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Szita Szabolcs  
 

Raoul Wallenberg mentési akciói Szálasi politikája ellen   
 
 
Szálasi Ferencet és híveit a német megszállók 1944. október 15-én gyors fegy-

veres intervencióval a hatalomba emelték. Ez a fordulat végzetesnek bizonyult, a 
Horthy-rendszer mélypontja, véres epilógusa volt. Az államhatalom rövid idő alatt 
a nyilaskeresztesek kezébe került, a terror, a szélsőjobboldali diktatúra eszköze és 
megtestesítője lett.  

A kormányzói posztról zsarolással lemondatott Horthy Miklóst és családját ok-
tóber 17-én Németországba szállították. 27-én új Országtanács egyesítette az ál-
lam- és kormányfői funkciót, amit az országgyűlés november 4-én megszavazott. 
Szálasi Ferenc régi vágya teljesült: a Hungarista Munkaállam élére emelkedett. A 
budai várpalotában november 2-án államfői esküt tett.    

Szálasi Hitlernek tett ígéretét, a „a nemzet totális hadba vetését”, az új egymil-
liós hadsereg felállítását, az új kötelezettségek garmadáját csak a legteljesebb erő-
szakkal lehetett valamennyire is teljesíteni. Nagyszámú rendelet, megújított pa-
rancsok, egymást keresztező utasítások özöne növelte a zűrzavart. A bomlás kiha-
tott a hadseregre, a rendőrségre és a közigazgatás láncszemeire is. 

A hatalomátvétellel ismét aktivizált Nyilaskeresztes Párt immár szabadon mű-
ködhetett. Különleges helyzetben, hisz Szálasi hazug rendelkezései révén a nemzet 
politikai akarata megtestesítőjének hirdethette magát. Az egyedüli legális pártba, 
mely tagjainak fegyveres hatalmat, gyors gazdagodási lehetőséget és mindenre 
kiterjedő védelmet biztosított, sokan jelentkeztek. Különösen a szabad rablás lehe-
tőségét felismerő lumpen elemek, az alvilág és a félrevezetett fiatalság soraiból.1  

A radikális szélsőjobboldal kormányra jutása után a rezsim védelmét biztosító 
szervezetekben gyors személycserék sorozata történt. Új szervezeteket is létesítet-
tek. Október 17-én újjászervezték az Állambiztonsági Rendészetet, a magyar Ges-
tapót. Ismét Hain Péter vezette. Tevékenysége a németek, a nyilasok minden ren-
dű és rangú ellenfelére kiterjedt. 26-án létrehozták a Nemzeti Számonkérő Szerve-
zetet.  Számos magyar hazafi életét oltotta ki.   

A rezsim törvényeinek, rendeleteinek és parancsainak végrehajtásakor a tábori 
biztonsági szolgálat a csendőrségre, a rendőrségre és a Nyilaskeresztes Párt - Hun-
garista Mozgalom fegyveres alakulataira is támaszkodhatott. A szolgálathoz tarto-
zók a következőkben nagyszámú katonaszökevényt, zsidó munkaszolgálatost, raz-
ziákon elfogott személyeket - gyakran elfogásuk színhelyén – mészároltak le.  

A pártszolgálatot a nyilaspárt minden szintjén kiépítették. Tagjai október 28-

                                                         
1
 A párttagság további előnyeihez volt sorolható, hogy a Nyilaskeresztes Párt - Hungarista Mozga-

lom tagjait kivonták a bíróságok hatásköréből. Kimondták, hogy bírósági ítélet ellenük kizárólag Szálasi 
Ferenc hozzájárulásával érvényesíthető. A pártvezető a pártot különleges hatalommal ruházta fel az 
államapparátus ellenőrzésére.  
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ától rendszeres fizetés mellett rabolhattak, gyilkolhattak - kedvük szerint. Fegyver-
viselési jogot kaptak, megszervezték a helyi nyomozó, felderítő, kihallgató és 
számonkérő csoportokat2 is. Önhatalmúlag járhattak el az általuk „rendnek” tar-
tott, egyre tragikusabbá züllesztett közállapotok megteremtésében. A totális dikta-
túra gyakorlásában - a tiltakozásokkal és a felsőbb nyilas pártvezetőktől érkezett 
figyelmeztetésekkel mit sem törődve - a pártszolgálatosok nem ismertek határt.  

A zsidók kiterjedt üldöztetése, terrorizálása a hungarista program meghatározó 
eleme volt. A pártszolgálatosok már a hatalomátvételt követően rátámadtak a bu-
dapesti csillagos házakra, a zsidó munkaszolgálatosok körleteire.3  

Az éles fordulat alaposan meglepte a svéd külképviselet apparátusát, ahogy a 
svéd követségi humanitárius akció védenceit is. Raoul Wallenberg követségi titkár 
maga is a budapesti társasági körökben elterjedt (és kibeszélt) kormányzói szán-
dék, a háborúból való magyar „kiugrás” megvalósítását várta. Számolt a Vörös 
Hadsereg inváziójának bekövetkezésével is. (Úgy vélte, hogy július 9-én kezdődött 
budapesti missziója végeztével a szovjet bevonulás előtt néhány nappal még haza-
juthat Stockholmba. Ezért sem utazott vissza szeptember derekán.4)  

Szálasi hatalomra jutásával a sokak által vágyott és remélt béke helyett a pusz-
títás, a pusztulás új hulláma indult. A Nyilaskeresztes Párt karhatalmi vezetője ok-
tóber 16-án elrendelte, hogy a zsidók lakhelyüket a további intézkedésig nem 
hagyhatják el. A Dávid-csillaggal jelölt épületeket éjjel-nappal zárva kell tartani. A 
további intézkedésig a kapun kizárólag nemzsidók engedhetők ki és be. Zsidókat 
nemzsidók nem látogathatnak.  

Fegyveres nyilasok október 20-ától a budapesti zsidók tízezreit (a férfiakat 16 és 
60 év között) két ügetőpályán sorakoztatták, munkaszázadokba osztották és elhur-
colták. 23-tól Zugló kerületben az egyik városszéli sportpálya lett a plakátokon ide 
vezényelt zsidó nők gyülekezőhelye. A főváros környékén erődítési munkákat rendel-
tek el. A védelmi árkok ásását a kirendelt fővárosi zsidókkal végeztették, emiatt el-
osztóhelyeket létesítettek a ferihegyi repülőtéren, és az újpesti sporttelepen.5 A leg-
nagyobb gyűjtőhelyet a budai oldalon, a Nagybátony-Újlaki Téglagyár óbudai telepén 
működtették.6 (A téglagyárat már nyáron is internálótábornak használták.)   

Humanitárius missziója idején Wallenberg Budapesten mindenkor gépkocsival 
és sofőrrel utazott.7 Hivatalos jelentéseiben autóról először a politikai fordulatot 

                                                         
2 Részletesen KOVÁCS Tamás: A Nemzeti Számonkérő Különítmény, Múltunk, 2006/3. 71-100.  
3 Zsidó munkaszolgálatosokat gyilkoltak le vidéken is több helyütt. SZITA Szabolcs: Halálerőd. A munka-

szolgálat és a hadimunka történetéhez 1944-1945, Kossuth Könyvkiadó – ÁKV, Budapest, 1989. 58-61.  
4 EMBER Mária: Wallenberg Budapesten, Városháza kiadása, Budapest, 2000. 128.   
5 LÉVAI Jenő: Fekete könyv a magyar zsidóság szenvedéseiről ,Officina, 1946. 221.   
6 Az országra november elejétől kiterjedt letartóztatási hullám zúdult. Az „ellentétes világnézeti 

erők leküzdése” címén napok alatt 6.000 – 7.000 embert vettek őrizetbe. A komáromi várerődbe zsú-
folt tömeget, köztük politikai foglyokat, az ide hurcolt romák ezreit „a háború végéig” német kézre ad-
ták. Főként Dachauban és Buchenwaldban, ezek altáboraiban, kényszermunkán pusztították el őket. 

7
 A nyilasok az autós forgalom szabályozására is kitértek. Az új tilalmak sorában helyet kapott, hogy 

„közforgalomban csakis olyan gépkocsik vehetnek részt, amelyek piros-fehér jelzéssel vannak ellátva. 
Ezen kívül a honvédségi, valamint a német rendszámú gépkocsik.” A diplomáciai autók használatát a 
rendszámok regisztrálásával, külön engedélyezéssel végezték.  
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követő hét zaklatott napjaiból olvashatunk. (A nyilas hatalomátvétel idején kifej-
tett mentőakcióit Forgács Gábor foglalta össze.8)  

Carl-Ivan Danielsson svéd nagykövet 18-án jelentette, hogy az új magyar kor-
mány szigorú zsidóellenes rendeleteket hozott, ekként a Svéd Királyi Követség ösz-
szes zsidó munkatársa életveszélybe jutott. A budai épületet menedéket kérő zsi-
dók tömege ostromolja, a követség befogadásukra képtelen. Kitért arra is, hogy 
Mezey követségi tisztviselőt a nyilasok letartóztatták, elkoboztak egy követségi au-
tót és egy motorkerékpárt. A stockholmi külügyminisztérium még aznap válaszolt. 
Azonnali, határozott tiltakozást rendelt el.9   

Október 15-éig a Svéd Királyi Követségre svéd védelem ügyében mintegy 8 000 
kérvény érkezett. A svéd Schutz-Passt (védő útlevelet, rövidítése SP) 3.500 jelent-
kező kapta kézhez. Szálasi kormányra kerülése után Wallenberg Stockholmba egy 
hét múlva jelentett először. Tanúsította, hogy „a felfegyverzett banditák (az általa 
kibocsátott - szerző megjegyz.) védőútlevelek birtokosait megtámadták és passzu-
saikat eltépték”. A váratlan, drámai fordulatra a svéd követség magyar alkalmazot-
tai rejtőzéssel reagáltak.10 Az „események katasztrófálisan hatottak az osztályra, 
az egész személyzet távolmaradt, s egy ingyen rendelkezésünkre bocsátott autó, 
azon kívül különböző bezárt helyiségeknek és szekrényeknek kulcsa stb. eltűnt.”  

A személyautó elrablása – és az elrejtőzöttek széles köre – a követségi titkárt 
meglepte, munkáját nagyban nehezítette. Stockholmnak jelentette, hogy „kényte-
len volt egész napon át egy női kerékpáron, a banditákkal teli utcákon ide-oda ka-
rikázni, hogy a szálakat újra összehozza”. Per Anger svéd diplomata szerint „a kari-
kázás” szükségből történt, hogy a követségi titkár lelket, bátorságot öntsön szét-
szóródott és megdöbbent zsidó munkatársaiba. Az igen feszült napokban ez a 
megoldás is kivételes kockázattal járt.11  

Wallenberg a következő napon, - feltehetőleg október 18-án – az életüket és 
családjukat féltő munkatársakat „autóval biztos helyre” szállította. Zsákban élelmi-
szert vitt nekik. „Ma már csak – írta 22-én – tíz tagja tűnt el a személyzetnek, míg 
harminc közülük nem ért be munkahelyére.”12  

                                                         
8 FORGÁCS Gábor: Christmas of Raoul Wallenberg, Budapest, 1944. Raoul Wallenberg karácsonya 

Budapest, 1944. (Text and illustration) Kolor Optika Bt. Budapest, 2004. 8-9.   
 
9
 LAJOS Attila: Mítosz és valóság, Minerva Kiadó Kft. Budapest, 2007. 140.   

10 Ma már ismert, hogy részben (mintegy húszan) a svéd követség kertjében, faházban bújtak el.    
11 PER Anger: Raoul Wallenberggel Budapesten, Belvárosi Könyvkiadó, Budapest, 1999. 64. Wallen-

berg kerékpározása VÖRÖS Márton: Teérted is… Egy vöröskeresztes visszaemlékezése Pécs tragikus 
napjaira… című kötetében (Gondolat, Budapest, 1992. 39-40.) is olvasható. Wallenberg irodájának föld-
szintjén a sofőr Vörösnek állítólag elmondta, hogy „A gettóból kivezettek harmincezer zsidót a Ferenc-
városi pályaudvarra, Auschwitzba történő deportálásra. Erről csak későn értesültünk, hozzá még az au-
tónk is átmenetileg üzemen kívül volt, így Raoul biciklin vágtatott a pályaudvarra. Mire odaért, húszezer 
embert bevagoníroztak, és a vonat már úton volt. Az ott lévő tízezer embert még meg lehetett menteni. 
Most rettegünk, védettségünk illuzórikussá vált.” Az alaptalan történet folytatása is képtelenség. A sá-
padt, végtelenül fáradt és kimerült Wallenberg a Pécsről érkezett Vöröst több ügyben tájékoztatta. Kö-
zös ismerősük, Valdemar Langlet svéd lektor került szóba, akivel a nyilasok miatt „gyakran megtörténik, 
hogy éjjelenként az autójában alszik”. Uo. 40.    

12 LÉVAI Jenő: Raoul Wallenberg regényes élete, hősi küzdelmei, rejtélyes eltűnésének titka, Harma-
dik kiadás, Magyar Téka, Budapest, 1948. 99. A svéd követségen ezekben a napokban kapott menedé-
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A kiújult üldöztetések sodrában a zsidóknak kiadott korábbi követségi és más 
mentesítések nagyrészt érvényüket vesztették.13 A fekete formaruhás, zöldinges 
nyilas vezetőkkel új tárgyalásokra, a mentőmunka új módszereire volt szükség. 
Wallenberg Szálasi külügyminiszterével, báró Kemény Gáborral14hamar felvette a 
kapcsolatot. Helyes lépés volt, mert a „zsidókérdésben” és további más, „zsidóvo-
natkozású” ügyekben ezután legtöbbször a külügyminisztériumban kellett eljárnia.  

Október 21-én Keménnyel megállapodott, hogy a Svéd Királyi Követség alkal-
mazottait és családtagjaikat a magyar hatóságok kivételesen kezelik. Emiatt „a csil-
lagviselés alól mentesek; mindennemű munkaszolgálat alól mentesek, illetve on-
nan visszahívandók; nem kötelesek csillagos házban lakni; a kijárási tilalom rájuk 
nem vonatkozik”.15 A gyors megegyezés több száz embernek adott reménységet. 
Egyben gyengítette a „hungarista kormány” egyik - naponta kikürtölt - célját, Ma-
gyarország „teljes zsidótlanítását”.16  

Wallenberg mozgásterét bővítette, hogy közben felhatalmazást kapott a ma-
gyar zsidók teljes megsemmisítésének megakadályozására, a svéd védelem hivata-
los kiterjesztésére. Erről – és a budapesti hatalomátvételről – október 24-én tudtak 
Bernben, Washingtonban, New Yorkban (World Jewish Congress - Zsidó Világkong-
resszus), a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának genfi központjában és másutt 
is.17 Szálasi Ferenc „hungarista” kormánya e szándék ellen is intézkedett. Október 
29-én rendeletmódosítással szűkítette az addigi mentesítettek körét.18    

                                                                                                                                   
ket – állítólag a követségi titkár segítségével – néhány hétre a rejtőző Ujszászy István vezérőrnagy, a 
magyar Államvédelmi Központ volt vezetője.  

13 Edmund Veesenmayer német birodalmi megbízott október 18-án Budapestről Berlinnek jelentet-
te: „A politikai helyzet változásával a zsidókérdés is új stádiumba jutott. (…) ma visszatért Eichmann 
Obersturmbannführer, aki a magyar hatóságokkal megkezdte tárgyalásait arról, hogy 50 000 munka-
képes zsidó férfi munkaszolgálatra gyalogmenetben útba indítandó a birodalomba, további munkaké-
pes zsidók azonnal a város körüli katonai erődítési munkákhoz vezénylendők; az összes többi zsidót vá-
rosszéli gettószerű táborokba kell összegyűjteni. Tegnap óta budapesti zsidók ellen egyéni kilengések és 
gyilkosságok is napirenden vannak (…) Az új kormány hivatalos közleményei az eddig kivételezett zsidó-
kat ismét csillag viselésére kötelezik.” A Wilhelmstrasse és Magyarország Német diplomáciai iratok Ma-
gyarországról 1933-1944. Kossuth Könyvkiadó, 1968. 904.     

14 Báró dr. Kemény Gábor (1910-1946) jogász, 1939-től a Nyilaskeresztes Párt tagja. Szálasi  hata-
lomátvétele után külügyminiszter, 1946 márciusában a népbíróság ítélete alapján kivégezték.     

15
 A követségi alkalmazottakat és családtagjaikat a Svéd Kir. Követség munkaigazolványával, vagy a 

magyar Külügyminisztérium, ill. a Belügyminisztérium igazolványával látták el. November 4-én a svéd 
okmánnyal rendelkező, a nyilaskeresztes puccs után a Dohány utcai templomba zárt magyar zsidókat a 
hatóságok – a Rádióban és a Magyar Távirati Iroda útján közzétett magyar-svéd megegyezés következ-
ményeként - szabadon engedték. A Minerva u. 8. alatti villába a követség a svéd kolónia még Magyaror-
szágon lévő tagjait ekkor szállásolta be.    

16 Október 21-én Leszámolunk! címmel jelent meg Budapesten a Harc című lap. Főszerkesztője, 
Bosnyák Zoltán a zsidóságtól való megszabadulásról írt vezércikket. „Elérkezett a számonkérés órája. 
Ebben az órában bennünket nem vezet a túlfűtött bosszúérzet, de nem hagyjuk befolyásolni magunkat 
ócska, érzelgős humanista jelszavaktól sem. Egyetlen szempont, egyetlen cél irányít csak bennünket: a 
zsidókérdést végleg fel akarjuk számolni, a zsidósággal végleg le akarunk számolni”     

17
 ARIEH BEN-TOV: Holocaust. A Nemzetközi Vöröskereszt és a magyar zsidóság a második világhá-

ború alatt, Dunakönyv Kiadó Budapest, 1992. 175-176.   
18 A m. kir. minisztérium 3780/1944.  ME. sz. rendelete a 2040/1944. ME. sz. rendelet alapján kiadott 

mentesítő okiratok felülvizsgálása tárgyában. Megjelent a Budapesti Közlöny 247. számának 1. lapján.  
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A svéd követségi titkár viszont az addig elért kivételezések, a kisebb – nagyobb tár-
gyalási eredmények megtartásán, bővítésén dolgozott. Szóbeli jegyzékek sorát küldte 
vagy vitte be a külügyminisztériumba. Személye és a jegyzékek fogadásában sokat 
számított, hogy Svédországban – ahogy Svájcban is – magyar követ már nem szolgált. 
Így mindkét semleges ország megtehette volna, hogy budapesti követeit visszahívja. (A 
Szálasi adminisztrációnak intő jel volt, hogy a spanyol és a portugál követ visszautazott 
hazájába. Később ezt tette a svájci is, a Stefánia úton csak ügyvivő maradt.)  

A nyilas világban szerzett első tapasztalatok közrejátszhattak abban, hogy a kö-
vetségi titkár november 3-án Budapesten úrvezetői vizsgát tett. Gépjárművezetői 
igazolványát, azaz jogosítványát november 8-án állították ki. (A rendőrségi bejegyzés 
szerint ekkor Lars Berg svéd diplomata lakásának közvetlen közelében, a budavári 
Bécsi kapu előtt, az Ostrom u. 9-11-ben lakott.19 Előélete, utazásai alapján valószínű-
leg tudott vezetni, de nemzetközi jogosítvány ekkor még nem létezett.) Wallenberg-
nek mindenképpen autóznia kellett, mert apparátusa tovább nőtt. A fenyegető szük-
ségben a svéd követség által védett házak egész rendszere alakult ki.20   

A Svéd Királyság oltalmát élvező magyarokkal Wallenberg - főként közvetlen 
veszély, támadás esetén – sokszor személyesen tartott kapcsolatot. Kitartó szerve-
ző munkájának, fellépésének köszönhetően 1944 végén bérelt svéd követségi iro-
dák, lakások álltak rendelkezésre a következő címeken: Gyopár u. 8, Minerva u. 1/a 
és 1/b, Üllői u. 2-4, Arany János u. 16., Harmincad u. 6, Jókai u. 1, Klotild u. 3, Révai 
u. 16,, Rózsa u. 67, Személynök u. 21-23, Tátra u. 6., Vámház körút 14-16.  

A Tátra utca 14-16. alatti négyemeletes bérházban svéd kórház működött.21 
A Svéd Királyi Követség által védettnek nyilvánított, a magyar hatóságoknál hi-

vatalosan elismert épületek a Kárpát utcában a 3. sz., a Katona József utcában a 
10/a, 14, 21, 23/a, 24, 31, a Légrády Károly utcában a 39, 48/b, a Pozsonyi úton az 
1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 15-17, 22, 40 számú, végül a Tátra utcában a 4, 5/a, 5/b, 
12/a, 15/b számú házak22 voltak. Kapujukon a követségi védettséget tábla jelezte, 

                                                         
19 Néhány lakását sikerült azonosítani.   
20 A védett házak (Schutzhaus) a „kivándorlásra” kész zsidók lakhelyéül, belügyminiszteri rendelkezés-

re jöttek létre. A svájci követség a Margit híd közelében lévő Pozsonyi úton 60 többemeletes házba költöz-
tethette be zsidó védenceit. Ez a szám később 72-re emelkedett. A svéd, spanyol, portugál, vatikáni hason-
ló rendeltetésű épületekkel együtt ezek képezték az ún. nemzetközi gettót. A magyar és német nyelvű táb-
lákkal megjelölt épületekben házparancsnoki rendszert vezettek be.      

21 December végén a Hollán u. 15. sz. házban Wallenberg felállította a svéd követség katonai kór-
házát. A Tátra utcai kisegítő kórház az utcán felszedett betegek, valamint a Dunába lőtt és sebesülten 
kiúszott zsidók mentsvárának bizonyult.     

22 A svéd követség által védett személyek lakásairól többször rendelkeztek. A mintegy háromezer, a 
Svéd Királyi Követség okmányával rendelkező magyar személy első összeköltöztetése – nagy izgalmak 
között - 1944. augusztus 23. és 26. között történt. Az V. kerületi Pozsonyi úton helyezték el őket sárga 
csillaggal megjelölt házakba, az ott lakókat pedig át kellett telepíteni a beköltöztetendők volt lakóhelye-
ire. Az ügyben vitéz Ferenczy László csendőr alezredes parancsára a Zsidó Tanács intézkedett. Vádirat a 
nácizmus ellen. Dokumentumok a magyarországi zsidóüldözés történetéhez 3. Szerk. KARSAI Elek. MIOK 
kiadása, Budapest, 1967. 427-431. Az intézkedés kétségbeesést, elkeseredett panaszokat váltott ki a 
Pozsonyi út házak - a költöztetés miatt érintett - addigi lakói körében. Keserű szavaikból: „Miért kell a 
zsidóság egy részének szenvedéseit tetézni, azért hogy egy másik rész fokozottabb védelemhez jusson?” 
Uo. 432.  
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azt is, hogy idegeneknek tilos a bemenet. A bérelt lakások, házak ügyeiben intézke-
dett, lakóik élelmiszerrel való ellátásáért az október 3-án életre hívott Szociális 
Gondozási Osztály felelt. Székhelye a belvárosi Arany János u. 16-ban volt, élén dr. 
Lányi József és dr. Makai Oszkár állt.         

A követségi védettség többször csupán a remény egy szálát jelentette. A „vé-
dett” házak ingatag, viszonylagos menedéket nyújtottak. A biztonság, a napi túl-
élés forgandó volt; a szerencsétől, a nyilas fegyveresek mozgásától, kénye-
kedvétől függött. Zsindelyné Tüdős Klára emlékezése az utókornak valós képet 
rögzített.  „Borzalmas hírek keringtek a téglagyárakba internált zsidókról, a bedró-
tozott vagonokról, s ahogy bealkonyodott, megindultak Pest utcáin a csillagos me-
netek. Bennem úgy kavarogtak ezek a dolgok, a bőgő szirénák hangjai mellett, 
mint egy lázálom.”23 A teljes képhez tartozik, hogy a terror kiteljesedésével az ut-
cai sorakoztatások, az elhurcoltak Óbudára vánszorgó, szüntelen szidalmazott cso-
portjai napközben is valósággá lettek. 

Nyilas fegyveresek november elején földmunkára kivonultatott fővárosi zsidó-
kat gyilkoltak le Kispesten, Dunaharasztin, Pécelen, Gyálpusztán, Pestszentimrén, 
és több helyütt a fővárosba vezető utakon.24 A nyilvános ütlegelést, a csizmás rú-
gásokat nem kerülhették el a nagy számban összegyűjtött, rendre kifosztott lányok 
és asszonyok sem.   

Friedrich Born a Nemzetközi Vöröskereszt tekintélyes delegátusaként dolgozott 
Budapesten. November 11-én kelt kétlapos, Genfbe küldött bizalmas jelentésében 
az Óbuda-Újlaki téglagyárat – helyszíni tapasztalatai nyomán – koncentrációs tá-
bornak minősítette. Az állapotokat leírhatatlannak nevezte. A sivár gyárudvaron az 
éhes zsidó foglyok öt-hatezernyi, átázott és átfázott tömegét „teljesen apatikus és 
reménytelen állapotban” találta. Öngyilkosok is feküdtek a földön. A svájci delegá-
tus megkérdezte, hová viszik a 12-14 éves fiúkat is magában foglaló tömeget? A 
nyilas őrségtől megdöbbentő választ kapott: „ezekből szappant főznek!”25 

A svájci védett személyek oltalmazásán, kiemelésén küzdő Carl Lutz alkonzul 
ugyancsak szívszaggató jeleneteket élt meg. Mélyen megrázta, ahogy sokan kimen-
tésért könyörögtek, az élni akarás utolsó fellobbanásait látta az emberek össze-
roppanása előtt. A tolongókat „kutyakorbáccsal verték, amíg vérző arccal a földön 
nem hevertek”. A látványtól megborzadt két svájci polgár, Lutz és felesége semmit 
sem tudott segíteni. Fegyverrel fenyegették meg őket.26  

Budapesten a pártszolgálatosok a gyilkolás új válfajaként a dunai rakpartokon 
az éjszakában csoportos kivégzéseket rendeztek. A zsidókat sújtó vérengzések már 
októberben előfordultak, november végétől napi gyakorlattá váltak. A pártházak-
ban,27 a fővárosi utcákon és tereken, alkalmilag a kórházakban és lakásokban épp-

                                                         
23

 DIZSERI Eszter: Zsindelyné Tüdős Klára Életrajz-dokumentumokban 1895-1980. Kiadja a Magyar-
országi Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest, 1994. 160.  

24 Fekete könyv 227-228.  
25

 Nemzetközi Vöröskereszt genfi levéltára G 59/12-361.   
26 Sonderdruck. Neue Zürcher Zeitung Nr. 2464 1961. június 30.  
27 A „védett gettó” közelében három nyilasház is létezett. Ezeken kívül a pesti oldalon fontos szere-

pük volt a Városház u. 12-14-ben összegyűlt nyilasoknak, a nyilaspárt Erzsébet körút 49-ben működő 
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úgy gyilkoltak, mint a Duna partján. Szinte felfoghatatlan, hogy miközben jártak a 
villamosok, játszottak a mozik, működtek a mulatók, az újságokban sportesemények 
híreit közölték, a köztereken véres, hiányos ruházatú meztelen hullák, nyakukban 
gyalázkodó táblákkal akasztott emberek voltak láthatók. Az ehhez hasonlítható gyil-
kosságsorozatok – magyarok követték el honfitársaikkal szemben - más európai 
nagyvárosok modernkori történetében ismeretlenek. A csoportos öldöklés utóbbi 
válfaja addig tartott, míg a folyam partjai az ostrom körülményei között megközelít-
hetők voltak. Óvatos becslések szerint 3.600-4.000 embert lőttek a Dunába.28  

A magyar fővárosból Edmund Veesenmayer német birodalmi megbízott nov-
ember 13-án „kereken 27 000 mindkét nembeli menet- és munkaképes zsidó” gya-
logmenetéről jelentett Berlinnek. Még további 40 000 munkaképes magyar zsidó 
német célokra való átadásával számolt, őket 2.000 – 4.000-es napi csoportokban 
indítják majd útnak. Ezután becslés szerint 120 000 zsidó marad Budapesten, vég-
leges sorsuk elsősorban a szállítási lehetőségektől függ.29   

Danielsson és a Vatikán diplomatája, Angelo Rotta november 17-én tárgyalt 
Szálasival. A pápai nuncius kemény hangon, megrendítő tényeket sorolva lépett fel 
a gyalogmenetekbe kényszerített zsidók védelmében. A miniszterelnök és nemzet-
vezető az atrocitásokat letagadta, végül kényszerűen kivizsgálásukat ígérte. Serédi 
Jusztinián esztergomi érsek, bíboros hercegprímás, felsőházi tag visszatérően tilta-
kozott Szálasinál a terror, a folytonos kegyetlenkedések miatt. December 1-jén tú-
szok szedése, a zsidó állampolgárok elleni atrocitások okán emelt kifogást. Inter-
venciója eredménytelen maradt.30  

A hatalom továbbra is fékezhetetlen, arrogáns volt. Szálasi intézkedésére a fő-
leg zsidók által lakott, kijelölt belvárosi utcák együttesében létrehozták, december 
10-én lezárták Európa utolsó zsidógettóját.31 A fapalánkkal elkülönített negyed a 
207 négyzetkilométer kiterjedésű főváros területéből 0,3 négyzetkilométert tett ki. 
Körzetekre osztották, a négy kaput egyenruhás rendőrök és fegyveres nyilasok 
őrizték. 1945. január 18-ig 243 lakóépületben, inkább ezek pincéiben, fáskamrái-
ban zsúfolódtak egybe, nyomorogtak és a túlélésben reménykedtek az ide bekény-
szerített, bekísért zsidók. Hivatalos létszámuk 1945. január 2-án 52 688 (köztük 
5 730 gyerek), 8-án 62 949 (6 759 gyerek) volt.32   

A mentési bátor cselekedetekhez soroljuk a gettó egyik kiemelkedő vezetője, 

                                                                                                                                   
„vagyongyűjtő osztályának”.   

28 Az autodaféknak gyakran maradtak túlélői. Előfordult, hogy a nyilasok a sötétben rosszul céloz-
tak, vagy a csoportos kivégzések részesei közül többen sérülés nélkül a jeges Dunába ugrottak. Az így 
megmenekült – véresen sebesült vagy lövést nem kapott személyek - általában valamelyik hídfőnél 
vagy csatornakifolyónál vergődtek ki a vízből. Többen a közeli svéd védett házakban, a Wallenberg által 
felszerelt, már említett kórházban kaptak menedéket, orvosi ellátást.  

29
 A Wilhelmstrasse 910.  

30 Esztergomi prímási levéltár 1944-8996. sz.   
31 A központi vagy nagy gettó létesítése november 12-én, a nyilas pártszolgálatosoknak kiadott 

„szolgálati utasítással” indult, november 29-én, Vajna Gábor belügyminiszter által kiadott 8935/1944. 
BM rendelettel folytatódott.   

32 Részletesen SZITA Szabolcs: A zsidók üldöztetése Budapesten 1944 -1945. Holocaust Füzetek 
1994. 4. 60-71.  
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Domonkos Miksa mellett ál-rendőrségi összekötőként tevékeny Rónai Zoltán akció-
it. Követségi „munkaigazolványát” mutatta fel, mely szerint november 30-ától a 
Svéd Királyi Követség, valamint a Svéd Vöröskereszt repatriálási osztályának állan-
dó munkatársa volt. Wallenberg igazolásával (és más követségi papírokkal) számos 
életet mentett meg. December 2-án sikerrel cselekedett - a kivételezett, ám a nyi-
lasok által Damjanich utcai lakásáról késő éjjel elhurcolt - Hajós Alfréd olimpiai 
bajnok

33
 és családja, közvetlen rokonai érdekében.  

A kitűnő építészmérnök később tanúsította, hogy Rónai másnap a központi get-
tóban határozottan, civil ruhás hatósági közegként lépett fel. A ház udvarán név 
szerint gyülekeztette, majd hangos szóval „elvonultatta” a Hajós családot. „Erélyes 
fellépésével s annak látszatával, hogy a rendőrséghez tartozik, tévedésbe ejtette a 
rendőröket és nyilas őreinket. Ezzel módot adott menekülésünkre.”34  

 
A novemberi hegyeshalmi deportálás   
A budapesti Svéd Királyi Követségnek is része volt abban, hogy először a VI. ke-

rületi Benczúr utcában, majd további épületekben, a 701 számmal jelölt század ál-
lományába gyűjtötték egybe a külföldi védőútlevéllel vagy kormányzói mentesítés-
sel rendelkező munkaszolgálatosokat. Az ügyben Herbeck József ezredes (neve 
Wallenberg fennmaradt noteszében megtalálható) jóindulattal intézkedett. Követ-
ségi autón utazta be a főváros környéki sáncásó táborokat, hogy „kiemelje”, azaz a 
Benczúr utcába vezényeltesse az érintett zsidó férfiakat. A létszám gyorsan növe-
kedett, emiatt újabb számozást vezettek be.35  

A budapesti honvéd hadtesthez tartozó 701 idegengyűjtő század növekvő lét-
számának felosztásából jöttek létre a svéd, a svájci, a portugál, a vatikáni követség 
védettsége alatt álló (erről irattal rendelkező) ún. védett zsidó munkásszázadok. A 
németeknek immár minden munkaképes emberre szükségük volt. Adolf Eichmann 
SS-Obersturmbannführer deportáló kommandója a követségi védettséggel mit 
sem törődve, megkaparintotta őket. Ismét a magyar csendőrség volt a segítségére.  

Szuronyos fegyverrel magyar tábori csendőrök jelentek meg november 28-án és 
29-én hajnalban Budapesten a zsidó munkaszolgálatosok körleteinél. Gyors ébresztő 
után az épületrészeket körbezárták, a századok honvédségi parancsnokait leváltot-
ták. Az intézkedés bevált. A csendőrök ellenállás és veszteség nélkül a Józsefvárosi 
pályaudvarra kísérték az SS-nek átadandó, egyenként legtöbbször kétszáz fős mun-

                                                         
33 Hajós Alfréd (1878-1955) 18 évesen lett úszásban olimpiai bajnok, Magyarország első aranyér-

mes olimpikonja. Építőművészként számos középület, a Nemzeti Sportuszoda (1930) és az újpesti Me-
gyeri úti Sporttelep tervezője volt.  

34 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) VI/54, 15/1. Hajós építészmérnök levele 
Rónai Zoltánhoz Budapest, 1946. július 4. A Wallenberg aláírásával, követségi bélyegzővel ellátott iga-
zolványt többször hosszabbították, utoljára 1945. január 31-ig.  

35 Az elégett iratok miatt töredékesen a következő századokról van adat: 701/1, 701/12, 701/14, 
701/19, 701/31, 701/33, 701/39, 701/ 40, 701/104, 701/201, 701/300, 701/301, 701/302, 701/304, 
701/305 (félszázad volt), 701/306, 701/309, 701/A, 701/B, 701/D, 701/S, 701/V. SZITA Szabolcs: Halál-
erőd.  A munkaszolgálat és a hadimunka történetéből, Kossuth Könyvkiadó – ÁKV, Budapest, 1983. 278-
279. Ez a nagyságrend 4000-nél több munkaszolgálatost jelent. A 701 idegengyűjtő század munkaszol-
gálatosait az Aréna (ma Dózsa György) úti zsidó templomban is állomásoztatták.      
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kaszolgálatos századokat. Köztük voltak a svéd „védett” munkaszolgálatosok is.36 Lé-
vai Jenő szerint a váratlan akcióról a svéd követségi titkárt valamiképp értesítették. 
„Kis autóján” követte őket, s egész napos küzdelmet folytatott kimentésükért.  

Wallenberg megbízottai névsor olvasásával, a nyilasok által eltépett svéd ok-
iratok tulajdonosai azonosításával húzták az időt. A pályaudvarra kivitt követségi 
Schutz-Pass regiszterekben37 a követségi titkár maga is kereste a neveket. Közben 
munkatársa, Veres Tamás titokban fényképeket készített. Ismeretlen számú vé-
dencet – bizonytalan adat szerint 411 deportálásra szánt zsidó munkaszolgálatost -
ekként mentettek meg.  A „valóban svédek” száma 283-at tett ki. A többiek a cso-
portba vegyült san salvadori és más védettek voltak.38   

Az akciót valószínűleg a Sicherheitsdienstnek (Biztonsági Szolgálat, SD) jelentet-
ték. A tömeges vasúti szállítást elrendelő, irányító Eichmann-kommandó sokat 
próbált tisztje, Theodor Dannecker SS-Hauptsturmführer39 hiúsította meg. A svéd 
követségi titkárt életveszélyesen megfenyegette, mivel – írta Lévai - valamilyen 
okból rendkívül ellenséges érzülettel viseltetett vele szemben.40 A fővárosban 
olyan hír keringett, hogy Dannecker egyfajta autós vadászatot is folytatott. „Hete-
ken át igyekezett Wallenberget autószerencsétlenség előidézésével a mentés mun-
kájából kikapcsolni. Arra készült, hogy hatalmas autójával Wallenberg egészen kis 
kocsiját valahol legázolja. Szándékát nem titkolta el és így kitudódott.”41  

A mozgékony titkár autóját rövidesen védencei megismerték, figyelték. A Jó-
zsefvárosi pályaudvarról kimentett zsidó munkaszolgálatos csoport42végleg meg-

                                                         
36 A szökés, elrejtőzés közben elfogottakat a nyilasok a Józsefvárosi pályaudvarhoz közeli Teleki tér 

4. sz. házban gyűjtötték össze. Wallenberg ottani megjelenéséről, regiszteres könyv alapján húsz-
huszonöt svéd védett zsidó fogoly kiemelését idézte fel FÜLÖP György: Vészkorszak című forrásértékű 
kötetében. Focus Kiadó H. n. é. n. 91-92.    

37
 A svéd védőútlevelesek nevét „Svédországba szállítás céljából” kollektív útlevélbe, több, könyv-

ként bekötött regiszterbe is rögzítették.   
38 LÉVAI: Wallenberg 293.   
39 Theodor Dannecker (1913-1945) 1944-ben a budapesti Eichmann-kommandó tagja, „az európai 

zsidókérdés végső megoldásának” fanatikus végrehajtója volt. Ember Mária 1984-ben a Magyar Nem-
zetben Egy úr Eichmann stábjából címmel adatokban gazdag cikksorozatot közölt róla. 1984. május 13, 
20, 27, június 3, 10, 17, 24. Tevékenységének feldolgozása Claudia STEUR: Theodor Dannecker. Ein 
Funktionär der „Endlösung”, Essen, 1997.   

40
 LÉVAI: Wallenberg 138. Újabb kutatások alapján Wallenberg megfélemlítéséről egy újabb variáns 

is létezik. Eichmann és Dannecker 1944 decemberében a Svéd Vöröskereszt egyik tagja előtt fenyege-
tőztek, „lelövik a zsidókutya (Judenhund) Wallenberget”. Néhány nap múlva – a szovjet csapatok köze-
ledése miatt – a Sicherheitsdienst tisztjei Budapestről gyors távozásra kényszerültek. Christian 
GERLACH - Götz ALY: Az utolsó fejezet. Reálpolitika, ideológia és a magyar zsidók legyilkolása, Noran–
Kiadó 2004 Kft. 2005. 297.  

41 LÉVAI: Wallenberg 138. A szerző szerint a közvetlenül fenyegető veszélyre Wallenberget régebbi 
ismerőse, Büchler Izsó tőzsdetanácsos és dr. Wilhelm Károly figyelmeztette. Dannecker közvetlen autó-
használatára és fenti szándékára nem találtunk adatot, még utalást sem. Parancsnokának, Eichmann-
nak viszont három személyautó, kényelmes rózsadombi villa, benne hét fős kiszolgáló személyzet állt 
rendelkezésére. Gideon HAUSNER: Ítélet Jeruzsálemben, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984. 380.   

42
 Budapest első pályaudvarának - ma már használaton kívüli - épületén Wallenberg tiszteletére 

2006. január 17-én ünnepélyes keretek között emléktáblát avattak. A Nemzetközi Raoul Wallenberg 
Alapítvány és a magyarországi Raoul Wallenberg Egyesület összefogásával bronzból és cédrusfából ké-
szült táblán a svéd mentőakciók angol és magyar nyelvű leírása olvasható.     
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könnyebbült, mikor a svéd védett házba43 való visszatérésekor meglátta a jármű-
vet. Néhányan „felismerték az autót és futótűzként terjedt el közöttük: itt van Wal-
lenberg”.44 Kora reggel többször az óbudai téglagyárakhoz hajtatott, ahogy menté-
si céllal fel-feltűnt a pesti oldalon, a Teleki téren is. 

A budai Bécsi úton a Óbuda-Újlaki téglagyár a hegyeshalmi gyalogos deportálás, a 
német érdekekből elrendelt dunántúli és határ menti erődítési kényszermunka gyűj-
tőhelyeként szolgált. (A Teleki téren a nyilasok több épületet ugyanerre használtak.) 
Innen gyakran a Józsefvárosi pályaudvar, a bevagonírozás és gyors elszállítás követ-
kezett.  Az utóbbi helyen Veres a titkár autójából is fényképezett: „bemásztam a hát-
só ülésre. A zsebkésemmel egy kis lyukat vágtam a sálamba, mögé dugtam a 
Leicamat, és úgy kezdtem el dolgozni. Wallenberg közben sorra emelte ki az embere-
ket a tömegből. Én igyekeztem mindent lefényképezni, a fegyvereseket, a csendőrö-
ket, miként bánnak a deportáltakkal, hogy legyenek bizonyítékaink.”45  

Autóval járt Raoul Wallenberg a Budapest és Hegyeshalom közötti, akkor 1. sz. 
országos főútvonalon is. Lévai részletesen és színesen – az időpont és a visszaem-
lékező nevének említése nélkül - beszámolt egy országúti expedícióról, mely a gya-
logos deportáló menetbe kényszerítettek megsegítésére, a svéd védlevelesek ki-
emelésére irányult.  

Lévai Jenő kötetében Wallenberg alakja idealizáltan jelenik meg. A svéd titkár 
szerinte út közben a legnagyobb záporban rakodómunkásként dolgozott: zsákokat 
és konzerveket hordott, haldokló betegek részére gyógyszert és élelmiszert rakott 
le.46 Mosonmagyaróvárott segélyhelyet, mozgókonyhát létesített, „elvegyült a sze-
rencsétlen emberek között, kikérdezte őket, cigarettát, rumot, ennivalót osztoga-
tott a halálba menetelők között”. Hegyeshalomban szembeszállt a csendőrséget is 
terrorizáló (?) nyilasokkal. Biztos, határozott fellépésére „a csendőrök nem támasz-
tottak nehézséget a szelektálásnál”.  

Az idézett állítások erős túlzások. A továbbiak is, hogy „Wallenberg különben egy 
egész, deportáltakat szállító vonatot is feltartóztatott Hegyeshalomnál, hangoztatva, 
hogy ’tudomása szerint’ azon svéd védettek is tartózkodnak.”47 A történetből kibo-

                                                         
43 1944 nyarától a pesti oldalon a Pozsonyi út környéki 72 svájci és 32 svéd védettségű ház képezte 

magvát az ún. nemzetközi gettónak, mely novemberben a Szent István körút mentén a Tátra utcáig tartott.  
44 LÉVAI: Wallenberg 140.  
45 Magyar Hírlap, 1994. december 24. 18.   
46 Az aligha valós, túlzó történet Salamon Mihály emlékezésében is megjelent. A szerző – hallomás-

ból - írta, hogy a gyalogmenet idején létesített szőnyi táborban, ahol „sok svéd védett volt”, Wallenberg 
fellépése nyomán „majdnem közelharcra került sor a nyilasokkal”. Gönyün „parancsot adott” az élelem 
nagyobb részének uszályokra rakására. Mivel emberei a munkát nem a kívánt tempóban végezték, „ne-
kivetkőzött maga is, és úgy diktálta a rakodó munkásoknak a tempót”. Vámos György (szerk.): Üvegszi-
get, Makkabi Budapest, 2008. 290.    

47 LÉVAI: Wallenberg 147-149. Újabb variánsban: „Wallenberg egy alkalommal későn ért a pályaud-
varra; az auschwitzi transzport már elindult. Autójával üldözőbe vette a vonatot, és a volt osztrák ha-
tárnál utól is érte. Odalépett a magyar parancsnokhoz, előadta szokásos követelését védencei őrizetbe 
vételére (? szerző megjegyz.), és bérelt teherautókon több száz deportáltat hozott vissza a fővárosba.” 
Charles FENYVESI: Mikor az angyalok túljártak a világ eszén, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2001. 88. Az 
állítás kronológiailag és tényszerűen sem állja meg helyét.     
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gozhatatlan, hogy a Wallenberg-expedícióban a három személyautót ki vezette és a 
deportálási útvonal menti megállóhelyeken miért nem a sofőrök rakodtak.  

A magyar külügyminisztérium fennmaradt irataiban olvasható, hogy Raoul Wal-
lenberg és Per Anger november 23-án és 24-én járta meg a Budapest-Hegyeshalom 
autóutat. A tapasztaltakról báró Kemény külügyminiszternek Emlékeztetőt készí-
tettek. Soraiból kiviláglik, hogy éles szemmel figyelték a megrázó látványt nyújtó 
deportáló gyalogmeneteket. Együttérzéssel mérték fel a magyar-német határra 
vezényelt zsidó férfiak, a katonai munkaszolgálatosok és elhurcolt budapesti polgá-
ri lakosok (főként nők) felszerelését, helyzetét és testi-lelki állapotát. Gönyű nagy-
községet, Mosonmagyaróvárt és a határ közeli Hegyeshalom községet említik. Fel-
tehetőleg ezeken a településeken tudtak információkat gyűjteni a nyolc napos 
novemberi gyaloglás viszontagságairól és következményeiről. Megállapították, 
hogy sem Budapesten, „sem a hegyeshalmi átadásánál nem tartják 100 %-os tisz-
teletben a külföldi okmányokat”.    

Tárgyilagos és megrendítő leírást adtak (mennyire más az előbbiekben idézett 
heroizálás!) „a szinte állati sorba süllyedt”, elcsigázott emberekről.48 Mintha az SS- 
koncentrációs táborainak egyik élőképét, a végsőkig kiéhezett foglyoknak a csekély 
kenyérporcióért folyt napi dulakodását látták volna: „Midőn a Bizottság saját 
útikészletéből némi élelmet akart közöttük kiosztani, a tömeg szinte megostromol-
ta őket, az emberek összeverekedtek, csakhogy a kis szendvicscsomagokhoz jussa-
nak”. Az Emlékeztető szerint a Svéd Királyi Követségtől „ismételten megtagadták, 
hogy tehergépkocsikat küldjön az emberek élelmezésére, csak két nappal ezelőtt 
vált ez hivatalosan lehetségessé”.49  

Mindebből következtethető, hogy Wallenberg és Per Anger50 – a november 19-
én kért engedély alapján - követségi személyautóval tette meg a 240 km-es utat. (A 
sofőr(ök) személyéről nincs adat.) Alkalmilag „saját útikészletből” szendvicset pró-
báltak szétosztani. A Lévai említette zsákokról, mozgókonyhákról stb. szó sincsen.  
Teherautók további kiküldése, felhasználása is kétséges, mert november 20-án 
Szálasi – a hangos felháborodás miatt - leállíttatta a nők gyalogos deportációját. 
Ezután ha kiküldtek követségi megbízásból teherautót, (és rakományát a nyilasok 
nem vették el út közben), talán a határra az utolsó csoportokban bevánszorgó fő-

                                                         
48 Hasonlóan THASSY Jenő: Veszélyes vidék című önéletírásában. Pesti Szalon Könyvkiadó, Buda-

pest, 1996. 379-380.   
49 MOL K 63. Küm. Pol. 13029 sz. A beszámoló magyar nyelvű változatát közli KARSAI Elek - KARSAI 

László: A Szálasi per, Reform Lap- és Könyvkiadó Rt. 1988. 736-737.    
50 A hegyeshalmi felderítő túra Per Anger magyarul is megjelent emlékezésében helyet kapott. A szer-

ző szerint Wallenberggel ketten, autón utaztak. Az időpontot - tévesen – december elejére teszi, valamint 
több állítására (Wallenberg ezután újra meg újra útnak indult mentési céllal, a védlevelesek érdekében a 
fővárosból kivezető országutakon és a határállomáson ellenőrzőpontokat állított fel, Eichmann pedig He-
gyeshalomban leszámolta volna az átadandó magyar zsidókat) nincsen bizonyíték. Per Anger 65-66. Adata-
ink szerint a hegyeshalmi átadásnál a magyar parancsnokság mellett alkalmilag Dieter Wisliceny SS-
Hautpsturmführer intézkedett. A német oldalon (Zurndorf) pedig Rudolf Hoess SS-Obersturmbannführer 
(az Auschwitz-Birkenau-i lágerkomplexum volt parancsnoka) kezében volt az irányítás.  
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városi zsidókon segíthettek valamit.51   
A hegyeshalmi utat a Pesti Izraelita Hitközség 1945. június 21-i, Raoul Wallen-

bergre emlékező ünnepi ülésén is említették. Domonkos Miksa hitközségi ügyvezető 
kijelentette: Wallenberg „követte a végnélküli sorokat és még Hegyeshalomból is ho-
zott vissza szerencsétlen zsidókat, akikhez nem fűzte rokonság, nem voltak ismerősei, 
nem nézte, honnan jönnek, kicsinyek-e vagy nagyok, gazdagok vagy szegények. Csak 
egyet nézett: látta, hogy védtelenek, megalázottak és biztos romlásba indulók.”

52
  

Egy 1992-ben közölt visszaemlékezésben Wallenberg Győrben elhurcolt zsidó 
fiatalokat (gyerekeket) mentett meg, és sofőrjére, Langfelder Vilmosra bízta őket. 
Nagy kerülőkkel, igazoltatásokon át jutottak vissza Budapestre. „A követség pincé-
jében voltunk, de ott rövid időn belül olyan zsúfoltság volt, hogy egy másik ház pin-
céjében bújtunk meg. Egy nagyon rendes református pap vigyázott ránk.”53  

A követségi titkár budapesti autós mozgása, országúti és hegyeshalmi megjelené-
se bátorítást, kitartást adott a mentéssel megbízott külszolgálati tisztviselőknek is. 
Dr. Breszlauer Árje több (dokumentált) akció összegezésében írta: Raoul Wallenberg 
„segítsége, de főképpen személyes bátorsága nélkül nem tudtuk volna annyi testvé-
rünk életét megmenteni. Saját munkánkra vonatkozóan (védlevelek kitöltése, osztá-
sa, védlevelesek kiemelése szerző megjegyz.) ugyanezt állíthatom.”54 A humanitárius 
akcióban közvetlenül és tartósan részes Falk Lászlóné, Wallenberg egyik titkárnője 
ugyanígy emlékezett. „Gyors elhatározás, villámgyors cselekvés, mégis éles meggon-
doltság és hihetetlenül kitartó munkabírás” – ez volt Wallenberg.55  

A külföldi diplomaták országúti feltűnését, zsidókat segítő, mentő akcióit jelen-
tették Berlinbe Ernst Kaltenbrunner SS-Obergruppenführernek, a Sicherheitspolizei 
és az SD vezetőjének. Arról is értesítették, hogy a svájciak által „kiadott védlevele-

                                                         
51

 A november 23-24-i svéd expedíció idején százötvenhárom zsidót mentettek ki. Négy vagonban 
Budapestre indították vissza őket, ám útjuk csak Komáromig tartott. A csoportot a nyilasok elhurcolták, 
a helyi Csillagerődbe zárták. A komáromi eseményekről SZITA Szabolcs: A komáromi deportálás 1944 
őszén, Magyar Auschwitz Alapítvány - Holocaust Dokumentációs Központ Budapest, 2002. 3-20. Per 
Anger „körülbelül 1500 zsidó” kimenekítésére emlékezett. Id. mű. 66. Zvi Erez izraeli túlélő 2007. márci-
us 14-i emlékezése szerint 1944. november 25-én és 26-án - Wallenberg mentő beavatkozása nyomán – 
családjával vonatozott Hegyeshalomból vissza Budapestre. A vagonukban lévő kimentettek (nyolcvanan 
lehettek) bántatlanul értek a Kelenföldi pályaudvarra. Első közlés BENEDEK István Gábor- VÁMOS 
György: Tépd le a sárga csillagot, Pallas Lap- és Könyvkiadó Budapest, 1990. 41.  

52 LÉVAI: Wallenberg 258. A hegyeshalmi mentés helyet kapott Bach Mariannak, Wallenberg egyik 
irodai munkatársának „Ohne Gottes Beistand - wo wäre ich da heute” című, 2004-ben Kerzersben 
(Svájc) készült német nyelvű emlékezésében is. Kézirat a szerző tulajdonában, 13.   

53 GERVAI Tamás: Egy „Wallenberg-gyerek” Új Élet 1992. június 15. A svéd követség pincéjében 
mentett zsidók összegyűjtésére, tartására nincs bizonyíték. Talán egy svéd védett házról lehet szó.   

54 Dr. BRESZLAUER Árje: Életmentés a  Budapest - Hegyeshalom országúton Közli Tanúk vagyunk..! 
Szerkesztette GALILI-GEMEINER Ervin. A szerkesztő kiadása Tel Aviv é.n. 252-255. Emlékezésében emlí-
ti, Hegyeshalomban a Nemzetközi Vöröskereszt megbízottainak a hatóságok nem engedélyezték, hogy 
a sorból kidőlt zsidóknak orvosi segélyt nyújtsanak. Uo. 255. Lévai Jenő felidézte, hogy december 2-től a 
svéd királyi követség budapesti kórházába felvettek deportálásból megmentett, Hegyeshalomból visz-
szahozott embereket, „akiknek lábait fekélyek borították, alszáruk a háromszorosára volt megdagadva, 
csontig voltak már lesoványodva és a vérkeringésük fenntartásához annyi gyógyszerre volt szükség, 
hogy egy nagy közkórház raktárát is kimerítette volna.” LÉVAI: Wallenberg 271.        

55 Uo. 292.  
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ket a honvédkísérő egységek respektálták”.56  
Az embermentést szolgálták a diplomáciai átiratok is. November 26-án a svájci 

követség a magyar külügyminisztériumhoz intézett szóbeli jegyzékében fontosnak 
tartotta, hogy „valódi kivándorló okmányokkal rendelkezőket ne vigyenek a Budai 
Téglagyárba és azokba a házakba, amelyek svájci védelem alatt állnak, erre fel 
nem jogosított személyek nem léphessenek be”. „Kiváló nagyrabecsülésével”, egy-
úttal a diplomácia eszközével leszögezte, hogy az „erre vonatkozó útbaigazítás a 
Nyilaskeresztes Párt részére igen hasznos lenne”.57       

A hegyeshalmi országúton történt autós embermentés helyet kapott az 1961. áp-
rilis 11-étől folyt, történelmi jelentőségű jeruzsálemi Eichmann-perben. A tömeggyil-
kos felelősségre vonásakor a vád adatolta, hogy ez a mentési akció 1944 őszén ala-
posan felingerelte a gyalogmenetet kiötlő, szervező Eichmannt. „Megölöm Wallen-
berget, a zsidóknak ezt a kutyáját” – jelentette ki, a berlini Auswärtiges Amt (kül-
ügyminisztérium szerző megjegyz.) pedig arról nyilatkozott, hogy „a svéd követség-
nek a zsidó ügyekbe való beavatkozása mindenképpen jogtalan”.58 

A svéd követségi titkár megbízásából - diplomáciai megkülönböztető jellel - 
Steyer autóval utazott, értékes és sok kockázattal járó mentőmunkát végzett Alapy 
Gábor honvéd százados. Személyautók (és velük egy teherautó) hegyeshalmi útja 
öt évtizeddel később felbukkant Alapy visszaemlékezésében is. Az alkalomból el-
mondta, hogy Hegyeshalomban „sikerült Wallenberg segítségével megint egy cso-
portot kiválasztani, amelyet visszaküldtünk Budapestre”.59  

Egyes adatok szerint Wallenberg munkatársa, dr. Székely Iván szabadítási akció-
inál svéd felségjelet, követségi autót használt. A vidéki munkahelyre, munkatábor-
ba vezényelt, valamiképp kimentett svéd „védettnek” minősített zsidó férfiakat ez-
zel szállította vissza a fővárosba.60 Több budapesti nyilasházban járt. Bátran fellé-

                                                         
56 Az erről szóló levél Berlinben, 1944. november 11-én kelt. Randolph L. BRAHAM: The Destruction 

of Hungarian Yewry 2. New York, 1963. 810. A megállapítás az első menetek indítására érvényes. A 
mentés az elvadult nyilas kíséret, a mindenütt jelen lévő csendőrök miatt később sokban megnehezült.  

57 MOL K63 – Küm. pol. 1944-43. Zsidó ü. 13.150/1944. 
58 Az izraeli vádhatóság iratai az Eichmann-perben, T/1234; T/1244. Közli Gideon HAUSNER: Ítélet 

Jeruzsálemben. Az Eichmann-per története, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984. 374. David Cesarini 
újabb kutatásokra alapozva állítja, hogy Wallenberg halálos megfenyegetése Eichmann részéről tény, 
Danielsson emiatt felháborodását fejezte ki Veesenmayernek. A svéd tiltakozást Berlinbe is eljuttatták, 
Veesenmayer viszont érdektelennek tartotta, egyáltalán nem foglalkozott vele. (1944. december 17-
20.) Szerinte Wallenberg „elfogadhatatlan mértékben működött közre a magyar zsidók érdekében, aki-
ket a határ mentén gyűjtöttek össze munkaszolgálatra”. D. CESARINI: Eichmann. Élete és bűnei, Gold 
Book, Debrecen, 2004. 199-200.  

59 GYŐRFFY  László: Az olimpikon Wallenberg munkatársa volt, Magyar Nemzet, 1995. jú-
lius 13. Alapy Kelecsényi Évával folytatott, Wallenberghez kötődő mentőakcióinak története 
(az utóbbi emlékirataiként) megjelent franciául Eric Selegny magánkiadásában (h. és év né l-
kül). Péterffy csendőrszázados 1944. november 29-én kelt leveléből tudjuk, hogy a hegyes-
halmi deportálásban 80 magyar csendőr is részt vett. A százados 1100-1200 személy külön-
féle menlevelekkel történt kimentését panaszolta Ferenczy László csendőr alezredesnek . 
Üvegsziget 119.  

60 LÉVAI: Wallenberg 106. Emlékezések szerint Székely Lars Berg svéd diplomata barátja volt, édes-
anyjával a követség közvetlen védelmét élvezte. Ilyen akciókat bonyolított svéd követségi megbízott-
ként Engelmann István is.   
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pett a Józsefvárosi pályaudvaron, a Gestapo svábhegyi székhelyén és másutt a vé-
dencek érdekében. 1944 végén elhagyta a válságba jutott akciót. Átszökött a fron-
ton, végül Bukarestben kötött ki.61  

A zsidóknak, ill. zsidónak minősült személyek menekítése a Szálasi-érában „köl-
csönadásnak” nevezett deportálásból nehéz, összetett feladat volt. Az üldöztetés 
túlélőitől 1945-ben felvett jegyzőkönyvekben arról is olvashatunk, hogy a kíséret 
nélküli „visszaküldés” alkalmilag fiaskóval járt. A bujkálásban elfogott Weiss Ferenc 
a komáromi Csillagerődben kétszáz főnyi zsidócsoporttal szenvedett fogságot. Tag-
jait a hegyeshalmi deportálásból védlevéllel (eredetük ismeretlen, szerző 
megjegyz.) mentették ki, majd a főváros felé utazás közben a nyilasok feltartóztat-
ták. Kifosztásukat követően az erődből az SD „transzportjaként” deportálták őket. 
Weissék november 28-án teherszerelvényben érkeztek Németországba, a dachaui 
koncentrációs táborba.62  

Wallenberg közel fél éve tartózkodott Budapesten. Széles ismeretsége, értékes 
kapcsolati tőkéje alapján telefonregiszterében gyűltek a nevek, címek, a telefon-
számok. Követségeknek és nemzetközi segélyszervezeteknek, esetenként ezek ve-
zetőinek elérhetősége (többeket még Stockholmban írt be magának), német biro-
dalmi követségi tisztviselők, köztük Veesenmayer német birodalmi megbízott sze-
mélyi referensének telefonszáma. Magyar kormányhivatali vezetők és magas be-
osztású külügyi tisztviselők (mint Jungert-Arnóthy Mihály, a külügyminiszter állan-
dó helyettese), közigazgatási és karhatalmi elöljárók címének vagy hívószámának 
sokasága mellett mindössze néhány egyházi vezető, mint Bereczky Albert, Éliás Jó-
zsef, Schlachta Margit nevét találjuk. Pedig látható volt, hogy a kiterjedt terror el-
érte az egyházat és vezetőit, fővárosi és vidéki intézményeit.   

Az új ismerősők között sok neves újságíró, több sajtófőnök neve olvasható. 
Wallenberg katonai kapcsolatai főként a zsidó munkaszolgálatosok ügyében illeté-
kes személyekkel (Gobbi Ede százados, Temesváry őrnagy, Herbeck József ezredes, 
Fábián Lajos vezérőrnagy, Ferenczy László csendőr alezredes) épültek ki, ugyanez 
figyelhető meg a rendőrtisztek esetében. Az utóbbiak, mint Tarpataky Zoltán 
rendőr főfelügyelő, Horváth főtanácsos (toloncházi elöljáró), Lőcsey István rendőr 
őrnagy, dr. Ubrizsy Pál fogalmazó - és még egy sor név fennmaradt – az ember-
mentés ügyeiben mind valamiképp a követségi titkár „partnerei” voltak.  

A sorolt személyek között a deportálás egyik szorgos szervezője, Ferenczy 
csendőr alezredes kulcsszerepet töltött be. A vele vagy közvetlen beosztottjaival 
folyt tárgyalások, alkudozások Wallenbergtől, a mentésben részes külszolgálatos 
munkatársaktól sok időt és kitartó türelmet követeltek.  

A követségi titkár a Szálasi-kormány több vezető tisztviselőjének nevét és tele-
fonszámát jegyezte fel. Köztük található Láday István, a politikai rendőrségért fele-
lős belügyi államtitkár, Gera József, aki a nyilaspárt jogi osztályvezetője, majd a 
pártépítés főmegbízottja volt. A további több tucat (valódi vagy fedő) név és mo-
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nogram bizonyára fontos bizalmas kapcsolatait, (mint július 18-i levelében írta, „bi-
zalmi embereit”) rejti. Számos zsidó vezető, zsidó intézmények, köztük a kórházak 
hívószámait is regisztrálta. Ezek segélyezését, ellátását – különösen a nyilas rém-
uralom alatt - feladatai között tartott számon.63   

Raoul Wallenberg a magyar külügyminisztériumhoz jegyzékek sorát küldte vagy 
személyesen adta át. December 1-jén kelt 324. Hum. 1944. sz. feljegyzésében a 
nyilasvilág nyers valóságát rögzítette. „Rendkívül megnehezítve látja feladatát”, s 
„őszinte sajnálattal kell megállapítania, hogy úgy a kir. követség személyzetének 
tagjai, mint védettjei, állandóan különböző atrocitásoknak vannak kitéve”. A vé-
dett zsidók esetében is közvetlen a fenyegetés. Emiatt új védőútleveleket állítanak 
ki a korábbi védettek családtagjainak, akik eddig nem kaptak, valamint olyan to-
vábbi zsidó származású személyek részére is, akikhez svéd érdekek fűződnek.     

Korábbi tárgyalásokra, korlátokra való utalás nélkül bejelentette, „összesen 
ilyen módon a követség 7500 védőútlevelet állított ki”.64 A helyzet tovább romlott. 
A formális korlátok is átszakadtak, megszűntek. A „hungarista” különítmények 
tobzódása, az utcai embervadászat ülte torát.  

1944. december végén a budapesti embermentés egyik hőse, Raoul Wallen-
berg maga is bujkálásra, rejtőzésre kényszerült.    
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