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1944-ben a magyarországi zsidó lakosságot a budapestiek kivételével a német "Endlö
sung" elmélete és gyakorlata szerint megsemmisítő táborokba deportálták. Sok gyerme
ket .elszakítottak szüleitől, jólelkű keresztény emberek, egyházi intézmények és a
Vöröskereszt szervezetei több ezer ilyen kis árvát elrejtettek.

Budapesten sok kisgyermek került a segélyező szervek oltalmába, mert szüleiket
megölték vagy elhurcolták. A Nemzetközi Vöröskereszt a gettón kívül több helyen
létesített gyermekotthonokat, ahol táplálékkal, ruházattal látta el az apátlan-anyátlan,
szerencsétlen kicsinyeket.

1944. december 24-én, mikor az ostromlott városban a jóakaratú emberek Isten
dicsőségét hirdették és békességért könyörögtek, egy nyilas különítmény megrohanta a
Vilma királyné úti (ma Gorkij fasori) zsidó árvaházat, amely akkor a Nemzetközi
Vöröskereszt oltalma alatt állt. Agyermekeket és az őket ellátó felnőtteketösszeterelték,
majd fenyegetések és káromkodások közben kirabolták. Ezután a síró gyermekeket és a
halálra rémült személyzetet órákon .áthajtották a kihalt pesti utcákon. Nyilvánvalóan azt a
parancsot kapták, hogy az árvákat kísérjék be a gettóba és a Síp utcai Zsidótanács
irodájában adják át az illetékeseknek.

A nyilas suhancok nem érthették jól a kapott parancsot, mert a Síp utca helyett végül is a
VI. kerületi Szív utcában álltak meg a menettel. A Szív utca 33. számú ház lakói és a
házfelügyelőmegszánták a hidegtől, fáradtságtól és éhségtől elcsigázott nyomorultakat, és
a tétován kérdezősködőnyilas fegyveresektől egész egyszeruen átvették a csoportot azzal,
hogy majd intézkedni fognak a gettóba való bejuttatásukról.

Szenteste volt. Az ostromlott városban mindenkinek fogytán volt az ennivalója és
tüzelője. A ház lakói mégis befogadták az üldözötteket, meleg szobáról és élelemről

gondoskodtak, vigaszt öntöttek a kis árvákba. Ott tartották őket a karácsony ünnepére.
Majd azután a felnőtt kísérőknek sikerült segítséget hozni a svéd követségtől, és a
Vöröskereszt újból oltalma alá vette a gyermekeket.

Atörténet hiteléül álljon itt két korabeli irat másolata. EmlékezZünk tisztelettel ezekre a
bátor emberekre, akik a szeretet fegyverével vettek részt az ellenállási mozgalomban. Ez
sem volt kevés, hiszen a plakátok, a rádió állandóan azt ordítozták, aki zsidót bújtat,
Jelkoncoltatik"!

Domonkos István
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Budapest, 1945. január 18.
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GYERMEKOTTHONA
lUDAPEST. VII., YILMA KIRAlYNÓ·OT 25·Z7

- A Szív utca 33. sz. ház
Keresztény Lakóinak,

Budapest

A Nyilaskeresztes párt felfegyverezett tagjai 1944. december 24.-én Kará
csony estéjén gyermekotthonunk növendékeit, főleg kis gyermekeket és az
Otthonban élő felnőtteketa Szívutca 33. sz. házba terelték egy majdnem egész
napig tartó gyaloglás után Budán és Pest utcáin keresztül. - Gyermekeink
fáradtan, agyonhajszolvaértek a Szívutcába ( este) éhezve, agyonfázva,de mégis
mily boldogak voltak kicsinyek nagyok egyaránt, amikor a kapu aljában a
házfelügyelő és egy úr (Sugár művész úr) fogadták a tömeget és a gyermekek
köszönésére azt válaszolták, ne féljetek gyermekek itt már nem történik semmi
bajotok -

A gyermekek és felnőttek több üres lakásba lettek elhelyezve és néhány
percce1 rá megjelent a lakásban egy úr és egy hölgy, és megnyugtatta a félő

gyermekeket és felnőtteket sőt mindenkinek egy meleg levest helyezett
kilátásba, amely rövid időmúlva tálalva is lett. - Önök m. t. Hölgyeink és Uraink
Szent Karácsony estéjén tanújelét adták a keresztényi szeretetnek, nemcsak
kisebb ajándékokkal szimbolikusan, hanem ténylegesen tettekkel. - Növendé
keink kétnapi ottartózkodása alatt Önök tanújelét adták loyalitásuknak és
igazságérzésüknek és kérjük, hogy tettükért Otthonunk hálás köszönetet
fogadni szíveskedjenek.

Teljes tisztelettel
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Budapest, 1946. június 12.

Buber Imre úrnak,
Budapest.

Visszaemlékezve az elmúlt nyilas idők szomorú eseményeire, őszinte

köszönettel állapítjuk meg ismét, hogy Ön ezekben az időkben tanüsagot tett
árváinkkal szemben loyalitásáról és igazságérzetéről.

Növendékeink a karácsony napján a Szívu. 33. számű házba kerültek és Ön,
mint házfelOgyelő mindenben segítségOnkre volt, hogy gyermekeink a szömyü
helyzetben egy kis meleghez és élelemhez jussanak.

Engedje meg, hogy utaljunk 1945. január IB-án kelt és a Szívu. 33. számú háZ
igen tisztelt lakóihoz intézett levelOnkre, amelyben intézetOnk akkori vezetője
köszöni meg a ház lakóinak megértőviselkedését.

Fogadja eza1kalommal is igaz köszönetünket és vagyunk
teljes tisztelettel
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