
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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Az elgyötört nők sora mellettijárdán, ajáró-kelővárosiak között meglepetésemre volt egyetemi
társamat, dr. Egyed András piarista tanárt pillantottam meg. Leszegettfejjel ment. Az volt az érzé
sem, hogy nemcsak fájlalja, hanem szégyenli is, hogy csordaként hajtják a mellette vánszorgó em
bercsoportot. Ráköszöntem. Ekkor pillantottfel. Nyilván kínosan érinthette, hogy az egyetem pad
jaiból ismert kolléganőjét ilyen embertelen körülmények között látja viszont. Döbbent zavarában
ezt kérdezte: "Hogy van?" - Hosszú társalgásra nem volt lehetőség. Ennyit válaszoltam: "Üdvöz
löm Albert testvért". Azt reméltem, ha üzenetemet átadja a francia maris ta szerzetesnek: Pfieger
Albert testvérnek, ő majd valahogy módot talál arra, hogy kimentsen a halálmenetből.

Egyed András dr. - amint megtudtam - üzenetemmel haladéktalanul felkereste Albert testvért,
aki megadta neki szüleim eimét. Egyed András dr. még aznap elment ssideimnez.oklket addig nem
is ismert, s akik tőle tudták meg, hogy ismét Pestre kerültem. Szüleim ekkor a Városmajor utcában
egy csillagos házban laktak. Utólag hallottam, hogy Egyed Andrást az utcán ilyenféle hangos, gú
nyos megjegyzések kisérték : ,,A büdös pap megy a zsidókhoz". Nem tudhatta, hogya megjegyzések
nem zúdítanak-e nagyobb veszélyt a nyakába, hiszen akkoriban a felfegyverzett nyilasoknak nem
kellett elszámolniuk a golyókkal, és nem ritkán 14-15 éves suhancok kezében volt a fegyver.

Egyed András dr. volt az első, aki ebben a helyzetemben segíteni igyekezett.
Menetünket ezután áthajtották a budai oldalra (talán a mai Petőfi-hídon, erre nem emlékszem

pontosan). Estére Budafokra érkeztünk, deszállásunk nem volt. Az eső esett, teljes volt a zűrzavar.

(Megszökésre a zűrzavar ellenére sem lehetett gondolni az ismert körülmények miatt.) Végül azt
mondták: ki-ki gondoskodjék szállásáról. Persze ezt kimondani könnyebb volt, mint megvalósítani:
iskola, kaszárnya már előttünk zsúfolásig meg telt. Végül harmadmagammal a Budafokforgalmi te
lepi HÉV-állomás épületébe kerültem: ott terítettük le ázott pokrócainkat aföldre, illetve a köve
zetre. Két társnőm közül az egyik tüdőbajos volt, a másiknak - hajói emlékszem - szívbaja volt.
Magam is belebetegedtem az addig kiállottakba, és éreztem: nem bírnám sokáig. Reggel hat órára
megérlelődött bennem: mentőautótkell szerezni. De hogyan? A nyilvános telefonállomások mind
egyike német volt. S ekkor jött segítségemre valaki, aiéit addig sohasem láttam, akinek a nevét az
óta sem tudom: a Budafok forgalmi telepi HÉV-állomás ügyeletese. Vállalva a kockázatot, meg
engedte, hogy hivatali telefonján hívjam fel amaristák rendházát, kérve, hogy küldjenek mentőt.

(Még az éjszakai ügye/etre magával vitt húspogácsát is nekünk adta.)
A marista szerzetesek rendházában az igazgató, Lajos testvér (teljes nevén Prucser Lajos) vette

föl a kagylót. Közölte, hogya mentőknél senkit sem ismer ugyan, de megpróbál eljárni.
Talán egy óra sem telt el, amikor megjelent a mentőautó. "Ki az, akiért Lajos testvér telefonált?"

- hangzott a kérdés. Kiderült, mi volt a mentők sürgős megjelenésének titka: abban a hiszemben
voltak, hogy a Lajos "testvér" név mögött valamilyenfőnyilas "testvér" áll, akit talán illett volna
ismerni is.

A budafoki mentőálloquísrakerültünk mindhárman. Onnan a mentőorvos kórházi beutalási ja
vaslatával valamilyen hivatalos fórumo t kellett fölkeresnünk , talán a helyi katonai parancsnoksá
goto Amint az írással járkáltunk. megszólított minket egy katonatiszt. Csapzott külsőnkrőlnem volt
nehéz kitalálnia, hogya menethez tartozunk. Kérésére elmondtuk neki, mi járatban vagyunk. Jáin
dulatúanfigyelmeztetett, hogy ne járkáljunk kíséret nélkül, mert a nyilasok bánthatnak. Hivatkoz
zunk őrá: Ozoray ezredesre, és kérjünk kíséretet.

Ozoray ezredest azóta is hiába kerestem, hogy elmondjam neki, milyen hálával gondolok rá.
A pesti, Wesselényi utcai - iskolából átalakított - szükségkórházban helyeztek el bennünket. Itt

keresett fel Albert testvér, és közölte: sok üldözött rejtőzködiknáluk, és ha nagy baj van, szüleim is
hozzájuk menekülhetnek.

De hogyan tudom erről értesíteni szüleimet? A Margit-híd aznap robbant fel, amikor mi visszaju
tottunk Pestre. A hídró/'a Dunába zuhant zsúfolt villamoskocsik, autók, mit sem sejtőjárókelők

tragédiája túlságosan köze/ volt ..nem akadt senki, aki - bármi árért - át mert volna menni az egyik
hídon, hogy elvigye bizalmas és sürgős levelemet, amelyikben szüleimet értesitettem volna a lehető
ségről. Ekkor valaki azt tanácsolta, hogy kérjek meg egy mentőst, hiszen a mentőautók úgyis átjár-
nakBudára. .
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Szideimnek megírtam egy hevenyészett levélben, hogy Albert testvéréknél menedéket találhat
nak. Sírva szorongattam a levelet, amely az életüket mentheti meg - ha eljut hozzájuk. Az első men
tőautó "orvosa" (később annyit tudtam meg róla, hogy harmadéves orvostanhallgató) elgondolko
zott, amikor kérésemet meghallotta: számára nagy kockázatot jelent, ha olyan helyre megy, ahova
nem irányították. Mivel azonban átlátta, hogy életmentésről van szá, átvette levelemet, sőt azt is
vállalta - teljesen önzetlenül, minden ellenszolgáltatás nélkül -, hogy szüleimet a mentőautóban

Albert testvérékhez szállítja. Ha sikerült: értesít a szűkségkorház portájának telefonján.
ÉjJélJelé, amikor remény és kétség között hányódtam, egyszerre a telejonhoz szólítottak : az is

meretlen mentőorvos közölte: átszállította szüleimet Albert testvérékhez. Ez talán november 8-án
lehetett. Egy nap múlva magam is csatlakoztam hozzájuk.

Albert testvéréknél november végéig maradtunk. Ekkor igen forrává vált a talaj: a szomszédos
zárdából, a Knézich utcából elvitték az ott rejtőzőket (legalábbis ez a hir járta). Magunknak is cél
szerű volt más menedék után nézni. (Ismeretes - és ezért nem térek ki erre -, hogy nem sokkal ez
után a maristákat mind, s a menekültek nagy részit elhurcolták a németek. Egyed András dr. is a
fogságukba került.)

A bizonytalanság e napjaiban - valamikor decemberben - találkoztam a Mikszáth Kálmán téri
.Korda" könyvkereskedésbeli egyik nővérrel, a Jézus Szíve Népleányai rendjébe tartozó Pintér
testvérrel. Csak mint vásárlót ismert. Amikor megtudta, hogy az üldözöttek közé tartozom, nagyon
egyszerűenfölajánlottasegítségét. Hozzátette: ha elkerülhető, ne legyen ez nyilvánossá. Az egyik
testvért- mint mondta - előtte való napon tartóztatták le a nyilasok. (Nem tudom, hogy az ő rend
jükből-e, vagy talán Salkaházi Sárára vagy más nővérre gondolt.) Pintér testvér hozzátette: nem
azért kér diszkréció t, mert Jél a vértanúság tól, de ok nélkül nem akarja keresni a veszélyt.

Vajon hol van most Pintér testvér, eljut-e hozzá köszönő szavam? •
Dr. Egyed András piarista szerzetes, a Hév-állomás űgyeletese, Prucser Lajos és Pfleger Albert

mar/sta szerzetesek, az ismeretlen mentőorvos, Pintér testvér, a Jézus Szíve Népleányai rendjének
tagjai: valamennyien vállalták, hogya Gondviselés estkiizévé váljanak egy család életének meg
mentésére. Ez a visszaemlékezés legyen annak bizonysága, hogy az embertelenség korában bátran,
sőt önfeláldozóan követték lelkiismeretük szavát.

, Dr. V. O.

LUDVIG NÁNDOR VERSEI

.A mennybevezető létra

Hallgasd most őt, aki megérkezett,
ki a világok felhőinek támasztott létra, a fényévekből ácsolt híd
végpontján visszapillant :
"Szédítő kapuj Micsoda ostrom tajtékzik fölfelé sarkaidhoz,

.s hogy hullnak alá a bűn csáklyái, porkéntJ
Csak a faj gyémántját kik fejükből kitépték, a közöny és hús
pólyáiban hibernálva fekvők araszolnak az origon, álomtalan légben.
de már boldogan nyüzsögnek a legalsó fokon kiknek szerelme:
esély az inkarnációra, bár lelkük az észlelés káváján fáradtan kihúny,
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