
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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S következnek, egymás után: a valamit sejtők,

az éjfélt és delet felszántó szorgosok , kiknek vére megszentelt trágya,
s a nevük: kapa-nyom, aztán az isteni réteken fülelve megállók ,
a megilletődött érzékenyek, kik mégis, a világosság sebeit látva
mindent meg tagadnak, és ledőlnek, sfeljebb: a dacolva keresők,

a bokrokon felejtett angyali zsebkendők himzeseihől a mindenség térképét
megirók . kik teleszkópjuk ra fagyva pusztulnak el, meztelen.
S végre: az erkölcs ihletettjei, az igazi küzdés olajával testüket megkenők,

kik, mint a mélység gyönyörét feláldozó vulkán-szigetek körül a tenger cseppjei,
vigyázzák az ok és cél joga rával érkezőt. Az embert, akitől megtermékenyülnek
a sivataggá vált századok, szemében a milliárd grádics, s benne: a láthatatlan Út
kigyúl, ki a reménytelenség páncélját a Természet szívéről lehántja,
s mer távozni úgy, mint a Jézusok ."
Hallod,
a szél tűdejével, a füvek hangszálaival beszélő, mit mond? ..

A művészetgyár
Ti, Isten ejtőernyőivel érkezők,

e századvégi országon sietve haladjatok át, ne lássatok, ne halljatok,
arcotokat takarja el szégyenünk legyezője.

Ne lássátok a művészetek erőszakos gyárát:
a krematáriumot, melyben a szépség és szeretet szavai megégtek,
s mely az utcát vakond-tekintetű versekkelleheti tele,
s a hűtlenné vált festékek kongó kádjaiban gyötrődő vásznakat ,
a bár-szlnházakat, hol a tapasztalás gyerkőcei mímelnek pénzért tragédiát,
ne lássátok a mérgező fény-cirkuszt, a hatalom hipnotikus pultjaiból
ömlő filmeket, s ne halljátok a mechanikus keltetők zenéjét,
mely az ürességet gyűri hullámokba, s benne az érzések: ákombákomok,

Menjetek , égi számonkérők !
nem nektek való látvány, amint e hamis olümposzok útvesztőiben

fuldokolva, egymás után esnek földre a régi szokás hívei,
akik a megismerés tőrét naponta szúrják szlvűkbe, hogy lássák
a vér természetét, s a reflexiók végső tükör-centrumának piros hirnökeit.
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