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EGY RENDHAGYÓ „WALLENBERG-ÉLETRAJZ” 

 

Kovács Gellért: Alkonyat Budapest felett. Az embermentés és 

ellenállás története 1944–1945-benLibri Kiadó, 2015, 510 old. 

 

 

Raoul Wallenbergről könyvtárnyi irodalom született az elmúlt hét évtized folyamán. 

Jogosan merülhet fel a kérdés Kovács Gellért, a magyar származású, Stockholmban 

élő történész napokban a magyar könyvpiacon is megjelent Alkonyat Budapest felett 

című (svéd eredetiből átdolgozott) munkája kapcsán, hogy tud-e még a szakma 

bármi újat mondani az egykori diplomatáról.  

A nagytekintélyű stockholmi bankárcsalád fiatal tagja, Európa két 

legjelentősebb pénzemberének, a háború alatt német tranzakciók fedését is elvállaló 

Marcus és Jacob Wallenbergnek az unokaöccse a svéd követség hivatalos 

alkalmazottjaként érkezett Budapestre 1944. július 9-én. Felettes szerve, az amerikai 

War Refugee Board a budapesti zsidóság megsegítésének feladatát bízta rá. Mintegy 

6000 ember életét mentette meg. Budapesti kollegái 1945. január 17-én látták utoljára, 

az újlipótvárosi, akkori Phönix – ma Wallenberg – utca sarkán, egy ismeretlen 

autóban két orosz tiszt társaságában. Debrecenbe megy – úgy mondta, tárgyalni az új 

magyar kormány képviselőivel Budapest újjáépítéséről. Oda azonban sosem érkezett 

meg.  

 Hosszú hallgatás után 1957-ben tette közzé a Szovjetunió azt a jelentést, 

amely szerint 1947 nyarán a moszkvai Belső Börtön foglyaként vesztette életét, 

szívrohamban. 
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A történet – a forráshiányból adódóan – csupa kérdés. Az orosz levéltárak 

nem engedélyezik a Wallenbergre vonatkozó iratok szabad kutatását, s a Wallenberg 

család is elzárkózik a Stockholm Enskilda bank háború alatti dokumentumainak 

megnyitásától. Így csupán töredékes információk állnak a kutatók rendelkezésére 

arról, hogy mi történt 1939 és 1944 között Jacob és Marcus tárgyalóasztalánál, 

mennyit tudhatott ezekről unokaöccsük, s hogy a két bankár neve és háború alatti 

tevékenysége szerepet játszott-e abban, hogy a War Refugee Board éppen Raoult 

választotta budapesti missziójához.  

  A szakma nem tehet mást, mint a kutatható forrásokat elemzi. 

 Azonban a történet rekonstruálható része is hiányos még. Milyen akciókban 

vállalt szerepet Wallenberg Budapesten? Hogyan és milyen feltételekkel zajlott a 

védőútlevelek kiadása? Kikkel állt kapcsolatban a svéd diplomata? E kérdésekre a 

pontos választ rengeteg mítosz nehezíti, amelyek kitöltik ugyan a kép hiányzó 

mozaikdarabjait, azonban csak nehezítik a valóság feltárását. 

A magyar Wallenberg irodalom mindemellett óriási elmaradásban van a téma 

nyugati kutatóinak tudásával szemben. Huszonnégy évvel ezelőtt, 1991-ben juthatott 

először hozzá egy svéd-orosz bizottság a moszkvai Lubjanka börtön levéltárának 

(erősen szelektált és retusált) anyagaihoz. Az itt nyilvánosságra került 

dokumentumok egy kis töredéke volt az utolsó forrásbázis, amelyet a magyar 

szakmai köztudat az elmúlt évtizedek külföldi publikációiból ismer és használ. (Egy 

magyar újságírónőnek, Ember Máriának köszönhetően). Szinte semmi egyéb nem 

jutott el Hegyeshalomtól keletre az elmúlt húsz esztendő folyamán a svéd és 

amerikai forráskiadványokból és tudományos munkákból. Kivételt képez Bengt 

Jangfeldt biográfiája (Raoul Wallenberg élete. Park Kiadó, Bp. 2014), amely tavaly 

jelent meg Magyarországon. Mivel azonban a szerző a mitologizáló Wallenberg-

irodalom egyik legmarkánsabb képviselője, a munka kevés új forrással és sok, új 

ruhába öltöztetett régi legendával gazdagította csupán a magyar közbeszédet. 
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Az Alkonyat Budapest felett egyik legnagyobb érdeme, hogy széleskörű svéd és 

amerikai tudományos irodalmi bázisra építkezik, használja és hivatkozza ezeket a 

munkákat. Ezzel, ha nem is spórolja meg a magyar szakmának az elmúlt évtizedek 

publikációinak végigolvasását, legalább beemeli ezek létezését a köztudatba. 

 Kovács Gellért a munka bevezetőjében több szellemi mestere közül elsőként 

Lévai Jenő nevét említi.  Lévai 1948-ban – a Wallenberg család kérésére – írt munkája 

máig erősen befolyásolja a svéd diplomata személyéről kialakult képet. A magányos 

hőst, aki egymaga állt minden budapesti embermentési akció középpontjában, az 

1948-as életrajz teremtette meg.  E mostani kötet elemeire szedi a Lévai-mítoszokat, 

és egyenként emeli nagyító alá a darabjait. Feltérképezi a háborús Budapest 

különböző ellenálló és embermentő csoportjait. Az Állambiztonsági Levéltár eddig 

publikálatlan forrásait használva mutatja be többek között a Taurus csoport, a 

Magyar Felszabadítási Mozgalom s a KISKA-századok tevékenységét. Wallenberg 

személye köti összea könyv fejezeteit, a szerző elbeszéli, hogy a svéd diplomata 

számos társasággal kapcsolatban állt, bemutatja azonban, hogy valójában szó sincs 

arról, hogy ezek a csoportok egytől egyik svéd védnökség alatt működtek volna, 

arról pedig a legkevésbé sem, hogy minden embermentő akció Wallenberg 

személyes felügyeletével zajlott. 

 Ugyancsak érdeme a munkának, hogy nem kerüli meg a kérdést: volt-e 

Wallenbergnek Budapesten az embermentésen kívüli megbízatása? Belefolyt-e a 

különböző ellenálló tömörülések más jellegű akcióiba? Ezt a problémakört a 

mitologizáló Wallenberg-szakirodalom folyamatosan elhallgatja. A csekély, de annál 

hangosabb, magát „szakmainak” nevező csoport pedig, amely a magyar 

holokausztot relativizálja, sötét kémtörténetté torzítja. Régóta köztudott tény – még 

ha bizonyos időközönként az újdonság erejével kerül is a címlapokra –, hogy 

Wallenberg finanszírozója, a War Refugee Board nevű amerikai szervezet a CIA 

elődjének, az Office of Strategy Service-nek (OSS) alárendelve működött. Az sem 
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friss információ, hogy Wallenberg közvetlen felettese, Iver C. Olsen az OSS 

stockholmi képviselője is volt egyben. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a fiatal 

svéd kémkedett az Egyesült Államok számára Budapesten. Egy korabeli OSS 

névjegyzék nem „agent”-ként, hanem „asset”-ként említi, amely terminus sokféle 

megbízatást jelölhetett, konkrét hírszerzést azonban nem. Olsen élete végéig tagadta, 

hogy Wallenbergnek bármilyen kémkedési megbízatása lett volna. Amennyiben a 

svéd férfi feladatot kapott az embermentésen túl, feltehetően komolyabbat kapott a 

hírszerzésnél. Az igazi kérdés az, hogy kapcsolódott-e Budapestről valamilyen 

szálon azokhoz az amerikai‒német különbéke előkészítési próbálkozásokhoz, 

amelyekben két befolyásos nagybátyja közvetítői szerepet vállalt, éppen a kérdéses 

időszakban. 

Ezzel kapcsolatos Kovács Gellért könyvének egyik legérdekesebb 

forrásfelfedezése: egy, a svéd katonai elhárítás központi osztályáról származó távirat. 

Az intézményt Raoul Wallenberg egyik közeli rokona vezette. 1944 őszén – az irat 

szerint – a svéd titkosszolgálat két rádió-adó-vevőt küldött Budapestre, a Magyar 

Felszabadítási Mozgalom részére, ezeken keresztül a csoport tagjai a dunai német 

hajómozgásokról értesítették a svédeket, akik az információkat továbbították a 

szövetségesekhez. A készülékeket kézbesítő futár neve szerepel Wallenberg 

határidőnaplójában, éppen ebben az időszakban, a kérdéses magyar ellenálló csoport 

szellemi vezetője pedig az a Szent-Györgyi Albert volt, aki mind a korábbiak, mind a 

későbbiek folyamán aktívan részt vett béketapogatózásokban. A professzor svéd 

védettségű házban rejtőzött német és nyilas üldözői elől.  

Azokat a forrásokat sem hallgatja el a monográfia, amelyek néhol homályosan, 

néhol egészen direkten arra utalnak, hogy Raoul Wallenberg 

fegyverszállítmányokkal segítette az ellenálló csoportokat, feltehetően nem is 

egyszer.  
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Minden érdeme ellenére meglátszik azonban a köteten, hogy stockholmi 

kutató írta eredetileg svéd nyelven, svédeknek. Forráselemzései pontosak és 

alaposak, az elemzések mögött ellenben gyakorta hiányzik a magyar történelmi 

háttér. Az is világosan látszik, hogy a szerző bizonytalan a magyarországi történeti 

munkák értékét illetően. Közismert és sokat kutatott eseményekre népszerűsítő 

folyóiratokból hivatkozik. Ennél azonban nagyobb problémát okoznak a 

főszövegben azok az esetek, amikor a politikatörténeti háttér forrásai levéltárban 

talált vallomások, visszaemlékezések, amelyek pontatlanul idézik fel az 

eseménytörténetet. A szerző nem korrigálja ezeket a hibákat.  

Összességében mindezek ellenére elmondhatjuk, hogy a munka magyar 

szemszögből hiánypótló. Több évtizednyi elmaradásunkhoz ad hozzá 

kulcsfontosságú információkat – magyarul. Európai szinten is kiemelkedő 

mindemellett az a forráselemzési alaposság és bátorság, amivel a szerző témájához 

nyúlt. Az Alkonyat Budapest felett (és eredetije, a Skymning över Budapest) minden 

valószínűség szerint az elmúlt évek egyik legbátrabb Wallenberg-életrajza, s az 

elkövetkező esztendők feltehetően egyik legtöbbet hivatkozott kötete lesz a témában. 

 

 

 




