
ták. magukkal vitték a kolostor minden élelemkészletét, egyszerűen kíje
lentették, "hogy az oroszok úgyis elvennék". Apácáink hosszú napok óta
éheztek. Amig csak üldögéltek a szobáikban, még valahogyan kibírták, de
amióta a sebesültjeinket ápolták, már alig álltak alábukon. Restelltek
ennivalót kérni, vagy tán nem merték - néhányan, a sarokba húzódva,
halkansírdogáltak.

Szemrehányást tettem a főnöknőnek, hogy miért nem közölte velem
a helyzetüket, majd intézkedtem, hogy minden nővér mándennap meg
kapja a katonai fejadagot. Persze egyelőre csak a magam szakállára ad
tam ki az utasítást, de feletteseírn. amikor megtudták, helyeselték eljá
rásornat.

Csapataink néhány nappal később elfoglalták Bécset és Bécsújhelyet
is. Az arcvonal lélegzetvételhez jutott, s a könnyebbséget mí is megérez
tük. Végre csatlakozhattak hozzánk ápolónőink és orvosaink. Az apácák
azonban továbbra is ápolták a betegeinket. Sőt valahonnét előkerültek

fiatalabb társnőik is és szintén munkába álltak.
Megfígyeltern, a háború idején vannak időszakok, amikor a beteg

gyógyulása általában meglassul. Ilyenkor rninden karcolásból ömlik a vér,
rögtön beáll a gennyesedés és hónapokig eltart, amíg a seb beheged.

Ezekben a napokban viszont sebesültjeink bámulatosan hamar álltak
talpra. A nyájas, langyos tavaszi idő meg a közeli győzelem tudata önt
hetett erőt beléjük s nyilván ez segítette elő a gyógyulásukat. De mind
máig szilárd meggyőződésem, hogy felépülésükben jelentős részük volt
az apácáknak is.

Ezt teljes felelősséggel állítom. Köztük és 'a mi ápolónővéreink közt
hallgatólagos, de annál hevesebb vetélkedés kezdődött. Az apácák szem
látomást be akarták bizonyítani, hogy a könyörületességben, amelynek
egész életüket szentelték, aligha lehet őket felülmúlni. És el kell ismer
nem: feladatukat szótlanul, nyugodtan és a legnagyobb odaadással vé
gezték.

No persze a mí gyévuskáink nem engedhették, hogy "holmi apácák"
különbül ápolják a szovjet katonákat, mint ők, tehát a szokásosnál is na
gyobb buzgalommal végezték munkájukat. A vezetésern alatt álló kór
házban még sohasem volt ilyen tökéletes a tisztaság, soha ilyen kifogás
talanul nem ápolták a sebesülteket. És felesleges elmondanom, hogy mínd
ez milyen jótékony hatással volt rájuk, hiszen a gyógyulás titka minde
nekelőtt a tisztaság és a gondos ápolás.

Beköszöntött a május és vele a győzelem. Hadaink ismét előbbre nyo
multak már, az Enns folyóig, és vonalukat most követtük mí is. Távozá
sunk előtt a kolostor templomában ünnepi misét mondtak, Hivatalosan
annak megünneplésére. hogy az egész világon helyreállt a béke; mi azon
ban tudtuk, hogy egy kicsit hozzánk is szól ez a míse: így búcsúztak
tőlünk

Hiszen úgy kezdődött az egész, hogy egy orosz kommunista az or
gonán eljátszotta az Ave Mariá..,t.
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•
Nem lennének többé pogányok, ha igazi keresztényekhez illően 'Visel

kednénk.
Aranyszájú Szent János

319'


