110 éve született „Budapest angyala”

Interjú Juan Carlos Sanz Briz úrral és Angela Sanz Briz asszonnyal

110th Birth Anniversary of “The Angel of Budapest”
Interview with Juan Carlos Sanz Briz and Angela Sanz Briz

2020-ban emlékezünk meg Ángel Sanz
Briz születésének 110. és halálának 40.
évfordulójáról Magyarországon és Spanyolországban. A „Budapest angyala” néven is
ismert spanyol diplomata a holokauszt
alatt, 1944-ben több ezer magyar zsidó
életét mentette meg a budapesti spanyol
követségen végzett munkája során. A 2020.
évet a budapesti spanyol nagykövetség is a
nagy spanyol diplomata emlékének szenteli. Megtiszteltetés, hogy ebből az alkalomból
interjút készítettünk Ángel Sanz Briz fiával, Juan Carlos Sanz Brizzel, és lányával,
Angela Sanz Brizzel.
P Milyen volt Ángel Sanz Briz családi
háttere, hogyan lett diplomata?
– Ángel Sanz Briz diplomata volt. Kicsi
korától erre a pályára készült. Egy zaragozai
kereskedőcsaládba született, négy fiú- és egy
lánytestvérével. Jogi tanulmányai befejezése
után felvételt nyert a madridi Diplomata Iskolába. Pályafutását közvetlenül Franco államfővé választása és a spanyol polgárháború kitörése előtt kezdte. Apánk a családban elsőként
választotta a diplomáciai karriert.
P Kérem, beszéljen édesapja budapesti
humanitárius tevékenységéről, ahol a
spanyol követség első titkára, majd 34
évesen ügyvivője volt!

– Első kairói diplomáciai kiküldetése után,
1942-ben Budapestre küldték. Nehéz időszak
volt ez számára, mivel ifjú diplomataként még
kevés tapasztalata volt a nehéz helyzetek kezelésében. Nem sokkal korábban nősült meg,
kislánya már Budapesten született. Kormánya
engedélye nélkül végzett tevékenységével a
saját életét veszélyeztette és a diplomáciai karrierjét is kockáztatta. Nyilvánvalóan hatalmas
kihívást jelentett a zsidókon segíteni, mivel alig
volt eszköze hozzá, hogy megmentse őket a
koncentrációs táborokba való deportálástól.
Kis csapata segített neki a helyzet kezelésében,
hogy menekültek ezreinek nyújtson menedéket a saját házában, a követség épületében, és
az általa bérelt 11 budapesti házban, kialakítva a spanyol védettségű házak rendszerét. Embert próbáló és veszélyes akció volt. Úgy tudjuk, apánk a saját pénzéből bérelte a házakat,
legfeljebb a zsidó közösség néhány tagja támogatta.
Minden tőle telhetőt megtett, hogy a lehető legtöbb embert megmentse.
Először is engedélyt kapott egy magas rangú magyar tisztviselőtől, hogy 200 útlevelet
állítson ki kizárólag szefárd származású magyar zsidóknak. Apánk azzal érvelt, hogy hazája spanyol állampolgárságot adott az 1492ben Spanyolországból kiutasított szefárd zsidók leszármazottainak. Az 1924-ben kiadott
rendeletet 1930-ban hatályon kívül helyezték,
ám erről a magyar hatóságok nem tudtak.
Budapesten elenyésző számú szefárd zsidó
élt, ezért apánk askenázi zsidókat is a védelmébe vett. A 200 útlevél kiadására szóló engedél�lyel körülbelül 2500 hivatalosan számozott –
menlevélhez hasonló – dokumentumot készített, de 200-nál magasabb szám nem szerepelt
rajtuk. (Így variálta a számokat: 1A, 1B, 1C,
2A, 2B, 2C stb.) Személyre szóló iratok helyett
családi okmányokat adott ki, így egy dokumentummal egy egész családot mentett meg.
A megmentett zsidók száma elérte az 5200-at.
Spanyolország nevében cselekedett Spanyolország engedélye nélkül. Mire a spanyol
külügyminisztérium értesült tetteiről, véget ért
a háború, ezért nem volt negatív reakció. 1944
decemberében, amikor a Vörös Hadsereg megközelítette Budapestet, kormánya utasítására
Svájcba távozott.

In 2020, we commemorate the 110-year
birth anniversary and the 40-year death
anniversary of Ángel Sanz Briz in Hungary and in Spain. While working in Budapest the Spanish diplomat, also known as
“The Angel of Budapest”, saved the lives of
thousands of Hungarian Jews during the
Holocaust in 1944, at the Spanish Legation.
The Spanish Embassy in Budapest dedicates
the year 2020 to the memory of the great
Spanish diplomat. On this occasion, we had
the honour to interview Juan Carlos Sanz
Briz, the son and Angela Sanz Briz, the
daughter of Ángel Sanz Briz.
P What is the family background of
Ángel Sanz Briz and how did he become
a diplomat?
– Ángel Sanz Briz was a diplomat. He
wanted this from a very young age. Born in
Zaragoza, in a family of merchants with four
brothers and one sister. After finishing his studies of law, he entered the Diplomatic School in
Madrid. He started his diplomatic career just
before Franco became chief of state and the
Spanish Civil War broke out. Our father was
the first in the family to choose diplomacy as
a career.
P Tell us please about your father’s humanitarian activity in Budapest, serving
as First Secretary, then Chargé d'Affaires
of the Spanish Legation, at the age of 34.
– After the first diplomatic posting in Cairo, our father was sent to Budapest in 1942. It
was a tough time for him as he was a junior
diplomat with no experience in dealing with
difficult situations. He was recently married
and had a baby daughter, born in Budapest.
So, acting without the permission of his government was something that could endanger
his own life and risk his diplomatic career.
Obviously, it was very challenging, because he
had very few means to help the Jews, saving
them from deportation to concentration
camps. He had a small team to deal with the
situation and provide shelter for thousands of
refugees in his own house, the legation premises and the 11 houses he rented in Budapest,
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father. We have seen many protection letters
signed by our father and family photos, brought
by those people.
In 2019 I was in Budapest for the European
Maccabi Games, I carried the Spanish team
flag with Eva Benatar born in Budapest, she
was 9-month-old baby when my father saved
her.

P Találkoztak olyan emberekkel, akiket az apjuk mentett meg?
– Sok olyan zsidóval beszéltünk, akiket
apánk mentett meg. Megható pillanatokat
éltünk át, csodálatos történeteket és emlékeket
hallottunk. Többször jártunk Budapesten, és
minden alkalommal találkoztunk az apánk
által megmentett emberekkel. Számos általa
aláírt menlevelet láttunk, és az érintettek családi fotókat is mutattak.
2019-ben részt vettem Budapesten az Európai Maccabi Játékokon, a Budapesten született Benatar Évával vittük a spanyol csapat
zászlaját, akit kilenc hónapos babaként mentett
meg az apám.
P Sanz Briz sikeres diplomáciai karrierje Budapest után is folytatódott.
Mesélne a szakmai életéről?
– Apánk diplomáciai pályafutása kiemelkedő volt, izgalmas feladatokat kapott, hétszer képviselte Spanyolországot nagykövetként. A legérdekesebbnek az 1973-as kínai
kiküldetését tartom, mert ő volt az első
spanyol nagykövet, amikor a két ország között létrejött a diplomáciai kapcsolat. Aztán
Rómába, a Szentszékhez küldték spanyol
nagykövetként, ami szintén rendkívüli időszak volt, akkor folyt a tárgyalás a Szentszék
és Spanyolország közötti megállapodásról.
Nagyon megtisztelő, hogy nagykövetként
három pápa – VI. Pál, I. János Pál és Szent
II. János Pál – alatt szolgálhatott, 1980. június 11-én Rómában bekövetkezett haláláig.
P A családja ismerte erkölcsi bátorságát és a magyarországi kiküldetése
alatt önként vállalt, rendkívül fontos
humanitárius tevékenységét?
– Apánk ritkán beszélt budapesti humanitárius tevékenységéről, legfeljebb ha kérdezték, olyankor természetesen sok mindent
elmondott, mert nagyon büszke volt rá, de
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thus creating a Spanish safehouse-system. It
was indeed a difficult and dangerous action.
We believe our father used his own money to
rent houses, and perhaps some people of the
Jewish community also helped in the expenses.
He did all he could to save as many people
as possible.
Our father first obtained permission from
a high-ranking Hungarian official to issue up
to 200 passports for Hungarian Jews, but only
of Sephardic origin. He convinced the Hungarian authorities that Spain had given Spanish
citizenship to descendants of Sephardic Jews
expelled from Spain in 1492. Such a decree was
issued in 1924, but was repealed in 1930, of
which the Hungarian authorities were unaware.
But there were very few Sephardic Jews in
Budapest, so our father started protecting Ashkenazi Jews, too. With the permission to issue
200 passports, he produced about 2500 documents – like letters of protection – officially
numbered, but never using higher numbers
than 200. (They were like 1A, 1B, 1C, 2A, 2B,
2C, etc.) And instead of personal documents,
he provided family documents, thus saving a
whole family with one document. The number
of saved Jews reached about 5200.
He acted on behalf of Spain without the
permission of Spain. When the Spanish Foreign Ministry learned of his actions, the war
had ended, and so there was no negative reaction. In December 1944, as the Red Army approached Budapest, he followed government
orders to leave for Switzerland.
P Did you have the chance to meet people Your father saved?
– We have met some of the Jews our father
rescued. It’s been such an emotional situation,
so wonderful to hear their stories and remembrance. We visited Budapest on several occasions, and always met people, saved by our

P Sanz Briz had a very successful diplomatic career after Budapest. Can You
tell us about his professional life?
– Our father had a great diplomatic carrier
with exciting assignments, representing Spain
seven times as ambassador. I think, the most
interesting posting was to China in 1973, as
the very first Spanish ambassador to open relationship with the country. Then he was sent
to Rome as Ambassador of Spain to the Holy
See. This mission was important, because at
that time the Concordato – the treaty between
the Holy See and Spain – was being negotiated.
He had the honour of serving as ambassador
under three popes – Paul VI, John Paul I, and
St John Paul II, – until he died on 11th June
1980 in Rome.
P Did Your family know about the details of his moral courage and the very
important humanitarian actions he undertook voluntarily while he was posted
to Hungary?
– Our father seldom talked about his humanitarian activities in Budapest, unless you
asked him, then of course he told about this
work of which he was very proud, but never
bragged. We, his four children, knew the story,
but without the details of horror. He was so
happy he could help. He always said it was the
most important thing in his life he had ever
done. We children thought it was more or less
normal. The older you get, the more you know
and realise how difficult, how dangerous and

soha nem dicsekedett. Mi, a négy gyermeke,
ismertük a történetet, de a szörnyű részletektől megkímélt minket. Boldog volt, hogy
segíthetett. Mindig azt mondta, hogy ez volt
a legfontosabb cselekedete az életében. Mi
gyerekek azt gondoltuk, hogy ez többé-kevésbé így normális. Minél idősebb az ember,
annál inkább rájön, mennyire nehéz, veszélyes és fontos tevékenységet végzett. Ő soha
nem gondolta, hogy hálát vagy nyilvános
elismerést kellene kapnia cserébe. Csak tette,
amit tennie kellett. Ezt diktálta a kötelességtudata, a lelkivilága, a mentalitása és a humánus erkölcse. Nem szívesen beszélt az
akkori a borzalmas helyzetről.
P A „Világ Igaza” kitüntetést is odaítélték neki életmentő munkásságáért.
Miért nem sikerült átvennie?
– 1966-ban Izrael Állam értesítette apánkat, hogy megkapta a Világ Igaza kitüntetést, és átveheti Izraelben. Apánk a kormány
engedélyét kérte, de azt a választ kapta, hogy
inkább ne utazzon oda, mert a külpolitikánk
függ az arab országoktól. Ezért megköszönte Izraelnek a megtiszteltetést, közölve, hogy
nem tudja átvenni a díjat. A Yad Vashem
Holokauszt Központ azonban nagylelkű
how important it was. Our father never
thought he should receive any gratitude or public recognition in return. He had done what he
had to. Because of his feelings, way of thinking,
humanitarian morals, he just did it as his duty.
And it was such an extremely horrible situation
that he didn’t really like to talk about that
much.
P The “Righteous Among the Nations”
award was bestowed to him for his lifesaving deeds. How did it happen that he
could not accept it?
– In 1966, the State of Israel contacted our
father to tell that he was named “Righteous
Among the Nations”, and he will receive the
award in Israel. Asking permission from his
government, he got the answer: it’s better not
to go, because our foreign policy depends on
the Arab countries. So, our father thanked Israel for the honour, saying he could not accept
the award. The Yad Vashem Holocaust Centre
was extremely nice, and after Spain and Israel
established diplomatic relations, in 1991 my
mother – on his behalf – received the award of
“Righteous Among the Nations”. What is important is that he understood that the State of
Israel recognised him as a hero, who acted very
generously, risking his life while saving innocent Jews. Our father believed he had acted as

módon nem feledkezett meg róla, és miután
Spanyolország és Izrael diplomáciai kapcsolatot létesített, 1991-ben édesanyám – apám
nevében – átvehette a Világ Igaza díjat. A
lényeg, hogy apám tudomást szerzett róla:
Izrael Állam azon hősök egyikeként tartja
számon, akik az életüket kockáztatták ártatlan zsidók megmentéséért. Ő úgy gondolta,
hogy azt tette, amit minden emberi lénynek
ilyen körülmények között tennie kell, különösebb elismerés nélkül.
P Apaként hogyan őrzik őt emlékeikben?
– Fantasztikus apa volt: szórakoztató,
barátságos, jó humorú. Diplomatacsaládként sokat utaztunk együtt, és több országban is éltünk. A tanulmányainkat és a viselkedésünket tekintve szigorú volt velünk,
ugyanakkor kedves, szerető apa volt. Csodálatos emlékeket őrzünk róla. Mindig lenyűgözve hallgattuk, ahogy az életéről mesél. Folyton olvasott, az volt a szenvedélye.
Azt hiszem, a munka volt a hobbija. Imádta a munkáját. Támogattuk, és az egész
család büszke volt rá. Népes família vagyunk, 47 taggal, és nagyon közel állunk
egymáshoz.
any human being should do in those circumstances without deserving any recognition.
P How do You remember him as a father?
– He was a fantastic father: amusing, friendly, funny. As a diplomatic family we travelled
together, living in different countries. He was
strict with us in studies and behaving, but he
was a kind and loving father. We have great
memories with him. He told us about his life
and it was awesome to hear them. He was always reading, it was his passion. I think his
other hobby was working. He loved his job. We
supported him and the whole family was proud
of him. We have a large family of 47, being very
close to each other.

P Mit tanultak az édesapjuktól?
– A legfontosabb, amit tőle tanultunk: ha
tennünk kell valamit, és képesek vagyunk rá,
akkor tegyük meg. Ne fordítsuk el a fejünket.
Akár tetszik, akár nem, akármennyire veszélyes, akármilyen nehéz, cselekednünk kell.
Apánk sok emberért cselekedett. Másik fontos
lecke: felelősséget kell vállalnunk az életünkért
és a munkánkért. És jó embernek kell lennünk. Ezeket a dolgokat apánk gondosan
belénk nevelte. Humánus érzékenysége neveltetéséből származott, egy helyes értékrendet
követő családból. Érdekes tény, hogy akkoriban Spanyolországban nem éltek zsidók, így
apánkat tényleg emberbaráti érzés vezette.
Nem volt politikai, vallási vagy gazdasági motivációja. Azt tette, amit a szíve és erkölcse
diktált.
P Mit üzennének a kettős évforduló
kapcsán?
– Először is köszönjük, hogy írnak apánkról. Azt üzennénk, hogy fontos emlékeznünk
a holokausztra és az ártatlanok megmentőire,
és az ilyen beszélgetésekkel azt szeretnénk
elérni, hogy mások is hasonlóan cselekedjenek. Legyenek példaképek az ilyen nagyszerű
emberek, mint az apánk is volt.
in Spain, so our father really acted on a humanitarian basis. It was not political, not religious, not economic motivation. It came from
his heart and morals.
P What would be Your message on the
double anniversary?
– First, we convey our thanks for writing
about our father. Our message: it is important
to remember the Holocaust and those who
saved innocent lives, because we hope that by
talking about them, others will be inspired to
do the same. Such great people should be an
example to others. One of them is our father.
Anna Popper

P What did You learn from your father?
– The most important thing we learnt from
him is: when you have to do something and
you can, do it. Don’t look the other way. If you
like it or not, dangerous or not, easy or not, you
have to do it. My father did it for lots of people.
Another important lesson: you have to be responsible for your life and work. And be a good
person. These three things our father drilled
into us. His humanitarian sensitivity came
from education, from a family with good principles. Interesting fact that there were no Jews
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