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Elõszó

Viharos történelmi idõk sikeres vagy kevésbé sikeres politikusait,
gyõztes vagy vesztes csaták vezéreit könyvek, tanulmányok, ut-
canevek, köztéri szobrok örökítik meg, teszik ismertté az utókor
számára. Néhány nagy író, pár költõ, elvétve egy-egy jelentõs tu-
dós érdemelt még ki hasonló megbecsülést az utókortól. Aki nem
csatatéren vagy a politika pódiumán vált közismertté; nem mû-
vészként, tudósként alkotott maradandót, hanem „csupán” né-
hány ezer gyermek életének megmentésére vállalkozott – kockáz-
tatva vele a saját életét és családja biztonságát –, arra feledés vár.
Talán Raoul Wallenbergre sem emlékeznénk, ha embermentõ te-
vékenységét felháborító, botrányos elhurcolása és halála nem tet-
te volna titokzatossá és közismertté.

Sztehlo Gábor több ezer üldözött gyermeket bujtatott, védett,
táplált 1944–45-ben. Nevét mégis csupán az emberek kis csoport-
ja, többnyire a még élõ megmentettek – közöttük ennek a könyv-
nek a szereplõi, a Bogár utcaiak –, hozzátartozóik, illetve néhány
lelkes tisztelõ ismeri. Pedig a szelíd modorú és kedves mosolyú
evangélikus lelkész igazi hõs volt. Példátlanul bátor, nagylelkû és
önfeláldozó. Bár Budapesten egy emléktábla, Jeruzsálemben egy
fa õrzi az emlékét, a magyar köztudatban mégsem él igazán a neve.
Sajnos a fent említett tanúk hangja gyenge, és lehetõségeik igen-
csak korlátozottak ahhoz, hogy Sztehlo Gábor példaértékû hõsies-
ségét és tetteit megörökítsék, a rá való emlékezést feltámasszák
és életben tartsák, nevét elismertté és közismertté tegyék.

A háborús rémtettek után árván maradt gyerekek, a soha vissza
nem térõ szülõk gyermekeinek továbbgondozása, felnevelése
szintén Sztehlo Gábor önként vállalt feladata lett. Ezeknek a gye-
rekeknek a száma az évek során egyre szaporodott. A Jó Pásztor
Alapítványi Gyermekotthon adott nekik otthont, ugyanis Sztehlo
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nemcsak hõs, hanem egyedülálló tehetségû pedagógus is volt. Az
intézetben megvalósította régi álmát: megalapította az általa
„Gaudiopolis”-nak nevezett ifjúsági államot, egy mintaszerûen
mûködõ demokratikus önkormányzatot – tizenéves gyerekekre
bízva döntéseket, rendszabályokat, fegyelmezést, kulturálódást
és elvégzendõ kétkezi munkát.

Pestalozziéhoz hasonló pedagógiai érzéke, ötletessége és mérhe-
tetlen tapintata ezzel az önkormányzati rendszerrel, illetve a vele
együtt járó feladatokkal, munkákkal, komolysággal és derûvel gyó-
gyította és – amennyire lehet – feledtette a háborút, üldöztetést,
szüleik elvesztését megtapasztaló gyerekek lelki sebeit, oldotta az
átélt szörnyûségek által keletkezett szorongásukat, depressziójukat.

Mindkét nagy tette: a több ezer gyermek életének megmentése,
majd pedagógusként a sérült lelkek gyógyítása és ápolása csoda
volt. Csoda egy összeomló, szétbombázott, szinte reménytelen-
nek látszó országban. Ám mire mûve elkészült, elvették tõle, eltá-
volították az élérõl, és ezzel gyakorlatilag egész életmûvét szét-
verték. Svájcban halt meg évekkel késõbb mint Interlaken espe-
rese. Már csak pár hónap hiányzott ahhoz, hogy állampolgársá-
got nyerve tíz év után hazatérhessen. Ez sem adatott meg neki.

És a csodatevõ Sztehlo Gábor neve lassan feledésbe merül.
E sorok írója a háború után került az õ intézetébe, és lehetett

már felnõttként jó barátjává. Utoljára az interlakeni lakás ablaká-
ban láttam végtelenül szeretetreméltó mosolyát, ahogyan búcsút
intett. Örökre.

Azóta – ahol lehet – beszélek róla, hirdetem hihetetlen emberi
nagyságát, bátorságát és tetteinek csoda voltát. Talán ez a könyv
is lehet egy apró segítség abban, hogy Sztehlo Gábor alakja mind
szélesebb körben ismertté váljon.

Budapest, 2005. május 31.
Horváth Ádám

rendezõ
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New York, 1986. augusztus 19.

„Mindannyiunk számára felejthetetlen idõszak volt.
Érdekes, hogy az évek múltával egyre többet gondolok vissza rá,

mint amikor harminc-negyven éves voltam.” 

New York, 1972. augusztus 15.

„Éva néniben az irántunk érzett féltõ aggódás párosult
a vészterhes idõkben aranyat érõ hidegvérrel

és valamiféle belsõ erõtõl átfûtött, rendíthetetlen nyugalommal.” 

(Részletek Vermes Gábor leveleibõl)

A Bogár utcai otthon egykori lakójának – a New Jersey állambeli
Rutgers Egyetem nyugalmazott történészprofesszorának – fent
idézett sorai, illetve unokáim és társaik érdeklõdése arra kötelez-
nek, hogy ebben a rövid visszatekintésben csodás megmenekü-
lésünk történetének lejegyzésével tanúskodjam Isten gondviselõ
kegyelmérõl. Így nem csupán a felnõtt olvasók, hanem a mai gye-
rekek is megismerhetik a hittanórákon, illetve az ifjúsági körök-
ben, hogyan vészelték át Budapest ostromát az akkori gyermekek
és fiatalok, és hogyan tapasztalták meg Isten segítségét. Mert mi
bizony sokszor elmondhattuk: „Mindeddig megsegített bennün-
ket az Úr!” (1Sám 7,12)

Bartosné Stiasny Éva (Éva néni)
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Elõzmények

Sztehlo Gábornak csak arra maradt ideje és ereje, hogy Isten kezé-
ben címmel napvilágot látott naplójában az 1944-es esztendõ ese-
ményeit felvázolja. Írásában annak a harminckét otthonnak az
életérõl ír röviden, amelyekben mintegy kétezer embert mentettek
meg a biztos haláltól. Feljegyzései Bozóky Évához kerültek, aki el-
mesélte nekem, hogy ezeket a naplórészleteket szétszedte, és mint
gyöngyszemeket újra összeillesztette a maga írói mûvészetével.

A Gaudiopolis életérõl film is készült, amely Valahol Európában
címen vált ismertté. Bár az akkori kor politikai elvárásainak meg-
felelõen arról nem esett szó benne, hogy Sztehlo Gábor evangéli-
kus lelkész volt, méltó módon állított emléket a gyermekmentõnek.

Sztehlo Gáborról több méltató cikk is megjelent például az Élet és
Irodalomban, a Nõk Lapjában és az Evangélikus Életben. A Kortárs
folyóirat 2002. augusztusi számában Miklya Luzsányi Mónika tollá-
ból olvasható egy tanulmány, melyben az otthon régi dolgozóinak
és a megmentetteknek a visszaemlékezéseit közli súlyos idõrendi
és tárgyi tévedésekkel. Késõbb regény formájában is feldolgozta
az eseményeket, ám sajnos ebben is több félreértés található. 

A nagy gyermekmentõ életével és szolgálatával foglalkozó mû-
veken bizony érezhetõk annak a kornak az elvárásai, amelyek-
ben keletkeztek. (Jól jelzi ezt például az is, hogy Sztehlo példaké-
pei között hol Pestalozzit, hol Makarenkót emlegetik.) Ezért talá-
lunk bennük oly sok félreértést, tévedést vagy általánosítást, de
„irodalmi túlzásokat” is. 

Merényi Zsuzsanna – a Soros Alapítvány ösztöndíjasaként –
1993-ban írt egy tanulmányt Sztehlo pedagógiájáról, Sztehlo Gá-
bor, a gyermeknevelõ címmel. Ebben – amint említi – a Gaudiopo-
lis elõtti idõkrõl csak annyit írt le, amennyi a gyermekváros mû-
ködésének a megértéséhez szükséges.

9
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Ezekben a feldolgozásokban tehát nemigen esik szó a Bogár
utcai otthonról, a legkilátástalanabb helyzetbe kerülõ intézmény-
rõl. Ezért érzem szükségét annak, hogy amíg erõm engedi, megír-
jam a valóságot – a Bogár utcai „fiaim” iránti szeretetbõl. To-
vábbá szeretnék válaszolni arra a kérdésre is, amelyet Sándor Er-
zsi tett fel nekem 2005. január 26-án a Petõfi rádióban: „Hogyan
vezette ki Éva néni a tûzvonalba került otthon lakóit 1945. január
3-án éjjel, 3 óra alatt?” Bizony csak azt mondhattam – s errõl sze-
retnék bizonyságot tenni ebben a kis kötetben is –, hogy akkor is
„Jézus kiterjesztett, oltalmazó szárnya alatt” voltunk! 

Az esperesi hivataltól a Bogár utcáig

1944 nyarától hitoktatóként segítettem a Damjanich utcai evan-
gélikus lelkészi hivatal munkáját, melyet Kemény Lajos esperes
vezetett. A fasori templom és a gimnázium össze volt kötve az in-
ternátuson keresztül a Damjanich utcai házzal, amelynek föld-
szintjén mûködött az esperesi hivatal. A ház lakói fõleg lelkészek
és gimnáziumi tanárok voltak. 

Ekkor már nem csupán Budapest, hanem az egész ország szen-
vedett a német megszállás következményeitõl. A fõváros például
az Andrássy út szõnyegbombázását kapta figyelmeztetésül. A bom-
bák egyre csak hulltak a lakóházakra. A földalatti vasút összeron-
csolt vezetékei kilátszottak a szétrombolt útburkolat alól. Egymás
után jöttek a katonai behívók, indultak keletre a katonavonatok.
Egyre több lelkészcsalád menekült a fõvárosba a harcok elõl. A
Rózsák terén lévõ egyházi árvaház tele volt hadiárvákkal. Keken
András, a Deák téri gyülekezet lelkésze a saját lakásába mene-
kítette az általa alapított mezõberényi gyermekotthon kis lakóit.

A Damjanich utcai lelkészi hivatalban ugyancsak szükség volt
a segítségre. Nap mint nap tele volt konvertitákkal (az egyházba
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felvételüket kérõ zsidókkal), akik így próbáltak meg menekülni a
rájuk váró szörnyûségek elõl. Nyugat felõl ugyanis borzalmas hí-
rek érkeztek a koncentrációs táborokról, és itthon is megalázó
volt a sárga csillag kötelezõ viselése.

A sikertelen kiugrási kísérlet utáni napokban Kemény esperes
behívott a szobájába. Még ma is elõttem van, ahogyan telefonnal
a kezében az íróasztalánál ült, és azt mondta: „Sztehlo Gábor van
a vonalban. Azt mondja, hogy a Bérc utcában a gyerekotthonban
sok a gyerek, de kevés a pedagógus. Ezért szeretném Évikét én mind
a mostani, mind a késõbbi idõkben ott tudni.” Sok a gyerek, kevés
a pedagógus! Este már a Bérc utcában, a túlzsúfolt Haggenmacher-
villában voltam. A kisfiúk mamája lettem. De nem sokáig…

Néhány nap múlva a vöröskeresztes minibusszal a Bogár u.
29.-be hajtottunk. Kiderült, hogy ott még nagyobb szükség lenne
a munkámra. Sztehlo Gábor utasítása mindössze annyi volt: „Ta-
nuljon sokat Lujzától, és tegyen mindent úgy, ahogyan a Luther-
körben szoktuk.”

Az otthon vezetõje, Benes Lujza köztiszteletnek örvendõ gyógy-
pedagógus volt. Svájcból jött haza hivatalos ügyben, és átmeneti-
leg itt rekedt. Késõbb az utolsó gyermekmentõ vonat kísérõjeként
tért vissza Genfbe a fiaihoz. Addig azonban nagy szeretetben dol-
goztunk együtt.*

Sztehlo Gábor így ír errõl a naplójában: „Az elsõ hetek nehéz-
ségei között – miután az összeverõdõ gyerekcsoport lassan helyre-
rázódott – merült fel a foglalkoztatás kérdése is. Ebben két kitûnõ
segítõtársam akadt: Benes Lujza és Stiasny Éva. Lujza gyakorlott
otthonvezetõ, gyógypedagógus volt, szülei és testvérei Budapes-
ten éltek, befolyásos emberek voltak, õt pedig arra szemelte ki a
követség, hogy egy gyermekcsoportot vigyen át a határokon
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Svájcba. Amíg az indulásra várt, készséggel beállt a munkába a
Bérc utcában, hogy a gondozónõket betanítsa, meghonosítsa
munkamódszerét, és megteremtse az otthon rendjét. Stiasny Éva
pedig polgári iskolai tanárképzõt szeretett volna végezni [végzett
– javítás tõlem, S. É.], értelmes, áldozatkész, gyakorlatias és irá-
nyítani tudó egyéniség volt. Õt még segédlelkész koromból ismer-
tem mint a fasori gyülekezet ifjúságának legifjabb tagját. Õ a gye-
rekek napi beosztásából a tanulást és a szabadidõs foglalkozást
vette át, így hasznos tevékenységgel töltötte meg a múló idõt.
Igen ügyes volt, hamarosan kis mûsorokat tanított be, s a gyere-
kek már képessé váltak egymás szórakoztatására. Késõbb, más
otthonok beindításánál is e két lány [pedagógus – S. É.] adta meg
a módszertani irányítást” (Sztehlo 1994: 61). Sztehlo bizalmára a
legnehezebb idõkben is büszke voltam. Akkor is, amikor a szovje-
tek elvitték „malenkij robot”-ra…

Örömök és könnyek

Sztehlo Gábor fasori káplán volt, amikor én konfirmáltam. Csak
azt tudtam, hogy a nagyok Luther-körét õ vezeti. Mivel nagyon
sokan konfirmáltunk, egy „kis kör” is alakult Danhauser László
hitoktató lelkész vezetésével. Ebben a közösségben nekem az
volt a feladatom, hogy „derûs” összejöveteleket szervezzek. Sok
szép emléket õrzök abból az idõbõl. A bibliaórákon mind az ér-
telmiségiek, mind az „egyszerû” emberek gyerekei részt vettek.
Gyakran adtunk elõ színdarabokat és jeleneteket, melyeket én ta-
nítottam be. „A körvezetés sajátos ifjúsági munka volt, hiszen a
konfirmáció után a fiatalok számára ez a forma biztosította a kö-
tõdést a gyülekezethez. A fiatalok összefogása próbának is tekint-
hetõ, hiszen igen sokféle társadalmi helyzetû gyerek számára kel-
lett vonzó, színes programot szervezni” (Merényi 1993: 8).
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Én még azt a Sztehlo Gábor káplánt ismertem Luther-körös
koromból, aki az úgynevezett „szegénymegsegítési napon” nem
tudott a kéréseknek ellenállni, ezért ha a perselypénz elfogyott,
akkor a saját zsebébõl meg a hivatali tartalékból is adott a rászo-
rulóknak. Ilyenkor aztán nagymamája, a drága Haggenmacherné
pótolta a hiányzó összeget, hogy ne legyen hiány a kézi kasszá-
ban. A Haggenmacher-gyár tíz évvel késõbb az otthonok beindí-
tását is komoly összeggel segítette – mondta dr. Fabiny Tibor pro-
fesszor a Sztehlo-kiállítás megnyitásakor.

Nagymértékben befolyásolta Sztehlo gondolkodását a népfõis-
kolai mozgalom is – azok a tapasztalatok, amelyeket még Finnor-
szágból hozott, illetve azok, amelyeket az általa alapított nagytar-
csai népfõiskolán gyûjtött.

Számomra az is fontos volt, hogy nem teljesen kezdõként let-
tem megbízva ezzel a váratlan feladattal. Magyar–német–francia
szakos diplomám megszerzése (1941) után hittant tanítottam a
Budapesti Skót Misszió Polgári Leányiskolájában. Rázga Olga
néni hirtelen beteg lett, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy a
helyére kerülhettem – csupa idõs, elismert pedagógus közé. Még
Olga néni óravázlatait is megkaptam – és az osztályát, amelynek
az iskola hagyományai szerint volt egy sokgyermekes, szegény
családja, amelyet pártfogolt. Õsztõl kezdve gyûjtöttük a kinõtt ru-
hákat, játékokat az osztályszekrényben. Karácsonykor karácsony-
fát állítottunk, és ünnepi mûsorral is készültünk, majd december
23-án mindent kivittünk a Mária Valéria-telepre a „családunk-
nak” – megismételve ott még a mûsort is.

Munkám során a sok áldás között megismertem a súlyos társa-
dalmi gondokat és a szegénységet is. Például Angyalföldön (ott is
tanítottam hittant) az egyik kisfiú azért nem akart szerepet vállal-
ni a karácsonyi ünnepélyen, mert édesanyjának nem volt egyet-
len ép cipõje sem, amelyben eljöhetett volna õt megnézni.

Ma is tisztelettel emlékezem erre az iskolára, ahol Victor Zsófia
(Victor János leánya), Rázga Olga és a növendékeiért mártírom-
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ságot vállaló Miss Haening tanított. A skót származású igazgató-
nõrõl tudnunk kell, hogy az elsõk között hurcolták el, mert zsidó
származású gyerekeket és családokat rejtegetett a kollégiumban.
(Emlékét ma emléktábla õrzi a Vörösmarty utcai egykori iskola-
épület dísztermében.) Önfeláldozó szeretetét mutatja az is, hogy
1943 karácsonyán a saját bõröndjét vágatta szét, hogy minden ta-
nár kaphasson ajándékba egy pár cipõre való bõrt. Amikor utód-
ja, Victor Zsófia 1944 telén csomagot akart bejuttatni a börtönbe
neki, közölték, hogy ahol õ van, ott már nincs szükség csoma-
gra… Így szereztünk tudomást mártírhaláláról. Megmenekülhe-
tett volna, ha 1942-ben, amikor az õt küldõ szervezet visszahívta
Angliába, hazatér. Ám õ akkor így válaszolt:„Akiknek a mosolyát
élveztem, azokat nem hagyom el a könnyek között sem.”

Otthonra lelve

De térjünk vissza az eseményekhez! Hosszú, vargabetûktõl sem
mentes út vezetett addig, amíg Sztehlo Gábor a Bérc utcai Hag-
genmacher-villában az elsõ gyerekotthont megnyitotta. Már ko-
rábban felvette a kapcsolatot a református egyház zsidómissziós
szervezetével, a Jó Pásztor Missziói Albizottsággal. Ott az üldö-
zöttek segélyezésénél többre nem tellett, õt viszont már ekkor is
az elhagyatott gyerekek elhelyezésének a kérdése foglalkoztatta. A
megoldást egy váratlan találkozás mutatta meg számára: Bonnyai
Sándor evangélikus lelkész, a Keresztyén Ifjúsági Egyesület veze-
tõje arra kérte, hogy segítsen neki tolmácsolni egy „svájci úrral”
való tárgyalásnál. Bonnyai abban bízott, hogy ez az úriember se-
gíteni tud majd a KIE szolgálatának folytatásában. A beszélgetés
során azonban kiderült, hogy az illetõ nem más, mint Friedrich
von Born, a Nemzetközi Vöröskereszt svájci megbízottja, aki az-
zal a céllal érkezett, hogy a KIE-t rávegye: segítsen az üldözöttek
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gyermekeinek felkarolásában. A KIE ezt nem tudta vállalni, ám a
tolmácsoló Sztehlo Gábor elfogadta a megbízatást. 

Born a Nemzetközi Gyermekmentõ Szövetség köztiszteletben
álló magyarországi megbízottait, Vajkai Rózsát és Júliát már ko-
rábban bekapcsolta a segítõ akcióba. Így indult meg a gyakorlati
munka. (A két, már akkor sem túl fiatal szociális munkás iránti
bizalmat, illetve közismertségüket jelzi, hogy a háború utáni elsõ
vöröskeresztes küldemények „Vajkai Hongrie” címzéssel érkez-
tek Svájcból Magyarországra, ám õk mégis megkapták õket.) A
megbeszélésre így emlékezik vissza Sztehlo a naplójában: „Born
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gyorsan a tárgyra tért: a Nemzetközi Vöröskereszt védnöksége
alatt kellene menedékhelyeket létrehozni. Vállalom-e? 

Hiszen ezen igyekszem hónapok óta – persze, hogy vállalom! 
Ekkor csengettek. Két látogató érkezett: Vajkai Rózsi és egy fér-

fi, aki az illegális Joint vezetõje volt. A kölcsönös üdvözlések után
Born közli, hogy a Joint vezetõje az A szekciót fogja irányítani, én
pedig a B-t. Az A-ba tartoznak a zsidó vallású gyermekek, a B-be
a kikeresztelkedettek. Mindkét szekciót Vajkai Rózsi (vagyis a
Nemzetközi Gyermekmentõ Szövetség) fogja ellátni élelemmel,
felszereléssel. Már egy sereg gyermek vár elhelyezésre. 

Ekkor megemlítem, hogy a legfontosabb hiányzik. Hol helyez-
zük el a gyermekeket? Nincs ház, lakás, villa – egyszóval épület.
A Jointnak, mint hallom, már van ilyen otthona az Orsó utcában.
De hová tegyem én az A szekciót? Elmondom kudarcaimat, mi-
ként csaptak be a nyilas ügyvédek, olyannyira, hogy Budapestet
is el kellett hagynom. Born tanácsos azért nem talált meg elõször.
Õ azonban mosolyog: 

– Van már villa a Bérc utcában. Alighanem ismerõs a tulajdo-
nosa: Haggenmacher Ottónak hívják. 

Megint rajtam a meglepõdés sora. Anyám unokatestvérérõl van
szó. Born, úgy látszik, mozgósítja a családot. Akkor én már tár-
gyalhatok is a gyerekek szüleivel, rokonaival, hogy küldjenek
ágyat, ágynemût…” (i. m. 53–54).

Sztehlo és a régóta szociális munkát végzõ Vajkai nõvérek tud-
ták: arra is figyelni kell, hogy az otthonok valóban otthonok le-
gyenek, ahová bármikor, váratlanul is érkezhet vendég (delegá-
tus, Born stb.). Tehát nem nyomortanyákat, hanem családias
gyermekotthonokat kell felállítani, amelyekben a gyerekek lehet-
nek a középpontban. „Ez a magyarázata annak is, hogy amikor
az ostrom a ház elhagyására kényszerítette õket, a közvetlen élet-
veszélyben is fegyelmezetten hajtották végre Éva néni utasítá-
sait” (Merényi 1993: 16).
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Élet a Bogár utcában

Novemberben már a Vérhalom legkiemelkedõbb pontján, a Bo-
gár utca 29.-ben, egy gyönyörû villában voltunk a gyermekekkel.
A házból csodálatos kilátás nyílt a városra. Az épülethez óriási
kert is tartozott (ma már természetvédelmi területnek számít).
Nagy szükségünk is volt rá, mert a gyerekeknek az intézetbõl
nem volt szabad kimenniük, és látogatókat sem fogadhattunk. Ki
is használtuk a kertet, amennyire csak lehetett.

Sztehlo Gábor naplójában ezt olvassuk: „A Bogár utcai villa a
Rózsadomb fennsíkján állt, szép, gondozott kertben. Ez rögtön
megtetszett nekünk. Méretei, beosztása egyaránt lehetõvé tették
45 gyermek beszállásolását, ide fiúkat hoztunk 2–19 éves korig,
de többségük kamasz volt. Az otthont kezdetben Benes Lujza ve-
zette, majd az õ Svájcba utazása után Stiasny Éva. Itt rejtettük el
Klump Jánost is az öccsével együtt, és Hahnnét, akinek kislánya
akkor már a Bérc utcai otthonban volt. A Bogár utcai otthon lát-
szott a legproblematikusabbnak valamennyi között, védenceink
testvéri összetartással, közös munkával mégis le tudták gyõzni a
legnagyobb nehézségeket is. Helytálltak a legsúlyosabb veszede-
lemben, és már akkor megvetették szellemi alapjait a majdani
Gaudiopolisnak” (i. m. 67–68).

A villát a házfelügyelõtõl és a régi házvezetõnõtõl vettük át. Az
épület értékes beépített bútorokkal volt berendezve. Ezek közé
állítottuk fel a kicsi gyerekeknek való rácsos ágyacskákat. A veze-
tõk hálószobájának ajtaja mindig nyitva maradt, még éjszaka is,
hiszen a kicsiknek szükségük volt rá, hogy az anyai közelséget
érezzék... 

Az épületben persze voltak praktikus, kamaszoknak való be-
rendezési tárgyak is. Õk találóan „rekapriccs”-nek becézték az
összecsukható fekhelyeket, amelyekre vadonatúj, ragyogó fehér
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ágynemût húzhattunk. Ezekben a szobákban olykor még párna-
csaták is dúltak… Ügyeltünk arra, hogy minden gyereknek legyen
egy kis saját zuga is, ahová egy kicsit félrevonulhat. A tanszerek-
nek külön helyük volt. 

Gyermekeinket nem a névsor alapján tartottuk számon, ha-
nem aszerint, hogy a kiságyuk hol állt a hálószobában. Ám eljött
az az idõ is, amikor új névsort kellett tanulnunk a hamis nevek-
kel. Számomra borzasztó volt, hogy kicsi gyerekeket kellett meg-
tanítanom hazudni, és azt mondanom nekik: mától így és így hív-
nak, ezek és ezek a szüleid… De megoldódott.

A lehetõségekhez mérten kialakítottunk egy napirendet. Az éb-
resztõ után tisztálkodás, öltözködés, az ágyak és a szobák rende-
zése következett, majd rövid imádság után reggeli a földszinti
hallban. Ekkor beszéltük meg a napi feladatokat is. A naposi te-
endõk ellátása, az asztalrendezés, a terítés, a szobafelelõsi tiszt
stb. mind megtiszteltetést jelentett a feladat végrehajtójának. 
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Reggeli után a nagy asztal körül a kisebbek tanultak. Hozzám
legközelebb az elsõ osztályosok ültek, akik a betûkkel való ismer-
kedéshez külön pedagógiai segítséget is kaptak. (Amikor egy taní-
tóképzõs hallgató, Fóti Pali is közénk jött, átadtam neki az elsõ-
söket.) Néhányuknak sikerült tanszert is magukkal hozniuk, a
többieknek pedig füzeteket, könyveket szereztünk. A középisko-
lásokat a „bácsi” rangot élvezõ nagyfiúk (16-18 évesek) oktatták.
Az órákra való felkészülés számukra is hasznos idõtöltésnek bi-
zonyult. Például Hofmann Peti a történelmet, Róth András a mû-
vészettörténetet, öccse, Gyuri a biológiát, Egon a francia nyelvet,
Oláh Gyuri a számtant és a fizikát tanította. Segítséget jelentettek
a villában maradt könyvek is. A gyerekek sok verset, sõt még egy
kis színdarabot is megtanultak, amelyet a „tisztelendõ bácsinak”
és a vele érkezõ vendégeknek mutattak be. Õk szívesen jöttek kö-
zénk, hiszen itt felszabadultan, a nyilas razziáktól nem fenyeget-
ve szórakozhattak. A nyilasok kórházakat, szeretetotthonokat is
feldúltak, annak ellenére, hogy tábla jelezte rajtuk: ezek az épü-
letek a Nemzetközi Vöröskereszt védelme alatt állnak. Valóságos
csoda volt tehát, hogy a Sztehlo-otthonokban sohasem volt razz-
ia – pedig elõfordult, hogy már ott ült a rendõr a bejáratnál... 

Az emeleti két kisebb szobában helyeztük el a nagyobb fiúkat,
a „bácsikat”, akik a fiatal „nénik” mellett szintén segítettek ne-
künk a napi munkában a földszinten. Éltek velünk felnõttek is: a
már említett Cili Hahn, az iroda egyik legagilisebb dolgozója, il-
letve Klump János és öccse, Egon, akik Bécsbõl menekültek. Õk
nem csupán lakók, hanem összekötõk is voltak az iroda és közöt-
tünk. Amikor súlyosabbá kezdett válni a harci helyzet körülöt-
tünk, egyre többet és többet segítettek.

Velünk volt Hetényi Lilike is a menyével és a pólyás unokájá-
val. Bizony szükség volt Lilike segítségére! A „bácsik” ingét igye-
kezett praktikus módon nedvesen kisimogatni, kimángorolni – va-
salás helyett – és meggyõzni õket, hogy a svédek nem vasalják a
fehérnemût…
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A konyhai ellátás Boris néni reszortja volt. (Az õ fia a Svájci
Vöröskereszt magyarországi képviselõjének, Bornnak a gépkocsi-
vezetõje volt, ha olykor látogató érkezett.) A konyhán segített Pan-
ni, Boris néni leánya, továbbá Vali, Dolly és késõbb Hedda is.
Arra törekedtünk, hogy mindegyikünk kivegye a részét a házi-
munkából. Ugyanakkor a „kellemesebb” feladatokban, a kic-
sikkel való foglalkozásban – a délutáni mesélésben, játékban – is
érvényesült a munkamegosztás. 

A tanulás után – amikor és ameddig a körülményeink engedték
– kihasználtuk a kertet a szabadban való játékra. Ám a kert ka-
puját és az utcai kerítést nem volt szabad megközelíteni, hogy a
járókelõknek ne tûnjön fel a sok gyerek.

Egyszer mégis elállt a lélegzetünk. Gyurikát nem láttuk az ud-
varon a gyerekek között. Bementem a házba, gondoltam, hátha
ott van. Nem találtam. Kétségbeesetten néztünk össze Lujzával:
hová lett? Ekkor megszólalt a kapucsengõ. Kinéztünk. Egy rendõr
állt ott Gyurikával. Jóságosan magyarázta neki, hogy itt biztosabb
és jobb neki játszani, mintha a keresztanyját látogatná meg a lé-
giriadók közepette… A rendõr távozása után Lujza kinyitotta a
kaput a gyerekek elõtt, és felajánlotta nekik, hogy aki nincs ve-
lünk megelégedve, az elõtt nyitva a kapu, mehet! Dermedt csend
lett. Senki sem mozdult. Mi pedig boldogan öleltük meg Gyurikát,
úgy örültünk, hogy baj nélkül, épségben visszatért közénk. Ettõl
kezdve éreztem, hogy több szeretetet és erõsebb öleléseket ka-
punk este a gyerekektõl, mert látták, hogy mi értük vagyunk ott.
Mi pedig éreztük és éreztettük is Lujzával, hogy ebben az otthon-
ban velünk van Isten…

Ebéd utáni pihenõ, aztán kis csoportokban társasjáték, mese-
olvasás következett. Ebben segítségünkre voltak a kis „nénik”, a
16-18 éves lányok. Dolly kedves igyekezettel állt mellettünk. Ha
észrevett egy elcsendesedõ, elszomorodó gyereket, mellészegõ-
dött a Bibliájával. Kilényi Tomit még meg is ajándékozta eggyel
karácsonykor. Nekem pedig közben egy-egy gyereket a fürdõszo-
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bába kellett szólítanom – mert meg kellett oldani a kicsik fürdeté-
sét is. Az emeleti fürdõszobát használtuk a kicsiknek, a földszin-
ti a nagyoké volt, szigorú beosztás szerint, hiszen egyre többen
voltunk. Sötétedés után jöttek a beutalóval a könnyes szemû
hozzátartozók, és bizalommal adták át nekünk riadt gyermekü-
ket. Mi pedig arra törekedtünk, hogy a gyerekekben ne legyen fé-
lelem. Hogy érezzék: édesapjuk, édesanyjuk helyett most mi vi-
gyázunk rájuk.

Sztehlo naplójában a következõket olvashatjuk errõl az idõ-
szakról: „Én korábban csak Stiasny Évát ismertem, a többiekkel
csak akkor találkoztam, amikor felvettem õket az otthonba, meg
amikor odalátogattam; most jöttem rá igazán, milyen önfeláldo-
zó, értékes emberek. Éván kívül egyik sem volt korábban keresz-
tyén gyülekezet tagja, és most mégis úgy végezték szolgálatukat,
mintha mindig diakóniára készültek volna, mintha soha nem is
akarnának mást tenni, mint elhagyott gyerekek kis életét megtöl-
teni Jézus szeretetével” (i. m. 140).

„Felüdülésnek számított a Bogár utcaiak meglátogatása is.
Gyönyörû kert és elkápráztató panoráma ragadta itt meg a belé-
põt, egyik oldalon Óbuda és Pest feküdt a lábunknál, a másikon
a Látóhegy, a János- és a Hárshegy magasodtak. A villa nem volt
nagy, de barátságos otthont adott a 45 fiúnak és 12 felnõttnek.
Pincéje sem volt, s ez eléggé aggasztott bennünket. A konyhában
Teri néni [Boris néni – javítás tõlem, S. É.], az egykori vendéglõs-
né uralkodott, értette a dolgát, mert a fiúk erõsen dicsérték a
kosztot. Itt az eltávozott Benes Lujzi után Stiasny Éva volt a fele-
lõs vezetõ. Jó volt látni a rendet, a tisztaságot, de fõként azt a
gondos gyermekfoglalkoztatást, amit õ és társai olyan fontosnak
tartottak. Három gondozónõ nevére emlékszem itt: Endrõdi Hed-
da és a két Beregi lány vésõdött emlékezetembe. Különösen End-
rõdi Hedda volt leleményes a játékok és kivált a szellemi fejlõdést
elõsegítõ játékok kitalálásában, a fiúk pedig felettébb kedvelték
ezeket, elterelték súlyos gondolataikat, és frissen tartották kedé-
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lyüket. Rendeztek kisebb mûsoros elõadásokat, jeleneteket, fali-
újságot szerkesztettek, kánont énekeltek, jó idõben pedig a kert-
ben játszottak. Két fiú mindig õrködött a villa két teraszán, s ha
járõrt vagy rendõrt láttak közeledni, riadóztatták a kertben lévõ-
ket, s maguk is beszaladtak a házba. A kapun ott volt ugyan a
Vöröskereszt védelmét hirdetõ tábla, de azért nem ártott az óva-
tosság. A kertet gyümölcsösök vették körül, csak a bejárattal
szemben volt ház, így az õrök egy-egy riadóját leszámítva csönd-
ben, nyugodtan éltek itt a gyerekek. Milyen más élet volt ez, mint
az izgalom és rettegés a Vilma királyné úton!” (Uo. 102)

A rendszeres és lehetõleg változatos otthonbeli élet oldotta a
szorongást, bizakodóvá, kiegyensúlyozottá tette a gyerekeket,
akiknek többsége már rövidebb-hosszabb bujkálás után, szüleitõl
elszakítva került közénk. Úgy vélem, ez a néhány heti együttélés
lett az alapja „a Pax békességének, illetve a Gaudiopolis derûjé-
nek” (Merényi 1993: 16), hiszen az én fiaim lettek a Völgy utcai,
majd a Budakeszi úti otthon alapítói.
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Csak Lujza és én járhattunk ki vásárolni és ügyeinket intézni,
mivel csupán nekünk volt hivatalos igazolványunk. Lujzinak a
svájci útlevél és a visszautazás intézése volt a feladata a bevásár-
lás mellett, én pedig, mivel nem akartam a saját dolgaimmal a gye-
rekek között foglalkozni, édesanyámat kértem a ruhatáram kar-
bantartására. Édesanyám otthon szabályos „Schwester-kötényt”
(vöröskeresztes ápolónõi ruhát) és fityulát, illetve fejkendõt varrt
nekem, valamint a váltóruhát is elkészítette. November 4-én is
hazafelé igyekeztem a Bogár utcából. Kevéssel dél elõtt már a lép-
csõnkön mentem fel az emeletre, amikor szörnyû robajt hallottam.
A Margit híd robbant fel a rajta haladó villamossal és a gyalogo-
sokkal együtt. Fél órával korábban én is áthaladtam rajta…

A Bogár utcába mindig úgy mentünk vissza, hogy elõtte beszalad-
tunk Sztehlóék irodájába, ahonnan rendszerint nem egyedül tér-
tünk haza. Általában akadt még ott egy-két kisebb-nagyobb fiú a
Bogár utcai otthon számára. Így „szereztem” Vermes Gabit, régi is-
kolatársam unokaöccsét is, akinek a családja már el volt helyezve,
így csak neki volt szüksége segítségre. Kértem a titkárt, Madame
Barrèe-t, vegye fel hozzánk. „Hát van helyetek a számára?” – kér-
dezte. Természetesen volt. Ezért tiszteltek meg bennünket a „gu-
mifalú otthon” becenévvel. Lujzival sokszor csak úgy csengettünk
be visszaérkezésünkkor: bocsáss meg, nem tudtam otthagyni…

Ma is jólesik visszagondolni a nyolc-tíz éves testvérpárra, Pé-
terre és Misire, akik soha nem árultak el engem, amiért ebéd után
csak azért küldtem ki velük néhány tányért a konyhába, hogy az
idõközben odakerült édesanyjuknak, Margit néninek egy puszit
adhassanak titokban. Margit néni pedig szeretettel, készségesen
végezte a munkát a konyhában, mintha az összes fiú az övé len-
ne. Nem volt könnyû dolga, mert csak forró vízzel mosogattunk,
de hála Istennek egyszer sem volt nálunk fertõzés.

Név szerint is emlékszem néhány kicsi fiamra: Káldor Petire,
Szentmiklósi Petire meg Vásárhelyi Andrásra, aki bizony nem-
egyszer felsírt éjjelenként – olykor nem is tudva, hogy a „mamit”
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vagy bennünket kell-e segítségül hívni. Andriska szõke feje most
is elõttem van. Volt két ötéves ikerfiúnk is, akik súlyos vitamin-
hiányban szenvedtek. Lujzival élesztõvel gyógyítottuk õket. Gabi és
Tomi voltak a kiskamasz testõreim, amikor a katonákkal kellett
tárgyalnom. Naplót vezetett Gröbler Andrisom, illetve Kilényi Tomi
is, aki egyik este lámpaoltás után érkezett. Már „rekapriccset”
sem mertem felállítani neki, mert aludtak a többiek, csak a vado-
natúj matracot és ágynemût tettem le a földre… Honnan volt
erõm akkor is eltitkolni a könnyeimet, amikor õ így nyugtatott:
„Nem baj, hogy nekem a földön kell aludnom, csak azt tudnám,
hogy anyuéknak is van-e biztonságos kuckójuk?” A következõ
napokban már õ is vidáman részt vett a párnacsatákban. 

Volt egy „valódi” hadiárva kisfiúnk is, aki Erdélybõl menekült.
A „bácsik” segítettek õt is bevonni a közös játékba; figyeltek rá,
nehogy észrevegye, hogy õ más, mint a többiek. Óvatosan kellett
megoldanom, hogy a gyászruhás mama és nagymama látogathas-
sa õt, míg a többiekhez nem jöhetett senki. Ügyelnem kellett arra
is, nehogy valakinek feltûnjön, hogy a mi otthonunkból el is lehet
vinni egy gyermeket, mert van biztos helye a vidéki nagymamánál.

Karácsonytájt cipelte el hozzánk remegõ nagymamája a kétéves
Kohn Lacikát, pici, piros szandálban. A bátyja már nálunk volt. „Ün-
nep után hozunk rendes cipõt” – súgta, és eltûnt a sötétben. Nyolc-
tíz éves bátyja, az aranyos, gondoskodó Bandi segített neki is, ne-
künk is. Aztán „csak az ünnepre” felkiáltással hoztak egy nagy,
erõs kamasz fiút, Palit is, akirõl nem árulták el, hogy epilepsziás.

Beállt a tél. Egyre jobban beszorultunk a házba – a délelõtti ta-
nulás, ebéd, pihenõ után szükség volt az olvasásra, a társasjáté-
kozásra meg egy kis színdarabnak, Karinthynak a Visszaadom az
iskolapénzt címû novellájának a betanítására is, amelyet elõ is
adtunk. A gyerekeknek nagy megtiszteltetést jelentett, hogy a be-
mutatóra a „tisztelendõ bácsi” is elfogadta a meghívást néhány
vendéggel együtt. 

Vacsora után mindig elcsendesedtünk: egy-egy mondatos imád-
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ságban kértük, hogy a Mindenható vigyázzon apura, anyura, majd
közösen rámondtuk: „ámen”. Befejezésül a Finnországból ha-
zánkba került, csodálatos svéd esti éneket énekeltük:

„Ó, terjeszd ki, Jézusom, oltalmazó szárnyad,
És csitíts el szívemben bút, örömöt, vágyat!
Légy mindenem, légy fényem: sötéten jõ az éj.
Nagy irgalmadból élnem szüntelen te segélj!

Ó, mosson meg az értem bõven hullt, drága vér!
Új lélekért könyörgök, újult akaratér’.
Kicsik, nagyok mind kérünk: õrködj vigyázva ránk!
Békességedbe térünk: te áldd meg éjszakánk!” (EÉ 120)

Sokszor megéreztük és megtapasztaltuk, hogy valóban van
„valaki”, aki megáldotta az éjszakánkat.

Csodák és fellegek

Összeszokott nagycsalád voltunk már, amikor eljött Lujzi távozá-
sának ideje. A Svájcba menõ utolsó vonat gyermekcsapatának
vezetõjeként indulhatott vissza két gyermekéhez. Nehezen fejez-
tük be a napot. Éppen búcsúztunk, amikor váratlanul élesen meg-
szólalt a kapucsengõ. Összerezzentünk. A váratlan látogatók a
razziázó nyilasok szoktak lenni! Ám megkönnyebbülésünkre ki-
derült: a kapu elõtt „csak” két rendõr áll, akik a közelgõ razziára
hívták fel a figyelmet… Ebben is Isten megsegítõ kegyelmét láttuk.

Sztehlo Gábor így vall az ehhez hasonló, feszült pillanatokról:
„Különös módon mindenhonnan azt jelentették, hogy a rendõrök
nem akartak bemenni a házakba, lakásokba, csak széket kértek,
és leültek kinn. A kérdésekre, hogy miért jöttek, ki rendelte õket
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ide, mi a szándékuk, nem feleltek. Kirendelték õket, többet nem
tudnak. Amikor lakásomról átmentem az irodámba, láttam, hogy
ott is ül már a bejárat elõtt két rendõr. Én is kérdezgettem õket,
de nekem is csak az elõbbi választ adták.

Ez a titokzatosság és bizonytalanság rosszabb volt, mint hogy-
ha bejönnek és kutatnak, vagy akár gorombáskodnak. Akkor
talán védekezhet az ember, de így csak nézi, hogy a bizonytalan-
ság ott ül az ajtó elõtt, és nem tudja, mi lesz ebbõl… A Bogár ut-
cai otthonban a gyerekek nem is bírták ki ezt a feszült helyzetet,
s a tilalommal mit sem törõdve ki-kiszaladtak a kertbe, és barát-
koztak a rendõrökkel” (i. m. 120–121).

Lujza távozása után – mivel én még „túl fiatal” voltam – Sze-
benné Erzsike jött segíteni. Jó volt megosztani vele a gondokat, de
a pedagógiai irányítás továbbra is az én kezemben maradt.

Egyik este Hahn Cili – aki az összekötõnk is volt – rettenetes
utasítást hozott: másnap 15 gyereket át kell adnunk a fasori gim-
náziumi otthonnak. Egész éjjel az ismert Jókai-novella járt a fe-
jemben: Melyiket a kilenc közül? Hát tudom én egynek is azt
mondani, hogy „holnaptól nem maradhatsz itt közöttünk”?! Hi-
szen már mind az én fiam volt, és a gyerekek egymást is jól meg-
ismerték! Reggelre jött a megváltó megoldás: az említett új, „ille-
gális” névsor. Minden gyerek új nevet kapott. Így nem kellett
odaadnom egyet sem…!

Még egy csoda történt. Errõl Sztehlo így ír: „A razziaveszélyt kö-
vetõ napokban történt meg az élelmiszerek elosztása. Hat hétre
elegendõ élelem, gyógyszer, egyéb használati cikk egyetlen nap alatt
jutott el az otthonokba. Gyürk Istvánnak nem lehetünk elég hálá-
sak: ez a szervezés csodája volt. A nagy ijedséget követõen igazán
megnyugtató volt mindenütt a feltöltött éléskamra” (i. m. 122).

A szervezésnek ez a „csodája” Pesten Gyürk István, Budán pe-
dig Kovács Pál nevéhez fûzõdik. A háború elõtt kereskedõ, sõt ex-
portõr volt, gazdasági szakember. Von Born delegátus is nagyon
becsülte. A veszély egyre jobban összekovácsolta a vezetõséget,
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hiszen minél több embert akartak megmenteni. Mivel számítot-
tak a fõváros kettészakadására, elõre megszervezték a raktárak és
segélyhelyek megosztását.

A budai központban több helyettese is volt Bornnak, köztük
két magyar: Kárász Artúr, a Magyar Nemzeti Bank tisztviselõje,
tárgyalóképes, nyugodt, több nyelven beszélõ fiatalember, illetve
az elõbb említett Kovács Pál. A szellemes, jó humorú, bátor férfi-
ra Born szívesen bízta a nyilas „urakkal” való tárgyalásokat, mert
tudta, milyen könnyed fölénnyel vesz részt ezekben a beszélgeté-
sekben; s ha hátrálnia kell, azt is fölénnyel teszi, nem mutatja ki,
hogy õ a gyöngébb fél. A fiatalember sokat tett a menekültek meg-
segítéséért. Azt mondhatjuk: Sztehlo volt a szív, akinek a kérésére
megnyíltak a pénztárcák, Kovács pedig a fej, a szükségletek fel-
mérõje, aki „aprópénzre váltotta” a terveket. Õ volt az elõbb em-
lített akciónak a végrehajtója is. Ennek eredményeképpen min-
den otthon el volt látva bõségesen, hat hétre való élelemmel. Ám
a Bogár utcaiaknak hamarosan ott kellett hagyniuk majdnem
mindent: berendezést, otthont, élelmet…

Napsütéses téli nap volt, a gyerekek vidáman játszottak a kert-
ben. Nekem váratlanul egy rózsaszín tábori lapot hozott a postás.
Amikor a csengetésre kimentem a kapuhoz, a szemközti parancs-
nokság elõtt strázsáló német katona észrevette, hogy nálunk
mozgás van. Meg is kérdezte, hogy kik vagyunk, és mit takar a
vöröskeresztes felirat. Majd így folytatta: „Sie auch Schwester-
chen…?” „Hát egy nõvérke is tûzvonalba kerülhet?” És mennyi
gyerek! Mit fog szólni ehhez a parancsnok?! – kérdezte.

Bizony nem kis aggodalommal vettük észre, hogy az eddig sem
túl kellemes szomszédunk, a zsidókutató intézet helyére váratla-
nul német parancsnokság költözött az utcánkba, velünk majd-
nem szembe. Meg is jelent a házunk elõtt a parancsnok, de tisz-
teletben tartotta, hogy területenkívüliségben élünk, nem lépett be
a kapun. Elszörnyülködött, amikor megtudta, hogy egy gyermek-
otthon mûködik a kertben: „Der Hut steigt mir in die Höh!”
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„Égnek áll a hajam!” – mondta katonásan. Azt ajánlotta, hogy
próbáljunk meg biztonságosabb helyet keresni. De mi csak mu-
tattuk a vöröskeresztes igazolásokat és a „csodanévsort”… 

A parancsnok ezután arról érdeklõdött, milyen óvóhelyünk,
pincénk vagy milyen kertben ásott légvédelmi bunkerünk van.
Még csak ez kellett nekem! Elmeséltem neki, hogy a keresztgyer-
mekemék, akik Pestszentlõrincen éltek, a kertben ástak fedezéket
a bombatámadás elõl, mivel nem volt légvédelmi pincéjük. Egy
zavarórepülés hallatán a szegény anya felöltöztette a három na-
gyobb gyermeket, és elõreküldte õket a kiépített bunkerbe addig,
amíg a pólyást összeszedte. Mire kiért, a bomba szétvetette a
bunkert. A gyerekek maradványai a kertben hevertek szerteszét…
„Én bunkerbe nem viszem az enyéimet – mondtam –, a pincét
próbáljuk menedékül használni.”

Különös karácsony

Jézus kiterjesztett szárnyába kapaszkodva készültünk a karácsony-
ra. A gyerekek összebújva gyakoroltak egy-egy kis éneket, verset
vagy rövidebb jelenetet. Meglepetésnek szánták produkciójukat,
ezért nagy volt a titkolózás az egyes csoportok között. Ez a készü-
lõdés még jobban összekovácsolt bennünket, és elterelte a figyel-
münket a közelgõ veszedelemrõl. Készültek a színes füzérek, ka-
rácsonyfadíszek és Andris vezetésével a csodás betlehemek is.
Gyûltek a kis csomagok, amelyeket a gyerekek nagy titokban át-
adtak nekünk, hogy õrizzük meg õket az ünnepre.

Szenteste a nagyfiúk felállították a fenyõfát. Az ünnepi vacso-
ra után mindnyájan körülálltuk a fát, és ragyogtunk az örömtõl.
Gyermekeink nem csupán egymástól, hanem a központból is
kaptak ajándékokat. Az otthonvezetõk ünnepségén Sztehlo Gá-
bor arról az igérõl prédikált, hogy „ne féljetek, mert íme, hirdetek
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nektek nagy örömet…” (Lk 2,10). Ez a bibliai vers valóra vált az
életemben. Nem volt félelem a szívemben azokban a napokban.
Csak mentem, tettem a dolgomat a gyermekeimért. „Természe-
tes” volt számomra, hogy Isten vezet.

„Csendes éj…” – énekeltük együtt áhítattal. Mindenki ismerte
ezt a dalt, ha nem hazulról, akkor az iskolából vagy a rádióból.
Soha nem került szóba közöttünk, hogy ki milyen vallású, de hi-
szem: ezek a gyerekek megérezték a mi hitünket, azt, hogy ebben
az otthonban velünk lakik az Isten, és a karácsony Jézus „szüle-
tésnapja” – olyan nagy ünnep, hogy akkor nem csupán egy-egy
gyerek, hanem mindenki kap ajándékot. 

Kilényi Tomi így vall errõl az estérõl a naplójában: „Délután
1/2 5-kor lejöttünk az ebédlõbe. Egy gyönyörû karácsonyfa állt,
és egy asztal tele csomagokkal. Egy másik asztalon óriási bukták.
És még egy asztal tele zacskókkal, amelyekben cukrok voltak.
Mikor fölmentünk, megnéztem, mit kaptam. Kaptam egy kisnyom-
dát, egy doboz színest, egy noteszt, egy fogport. Elhatároztam,
hogy Évinek [Tomi nõvére, akkor a Bérc utcai otthon lakója] vi-
szek egy csomagot. A csomagba beraktam a kis Bibliát, mert kap-
tam Dolly nénitõl egy nagyot, a nyomdát, a cukrot stb. és szépen
becsomagoltam. Gondoltam, hogy holnap elviszem. Este sokat
gondoltam Anyura.”

Az „éjféli” (kb. este 6 órakor tartott) misérõl hazatérõ házgondnok
csendben félrehívott bennünket azzal, hogy egy rettenetes tank áll
a Belvedere épülete elõtt. Kézen fogtam a két legkisebb gyereket,
Vásárhelyi Andrist és Szentmiklósi Péterkét, és átmentünk a szem-
közt lévõ német parancsnokságra. Vittünk ajándékot is, az Andris
vezetésével készült csodás betlehememet. Az épületben nyitott aj-
tók, szépen megterített, roskadozó asztalok fogadtak bennünket.
A parancsnok megdöbbent azon, hogy kimerészkedtünk a házból.
Gyorsan megtöltött rózsaszín szaloncukorral két katonasisakot.
Megígérte, hogy hamarosan meglátogat, és segíteni fog nekünk.

Közben titokban megérkezett Szeben Erzsike édesapja is, aki
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Baksai András néven bujkált. Már két napja nem evett, mivel
megbénult a város, és bezártak az üzletek. Az utcák mindenütt
kihaltak voltak. A fõvárosban gyanús csend honolt.* A „nénik”,
„bácsik” boldogan hallották a híreket, mert úgy gondolták: vége a
háborúnak. De mi csak szorongó szívvel hoztuk ki nekik az
édességet, mazsolát, mogyorót a kamrából. Nem mertünk arra
gondolni, hogy külsõ békét hozott a karácsony – csak azért imád-
koztunk magunkban, hogy a belsõ békénk tartassék meg.

De hogyan is élte meg mindezeket a kis Kilényi Tomi? „1944.
XII. 25. Már tegnap este nagyon hallottuk az ágyúlövéseket. Este
jött a hír, hogy a János-hegy túlsó oldalán vannak az oroszok.
Reggelre géppuskázást és puskázást hallottunk. Erzsi néni azt
mondta, hogy nem biztos, hogy átmegyek Évihez a Bérc utcába.
De azért 11 óra tájban Cili nénivel és Hansi bácsival elindultunk.
Az ágyúk rettentõen dörögtek. A géppuskák kattogtak. A Fillér ut-
cán lementünk. A Széna téren azt mondták nekünk, hogy vigyáz-
zunk, mert aknák esnek. Erre visszafordultunk, és amikor men-
tünk a Fillér utcán, éles süvítés, és becsap egy közeli házba egy
gránát. Irtó dörrenés, az ablakok csörömpölnek, cserepek röp-
ködnek stb. Megyünk tovább lelógó villanydrótok közt. Otthon
azzal a hírrel fogadnak, hogy az oroszok kb. 200 m-re vannak tõ-
lünk. Ejha. Délután egy üteget állítottak fel kb. 200 m-re. Az üteg
a János-hegyet lõtte. Egész délután figyeltük a becsapódásokat.
Éjjel eléggé lõttek, de azért jól aludtunk. Este volt az elõadás.”

Én úgy terveztem, hogy 24-én a gyermekeimmel ünnepelek, és
csak 25-én megyek haza a szüleimhez az Izabella utcába. De-
cember 24-ig még jártak a villamosok, és én hetente hazajártam.
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* Ungváry Krisztián Budapest ostromát feldolgozó könyvében a következõ ada-
tokat találjuk. December 24-én 13 órakor a Szépilonánál kilövik az elsõ szovjet
páncélost. 14 órakor a zugligeti villamos-végállomásról az ügyeletes Besz-
kárt-alkalmazott telefonon jelenti, hogy itt vannak az oroszok. Este elindul-
nak az utolsó villamos- és autóbuszjáratok. December 25-én 14 órakor a Já-
nos-hegyre kitûzik a szovjet zászlót. (Ezt a mi házunk ablakából is jól láttuk.)
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Édesanyámat kértem meg, hogy gondoskodjék a tiszta ruháza-
tomról, így én teljesen a gyerekekre és az otthonra tudtam kon-
centrálni. A hírek hallatán éreztem, hogy most már nem tudok
hazamenni. Hazatelefonáltam: édesapám még megértette, hogy a
közelünkben „vendégek” vannak, majd hirtelen megszakadt a te-
lefonvonal. Elszakadtunk a külvilágtól, de azért még megtartot-
tuk az elõadást. Nagy sikert aratott.

Az ebédlõ ablakait néhány „rekapriccs” deszkáival meg matra-
cokkal megerõsítettük. Így még 26-án is tudtunk az asztaloknál
ebédelni, de vacsora után a kinti fegyverdörgés miatt egyre bi-
zonytalanabbul hallatszott az „ámen”. Az áhítat végén egyre job-
ban elszorult a szívünk, s a szokásos esi énekünk, az „Ó, terjeszd
ki…” szívbõl jövõ imádságunkká vált.

Nem volt többé riadó vagy sziréna – a környék csatatérré vált. A
nagyok is csak óvatosan lopakodhattak az ablakhoz, hogy kívülrõl
ne lássanak mozgást a házból. A tûzharcot egészen közelrõl nézhet-
tük. December 26-án és 27-én – Kilényi Tomi naplójának tanúsága
szerint – „megint nagyon lõttek. Az ágyúdörgés annyira heves volt,
hogy nem szabadott fölmenni az ebédlõbõl. Kb. fél 11-kor két
gránát egészen közelben csapódott le, úgyhogy a kis háló két ab-
laka betört. Máma elkezdett fájni a fogam. Este párnaharc volt”. 

Ezekért a „csatákért” én titokban hálát adtam, hiszen amíg
folytak, addig a gyerekek megfeledkeztek a nehéz körülmények-
rõl. De azt, hogy a néhány csendes percben hol találtak olyan
csodás golyókat az egyik játékhoz, nem tudtam. Csak ennek a
könyvnek a kéziratát olvasva árulta el Perlusz Tomi, hogy a
könyvtárszobai, megsérült velencei csillár gyöngyei voltak… 

Elõször csak a legkisebbek ágyai kerültek le a hallba, ám de-
cember 28–29-én már a többieké is. Kisebb csoportokban zajlott
az étkezés a konyhában vagy a legközelebbi asztalnál. Még lehe-
tett játszani az ebédlõben a nagy asztal körül, de már ki kellett
nyitnunk a szenespincét, és megbeszéltük a gyerekekkel, hogy
sípjelre kapják a kabátjukat, és futnak a pincébe.
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Egy alkalommal megéreztem a közelgõ veszélyt, és így kiáltot-
tam: „Kabát nélkül szaladjatok a pincébe – mi majd hozzuk a ka-
bátokat utánatok!” Mire Palival, Andrissal összekapkodtuk a szé-
kek hátáról a kabátokat, és futottunk a pincébe felöltöztetni a
gyerekeket, hallottuk, amint mögöttünk becsapódott egy bom-
ba… A légnyomás kivitte a matracokat, a deszkákat, összevissza
hajlította az erõs vasrácsot, csörömpöltek az ablakok – de senki
nem sérült meg, sõt a karácsonyfa is sértetlenül állt a kamraajtó
mellett, mintha õrizte volna az ünnep elõtt érkezett ellátmányt.
Sírva fakadtunk Erzsivel, amikor beléptünk. 

Ettõl kezdve a fa mögött lebújva hozhattuk csak ki az élelmet, hogy
ne lehessen látni a mozgást. Bizony még szegény Tomim is kika-
pott, amikor titokban beosont az épület legveszélyesebb részére…
Nem a szaloncukrot, hanem õt féltettem, hiszen tudtam: ha moz-
gást látnak, lõnek. Tomi így emlékezett vissza erre a napra: „Reggel
kissé összetört tagokkal ébredtem. Egész délelõtt dörögtek a becsa-
pódások. Még este sem maradt abba. Este fenn, az emeleten lefe-
küdtem a hallban és elaludtam. Álmomban hozott le Andris... Este,
ami cukor volt a karácsonyfán, mind megettük. Másnap nagyon ki-
kaptunk, mert egy hülye fiú elárulta. Egész nap puffogtak az ágyúk.”

Ahogy most ezeket a sorokat írom, magam elõtt látom a házat
körülvevõ helyiségeket összekötõ folyosót, ahol Erzsikével és a
gondnoknõvel naphosszat álltunk, és lehetõség szerint mozgattuk
a gyerekeket. Aztán mint a sivatagi vad, amelyik érzi a veszélyt,
úgy szorítottuk össze egyre kisebb és kisebb helyre õket. A gyere-
kek persze kíváncsiak voltak. Egy szomorú eset tanította meg
õket arra, hogy nem túlzás az, amit kérek tõlük. Erzsike „András
bácsi”-nak nevezett, az éhezés elõl hozzánk menekült édesapja a
könyörgésem ellenére is az ablakhoz ment – azonnal el is talál-
ták. Lilike és R. Gyuri segített bekötözni a sebét. Hansi vitte be a
német katonák segítségével egy hordágyon a kórházba – ám min-
den igyekezetünk ellenére másnap meghalt.
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A németek egyre többször figyelmeztettek, hogy nem maradha-
tunk itt tovább a gyerekekkel. De nem volt hová mennünk… 

Elszakítva a külvilágtól

Elérkezett a szilveszter is. „Este bibliaóra volt, és imádkoztunk,
hogy boldog új évünk legyen. Szilveszteri fennmaradás nem volt,
mert nagyon álmosak voltunk. Lefekvés elõtt kaptunk egy finom
süteményt. Utána boldog új évet kívánva elaludtunk” – írta Kilé-
nyi Tomi a naplójába.

Az év utolsó napja talán egy kis csendet hozott, a nagyok halk
zeneszóra még táncoltak is. Majd SS-katonák kértek bebocsátást:
„Csak egy kicsit hadd melegedjünk meg, és egy kis forró teát hadd
kérjünk” – mondták. Nekem is támadt Boris néni, hogy én még a
gyilkosainkat is beengedem. De a didergõ ember mégis csak di-
dergõ ember! Az egyiknek az elsõ korty meleg tea megoldotta a
nyelvét. Súgva panaszolta nekem, hogy õk becsületes bácskai
fiúk, alig tudnak németül. Azzal hívták be õket, hogy a hazáju-
kért, Bácskáért kell az oroszok ellen harcolniuk, és ezt a gúnyru-
hát húzták rájuk… 

Szegény Paliból az izgalmak kiváltották az eltitkolt epilepsziás
rohamokat. Állandóan figyelemmel kellett kísérni az állapotát, és
nyugalmat kellett biztosítani a számára. De hogy lehet a pincé-
ben csendet és nyugalmat teremteni?! Ebben is Gyuri sietett a se-
gítségünkre.

Egyik éjjel kerestem a „bácsikat”, és a kertben sétálva találtam
meg õket. „Jobb itt, Éva néni – biztatott az egyikük. – Itt legalább
látjuk, nem esik-e bomba a fejünkre.” Mit tehettem mást, elnevet-
tem magam, és sétáltam velük én is. Közben úgy láttam, mintha
a körúton túlra, az Izabella utca felé – ahol a szüleim laktak –
esett volna valami bomba. Késõbb kiderült, hogy jól láttam.
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Egyre gyakrabban látogattak meg bennünket a németek. Egyi-
küket, amikor kiment, eltalálta egy golyó. Másnap jött Winkler
parancsnok a társával együtt, hogy meggyõzzön minket: sürgõsen
menjünk el innen. Mikor az oroszok észrevették a távozásukat,
olyan golyózáport zúdítottak a konyhaajtóra, hogy majd belesü-
ketültünk. Csak a Mindenható tudja, hogy hány Miatyánkot
mondtunk el mi Erzsikével a sarokban kuporogva. Valami mat-
racféle mögé bújtunk, hogy legalább a repeszektõl védjük magun-
kat. Végül csendesült a ropogás, és visszamásztunk az értünk
imádkozó és bennünket csaknem elsirató gyerekeinkhez…

Újév napján súlyos csõrepedés keletkezett nálunk, de még volt
vizünk. Csupán a földszinten fektethettük le a nagyobbakat is, mert
az emeleten már kitörtek az ablakok. Vacsora után hamar elküld-
tük aludni a gyerekeket, hogy pihenjenek, ameddig csak lehet.

Január 2-án óráról órára egyre nehezebbé vált a helyzet. Telje-
sen el lettünk vágva a külvilágtól. A telefon már nem mûködött,
segítség sem volt. Kihez, hová forduljunk? Hiszen itt az ottho-
nunk, itt a felszerelés, itt az élelem… De tûzvonalban vagyunk!
Mindannyian egyre biztosabban éreztük: muszáj lesz mennünk...

Másnap már csak lent a pincében lehettek a gyerekek. Mi a fo-
lyosón õrködtünk Erzsikével és Cilivel, a gondnoknõvel. A néme-
tek ismét figyelmeztettek minket, hogy életveszélyben vagyunk.
Én a vöröskeresztes védelmünkre, a területenkívüliségünkre tud-
tam csak hivatkozni. Ráadásul – mielõtt még a többieket is maga
mellé állította volna – meg kellett gyõznöm Oláh Gyurit is, aki így
vélekedett: „Szerintem nem az oroszok elõl kell menekülnünk!”
„Igazad van – válaszoltam neki –, nem elõlük menekülünk, de
életben kell bevárnunk õket. Itt nincs óvóhely.” 

Az õrködést egy idõ után Lili vette át tõlem. Erzsikével kérték,
feküdjek le, hogy egy kis erõt gyûjtsek. Ám hamarosan ugorhat-
tam ki az ágyból, mert maga Winkler parancsnok hívatott. Lát-
szott, hogy roham közben vannak, és igen súlyos a helyzet. Kö-
zölte, hogy a Sváb-hegy és a János-hegy felõl a Rózsadomb a cél-
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pont. Elmondta, hogy mi a Rózsadomb legkiemelkedõbb pontján
vagyunk, mely a géppuskások célpontja. Az út is egyenesen hoz-
zánk vezet a Fillér utcából; a meredek Bogár lépcsõ pont szem-
ben van a mi házunkkal, ráadásul a Bogár utca 29. kiváló és jól
látható célpont, mivel nem takarja semmi. Winkler kijelentette: õ
nemcsak parancsnok, hanem apa is, ezért felelõssége teljes tuda-
tában arra kér, hogy fogadjam el az ajánlatát. Ez az utolsó három
óra, amikor segítségünkre tud lenni. Nem felejtem a szavait: „Vor
Demmerung müssen sie unter neuem Dach sein...” „Pirkadat
elõtt új fedél alatt kell lenniük. A területenkívüliségi védlevelet, a
vöröskeresztes védelmet nem látja az orosz golyója a János-
hegyrõl.” Éreztem minden szaván, hogy igazat mond. Igen, voltak
a német katonák között is becsületes és segítõkész emberek! 

Csak évtizedek múlva tudtam meg a hadtörténeti és egyéb
könyvekbõl, hogy Budapestet nem nyilvánították nyílt várossá,
és Budát  az oroszoknak házról házra, közelharcot vívva kellett
bevenniük. A legádázabb csaták éppen a mi környékünkön foly-
tak. Korábban azt hittük, hogy mivel Budapestnek nincs straté-
giai jelentõsége, a németek átengedik az oroszoknak, és a várost
kikerülik a harcoló felek… 

Winkler parancsnok segítségként felajánlott még egy autót is,
hogy a sötétség leple alatt keressünk magunknak új helyet. Sõt
még kísérõt is választhattam. „Csak keressenek helyet, mert a
házuk kitûnõ célpont. Térképet vegyenek magukhoz!” – ajánlot-
ta. Végül Cilit és Hansit kértem segítségül, mert reméltem, hogy
õk könnyebben megtalálják Sztehlo vöröskeresztes irodáját, hi-
szen ott dolgoztak.

Indulás elõtt Tomit és Gabit behívtam a szobámba, és megta-
nítottam nekik, hogy mit mondjanak a szüleimnek, ha velem va-
lami történne. Azt kértem: mondják meg nekik, hogy itt találkoz-
tak velem utoljára…

Nehéz szívvel búcsúztam Erzsikétõl. Meghagytam neki, hogy
csak akkor mozduljanak el innen, ha megfelelõ helyet találtunk.
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Csak akkor induljanak útnak, ha Cili, Hansi vagy én jövünk ér-
tük, illetve ha én küldök errõl írást. Hiszen ki tudja, nem csalnak-
e tõrbe minket? Kértem, számítsanak rá, hogy tûzvonalban já-
runk, s ha indulni kell, semmit se hozzanak magukkal, csak annyi
kockacukrot, amenynyit elbírnak. Drága gyerekorvosom, dr. Ber-
czeller István ugyanis azt tanította nekem, hogy az élet napokig
fenntartható kockacukorral.*

Hogy ott, a Bogár utcában, a gyerekek eljövetele után mi tör-
tént, nem tudom. Csak azt, hogy a szegény Vermes mama, ami-
kor elsõ alkalommal át tudott jutni Budára, és felment a Bogár ut-
cai otthonhoz, csupán egy romhalmazt talált. Félõrülten rohant a
szüleimhez az Izabella utcába azzal, hogy nincsenek már gyere-
keink…! Édesanyám nyugtatta meg, hogy épségben el tudtunk
menekülni onnan. 

37

* Késõbb tudtam meg, hogy hivatása teljesítése közben õ is hõsi halált halt a
Szabolcs utcai kórházban.

A szétlõtt Bogár utcai otthon
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Új otthont keresünk

Bár nem könnyû, mégis megpróbálom tárgyilagosan, a tényeknek
megfelelõen leírni annak a néhány órának a krónikáját, amely ez-
után következett.

Tehát a parancsnok kérésére, akadályokra számítva csak a két
kabátzsebemben vittem valamit, az egyikbe az irataimat, a má-
sikba a térképet tettem. Ezúttal is magamra tûztem a vöröskeresz-
tes kitüntetésemet, melyet még iskolás koromban kaptam, s
amely mindig tiszteletet keltett irántam a német katonákban. (Azt
mondták, biztos valamilyen magas rangú nõvérke vagyok.) Még
az utolsó pillanatban kikötöttem, hogy a pólyás babát a mamá-
val majd kocsin kell hozni, a kétéves Kohn Lacikát pedig ölben.

Elindultunk Cilivel és Hansival a parancsnokságra, ahol beraj-
zolták a térképembe, merre mehetünk. De hová menjünk? Vala-
melyik Duna-hídon át a szüleimhez az Izabella utcába? Vagy a
Fasorba? De ennyi emberrel lehetetlen átmenni a hídon! Sztehlót
és az irodát kell megtalálnunk! Azt azonban nem tudtuk, hogy ott
maradtak-e az ünnepekre. A Fillér utca 42. alatti irodában vagy a
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Fillér utcai raktárban keressük-e õket – netán átmentek Pestre?
Teljes volt a bizonytalanság és a tanácstalanság bennem…

A parancsnok autója és a két katona már várt minket. Indulás
elõtt szilveszteri látogatóim, a bácskai „német katonák” a fülem-
be súgták: „Ezek valóban becsületes emberek. Tessék rájuk hall-
gatni, mert már csak ma éjjel tudunk segíteni a gyerekeknek.”

Elhatároztam, hogy elõször a Fillér utcában próbálkozunk. De
végig kell néznünk az egész utcát – gondoltam –, mert nem tudom
a házszámot! Az Alvinci úton lefelé indultunk el. Természetesen
a Fillér utcánál sem volt telefon. Ekkor eszembe jutott, hogy a
Fény utca 4.-ben lakik a korábban már említett Kovács Pál a fele-
ségével és a kisfiával. Megtaláltuk õket! Õk megnyugtattak, hogy
Sztehlóék nem mentek haza karácsonyra, hanem a Fillér utca –
Lorántffy utca sarkán lévõ Légrády-villában maradtak. (Légrády
Ottó a Pester Lloyd újság tulajdonosa és fõszerkesztõje volt, és
háza egy részét készségesen ajánlotta fel – von Born útján –
Sztehlóéknak, tudva, hogy így értékes berendezéssel teli otthona
is a Vöröskereszt védelmét élvezi…) Sztehlóék ide költöztek Born
delegátus kívánságára. A lelkész egyébként fizetés nélküli szabad-
ságot kért Raffay püspöktõl, hogy minden erejével a Nemzetközi
Vöröskereszt munkáját végezhesse. Sztehlo naplójában ezt olvas-
hatjuk: „Légrády számára igen fontos volt, hogy a Nemzetközi
Vöröskereszt egyik munkatársa náluk lakjon, mikor pedig kide-
rült, hogy én annak a Sztehlo Kornélnak az unokája vagyok, aki-
vel õ fiatal korában együtt dolgozott, és akinek egyik fiát jól ismer-
te, még inkább azon volt, hogy azonnal költözzem át” (i. m. 72).

Így jutottunk el hozzájuk. A sötét éjszakában, a fel-felvillanó
Sztálin-gyertyákat látva, a becsapódásokat hallva rátaláltunk a
magas kerítés mögött a nagy kapura. Ám a csengõ nem mûkö-
dött. Kiáltoztunk, de nem hallották a hangunkat… Tudtam: ne-
kem pirkadat elõtt fedél alá kell juttatnom az enyéimet...! To-
vábbmentünk hát a Baár–Madas-gimnáziumban berendezett
kórházba, ahol szintén ismertem az igazgatót. Õ sem volt könnyû
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helyzetben, mert már többeket rejtegetett. Nem is mert velem tár-
gyalni a németek elõtt, hanem csak négyszemközt. Nehezen fog-
ta fel, hogy csupán hajnalig akarok segítséget kérni tõle legalább
a legkisebbeknek, amíg Sztehlóékat megtalálom. Azt sem értette,
hogy a két német nem fenyegetésképpen jött velem, hanem a pa-
rancsnok utasította õket, hogy vigyázzanak rám... Végül meg-
egyeztünk, hogy húsz kisgyerek a gondozónõkkel együtt átmene-
tileg helyet kap náluk. Visszafelé megint megálltunk a Légrády-
villánál, hogy újból megkíséreljük a bejutást. Ismét hiába csen-
gettünk, kiabáltunk az utcáról. Ekkor a katonák segítettek átmász-
ni a vaskapun. És hogy ne ijedjenek meg, hanem megismerjenek
a hangomról, én kiáltottam: „Tiszi!” (ahogyan a Luther-körben
nevezték Sztehlót), „Papu!” (ahogyan a családja becézte). A két
német is kiabálta: „Schwester Eva ist da…” „Éva nõvér van itt…”

Amint kinyílt a nagy tölgyfaajtó, felkiáltottam: „Itt állok, más-
ként nem tehetek…” Sztehlo Gábor azonnal megértette, hogy
hosszas tusakodás után, nem könnyen hoztam meg a döntést: ott
kell hagyni a házat, az ottani kényelmet, élelmet, hogy a ránk bí-
zottak életét megmenthessük… A két német pedig elmagyarázta,
hogy miért kísértek el engem, és hogy valóban csak ebben a
néhány órában tudnak már segíteni nekünk. 

Még ma is elõttem van a jelenet, amint Sztehlo gyertyával a ke-
zében, pizsamára vett télikabátban ül Légrády mellett, és meg-
gyõzi õt: jobb lesz, ha az oroszok egy gyermekotthont találnak a
ragyogó villa csodás szobáiban, mint ha egy-két családot. Fel is
hangzott az „utasítás”: jöjjenek a gyerekek! Cili, Hansi és a két
német katona rohant el értük. Engem már nem engedtek el, hogy
nyugodtan be tudjak számolni a történtekrõl, és erõt gyûjtsek, mire
a többiek odaérnek. Az autóval a pólyás baba és az anyuka hamar
meg is érkezett. De Erzsikééknek a különben tízperces gyalogutat
a frontvonalat megkerülve, a leszakadt vezetékek között a hóban
mászva kellett megtenniük. A németek irányították hûségesen a kis
csapatot. A „bácsik” cipelték a kicsiket. Semmilyen hasznos holmit
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sem hozhattak magukkal. Ráadásul még csendben is kellett ma-
radniuk, nehogy az oroszok lõni kezdjenek. A Fillér utca sarkán
állt egy német ágyú. Alig mentek el tõle száz méterre, amikor el-
sült. A gyerekek nagyon megijedtek. Kohn Lacikát nyakába is vette
az egyik német. A kicsi el is aludt nála. A katona óvatosan tette
le Sztehlo karjaiba, nehogy felébredjen. Ezek az emberek nem
nézték, ki milyen „fajú” vagy vallású... Sztehlo pedig nem tudta,
sírjon vagy nevessen örömében, és hogy miként mondjon köszö-
netet a katonáknak. A németek ezt követõen a kapott parancsnak
megfelelõen azonnal visszaindultak az egységükhöz.

Sztehlo így rögzítette a történteket a naplójában: „A Bogár utca
közel volt ugyan, de az arcvonal miatt nem jöhettek a völgyön át,
csak kerülõvel. Csikorgó hidegben, házfalak mentén, kerítésekbe
és egymásba kapaszkodva, hogy el ne csússzanak, vánszorogtak
idáig…” (i. m. 140).

Kilényi Tomi naplójában pedig ezt olvassuk: „1945. jan. 3. Éj-
jel 12 óra, bejönnek a kicsik, mert bombáznak. Éjjel azonnal fel-
kelés, indulunk. Mindenki kap kockacukrot. Bejön két katona.
Ezek kísérnek. Indulunk. Kimegyünk. A holdfényben átbújunk a
kerítésen. Kiérünk a Bogár u.-ba. Mindenütt romba dõlt házak.
Végig a Bimbó úton összedõlt házak. A földön üvegcserepek. Lát-
juk, hogy a városban sok helyen tüzek égnek. Leérünk a Margit
körútra. Itt sincs ép ház. A Széna téren át fölérünk a Fillér utcába.
Mindenütt ágyúk, páncélosok. Botorkálunk leszakadt drótok kö-
zött, és így fölérünk a Lorántffy útra. Itt vár Éva néni is. Lehasalunk
egy fal mellett. Fütyülnek a géppuskagolyók. Nemsokára a kicsi-
ket elviszik. Mi pedig bemegyünk Sztehlo nagytiszteletû úrhoz.”

A kisebb gyerekeket a Baár–Madas-gimnáziumba, a nagyob-
bakat a Légrády-villába irányítottuk. Nem volt sem fekhelyünk,
sem takarónk… De Sztehlóné, Szentmiklósiné és Kramerné hirte-
len levest varázsolt az asztalra az összefagyott gyerekeknek.
Mindnyájunkban megfogalmazódott: folytatni kell az életet.

„Hoztunk kockacukrot” – súgták a fiaim, hogy megnyugtassa-
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nak, de legbelül ott volt bennünk a kérdés: hogyan tovább? Csak-
nem reggel 6 óra lett, mire elcsendesedtek a gyerekek, és kezdhettük
törni a fejünket a folytatásról. Átmenetileg a Baár–Madasba ke-
rültek a kicsinyek. Ma is sokszor eltûnõdöm azon, hogyan tud-
tam napjában nem is egyszer átszaladni hozzájuk… „Seine Gna-
de…” „Az õ kegyelme...” – mondtuk volna Benes Lujzival, ha itt
lett volna. Bizony, az Úr kegyelme volt velünk.
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A Légrády-villában

Sztehlóval átmentünk az ottani német parancsnokhoz, hogy meg-
köszönjük a segítséget. Vogt õrnagy tudta már, hogy épségben
átértünk, mert telefonon jelentették neki a Bogár utcaiak. Õ is fel-
ajánlotta a segítségét, és megnyitotta nekünk a szemközt lévõ Sci-
tovszky-villát, ahonnan ágybetéteket, pokrócokat hoztunk át a gye-
rekeknek. Külön örömöt jelentett nekik az, hogy rengeteg könyvet
is találtak, amelyet áthozhattak olvasni. Késõbb, amikor már vissza-
vitték õket, az épület találatot kapott, és a könyvek elpusztultak.
Fiaink csalódottak voltak, de legalább megértették: mi csak azt
tarthattuk meg, ami az életben maradásunkhoz szükséges volt.

Sztehlo így számol be a történtekrõl: „Középen tágas térséget
hagytunk, az lett a »nappali«. A zöldségespincébe kerültek a na-
gyobb fiúk, a borospincébe a kisebbek. A matracokat homok he-
lyettesítette, papírokat, zsákokat tettünk rá. Nem volt éppen puha
fekhely, de jobb volt, mint a kõpadló. A kicsik alá odaraktuk, amit
csak találtunk, szõnyeget, zsákot, szalmát. Ez bizony szükségmeg-
oldás volt, és nagyon törtük a fejünket, honnan lehetne fekvõhe-
lyet vagy annak való anyagot szerezni. Fóti Pali volt a legvállalko-
zóbb szellem, egyik nap egy másik fiúval »meglátogatták« a szem-
ben lévõ Scitovszky-villát. Egy óra múlva felvillanyozva tértek visz-
sza: hatalmas ágybetétet és néhány díványpárnát cipeltek. […]

A »kirándulók« nagy eredménnyel tértek vissza, és mivel több-
ször fordultak, végül a gyerekek alá is került matrac, ágybetét, pi-
hepaplan, díványpárna. De az »elõõrs« még nagyobb örömét lel-
te a villában talált könyvekben, folyóiratokban, olvasóklubjukba
aztán gyakran átjártak, és ez változatosságot hozott pinceéletük-
be, merészségük pedig önbizalmukat erõsítette. […]

A kicsinyek számára voltak ifjúsági könyvek, ezeket felolvas-
ták, majd a történetet el is játszották. Sokszor énekeltünk, körbe-
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ült az egész társaság, és nem fogytunk ki a népdalokból. Egymás
kifigurázása sem hiányzott, de szükség is volt a gondolatok lekö-
tésére, mert az élelemadagok napról napra kisebbek lettek, és
mindenkinek az ennivalón járt az esze.

Este, mikor a kicsik lefeküdtek, mi még fennmaradtunk a gon-
dozónõkkel és a nagyfiúkkal. Ilyenkor beszéltük meg a nap ese-
ményeit, a jövõ kilátásait, tervezgettünk” (i. m. 142–143).

Fóti Pál visszaemlékezéseiben ezt mondta ezekrõl a tanácsko-
zásokról: „Nagyokat beszélgettünk arról, mit fogunk csinálni a
felszabadulás után… Hosszú sora volt az ötleteknek. Sztehlo
nagytiszteletû úr minden este olvasott egy rövid imádságot.
Sztehlo Gábor és a felesége adott egy olyan biztonságos érzést,
hogy én nem pusztulhatok el csak úgy a tûzharcban vagy a bom-
bázás közben, mint a többi ember.”

A hétköznapok csodája, hogy mindenkinek újra volt kedves kis-
párnája, takaróféléje. Én minden reggel a „nappaliban” a fal mellé
elraktam õket, este pedig valamennyi a gazdájához került. Amíg
lehetett, s nem lettek fáradékonyabbak a kicsik, játékos tornát is
tartottam, melyben Sztehlóné segített nekem. Délelõtt ismét tanul-
tunk, hogy hasznosan teljen az idõ. Egyszer a kert biztonságosnak
remélt részében a nagy hóban játszottunk, miközben a német pa-
rancsnok „megtréfált” bennünket. A levegõbe lõtt egyet a piszto-
lyából – és egy pillanat alatt a hóban hasalt valamennyi gyerek.
A parancsnok nem gondolta, hogy ilyen fegyelmezettek a fiaim.
Meg is jutalmazta õket a figyelmességükért egy kis csokoládéval. 

Utam haza

A parancsnokságon elsõ látogatásunkkor kértem, hogy juttassanak
haza egy levelet szüleimnek, mert váltóruhát szeretnék kérni. Vogt
õrnagy felajánlotta, hogy az ebédes autóval hazamehetek, és más-
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nap visszajöhetek (az élelmiszert naponta hozták Újpestrõl). Ak-
kor még nem robbantották fel a hidakat (igaz, végig alá voltak ak-
názva), és a pesti oldalon Újpestig sem jutottak el az oroszok.

Természetesen indulás elõtt megmondtam testõreimnek, Tomi-
nak és Gabinak, hogy egy napra hazamegyek, mert nincs se ru-
hám, se Bibliám. Erre a kis motyójukból elõkerült az én Bibliám
egy zsebkendõbe bekötve… Ma is ez a legkedvesebb számomra. 

Január 5-én rémület fogott el, amikor a házunk elé értem. A ka-
pu elõtt egy óriási lyuk tátongott; a lakásunk kiugrója alá, illetve
a kamra és az elõszoba közötti világítóudvarra is bomba esett.
Szüleimet az óvóhelyen találtuk. Összeszedtem némi ruhanemût
magamnak meg a kis „néniknek”. 

Másnap reggel meglátogattam a fasori gimnáziumban lévõ
gyermekotthont, melyet Erzsébet testvér, valamint Dolly és Vali
szülei vezettek. (Sztehlo vigyázott, hogy a szülõk lehetõleg ne le-
gyenek együtt a nagyobb gyerekeikkel, nehogy észre lehessen
venni a köztük lévõ hasonlóságot, illetve arra is ügyelt, hogy a ne-
vük is különbözzék.) Õket is megnyugtattam, elmondtam, hogy
megmenekültünk. Átadtam nekik Sztehlo üzeneteit, és tájékozód-
tam az életük felõl és az otthonról. Évtizedek múlva tudtam meg,
hogy minek köszönhették az életüket. Január elején a nyilasok
razziát tartottak a Városligeti fasorban. Egy illegális ellenállási
csoport tagjai rejtõztek az utca végén, akiket meg is találtak, majd
januárban ki is végeztek a Várban. Míg ezeket „felszámolták”,
nem volt idejük arra, hogy a fasorban tovább razziázzanak. Így
menekültek meg a gimnáziumi otthonbeliek, illetve a lelkészi hi-
vatal körül rejtõzködõk.

Innen az internátuson keresztül a Damjanich utcai lelkészi hi-
vatal pincéjébe mentem. Nagy örömömre Kemény Lajos esperes
is fogadott. Azt mondta: „Ha tudtuk volna, hogy jön, Évike, meg-
vártuk volna az istentisztelettel.” Bizony magukra maradtak õk is
a feleségével. Péter fiuk nyugat felé ment, Lajcsi a fronton volt,
Pali pedig a pesti hadtestparancsnokságon.
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Otthon három órára vártam a német katonákat. Az egyikük azt
mondta nekem: maradjak nyugodtan otthon, majd a parancsnok
mindent elintéz. „De én szolgálatot vállaltam! Az én kisfiaim vár-
nak engem” – válaszoltam, így hát visszamentünk Budára. Ám
elõbb az Apponyi téren (a mai Ferenciek terén), a hadtestpa-
rancsnokságnál megállítottam az autót. Kemény Pál hadnagyot
kerestem, és kértem, kísérjen ki. Közben megsúgtam neki: men-
jen gyorsan haza, hogy a három „Kemény legénybõl” legalább
egy legyen a szülõk mellett. 

Az Erzsébet hídnál a németek egy sisakot akartak nekem adni,
mert valami körözött a fejünk fölött, de visszautasítottam, mond-
ván: a vöröskeresztes fityula biztosabban véd. Át is robogtunk a
hídon olyan sebesen, hogy a Miatyánk végére sem jutottam el.
Aztán megálltunk a Vérmezõnél, amely német repülõtérként szol-
gált. Az Alkotás utcában meglátogattam idõs kúriai bíró rokono-
mékat, majd tõlük átosontam a Maros utcai kórházba. „Csak pár
napig legyen még erejük kitartani” – fogadtak a Róth szülõk, akik
titokban hallgatták az amerikai rádiót. Elmeséltem nekik is, ho-
gyan menekültünk meg a Bogár utcából. Így a hûséges Róth dok-
tor másnap meg tudta látogatni a fiait. „Ihr Arzt ist da, Schwester
Eva.” „Itt van az orvosuk” – kísérte be egy német katona. Hiába
marasztaltuk, hiába mondta a német is, hogy ennyi gyerek között
szükség van orvosra. Sztehlo még a feleségét is odahozta volna.
„Nekem a betegeim között a helyem” – válaszolta Róth doktor
határozottan. Ott is maradt örökre, mert a visszatérése utáni na-
pokban a nyilasok a Maros utcában is razziáztak, végigkutatták
a kórházat, és zsidó társaival együtt lelõtték õt.

Mikor ennek hírét hallottuk, Andris és Gyuri, Róth doktor ná-
lunk rejtõzködõ két fia azonnal menni akart, hogy megtudja az
igazságot. Sztehlo vissza akarta õket tartani, de csak a nagyobbat
tudta meggyõzni: „Te nagyon gyanúsan nézel ki.” A kisebbik fiú,
Gyuri azonban fékezhetetlen volt. Végül azt találtuk ki, hogy „ro-
konlátogatóba” megy. Írtam egy levelet is, amelyet magával vitt,
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meg kisgyerekruhát is küldtem vele, hogy biztos alibije legyen…
Amint belépett a kórházba, nyilasok kiabáltak rá, hogy mit keres
itt. Ám õ feltalálta magát. Azt mondta, hogy egy öreg beteghez kér
orvost. Ekkor csak kidobták… 

Mikor hazaért azzal, hogy immár biztossá vált a szomorú hír,
Sztehlo könnyezve állt mellettük feleségével, Csöpivel együtt. Ne-
kem a kicsiket kellett valami szép mesével lekötnöm, hogy ne za-
varjanak a gyász elsõ döbbenetében…

Pillanatképek a pincébõl

Mint említettem, igyekeztünk itt is hasznosan tölteni az idõt.
Megnyugtató volt számomra, hogy amikor más feladatom akadt,
„Tiszi” – ahogyan Sztehlót neveztük magunk között – ott termett
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a nagyoknál. Nekem ugyanis a kicsikkel való törõdés mellett
idõnként át kellett vennem a kenyérdagasztást (egy ideje már
nem hordhattuk a péktõl a kenyeret), és gondoskodnom kellett
váltásruhákról is. Egyszer, mire végre valamennyit tisztán elrak-
tam, valami repesz széttörte a szekrényt. Akkor nehezen titkol-
tam el a könnyeimet…

Ám hamarosan érkezett a kárpótlás. Megtudtuk, hogy feljebb,
a Fillér utcai raktárban vannak gyerekruhák. Volt egy segítõm,
„Dicki” (a neve azt jelenti: „duci”), egy 18 éves német katonagye-
rek. Bizalmasan elárulta, hogy neki is inkább az én szoknyám
mellett lenne a helye, úgy mint a fiaimnak – nem pedig a parancs-
noknál. A parancsnoka meg elmesélte, hogy éppen a 28. születés-
napját ünnepli most. A bizalmába fogadott, és az életérõl is be-
szélt nekünk. Megtudtam, hogy 18 éves korában megkapta a ka-
tonai behívót. Néhány év múlva megismerkedett egy lánnyal, akit
feleségül vett. Született egy kisfiuk is, akit eddig csak egyszer láto-
gathatott meg. (Isten tudja, maradt-e apja annak a kicsi lélek-
nek…) Mit tehettünk? Egy nyugalmasabb napon küldtünk neki
egy kis fazék bablevest a születésnapjára, mert már rettenetesen
unta a csirkét és a konzervet, amelyet a pesti tábori konyháról ka-
pott. Viszonzásul küldött Cilinek, Csöpinek és nekem egy pár
csirkét. Törtük is a fejünket: hogyan osszunk el ennyifelé két csir-
két?! Aztán megszületett a megoldás: jó kis húsleves fõtt belõle.

Egy szállításkor éppen ki akartam lépni a németek házából,
amikor a parancsnok visszarántott. Pardon! – mondta, s egy lö-
vedék fütyült el elõttem. Aztán kitanított, hogy hányat kell szá-
molni addig, amíg a következõ golyó leér, így közben az ember át
tudott szaladni az úton.

Az élelmezés, a mindennapi élet fenntartása nem volt könnyû
feladat. Tudtuk, hogy a Várban, a sziklapincében található a Vö-
röskereszt raktára. Onnan segítettek a Vajkai nõvérek,  Sztehló-
nak és a férfiaknak oda kellett járniuk élelemért. A német pa-
rancsnok rendelkezésünkre bocsátotta az autóját, de a Bécsi ka-
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puhoz olyan úton kellett felmenni, amelyet az oroszok folyton
lõttek. Volt olyan nap, amikor többször is kellett fordulni…

Sztehlo Gábor így emlékezik vissza erre a naplójában: „A Bécsi
kapuig a bombakráterek és törmelékhalmok ellenére simán eljutot-
tunk, ott várt ránk a nehéz útszakasz, le a fedetlen Várfok utcán
a Széna térig. A sofõr nekifohászkodott, és õrült rohanással szá-
guldott le, közben a bombatölcséreket kerülgetve. Úgy kuporogtam
kísérõmmel együtt a zsákok között, mintha magunk is zsákok let-
tünk volna: a kocsi annyira rázott, hogy féltünk, kirepülünk belõle. 

Isten kegyelme megõrzött bennünket akkor is. Pár perc múlva
megérkeztünk, és nagy volt az öröm, amikor zsákjainkat behord-
ták a fiúk. Pár napra, egy hétre megint el vagyunk látva! Fordulni
akartunk, de a sofõr azt mondta: mára elég. Bizony megértettem õt,
és én is szívesen halasztottam másnapra a fordulót” (i. m. 149).

Nálunk már telt ház volt: akit csak el tudtunk látni, mindenki
ott volt. A nagyobb gyerekek közül néhányat – a kedvezõbb elhe-
lyezés reményében – más otthonokba vittünk át. Így került Gröb-
ler Andris és még néhány fiú a kelenhegyi otthonba. A kisebbek,
akiknek szükségük volt rá, hogy a közelemben legyenek, illetve
azok, akiknek már a puszta megjelenésük is árulkodó volt, marad-
tak velünk a Légrády-villában. 

Sztehlo naplójában ezt olvashatjuk: „A következõ nap a Lovas
útról is kaptam hírt. Egyelõre jól vannak, nincs semmi bajuk. A
pince és a földszint jó fedezék. Ez a hír nagyon megnyugtatott.
Ám csak rövid idõre, mert egy hét múlva el kellett költözniük,
annyi törmelék hullott a földszintre, hogy féltek, élve lesznek el-
temetve a pincében. Jó helyre húzódtak, a Központi Levéltár és a
nyomda befogadta a gyerekeket és a gondozónõket; élelmüket is
át tudták vinni, és ha lehet ilyen körülmények között »luxusról«
beszélni, õk abba csöppentek bele. Január 9-én felmentem a Várba,
és meglátogattam ezt a négy emelet mélységbe épített pincét is. A
falakat, padlókat faburkolatok, szõnyegek borították, felfogva a be-
ton hidegét, nedvességét, a hajókabinszerû helyiségek praktikusak,
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csinosak, rendesek és tiszták voltak. A gyermekek és gondozóik
nem kerültek a legelegánsabb szobácskákba, de az õ pincéjük sem
volt rossz, nem fáztak, volt jó fekhelyük és élelmük” (i. m. 131).

Sztehlo Gábor úgy döntött, hogy az egyik értelmes fiút, Gröbler
Andrist és néhány társát áthelyezi a Kelenhegyi úti otthonba,
jobb körülmények közé, ahol meg volt oldva az élelmezés. Így mi
is könnyebben boldogultunk a Légrády-villában, ahol nemcsak
az élelmiszerbõl volt kevés, hanem helyhiányban is szenvedtünk.
Sztehlo döntésének helyességét mutatja Gröbler Andris naplójá-
nak részlete is. „1945. január 12. Reggel, mikor felkeltünk, kicsit
lõttek. Reggelire szitmaltinos feketekávét kaptunk vajas kenyér-
rel. […] Tízórait is kaptunk. A villa, amelyben lakunk, X. Y. gróf
[Teleki Domonkos, Teleki Pál unokaöccse] villája, ki elmenekült.
A kis fiatalúrnak a Demeter magántanárja azonban itt van, és
nagyon unatkozik, mert minket tanított délelõtt. Tanultunk is, ját-
szottunk is nála. Ebédre paradicsomos káposzta volt két atom-
krumplival és kenyérrel. Utána még négy szem cseresznyét kap-
tunk egy szem mogyoróval.

1945. január 20.
8-kor keltünk. Reggeli szokásos. Délelõtt már lövöldöztek… Dél-

után azt hallottuk, hogy tegnapelõtt felszabadult Pest. Úristen […],
már tegnapelõtt felkerekedtem volna, ha engednek, és hazamentem
volna. Rémes. Ha elgondolom, hogy már otthon lennék két napja
a Kresz G. u. 24. szám alatt. Már tudnám, hogy Anyu él-e, vagy
Isten ments, nem! Rossz rágondolni. És most, most itt vagyok Bu-
dán a Vár tõszomszédságában, amit utolsó leheletükig védeni fog-
nak ezek a dögök. Itt vagyunk német megszállás alatt, alig egy-
két km-re oroszok vannak, de közöttünk ott a hídtalan Duna…

1945. február 1.
8-kor keltünk. Ma egész nap csend volt kint. Délután 5-ig a

kazánházban ültünk, mert a ruháinkat kimosták, kivasalták.
Ebédre bableves volt…”

Nekünk már elfogytak a gyertyáink, a világítóeszközeink. Csak
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az én kis „csipogóm”, egy kézzel nyomkodott dinamólámpa mû-
ködött, ezért Róth Gyuri a segédeivel konzerves dobozokból kis
mécseseket fabrikált, zsiradék és kanócnak becézett fonalfélék-
bõl. Ezek hol égtek, hol csak füstöltek, de megoldották a világítást
akkor, amikor már nem volt áram.

Gondot okozott a fûtés, a fõzés és a kenyérsütés. Arról nem
mondtam le, hogy az ebédet én adjam a gyerekeimnek. Errõl még
a németek is ismertek. Bizony morogtam, amikor egyszer merõ-
kanállal a kezemben álltam, és jött a német küldönc: a parancs-
nok hívat! Sztehlo már indult volna helyettem, de nem engedtem,
mondván: a hívás nekem szólt. Dörmögve mentem át a lövöldö-
zések közepette a parancsnokságra. Az ott lévõ vendég magas
rangú tiszt udvariasan azt kérte tõlem, hogy vigyem el a közelbõl
a „vöröskeresztes autómat”, mivel neki egy teljes utcasarkot kell
miatta gyalogolnia, hogy bennünket ne vegyenek észre az oros-
zok. Valóban állt egy vöröskeresztes autó az Érmelléki utcában.
Ezért van miattam golyózápor – mondta. Most már mosolyogva
közöltem vele: az nem a mi autónk, és én vezetni sem tudok. Se-
gítsen õ eltávolítani onnan az autót, ha zavarja…

Merényi így ír tanulmányában: „Stiasny Éva két fontos munkát
nem engedett át másnak: az ebédeltetést és a lefektetést. Ezt a
szokást késõbb a Lorántffy utcában és még a Pasaréti úton is
megõrizte, mert feltétlenül tudni akarta, kinek milyen az étvágya,
és este szorongva vagy nyugodtan bújnak-e ágyba a gyerekek. E
két lényeges »találkozás« alapján tudta, kinek mi a gondja, hol,
miben szükséges segíteni. (Minden hasonló gyerekintézményben
megszívlelendõ otthonszervezési, -vezetési elv lehetne az ilyen
szûrõk beállítása.)” (Merényi 1993: 16)

Ez a parancsnokság egyébként a Fillér utca 32.-ben mûködött.
Most a férjem unokatestvére lakik ott. Valahányszor hozzájuk me-
gyek, mélységes hálaérzet fog el, hogy a háborúban ott is segítõ ke-
zeket találtunk. (2004 decemberében találtak a házban egy hábo-
rús, fel nem robbant lövedéket. A „mi idõnkbõl” maradt ott…)
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A közelünkben lakó németek gyakran meglátogattak bennünket,
amikor egy kis nyugalom volt. Akadt közöttük olyan, aki csend-
ben elmondta, hogy ilyenkor, nálunk legalább embernek érzi magát.
Látogatásaikkor a nagyobb fiúk a kuckójukba húzódtak vissza, a
kicsikkel pedig játszottak. Egyszer Andriska egy német katona
ölében aludt el… A parancsnok õrnagyot néha csendes beszélge-
tésben találtuk „Herr Pfarrerral”, Sztehlóval az irodában. Idõn-
ként mi is melléjük szegõdtünk Csöpivel és Cilivel. Vogt családi
körben érezhette magát ilyenkor. Nehezen beszélt magára ma-
radt feleségérõl és kisfiáról. A szavaiból kiéreztük az aggodalmat.
Ugyanakkor többször hangot adott a mi otthonunk és a munkát
összefogó Herr Pfarrer iránti tiszteletének és nagyrabecsülésének.
Kötelességszerûen mondta csak, hogy nekik a Wiking fedõnevû
csapatokat kell várniuk mint felmentõket, de hát „Kessel im Kes-
sel” ez nem egyszerû… „És hogyan jutott oda a szegény Magyar-
ország – kérdezte –, hogy ilyen nyilas vezetése lett?” Azt mondta:
nekünk nem kell félnünk a németektõl, csak a nyilasoktól. Õk
csupán azért vannak itt, mert hát a parancs – az parancs. 

Mentem is minden reggel a domb felé esõ kertrészbe, hogy
megkérdezzem az õrszemet, merre is vannak a Wiking csapatok
– de a válasz egyre bizonytalanabb lett. A katonák készségesen
segítettek a fiúknak vizet hozni a fõzéshez, tisztálkodáshoz a kö-
zeli kútfélébõl. Csaknem az utolsó pillanatig megtöltötték vala-
mennyi víztartályunkat. Egyszer még gyógyszert is kaptunk tõlük
R. Andriskának, akinek fájt a füle, és lázasan feküdt. 

Mindemellett más feladataink is adódtak. Sokat tépelõdtünk
rajta, hogyan magyarázzuk meg a nagyoknak, hogy el kell fogad-
nunk (sõt kérnünk kell) a német katonák segítségét ahhoz, hogy
legyen élelmünk, vizünk, és így életben maradjunk, ugyanakkor
a szabadulást az oroszoktól várjuk. Tapintatosan kérdezgette a
nálunk rejtõzõ Kovai Lõrinc (a Csendes Don címû regény fordító-
ja) is tõlem, hogy nem anakronizmus-e Bibliát olvasni akkor,
amikor az oroszok közeledtét várjuk.
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„A Gaudiopolis gondolata itt született a pincében, és ha ezek
közül a fiúk közül csak néhány jött is velem 1945-ben, mégis, e
néhány lelkesedése vitte az újonnan hozzánk kerülteket elõre,
hogy a pincében tervezett kezdemény meg is valósuljon.

Az 1945 januárjában felvetõdött gondolat kis mag volt csupán,
de gyümölcsözõ fává növekedett Isten kegyelmébõl. A veszélyt és
nyomorúságot így teszi õ olykor az öröm forrásává” – írja Sztehlo
(i. m. 141).

Sztehlónak más lelkészi szolgálata is akadt. A közeli Ruszti útról
került közénk egy szomorú, megfogyatkozott család. Igazság sze-
rint Légrádyékat ismerték – és Sztehlo mentõ karjaiba kerültek: egy
apa két kicsi lányával és a nagymamával együtt. Õk még leértek
a pincébe, de a szegény édesanya már nem. Mire az apa visszané-
zett, miért nem jön, holtan feküdt a lépcsõn. Egy repesz találta el
a fejét. Azonnal végzett vele. Bizony napokba telt, mire lehetõsé-
gük volt arra, hogy egy szõnyegbe beburkolják, majd szánkón elci-
peljék egy helyre, ahol egy kis mélyedést tudtak kaparni a fagyott
földbe. Ott fenyõvel, lombokkal, hóval betakargatták a testet. 

Egy napon csendes, nehéz percek következtek. Vogt õrnagy, a
legmagasabb rangú pártfogónk búcsúzott. Berendelték a Keleti pá-
lyaudvar közeli frontszakaszra. Egy levelet adott át Sztehlónak,
kérve, hogy a Vöröskereszt révén juttassa el feleségének és kisfiá-
nak. Kaptunk tõle néhány jó tanácsot is, és nyugtatgatott minket,
hogy az oroszok szeretik a gyerekeket. Aztán némán felállt, és bo-
rospohárral a kezében biccentett felénk köszönésképpen, majd
szótlanul kifordult. Nemsokára két nagy ruháskosár élelmet kül-
dött nekünk, amely két napra elegendõ volt számunkra. Pár nap
múlva hallottuk, hogy megsebesült, és repülõvel szállították el az
ostromlott városból. Bár megmaradt volna szerettei számára!

Ismét fogytak körülöttünk a németek, még az én 18 éves Dickim
is megsebesült. König hadnagy segítségével hamarosan megint kap-
tunk egy autót, amellyel a Várban lévõ raktárba mehettünk. Volt mit
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ennünk, és a németek a vízhordásban is segítettek. De újra frontvo-
nalba kerültünk. A szovjetek házról házra harcoltak a fõvárosért.

Már nehezen találtunk néhány kanócnak való szálat. Gyuri
vezetésével a gyerekek a maradék zsiradékból gyártották a mé-
cseseket. Cili, Hansi és öccse, Egon találtak egy csendes, „kis
konyhának” becézett zugot, oda hívtak meg idõnként egy kis pi-
henõre. Éppen ott tartózkodtam, amikor az egyik falát kivitte a
légnyomás. Csöpi úgy megijedt, hogy sírva vitt le a pincébe, és
megosztotta velem a saját ágyát.

Az utolsó éjszakán harc dúlt a pincénk fölött. Remegve imádkoz-
tunk Csöpivel. Nyílt az óvóhely ajtaja: látszott, hogy harc közben
rohant le búcsúzni az egyik német… Akkor láttuk õt utoljára. Én
pedig ijedségembõl föleszmélve díszbe vágtam magam az utolsó
megmaradt vöröskeresztes köténnyel, jelvényes fityulával, és
kiraktam az elmaradhatatlan vöröskeresztes kitüntetést. Sztehlo
pedig gyorsan magára vette a Luther-kabátját, és vártunk. Lestük
az ismerõs hangok távolodását, majd az újak közeledését...

A rettegés napjai

Január 29-ét írtunk. Én éppen reggelit készítettem két „nénivel”,
amikor egyszer csak orosz hangokat hallottunk. A pincénkben
Gyuri mécseseivel díszkivilágítást rendeztünk, és kitettük a vö-
röskeresztes zászlót az ajtóra. A nálunk rejtõzõ Kovai remegett a
meghatottságtól, és izgalmában meg sem tudott szólalni… Bizta-
tásunkra „jó napot”-ot kiáltott a sok kis gyerekhang. Belépett egy
orosz, feltolta sapkáját, és elmosolyodott. Kovai elmagyarázta ne-
ki oroszul, hogy ez egy gyermekotthon. Az orosz katona meglepve
válaszolta: õk pedig azt hitték, hogy valami különleges hely, mert
olyan nehéz volt elfoglalniuk. Ráadásul sok helyen félrevezetés-
képpen is kitették a vöröskeresztes zászlót. Egy kövér, nagy baju-
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szú tatár tört németséggel utasított minket, hogy gyorsan ürítsük
ki a pincét, és beszéljünk csak németül, mert másképp „können wir
uns nicht verstehen” (nem értjük meg egymást). Azt mondta: õk
minket védenek, de most meg kell néznie, hogy nem maradt-e va-
lami „bumm” bent a pincében. Ki kellett mennünk a hidegre. Alig
tudtunk valamit a gyerekekre húzni, mégsem lett beteg egyikük
sem. Az oroszok megértették, hogy a „pópa” gyermekmentõ, és
látva a sok gyereket, még Légrádyék csodaóvóhelye is megmenekült,
pedig azt az elsõ orosz körzetparancsnok irodájának szánták… 

Fellélegeztünk. Hálás szívvel elmondtunk egy Miatyánkot, és
elénekeltük az „Erõs vár a mi Istenünk”-et. De kellett még az erõ
a továbbiakhoz is. Nappal még csak ágyút tolni vitték a férfiakat
és a fiúkat. Este már – amikor újra elvitték õket – Sztehlónak csak
annyi ideje volt, hogy odaszóljon nekem: „Éva nõvér, vigyázzon
a házra!”

Egy kis idõ múlva Sztehlo Gabsi ijedten húzta meg a szoknyá-
mat: anya jegygyûrûjét viszi az orosz katona! Próbáltam magya-
rázni magyarul, németül, hogy ezt templomban adta a pópa. Há-
la Istennek a katona megértette: itt én is parancsnok vagyok, a
gyerekek parancsnoka – és hamarosan a segítõnkké vált. Persze
õ is kért szívességet tõlünk: hóleplet kellett varrnunk az emberei
számára. Az általuk hozott lepedõkbõl, csodás terítõkbõl készítet-
tünk Kramernéval hóköpönyegeket, álcaruhákat. 

A háztól házig tartó küzdelemért a szovjetek háromnapi sza-
bad rablást kaptak jutalmul. Mindeközben nekünk le kellett kötni
a hol örülõ, hol remegõ gyerekeket. A háztartást is vezetni kellett,
mert a gyerekek éhesek voltak. Ma is sokszor eltûnõdöm rajta:
vajon honnan volt erõnk ehhez?

Közben az egyik orosz elvette a dinamós kézilámpámat, az
egyetlen biztos világítóeszközünket. Igaz, megnyugtatásomra kis
testõreim szereztek helyette két csomag gyufát.

Ezalatt a férfiak komoly próbatételt álltak ki. Kálváriájuk rész-
leteit csak késõbb tudtam meg az öreg házmestertõl. A nehéz órák-
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ról így emlékezik meg Sztehlo a naplójában: „Estefelé, mielõtt
egészen besötétedett volna, a katonák minden férfit felparancsol-
tak a földszintre, a legfiatalabbakból néhányat visszaküldtek,
majd sorba állítottak bennünket. Közben sötét lett, csak a csilla-
gok világították meg az utat, amikor elindítottak a Lorántffy utcán
át a Fillér utcába. Minden csöndes volt, semmi sem mozdult,
nagy ritkán egy-egy lövés zaja hasított bele a némaságba. Egy
percre megálltunk az Ernyey-villa elõtt; ott, a delegáció házának
udvarán állt egy nagy ágyú. Kísérõink és az ágyú õrei suttogva be-
szélgettek, minket is csendre intettek. A mi kis csapatunknak me-
gint csak kézzel-lábbal magyarázva megparancsolták, hogy toljuk
ki az ágyút az utcára, majd föl a hegyre. Ez már nem volt olyan
kis gépágyú, mint az elõbbi, hanem legalább 15 cm-es löveg, ha-
talmas vaskerekekkel és hosszú csõvel. Kovai nem volt velünk,
így tolmács nélkül próbáltuk megértetni, hogy ez nekünk túl ne-
héz. Ám õk nem tágítottak, így aztán nekifohászkodtunk. Az ágyú
zörgött, nyikorgott, a hó csikorgott vastalpai alatt, mi pedig egy-
mást biztattuk. Akkor tudtam meg, hogy milyen meredek is az a
Fillér utca! Végre felértünk a tetõre. Ott a katonák lecövekelték az
ágyút, bennünket pedig kettesével sorba állítva elindítottak. De
nem haza, hanem a dombon lefelé, a hátsó vonalak irányába. Út-
közben a szomszédos villákból is hozzánk tereltek néhány em-
bert. Haladtunk a völgy felé. […] Valahol a Guyon Richárd utca
táján egy régi, kopott villa elé vezettek bennünket. Kerítése már
nem volt, de elõtte nagy nyitott térség terült el. Frontszakasz-pa-
rancsnokság lehetett az épületben, mert sok katona mozgott kö-
rös-körül, és több, magunkfajta csoport álldogált a térségen. Ta-
lán a civil foglyok elsõ átvizsgáló állomása lenne itt? Mi ott álldo-
gáltunk, néhány embert bekísértek a házba, aztán újabbakat,
ezek mondták el visszatérve, hogy odabenn kikérdezték õket, vol-
tak-e katonák, s mit keresnek a frontvonalban. Amikor rám került
a sor, egy civil emberhez kerültem, aki gyanúsnak talált az öve-

56

sztehlo.qxd  2005.06.09.  11:18  Page 56



men függõ finn tõröm miatt. Mutogattam, hogy kenyérvágásra
kell, de igen kételkedõnek látszott” (i. m. 162–163).

„A kihallgatás végén egy katona kikísért engem az udvarra egy
külön álló kis csoportba. Lehettünk vagy tizenketten-tizenöten,
akik itt álltunk. Egy ideig hagytak ott állni. Késõbb két fegyveres
odajött hozzánk, és háttal a háznak, szembe a kerítéssel sorba ál-
lított bennünket. Valaki közülünk megjegyezte: csak nem akar-
nak agyonlõni bennünket? Meglehetõsen rezignáltak voltunk és fá-
radtak. Nekem magamnak semmi nem jutott eszembe, egy vigasz-
taló szó vagy egy bátorítás sem. Amikor a hátam mögött fegyver-
zörgést és vezényszavakat hallottam, majd a géppisztolyok závár-
jának az ismert csattanását, levettem a régi viharvert kucsmámat,
és csöndesen odaszóltam a többiekhez: imádkozzunk. Rövid pár
szóval Isten kezébe tettem le az életünket, bocsánatot kérve, amit
õellene vétettünk az embertársainkon, és könyörögtünk a felesé-
geinkért és gyermekeinkért. Ott volt mellettem az öreg házmester,
a mérnök, akinek a feleségét temettük, azután még egy pár férfi,
talán még egy pár fiú is és szomszédok közül néhányan. Amikor
már a Miatyánkot imádkoztuk hangosan, hangos nevetést hallot-
tunk mögöttünk. Mielõtt még az áment kimondtuk volna, két ka-
tona állt elénk géppisztollyal, és a fák felé mutatva zavart ben-
nünket nevetve: davaj-davaj… Számukra ez egy jól sikerült tréfa
volt. Számunkra pedig egy csöndes beszélgetés Istennel…”
(Részletek Sztehlo Gábor naplójának kéziratából)

„Nem emlékszem már, hogy a civil ember mit kérdezett. Végül
kikísértek a többiek közé, lehettünk akkor már vagy százan. Csön-
desen indult a menet, hol megindultunk, hol megálltunk, fárad-
tak, álmosak voltunk, szótlanul mentünk egymás mellett. Végül is
a Pasaréten lévõ filmgyári épületek közelében álltunk meg, ott egy
vendéglõ udvarába vezettek bennünket, majd annak szobáiban
telepedhettünk le. A fiúkkal egy szobába kerültem, igyekeztünk a
fal mellett lekuporodni a padlóra. Rác (Róth) András, az öccse és
egy Diamant nevû fiú voltak körülöttem. Kissé távolabb a mérnök
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(akinek a feleségét temettük) és az öreg házmester. […] Késõbb
átkísértek minket a Tárogató útra, ott egy villa emeletén zsúfolód-
tunk össze. […] Ebben a villában valami gyûjtõtáborféle lehetett,
talán magasabb parancsnokság is, mindenesetre a jobban érte-
sültek tanácsolták, hogy küldjem a két kisebb fiút a parancsnok-
hoz, engedjék el õket, hiszen még gyerekek. Hátha csakugyan ki-
jutnak, és hoznak segítséget valahonnan. Az õrökhöz fordultam,
és mutogattam, hogy ezeket vigye a parancsnokhoz. Megtette, s
a gyerekek nem is jöttek vissza, csak az egyik egy óra múlva. Ke-
nyeret hozott és ládalekvárt no meg két jó hírt. Az egyik szerint itt
van a házban Hofmann Péter édesapja, valamilyen hivatalos mi-
nõségben, de törött lábbal, ezért nem tud lejönni, kéri, menjek fel
hozzá. […] A másik jó hír: Madame Barrèe is itt van, és megpró-
bál beszélni a parancsnokkal, hogy engem engedjen szabadon.
[…] Hofmann rögtön bevitt a parancsnokhoz, fiatal fõhadnagy
volt, zsidó származású lengyel, jól beszélt németül. Madame
Barrèe már ott volt, és kitörõ örömmel fogadott. Szegény kis öreg
hölgy elég csapzottnak látszott, de régi elevenségével keverte a
magyar, német, francia szavakat, miközben magyarázta, hogy a
kis Diamant gyerektõl miként tudta meg ittlétemet.

Isten csodálatos vezetését láttam ebben is: fogságom másnap-
ján már szabadító angyalt küld értem! […] Végül elõvettem azt az
igazolványt, amit még novemberben kaptam a két szociáldemok-
rata képviselõtõl, amikor a Vasas székházat vöröskeresztes véde-
lem alá helyeztük. A fõhadnagy átfutotta és visszaadta. – Rend-
ben van – mondta –, igaz, hogy szerbül írták, nem oroszul, de
azért rendben van. Különben is pap vagyok, tehát itt nincs keres-
nivalóm, õk szeretik a papokat, és parancsba kapták, hogy a pa-
pokat védeni kell. Menjek haza, és végezzem a dolgom.

Én azonban nehezen akartam elindulni, és akadékoskodtam,
hogy adjon õrt mellém, aki kikísér, mert a kintiek nem fognak el-
engedni, azonkívül van velem néhány fiatalkorú meg az öreg ház-
mester, ezeket magammal szeretném vinni. Két fiatalabb gyereket
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elengedett, többet nem, de igyekezett megnyugtatni, hogy ha
csakugyan nem vettek részt semmiben, haza fognak térni. […] 

Madame Barrèe azonban nem engedett még haza; elkalauzolt
a Tárogató úton a II. kerületi elöljáróságra. Ott mûködött Budán
elsõként a magyar közigazgatás. […] Egy hónapos szakállal, pisz-
kosan és kialvatlanul eléggé elveszettnek éreztem itt magam. Ma-
dame Barrèe azonban zavartalanul bevitt a segélyakciók szobájá-
ba, ahol egy nõi hang csendült ki a hangzavarból:

– Nini, a páter! 
Aztán mindenkin átfurakodva egy jól öltözött hölgy törekedett

felém, Pogányné, a svéd Vöröskereszt munkatársa, Asta Nielsen
»jobbkeze«. […]

Már vezetnek is az elöljáróság lakáshivatalába. A vezetõ egy
ismert és népszerû színész. Barátsággal, örömmel üdvözöl. Hogy-
ne segítene! Persze, hogy lesz lakás, nem is lakás, egész ház. Tíz
perc alatt kezemben a kiutalás a Jó Pásztor Gyermekotthon ré-
szére. Már el is kereszteltük jövendõ gyermekotthonunkat. A szí-
nész adott mellém egy hivatalos embert meg egy asszonybrigá-
dot, hogy rendbehozzák a házat.

Pár órája csak, hogy a fogolytáborból kiszabadultam, és már új
házunk van, ahol otthonra lelnek a gyerekek! Isten vezet és hor-
doz bennünket!

Amikor a Pasaréti út 192. sz. alatti házhoz értünk, a két fiút
azonnal elküldtem a feleségemhez a Lorántffy utcába, hogy ké-
szüljenek, és amilyen gyorsan csak tudnak, siessenek ide”
(Sztehlo 1994: 164–169).

Mialatt tehát mi rettegve értük imádkoztunk, õk pedig a meg-
próbáltatások között miattunk aggódtak, csodák történtek. Más-
nap már indult is az elsõ segítõ csoport Sztehlónéval az élen –
matracokkal, takarókkal felszerelkezve, szánkókkal és gyalogo-
san, de boldogan, hogy kikerültünk a pince rabságából. Az utcán
rettenetes látvány fogadott bennünket: kilõtt tankok, autók, em-
berek hullái mindenütt. Alig lehetetett ép házat látni, romhalmaz
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volt az egész város. Lassan mindent befedett a hó. A természet
betakarta a pusztulást, mintha szemérmesen szégyellené azt,
amit az ember tett. 

Másnap a kisebbeket elvittük a Pasaréti útra Sztehlóval, aki
ekkor már mindig Luther-kabátban volt, hogy biztosítsa a szabad
mozgást. A vidám sereggel egyszer csak temetési menet jött szem-
be, amelyet egy ferences pap vezetett. Megismertük egymást. Ka-
pisztrán atya a néném falujából, Simontornyáról került fel Pestre,
a Pasaréti úti ferences templomba. Nagyon megörült a hírnek,
hogy a közelébe költözünk, rögtön fel is ajánlotta segítségét.
(Kaptam is tõle segítségül cérnát és varróeszközt.) Kitárult erre
Sztehlo karja – és „átölelte egymást” a Luther-kabát és a ferences
csuha. Íme, volt ökumené 1945-ben is… 

Sztehlóné leleményesen rendezte be a Pasaréti ház emeletét:
az egyik szobát maguknak (ide nagy örömünkre rövidesen még a
Koren házaspár is beköltözött), a másikat a nagyfiúknak, a har-
madikat pedig ebédlõnek-nappalinak. Mi a „nénikkel” meg a 25-
30 kisfiúval a földszinti nagyszobában helyezkedtünk el. Mind-
egyik hozta a kis motyóját, és körben feküdtünk, mint a csillag –
fûtött szobában, vastag szõnyegen. A nagy izgalmak után új
utakat nyitott meg elõttünk Isten. Mielõtt elaludtunk volna, szo-
kás szerint megszorítottuk egymás kezét, és elénekeltük esti éne-
künket: „Ó, terjeszd ki, Jézusom…”

„Február 2-ától datálhatjuk a Pasaréti gyermekotthon mûködé-
sét. Most már befejezõdött a zsidó gyermekek mentése, de elõke-
rült az a kérdés, amirõl már a pincében, de még annak elõtte is
annyit beszéltünk munkatársaimmal: mi lesz azokkal a gyerme-
kekkel, akikért senki sem jön, és mi lesz azokkal, akiket ezután
hoznak, mert senkijük nincs? Így lett gyûjtõhellyé a Pasaréti ott-
hon. Innen érintkezésbe léphettem azokkal az otthonokkal, ame-
lyeken áthaladt a front, és már felszabadult területen feküdtek.
Ezekben alig maradt gyerek, mert a pesti hozzátartozók a gettó-
ból kiszabadulva, minden veszély ellenére átkeltek a Dunán, és
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jelentkeztek. Más gyerekekért a budai rokonok jöttek. Az én Bo-
gár utcai fiaim közül is búcsút vettek az idõsebbek. A gondozó-
nõk, akik jóban-rosszban velünk voltak, sem bírták kivárni már a
harcok végét, hanem rohantak férjük, szüleik keresésére. Így
mentek el akkor tõlünk Kovaiék, Oláh Gyurka, a Diamant gyerek,
Hofmann Péter” – olvashatjuk Sztehlo naplójában (i. m. 175).

Egyik reggel hallottuk, hogy valaki rázza a kerítésünk kapuját. Ga-
bim édesanyja jött át a befagyott Dunán, amelyen csónakokon in-
dult meg a közlekedés. Szegény – amint korábban már írtam – elõ-
ször a Bogár utcában keresett minket. A szüleimtõl tudta meg az új
címet. Ezzel visszaadhattam az elsõ gyermeket az édesanyjának!

Mivel a közbiztonság nem volt túl jó, ráadásul a ház ajtaján zár
sem volt, éjszakánként egy zongorát toltak a férfiak az ajtó elé. Ezt
a „szokást” még a továbbiakban is meg kellett tartani, fõleg ami-
kor már csak mi, asszonyok laktunk ott a kicsikkel. A létszámunk
nagyon felduzzadt, mert mindazok a gyerekek, akikért a többi
otthonba nem jött senki, illetve azopk, akik a háború után marad-
tak magukra, mind hozzánk kerültek. Új helyre volt szükségünk. 

Megérkezés

A Völgy u. 19. alatt Koren Emil evangélikus és Joó Sándor refor-
mátus lelkész talált egy csodálatos, épségben lévõ villát. Mint ki-
derült, Széchenyi Viktor háza volt. A nagyobban ide költöztek át,
míg a hat éven aluli gyermekek az én vezetésemmel a Pasaréti
úton maradtak. A kicsik ellátásában továbbra is hûségesen segí-
tett Dolly és Vali, mindaddig, amíg a szüleik értük nem jöttek Sze-
gedrõl. Ezt követõen az újonnan beutalt fiatal anyák voltak segít-
ségemre. A vöröskeresztes igazolványomra az orosz parancsnok
pecsétes igazolást tett: „Nevezett mûködését mint a Pasaréti út
92. sz. alatti gyermekotthon vezetõjét engedélyezem. Bp., 1945.
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II. 11.” [sic!]. Így ismét nyugodtan közlekedhettem. Ebben az
idõszakban nappal a nõk járkálhattak nagyobb biztonságban. A
férfiakat a „malenkij robot” fenyegette, amelybõl csak évek múlva
volt hazatérés...

Nehéz szívvel váltam meg nagyfiaimtól. Feledhetetlen szép
emlékem, hogy egy délben, amikor elõször hallottunk harangzú-
gást, ibolyacsokorral látogatott meg a két kis testõröm. 

Sztehlo ezt írja: „Így már két házunk volt, és rendszeres élet-
rendet tudtunk bevezetni, mert az egymás hegyén-hátán szoron-
gás végre megszûnt” (i. m. 182).

Nálunk az élelmezés okozta a legnagyobb gondot. Én hordtam
a tejet a kicsinyeknek a Nyúl utcából. Még jó, hogy útközben
megpihenhettem egy rokonoméknál a Pasaréti út elején lévõ mel-
lékutcában. Itt kaptam egy kis meleg kávét vagy teát, illetve az
újszülött Pistikének egy fél liter tejet.

Idõközben az epilepsziás Pali közveszélyessé vált, ezért ideg-
kórházba kellett vinnem. Visszafelé az egyik villán vöröskeresz-
tes jelvényt láttam. Bementem. Dohnányi Ernõné Galaté Elza né-
nit találtam ott, aki egy szülõotthont rendezett be az épületben.
Nagyon megörültem a hírnek, mivel nem tudtam, hogyan segít-
sek a féllábú, háromgyermekes házmesternének a negyedik gyer-
meke születésénél, hiszen a mi vöröskeresztes munkánkhoz nem
tartozott ez a tudomány... Elza néni õt is befogadta. 

Egyik este úgy kellett lefeküdnünk, hogy teljesen üres volt a
kamránk. Meg kellett kérnem Boris nénit: hagyjuk abba a töpren-
gést, hogy miért nem láttak el bennünket élelemmel. Legalább
egy kis erõt gyûjtsünk reggelre! Másnap már korán rázták a ka-
punkat: az elöljáró küldött egy kis reggelinek valót, kenyeret és egy
fazék lekvárt. Üzente: köszöni a közbenjárást, Elza néni otthoná-
ban megszületett a kisfia! Nemsokára ismét nyílt a kapu: Sztehlo
Luther-kabátban egy zsák lisztet cipelt, utána pedig a segítségül
kapott kocsiról hordták be a többi élelmet az orosz katonák. 

Késõbb egy orosz katonaorvosnõ jött ellenõrizni minket, mert

62

sztehlo.qxd  2005.06.09.  11:18  Page 62



hallotta, hogy egészen kis gyerekek is laknak nálunk. Meglátva a
legyengült kicsinyeket, elment, és hamarosan babatápszerrel jött
vissza. Lefordíttatta a használati utasítást is. Még arra is megkért,
hogy a tápszert én készítsem el, majd kóstoljam meg, és úgy ad-
jam a legkisebbeknek. Milyen áldás volt látni a mosolygó arco-
kat! És jó volt látni, hogy a németek is, az oroszok is embersége-
sen tudnak bánni a kicsinyekkel.

Idõközben rájöttünk, hogy õrölt szójababos zsákokkal tömték
el az ablakokat a katonák; a szója pedig nagyon tápláló. Az egyik
kismamám szójával kevert lisztbõl még tésztát is gyúrt, és vala-
honnan mákot is kaptunk. Így lett mákos metélt ebédre. A fáradt
Koren Emilt fejedelmien meg is vendégeltük belõle.

Volt egy rettenetes napunk is. Bella mama a kis Sanyikával a
Maros utcai kórházból menekült meg. Tizenkét éves fia ott halt
meg. Õt a pólyással elengedték; természetesen a teje elapadt, mi-
re hozzánk ért. Éreztem, hogy Sanyikán az ajándék tápszer sem
segíthet. Bevittük a Kútvölgyi kórházba, ott fejezte be rövid kis
életét. (Egyszer még elmerészkedtünk ketten a Maros utcába – de
Róth doktorék szobájában egy kis töredezett fényképen kívül
nem találtunk semmi emléket. Az egész ház kihalt volt.)

Papot kellett hát kérnem Zugligetbõl, az angolkisasszonyok in-
tézetébõl. Csengettem, és nagy meglepetésemre a fõiskolás ko-
romból ismert kapus testvér, Margit nõvér nyitott ajtót. Még a régi
kedves tanárom is kijött elém. „Gondolhatod, vendéget nem foga-
dunk, de ha nem tudsz hazamenni, te itt maradhatsz köztünk” –
mondta.

A nagyok március 15-ét még a Völgy utcában ünnepelték, az-
tán költöztek a Budakeszi út – Árnyas út sarkán lévõ új intézetbe.
Ott, a Pax Gyermekotthonban leltek otthonra mindazok, akikért
senki sem tudott jönni. Az intézmény emlékét õrzi a Bécsi kapu
téri templom falán Rácz András békegalambot ábrázoló dombor-
mûve és egy emléktábla. (Azért került ide, mert errefelé kellett
élelemért menni.) Rácz András szerint Sztehlo Gábor olyan em-
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ber volt, akinek a számára Isten és Krisztus valóság volt. Õ benne
élt, ezért tekintette kötelességének a másokon való segítést. Mind-
ennek az alapja a hite volt. Én is azt hiszem, hogy még a pedagó-
giája is ezen alapult: mint ember, lelkész, édesapa minden rászo-
ruló gyermek felé közvetíteni tudta Isten szeretetét. Ezért adatott
meg neki, hogy Svájcban egy padon, egyik „gyermeke” levelét ol-
vasva térhetett haza mennyei Atyjához… 

Március 22. ünnep lett számomra: végre meg tudott látogatni
az édesanyám. Szegény, amikor elsõ alkalommal próbált hozzám
jönni, nem tudott átjutni a Dunán. Visszafordulva a Deák térre
menekült, ott keresett erõt a romba dõlt templomban. Amint le-
roskadt az egyik padra, egy imakönyvet talált Raffay Sándor alá-
írásával. Apám is felépült a januári szívrohamból. Csodaszámba
ment ez 1945-ben, amikor sem orvos, sem gyógyszer nem volt. 

Március 31-én Csöpivel engedélyt kaptunk Sztehlo Gábortól,
hogy hazamenjünk körülnézni, mi maradt meg pesti otthonunk-
ból. Bizony szomorú látványt nyújtott a Kálvária utcai Sztehlo-
lakás, és az én Izabella utcai otthonomat is bomba sújtotta. 

Mire visszaértünk Budára, Széchenyi gróf – a Völgy utcai villa
tulajdonosa – elhunyt. Felesége, Lili néni tanácsára beköltöztem
az unokájuk kisszobájába, hogy idõnként kipihenhessem maga-
mat, és így jobban el tudjam látni a munkám. Innen át lehetett te-
kinteni az egész házat. Jó is volt, mert egy éjjel az orosz körzeti
parancsnok jött át azzal, hogy át akarja vizsgálni a házat, mivel
furcsa hangok hallatszanak tõlünk. Hiába kérleltem, a tolmács fi-
gyelmeztetett, hogy ne ellenkezzem. Egy félreesõ emeleti szobá-
ban egy, az ostrom alatt idegileg összeroppant gyermek lakott az
édesanyjával. Ebbõl a helyiségbõl érkezett a „gyanús hang”: a
télen elfagyott vízvezeték csöpögött a tavaszi olvadáskor… Az
„ismeretséget” kihasználva segítséget kértem a parancsnoktól a
vezeték megjavításához. Meg is érkezett másnap reggel egy ezer-
mester fiatalemberrel, aki nem csupán a vízvezetéket szerelte
meg, hanem összeismertetett az édesapjával, Knoll doktorral is,
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aki Horthyné gyermekotthonának a vezetõ orvosa volt. Azt me-
sélték róla, hogy a rettenetes három napban az orosz katonák lá-
nyokat követeltek tõle. Ám õ nem ijedt meg, hanem rákiabált az
egyik követelõzõre. Az nyomban megértette, hogy ez az ember
nem fél senkitõl, csak az Istentõl – és leeresztette a homlokára
szorított pisztolyt.

Knoll doktor is a védõszárnyai alá vette gondozottjaimat: egy
erdélyi menekült házaspár kisfiát anyavér-injekciókkal mentette
meg (én voltam az asszisztens), a többi gyereket pedig erõsítgette,
és tanácsokat adott az anyáknak.

Többször kértem dr. Farkas Máriát, a Fébé fõnök asszonyát,
hadd adjam már át a Völgy utcai otthont a diakonisszáknak. A
Sztehlo Gáborral való megbeszélés alapján aztán át is vették az
irányítását. 

A nagyfiúknak és nagylányoknak alakította ki Sztehlo a Pax
otthont, amelyet aztán 1950-ben államosítottak. Sztehlónak fel-
ajánlottak egy állást, ám õ nem fogadta el. Így emlékezik meg er-
rõl naplójában: „Bár a fõvárosi állást nem fogadtam el, mégis úgy
gondoskodtak rólam, mint egy elbocsátott fõtisztviselõrõl. Fizeté-
semet még fél évig folyósították, miután négy évre visszamenõleg
felemelték a fõvárosi fõtisztviselõk megfelelõ szintjére, s ezt a kü-
lönbözetet is kifizették. Fájdalomdíj? Nem annak tekintettem.
Úgy vettem, hogy a munkámat becsülték meg. Ezzel egy idõben
lakásról is gondoskodtak, ami az akkori viszonyok között igen so-
kat jelentett. A fõváros a személyemet illetõen a legteljesebb no-
bilitással járt el. Munkatársaim sem panaszkodtak, legtöbbjüket
megtartották, aki nem akart maradni, vagy létszámfeletti volt, azt
a törvényes felmondási idõ betartásával és teljes illetményének
kifizetésével bocsátották útjára.

Az államosításkor a leltári érték – mely csak a felszerelésre, be-
rendezésre vonatkozott, az ingatlanokra nem – meghaladta az
egymillió forintot. Nagy értéket vett át a fõváros, amit jórészt a
svájciaknak köszönhetett. Sajnos azt az utat, melyet a gyermekte-
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lep öt éven át járt, nem folytathatta. Az elõírások, az adminisztrá-
ció, az egészségügyi kívánalmak annyira mások voltak, hogy az
otthonok létszámát az átvétel után felére kellett csökkenteni.
Stern Szerén [a fõváros szociális osztályának vezetõje] jól látta,
hogy ez így lesz, és még 1949-ben, mielõtt osztálya vezetésérõl le-
mondott volna, kijelentette: – Semmi kincsért nem venném át a
Paxot, mert képtelen lennék 290 gyereket úgy ellátni, ahogy azt
Sztehlo csinálja!” (I. m. 226)

*     *     *

Legutoljára én hagytam el az otthont, hogy folytathassam tanári
pályámat. Késõbb nemcsak az elsõ ibolyával jöttek el hozzám az
én kis kamaszaim, hanem többen mind a mai napig meglátogat-
nak, és leveleznek velem. Akad olyan nagypapa is közöttük, aki-
nek tizenkét unokája van már… Azokkal, akik itthon maradtak,
évenként találkozunk a Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítõ
Alapítvány alkalmain. Ezeket az összejöveteleket mindig az „Ó,
terjeszd ki, Jézusom…” eléneklésével fejezzük be. Így tettünk
1986. szeptember 28-án, a Sztehlo-emléktábla felavatásakor is.
Én pedig nap mint nap újra meg újra megtapasztalom: azt a „va-
lamiféle belsõ erõtõl átfûtött, rendíthetetlen nyugalmat és békes-
séget” – amelyrõl Vermes Gábor írt könyvem elején – nem a gyé-
mántdiplomámnak köszönhetem, hanem tudom, hogy felülrõl
kaptam és kapom azóta is.
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„Hálával emlékszem vissza a Sztehlo családra, amelynek tagjai
életük veszélyeztetésével mentették az üldözötteket. Sztehlo Gá-
bor személyében egy nagyszerû, bátor és igaz embert tisztelhet az
utókor. Büszke vagyok arra, hogy felterjeszthettem õt a Jad Va-
sem kitüntetésre, melynek a legmagasabb fokozatát kapta. Annak
idején a jeruzsálemi emlékkertben fia (Gabi) és néhány megjelent
ültetett fát a tiszteletére.

A Gaudiopolis elején, 1945 áprilisáig én is tagja voltam a Bu-
dakeszi úti társaságnak. Ifjabb Sztehlo Gáborral ma is tartom a
kapcsolatot.

Az életmentés felejthetetlen, és a hála örökké megmarad. Tisz-
telet és becsület az egyháznak is, amelynek ilyen fiai vannak.”

David Peleg (Perlusz Tamás) – Kibbutz Dalia, Izrael
(Evangélikus Élet 2005. április 3.: 8)

Látogatóban a Bogár utcában 2005-ben
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Függelék

A Jó Pásztor Misszió és a Nemzetközi Vöröskereszt segítségével
1944. október 5-én megnyílt az elsõ, negyvenszemélyes otthon.
Október végén már négy gyermekotthon mûködött, 120 gyerek-
kel. November végén 400 gyermek és 150 gondozónõ, a decem-
ber 24-én felvett adatok pedig szerint 445 fiú, 460 leány, 140
anya és 245 gondozónõ talált menedéket. Ezenkívül iroda- és
egyéb személyzetként még 250 felnõtt kapott lakást és munkát.
1945. február 1-jéig több mint 2000 személy fordult meg a 30 ott-
honban, melyeknek címe a következõ volt:

Ady Endre út 28.; Bérc u. 12.; Bérc u. 16.; Kelenhegyi út 7.; Ta-
más u. 37.; Úri u. 16.; Úri u. 19.; Somlói út 56.; Térffy Gy. u. 7.; Ka-
kukk u. 6–8.; Gellérthegyi u. 45.; Lovas út 32.; Kaszinó u. 1.; Város-
major u. 52–54.; Bogár u. 29.; Orsó u. 5.; Guyon R. u. 6.; Guyon
R. u. 8.; Rozskovics u. 8.; Magdolna u. 7.; Pauler u. 13; Csalán u.
23.; Nagybányai út 35.; Hidegkúti u. 36.; Lepke u. 4.; Vilma kirá-
lyné út 19.; Csaba u. 20.; Ribáry u. 12. Svéd védelem alatt:
Hermina u. 47.; Vilma királyné út 22. (Sztehlo 1994: 231–232).
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Forrás: Budapest történelmi atlasza (1944/45)
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