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A marista testvé rek emberment  tevé kenysé ge
Totnasovszkq Orsolqa

I Champagnat magyar-[rancia i\kold a marisla
fl tes|verek tennIarlá;ában lq28-1950 köZöll m kö-
dött Budapesten', lgazgatója Prüú srr Laios {elhunlt
l975-ben), tagiai: Albert P|leger, Hegedí í s Nándor,
P ingiczer László, Bernard Clerr, Jean-Bapt i ste B0 netb eltz,
Fi,her yiktoí , Anqu l Ferenc voltak. 1942-1946 köZött f 
tevé kenysé gük a Wermachtba er szakkal besoí ozott
é s onnan elszökött e]zászi franciák, zsidó gyermekek
é s nagyszüleik, illetve munkatáborokból elszökött fei-
n ttek bú |tatása Volt, AZ iskola igazgatóla bátorí totta
rendtársai ilyen jelleg  tevé kenysé gé t, é s igyekezett
biztosí tani a szervezet zökken mentes m ködé sé t. Al-
bert Pflege13 ké t kiadványából szerezhetünk informáci-
ókat a szerzetesek tevé kenysé gé r l,

Ficher é s Angyal rendtársuk a kispesti Szent Lajos
áwaház 1944-es bezárása után került a H gyes utcai
iskolába, mindketten ré szt vettek a menté sben. Fel-
adatuk a gyerekek felügyelete volt, é jjel-nappal fogJal-
koztak ve]ük. El zetesen az árvaházba is befogadtak
zsidókat, de egy zsidó n  vé letlenüi leleplezte az ott
bú ikálókat,

Angyal Ferenc l944, május 1O-t l a hónap vé gé ig
Mátraverebé lyen tartózkodott a zsidó gyerekekkel, mi-
Vel Budapestet a bombázások mjatt nem tartották
biztonságosnak, ltt iS fontos szetepet iátszott a gyere-
kek vé delmé ben, Egyik vé dencük, Csákiné  vidé ki házá-
ban töltöttek eJ né hány hetet, három testvé r: Angyal,
Pingiczer é s Heged s feIügyeleté vel. Május vé gé n a
csoportot csend rök látogatták meg, s bár bántódá-
Suk nem esett (a csend rök a gyerekekkel nem iS tö-
r dtek), jobbnak tartották, ha visszaté rnek a f város-
ba, Kis csoportokban visszaszivárogtak az iskoiába,

Bonetbe]tz é s Heged s testvé -
rek feladata a szent szí v intelná-
tussal a Szent Szí v Apácarend isko-
1áiával, a Sacre Coeur Leánynevel 
lnté Zettel Va]ó kapCSolattartáS Voit,
É lelmiszert, e]s sorban kenyeret,
konzerveket hoztak az iskolából, é s
rejtekhelyeket é pí tettek az inté z,
mé ny udvarán a munkatáborokból
elszökött fe] n ttek számára,

Bonetbeltz a menté sen tú l az el-
lenállókkal is kapcso]atot tartott,
]ugoszláviába utazott, hogy Tito
hadseregé vel felvegye a kapcsola-
tot, Magyarországí a Való Visszaté -
ré se után rendtársaival egyú tt le-
tartóZtatták, a Gestapo  t í té lte a
legveszé Iyesebbnek. KiszabaduIá,
sa után ka|andos körülmé nyek kö-

zött visszaté rt Franciaországba, |elenleg a Brive_ben
található saint Joseph iskola igazgatója,

Heged s Sándor fodrászké nt é s alkalmi suszterké nt
tevé kenykedett az iskolában,   volt az f  é lelmiszer-
beszerz , bejárt a budapesti gettóbaa é leimiszeré rt,
ruhanem é rt, vagy bármi másé rt, amit a náluk tartóz-
kodók ké rtek t le, Lelemé nyes módon szerzett é ]elmi-
szerjegyeket, Az oroszok el retöré se miatt Budapestre
menekült vidé kieknek a pályaudvarokon menekült-
igazolványt osztottak, Heged s többször sorba állva
több ilyen igazolványt szerzett, s ezek alapján é lelmi-
SZer jegyeket kapott,

Clerc é s Bonetbeltz Rava-Russkajából menekült
Budapestre, Né metországból a hatodik szöké sük után
kerüitek a RaVa-rusSkajai büntet táborba, Innen Len-
gyelországon keresztül iutottak ei Magyarországra, bár
egyik ország nyelvé t sem beszé lté k, Az isko]ába kerü-
]é sük után azonnal szervezkednj kezdtek, segí tettek a
zsidómenté sben,

A gettóból gyerekeket é s óregeket hoztak ki é s se-
gí ttetté k a Wehrmachtba er szakka] besorolt elzásziak
dezertálását, hamis papí rokkal, civii ruhával törté n 
ellátáSát, s t elhelyezé süket js, (Általában más szer-
zetesrendekné l, pl. a Szent Imre kollé giumban, vagy
aZ isteni Szeretet Leányai Margit Inté Zeté ben',)

Az elzászi dezert rök Bernard soliles akkori ersteini
tanár közvetí té sé vel kerü]tek az iskolába. Fent neve-
zett unokatestvé re, Hellmann Ignác Csolnokon kb, hrlsz
e]zászit szállásolt e1. Pflegert ersteini balátja tájé koz-
tatta elr l, Titkos rádión kapcso]atot is lé tesí tettek Al-
gé riával, Noé l Clavel segí tsé gé vel, Menekülé si tervük
nem sikerü]t, a csapat egy ré szé t Normandiába kü]d-
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té k, de né hányan Szé kesfehé rváron maradtak. A
maristák l944  szé n közülük fogadtak be né hány sze-
mé lyt,

Clerc Kemé ny báróo francia nyelvtanára Voit, A mi-
niszter titkárn je, B, Edit közvetí té sé Vel kapta ezt aZ

áilást, A báró tudott róla, hogy Clerc büntet táborból
Szökött meg. Vé de]me alá helyezte, ellátta né Viegyé ,
vel, s í gy Clerc könnyebben tudta tevé kenysé gé t foly-
tatni.

Pingiczer Lász]ó segí tsé gé vel tudták megmenteni a

Royco gyárban dolgozó dr Csáki ké t fiát, valamint
Klakovics heged m vé sz gyermeké t, akiket kihoztak a
gettóból, Valdemal Lang]et' látta el  ket své d o]ta,
lomlevé llel, de a gettót  rz  magyar rend r is segí tett
nekik, Csákiné  is megmenekült, mindannyian az isko-
lában rejt ztek el.

Pflegeí  segí tett a Dewavin család tulajdonában lé v 
textilgyár igazgatóiának, lllls lányainak, Bár a fé rfinak
sikerült megváltania magát, jelent s összeget fizetett
a náciknak, ké t lánya azonban papí rok né lkú l maradt,
A Rndirs családtól kaptak keresztlevelet, az anya ké t 1á-

nya keresztlevelé t adta el nekik. Nopcsa asszony vi-
dé kre vitte a ké t lányt, akik a né met apácák nevel in-
té zeté be kerültek,

Ugyancsak Pfleger segí tsé gé vel menekült meg ka-
landos körülmé nyek köZött szilágai L-_|:udlt_ l944 októ-
beré ben a TáIogató utca 40, sZ, alatti ápolón vé rek
kórházában tartózkodott a három francia szeí zetes
(pfleger, Clerc, Bonetbeltz), akiket a Gestapo már ke-
í esetts, Ennek ellené re Pfleger a fronton átkelve be-
Szökött a már kiú rí tett gettóba, é s a Nagyatády u, 43,

sz, alatt, akkor ez voit az erzsé betvárosi kefié sz utca
neve - megtalálta ]uditot é s nagymamáiát, Az iskolá-
ba vitte  ket, ahol taiálkoztak Judit testvé ré vel,
cYörggyel é s unokatestvé ré Vel, Józseffel, Judit a Szent
Szí v nevel inté zetbe keí ü]t, december közepé n pedig
a Pannónia ú ti Vé dett házba, majd ú jból visszahozták
az iskolába, ott ta]álkozott any)ával, aki munkatábor-
ból szökött meg. l944. december l9-é n a Gestapo aZ

iSkolát kiú Ií tette, ekkor l5 zsidó ré rfjt a Dunába l ttek,
Albert testvé r Segí tsé gé Vel mentetté k meg dr. Yé rtes

olgát, aki egy halálmenetben haladt. Egyetemi kollé -
eáia, dr. Eqaed András piariSta SZerZeteS pillantotta
meg vé letlenül, s ké ré sé re é rtesí tette Albert testvé rt,
aki vé gül egy iskolából kiaiakí tott szüksé gkórházból
mentetie ki. Ké s bb a kórház ment autójával egy fia-
tal orvos, Vé rtes olga szü]eit iS megszabadí totta,

Lebukásuk törté nete: egy Antoine Monninq nev  fé r-
fit fogadtak be, hamis papí rokat, civi1 ruhát é s állást is
szereztek neki (a Szent lmre kollé gium SZakácsa lett),
MáSnap a Gestapo raituk ütött, elzáSziakat kerestek,
de .,csak" zsidókat találtak, A fé rfiakat egy kivé telé vel
kivé gezté k, a n ket eiengedté k, a gyerekek az iskolá-
ban maradhattak, A szerzetesek eI bb a F  utcai GeS,
tapo-fogházba, a Parlament pincé jé be, majd a Várba,
az akkori BelügyminiSZté rium é pületé be kerültek,
Rabságuk idele aiatt segí teni próbálták fogolytársai-
kat, le]kier t öntve a SZenVed kbe, Fogságukból az
oroszok szabadí tollák ki  ket I945 lebruál l2-er, Öl
nappa1 ké s bb nyerté k vissza te]jes szabadságukat,
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amikor a FranCia Követsé g illegális rádióSa megtalálta
 ket. Albert Pfleger az oroszok mellé  kinevezett de

Gaulle bizottság tagja lett, Az áruló Antoine Monning
orosz hadifogo]yké nt t nt e]. Kiszabadulásuk után to-
vább, fol}tatták ment tevé kenysé güket: Pfleger
Charles H, felesé gé nek segí t€tt. A fé ri zsidóké nt a

Gestapo nyomáSára más zsidókat árult el. Budapest
felszabadulása után feiesé gé t letartóZtatták, A szerze,
tes az Andrássy u, óO-ból' hozta ki,

l950 máiusában té rtek Vissza Franciaországba, A
70-es é vekben Franciaország f rabbija, Kaplan felhí vá,
sára jegyezté k fel ment akciójukat, 1981, január l0-é n
kapták meg a Yad-Vashem kitünteté St közel hetven
gyermek é s harminc-negyven feln tt megmenté sé é rt,
A Vichy-zsinagógában Vehetté k át a kitünteté st, AZ
Emlé k-hegyen, ]eruzsálem köze]é ben fát ültettek tisz-
teletükre, Sok megmentettel a mai napig tartják a
kapcsolatot. Sziláqai cyölgy (az ENSZ magyarországi
ké pvisel je) é s Fefler cábor párizsi mé rnök tanú sko-
dott meliettük, de meglátogatták  ket megmentett je-

ik leszármazottai is, Albert Pflegert l982-ben szül vá-
rosa, Stotzheim, l997-ben pedig Budapest is dí szpol-
gárává fogadta. Emberment  munkáiukban ré szt Vett
B, Edit|o, báró Kemé ny Gábor titkárn je, Lakner Bé la,
Sthneller Margit, de legf bb segí t jük Nina é s
Valdemar Lanqlet volt" .

A következ kben né hány menté s törté neté t idé ZZük
fel, Albert Pfleger kön5,valakban megjelent visszaem-
Ié kezé seib l,

y í r r aszttis szo b dí nkb an

]944 novembere, A champagnat-iskola menekü]tek-
kel van teli, Legtöbbiük zsidó, A gyerekek az interná-
tusban Vannak, a feln ttek a szerzetesek szobáit kap-
ták meg, a maí isták a hallba költöztek ki, Minden test-
vé r egy-ké t szobáé ft felel s, Szobámban ló jd s sze-
mé ly tartózkodik, Közöttük, a kedves Schneller nagy,
mama aki állandóan köt, LáSZIó ú r, nagybeteg, felesé -
ge ápolja, a deré k Rozi né ni, Fen5,ves doktot aki orvo-
si kön}",/et í r é s J. o, Vé rtes tanár ú t aki a beteg gyere-
kekr l í r könlvet.

Mjnden zsidó számára menekült igazoJványt é s
é leimiszerjegyeket szereztú nk, Tel jes bizalommal van-
nak irántunk, Tilos kiné zniük az ab]akon é s sé tálni a
házban.., Bombázás eseté n, helyükön kel] maradniuk,
Csak a gyerekek mehetnek le a pincé be,

Mjnden hí rt l elzárva, kí váncsian várnak minden ú j-
donságot, A vacsora után - amit egy megbí zható ház-
vezet n  hoz nekünk - a szerzetesek vé gigjárják a szo,
bákat é s elmesé lik a napi esemé nyeket, elhallgatva a

nyugtalaní tó hí reket, Né ha bekapcsoljuk a gramofont,
hogy felvidí tsuk barátainkat,

Az esté nké nt, a kereszté nyek elimádkozzák a rózsa-
füzé rt, a többiek csöndben hallgatiák, ,,

Eqq tanár zsí dó diákjait menti

1944 Budapest,,- Csáki doktor-t, a diabetikus é lelmi-
szereket gyártó ROYCO gyár tulaidonosát, letartóztat-



ják, Felesé gé nek id ben sikerül ki-
szöknie az ablakon, ké t fiukat a
gettóba viszik, a központi zsinagó,
ga közelé be, apjukat munkatábor-
ba küldik.

csörög a te]efon a Champagnat-
isko]ában. Egy Máí ia nev  ápoló-
n  ké r minket, hogy menjünk eI
három kisfiú é rt a gettó ilyen é s
ilyen utcájába, más magyarázatot
nem ad, Megké rem Pingiczer Lász-
lót, hogy foglalkozzon az üggyel,
Azonnal indul, A gettó beiáratánál
felmutat ja igazoJványát, A rend r
beengedi,

Hosszú  keresé s után, megtalálja
az ápolón t, aki rábí zza Csákié k
ké t gyereké t é s egy Krakovics nev 
gyereket, akinek az apja hí res he-
ged m Vé SZ Volt, a rádióban lát-
szott, Öngyilkos ]ett,,,

A gettó bejáratánál, a rend r megállí tia  ket, Í ráSos
engedé ly kell, hogy a gyerekek kijöhessenek.  k ott
maradnak, társam az isko]ába siet é s elmesé li, mi a
helyzet, Együtt megyünk Valdemar Langlet ú rhoz, a
SVé d Vöröskeresztbe, aki papí rokat SZereZ nekünk ar-
ról, hogy a gyerekek a vé delme alatt állnak, Ez a hiva-
talos papí r töké letesen megfelel a jószándé kú  rend r-
nek, aki azt tanácsolja rendtársamnak, hogy a gettót
egy másik kijáraton hagyja el, ott már é rtesí tette kol-
lé gáját a gyerekek távozásáróL Minden rendben megy,
Mekkora öröm, hogy három gyereket menthet meg,
taní tVányait! Mie] tt e]vinné   ket, megfürdeti a gyere-
keket n vé ré né l, igencsak szüksé g van rá, A Csáki gye-
rekek viszontlátják anyjukat, aki az el z  nap é rkezett
az isko]ába, Apiuk, salnos, soha nem té rt vissza.

Az lllé s ní vé rek

A DeWaVrin családnak Budapesten textilgyára Volt,
magyar igazgatóia i]lé s ú r zsidó volt. Egy házkutatás
után felesé ge felakasztotta magát, A nácik a fé rfit le-
iartóztatták é s szabadságáé rt a gyárnak hatalmas
összeget keliett fizetnie, Ké t lánya, l0 é s ]2 é ves volt,

Egy napon Dewavrin ú t meglátogat, Arra ké r hogy
mentsem meg a ké t lánlt minden áron, KeresztIevelet
szeretné k szerezni nekik, ezé rt elmegyek a Radics csa-
1ádhoz, szegé nyek é s sok gyermekük van_

Az anya jó szí wel átadla ké t lánya keresztleve]é t.
Sokáig tart, amí g rábeszé lem, fogadion e] pé nzt, ami-
re ebben az id szakban nagy szüksé ge van,

Nopcsa asszonyhoz fordulok, hogy az ú j né we] ellá-
tott ké t lányt elheiyezzem, Elviszi  ket vidé kre egy né -
met apácák által fenntartott árvaházba, ahol az ú i
bentlakókról Semmit sem tudnak, oit is jelent s ado-
mányt hagyunk, ,.

A fe]szabadulás után, llIé s ú r Párizsban telepedett
Ie, ké t 1ánya ott folytatta tanulmányait, l95O-ben ta-
lálkoztam mindannyiukkal, Salnos, apjuk idegössze-
omiáSt kapott, é s nem sokkal ké s bb öngyilkos lett,. ,

A kis |udí t kalandos törté nete

1944 októbere. Né hány napja, a három francia szerze-
tes a Champagnat-iskolából egy budai kórházban tar-
tózkodik, amelyet apácák tartanak fenn a TáIogató ut-
Ca 40, szám alatt.

Egy fiatal zsidó n , egy francia szökevé ny meny-
dsslonya is olt Van nehjny napja

Október ]ó-án, 18 óra körüi, egy né met barátunk,
jagow Von Wiedebach-Nostitz látogat meg minket. Szé p
rádiót hoz ajándé kba, hogy hí reket hallhassunk.. Beje-
1enti, hogy a zsidók azonna]i kiirtása váí ható,,, Milyen
ká1 mondom neki, ma regge1 te]efonáltak nekem Pestr l
é s ké ftek, hogy menjek el e4y beteg Zsidó kisiányé rt. Le-
hetetlen elindulni aZ ostromá]lapot miatt. Menjünk
azonnal, javasolja a kedves látogató, ne beszé liünk, mert
ve]em van egy egyenruhás  rnagy, nincs mit l fé lni,

Kabát é s kalap né lkül, a kocsi mé Iyé ben meghú zom
magam, Kí vü], telies söté tsé gben a város_ Kilárási ti-
la]om, Id nké nt egy  riárat állí t meg minket. LátVa a
tiSztet, elengednek

A Király utcánál, a Nagyatády utca felé  kanyarodunk,
A 43-as szám alatt, a gettó kapuja már zárva. Csönge-
tek, Gé ppisztoliya], ké zigránátta] é s revolverrel lelfegy-
verzett Fiatalemberek fogadnak, egy kicsit meghökken-
nek, amikor é szreveszik kí sé retemet, Mit akar ez a pap?
- ú völti az egyik. Né metül szólok hozzáiuk, azt mon-
dom, a kórházból jövök egy beteg, zsidó kislányé rt, A
házmester felismer é s segí tsé gemre siet. Nem tudiák,
mit tegyenek, eZé fi azt mondiák: ez aZ SS-re tartozik,
akik é ppen a pincé ben zsidókat keresnek

Hogy kikerüljek ebb l a helyzetb l, azt parancso-
lom, hogy nyissák ki a kaput,,, Kinyitják Hirtelen há-
rom SS kaiona bukkan föl, Azé rt iöttek, hogy ellen-
 rizzé k, a 430 Zsidót elvitté k_e már. ,Aház üres? A ZSi-
dók elmentek?" ké rdezi az egyik. Aztán é szrevesz,
zseb]ámpáiával rámvilágit é s üvöit ,,Mit keres ez a
pap itt?" Válaszoiok; ,,Elmegyek a tiszté rt, aki velem
van." É s lassan kihátrálok, e]t nve a söté tsé gben,,.

A H gyes Endre utcai champa8nat kápolnáiának o|tára
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Né hány nappal ké s bb visszaté rek a gettóba. A
Nagyatády utca összes háza üres, kivé ve az utolsót, a
43-as számú t, ahol megtaiálom a kis ]uditot é s nagy-
mamáját, Elviszem  ket a Champagnat,iskolába,

December közepé n, a magyar nácik kiürí tik az összes
zsidó gyermeket vé d  iskolát, a semleges országok é s a
své d Vöröskereszt vé delme ellené re, A zsidó kislányok a

Panndnia ú ti gellóba zsú í olódnak össze.
A letartóZtatás másnapján, Nina Langlet aSSZony, a

své d Vöröskereszt ú tján é rtesí t err l a tragikus hellzet-
r i, Egyú tt a helyszí nre megyünk. Své d rendszámú  au-
tónk megkönnyí ti a gettóba Való belé pé st, A rend rsé g
orra el tt, Sikerült kimentenünk a kis Juditot, é s vissza-
adjuk anyjának, aki eközben megszökött a munkatábor-
ból é s a Champagnat-iskolában reitettük el  ket,

December l9-é n, a Gestapo betör a Champagnat-
iskolába, elviszi a nyolc szelzetest, a több mint tizen-
öt zsidó fé rfit, gyermekeink szüleit é s egy csoport n t,
akik ké s bb kiszabadulnak, A fé rfiakat mé g azon az é 1,
jelen a Dunába lövik.

A kislánynak nem volt semmifé le papí rja, í gy
könnyen leiartóztathatták volna, Az iskolából elmene-
külve, a Gondj családnál talált menedé kre, ahol anyja
egv ideig dolgozott,

Vé gül megmenekült!
11legális rejtekhelyé n, a többi lakót zavarta jelenlé -

te, akik többé -kevé sbé  ellensé gesen viselkedtek a zsi-
dókkaj szemben, Iudit ekkor megpróbálja megtaláini
anyját. Az isko]ával szemben lé v  utcán bolyong, Egy
magyar katona halad el arra, a kislány megmenekül,
Elviszi anyjához, aki a város másik ré szé n lakik.

Dr. Egqed Andrds piarista pap
tan bí zonqsága

(Ré szlet a viqí lia folaóiratbóI)

Az a felkavaró ok, ami arra ké Sztetett, hogy ré szt ve-
gyek a magyar zsidómenté sben az volt, hogy láttam a

nyilaskeresztesek hogyan haitották maguk el tt a zsi-
dó n k tömegé t a Baross utcában,

Egyikük elesett, maidnem mellettem. ,,Gyerünk, k, ,.

vagy be]é dlövök" Lehaitott fejiel haladok, szé gyellem,
hogy ilyen dolgok törté nhetnek hazámban, amikor egy
hangot hallok: ,,Abbé  ú r!" Fe]emelem a fejem é s meglá-
tok egy diákot, akit ismertem az egyetemr l, Megké rde-
zem t le; ,,Hogy Van?" Keser  mozdu]atot teSZ é s arra
ké r adjam át üdvözleté t Albert testvé rnek, fudtam, mi-
re gondol, Barátok voltunk Albert testvé rrel,

Ez után a találkozás után elmentem a Champagnai-
iskolába é s átadtam kollé gám üdvözieté t. Marista
testvé rek akcióba lé ptek é s sikerült nekik kiszabadí ta,
ni s biztonságos helyre vinni,,. A testvé reknek hála,
kollé gám szülei is menedé ket találtak a Champagnat-
iskolában, , ,

Dr. Yórtes OIga tanú vallomása
(Ré szlet a viOfliából, a megmentettó1)

A járdán, a kimerült zsidó n k közótt vánszorogva,
nagy meglepeté semre é szrevettem egyetemi kollé gá-
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mat, Egyed András piaristát. Lehajtott fejlel haladt,..
A mellette vánszorgó embercsoport látványa, akiket
ú gy hajtottak, mint egy nyájat, szé gyennel töltötte el,
Köszönök nekil ,,lónapot!" Rámné z é s megismer. Kí -
nosan é rinti, hogy egyik egyetemi kollé gáiát ebben az
embertelen heiyzetben látja, meglepetten megké rde-
zi: ,,Hogy van?" - Azt válaszolom neki: ,,Ad|a át üdvöz-
letem Albert testvé rnek." Abban remé nykedtem, ha
felkeresi Albert testvé rt, módot fog találni kiszabadí -
tásomra ebb l a pokoli menetb l,,.

Egy iskolából kialakí tott kórházba zsú foltak be min-
ket, ltt látogat meg Albert testvé r é S elmondia, hogy
nagy veszé ly eseté n szüleimet befogadják a Champag-
nat-iskolába,

*

Nem sokkal ké s bb, egy fiatal orvos a kockázat é s ve-
szé ly ellené re elvitte olga szú leit a champagnat-
iskolába a kórház ment autó|ával. Né hány napon be-
lül Olga csallakozott hozzáiuk ,,

IEGYZETEK
l l8l7-ben Marcellln champagnat alapí totta meg a sz z

Mária ki§te§tvé rei elnevezé sí í  rómal katoltkus vallást közössé -
get, azzal a cé llal, hogy kereszté ny nevelé §t nyú it§on a francla
lí iú ságnak. A közössé g taní tókat küld a vtlág minden í é szé ben
m köd  iskolákba; alap-, közé p- é s fels fokú  tskolái közt ván-
nak tudományos, nez gaÁaságl, mú szaki é s gyakoí lati ké p-
zé st nyú itó tí té zmé nyek. Eddlg több mtnt l00 iskolát nyttottak
23 mlsszlós területen. A 9o-es é vek eleié t l a rend iskoláia ú i,
ból rní í ködik Gy .ött.

2 A budapestt H gyes Endle ü. 5. sz, alatt | 930,19r0 között
mí í ködótt a szeEeteslend alapí tóiáról elnev€zett l§kola.

3 Albert Pfleger a Neuhauser-hálózat ellenálló|a volt.
4 1944. novenber 29-é n ielent meg rendelet a büdapestl

gettó lé tesí té sé r l. Eí e a cé lra a Ktrály,Kerté sz,Dohány u. é s
a Károly körú t közötti területet |elölté k kt. December lo,é n
feiez dött be az átköltözteté s, ett I kezdve a palánkkal lezárt
területet csak né gy kapun keí e§ztül lehetett megközelí tenl,
1945. ianüáí iában mintegy ó5 o00, nagyré szt ófeg, bet€8 é s
gyermek é lt a gettóban.

5 Istenl szeretet Leányai Margit Inté zete, lx. Kné zlts u. 7.
ó Kemé ny Gábor báí ó (l9lo,194ó) az |944. októbel ló. é s

1945. márciú s 28. között a szálasi Feí enc nemzetvezet  ml,
nl§zterelnöksé ge alatt m köd  kormány külügymlnlsu tere
volt, a né pbí róság mint háború § bí í nöst halálra í té lte é s l94ó.
márciüs l 9-é n ldvé gezté k.

? váldemar Langlé t {la72-1960|, nyelvé sz, ú i§ágí ró, mí í í or,
dí tó l93I óta é lt Ma€yalolszágon mlnt své d ny€Ivi lektor, eló-
ször az Eötvös Kollé giumban, ké s bb a Pázrnány Pé ter Tudo-
mányegyetem bölcsé szkarán taní tott. l 944. máiusában Károly
své d ktlályl herceg lünevezte a své d vöróskeresut magyalo.-
szági f megbí zottiának. Langlet a své d vöröskereszt megbí -
zottiaké nt több ezer üldözöttnek adott ú gynevezett oltalomle-
velet.

8 A kórházba menekülé s a bu|kálás egyik ió módszere volt:
,,ald nem mondta meg metbí zhatatlan l§meróseinek, hogy be,
feksztk egy kórházba, l...| azt ellensé gel egy tdetg nem tudák
me8 találnt".

9 ltt a nyilas párt H sé g Házában kezdte meg m ködé sé t
hlvatalosan a Magyar Álamrend rsé g Budapesti Polltikai
Rendé szett osztrálya (ké s bbi nevé n az ÁVH) 1945. februái t,
é n.

lo B. Edtt Albert Pí leger ismeí etel szednt Flanciaország-
ban telepedett le, ielenleg tanárké nt dolgozlk.

l l tangletók a vidé ki deportá|ások idejé n kezdté k ment ,
münkát Kiteriedt segí t tevé kenysé gük nyomán kilenc buda-
pesti kolostoí  került své d (é s Pápai) vé delem alá. A H gyes
Endre utcai magyar"francla lskola ls své d vörö§keí eszt€s vé -
delem alatt állt.


