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Vendéglátóimmal abban állapodtunk meg, hogy a 
Sztehlo Gábor nevével fémjelzett  gyermekmentések-
ről tartok előadást. Azután arra gondoltam, hogy 
erről egyrészt sokszor beszéltem már, másrészt ösz-
szefüggéseibe még sohasem állított am, ezért most 
arról is szólnék, miként ismerkedtem meg korábban 
a zsidósággal. Tudniillik a Sztehlo Gáborral együtt  
töltött  időnek van előzménye és utóélete is. Amikor 
tehát ezt a témát kezdem el: „Találkozásom a zsidóság-
gal”, akkor előre kell bocsátanom, hogy sem magam, 
sem Sztehlo Gábor és még jó néhány társam, akik 
ebbe az ügybe messzemenően „belekeveredtünk” 
nem vagyunk zsidók. A régi terminológia szerint 
„árja” családból valók vagyunk.

Békéscsabán születt em 1915-ben, majd Szegedre 
költöztünk. Szegeden végeztem az iskoláimat, ott  
kezdett  tudatosodni az életem. Amikor később a 
teológiáról egyetemre kerültem, elsőéves koromban 
egészségi okokból három hónapra haza kellett  men-
nem Szegedre. Hogy ki ne essem a tanulmányokból, 
édesapám megkérte Róth Emánuelt, a szegedi főrab-
bit, hogy ezalatt  a három hónap alatt  tanítson a zsidó 
nyelvre. Mindössze két órát töltött ünk együtt , mert 
rájött  arra, hogy az a zsidó nyelv, amit mi tanulunk, 
nem egészen azonos azzal a zsidó nyelvvel, amit ő 
beszél. Mégis nagy élmény volt, hogy elkezdtünk 
beszélgetni, hiszen Róth Emánuel világhírű orienta-
lista1 volt. Már nem sokáig élt ezután, igen idős volt, 
hiszen 1854-ben született . Örök emlékem marad, 
ahogy ő beszélt a zsidóságról.

Sopronból, a teológiáról, stipendiummal2 kerül-
tem Kolozsvárra, ott  végeztem egy félévet. A ko-
lozsvári református teológián volt egy tanítónk, egy 
mesterünk, Járossy Andor evangélikus lelkész. Sétál-
gatott  velünk Kolozsvár utcáin, séta közben tanított , 
elmesélte Kolozsvár történetét. Ezenközben kiderült 
– vett ük észre –, hogy rendkívül mélyen ismeri a 
zsidóságot. Mondta is nekünk, hogy az evangélikus 
egyház – és általában a keresztény egyházak – nem 
megfelelően, nem kellőképpen beszélnek s tájékoz-
tatnak a zsidóságról. Őnála, őmellett e, aki szintén 
nem volt zsidó ember, jött ünk rá arra, hogy nekünk, 

teológusoknak, függetlenül felekezeti hovatartozá-
sunktól, nélkülözhetetlen a zsidóság mély ismerete. 
Az Ótestamentum világáé, ami gyökere az evangé-
liumoknak, az Újtestamentumnak is, és gyökere a 
kereszténységnek.

Két személy fűződik még a kolozsvári emlékeim-
hez. Az egyik Hexner Béla volt, az erdélyi magyar 
pártnak az alelnöke, a másik Janovics Jenő, a kolozs-
vári Magyar Nemzeti Színház igazgatója. Mindkett ő 
tudós ember volt. Nekünk különösen imponált Ja-
novics tájékozott sága, aki különben akkori tudomá-
sunk szerint az első ember volt, aki színháztörténet-
ből doktorált.

Egy alkalommal Járossy Andor elhívott , elvitt ek 
Nagybányára autóval. Ez a két úr ült még a kocsiban 
(és persze a sofőr). Amennyit mi beszélgett ünk azon 
az úton, és tájékozódhatt unk arról, mit hisznek, 
hogyan hisznek, hogyan nézik a világot! Hallatlan 
tudású két emberrel találkoztam, olyan polihisz-
tor természetű emberek voltak irodalomban, tudo-
mányban, mindenben; én rácsodálkoztam erre a két 
zsidó férfi ra.

Engem először Munkácsra, és onnan egy év után 
Ungvárra helyeztek át, ahol összesen négy évet szol-
gáltam azzal a feladatt al, hogy az addig ismeretlen 
kárpátaljai evangélikusságot kutassam fel. Elkezd-
tem a járást a három vármegyében. Máramarosszi-
geten keresztül Kőrösmezőig mentem faluról falura. 
Gondolható, hogy mérhetetlen sok zsidóval talál-
koztam. A kárpátaljai zsidóság olyan zárt etnikum 
volt, hogy pláne velünk, „ejtőernyősökkel” – így hív-
tak minket, a visszacsatolás után az anyaországból 
odahelyezett eket – kapcsolatot nem tartott ak fenn. 
Ez a zárt világ kezdett  nagyon izgatni. Tapasztala-
tom szerint ott  kétféle zsidóság volt. Volt egy alsó 
réteg, amelyik a nép között  élt, és volt egy – én így 
neveztem magamban: egy „hercegi zsidóság”, egy 
rendkívül jól öltözött , elegáns, persze kaftánnal és 
olyan tartással, hogy az hercegi volt.

A vonatból emlékszem egy jelenetre. Kett en utaz-
tunk együtt , egy ilyen „hercegi” zsidó meg én, más 
nem volt a fülkében. Ahogy eljött  az imádkozás órá-
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ja, ő nyugodtan fölállt, ügyet sem vetett rám, elővette 
az imaszíjat, föltette a fejére az imakendőt, és végez-
te a rituális imádságát, de olyan méltósággal, hogy 
az valami megdöbbentő volt. A gettózást ott éltem 
meg, akkor már Ungváron.3 A saját gyülekezetem-
ből a presbitériumban is volt vagy négy-öt betért4 
zsidó ember. És jött a sárga csillag.5 Fölvarrták, és 
eleinte úgy jöttek a templomba. Az ungvári gyüle-
kezet nem volt nagy, összesen hatszáz lélek, de hát 
minden vasárnap prédikálni kellett; egyszer olyan 
fáradt voltam, hogy készületlenül mentem fel a szó-
székre; előző este megnéztem a bibliai szakaszt, és 
most elmondtam egy hirtelenében átgondolt prédi-
kációt, amit nagyon gyatrának tartottam. Szégyel-
tem magam, amikor lejöttem a szószékről; híveim 
arcán is láttam, hogy most készületlen voltam. Az-
tán elmúlt ötven esztendő; Budapesten, a Széna té-
ren valaki rám ismert, megölelt. „Papom! – így üdvö-
zölt. – Örömmel látom, hogy élsz, és én megmondhatom 
neked ötven év után, hogy a mai napig hálás vagyok azért 
a prédikációért, ami Auschwitzban is tartotta bennem a 
lelket, mert azt mondtad, hogy hinni, hinni és hinni!” Má-
sodszor szégyenültem meg ekkor.

Hozzátartozik a továbbiakban az is, hogy nem 
voltunk mi bátor emberek. Nem mertük mi megten-
ni azt, amit meg kellett volna tennünk Ungváron. 
Amikor azt mondtam a határvidéki rendőrkapitány-
nak – aki szintén hívem volt –, hogy adj nekem en-
gedélyt, bemennék a gettóba, van ott néhány hívem, 
akkor azt felelte nekem: „Arra engedélyt adhatok, hogy 
bemenj, de hogy kijöjj, azt nem tudom biztosítani”. És én 
nem mertem bemenni.

Azután elvitték a zsidókat a gettóból, és akkor az 
összes iskola tanári karának kiadták a rendelkezést, 
hogy részt kell venniök a zsidó lakások leltározá-
sában. És ők leltároztak. Egyszer telefonál az egyik 
barátom: „Az Istenért, gyere el, itt annyi vallási érték 
van, legalább azokat mentsük!” Végig is jártam néhány 
lakást. Megdöbbentő, hogy micsoda könyvek vol-
tak ott, nem beszélve az imaszíjakról, -kendőkről és 
egyéb rituális tárgyakról. Mondtam, gyűjtsük össze 
ezeket és csináljunk a zsinagógából múzeumot. El-
mentem a polgármesterhez és kértem rá engedélyt, 
hogy átvehessem ezeket a zsidó kultikus értékeket. 
Azt mondta nekem a polgármester: „Nagyon helyes, 
szedd össze, legalább lesz egy hely, ahol felgyújthatjuk az 
egészet!”.

Azután jött a háború végkifejlete, és mi Kárpát-
alján, belesodródtunk. Hogy ma élek, az annak 
köszönhető, hogy én lesodródtam az ország belse-
je felé. Aki ott maradt, azokat elvitték Szolyván ke-
resztül keletre, de ezeknek nagyobbik fele Szolyván 
van, ott fekszik a beton alatt, mert ott pusztultak el; 
fölöttük később bebetonozták a tömegsírt, és ott van 
most a szolyvai parkírozó.

Én tehát lekerültem, és Budapestre jöttem az-
zal, hogy valami csak lesz. Akkor már nős voltam. 
Kéthetes fiatal házasként érkeztem Ungvárról. Hat-
vankét evangélikus lelkész volt akkor Budapesten, 
mind menekült lelkész. Mindegyikünket beosztot-

tak valamelyik parókiára segítőnek. Értesültem az 
ottani kollégáktól, hogy Sztehlo Gáborék valahol 
Budán vannak. Sztehlo régi, még majdnem gyerek-
kori barátom volt. Rögtön elkezdtem keresni őt, de 
az akciójáról még nem tudtam semmit. Véletlenül 
futottunk össze a Fillér utcán. Nagy-nagy örömmel 
üdvözölt és még el sem jutottunk igazán a „Hogy 
vagytok?”-ig, amikor azt mondta: „Gyere hozzám, van 
egy akció, amit igyekeztem kiépíteni: gyerekeket mentünk, 
megmentjük a konvertita6 gyerekeket, a zsidó gyerekeket 
és az árva gyerekeket! Gyere hozzám!” Rögtön ráálltam.

Ott volt az irodája a Fillér utca elején. Akkor tud-
tam meg, hogy őneki akkor már harminckét ottho-
na volt. Rejtett otthonok családi házakban, a Vasas 
székházban, a fasori gimnáziumban, ilyen helyeken 
egy-két tucatnyi gyerekkel. Ezeket kellett összetar-
tani, gondozni őket, ellátni élelemmel úgy, hogy 
mások észre ne vegyék. Nyilas idők voltak. Sztehlo 
Gábor minden gyereknek, amint fölvette őket vala-
melyik otthonba, rögtön más nevet adott. Meg kel-
lett tanulniuk az új nevüket az egészen kicsiknek 
is. Voltak ott gyerekek a csecsemőtől 18 éves korig. 
Sohasem felejtem el, egyszer kiléptünk az irodából, 
ott volt a küszöbön egy ruháskosárban – téli idő 
volt, akkor nagyon kemény tél volt – bebugyolálva 
egy csecsemő; rajta egy cédula: „Zsuzsikának hívják”. 
Semmi több. A környéken sehol egy lélek nincs. Mit 
csináljunk? Bevittük az irodába, aztán Gábor elhe-
lyezte valamelyik otthonában, ahol kicsi gyerekek is 
voltak. Zsuzsikával majdnem ötven év múlva talál-
koztam, amikor Amerikából hazajövet így mutatko-
zott be: „Én vagyok a Zsuzsika, akit maguk megtaláltak.”

Segítségünkre volt a Nemzetközi Vöröskereszt 
és segítségünkre voltak a svájciak. Főleg Friedrich 
Born7 svájci tisztviselő, aki anyagiakkal többé-kevés-
bé ellátott minket és nagy védelmet jelentett. Ő adta 
otthonaink számára a védő papírokat is.

Azután elkezdett imbolyogni Budapest két millió 
lakosa fölött két világnak a határa, mert ez imboly-
gott. Hogy melyik utcában voltak nyilasok, melyik 
utcában a szovjetek, azt nem lehetett tudni. A Vár-
ba az oroszok nagyon sokáig nem tudtak behatolni, 
mert oda húzódott vissza a maradék német hadse-
reg és a nyilasok. A Vár pincerendszere rendkívül 
nagy lehetőséget adott a rejtőzködésre és a ki-kicsa-
pásra. Ezeket is átéltük…

Amikor végre ki tudtunk mozdulni az óvóhely-
ről, elmentünk a feleségemmel együtt megkeresni 
Sztehlo Gáborékat. Mentünk épp a Pasaréti út felé, 
amikor egyik házból kikiabált Gábor: „Hát megvagy-
tok!” Ott voltak már két összevont gyerekotthonnal. 
Az akkor már az az időszak volt, amikor kezdte ösz-
szevonni a harminckét otthont. Némelyik gyerek-
nek megkerültek a szülei, ezek nem mind zsidók 
voltak. Mert aki otthontalan és nincstelen volt, azt 
Gábor fölvette. Gábor kezén 1600 gyermek volt és 
400 felnőtt. Engem küldött: „Eredj már és keress egy 
házat, amelyik üres, és amelyikbe át tudnánk költözni és 
össze tudnánk vonni a gyerekeket!” Elindultam Joó Sán-
dor pasaréti református lelkésszel, a Pasaréti úton 
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kifelé, hogy keressünk egy házat, amelyik viszony-
lag ép és elég nagy ahhoz, hogy elhelyezzük benne 
több száz gyereket. Így találtuk meg a Völgy utca 19. 
alatti Széchényi-villát.

Ez Széchényi Viktor, a székesfehérvári főispán 
háza volt. Kétszintes villaépület, kényelmes és na-
gyon szép. Üresen állt, legalábbis azt hittük, hogy 
üres, azután kiderült, hogy lent, a pinceszerű alag-
sorban lakik egy idős hölgy, Széchényi Viktor édes-
anyja. De őt csak akkor vettük észre, amikor már 
kétszáz gyerekkel beköltöztünk. Oda próbáltuk be-
vonni a többi otthonokat is. Akkor már orosz világ 
volt Magyarországon. Az oroszok nagyon szerették 
a gyerekeket, s ha bejöttek hozzánk és észrevették, 
hogy ott gyerekek vannak, akkor inkább hoztak 
élelmet, nem vittek semmit, nem volt baj velük. Baj 
csak a lányok miatt volt, mert voltak nagyobb lányok 
is, és a ruszkik folyton a zsenákat8 keresték…

Az 1600 gyerek sohase volt együtt, egy épületben. 
Az összevontak közül többen hazakerültek, vagy 
rokonok vitték el, szóval mindig változott a társaság. 
A Völgy utcában háromszázan voltunk összesen. 
Eleinte nagyon féltünk, hogyan viselkednek majd 
az oroszok velünk, papokkal szemben, de a gyere-
kek védtek minket.

Négy hónapig voltam Gábor mellett a Völgy ut-
cában. Gyülevész had volt. Miután korábban leg-
feljebb két tucat gyerek volt egy-egy otthonban, így 
egymást se ismerték. Nem volt könnyű nevelni azt a 
háromszáz gyereket, akik között jónéhányan voltak 
olyanok, akiknek a szeme láttára lőtték le apját, any-
ját… Olyanok is, akik tudták, hogy a szüleik német 
lágerbe kerültek, és nem tudták, mi van velük. Meg-
próbáltuk a háromszáz gyereket iskolára fogni. A 
feleségem, aki végzett tanítónő, tanításukba kezdett. 
Az érvényes tanrend szerint próbált haladni velük, 
de hát ceruza sem volt, csak kis ceruzacsonkokat 
találtunk. Azokkal rajzolgattunk, írogattunk nekik, 
és sokat, nagyon sokat játszottunk, mert őket igazán 
összekovácsolni csak játékkal lehetett.

Játék közben, a legelevenebb játék közben is elő-
fordult, hogy egy gyerek így szól a szomszédjához: 
„Mikor ettünk utoljára vajas kenyeret?” Akkor elnémult 
háromszáz gyerek: „Vajas kenyér?!” És nem volt vajas 
kenyér. Az ostrom után a Vöröskereszt megszűnt, 
pedig addig eltartott bennünket. Az orosz uralom 
alatt eltűntek. Hetek múltak el úgy, hogy szójaleve-
sen kívül nem tudtunk mást adni a gyerekeknek. 
Márpedig a szójalisztből készült leves marja ám a 
gyomrot! Jött egy szovjet patrul.9 Látta a gyereke-
ket, s mondtuk neki, hogy éheznek. Egyszer csak 
megindult a kenyér: kocka alakú orosz kenyereket 
kaptunk. Hozták a gyerekeknek. Azután volt olyan 
eset is, hogy behajtottak egy lovat a ház elé. Igencsak 
gebe volt az istenadta. Agyonlőtték, és azt mondták: 
„Na, dolgozzátok fel!”, és ott hagyták nekünk. Disznó-
tort már csináltunk Gáborral életünkben, de lótort 
még nem. Meg kellett csinálni a lótort is. Feldolgoz-
tuk a lovat és éltünk belőle heteken keresztül. Mi-
lyen finom volt!...

Aztán rájöttünk, hogy közben megindult a társa-
dalmi élet. A Tárogató utcán az előljáróság is mű-
ködni kezdett. Elmentünk Gáborral, hátha valami-
féle közélelmezésben részesülhetünk. Előtte minden 
ajtó megnyílt. Ahol ő megjelent, neki utat engedtek 
a sorban álló emberek, mert: „Jön Sztehlo páter!” Fo-
galommá lett; igazi csoda volt, ahogy szerették és 
megértették az emberek, pedig nem is ismerték vol-
taképpen.

Élelmet nem tudtak adni az elöljáróságon, de ad-
tak egy szabadrablási engedélyt. Papírunk volt mind-
kettőnknek arról, hogy bemehetünk a feltört laká-
sokba, és ahol lakókat már nem találunk, összeszed-
hetjük, ami élelmet esetleg találunk. Tényleg volt 
úgy, hogy fél üveg paradicsom, egy üveg befőtt, egy 
kis fagyott krumpli akadt az üres kamrákban, né-
hol még egy-egy tábla szalonna is, amit hogy, hogy 
nem ott felejtettek. Ezeket szedtük össze, de a felét 
le kellett adni az elöljáróságnak, a közkonyhára, a 
másik felét ellenben kioszthattuk a gyerekeknek. 
Sajnos, ahogy összejöttek a gyerekek (egyenként ho-
zogattuk le őket a 32 otthonból), bizony eltetvesed-
tek, vagy már úgy is jöttek. Naponta tetvészkedtünk 
bizony, és állandóan mostuk és állandóan vasaltuk 
a kimosott ruhákat, így próbáltuk a tetveket elpusz-
títani.

Időnként egy-egy gyermeknek felbukkant a szü-
lője. Előkerültek. Hogy milyen rejtekről, nem tudom 
már. Jöttek és rátaláltak a gyerekükre, ölelték, csó-
kolták egymást… De a legtöbb gyerek tudta, hogy 
az ő apja vagy anyja már soha nem jön érte. Nekünk, 
felnőtteknek látni azt, hogy az egyik gyereknek 
örülnek és közben látni a többi gyereket, aki tudja, 
hogy így neki soha senki nem fog örülni többé – bor-
zasztó lelki kín volt.

Ezeket a gyerekeket valahogy vissza kellett vezet-
ni a normális életbe. Ehhez Sztehlo Gábor szeretete 
kellett, aki úgy tudta szeretni ezeket a magukra ma-
radt gyerekeket… Mindegyik csüngött rajta, mert 
mindig volt szerető szava, mindig volt mosolya, 
soha egy haragos szava nem volt. Úgy tudta szeretni 
a gyerekeket, hogy mind feloldódtak iránta.

Egy élményemet még elmondom. Volt egy idő-
szak, amikor hol az egyikünk, hol másikunk ment 
el az egyes otthonokba, hogy elhozzuk a gyerekeket. 
Az én feladatom volt, hogy menjek föl a Bérc utcába, 
és hozzam le az ottani, mintegy kéttucatnyi gyere-
ket. Ott létesült az első otthon egy rokon családnál. 
A Vár még a németek kezén volt, mindenütt másutt 
azonban már oroszok voltak. Szélcsend volt, nagyon 
szép téli nap volt, csupa hó minden. Fölmentem, ösz-
szeszedtem a gyerekeket, felöltöztettem őket, azután 
ballagtunk lefelé, nekem seprűnyél a vállamon, rajta 
azoknak a gyerekeknek a csomagja, akik nem bírták 
el. Aki már elbírta maga hozta. A Városmajor utcán 
keresztül próbáltuk megkerülni a Várat és eljutni a 
Völgy utcába. A János kórháznál megdöbbentő kép 
fogadott minket. A fasoron hullahegyek, német ka-
tonák holttestei voltak, és ezeken a hullahegyeken át 
kellett jönnünk a gyerekekkel! Figyeltem az arcokat: 
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mit fognak észrevenni ezek a gyerekek? Nyugodtan 
léptek át a hullákon és mentek tovább, rezzenetlen 
arccal. És akkor én elgondoltam, mi lesz ezekből a 
gyerekekből, ha felnőnek? Sztehlo Gábor szeretete 
kellett  ahhoz, hogy ezekből a gyerekekből gyűlölet-
mentes emberek lett ek. Érző emberek.

Jegyzetek:
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szokások, történelem tudósa.
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4 Betért: megkeresztelkedett .
5 A sárga csillag viselését 1944. április 5-i hatállyal 
rendelték el.

6 Konvertita: átt ért, meg-, illetve kikeresztelkedett .
7 Friedrich Born, a Nemzetközi Vöröskereszt fődelegátusa 
1944. május 10-én érkezett  Svájcból Budapestre. Működésére 
vonatkozóan a legmegbízhatóbb irodalom: Arieh Ben-Tov: 
„Holocaust” – A Nemzetközi Vöröskereszt és a magyar 
zsidóság a második világháború alatt ”, Gyurkó László 
fordítása. Dunakönyv Kiadó, Budapest, 1992.
8 Zsena: (orosz) nő
9 Patrul: járőr
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