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Nem én vagyok...

A ,,Baráháq" leeutóbbi számában idézi Mács lmre or-
szággyűlési képviselő megindító beszédét, melyet egy
elpusztult zsidótemető újraépítése alkalmábói mon-
dott. A beszéd során tisztelettel emlékezik meg a ie-
lenlévő Almási Pál tábornok és Flrgdcs Gábor bátor
harcáról, amellyel zsidó é]eteket mentett ki a gyilkos
pribékek karmai közül,

A névazonosság megfogott. Barátaim, ismerőseim
köszöntöttek ez alka]omból, Bármilyen szomorú szá-
momra, ez a Forgács Gábor nem én vagyok,

1944 szörnyű kavalkádiában sem módom, sem bá-
torságom nem volt hőStettek végrehajtására. Tizen-
nyoic éves, éppen leérettségizett, eIég éretlen zsidó
diákgyerekként munkaszolgálatra hívtak be,

A sors kegyelméből menekültem meg a biztos ha-
lálból, Bajtársaim l944, október ll,én, Kjskunhala-
son pusztultak el SS legények és magyar cinkosaik
kezétől.

A nyilas Uralmat és aZ ostromot Raoul Wallenberq
védettjeként vészeltem át családommal együtt, A mo,
dern kor e Szent György lovag|án kívü1 örök hálával
taítozom dr_ Nékám Laios prolesszornak és családjá-
nak, akinek Rezeda utcai házában huszadmagamma1
vészeltem át a legszörnyűbb napokat.

Örök hálával tartozom a bátot gyengéd és
ióhumorú Bírd Anni nénének, aki hónapokon át búi-
tatta anyámat éS öcsémet a Gestapo elől,

Örök háláva] tartozom Szántó Cyörgyné Eckrich llo-
nának, aki élete kockáztatásáVa] kétSZer mentette meg
gyermekeim anyjának, unokáim nagyanyjának életét.
Nélküle nem Szü]ethettek volna meg,. ,

örök hálával tartozom annak az ismeíetlen sorsú,
Á4oston nevű rendőrtisztnek, aki ]945, ianuár 9-én kiho-
zott a Ferenc köIút 4l, SZám alatti nyilas-házból, onnan
sok szerencsétlen társam útja Vezetett a Duna-partra.,.

örök hálával tartozom annak a százezer otosz, uk-
rán, kazah, grúz, mordvin hősi ha]ottnak, akik szovjet
katonaként Budapest ostrománál haltak hőSi halált,
fudom, nem miattam iöttek. , ,

Erre Vezetett útiuk a megszenvedett és megérde-
melt győzelemhez, a mi megmentésünk a történések
számunkra szerencsés iátéka volt, De Semmit Sem ért
volna minden előző bátor és humánus segítség, ha e
százezer iíjú élet árán nem szabadu] fel a főváros, Még
tíZ nap, és mi már nem éiünk.,,

Mondhat ma bárki bármit - ha unokáim ragyogó
szemébe nézhetek, csengő hangjukat hallhatom,, ne-
kem: vecsnaja szlava,,,

Én nem a megmentő, hanem a megmentett vagyok:
hetvenöt éves, nyugdíjas gépészmérnök,

Tisztelettel és hálávai köszöntöm minden megmen,
tőm képében a megmentő Flrqá(.s Cáblrt, bár nem tu,
dom ki í,,,

Forgács Gábor

szántó Piroska raiza
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