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"TALAN KULCS RAOUL WALLENBERG TRAGBDIAJANAK MEGBRTBSBHEZ.....

~li~:3 József ny , r-e for-má tun le Ikéez vis3zaem16y,f:zé-sc-

Dombrovszky AdiÍJn interjúja

A találkozás

Majdnem pontosan emlékszem az í.dőpont.r-a : Wallenb"rg 1'14'1. július
fl. é s 15. között l á t.ogc t.ot.t m~'g Budapes te n , a Lázár ut.ce i ir-od.un-
ball egy hö l gy társa3éÍgábim. Akkori.ban nagyon SO\'JtTI jArt-'tl\ hoz::·",J,I.
hiszen a származ.lauk és/vagy politikai meggyőződé aük mie t.t üldö-
zöttek é J e t.e -- különösen m.irc ius 19. után -- ignn nyomé'rús!,g')S
volt. Március 1fl, anémet caaj-o tok mcgs7:fillás:j ut.m i .,,:ínikh:In~J'
Ie tbnn rengetegen jöttek a mr-nt.őazo l gé Ie thoz . (/\ .Jó P",l7.\.or Misi.-
sz i.ó-r-ő l van szó . -- A szerk.) Egyik munkat.ár-sem fehd.:tt ..").volt,
hogy a sorban állók közö t t t.ar t.aa a rendet, hogy érkezés i s'lr-
rendben j öhe aaenek be hozzúm. rf,Y Willlenbcrgnck is [,,[rlr:it, ór·.:i~.
kellett. vo l na vrir-n ia , de a ki~16rctébr:l\ lévő hi-jley mfJt'3úp"'1 :,
munka Uirsamn,)k , hOL'Y ki a 1,:,Lngató. /\ tr:end6k"t I!;j.ié,~ Emi ! r:
b iz t.am , én pedig t.erméczet.e aen azonna l fO~éldt;un vendl'gF,mr·t.

I.:1iilln ~ Wallcnbcrc ki.ilsc ic?

Nem hlls.'irco!la.Jl milgas, de vállas n l ke t ú , n['ey'.'n \>:r:I1'·1y fi'·rfi
benyománat. ke ltette. Egyá Lt.alőn nem t.;'I';"szt.a Ham u.i l « azt '1. !::'.~:y
nyed kedó Iyeueége t, amiről m.iaok ny i l e t koz t ak. lnk.:,l'}-, ;,:;\ :'r::r ..
k,'Jtr:m, hogy r'Or·I'.-mt cé Ir-o t.ör-ő , tcljpscn ti3::táh,m '..-m :t::.~~!'.
nri Iyen f e l ada t.rn vá l J.Ük0~Ott. Elmcndt.o , hngy nem 1>\1"::-,' ';!I ;,=~,~,t
e ngr-rn l{ere~~t.t, f ol (·l~'~)ní'k ,-, mr.·nt08~,o]f~;í];\t.rJk './r·::pt":-d. \-·J'~·,iil. :1," ri
lJr·oLr· ..•~\t.jl1:) rlif~nLil:j~:n\!~;il;,t. i·ll~Yviv(-)j(· \"L·If~YtJlr.. h:IIl"IH m.i:\ (·I·-J···, i::

Ezt. akk'ir nr-rn nevp:.;!." meg, !'.rt. ós fél (·r'\ l\o:,,o,C.:,,, '/·,11.
nálélm. Mllllk;üiirfJé,m, H:"iÓf\ Emi lll" t.01m·'lr~',\ r . r.L)f;:·.ii~ iC' }:"[:.';""
kép~t nkart k,Jpni. ;tZ ombermen t.ő ~zoll~,i.lat()~r.r·ól. ~~~.lo~·ol~·~. h··f:-;.'

[HJV., vm Ci kcd.r)liK1l3 M:1P:Yélr f~7.PI1t Kel·f'S;:!. ECy,·,~id,·t. __, j: ""." ';:1"

.J,) 1':"S7.tor MifJ:;zló, izr-ae l i t. r'(':\7,r'Dl "dt,. F·"Jdr:f; 1:11'0''-11) "1\\',:
VP':OO;0t.~t.t, Chevr-a Y,.,disa "s Kono l y ntt.ó ci'jnlr"c, m,:"t.,-"d'-.~i·\"\.
Ezekr-ő l kért f e l v i l ágo s i í.áa t . Ihng:n'lly')zt., diel"""" pci,\j{tI ,;:, :':.,
1::;, hogy kéri: ny í lt. 1ecyel\ h0Z:-:á, lI"zz.:,t. ...t t.o : n wI hi VI'·: .;::'."
m=t.. mind a kö l csönön dü,zkré"V,t t.eki nt.vo [,:n·.'\w .-i.t. \"li"U :,.;,:.!
rJrszricuall.
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Elmondtam, hogy a keresztény mentőszolgál;:,tok a nevüket.
adjiik, de semmi mást. A Magyar Szent Kereszt Egyesület.et -- teh;:1t
.-, kilt.oliku:'l mcntószo lnó l atot -- egy ipe rbzir-ó a l iment.á l ja . fl l,rCl
\.<'!lt.i.Ín3 ,Jú PiÍ.'Jzl.or Mi eaz ió az egyháztól aemmi néven ncvczcndő
'11lYLlgi t.:ímog.:l.V13t nem kap, a hívek adakozéaábő I tilrtja f cnn
magút. "Nemr-ég" váratlan for ré.sbó I hozzájutottam 80 ezer l>enf,ő'
höz , ameLlye I szabadon rendelkezhetem. Itt zárójelben jegyz.~m
meg, hogy ez a meg nem nevezett forrfts t\llajdonképl""n Fri8drir:h
Born , .), Nemzetköz i Vör-öaker-eazt elnöke (akkor még sváj ci konz i l )
volt. .jgy adta át nekem -- tolmácsoló t i tkér-nőm , Székely Mária
j~lenlétében -- a 80 ezer pengöt, hogy senkivel :'lern közölhetem.
rnée csak el se könyvelhetem. Szabadon r-endeIkezhe tcm f e Iet.t,e . Még
annyit közö l t , hogy ez az ösozeg a evájc í református hívek ;~(kmá-
nyoz.:í.sából sZiÍrmazott. Ezért Wallenbergnek sem beszélhettem a
nagy adomány forrásáróL

tl..LlEn Y.O.lt ~ kapcsolat. ~ mcntőszolg.:í.laLok ll.QzQll?

Nagyon jó. Elmondtam Wallenbergnek, hogy dr. Földe3 István
nagyszeru ember, aki felül tud emelkedni a felekezeti kötöt.t.ségc-
ken. Annyiril, hogy amikor én elkezdtem a munkámat és sorra mpglá-
tc·cattam a ment.őazo Lgél at.ok vezetöit, ő is é s dr. Cave l l í er-
.Iózae f , a Szent Kereszt Egyesület elnöke is megnyugtatot t , hogy
.1.I!lig nekünk anyagi nehézségeink vannak, a segítségre szorulókat
nyugodt.an küldjem hozzájuk a se.j á t névjegyenunel. es valóban:
mindig segítet tek. Egészen addig volt szükségem erre, míg nekünk
össze nem gyúlt anny i pénzünk, hogy a rászorulókat önállóan el
tudtuk látni.

~ UiY.iQ.{ill: mit. jelentett ez ez ember:ncnt.ö oZQlgálat?

Szárm,.ziÍs és/v,,-gy politikai meggyőz6dés mizrtt sokan I,erül
tek akkor Lehet.et Ien helyzetbe. Egy ilyen í smer-tc t.éa az.ol gél at.a
inkról nem férne bele egy interjú keretébe. Abból indultam ki.,
hogy hazánkban mindenütt lennie kell olyan mértékadó embernek,
",ki magyar és keresztyén maradt. Igy volt. Ezek közé tartozott
Bibó István io , ck i sokat segített. Például: z.scn i é Lisan t a l é l t.a
ki, hogy "béljban lévőket dr. Kárpáti Géza t.ör-vónyaz éki b í r-ó
bari~t()m ;ilt;ll i t.ó l t.easem el árdrágításért, meg hason l ókér t., s íGY
a bör t.önökbc tudjuk őket menekíteni. Bí bó az elmélet mestere é!J a
gy,tlwr lat v i.r-tuóza volt.

Megl~érdezte, hogy mire van azükaógem a azo Igé l at.hoz . [\f'
mielőtt ezt igazán ki f e j t.het.t.em volna, egyetértettünk abban , hogy
a helyzet v.:írhatóan egyre súlyosabb lesz, az öregdl ÓS fiilf'g a
f:"jC'rekC'k egyre nagyobb veszélybe kerülnek. Folbő t.or i tot.t. vhl··
lenberg egyeneaaége , közve t Ienaége . Nagyon sok min-Ient kór-t.cm
t.őle. Nempénzt, hanem természetbeni dolgokat. A Gyergyóhollón és
másutt. az erdélyi havasokban fagvha l á Ir-a ítélt munkaazc l gril at.o-
sok számára volt azükaégem pokr-ócokr-a , bakancackr-a , febér-ncrnűre ,
a hozzátar-tozók tiÍ.lnogatására és egyéb téren sok minden miÍ.::Jra.



Uily.Qll ll12rlb-lli 6.l:tJ:ili ~ il Z..;ll.dQ 'Lí!JlY ~ s.;;ár:m~i:;;~\
~~ cs<.1lf\dQk?

Mosi, hogy nagy bevet.éat igénylő munkén do 1f,o?:c,m, am ino l-.. ]
('imr,: "I\\I,l('hHit.;~ m in t. r.(,]I~nt.a, r.nll~ •.•t.l\ mint 1\1I!l,'h\:i\:''', 1 r~"
.1'.Y:'f'tlr·;\~~:\/~\'1I ,·d,li/~ IHI,,·,.jt'ICIlt... f' 1,("IO.lva} f'l/~l ..,ll'",.·." r,ltT,":l:L\I,.1'. d:.,t
i.:u)\dlniÍnyc,z·JéI r-ábukkan t.em egy a.lat r-a , mely a milgy·tr St.tt h7.t ih.',i
lliv,ü,(\l 1930 as ée "38-élD fe Iméré ae i r-e épit. Ez caak mr·[!:·r':,,,it.i
korébb i tapcwzt.illat.airnat, rne l yck aze r in t ham is ;.\7 •. '\ hif'~elr'~J,
mifl:·:,.,r-int tI zsidó vagy zsidó Rzár'maz<1::;ú oml.e r bizt-Js:tJ\ C'\:-.r!:\R
V:le'! legulá.bbis r-ondeze tt ':lny.)gbknak örve-nd. A;-. eb,", .;" 1\iÍ,y,rlik
;::;i.d,',türvény után a nagyon jómódú zsidók ezek }ví.t.r.:111Y·J.it,ól l',e ...~'
se t érez t.ek meg, csak némiképpen űgy= akedn i ők ke Tl er.t . fltrr mvn t
:'izerp:;niük o t.b . Ellenben a k ieh ive te l nokok .'\ gyár' i munké.vok
vo lt he l ő Iük nem kevés --, a technikus azakernber-ek , a kercsl,edd
mi o Ika lmczot.t.ek , az é r t.e lmi oég í ek . tudósok, művéczr-k , ';C' m/'f ,1";

ún . azabadfog l a lkozáaúak isk ir-st.ek az állásukból. tJc.m !x·s-:i>l'!·'
,~". Aű,S::;zen lvi emc Ikedő tekint.élyú ú.jaág i r-ókr-ó l, 3zinr.nív('s:::ekr'.',],
ír6kr'ól, kö l t.őkr-ő l , akiket e törvények lét-ükben sújtottak,

A nyomor a fővárosban volt a legmélyebb, A rá.;zc'f·,llt:lk
t.ámogat.áaa szervezésileg sem volt egyszer-ű. MindE'zek"t felt.á.r't·'1.m
\~ollenberg e lött., megj gérte hatékony segí tS('g,;t ' Megk~;frlf'7. tp,
b,)gy a t.er·mészetbeni jutt.atásokat. el tudom-c ho l yezn i , mire =n
e Imondtam , milyen csoelaJo,é"pen jutottiUll hoz zá 1000 p.ir- bnkanc ahoz
ej Honvédelmi Minisztériumtól, 68 hogy ezt Keken Andr á s , fl Dl'·~k
tF'r'i evangé l ikuo lelkész r-évén jó 1, bi 7.ton:.ágos.}n el t.udt.uk ho
l yezm . \~"llC'nbergnck kü Iönöaen az t.e t.ace t t , hogy i l yen ijkt;nH:

nikua k.ipcao l a tunk van, é8 t.a Lán annak is örülhetett. hot'y -:0
fefcJnnátu3 és elI)' evangélikus le Lk i jáaz tor- -- il. svédek ti."bbsége
él'pr:ll evangé Li kus -- ilyen jó barátságban van,

tlCl'bC3z&lter, ú.i.cl.!b te Lé l kozó t.?

I'l.}llenbcrg közö l t.e velem, hogy l-elát.he,V, idön bel ű l r=rn
f()c:un~: t.a l é l kozn i . ~hnt mondta, azór t nem jelent.kezet.t b~ ;;"3t

SCI" előre, hogy akik leh,J,llg.<\tjá.k é\ tclefonját, ne is ~e.i\.:,·>k,
\,r"gy éPF hoz zérn jött, A többi i3egély~;:wlgáht "e:o;..t.öjí'vel in t.cn-
r.i vebb ka pcao l a t.o t. t.ar tha t , velem il;-:onhil!l ncm , r.r·r-l'n ~::";r·t ·'rT:,!

kért, ]K'gy jpléiljek ki valakit, WIl az i; n~unk,3.t;j!'s:'tn.:\k, Ast..,
Ni e l sonnak (nem t.éve sz t.endő öasze a némef i lm-ez t.ér- Aat.a Ni e l sen
nevével) at. fogj" adni az üzeue t.e ime t . Megneveztem Haj ós Emi Inó t.,
köz í smer t nevén Hajós Máriát,

A mont.ós aokd im=nz i óc s::ervezP31 rés?1f'tpit. bf':J7.(; 1tl'll·-,n:r,L:.
M,-;r ké azü l ődö t t, aő t fel is é i l t, am ikor' f>gy~lz,e!'cs-'\I,,, fr>Y'k'z
k:'j:-ot.t., "C>, va lam i f onr.ona t ~lfel,~jtf'tt.f'mJ" ,,- mondt.a . . 1\ 1 i"!":-.:';I·
is Azt, hogy 8 kfivet úr 1,500 védlcvelet bocs~t az On r~nlplk",z~
s'>rf> , E:-,t. azonban ne moo t hanzná l j a fel, hanem h'l meg "1"3::-'1:'0
:1é'bh l e sz a helyzet, Az iLl et.őnok , akinek szánjál',. ('I;;'~,el lí":l
begr:pelik a nevét, adat.a i t . De ezen k ivü l io f ont oo mowk,n~valóITI

t,



van az On szamar-il. A követ úr hajlandó Ont a Gvéd követség állo-
mányába venni. Elfogadja-e, hogy a köve t aég munkatársa legyen?"
Mondtam, hogy nagyon köszönöm. Mire ő így folytatta: "Akkor Frau
Hajóssal kü Idj ön el három fényképet, és megkapja il? igazolást,
«minck a svéd követség minden munkatársa a birtokában van. On
most.antő l fogva a svéd követség állományába tartozik. Szükaéges
tudnia, hogy az állománybavétel kedvezményében más nem részesül,
csak On; tekintettel sajátos megbizatására ...

Kezet ráztunk, nagyon melegen búcsúztunk el.
rneghatódottnak látszott.

Wallcnberg

Illegali tásban

KiderÜlt -e később. ~ Wallenberg lIlié.Ct. ~ Qnt látogi1t-
.til ~ elsőnek?

Igen, Soós Gézától tudtam meg, aki az ellenállási mozgalom-
ban instruktor-om volt. O mondta el, hogy mielőtt Wallenberg
Magyarországra jött volna, tájékozódott a magyar ellen<illási
mozgalom helyzetéről. Hangsúlyoznám, hogy ellenállási mocgeIom
volt ennek az eredeti neve, attól függetlenül, hogy esetleg
később Magyar Közösségnek vagy bármi másnak hívták. Nos, Wall en ~
berg tehát megtudta -- amit Karsai Elek az amerikai titkosszolgá-
lati anyag közlésekor később nyilvánossiígra hozott - - ,
hogy az embermentésnek én voltam a magyarországi regulát.ora. Azaz
a Ref()rmÚtus Gyüjtemény-ben évek múl t.án megjelent amerikai tit
kosszolgálati jegyzőkönyv szerint: én voltam az ellenállás e l nöke
C"president").

Valóban ~ YQl1?

A meenevezés nem pontos, mert mi nem "elnököltünk", hanem
azo l gé Lt.unk, Az viszont megfelel a va l óaágnak , hogy .17. eLlená l l á

si mozgalom vezetői megkérdezték az embermcntésben részt. vevőke t :
KomoIy Ottót, Földes Istvánt, Cavallier Józsefet, hogy elfogad-
nak-e eng~m regulátornak. Valamennyien lelkesen hozzájárultak.

on ClikQr harminc óy liliciili fiatalember vcli. ~ ~
~ !2n.r:.e a választás?

Az volt az indok, hogy én egyrészt kevés!>é lsmert, kevósbé
feltúnő vol tam, mint a többiek, máaréaz t azt állították rólam,
hogy aH.almas vagyok erre a szerepre. Igy azt.án r.:ímhárult E'Z a
teher. hínden értesülés hozzám futott be _ Ezűl t.al tölem indultak
ki azok i\7o utasítások is, melyek hozzám Szentiványi [\omoko30nÉ's
Soós Gézén keresztül jutottak el.



tlitfn1 YQl1 a tájékoztatás megszeryezve?

Suón Gézával úgy oldottuk meg, hogy mindir. f",lírtuk a
legközelebbi találkozás helyét a no t.eazunkba eR aztán t.e l e f onon ,
ne-vünk említése nélkül, csak a napban é s az órában egyeztünk mrg.
Hiszen mindig tartammk kellett a megfigyelőinktől. Lény=ge s
volt, hogy sohasem mond tunk el a másiknak semmi f e Les l egeue t..
Hiazen bárrnilwr rendőrkézre juthat tunk, É'flueyp, am it nr-rn tud az
ember, azt a legnagyobb kinzások mellett sem képes e l éru l ni .

Wallenberg .l..e.há1 1l.lili:!ll ~ tlr.6l a szerePérnI?

Bizonyára. Emlékezetem szerint ebből fakadhatott az, :i kü l ö

nös bizalma és az, hogy elsőnek éppen velem Lópet t é r int.ke xéabe ,
s nekem ajánlotta fel a követségi állományba vétel cloknmentumát.

fu;~ hatalomra iut..iis.a J..lliin nem érkezett ci ;J,Z ::l. helyzpt.
~ Wallenberg célzott?

oe igen. Szigorodott a helyzet, nőtt a vpsúlypztptrottsPg.
(llyünnyira, hogy október 17-én Soós Géza rám is t.e l e foné lt.e t.ot t
:~ül;jt,::1Kálmánnal, mert dühös volt, hogy nem vonultam már i llepé\-
li t.é sba . Hiszen én akkor j e Ient.őe informádók b i r-kt.okában vo l tun .
Nincs helye semmiféle bátor-ságnak -- üzent.e me r t ha pngc'm
elfognak, eflet.leg a kínziÍsok nyomán olyasmit is megtudbatnak, runi
az egész mozgalmat veszélyezteti.

tlifri ~ ment Qu illegalitásba?

Még okt.óber- 15-én is úgy határoztam, hogy továhb clolt'G7:om.
His~8n ennek a szolgálat.nak Q term&szet~b61 k6vetkez~tt, hOfy az
ember+k cack ado t.t szemé Iyhez voltak b iaa l omrnal , Arró l nem i:o
bonzé Ive , hogv Wallenberg azzal az utasítással bízott '·,im 1 ,~,()0
avód véd.l evc Ie t., hogy csalt akkor használjam, ho aú l yosabb lesz il

he Ivzc t , Nos, hát ez a pillanat elérkezett é3 ott volt ni l arn il::

1,500 védlevél ...

li.z!:.k 1lliill hQgYan r\'ag,;ílt SQQ.:;;~, i.llclY.e~ Kálnáu
tdefon jára?

Október 17-én kaptam ezt a telefont, e nem volt nit t.r-nnern ,
ki"ivpttem az ntaoítást. II vé dl eve l eke t Ir-gközr- lebbi mnn:\iÜ~lr31mra,
Hajóo Emi l r-e bíztam, én ped ig a megbeszélések érte lmcóbell ben~/)-
GF,gPS jóbarátom, dr. Kárpáti Céza törvényszéki bíró Gc l l é r t -ho gv i
villiijába mentem. Tíz napig voltam ott, de mivel a nyi.lasok
nagyon az.ag Láazrri kezdtek a környéken, tovább kellett állnom.

liOYi.!?

Fehér Géza Gyarmat utca 13/lI alatt. lévő v i l lá.i ábe . .Jó l esi k
s zó l nom arról, hogy miként jutottam el oda. Krir-páti 0;'31 "'gyik
h;'1r.í.tja fe laj án Io t t.a , hogy átvisz autóval I'c s t.re , rl8 "'ll v1lmni-
lyen --- számomra is megfejthetetlen -- okból t.i l t.okoc tam f';: ,,1-
1"]1. Este a 48-es v i l l.amoara szé l l t.am, olvastam oz egyik nr.pi l rr-
pot. Amint túljutottunk a hídon, egyszercoak megállta v i llamos.



Kinéz t.em ,,;:; ablakon, a ekkor Lát.t.am, hogv az eut.ókat. mind átfésli-
l ik , razziát t.ar tanak , Az autósokat pedig igazoltatják.

llilncl> ~ il. yillamoson II lW.a SZ.tUa aem görbÜlt ~.

Igy van . Eljutottam Fehér-ékhez . Dr. Fehér- Géz:. ar('hr:01':'e'Js
r,rof~,sszor vo l t. Egy ideig Debrecenben is taní tot t, ma,id u maey',r
kormány kulturális attaséja lett Bulgáriában. G':'za báco l va l nu'-
gyon jó kapcsolatot t.ar tot.t.em, de méginl'.ább a fiával, dr . Fdl('r
Lászlóval, ak inek barátja és gyóntatój a vo l tom. II c aa l ád SQkr. il:
.S] t. Bulgáriában, de az tán , amikor a fiók e Lért.ék ,; kijz':phkc.];ís
kor t , éd.~3anyjlJkkul, Ili nén ive l hez.at.ért.ek BU'].:lI-.e3t.re. r.;Ís:~ló
1911 elején a kIucaov i harcokban elesett. Ili néni ;'2z",1 v igrs a-
t a l t.a magét.; hogy engem, fia legjobb bar-á t j á t , f i ának fot>:i'ldot-t.
~lil1damellett, hogy az én szüleim is éltek, ('s szere t tom, ti sz t.e l >

t"m őket, Ili néninek is "fia" lettem, O többször is hangoztattn,
hogy bármilyen kérésemet teljesíti.

HAt nem igen lehet annak nevezni. t1;:',rcaak azért. oem, mert,
a rehérÉ'k villájának ct házmesternöje eng-=rTt úgy ismert, h0g'j
"f:liás t.i szt.e Ic tee úr", Ha tehát akar-t.am volna, sem vche t.tr-m
volna fel más nevet. A hölgy ped ig nem volt o l yon érte lmi k(pes-
sc-gu, hogy bárm it, is meg lehetett volna vele értetni. Annél ia
inkélbb, mive l egyszercsak jött a nyilvántartó könyvve l , hogy
"e Inézéat kér-ek, most már eltelt majd egy hé t , és az Oiás t iez.-
t_el~·'\.c,súr még nem jelentkezett be." lIiábü mondt am, hogy il hiVi)-
t.a l omben van a lukél::lOm, ő csak erősködöt, t . "Akkor- ide ielenesen,
mert tetszik tudni, engem vesznek elő. Na hát ez volt az én
i lLcgol i t.asom ,

Elmondom azt, ami ok t.óbor- 8-áll tör-t.ént velem. E:,. vol t. il:,: il.

lVII', amikor s8110l sem kellett pr-ód i ká l nc.m. t;em vol t.om \~gy;ll1

zyülekezpti l e Iké az , ebben ilZ r dőben il gyiilF·l\0;>nti 3z,)lgiÍ.lil~"k
:llól méc,38mt.ér-net.t.em ki. Meg hát magern io h i ányo l t.om volna, h«
nem hirdethetem az Igét. Mondanom sem ke ll: nagyon e Jes ig,í.z(,t,t
vo l t.am, íEY há t. ezen a vasdr-napon pihené"l\lsppen ('1h,\j ó~j am Vi sc' '
gd,dig es vissza. Nagyszerű idő volt, gyönyörködtem a Dt.m:'lb:lnyar
szépségében. Mikor v iaszaér-kez tcm, dr. Cavallier Józaof pr-of'caz-
azor, a Szent Kereszt Egyesület elnöke érintette meg a vé l l om il.

hajóállom[lson. "fl ko.t.ol ikue egyháziak beépí t.e t.t embere megtudt a ,
hogy a nyilasok mindke t.tőnke t felletelistára tett.ek -, sut.t.og t.z
Cavo I Lier-. -- Minden adat.o t beazer-ez t ek rólunk." Meghatott., he·gy
il. professzor ennyire felelösséget érez irántwn.

Elbagntc1lizáltam a dolgot, hiszen
mit. fog jelenteni ez egy hét múlva,
hat.a lmat . , ,

al\lwr m';~~nem tud t.am, hor,y
mert Szé l ae í "átVC3Zi" ;\
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ll i t. t,.-,JH?tLr·rn? Arnikot·;"\ OI7.urn:lz •...d hi,{.,tl, 1"'v'-'r'lll",;j\''-'n 1II"f'
t.ud t.ik , h0gy <1 Fehér' "mól t.ósrigoaóknél " (~gy r-o f ormát.us P''\~' ',"t!.

't<Jvent. l óvón r-gvmáa ut.án kér-t.ek , h0GY o saz ak lirv;,c:"'ráL: '.:,(·L,:,k
i at.cn t.i sz t.e l et.et.. tlgyhogy od'.em minden ('::;t.ém b·~ ,:"lt, C':>~t::'t, n=rn
vol t idöm ·:trré.\, hogy az illc-gali t.ás mií.s mód.i ár-ó l !Crl]lh 1l;(_"I,ji'~1. ~~.,
m:-í.r·der-ü l nörn lehet. ·non, hogy i Ivon volt. .'1Z én ilI0f'ilit.á:;"nl. [1.•
h,., mó Iyebben gondo Iok rá, nem vit ..3.S, he·gy l at.en v';·!ö 1r,:·1n:'1
mont.e t t. meg, Sajnos, Cava l l í e r profe3~::('r nen í~ vé,~~(-lt'.' ~' . .,
:-.;:(,lasi-ri'mur:dmilt.. Hiv,'l h i va t.a Lában hi'lTlm hó r.en ,it. n'~m ),." ..""
V'k, belOer';s::kedet.t.. Nyornlvm j ő t.t, ó r t.r- ,'\ ny i l ar, !\(i\i',ni1m;'n,', .
mikor t.e Ic foná l n i akar-t .3 p(tj:'i.Ü nunc íusnak , bc l c-l ő tt ok . C:;,,· l-.i\'<I 1
határos, hogy felépült. Igy ér-tük meg Budaj es t fe Lscabadu l ánát..

Ha a gyanú kultusszá válik

t1il~nt r.;;(;:n:.z.1.r:1 tudQmíÍ.ot ~, l.J.S:U:Y ~ D.;,:Q..'ile.1. C3;': 'ill':.1;
meg0,'I'pztck Zun Lóba?

Nagy meg afr.nok adt.ák t.ud tunkr a , hogy már- '1 B"211\-,ik U'rn"']
vmnak . A megaf0llOk á l t.o l köző l t.ék velünk: "Ne ~.:í.rjá!>. be ,). P:,·.pl
P:'it, hogya scov.ie t hóeök be jut.hcananak .-:r.há::akba," Az: í c • '~"..• (..
ne Im i t.énv , hogy f c Ih iv t ák a Iekosaágot : mindcnfé l c a l l.oho l t
tünt.easenek el.

Az. p136, m"\,id it móaod ik csoport. h igr-n jó h,·nyr,m~3t. Ld
t.cr.t bcnnünk . Ap,'@ m,'g ,'m eufor ikuaan fng;\dt,\li'. ök"t. _ I'I~ }:;·'t't.
Wed. -:, m.ir- i8T1l(,rt.otpLt okokná l fogva -- r]('l"m r:"[':'n"n' :·i t.
l.i t t..)J~ V'l1nl'l\'" Al·úrn meg ,,::órt, me r t. iga r.o l va lá t t.a . .'''!li\ i";pk'·11

itt. 1vll1go::Ud.ott.: Hi t l er- pr·0pagémdájn. a 8zovjet.pkn'11 ha~ll!'. Ih '1"11

.liv,·\t, felsz.;Jlv\dítá,'nélk mondan i , am i vellink 194~. ,i-111\l:.r 0 ("1

t..ör-t.ónt , ,',n móg in igy nevezem, mor-t ., t.énypkpt. nem .'\ m:i!''''l, l:'Il1"~n
il tBrtónc,s idnj0b5] 33cmlé1ve min6sitem. Az már m~3 lapru t~rtn
c,il'., hogy .'\ h,.rm<:ldü.kpnt é s ezt. kövr-t.ően .'\ Fehó r vi l l aba l, r>h,'\t·,,j('
ozov.ie t csoportok e l apoeen 1ehűtött.ék euf'óri ánknt..

tv: e l aő 1I';t. scov.ie t CS0['0rt v13"lkr,d.'·:;c r.' r1:i'llf(':>:-:t~l·-,.
h'ry ,·lf.rkt"·~".tt'k hn:-.:·,:tnJ.: :\ fC'l:;::.lb,-ulí i,·'k. ti k:·:';,·',l'i·';:, \'1,', l~

f·lf:~llc(~c·;-;t.,('I\ rr!,'g, arni a:~t."'ul IlO t~'v"n ;,t t(~-)r,I.(·!lt. F/:":':·:>::'::l. lLt.l· .'~: I

" múltit\7, h,,:l7.Il,~L):':J. Hiv(,1;, m:,r.v.'tr' C':;;,};',d11'. t.:·,\,l,:;·f"·· "1'::'11'-':"
,:·lLr. i,L Ell\~, bé'll, rclc::11(·.r;~;) vo l n« r'~·fl:d'.,t.'-·Z'li, Illi t .''·(··i·r:t .. r,
TI~!-'lly·)::-:;')~()ny hur.'_lm 1):] 1("1:\IH1ó :1ó.~~or·Il"=,.if--', m(~g:\ n.i l ur, i,_Ií':'p1,~-, l~-!·.

',C:dr:lmc n:1g:;'IF\{~Y 1.·,lcrnónye3:1l:·gct ig.:,ny,·'lt. 11·:;1.-, T:-.V:I1II·>Y., "i;',"



rült. oe hogy Ll í nem négy apró (hadiárva) unokzij áva l , az én 82
éves anyai nagyapámmal, IDega nyilas idók rettegéseitól elcsigá-
zott. társainkkal már tovább nem bírjuk a katonai atrocitásokat,
az nyilvánvaló volt.

Teljesen yédtelenek v.o.l.1ak?

Elterjedt a híre, hogy az egyik szomszéd vi lli\han , melynek
il lakói hasonló "Lát.ogat.asokban' réazeaül t.ek , egyszer fekete
egyenr-uhá: ezov.io t t i sz.t.ek jelentek meg. Tolmács is volt velük é a
kikérdezték a ház í gczdát , majd ut.ána megbilincselve vitték ('1 az
épí,ell akkor ott garázdálkodó szovjet katonákat. Két-három i Lyon
történetet is hallottunk. Hat.ésukre a fejembe vettem, hogy vala-
hogy felkeresem ezeket a fekete egyenruháaoke t . El akartam nek ik
mondani, hogy mi mindenen megyünk át. Szüleim nem nagyon örü l tek
az ötletnek, de mivel aztán a Fehér+v i l Léban velünk Lévő Kováce
Pál is vállalkozott erre az expcdícióra, valamennyire megnyu-
godtak.

Mennyire YQli ez .u.kk.or: ye3zélye3 vállalkozás?

Amikor a maradás és a menés ugyanannyira v<?szélycs, két
fiatalember nyilván az elindulás mellett dönt. Bizony Dl8g lehe-
tett lövöldözéseket hallani. Rögtön, ahogy elindultunk a Bo snyák
tér' iriÍ.nyába, aknaker-enőkbe ütköz tünk . Mondta is Kováca PAl: mi
lesz, ha nem ott vannak az almák, ahol keresik, hanem éppen a
lábunk alatt. oe azért cnak mentünk tovább. t1egkérdeztünk szovjet
katonákat, hogy hol a hadvezetőség, de mert ok nem ér'tették a mi
nyelvünket, mi meg az övéket, nem tudtunk sz6t értE:ni. Tov5.bb nem
r-ész let.ezem: nagyon Lasaan j ut ot tunk el a Bosnyák térre, sot "'gy
k í cs í t túl rajta, ennker egyszer csak észrevettük. hogy az egyi.k
épületból fekete k.:J.tonai ö l t.özékes szovj et tiszt jött ki.

tJe g tul á lt ák .t.cllát 6.lI..C1.

Igen, arra gondo Ltunk , hogy itt lehet a hadvezc tőség . Az
épű Ie tben -- ahol csupa ilyen feket.eruhás volt -- nagy riadalmat
ke l tet tűnk , El.őkerü.l t egy tolmács is, bevezet.t.ek minke t. il fe Ie t.-
t.esűk elé. Az ránk nézett, úgy, mint 'lki nagyon belénk akar
látni. "Hogyan jutott.ak ide?" -- ez izgatta e l sőaor'ban , M"gérpz·
t.om, hogy gyanúnek lettünk: valamiféle ellenséges e l emuck vé lnek
minke t , Arrő l még nem volt ae j t.eImünk, hogy <IZ egó sz :Jzt.·il ini
rendszert ez a bizalmatlanság, ez az i r reé l í.a gyanúsí t.'i:li késZ3'~g
jellemzi. Honnan gondolhattunk vo Ina arr-a , hogy a dicsőaé geo éCl

hat.a lmao szovjet hadseregnek két ilyen uyomor-ul t embcr t.ő I t,:.lr'ta-
nia kellene?! El indul.éaunkkor nem gondoltuk, hogy ilyen feszült
helyzetbe kerülünk, hogy p<maszunk meghallgatá3a ut..:í.n, amikor it
visszatéréshez katonai segítséget kér-ünk , elhangzik egy ilyen
megjegyzés: "Maguk sértetlenül jutott.al, ide, valószínúleg ugyan-
olyan épen eljutna], oda is, ahonnan kiildték magnkat.!"

Látva a kihallgatónk szemének v i.l I anásábó l , hoGY nem "h"1hr,).
megy a játék", úgy véltem, minden ké t.eIyűke t el kell oa..Lat.ncm.
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El őve t t.ero a:;t il. cvéd kövo t sóg i papirt., amit Wull~nberetól k,Jlt.-.m.
tl;'l~on c'legális "dokument " volt; o Ivannv ir-c , hogy f.~j0 :;;:ivv--l
b.:',it.c,r,:ltturn öaar,e , amikor a zaebembe t e t tr-m. fl s;·,Öv"f'. !1vc'.!i','"
11"'w,tiil. or-oazu l Pe, m"t'.yarul volt irvn , Mind;j~lS7.'"anuy i , ho~y
r-:l it.a Jócsef követ.aógünk állományába tartozik. Atnvúj t.o t.t am .,
tis;;l.nek.

A7.t mér-ege t t.e , haaon l í t.gatt.a öasze 3,:': arcéln.mill. ro',i.j h i r t.c
len n'f.'gkér'dezte: "On hogvan .iu t.ot t ide, emi kur ., :wt'el j':;'iv"t:;,',c
f'·:> itt egy pontos c írnot mondot.t -- il vár-on m<.i:1ik VE'["n \'.1 JI':' "

Igcm, pontosan tudta, bogy hol. Elmonc!taro nek i , hogyan ju t.ot t r-rn "
Pill' irhoz.

190n, é" Ö azonna l rál'.érde7.ptt il:': pml"'rmplltö c;:-".'lg,'il,\:·.l,
Mikor kifPjteLtem neki, hogy azokon spritettiink, Akiket s;:~rmA
::;\:>lIk. po 1 i t. ika i mC'c,e,yözódésiik mia t t ii l dözt.ek , gl'lJ1Yl)8,:'1l nr-vr- t ni
kp::r.let.\.: "Erldir, ahány m"tYorrill t.n l á l koz t.am, il:"'.ml;:'; rnind i, k":n
mun io t.ii.k.)i, ve-d tc !" Hr-erökönyödöt.t3&g lf.t.ilzh., tot. t. ,,:,: .)p:omr·n,
h í nzen ':'n egyáltalán nem ejtettem ki a "kommuni at.e" vagy "ba LoL
dali" szó t .

[JwiÍ..t QnQk ~O.r:.la.D (!z.'il~ (1 prQtest.Úusokat 3egít~Ltd •.
MilI. Z.;iliiQ szÚrmazásuk mli1.t.t Y.O..l.t.a.k Üldözve.

I\mikor ezt iemét.e l t.cn közö l t.em vele, h i r t e l on vi'~'L:~'p>,mrf
fi'!,!YOtt il. Leve-gő kör-ü l ö t t.űnk . Iln ugyanis al\kor nem t.udt.arn, lt:Jgy
i:PI'en ukr.:ínc>1:1':'l.1van do l gom. I\z volt r, m"ggyüzc,d":3é'rn, hogy éJ.

czov.ie t hadcer-egben nincs faj 1, népi e l ő í té Ie t .

El. Caak az adatainkat. írták fr- l , a ;,;::t., hogy hol hl·,lInk. fl
v iuaze.iut.é aunk , ha lehet, még v ihar-ouabb volt, mint <1:: ("J.·'~\'.'m·t('
Iünk . Röpköd t.ek a golyók [,levegöben. Hol t.f arad t an l;rkezl.iinl,
Fehér-ékhcz. Ott .. az trin z.ápor-oz t.ek feli·nk <1 k"rdpsek, dr- mi ca-rk
;"zt. tudtuk monden í , hogy semmit sem 'int.ézt.iuik e l .

,
Apám t.anácaár-a több éjjelE'n At ku Ic sr-a 7.ártllk il k.l[-ut rs il:'

.,.itélt. lli riba dör őmböl t.ek , k icbé l t.ak , mi nem moz.dul tuuk . A::',;in
úgyis drár'adtAk, t.ovábbé l l t.ak nri meg ff'll&lf'gE'zhett.\ink. ·J;.g)i;:;:
ilI"'"'ru tan/,csa l.evé 1t. Az expedíciónkat köve t.ó éj s:::akAn cgvaz.o r i 1","
ha l l: kopog t.at.áo t hallottunk. Egészen halkat. Időnként k imar adt.,
azt.án kezdődö t t uj r a . Sorra fe Iéorcdt.űnk , végül én vo l t.am o
"n;,gyoko3", oki k i ö t l ö t t.e : ez nem lehet azov.ie t kat one , rnor t Ct;::

dörömbölne. C:JJ.k olyan valaki, aki mcnekü l . lli nón í egyo t.ór-t.c t t.
velem, :J amikor ap!un kinyitott.a a;:: ajtót, nem k í e meglc{'Cte::;iinkr"
E'[!:)'fekete egyenr-uhzia azovj e t t.iszt állt az ajtóban. Név ezcr int
engem kert:!sett.
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Igen. Azonnal azt a bízonyos papírt kértp., amit akkor ott
fe lmut.at.t.om. Odaadtam neki a svéd köve taég okménvát.. 11r,gnézt(> (>R
:'.:\('111'" v:ít:LiL Enp,(>1Ilpedig Ie lnzó l i tot.t.. hflf'.Y i;lt.;jz;~f'k, mr-rL rui u t
f"I:ÜOZ\..:i1. be kell k í cérn ie . en ebbő l egy kukko t élemérV,Hem, dC'
Ili néni -- aki t.öké l.eteeen beszélt bo Lgéru l ..- t.o lmác so l t . Pá-
n ikba estünk, míndnyájan tiltakozni kezdtek, de ö csak he.i t.oge t>
t.u: ez utasítás, ha miÍshogy nem megy, akiÍr eröszakot. is alk'llmaz-
h.vt , oőt le is Iőhe t , mert a fasiszták<lt mind meg Y.dl aemmia i í.o
n i . A t.oIrnácsuk azt is mondt.a , hogy törten beszélem a magyar t ,
mert nem is magyar vagyok, hanem bujkáló náci.

Ta Lán a svéd papírróL .. nem tudom. Eey b í zt.oa: II i nr-ru
fc lszó l i tot.t , hogy beszéljek, beszéljek IJyor'san, amí caak <:'s;,.moh<>
jllt. "eg a napmelegtöl a kopár sz ik snrja... -- kezdt.em , s
raondt.am a Toldit sorról sorra, meg mindent, amí eszembe jutott.

~ hatással?

Egyszeriben leengedte a géppisztolyát. lli nem pedig S7.iu-
tén mondta, mondta a magáét -- bolgárul, a szovjet tiszt. p'Jdig
megértette a lényeget. Sekkor... ekkor hangzottak el azok il

mondat.ok , amelyek talá.n kulcsot jelentenek Raoul Wall<.mberg tra'
gédiájának megértéséhez.

uii mondott ~ ~?
Miután !li néni hosszan beszélt rólam (ezt már akkor- k íve t-

tprn abból, hogy a tiszt folyton engem nézett), í.gvekezvén meg·'
győz-n i , hogy én nem vagyok náci, a fekete egyenr-uhzia férfi is
beezé In i kezdet.t , Ili néni pedig minden mondat é t m,Jgy'-1rra fordí-
totta. Elmondta, hogy a szovjet vezet.éanek b izt.oe tudomás·'1 Will

ar-r-ó L, hogy a svéd köve t ségek -- küIönösen azokban az orsz.3~{(JI'.·'
bzm , ame Iyeke t a németek megszálltak -- egy csomó nitcit t.ar tunek
elrejtve. Ezeknek nyújtanuk fedezéket, ezek tartoznak 'l.z\ltán i\Z

állományába. A nácik Iekö te Iezet.t.Je i a svédeknek , ,1. svédek mrg il.

ná.r.ikn.J.l, a t.i tka ik miatt, mert azok gonoszul úz.eill itot.t.ak ét

német.eknek abroncsgumi t meg egyebet -- seml eges á Ll am l é tükr:e .
Ezzel a svéd spekulánsok hoz aé.j ár-ul tak pr-of í téhsógükkoI é\ ];é,b'Jrú
tneghosszabb í tásához . Amit Amerikábó 1 import.ál t.ak , továbhad t..-;k ,'1
n6met.eknek. A svédek mind nácik, de különösképpen nácik azok,
akik a követségek állományába tartoznak.

lkm cáfolták?

IH néni beszélt vele. Engedélyt kér-tem, hogy rnondjak va l a-
mit. Ili nénit ís meglepte, mert nem tudott róla, hogy közöm V,IIl
hoz:':.á, ugyanis ismertettem az ellenállási mozgalmat s elm0ndt.am.
ho gy Wallenberg, ak í az embermentés veszélyét vé l Lal t.a , ér'p(mh,,~!
ezzel a náciellenes mozgalommal tart fenn kapcao Lat.o t, mégl-cdig
mi nden támogatást megadva. O tehát nác iol l.enea , mé lven hnman iat.a
ember. De persze IH nén i az én azemé l yem t iaz t.áz áaár a koncent·
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riÍlt. S közbcn egy 11"8)' ibr ik fr-ke t.ekévéva l is megk in:' 1t." il

t.i:.;;:;tct. Az pedig érezhetően engedékenyebb lett, leiilt, 5 intctt.
hogy én ill iilj ek le.

Egy dr'ém-vi gesztus. Itta a f eke t.é t , ha l l gn t t.a Il i nón it, 11

:nikor r-a üres lett az í br í k , elóhúzta zsebéből az én 3v,;d Flpiro"
10,,1. ós összetépte .

ru jelentett ez?

A következőket. mondta: "Hogy cgy ikünk cle ke rü l j ön IJajh<3.. én
mé,g5t nem talá Ham meg, de maga innen holnap regge 1 aZ"llnLl1
c,Húnik. Ha holnap itt ta l á Inák , engem hozna bajba. Emellett ,iC,
tudnia, hogy aki esetleg majd holnap jön, rnásmi Iven Ienr ;." ~;r'g'
nvug t.at.t.am, hogy korán reggel mánhová mcgvek . Hegl,ö~lzöntrm .i ó in-
.lul c t.át.. !\ztán hogy ő még maradt -- v i asz.a akar t.am vonulni.
tkm lehetett, mert ö beszélgetni akar t.. Rájöttem, hogy nck i :>~
lett vo Ina. t.arvicaoa t.úl ker-án v isszamenn ie á l l oruéahe Ivé re . Fmbn-
riink haj na l t.áj t rnent e l . Hásn,Jp -- t,'nácsánilk mogf e l e l őcn
t.ovábbá l l t.em, az egyik Hermina út.i mentőot thonunkba ment.em, ké-
sőbb idejöttek utánam szüleim és testvéreim.

ru wndcl: Wa.llenbe.r:e .lllmer:.e.ilUl ~ fu! ez Q.uucl lii..cttn.
1.cl. kiiZ.Qll mennyire ~ az. összefÜggés?

t"lgy hiszem, hogy én a Wallenberg tragédia clő'Írnyékoít ';] '."01

meg. ~legt\1dtalll, hogy a szovjet vozct.ők akkor mikónt. gond01k·"H.ak
il avédekr ő 1, il. svód köve t sóg a l ka lmaz.ot.t.a i ró] . Ee:: b j ,-fm:;r-:i :
1915. január 17-én, amikor Wallenberg elindult. Debr'O'c"nl.·'"(~ ":-.t
kÖ'/pUien nincs róla h i t e l ea adat), neki nom volt. E'EY Ili ni·lli,i~.
/lz!)k ,:\lapj/lll, amit ón ruegéI t.om, :l NIOgy azót.a Sz t á I in eEy';ni~·~€';t
rnp.gisr.1crhett.ük, viLágoaabban ér-t.em, mi t.ör t.énh=tc t.t 'l'h11[->ltf-,n~E"
ee l , ezzel ,'\ nagvezer-ü emberre l . A gyanú e Iké pze I é sc i 3 = l -e V"" J t.
:~zt...í.1in sz.amer-a, hogy or-onzokat. puaz t í t.son mi lli óS7.~'mr,'\. 11i~
.i e l en t.hc t.et t hát egr.>' védtelen svéd, akit nác inak , e l l ensr-gnek
t"H'tott.aY ....

t.k Y.c.:..f..YJ:.kllim illdis;kt6.tru.:k Q~ iil.cilltll..Lulln.l~ u 10(X;';'~
Ul~..t:tJ.i..6.rJ. ~ ~ llilzz.a uyilyáuo3(j,igru 1945· öa t,1pa3ztü..L1.L.ill?

Van egy barátom, i1\Ü nagyon U;jékozott, n'-'tO"ynllröl cs ó:3

naf,'jOll ezer-et. engem. Nek i r~'g(,n e Irnondt.cm, min ment ern :it lCl<1~,
,jallu;jrjában. Hcgf,yózött, hogy W'lllenb"rgen nem 1ipgitd:, (k k,)rk;j ..
ra t.eazom b i zt.onaágornnt., ha erről b'o'szélek. t1~g Fl,37 l:-:n ia P~

vo l t a vé Leményc . Amikor közöltem vele, hogy r:z év 0szén k~:;ziil
ve l om CeY interjú, fc Ibát.or í t.ot.t , hogy most. már' nyi 1v:l!1r)é;::;,-,:'n
hLl:~h<1t(rmezt. F:letc-m fo l yaraán nem <1rr01 i:::;m"rtei'. r-nge.n, \\"!::)'
fé lck a kockáz t.at áat.ó l . De mindig az vezetett, hogy GE'g í t ek-»
vele.

i.l!..2u. 1 (1989), 18, 31, 32. szám, okt. 12, 19, 2G:
"Wallenberg nyomában"



Epilógus

,-ként fűzöm az ílt.2n c. het i Iapunk azer-keoz tő.i évre l , II ki t.űnő [le.'mb-
nW!3~l\yAd,immal folytatott beazé Iget.éeünkhöz , hogy az iemcr-t.ot.et.t
c,scményt köve t.ő napok nagyon megterhe 1tek. Nemvo1tri t.ka vendég
n.i1éilllez a megterhelés, különösen 1942-1949 között. Sejtelmem se
volt arról, hogy Raoul W~tllenb'org a szovj et hac12eregl>1.rrll1csnnldl'Jz
kivin menni, dc éreztem: fontos volna négyszemközt közölni vele,
.uni ve l om .- emlékezetem szerint -- 1945. j.'\I1l1ilr 13-,in ';~l ,. 1'1.
rTc, v ir-radó éj 3Z,,1\11 történt s:ll1li t akkor megtud t.am. ~,aJnoc , a
h:ldi euornónvok ebben mcgakadá l yozt ak , Amikor IRd ig már lr:11PLett
voIna (palást t'.\l il vá.Ll amon) a svéd követségre mennem, az ö8sze-
kötőm, Hajós Mária felvilágosított, hogy WallFmberg nincs a f'óvá-
r-osban (hogy hova ment, nem mondt.ák meg neki), s ha visszatér,
nyomban értesítenek. Szinte letaglózott ,').tehetetlenség gyötrő
érzete, ,').vl>szes valóság meg nem magyarázható sejt.ése. Nem121,')-

czör- 1342-1988 közö t t . Tán ehhez kapcsoihatom a mára bennern
megérett "különvéleményemet". Ime.

Né\E,Yonhelyes, hogy könyvekkel, filmekkel, gondos cikkekkd
emlékeznek meg azokról, akik az üldözöt.tekért minden lehetőt
megtettek (olykor a lehetetlent is megkísérelték, vállalva t.örp-
do lrnet , minden kockáze tot , az életveszélyt is). Ugyanakkor- hadd
f,:jezzem ki -- úgy is, rnin t a meutőakc í ók, ment.őazerveze tck veze-
t6i közül az egyetlen még e földön élő -- hogy szolt',áléltaink
r-redményei és t.ehe t.et.l enaégűnk t.énye i között az "ar5ny"statisz+,i-
k[mk" felet.tébb ezomorú , Ezért. indokolt és t.al án nem ünncpr-ont.ó
az a kérésem és javaslatom, hogy soha se mulasszuk el a hitlaadáGt
Lst.eunck a megment.et t.ekér-t , de a figyelmezt.etést sem, hogy mé·g
mi ndig r e.itunk van é s terhel ci t.ehet.et.Ienség égbekiáltó t.É'nY301'(,-
:"(Ita. Ha i'\ közvet.l en és eszközi gyilkosok v:..gy érd",keJt.s':·gi
tftrsilik a but.i t ó felcjtést próbálják ránk és bel ónk, a:: eg';::;z
magyar- nemzet tuda.tába szuggerálni sebben fedezékül az ernbermon-
tés va l óaágát f eL: ós t.úl nagy it.an i , keményen ut.a s i t.auk vissza.
NaE,)' kár ez.u-mazna az embcrment.és olyan túl ér-téke Iécébő 1 ,"ill'i
c szközü I szo l gá.lhat.ne arra, hogy az érdekeltek c Ltakar-haaaák a
G0. rém-erulékeit. Nemvéletlenül hívom fel erre a figyelmet. A7.
'·]"f'.!tns n:ll·ir",tidr-f'<·I.';y'(." fl f\Z:\bé1dl.~lbnn tlyiliitknzg;,tr"1 An10ni"\.IÍ'·:-;
r;'Jl;ltld sze l Iem; mer-enyl e t e felett. nem az cgéf\zs6res t:',[·s .•d:llrni.
re:,gálás jele. Az a mesterkélt h iazékenyaég nem, arne Iy késZl"'lg-
n~k veaz i , hogy nincsenek megbízói (ha nem lennének, rnint t.C11ko-
re):3 nem juthatott. volna el az 1939. nyar-án rendezett f:szak'k.·r·p:ü
VIT-re). Ez a hiszékenység és inaktív reagálás a kóros Vir'3acb lmi
felej t.é s jele, r iaaz t ó bizonyítéka. Márpedig .nt, arni 1:13['" 17139,
1:141. t.örvénvo i folytán 63 1944 nyarán, (,s7.én é'l t.e l én tör+ént.,
"'1'1)('n a nem érintett, nem üldözött. nemzeti t.öbbcógnck ke l l Q.;.;
é·:~lplés ii.lJJ..w1Q "premier clM"-i.á.l&u :t.ill.illli.il.. Tudván, hugy ez a
nemzet. az 18~3-1945 között dívott gondolkodás térhódítását V,1f!Y
valami ilyesrr.inek a megismétlését nem élné tú l , f:ppen ol.van
nemzeti ügy ez, mint a nópazapor-u l at., il kör-nyczct.védc lcm var;y ,1

v:!l0:JáC'Ci3 dcmokréc i ába veze í.ő békés átmenet űgye , Ólnja.

[),,,brecen, 1989. november 2
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ÉLiás József
ny. r ef orrnátus lelkész (Debrecen) a Jó rj~,7l:ol' l3i:::ltl::;:it:
-- te ljes nevén: fl MZlUyCJrorszógi Ref orm.itus t!lyll:í; ft]\ ,~-

temes Konvent je Jó Pásztor Missziói Alb izo t ts éja -- 1",['::-
tében 1942 és 1947 között kifejtett tevékenyséqér ő l r ész-
letesebben beszél egy Szeries Sándornak adott hosszú i 11-

terjúban: "Az embermentés volt a fó feladat. .. ", lll:
Szenes Sándor, Befe jezetlen múlt. Keresztónyek és zs idol. .
Beszélgetések (Budapest, 1986), 29-105. old.
Éliás Józsefnek a zsidó--keresztény viszony történetéról
írt tanulmányai nemrégiben könyv alakban jelentek meg:
Éliás József, ~ gyökerekig ásva k. Négv tanulmány ~ kii-
zös Izr ae l-Uqyról , I-II (Bad Salzig, H;)ecenatlJr3 HUnl}J-
rica, 1988). fl kötetbe foglalt tanulmányok: 1. "A neve-
zés szükségessége és veszélyessége." -- II. "Az iqaz i pas-
sió." -- Ill. "A választottság mint ajándék és feladat.
CA Jézus-per e l emzése . )" IV. "Az Egyháztól szított,
intézményesített Izráel-gy01ölet történelmi doktJmentumCJi-
nak a fekete-listája."
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