. Több menekültet'is megismertem, akiknek kü
lönféle menlevelük volt. Egy házaspár megkért, nem vinnék-e munkaszolgálaton levő fiuknak
Zebegénybe egy ilyen menlevelet. Szívesen vállalkoztam rá. Amikor a menlevelet átadtam, s
négyszemközt lehettünk, gyorsan megsúgtam, hogy az a megbízatásom, javasoljam neki: a leg
közelebbi Pestre induló autóra vállalkozzék kísérőnek, s iparkodjék leszállni az egyik helyen.
A Hőgyes Endre utcával szemben levő telefonállomásról ezután telefonáljon a Champagnat is
kolába. Neki ugyanis nem volt igazolványa, bármelyik pillanatban elfoghatták. Oda fognak
menni érte - mondtam -, hogy bevígyék a Champagnat iskolába. Mint megtudtam, az autó vitte
egészen az iskoláig.

- Tanár úr érdeme, hogya Svéd Vöröskereszt védnoksége alatt álló Champagnat iskola, a Va
kok Intézete, valamint a Szent Szív zárda rendőri őrizetet kapott. Hogyan sikerült ezt elintéznie?

- A véletlen folytán. Felhasználtam és nem hagytam kihasználatlanul egy éppen kinálkozó al
kalmat. S a magam szerepe a továbbiakban talán ekkor vált jelentősebbé. Ezt igazolja a Svéd
Vöröskereszt 1945. február 2o-án kiadott nyilatkozata is.

Svéd Vöröskereszt
Magyarországi kirendeltségének központja
Budapest

1945. február 20.

Igazoljuk
hivatalosan, hogy dr. Egyed Andráspiarista tanár az elmúltfasiszta uralom alatt a Svéd Vö
röskereszt embermentőmunkajában önként és életveszélyt vállalva részt vett. Három intéz
ményünknél (Szent Sziv zárda, Ajtósi Dürer sor 21. sz., Champagnat francia-magyar elemi
iskola, Hőgyes Endre u. 5. sz., Vakok Intézete, Ajtási Dürer sor 39. sz.) tevékenykedett és a
bennük létesített menedékotthonokat és gyermekmenhelyeket közreműködésévelsikerűlt a
legnagyobb üldöztetések idején a legsúlyosabb fasiszta gyilkosságoktól és betörésektől

megmentenünk.
Tudomásunk szerint dr. Egyed Andrást a Gestapo elfogta, letartóztatta a Champagnat is

kola szerzeteseivel együtt, majd a Pestvidéki Törvényszék fogházába. onnan a Parlament
pincéjében hurcolták. Onnan szerencsésen kimenekült és ismétjelentkezett nálunk ..örömmel
vettük jelentkezését, mert értékes munkájára a Svéd Vöröskereszt a jövőben is igényt tart.

(olvashatatlan aláírás)
főmegbízott

Az történt ugyanis, hogy összetalálkoztam a Pestre költözött Jurka Fláviusszal, aki főispán volt
Máramarosszigeten az én ott-tartózkodásom idején, 1941-től 1944 júliusáig. Jurka Fiáviusz a
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magyarországi német megszállás idején lemondott a főispánságról. Humanista meggyőződésű

ember volt, é~ semmilyen körülmények között sem vállalta ezt a posztot. Tudomásom szerint
Jurkát 1949-50 táján hazájának igazságszolgáltató szervei 19évi börtönre ítélték, mert vállalta a
főispáni tisztet. A magyar hatóságok azonban - részint a Máramarosszigeten, részint Pesten ta
núsított humanista magatartása miatt - nem adták ki az elítélő bíróságnak. 1944 őszén sok dol
got mesélt nekem, melyek közül egy s más talán érdekelné a mai olvasót is. Jurka Fiáviusz a ro
mán éra alatt prefektus volt, vagyismagyarul főispán. Egyébként a pesti piaristáknál járt gimná
ziumba. Sík Sándor az osztálytársa volt. Jurka olyan jól beszélt magyarul, mint bármelyik ma
gyar születésű ember. Egy Máramarossziget környéki kisebb földbirtokos famíliának volt a
gyermeke, és magyar neveltetést kapott. Trianon után Szarvaszó a románokhoz került, ő otthon
maradt, s később prefektus lett. Elmondta még nekem, hogy amikor átmenetileg visszakerillt
Máramarossziget és Erdély egy része Magyarországhoz, Keresztes Fischer belügyminiszter le
utazott oda, hogy az adminisztrációt megindítsa. Természetesen Jurka Fláviusszal akart beszél
ni. Bejárták a várost, beszélgettek. Keresztes Fischer felteszi neki a kérdést: "Kit gondolnál leg
megfelelőbb főispánnakT' Jurka Fláviusz említette, hogy itt volna Székely Ákos, aztán - ha jól
emlékszem - a Mihályi testvérek. (Ez utóbbiak olyan román-magyar emberek voltak, tudtom
mal szintén kisebb birtokosok.) És még valakit említett. Keresztes Fischer gondolkodik egy ki
csit, és azt mondja: "Na nézd, nem! Te leszela főispán!" - Elképzelheted, hogy mennyire megle
pett engem ez a mondat - meséli nekem Jurka. - Azonnal tiltakoztam : Kegyelmes uram! Hát én
itt román prefektus voltam, és ezt elképzelhetetlennek tartanám ... És akkor Keresztes Fischer,
jó reálpolitikai érzékkel a következőket válaszolta: "Nézd, éppen azért, mert román prefektus
voltál, mert román származású vagy. Éppen ezért gondoltam, hogy a kisebbségek közötti össz
hang megteremtése érdekében a személyed megfelelő lenne."

A magam részéről hozzátehetem, hogy a legteljesebb mértékben megfelelt ennek a feladatnak.
Egyformán bánt magyarokkal, románokkal, ruszinokkal. Ember volt a legteljesebb mértékben.
A zsidókérdés kirajzolódásakor tisztán lehetett látni, hol áll, hogy szintén a humanitása volt
mindenekfölött a vezéreszméje.A magyarsághoz való hűsége pedig bizonyítást nyert akkor, ami
kor nem volt hajlandó vállalni a német megszállás alatt a főispáni szerepet.

Jurka Fláviusz egyik találkozásunk alkalmával- már itt, Pesten - azt mondja nekem: "Hallot
tad, hogy a Hódossy Palit' nevezték ki a magyar rendőrség országos főfelügyelőjévé?" - Én nem
ismertem ezt a nevet, és kérdeztern, ki az. Kiderült, hogy csendőrezredes. Ebben a pillanatban tá
madt egy ötletem: íme, új lehetőség kínálkozik a mentésre. Valószínűnek tartottam ugyanis,
hogy Jurka Fláviusz nem barátkozott volna Hódossyval, ha túlzottan szélsőséges nyilas lett vol
na. Sietek a hírrel Albert testvérhez, s közlöm, milyen módon lehetne esetleg segitséget kémi leg
alább néhány ház védelme céljára. Albert testvér azonnal eljött az Ajtósi Dürer sorba, ahol
Langletné és még egy személy, egy hölgy fogadott bennünket a Sacré Coeur rendházban. Előad

tuk nekik, hogy ilyen és ilyen lehetőség volna, megkérnénk Hódossyt Jurkán keresztül, bocsás
son valamilyen védelmet legalább egy-két ház rendelkezésére. Ezután felajánlottam. hogy szemé
lyesen megkérem Jurka Fláviuszt, beszélje rá Hódossy országos rendőr-főtelügyelőt, hogy bizto
sítsa három káz védelmét a folytonos nyilas betörések és elhurcolások ellen. O magáévá tette az
ügyet, és Hódossynál igen eredményesenjárt el. Természetesen ez nem a védett házak megalaku
lásának kezdetén történt, hanem már a nyilas uralom idején, október második felében.

Amint említettem, nem ismertem Hódossy Pált. Egyik alkalommal, hogy miért, miért nem,
mégis elmentem hozzá. Lehet, hogy meg akartam köszönni, lehet, hogy valami kéréssel fordul
tam hozzá. Nagyon szivélyesenfogadott. Tudta, hogy Jurka Fláviusz ismerőse, illetőleg barátja
vagyok. És érdekes módon, amig ott voltam, megszólalt a telefon. A főfelügyelő felveszi, és hal
lom, hogy szintén az üldözöttekkel kapcsolatos témáról van szó. Visszateszi a telefont, kicsit
gondterhelt arccal rámnéz, s azt mondja: - Tetszik látni, zsidóügyben már senki sem meri föl
venni a kagylót a németek miatt. Én még - ezzel a hangsúllyal ~ fölveszem... Hódossyval többé
nem találkoztarn, nyugatra menekült, de az utolsó pillanatig gondoskodott a hárm ház rendőri

védelméről. A rendházakat védő rendőrök géppisztoly használatára kaptak parancsot nyilas at
rocitások , házkutatások esetére.

J Valószínűleg megegyezik dr. Hódosi (St~óbl) Pállal.
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- Hogyan fordulhatott elő mégis. hogya Champagnat iskolát megszállták a németek?

- Addig nem volt baj, amíg a Gestapo be nem kapcsolódott a Champagnat iskola ügyeibe. Én
is ennek köszönhettem a lebukásomat. A Gestapo ugyanis már régóta figyelt bennünket, külö
nösen azokat, akiknek valamilyen kapcsolatuk volt a Champagnat iskolával. Figyeltek minden
kit, aki odajárt, s mint később kiderült, én is rajta voltam a listájukon. A Gestapo agent provoca
teur-ökkel dolgozott, s így sikerült lelepleznie embermentő tevékenységünket. Azon a napon,
amikor a Gestapo megszállta az iskolát, nem voltam ott. Csak másnap mentem megkérdezni,
mikor jöjjek éjféli misét mondani.

- Nem vett észre semmi gyanúsat az iskola körill?

- Szórakozottan mentem, és nem tűnt fel, hogy már nem áll rendőr a ház előtt. Automatiku-
san csengetek. és bent, két méterre a bejárattól ott a rendőr. Hátrább pedig, 10-15 méternyire
három SS-katonát látok. Megdöbbentem. Próbáltam nagyon rövidre fogni mondanivalómat.
Mondom a rendőrnek, hogy az igazgató úrral szeretnék beszélni. A rendőr ekkor közli, hogy a
szerzeteseke t a múlt éjszaka elvitték a németek. - Köszönöm szépen,akkor én megyek - mondom.
- Ne tessék elmenni - szól a rendőr. - A németek önnel is beszélni akarnak.

Láttam a sorsomat. Bizonyos önfegyelmet erőltetve magamra, fölmentem az emeletre. A fél
eme1etnél járhattam, amikor az egyik szobából utánam kiáltott egy SS-katona: - Wohin gehen
Sie? És visszahívott egy szobába. Ide gyűjtötték azokat, akik gyanútlanul jöttek be az intézetbe.
Voltak köztük szülők, akik gyermeküket akarták meglátogatni. Mert a francia elemi iskola még
ekkor is működött a házban, A szobából nem léphettűnk ki többé.

- Közölték , hogy miért tartják fogva?

- Semmit sem közöltek. Délután 3 óra tájban lehetett-I 944. december 21-én -, amikor elfog-
tak. Este fél tíz tájban egy ponyvávallefödött teherautóra raktak mindannyiunkat. Annyit érzé
keltünk, hogy Budára visznek. A Pest-Vidéki Törvényszék fogházába kerültünk. Mindjárt meg
érkezésünk után a II. emeleten fölállítottak a csoportból tizenkettőnket. Most sem tudom, mi
nek alapján esett a választás erre a tizenkettőre, köztük énrám. A falhoz állítottak, velünk szem
ben pedig tizenkét géppisztolyos német katona. És vezényeltek : "Arccal a falnak! Fejeket
lehajtani !"

Lehajtjuk a fejünket. A závárzat kattog. Meg voltam győződve, hogy kivégeznek bennünket.
Úgyhogy - különös módon - minden fázisát ismerem annak a pillanatnak, amikor az ember ki
végzés előtt áll. Azt, hogy mire gondol az ember ilyenkor.

'Amikor elmaradt a lövés, kiadták az utasítást, hogy tegyük le a kalapot, rakjunk bele min
dent, nadrágtartót. zsebkést §th. Biztosan azért, nehogy öngyilkosságot kövessünk el. Utána a
fogházőrhöz kellett mennem. Ez volt az a bizonyos Lemke, akiről oly sokat írtak azóta. Lévai
Jenő és Thiefenthaler is. Utána átadtak egy német fogházőrnek.aki felvitt az épület legtetejébe.
Ez volt a legveszélyesebb az állandó bombázások miatt.

Ezután jöttek a cellába a többiek is, akiket szintén nem végeztek ki. Borzasztó hideg volt bent,
és nem kaptunk semmiféle takarót. Amikor a sötétben kitapogattam az egyik ágyat, ráfeküdtem.
és csak kuriózumképpen emlitem : az első tizenegy nap alatt - nem tréfa -legfeljebb öt órát alud
tam. Rettenetes idegfeszültség volt az emberben. Nem tudtam, mi lesz a sorsom. Semmit sem kö
zöltek velünk.

Egy idő múlva rabszállító autón elvittek bennünket a Gestapo egyik központi épületébe. Ha
jól emlékszem, egy, a János-kórházzal szemben levő villába. Választhattunk. hogy magyarul
vagy németül vállalkozunk a kihallgatásra. Én a németet választottam. Gondoltam, talán így
jobb lesz.

A Gestapo tiszt azzal kezdte kihallgatásomat. hogy mikor kerültem kapcsolatba a Champa
gnat iskola tanáraival. Mondom, hogy l 934-ben, mielőttPárizsba mentem volna. Mindjárt utána
kérdezi, mit tudtam arról, hogyamaristák szökött német katonákat rejtegetnek. Hozzátette
még, hogy elere Bernát, aki maristajestvér volt, és német fogságból szökött át Magyarországra,
s természetesen az itten maristáknál lakott, szervezte azoknak a német katonáknak a szöktetését,
akik Magyarországon teljesítettek szolgálatot.
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- Hogyan kerülhettek a német katonák kapcsolatba a Budapesten működő francia szerzetesek
kel?

- Többen elzászi születésűek voltak, s így l 94o-ben német fennhatóság alá kerültek. A néme
tek besorozták őket, de francia érzelműek maradtak. Mondtam a Gestapo-tisztnek, hogy sem
mit sem tudok a bújtatott német katonákról. Engem elsősorban tényleg a humanitárius szem
pontok érdekeltek, a budapesti üldözöttek mentése. Én a saját feladatomat tartottam fontosnak,
s ez abban merült ki, hogy állandó kapcsolatot kellett tartanom Jurka Fiáviusszal, informálnom
őt a három házban bújtatott üldözöttek helyzetéről. Ö viszont Hódossyval állt összeköttetésben,
s egy pillanatra sem engedte hanyagolni a házak őrzésének gondját. Másra tehát nem nagyon fi
gyeltem. Ezért határozott hangon közöltem a Gestapo-tiszttel, hogy azonnal hozassa ide Bemát
testvért. A Gestapo tudniillik arra hivatkozott: Bernát már bevallotta, hogy én is tudtam a pad
láson megbújó német katonákról. A tiszt azonban elhárította kérésemet. Trükk volt az egész.

Szilveszter estéjén az egyik zsidó származású fogolytársunkat elvitték vendéglőket és pincék et
feltörni, hogy bort hozzanak a mulatozáshoz. Mikor ez a fiatalember visszajött, figyelmeztetett
bennünket: Uraim, vigyázzanak, nagyon csendben legyenek, mert a németek arról beszéltek,
hogy be fognak lövöldözni az ablakon keresztül. Nem történt meg, hál' Istennek, de megtörtén
hetett volna. Az emberéletet semmibe vették. Velünk, papokkal szemben pedig különös utálatot,
gyűlöletet éreztek az SS-katonák.

Ha jól emlékszem, január 4-én levittek bennünket a földszintre. Ittközölték, hogy átvisznek a
Parlament pincéjébe. Még zárójelben szeretném megemlíteni, hogy civil fogolytársainkat. akiket
nem gyűlöltek annyira, mint bennünket papokat, szabadon bocsátották. Es csak úgy véletlenül
mondtam egyiküknek, ha esetleg volna rá lehetősége, értesítse a piaristákat, hogy itt és itt
vagyok.

- Ismerte ezt a foglyot névről?

- Nem, de a többieket sem igen. A paptársak közül Kovács.Alajos nevére emlékszem. 4 Vele
már a kezdet kezdetén összekerültem. Később persze megtaláltam Albert testvért a második
emeleten, az összes maristát, köztük szegény Bemát testvért, nagyon összevert arccal. Nem volt
messze attól, hogy kivégzik.

A piaristáktól csakhamar élelmiszercsomagot kaptam. Képzelhető,mit jelentett ez annyi éhe
zés után. Időközbena nyilas Számonkérő Szék egyik embere is bekerült hozzánk. Mint a szav~i

ból kivettem, összevesztek a németekkel valamilyen léfoglalt kincsek, javak elosztásán. Mi sem
volt könnyebb a nagyobb fegyveres erővel rendelkező németek számára: "leül tették" a partnert,
hogy ne zavarja őket. Ezt a nyilast, mint később hallottam, kivégezték a németek.

- Mennyien lehettek, akiket átszállítottak a Parlament pincéjébe?

- Százhatvannyolcan. Hogy honnan veszem ezt a számot? Valószínűleg hallottam a többiek-
től, vagy az őrszemélyzettől. Amikor átmentünk a Lánchídon, támadás ért bennünket. Kicsit
szétszaladtunk, és el tudom képzelni, hogy talán megszökhettem volna. De hova jut az ember?
Kihez menjek be? Az ember sorsára bízta magát, és a csapat összeáll t. Mentünk tovább, vittek
bennünket a Parlamentbe. Örzőink magyar rendőrök voltak, de a fő börtönőr német. A Parla
ment pincéjében háromnapi éhezés következett. Nem kaptunk semmit, kivéve egyszer 2 vagy 3
szem apró krumplit. ,

Egyszer - január 9-én - a nevemet hallom: Egyed Andrást a budapesti főkapitány kihallgatás
ra váda. Nem Hódossyról volt szó. Az történt ugyanis, hogy a rendház részéről megpróbáltak
kapcsolatot teremteni a bennünket őrző'rendőrséggel.A házfőnök és az egyik piarista, úgy em
lékszem, Pintér Mihály járt el az ügyemben. Amikor kimegyek a hívásra a pincebejárathoz, lá
tom, hogy egy rendőrfőhadnagy - Ferenczynek hívták - tárgyal, majdnem vitatkozik a Gestapo
börtönőrrel. Ez azt mondja neki: - Rendben van, kiengedem, de délután feltétlenül visszahoz
zák.

4 Ebben a börtönben raboskodtak még Thiefenthaler József és Simon László katolikus papok, valamint
egy Lengvelországból menekült lelkész, akinek nevét nem sikerült eddig kideríteni.
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Beültem a motorkerékpár oldalkocsijába, mert azzal jött a rendőr, s kérdezem tőle, mit jelent
sen ez. - Az az érzésem - mondja -, hogya tanár urat ki akarják szabadítani. - Miután meg
érkeztünk, oda kellett mennem az akkori főkapitányhoz,valami Sch-val kezdődő nevű személy
hez, utána pedig egy nyilas főemberhez. Pusztán annyit kérdeztek tőlem, hogy származásilag
nem vagyok-e zsidó. Ezután a nyilas párt és a rendőrség összekötője vette kezébe az ügyet. Adott
mellém egy rendőrt, hogy menjek vele a rendházba, és ha neki is tudunk helyet biztositani, akkor
ezután ott fog őrizni engem. Így is történt. Másnap visszavittek a rendőrségre. Az előbb említett
összekötőugyanis azt mondta, hogy kapcsolatba akar lépni ügyemben a Gestapo főnökségével.

Választ azonban nem kaptam. Helyette új rendőrt adtak mellém, s újra vissza a rendházba. Így
ment ez pár napig.

Végre megérkezett a válasz a Gestapótól. Ez a kivételesen jóindulatú összekötő' megmutatta
az írást. Rendkívül buta és bárgyú szöveg volt. Ebben az iratban egy Gattstein nevű őrnagy

"nem javasolja dr. Egyed András piarista tanár szabadon bocsátását, minthogy nevezett, mint a
Prónay különítmény szolgálatvezetője, fosztogatásokban és rablásokban vett részt" stb., stb.

Az összekötő egy este két rendőrrel jelent meg a piaristáknál. A rendfőnökkel. Zimányi Gyu
lával beszélt, majd engem is hívattak és az őrzőmct is. Közölték, hogy fogságom nem szűnik

ugyan meg, de minthogy a rendfőnök vállalja, hogy nem szököm meg, feloldanak a házi őrizet

alól ügyem bírósági tárgyalásáig. Mondanom sem kell, hogy bírósági tárgyalásomra már nem
kerűlhetett sor. ;

Január l 8-án jöttek be a szovjet csapatok. Ekkor szabadultam. De mint ezekben a napokban
tapasztaltam, nem én voltam az egyetlen piarista, akit zsidópártolás eimén bíróság elé lehetett
volna állítani. Magában a rendházban is több zsidó származású fiú dolgozott felszolgálóként. De
róluk csak hallgatnom kellett, őket a házfőnök rejtegette.

-' Érdeklődtek-e már katolikus történészek tanár úrnak az üldözöttek érdekében tanúsított
magatartásáról?

- Nem nagyon. Bár lehetséges, hogy.nevem - mint legutóbb a Vigiliában - másutt is elöfordul
egy-egy visszaemlékezésben. I96o-ban egy edelényi, zsidó származású férfi - Mogyorós Béla - lá
togatott haza Mexikóból. Együtt gyerekeskedtünk. Meglátogatta szülei sírját Edelényben, s
egyúttal irántam is érdeklődött. Aztán Pesten fölkeresett, és megkérdezte, tudom-e, hogy spa
nyol nyelvű kiadás is megjelent arról, kik mentették a magyarországi üldözött zsidókat, s ebben
a könyvben az én nevem is szerepel. Erről nem tudtam.

o

"A Gondviselés eszközeivé váltak..."

1944. november 3-án hosszú menetben elcsigázott nőket hajtottak a Baross utcán. Előző nap riasz
tották őket Pécelen, ahol addig árkot kellett ásniok. Az éjszakát ázvafázva a vizes füvön töltötték..
Némelyek az út szélén maradtak, mert kidőltek ..sorsuk ismeretlen. Most a menet iránya: nyugat, a
bizonytalanság. Ebbe a hajszolt sorba kerültemjómagam is. El sem tudtam képzelni, hogy bírhatom
ki az előttem álló végtelen utat, hiszen már a menetelés második napján sem volt igen erőnk legkö
zelebbi társunkhoz szálni, csak jellel biztattuk egymást. Az élelmet pedig sokunk - hogy könnyítsen
terhén - út közben a földre rakta.

5 A szóban forgó összekötőtiszt a legnagyobb valószínűség szerint Szalai Pál volt. Későbbi felelősségre

vonásakor a perében elhangzott tanúvallomások alapján a Népbíróság dicsérettel igazolta és felmentette.
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