
 

 
 
A Spanyol Nagykövetség és Budapest 
Sanz Briz előtt tisztelegnek 
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Budapest, október 8 (EFE).- A Spanyol 
Nagykövetség és két budpaesti kerület 
polgármester tisztelegtek ma a spanyol 
diplomata, Ángel Sanz Briz emléke előtt, 
aki a II. Világháború alatt több mint 5.200 
magyar zsidó életét mentette meg.  
Először emléktáblát avattak az egyik, a 
Spanyol Követség által “védett ház”  
homlokzatán, melyek sok zsidó számára 
nyújtotak menedéket 1944-ben.  
Dr. Tóth József, Budapest XIII. kerületének 
polgármestere kiemelte a Holokauszthoz 
hasonló időszakokra való emlékezés 
szükségességét annak érdekében, hogy  
“sose merüljenek feledésbe”.    
" Szüleinkkel, a nagyszüleinkkel történt 
mindez", fűzte hozzá a polgármester és 
aláhúzta, hogy  "Mindent meg kell 
tennünk, hogy ilyen tragedia soha többé 
meg ne történhessen. A szembenézés 
erkölcsi kötelességünk".  
Spanyolország nagykövete Anunciada 
Fernández de Córdova, arra 
emlékeztetett, hogy Sanz Briz olyanok 
életét mentette meg, akiket a nácik  "nem 
is tekintettek emberi lényeknek".  
"Soha többé ilyen világot, se zsidónak, se 
nőnek, se más bőrszínűnek, se 
homoszexuálisnak, se fiatalnak, se 
öregnek, senkinek!”, hangsúlyozta  a 
nagykövet a magyar politikai, társadalmi 
és vallási élet képviselői, valamint a 
Károlyi Mihály Magyar-Spanyol 
Kéttannyelvű Gimnázium jelen lévő 
tanulói előtt.    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Később a nagykövet dr. Kiss Lászlóval, 
Óbuda-Békásmegyer polgármesterével 
közösen ültetett fát a Sanz Briz emlékmű 
szomszédságában, mely a diplomata nevét 
viselő úton helyezkedik el.   
A faültetés hagyományát 2018-ban, a 
Spanyol Nagykövetség kezdeményezésére 
vezették be.    
Sanz Briz (1910-1980), akit a “budapesti 
angyal”-ként” is ismernek, a II. Világháború 
alatt elérte, hogy a magyar hatóságok 
elismerjék jogát arra, hogy 200 szefárd 
származású zsidót megvédjen.  
Később ezt a számot sikerült jelentősen 
megemlenie egy egyszerű trükk 
segítségével: a dokumentum sorszáma 
sosem haldta meg a 200-as számot, de 
betűkkel és további számokkal végül sokkal 
több dokumentumot állított ki, mellyel 
végül 5.200 magyar zsidó életét mentette 
meg.  
A diplomata házakat is bérelt, melyeket a 
Követséghez csatolva, spanyol diplomáciai 
mentesség alá vonta ezeket és védlemet 
nyújtott az ott menedéket kereső 
zsidóknak.  
1966-ban Izrael a “Világ Igaza” 
kitüntetéssel jutalmazta, melyet 
hagyományosan a náci Holokauszt során 
zsidó embereket mentőknek 
adományoznak  
A II. Világháorú alatt Magyarországon a 
nácik és szövetségeseik több mint 400.000 
zsidót deportáltak és öltek meg.  
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A spanyol hírügynökség riportját itt 
tekintheti meg 

https://www.youtube.com/watch?v=9_zMzcWJqyE

