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Kávássy János Előd

A talapzatára fellépő szobor… 
Raoul Wallenberg személyének 
exponálódása a magyar belpolitikában 
1987-ben

PROLÓGUS – EGY KÖVETSÉGI 
JELENTÉS BUDAPESTRŐL

„Az ellenzéki művész, Zrínyifalvi 
Gábor1 és felesége Budapest 
külső részén álló családi házának 
garázsát egyfajta »alternatív 
kulturális centrummá« alakították 
át, abból a célból, hogy »független 
intellektuális manifesztációkat« 
állítsanak ki, minden az állam 
kulturális monopóliumán kívül 
eső művészeti irányzatból. A 
centrumot [1987 – K. J. E.] május 
8-án egy Raoul Wallenberg előtt 
tisztelgő, kétszobás kiállítással 
nyitották meg. A megnyitón 
három ellenzéki olvasta fel gondo-
latait, Wallenberget az elnyomás, 
a mindenfajta diktatúra és az 
antiszemitizmus elleni harccal 
azonosítva. Kritizálták Kádárt 
éppúgy, mint a MIOK-ot, a Magyar 
Izraeliták Országos Képviseletét, 

1 Zrínyifalvi Gábor (1954): festő. Ellenzéki meggyőződése miatt 1985 és 1989 között nem állíthatott ki, Alternatív Kulturcentrum néven 

ekkor saját lakásán tartott fenn galériát.
2 Gadó György (1930): újságíró, politikus. 1981–82 környékén csatlakozott a Demszky Gábor-féle AB Hírmondót szerkesztők táborához, 

ekkorra datálható kapcsolata a demokratikus ellenzékhez. 1990-ben a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) színeiben került 

a parlamentbe, ám a pártból 1993 márciusában kilépett (más források szerint lemondatták), az országgyűlési frakcióból 1993 

októberében kényszerült távozni. Gadó fenti, vitatható kijelentései kapcsán fontos rögzíteni, hogy ő annak a hírhedt Gadó Bélának 

volt a fia, aki hadbíróként 1949–51-ben 13 halálos ítéletet hozott.
3 Gadó György azután hosszabban, magyarul is kifejtette álláspontját, s a MIOK-ot is támadta, mondván, az abban reprezentáltak 

azzal vádolják, hogy farkast kiált. Az impulzív természetű Gadó az amerikai jelentés alapján ad hoc eseményekhez kapcsolódva (egy 

rabbit és egy zsidó kinézetű férfit Budapest belvárosában ért támadás kapcsán) fogalmazta meg félelmeit. A budapesti amerikai 

nagykövetség jelentése a State Departmentnek, keltezés napjának megjelölése nélkül, 1987 májusából: Exhibit Honoring Wallenberg 

Opens a New Alternative Cultural Center in Budapest. A Raoul Wallenbergre vonatkozó, a FOIA (Freedom of Information Act) keretében 

megismerhetővé tett amerikai külügyi források jegyzéke, illetve a munkámban hivatkozott források online elérhetősége: https://foia.

state.gov/Search.aspx (Utolsó letöltés: 2021. 03. 18.)
4 Uo. 

amiért nem szólalnak fel az 
antiszemitizmus ellen. Tamás 
Gáspár Miklós úgy jellemezte 
Wallenberget, mint azok szimbó-
lumát, akik elutasítják a baloldali 
elnyomást, s a mindenfajta dikta-
túrát. Azt mondta, a második 
világháborúban a Nyugat két 
diktatúra ellen küzdött, s az egyik 
fennmaradt. Wallenberg nemcsak 
a zsidóság, de az egész emberiség 
hőse, főleg ott, ahol a rasszizmus 
tovább él… […] A Demokrata társ- 
szerkesztője, Gadó György2 azon 
maroknyi zsidó nevében beszélt, 
akik mintegy három és fél évvel 
ezelőtt létrehívták a Magyar 
Zsidók Független Békecsoportját, 
a Salomot. Rövid, angol nyelvű 
felszólalásában glasznosztyra 
hívott fel Wallenberg ügyében, s 
azt mondta, a romló gazdasági 
és politikai körülményekből kifo-
lyólag, melyek egy válság szélére 

sodorták Magyarországot, nő 
az antiszemitizmus veszélye, 
melynek mélyrenyúló gyökerei 
vannak Magyarországon.3 […] 
Molnár Tamás, az ellenzéki 
művészeti csoport, az Inconnu 
tagjaként azzal zárta az alkalmat, 
hogy bejelentette, az ellenzéki 
kulturális centrumban kéthe-
tente új tárlat nyílik majd, köztük 
egy amerikai művésszel. Az 
ünnepélyes megnyitón több 
tucatnyian, ellenzékiek és a sajtó 
képviselői, köztük a BBC Two és 
az AFP munkatársai vettek részt. 
A követség gazdasági és politikai 
tisztviselői mellett osztrák 
kollégájuk volt az egyetlen 
diplomata.”4

Az 1987 tavaszán fogalmazott 
amerikai követségi jelentés egy, 
a saját kontextusából kilépett-ki-
mozdított ügy egyik fontos, 
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szimbolikus stádiumát rögzíti. A 
tragikus sorsú svéd diplomata, 
Raoul Wallenberg személye és 
tevekényesége, illetve a szim-
bólumához való viszonyulás 
által beindított politikai játszma 
a magyar rendszerváltás egyik 
legkorábbi eseménysora, 
melynek megismerése – több 
mint harminc év távlatából – 
érdekes adalékokkal szolgál a 
korabeli valóságot illetően.

5 Az Endlösung der Judenfrage, a nácik „végső megoldása” ma már közismert és cáfolhatatlan tény, de sokan elfelejtik, hogy az 1942 

januárjában a Wannseekonferenzen jóváhagyottakról maga Adolf Hitler mondta, hogy arról a náci vezetés maga közt se nagyon 

beszéljen. A hírek „valódiságának”, azaz hitelességének kérdése jellemzően ott volt mindenkiben, hiszen sokszor maguk az 

elszenvedők, a zsidóság képviselői sem hitték el az elborzasztó híreket. Az 1943. januári-májusi varsói gettófelkelés után Európa 

zsidóságának kevés kételye lehetett afelől, hogy a náci Németország milyen sorsot szán neki.
6 Az Amerikai Holokauszt Emlékmúzeum vonatkozó megállapítását idézve: „1944. június 15-től július 9-ig a magyar csendőrség 

tisztviselői a német SS tisztjeinek irányításával mintegy 440.000 zsidót deportáltak Magyarországról. Legtöbbjüket Auschwitz-

Birkenauba deportálták, ahol megérkezésükkor, illetve az SS tisztviselői által való szétválogatásuk után többségüket gázkamrában 

megölték.” A torokszorító iszonyat embertelensége vitathatatlan. Az is tény, hogy a 440.000 meggyilkolt egy része az 1941–45 közötti, 

és nem az azt megelőző, vagy a későbbi magyar területről származott. A mai országterületre vetítve pontosabb volna 200.000 

emberről beszélnünk a holokauszt poklába taszított magyar zsidósággal kapcsolatban. Az sem mellékes, hogy a második világháború 

1939. szeptemberi kitörését követően a térségben a Magyar Királyság volt a nácik által üldözött európai zsidóság utolsó menedéke 

– így a több mint 400.000 deportált között sokan voltak, akik más országokból menekültek ide. Deportation of Hungarian Jews, United 

States Holocaust Memorial Museum. https://www.ushmm.org/learn/timeline-of-events/1942-1945/deportation-of-hungarian-jews 

(Utolsó letöltés: 2020. 02. 20.)

AZ EMBER

Raoul Wallenberg néhány 
hónappal apja, Raoul Oscar 
Wallenberg halála után született, 
1912. augusztus 4-én. Az egyik 
leggazdagabb és legbefolyá-
sosabb svéd nagytőkés család 
sarjaként neveltetését apai 
nagyapja, Gustav Wallenberg 
kereskedő és diplomata irányí-
totta. Átfogó, nagyvilági, ha úgy 
tetszik, „nemzetközi” nevelte-
tést kapott. Mindennek fő célja 
az volt, hogy Raoul tapasztalt 
és világlátott ember legyen, 
s hogy Wallenbergként majd 
átvegye a külföldön működő 
kereskedelmi bank vezetését. A 
michigani Ann Arbor Egyetemen 
1935-ben fejezte be építészeti 
tanulmányait. A brit fennható-
ságú palesztinai Haifában, egy 
holland érdekeltségű banknál 
gyakornokként dolgozva találko-
zott először a Németországból 
elmenekült zsidóság képvise-
lőivel. A banki munkát beval-
lottan nem szerette, inkább 
építész akart lenni, hogy megáll-
hasson a saját lábán. 1941-ben 
rokona, Jacob Wallenberg végül 
egyik üzlettársa, Sven Salén egy 
kis, élelmiszerekkel kereskedő 
cégében helyeztette el Raoult, 
amelyet a magyar zsidó, Lauer 

Kálmán vezetett. A cég „külföldi 
ügyekkel foglalkozó” igazgatója-
ként járt először, 1942 február-
jában Magyarországon, de ekkor 
még biztosan nem sejtette, hogy 
Budapesten érik majd nagybetűs 
emberré, ahogy azt sem tudhatta, 
hogy a Duna két partján elterülő 
városban teljesül be végzete. 

A második világháború végkifej-
letében felgyorsult idő rémisz-
tően nagyot zökkent, amikor 
Magyarország 1944. március 
19-én német katonai megszállás 
alá kerülve de facto elveszítette 
szuverenitását. A náci Endlösung 
minden embertelen, kifacsart 
logikájába zárva így az addig 
alapvetően létbiztonságot élvező 
magyar zsidóságra is ráköszön-
tött a vészkorszak,5 s elkezdő-
dött a vidéki zsidóság depor-
tálása.6 A németekkel, illetve a 
náci eszmékkel nyíltan szimpa-
tizáló erők – melyek alapvetően 
a magyar társadalom egy szűk, 
személyükben éppúgy, mint 
tetteikben jól azonosítható szeg-
mensét képezték – aktív szerepet 
vállaltak a magyar zsidóság biztos 
halálba küldésében. A globális 
nagypolitika szintjén is rendkívül 
komplex helyzetben a cselek-
vési szabadságában ekkor már 
alapvetően korlátozott Horthy 

Raoul Wallenberg. A tragikus 
sorsú svéd diplomata személyé-
hez, tevékenységéhez, illetve a 
szimbólumához való viszonyulás 
által beindított politikai játszma 
a magyar rendszerváltás egyik 
legkorábbi eseménysora volt. Fotó: 
Wikimedia Commons
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Miklós kormányzó végül leállít-
tatta a deportálást.7  Ezekben 
a valóban utolsó pillanatokban 
történt, hogy az amerikai WRB 
(War Refugee Board – Háborús 
Menekültek Bizottsága) és az 
OSS (Office of Startegic Services, 
az akkori amerikai hírszerző 
szolgálat) stockholmi ügynöke 
–  Iver Olsen – Sven Salén javas-
latára Wallenberget választotta 
ki a humanitárius, s egyben 
életmentő feladatra. Ezt a stock-
holmi amerikai követ is jóvá-
hagyta, holott az ekkor 32 éves 
fiatalember addigi életútját 
tekintve egyáltalán nem volt 
evidens választás. Tudjuk 
ugyanakkor, hogy Lauer Kálmán 
már 1944 májusában sürgette 

7 A két, az auschwitzi koncentrációs táborból megszökött rab, Rudolf Vrba és Alfred Wetzler beszámolója alapján 1944 április végén 

Szlovákiában készített, úgynevezett Auschwitz-jegyzőkönyv kapcsán – amelyben összefoglalták a táborban átélteket, így a tömeges 

gyilkolás tényét, méreteit, módszereit stb. – vannak, akik felvetik, miért nem cselekedett gyorsan és korábban Horthy Miklós 

kormányzó. A legkézzelfoghatóbb gyakorlati problémát az jelentette, hogy annak Éliás József református lelkész által 1944 májusának 

közepére elkészíttetett első magyar fordításaiból csak 1944. július 3-án jutott el példány a kormányzóhoz (özvegy Horthy Istvánné 

maga vitte fel a budai várba, és anyósa adta át Horthynak). Bár egyes források szerint lehetséges, hogy a kormányzó annak szövegét 

már korábban is ismerhette, kérdés, hogy ő maga ott és akkor képes volt-e azt tényként elfogadni.
8 Ehrenpreis, Mordecai (1869–1951): zsidó rabbi, cionista aktivista. 1914 és 1951 között stockholmi főrabbi. 
9 Tom Lantos sokak által idézett, az amerikai kongresszusban elmondott, 1994. május 26-i beszédében mindezt így fogalmazta meg: 

„1944 júniusára a nácik táborokba zárták és megsemmisítették Európa zsidóságának nagy részét. Budapesten, Magyarország 

fővárosában, mintegy 250.000 zsidó még életben tudott maradni. Budapestet még mindig a magyar rendőrség ellenőrizte. A nácik úgy 

hitték, hogy ez az erő nem elég kegyetlen és brutális ahhoz, hogy megfelelő módon hajtsa végre a Budapesten maradt zsidóság teljes 

elpusztítását.” Az innentől a nyíltan nácibarát Baky László belügyi államtitkár nevével fémjelzett csendőrpuccsot ismertető amerikai 

képviselő szerint „[a] helyzet komolyságát megértő Koszorús Ferenc ezredes tanácskozott a kormányzóval [Horthy Miklóssal – K. J. 

E.], és előkészületekbe kezdett, hogy megállítsa Bakyt és a csendőralakulatokat. 1944. július 5-én éjjel 11.30-kor Koszorús ezredes 

megparancsolta saját csapatainak, hogy foglaljanak el stratégiai pozíciókat Budapesten, lezárva minden a városba vezető utat. 1944. 

július 6-án reggel 7 órára minden egység a helyén volt, és Koszorús ezredes értesítette Bakyt, hogy ha a csendőrség nem távozik és 

oszlik fel, akkor elpusztítják őket. 1944. július 7-én Baky feladta, és kivonta egységeit. Koszorús ezredes példanélküli akciója volt az 

egyetlen ismert eset, amelyben a tengelyhatalmak egyike fegyveres erőt alkalmazott a zsidóság deportálásának megelőzése céljából. 

E rendkívül bátor, egy elképesztően törékeny helyzetben kockázatot vállaló erőfeszítés eredményeként Budapest irányításának náci 

átvétele három és fél hónapot csúszott. E hiátus zsidók ezreinek adott lehetőséget, hogy Budapesten belül menedéket keressenek, 

megmenekülve így a biztos haláltól. Ez adott lehetőséget a híres Raoul Wallenbergnek is, aki 1944. július 9-én érkezett Budapestre, 

hogy megszervezze sikeres és hatékony mentőakcióját.” Tom Lantos: Ferenc Koszorús: a hero of the Hungarian Holocaust, 1994. 

május 26. https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CREC-1994-05-26/html/CREC-1994-05-26-pt1-PgE94.htm (Utolsó letöltés: 2020. 02. 20.)
10 Langlet, Valdemar (1872–1960): svéd publicista, író. Több magyarországi látogatás után 1932-ben Budapesten telepedett le. Tanított 

az Eötvös Collegiumban, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán svéd nyelvet oktatott és az egyetem nyelvi lektora 

lett. Feleségével együtt kiválóan megtanult magyarul, többek között Déry Tibor, Márai Sándor, Móra Ferenc, Zilahy Lajos műveit 

fordította anyanyelvére. 1938-tól a Svéd Királyság budapesti kulturális attaséja. Magyarország náci megszállása után Lónyay utcai 

házában sok veszélybe került ismerőse talált menedéket.  Ebből nőtt ki jóval szélesebb embermentő tevékenysége. Az 1944. október 

16-i nyilas hatalomátvétel után közismert humanitárius tevékenysége miatt helyzete jelentősen meggyengült, s az utolsó hetekben 

már maga is bujkálni kényszerült. Miután a Vörös Hadsereg befejezte Budapest elfoglalását, Wallenberghez hasonlóan ő is felvette 

a kapcsolatot a debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormánnyal, elérve, hogy folytathassa humanitárius munkáját. Egészsége azonban 

annyira meggyengült, hogy a házaspár 1945. május 26-án elhagyta Budapestet, majd hazatért.

Wallenberget, hogy utazzék 
Magyarországra: részben üzleti, 
részben pedig családi okokból 
(hogy Lauer saját hozzátar-
tozóit biztonságba helyezze). 
Sokatmondó, hogy Mordecai 
Ehrenpreis főrabbinak8 – akit 
másokkal ellentétben kizárólag a 
zsidómentő tevékenység sikere 
érdekelt – kétségei voltak Raoullal 
kapcsolatban. Wallenberget végül 
követségi titkárrá nevezték ki, s 
így utazott Magyarországra, ahol 
azután alapvetően a budapesti 
események sodorták.9

A magyar főváros folyamatosan 
eszkalálódó feszültségében és 
bizonytalanságában ekkor már 
volt egy svéd férfiú, aki mind 

magyar, mind svéd kapcsola-
tait kihasználva igyekezett a tőle 
telhető legtöbbet megtenni a 
reménytelen helyzetű magyar 
zsidók megmentése érdekében. 
Valdemar Langlet10 találta ki a 
Svéd Vöröskereszt és a svéd 
követség által „védett házak” 
intézményét Újlipótvárosban, 
melyek ügyét aztán Wallenberggel 
együtt konzekvensen képviselték. 
Langletnek mindemellett megha-
tározó szerepe volt a híres 
Schutzbriefek, illetve Schutzpassok 
kiállításában is, így az egyszerű-
sítésekkel leggyakrabban csak 
Raoul Wallenberghez társított 
Budapesten megmentett ezrek 
ugyanígy neki is köszönhették 
életüket. Ezek az okmányok 
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az egyes személyek oltalmát 
garantáló „védlevelek”, illetve 
a kiutazást lehetővé tevő 
„védő útlevelek” – más hasonló 
„oltalomlevelekkel” együtt – 
egyfajta védelmi dokumentumot 
jelentettek birtokosaik számára, 
a diplomáciai képviseletek 
státuszára és autoritására 
hagyatkozva, ám valós 
nemzetközi jogi szabályozás 
nélkül.

Ezzel a politikai blöff határán 
mozgó, merész (s persze kétség-
beesett) megoldással azután 
Wallenberg – Carl Lutz svájci 
konzulhoz, illetve Angelo Rotta 
pápai nunciushoz, valamint a 
portugál követségen dolgozó 
Carlos Sampaio Garridóhoz és 
Carlos Branquinhóhoz hasonlóan 
– ezrek életét mentette meg. 
A különböző források részben 
hasonló számokkal, részben 
eltérő becslésekkel élnek, 
ám az bizonyos, hogy Raoul 
Wallenberg 1944 augusztusára 
megszervezete a svéd követség 
Humanitárius Osztályát, mely 
először a direkten svéd kötődésű 
zsidó személyeknek biztosított 
négynyelvű, ideiglenes útlevelet. 
Később aztán elindult a fent hivat-
kozott okmányok kiadása, melyek 
hivatalos számát 1500-ról 4500-ra 
alkudta fel a svéd diplomata, úgy, 
hogy a valóságban ennek körül-
belül háromszorosát bocsájtották 

11 A kormányzó proklamációjának utolsó, egyben legfontosabb szakaszát idézve: „Elhatároztam, hogy a magyar nemzet becsületét 

megőrzöm a volt szövetségessel szemben is, midőn az a kilátásba helyezett megfelelő katonai segítség helyett a magyar nemzetet 

legnagyobb kincsétől, szabadságától, függetlenségétől akarja végleg megfosztani. Ezért közöltem a Német Birodalom itteni 

képviselőjével, hogy eddigi ellenfeleinkkel előzetes fegyverszünetet kötünk, s velük szemben minden ellenségeskedést beszüntetek. 

Bízva igazságérzetükben, velük egyetértésben kívánom a nemzet jövő életének folytonosságát és békés céljainak megvalósítását 

biztosítani. A honvédség elöljáróit megfelelően utasítottam, ezért a csapatok esküjükhöz híven, egyidejűleg kibocsátott hadparancsom 

értelmében az általam kinevezett parancsnokoknak kötelesek engedelmeskedni. Minden becsületesen gondolkodó magyar embert 

pedig felhívok, hogy kövessen a magyarság megmentésének áldozatos útján.” Idézi: Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második 

világháborúban. Budapest, Európa, 1992, 355–356. http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/k41015.html (Utolsó letöltés: 

2020. 02. 20.)
12 „Nem tudom, hogy védelmemre, vagy őrizetemre. Nem tudom, hogy vendég vagyok-e, vagy fogoly” – mondta ekkor maga Wallenberg. 

Idézi: Dalmáth Ferenc: Wallenberg eltűnésének rejtélye – fél évszázad távlatából. Valóság, 1998. január, [75–91.] 78.
13 Ellentmondásos információk szerint január 16-án már szovjet őrizetben volt, mások viszont úgy emlékeztek, hogy január 17-én még 

találkoztak vele.

ki. Őszre már mintegy 250-en 
dolgoztak Wallenberg irányí-
tása alatt, váltott műszakokban 
állítva ki az újabb és újabb 
pass-okat. Fontos volt, hogy a 
Schutzpass immár a munkaszol-
gálatra rendelés alól is felmen-
tette tulajdonosát, így óva őt a 
németek által a hátországba való 
elhurcoltatástól.

Októberben azután mindez 
veszélybe került, amikor is a siker-
telen 1944. október 15-i kiugrási 
kísérlet11 után október 16-án 
Szálasi Ferenc, a Nyilaskeresztes 
Párt vezetője került hatalomra, 
s ő személyesen deklarálta, 
hogy nem ismeri el a védlevelek 
érvényességét. A hónap utolsó 
napjaiban végül azt közölték 
Wallenberggel, hogy a magyar 
fél 4500 védútlevelet ismer el – a 
Lutz által biztosított 7000 palesz-
tinai okmány mellett –, s ezek 
birtokosait az Újlipótvárosban 
különítik el, mintegy „nemzetközi 
gettóban”. Ezen kényszerszállá-
sukat november 20-áig kellett 
elfoglalniuk. Mindezeken túl az 
osztrák határon is kétségbe-
esett embermentésekre került 
sor, ahol a magyar–német fegy-
veresektől kísért zsidókat adták 
véglegesen német kézre. A mind 
kaotikusabb, spontán és céltalan 
erőszakkal teli helyzetben 
összesen kétezer embert sikerült 
a védett házakba visszavinni 

(ötszázukat a határról), ám a 
Vörös Hadseregnek a térségben 
való megjelenése, majd Budapest 
1944. karácsonyi körbezárása 
csak tovább rontott a helyzeten. 
Paradox, hogy ebben a hely-
zetben a nyilasok továbbra is 
újabb és újabb gyilkos atrocitá-
sokat követtek el a Budapesten 
koncentrálódott magyar 
zsidóság ellen, s még ennél is 
meglepőbb, hogy egyes források 
szerint a mintegy 68–70.000-es 
gettóba zárt zsidóságot 
Gerhard Schmidhuber német 
vezérőrnagy, a Magyarországot 
1944-ben megszálló német 
csapatok egyik vezetője mentette 
meg, amikor 1945. január 16-án 
megakadályozta, hogy a nyilasok 
lemészárolják őket.

Ekkorra Wallenberg már kapcso-
latban állt a Budapestet utcáról 
utcára elfoglaló (és nem felszaba-
dító) szovjet katonai vezetéssel. 
Terve az volt, hogy Debrecenbe 
utazik, és felveszi a kapcso-
latot az 1944. december 22-én 
létrehívott magyar Ideiglenes 
Nemzeti Kormánnyal, ám erre 
sosem került sor. 1945. január 
közepére a szovjetek már folya-
matosan fegyveresen kísérték,12 s 
valamikor 1945. január 20-a előtt 
a SZMERS, a Különleges Módszerű 
Kémelhárítás (a szovjet katonai 
hírszerzés ernyőszerve) kezére 
került.13 További sorsa csak 
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töredékesen ismert. A szovjetek 
bevett dezinformációjának 
részét képezte, hogy a Magyar 
Rádióban bemondatták, hogy 
Wallenberget úton Debrecenbe 
„fasiszta” fegyveresek meggyil-
kolták. 1957-ig Moszkva 
tagadta, hogy a svéd diplomata 
a Szovjetunióban lenne. Az 
1991-ben Svédországnak átadott 
szovjet dokumentumokból 
azonban tudható, hogy Raoul 
Wallenberg legkésőbb 1945. 
februárjának elején már a hírhedt 
Ljubjanka foglya volt. Innentől 
érdemi információk nincsenek, 
csakis pletykák, fél- és dezinfor-
mációk állnak bárki rendelke-
zésére, mindmáig.14 Lezárva itt 
Raoul Wallenberg történetének 
általunk megismerhető szaka-
szának rövid ismertetését, hadd 
fogalmazzak úgy: 1944-ben 
Budapesten sorsa olyanná vált, 
mint a 20. század, melybe bele-
cseperedett s melyben végzete 
kifejlett: a kiszámíthatatlanságig 
változatos, hol céltalanul vad, hol 
véresen erőszakos, a reménybe 
újra és újra belekapaszkodó, s a 
teljes reménytelenségben is hinni 
akaró. 

A TABU, A (MÁSODIK) SZOBOR 
ÉS A FÉNYÁRNYÉK

Raoul Wallenberg személyének 
politikai exponálódása össze-
kapcsolódik a svéd diplomata 
alakjának és budapesti tevékeny-
ségének emléket állítani kívánó 

14 Fentiek számos különböző, részben azonos információkra építő forrás alapján íródtak. Az általam kiemelni kívánt legfontosabb: 

Raoul Wallenberg 100, 2019. https://www.youtube.com/watch?v=CGt81rHCuM4&t=648s (Utolsó letöltés: 2020. 02. 20.)
15 Salgo, Nicolas Miklos (1914): diplomata. Budapesten született. 1933–38-ban a Weiss Manfréd Műveknél volt gyakornok, majd az 

export bonyolításáért felelős menedzser, miközben a Budapesti Egyetem hallgatójaként 1937-ben doktorált. 1938-ban Svájcba 

települt, és 1948-ig ott élt, a maga alapította vállalkozás igazgatójaként. Ezután az Egyesült Államokba települt. 1953-tól már amerikai 

állampolgárként tevékenykedett, újabb és újabb (mindig sikeres) vállalkozásokban kamatoztatva szakértelmét. 1983-as magyarországi 

kinevezése előtt már a State Department ingatlan- és vagyonügyi főtárgyalójaként is működött (ő intézte például a moszkvai amerikai 

nagykövetség ügyét), majd 1983 májusától az újonnan létrehozott Nemzetközi Magánvállalkozási Munkacsoportban (International 

Private Task Force) is helyet kapott. Nagykövetként 1983–86-ban teljesített szolgálatot Budapesten, személyes közreműködésével 

segítve természetes és választott hazájának kapcsolatait.
16 Taylor–Tudzin, Jessica: Holocaust Memorials in Budapest, 1987–2010. Through the Words of the Memorial Artits. Budapest, CEU, 2011. 

http://www.etd.ceu.hu/2011/taylor-tudzin_jessica.pdf (Utolsó letöltés: 2020. 02. 20.)

szobor 1985-ös tervével, majd 
annak 1986-os megvalósulásával. 
Személyes visszaemlékezéséből 
tudhatóan Varga Imre szobrász-
művész jó kapcsolatot ápolt a 
magyar származású budapesti 
amerikai nagykövettel, Nicolas M. 
Salgoval (Salgó Miklós),15 aki egy 
ebéd során maga vetette fel, hogy 
Varga készítse el az 1944. március 
19-i német megszállás után 
magyar zsidók ezreit megmentő 
svéd férfiú szobrát. Varga jelezte, 
hogy amennyiben Salgo megte-
remti ennek anyagi fedezetét, ő 
örömmel tesz eleget ezen felhí-
vásnak. Azt, hogy a nagykövet 
felvetésére nem spontán felindu-
lásból került sor, bizonyítja, hogy 
Varga Imrét már másnap hívta 
Salgo, jelezve, hogy a Wallenberg 
család tulajdonában álló 
Skandinaviska Enskilda Banken 
AB hajlandó vállalni a költségeket.

Wallenberg szobrának megalko-
tása önmagában akár magánügy 
is lehetett volna, ám a szobor 
nyilvános helyen való felállítása 
már evidensen politikai-kultúr-
politikai kérdés volt. Nem sokkal 
azután, hogy a művész megkezdte 
a szoborral kapcsolatos munkála-
tait, Budapest Főváros Tanácsa 
egyértelművé tette, hogy Raoul 
Wallenberg szobrának budapesti 
közterületen való felállítására 
nem kerülhet sor. Varga ezután 
állítólag még Aczél Györggyel 
is beszélt az ügyben, de még a 
magyar kultúra korábbi hűbérura 

sem tudott érdemi, pozitív 
változást kieszközölni (talán 
nem mellékes felidéznünk, hogy 
1984–1987 között a Budapesti 
Pártbizottság első titkára Grósz 
Károly volt).16 Az adott helyzetben 
– a későbbiek ismeretében 
átmeneti jelleggel – Nick Salgo 
úgy döntött, hogy Wallenberg 
szobrát az egyik amerikai 
ingatlan, a Nagykovácsiban 
található American International 
High School területén állítják 
majd fel, egy jól látható, kiemelt 
helyen. Feltételezhetjük, hogy 
az 1938-ban Svájcba emigrált, 
magyar zsidó származású 
amerikai nagykövet érzelmileg 
is motivált volt az emlékmű 
ügyének előmozdításában, azt 
pedig kétségtelenül tudjuk, hogy 
kiváló kapcsolatokat ápolt az 
MSZMP legfelsőbb vezetésével, 
köztük magával Kádár Jánossal. 
Végül kettejük kapcsolata, s egy 
részben arra építő, szofisztikált, 
jól megkoreografált manőver 
hozott megoldást a szobor 
Budapesten való felállításának 
ügyében.

Kiküldetésének végéhez 
közeledve Salgo hármasban való 
megbeszélésre invitálta Vargát 
a svéd nagykövettel, Bengt 
Lundborggal egyetemben. Itt és 
ekkor találták ki, hogy a svéd és 
amerikai diplomata, ha külön-
külön alkalmakkal is, de azonos 
céllal és hangsúllyal fognak 
indirekt nyomást gyakorolni az 
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MSZMP főtitkárára. Az, hogy 
Lundborg vizitje, illetve Salgo 
Kádárnál tett búcsúlátogatása 
végül egy napra esett,17 való-
színűleg csak a véletlen műve 
– az viszont bizonyos, hogy az 
általuk kommunikált „üzenet” 
célba ért. Bengt Lundborg 
hivatalos meghívást továbbított 
Kádárnak Stockholmba, jelezve, 
hogy Svédországban nyilvános 
sajtótájékoztatóra kell számítson, 
ahol jó eséllyel felmerül annak 

17 Azt itt idézett forrás nem ad időbeli fogódzókat. Saját korábbi kutatásaimra támaszkodva azt tudom datálni, hogy Nick Salgo 1986. 

november 21-én Lázár Györgynél tett búcsúlátogatást. Kádárral való utolsó találkozásukra is ekkor kerülhetett sor.
18 Taylor-Tudzin i. m. 2011.

a kérdése, milyen emlékművek 
őrzik Wallenberg emlékét 
Magyarországon. Ugyanezen 
nap délutánján a szülőhazájának 
legfőbb kommunista vezetőjétől 
búcsúzó Salgo jelezte, hogy távo-
zásakor egy Wallenberg-szobrot 
kíván a magyar államnak aján-
dékozni. Az általuk kommuni-
káltak direkten ki nem mondott, 
de nyilvánvaló összecsengése 
után pár órával Varga Imréhez 
sorra érkeztek a párttisztviselők 

telefonjai, melyek mind a szobor 
hollétét firtatták. Az immár 
kapkodó fővárosi vezetés már 
másnap úgy döntött, hogy a 
szobrot 48 órán belül felállítják.18 
Erre ugyan csak később, 1987-ben 
került sor, de a sietséget – és a 
kevéssé átgondoltságot – jól jelzi, 
hogy Wallenberg szobrát végül 
Budán, a Szilágyi Erzsébet fasor 
melletti kis parkban helyezték el, 
ott, ahol annak idején a szovjetek 
kezére került svéd diplomata 
elhagyott Studebaker gépjár-
művét megtalálták.

A szoborállítás pikantériája, s 
egyben a fentiek kontextusának 
jobb megértését szolgáló analó-
giája, hogy nem ez volt az első 
magyar Wallenberg-emlékmű. 
Valójában már a második világhá-
ború lezárulta után, 1945 őszén 
megalakult az a Wallenberg 
Bizottság, mely könyvkiadással 
és szoborállítással kívánta 
Wallenberg és budapesti tevé-
kenysége emlékét megörökí-
teni. „A bizottság egyik védnöke 
Zsedényi Béla volt, akit 1944. 
december 21-én Debrecenben 
az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
elnökévé választottak, majd részt 
vett a Magyar Függetlenségi 
Párt megszervezésében is. 
A másik védnök a szociálde-
mokrata Szakasits Árpád volt, 
aki 1945 márciusától viselte a 
Budapesti Nemzeti Bizottság 
elnöki tisztét. Egyik első lépé-
seként a Wallenberg Bizottság 
1945. november 11-én levélben 
fordult Vas Zoltánhoz, Budapest 
polgármesteréhez, kérve a 
fővárostól, hogy engedélyezze 
emlékmű felállítását. A szobor 
felállításának helyszínéül a 
XIII. kerületet, az újlipótvárosi 
Szent István parkot szemelték 
ki, a helyszínválasztásban 

Az első, Pátzay Pál által tervezett első Wallenberg-emlékmű. 1949-ben a 
felállítás előtt ledöntötték a szobrot, amelyet végül 1999-ben állítottak fel a 
budapesti Szent István-parkban. „A Wallenberg-emlékmű szimbolikusan a 
gonosszal vívott küzdelem nehézségét testesíti meg, ahol a szélsőjobboldali 
terrort a kígyó jelképezi, az azt legyőző férfi alakja pedig azt fejezi ki, hogy 
a gonoszság felett végül mégis csak a jó erők győzedelmeskednek.” – írja 
egy kapuvári blog szerzője. Fotó: Wikimedia Commons
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nagy szerepet kapott, hogy a 
Wallenberg által védett házak itt, 
a Szent István körút, Szent István 
park, Pozsonyi utca, Pannónia 
utca által határolt területen 
álltak. Az emlékmű anyagi költ-
ségeit közadakozásból kívánták 
megvalósítani, megmintázására 
Pátzay Pált19 kérték fel. Pátzay 
1945 júliusában még nem 
dolgozott, mert állítása szerint 
ekkor nem volt műterme. A 
Wallenberg Bizottság fővároshoz 
intézett levele szerint viszont 
novemberben már elkészítette a 
leendő emlékmű kismintáját…”20 
A háború utáni gazdasági helyzet 
azonban jelentősen megnehezí-
tette e nemes célkitűzés gyakor-
lati megvalósítását, s arra így 
végül csak 1948 folyamán kerül-
hetett sor. „Pátzay szobra egy 
három méter magas svéd gránit 
talapzaton állt, melynek széle-
sebbik oldalába van bevésve 
Wallenberg képmásának féldom-
borműve. […] A tulajdonképpeni 
szobor egy meztelen férfi megfe-
szülő testét ábrázolja, amint egy 
hatalmas kígyóval harcol. A kígyót 
az erő kifejezése érdekében 
a művész hullámmozgásban 
ábrázolta, feje a férfifej felé 
fordul. A férfi egyik keze mellett 
a lábát is a kígyó törzsére helyezi, 
az eltaposás aktusát megjele-
nítve. […] A Wallenberg-emlékmű 
szimbolikusan a gonosszal vívott 
küzdelem nehézségét testesíti 
meg, ahol a szélsőjobboldali 

19 Pátzay Pál (1896–1979): szobrászművész. Miután 1919-ben támogatta a Tanácsköztársaság alatt a direktórium munkáját, a kommün 

bukása után másfél év börtönbüntetésre ítélték. A második világháború idején azután üldözött zsidókat bújtatott, ezért a Világ 

Igazának ismerték el. 1945-ben a nemzetgyűlés meghívott képviselője. 1945 és 1975 között a Képzőművészeti Főiskola tanára. 
20 „P. mester”: Eltüntetett ember eltüntetett szobra. Pátzay Wallenberg-emlékművének kálváriája. Minden Kapuvár, 2010. 03. 04. https://

kapuvar.blog.hu/2010/03/04/eltuntetett_ember_eltuntetett_szobra_patzay_wallenberg_emlekmuvenek_kalvariaja (Utolsó letöltés 

2020. 02. 20.)
21 Uo.
22 Valószínűleg az USA-ban 1985 áprilisában vetített Wallenberg: A Hero’s Story című filmről lehetett szó, melynek főszerepét az akkoriban 

igen népszerű Richard Chamberlain játszotta.
23 Lantos, Tom (1928–2008): politikus. Budapesten, miután kétszer megszökött egy kényszermunkatáborból, egy Wallenberg-féle 

védett házban élte túl a holokausztot. 1947-ben hagyta el az országot, az Egyesült Államokban telepedett le. 1981 és 2008 között az 

amerikai képviselőház tagja.

terrort a kígyó jelképezi, az azt 
legyőző férfi alakja pedig azt 
fejezi ki, hogy a gonoszság felett 
végül mégis csak a jó erők győze-
delmeskednek. Tudható, Pátzay 
szándéka szerint is ezt szimbo-
lizálta, saját megfogalmazása 
szerint: »Győzelem a fasizmus 
felett«. […] A Wallenberg-
emlékmű kivitelezési munkálatai 
1948 novemberében fejeződtek 
be. A Wallenberg Bizottság 
ekkor újabb beadványt intézett 
a fővároshoz. 1948. november 
10-én kelt levelében azt kérte a 
Polgármesteri Hivataltól, hogy 
az emlékmű felavatását 1949. 
január 17-ére időzítsék, a svéd 
nagykövetség által védett mene-
dékházak felszabadulásának 
negyedik évfordulójára. A hivatal 
pénztelenségre hivatkozva a 
kérést elutasította, az új évben 
azonban mégis találtak költség-
vetési forrást az emlékmű felál-
lítására. 1949 februárjában bízta 
meg a hivatal a Fővárosi Emlékmű 
Felügyelőséget azzal, hogy intéz-
kedjék a szobor odaszállítá-
sával kapcsolatban, a felállítást 
márciustól meg is kezdték. Az 
avatási ceremóniát április 9-ére, 
vasárnapra tervezték, a később 
kiadott hivatalos verzió szerint 
azonban ezt elhalasztották, arra 
hivatkozva, hogy a munkálatokat 
még nem sikerült befejezni. Az 
avatásra már készülődtek az 
értelmiségiek, a zsidó túlélők és a 
svéd küldöttek. Vasárnap reggel 

azonban hidegzuhanyként érte 
őket, amit a Szent István parkban 
tapasztaltak: a Wallenberg-
emlékmű egyetlen éjszaka alatt 
szőrén-szálán eltűnt. Valójában 
hajnalra politikai okokból ledön-
tötték, mielőtt még felavathatták 
volna. Az elbontást az ÁVH 
emberei felügyelték.”21

A keleti blokkban csak nehezen, 
fájdalmas zöttyenésekkel 
mozduló idő sajátos törvé-
nyeinek engedelmeskedve az 
1949-ben alkalmazott „admi-
nisztratív eljárás” szabályai több 
mint három és fél évtizeddel 
később is érvényben voltak. 
A szovjet érintettség okán a 
magyar külügy végig elutasító 
magatartást tanúsított a svéd 
diplomatát érintő bármely 
kérdésben. Így például amikor 
1984 márciusában a Paramount 
filmvállalat felvetette, hogy filmet 
forgatna Wallenbergről az NBC 
televízió részére,22 az MSZMP KB 
Külügyi Osztálya egyértelműen 
jelezte, hogy magyar részről 
elképzelhetetlen bármely közre-
működés. Hasonlóan kényel-
metlen, s természetesen elutasí-
tott kérdést jelentett, amikor alig 
három hónappal később olyan 
jelzés érkezett, mely szerint Tom 
Lantos23 a deportálások negy-
venedik évfordulóján eredeti 
helyén, a budapesti Szent István 
parkban kívánta Pátzay Pál 
Debrecenbe átvitt Wallenberg 
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szobrát újraállítani.24 Wallenberg 
személye, tevékenysége, sorsa 
komplex szimbolikájának tabuját 
ebben a helyzetben csak és 
kizárólag az MSZMP legfelsőbb 
vezetése oldhatta fel, ezért 
kulcsfontosságú azon összjáték, 
melyet 1986 őszén Lundborg és 
Salgo előadott: Kádár az ügyben 
tanúsított megváltozott maga-
tartása megfellebbezhetetlen és 
imperatív volt.

A budapesti fejleményekről, 
s azok konnotációiról a New 
York Times így számolt be: 
„Hivatalos bejelentés nélkül 
Budapest szobrot állított Raoul 
Wallenbergnek, annak a svéd 
diplomatának, aki magyar zsidók 

24 Magyarország náci megszállása idején az akkor tizenéves Lantos Wallenbergnek köszönhette megmenekülését. 1981-ben pedig 

frissen megválasztott kongresszusi képviselőként felesége vezette azt a Wallenberg Bizottságot, mely elérte, hogy Churchill után 

másodikként Raoul Wallenberg kapja meg az USA díszpolgára címet, 1981. október 5-én. A nyilvánvaló politikai szándék mellett tehát 

Lantos személyesen is érintett volt Wallenberg történelmi szerepének tisztázásában és elismertetésében. Ezen elismerés azonban 

még váratott magára, hiszen maga a külügyminiszter, Várkonyi Péter javasolta mindezek elutasítását. MNL OL KÜM TÜK 4-85 002243 

és 4-80 003820

ezreit mentette meg a náciktól, 
azután a szovjetek fogságában 
eltűnt. A szobor a korábbi 
amerikai nagykövet, Nicolas M. 
Salgo személyes ajándéka, aki 
[még 1986 végén – K. J. E.] novem-
berben tért haza. Salgo, egy 
magyar zsidó, aki még [hat évvel 
– K. J. E.] a náci megszállás előtt 
hagyta el Magyarországot, kérte 
fel Varga Imre szobrászművészt a 
szobor megalkotására. A szobrász 
szerint a nagykövet búcsúlátoga-
tása alkalmával Kádár Jánostól 
szerzett engedélyt arra a szoborra 
[pontosabban annak nyilvános 
helyen való felállítására – K. J. 
E.], mely érzékeny diplomáciai 
problémát jelent Magyarország 
számára. Wallenberg 

tevékenységének és feltételezett 
halálának [! – K. J. E.] nyilvános 
elismerése kivételesen érzékeny 
téma a magyar fél számára, mert 
érinti a Szovjetunióval fennálló 
viszonyt. Wallenberg azután 
került fogságba, hogy a szovjet 
csapatok elfoglalták Budapestet. 
Tizenkét esztendővel később 
Moszkva azt jelentette, hogy 
egy szovjet börtönben hunyt 
el. A szobrot múlt héten a Duna 
budai oldalán állították fel, egy 
kisebb füves részen, az autóút 
mellett, ahol kevés gyalogos jár. 
Varga egy telefonos beszélge-
tésben elmondta, az emberek 
hivatalos bejelentés nélkül is 
a szoborhoz mentek, leróni 
kegyeletüket. A szobrászmű-
vész azt mondta, reméli, hogy a 
következő hónapban hivatalosan 
is felavatják. Moszkva sosem 
adott magyarázatot arra, miért 
tartóztatták le a diplomatát, 
akinek az emlékét a zsidóság 
tiszteli, vagy hogy hogyan halt 
meg. Svéd tisztviselők feltételezik, 
hogy halott, de időről-időre jelen-
tések érkeznek a Szovjetunióból, 
melyek börtönből szabadult 

Tom Lantos, az amerikai Kép-
viselőház tagja, Anders Ragnar 
Dromberg budapesti svéd nagy-
követ és Enyedi Zsolt, a Raoul 
Wallenberg Egyesület alapítója 
Wallenberg Pozsonyi úti emlék-
táblájának megkoszorúzásán, 
1989. január 17-én. Forrás: Állam-
biztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára (ÁBTL) – 1.12.2. – IX/1 – 
391/II – 50/I/2/1989.01.17., https://
tuntetes-archivum.hu/1989.01.17
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foglyoktól származnak, állítva, 
hogy nemrégiben még életben 
látták. […]”25

Miközben Henry Kamm26 cikkének 
végén idézte Vargát, aki szerint 
a szoborral egyszerre tisztel-
gett Wallenberg, illetve valahai 
mestere, Pátzay Pál és annak 
szobra előtt, az áprilisi írás jól 
visszaadta mindazt, amit fenti-
ekben részletezve felfejtettünk. 
Wallenberg személye, sorsa, szim-
bóluma 1949 tavaszától egészen 
eddig a pillanatig tabunak 
számított, s ezt a „tiltott, érinthe-
tetlen dolgot” a rendszer fenn-
tartói más véres titkaikkal egye-
temben védték és őrizték. Ahogy 
Kádár János 1982. március 30-án 
a Politikai Bizottság előtt megfo-
galmazta: „Na, igenis vannak 
tabuk, és kell is, hogy legyenek 
tabuk… Ezek a mi tabuink, azokat 
nem engedjük támadni senkitől 
sem.”27 De akkor mi, hogyan és 
miért változott meg ennyire 
hirtelen? Nos, a válasz az, hogy 

25 Kamm, Henry: Wallenberg Statue Rises in Budapest. New York Times, 1987. 04. 15. https://www.nytimes.com/1987/04/15/world/

wallenberg-statue-rises-in-budapest.html (Utolsó letöltés: 2020. 02. 20.). Érdemes tudnunk, hogy Wallenberg, illetve szimbóluma 1987 

első hónapjaiban az USA-ban is átértékelődött. Ennek egyik példája a róla elnevezett díj első átadása volt. „Tisztelt Külügyminiszter 

Úr, ritka az olyan alkalom, melyen azért gyűlünk össze, hogy tisztelegjünk egy olyan ember, előtt, aki oly hősiesen testesítette meg 

mindazon nemes és önzetlen erényeket, mint Raoul Wallenberg, aki – a második világháború idején budapesti svéd nagykövetként 

– 100.000 férfit, asszonyt és gyermeket mentett meg a biztos haláltól, mely a hitleri végső megoldás utolsó fejezete lett volna. 

1987. március 4-én Ross Perot kapja elsőként a Raoul Wallenberg-díjat. Ezen Wallenberg előtt való tisztelgés és Ross Perot felé 

való elismerés egyedülálló alkalom, melyben két nemzetközi szervezet, az Egyesült Államok Raoul Wallenberg Bizottsága [mely 

1981 májusa óta létezett – K. J. E.] és a jeruzsálemi Shaare Zedek Kórház közösen igyekeznek egy emlékezetes estével ünnepelni…” 

Greenberg, Alan C.:  Meghívó George P. Shultz külügyminiszternek, 1987. január 28-án. A meghívó szövege alapján a New York-i Waldorf 

Hotelben a két szervezet ugyanezen alkalommal alapította meg az izraeli Raoul Wallenberg Egynapos Gyermekkórházat. A State 

Department titkosítás alól már feloldott anyagai szerint a hónap folyamán a Bear Sterns-től azonos, majd 1987. február közepétől a 

szenátustól hasonló tartalmú meghívókat küldtek a washingtoni establishment különböző fontos személyiségeinek.
26 Kamm, Henry (1925): amerikai újságíró. A The New York Times tudósítója.
27 Idézi: Huszár Tibor: Kádár 2. Budapest, Szabad Tér–Kossuth, 2003. 287. A legerősebb tabut nyilvánvalóan 1956 jelentette. A 

forradalom harmincadik évfordulóján maga Kádár János tette mindezt egyértelművé: „Ha az, ami 1956-ban történt, dicsőséges 

nemzeti forradalom volt, akkor minden erő, ami avval szembeszállt, ellenforradalmi erő volt. Ez a dolgok logikája. Akkor az MSZMP 

egy ellenforradalmi párt. Nem tudom, meddig kell magyarázni, és kiknek, hogy megértsék, hogy miről van szó. Evvel nem lehet 

játszani.”  Részletek Kádár János a Tiszatáj ügyének vitája kapcsán való felszólalásából az MSZMP KB 1986. november 29-30-i kibővített 

ülésének jegyzőkönyve alapján. MNLOL 288. f. 4/220-221. ő. e. 57-59.
28 A magyar gazdasági tervezők a gyors gazdasági növekedés fenntartása és a fogyasztás mellett döntöttek, a nyugati hitelpiacokról 

kölcsönözve az egyre inkább mélyülő deficit kifizetéseihez. A rendszer intézkedései tovább erősítették a nem-hatékony/gazdaságtalan 

termelést, és támogatták a fogyasztást, miközben a gazdaság súlyosan eladósodott. A teljes valutaadósság az 1973-as 1,4 milliárd 

dollárról 9,1 milliárdra nőtt 1980-ban, s így a per capita államadósság magasabb, mint Lengyelországé. A CIA 1986 májusában 

elkészült Hungary: The Waning of the Kadar Era (Magyarország: a Kádár-korszak hanyatlása) című anyagából. CIA NIE 12.5-86

bár 1986 őszén Raoul Wallenberg 
ügyének kezelése ad hoc módon 
változott meg, ezen eseménysor 
szervesen illeszkedik azon 
jóval komplexebb változásba, 
mely a kádárizmus utolsó, 
harmadik szakaszát jellemezte. 
A Kádár János saját koncepciója, 
megértése és logikája alapján 
kiépülő kádári magyar modellt 
1961–63 után meghatározó 
módon a fogyasztási javak és a 
szociális juttatások körének bizto-
sítására és bővítésére építették. A 
biztonsági kérdésként tekintett 
materiális legitimáció biztosí-
totta a rendszer passzív elfoga-
dását. Ezen, a rendszerváltásig 
direkten érvényes (!) paradig-
mába zárva azonban a Magyar 
Népköztársaság – az 1970-es 
évek globális gazdasági megren-
dülései közepette – 1978-ra elérte 
saját teljesítőképességének 
végső határát, s korábban felvett 
konvertibilis hiteleit immár csak 
újabb nyugati hitelek segítsé-
gével tudta finanszírozni. A kádári 

„koraszülött jóléti állam” végül 
sosem nőtte ki sajátos „gyermek-
betegségeit”, s az 1980-as évek 
közepére már észrevehetően, 
mindenki által érzékelhetően 
hanyatlott. A hiánygazdaságban 
kiépült látens fogyasztói társa-
dalom hiátusai ezen csak tovább 
rontottak.28 Logikailag zárt para-
digmájának gazdasági kénysze-
reitől hajtva Kádár János végül 
a nyugati irányú nyitás mellett 
döntött, szakítva azon 1956 
óta érvényes gyakorlattal, hogy 
Magyarország külpolitikailag a 
szovjet irányvonallal direkten 
összezárva, Moszkva da-it és 
nyet-jeit követve építi saját 
nyugati kapcsolatait. Ezt jelezte 
a Nemzetközi Valutaalaphoz 
(International Monetary Fund 
– IMF) való 1982 májusi, majd 
a Világbankhoz (hivatalosan: 
Nemzetközi Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank, International 
Bank for Reconstruction and 
Development – IBRD) való 1982. 
júliusi csatlakozás, illetve a 
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George Bush amerikai alelnök 
1983 szeptemberi budapesti 
fogadásával beinduló folyamat.29 
2014-ben, harminc évvel az 
akkori események után Kovács 
László nem véletlenül beszélt a 
magyar külpolitika „nagy éveként” 
1984-ről, amikor is februárban 
a brit miniszterelnök, Margaret 
Thatcher, majd áprilisban 
Bettino Craxi olasz miniszter-
elnök, azután júniusban Helmut 
Kohl német kancellár, végül 
pedig szeptemberben Wilfried 
Martens  belga miniszterelnök 
érkezett Budapestre.

Wallenberg szobrának ügyét így 
csak Kádár svédországi útjához 
kötve, illetve a fentiek legszélesebb 
értelemben vett kontextusába 
helyezve lehet érdemben vizsgálni 
és értékelni. Értékelésekből, 
pozitív visszhangból pedig – 
ahogy az a pártirányítású sajtótól 

29 Miután George Bush alelnök 1983 szeptemberi budapesti fogadását a Kreml hallgatólagosan tudomásul vette, 1983. október 6-án a 

Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) Nemzetközi Szakosztályában Szűrös Mátyás már az MSZMP formálódó, önállóbb 

külpolitikai gyakorlatáról beszélt. Ennek híre hamarosan Moszkvába is eljutott, és 1983. október 28-án maga Jurij Andropov főtitkár – 

nyíltan utalva magyar forrásaira – írt éles hangú levelet Kádárnak, felvetve a szovjet vezetés számára legevidensebb kérdést: „Mi ez: 

végletes politikai naivitás, vagy valami ennél rosszabb?” Huszár i. m. 2003, 295–296.
30 Palme, Olof (1927–1986): svéd politikus. 1969 és 1976, majd 1982 és 1986 között Svédország miniszterelnöke. 1986-ban Stockholmban 

merényletet követtek el ellene.
31 Zalai István: A svédországi látogatás. Népszabadság, 1987. 04. 24. 1.

elvárható volt – nem volt hiány. 
„Először járt az MSZMP főtitkára 
Svédországban, de útja a legke-
vésbé sem volt előzmények 
nélküli. A már korábban kibon-
takozott párbeszéd eredménye 
és folytatása, magasabb 
szintre emelése volt az utazás. 
Amit legelőször hangsúlyozni 
kívánatos: a látogatás politikai 
légköre, melynek érzékeltetésére 
a »jó« jelző önmagában kevés. 
Szívélyes, mondhatni, baráti 
hangulat kísérte mindvégig, és 
ez sok mindent elárult. Egyaránt 
forrása ennek az egymás iránti 
érdeklődés, mely önmagában 
sem kevés. De joggal utalhatunk 
a kölcsönös tiszteletre is; arra, 
amely a szocialista Magyarország 
belső reformjai és aktív nemzet-
közi tevékenysége iránt itt 
tapasztalható, s megfordítva, 
arra, amelyet Svédország vívmá-
nyaival, békésebb, nyugodtabb 

világot óhajtó, kezdeményező 
semlegességi politikájával vívott 
ki hazánkban. Ez esetben törté-
nelmileg megalapozott kapcso-
latokat talán hiába keresnénk, 
noha – Kádár János utalt rá – a 
krónikákból több mindent merít-
hetünk, legyen szó svéd önkén-
tesekről, akik 1848–49-ben a 
magyar szabadságharcban 
küzdöttek, vagy Valdemar 
Langletről és Raoul Wallenbergről, 
akik a második világháború sötét 
éveiben Budapesten mentették 
üldözöttek ezreit. Még egy név 
kívánkozik ide, Olof Palméé,30 a 
nagy tekintélyű politikusé, aki két 
éve Budapesten járva, az MSZMP 
főtitkárával személyes eszme-
cserét is folytatva mai, jó, bonyo-
dalmaktól mentes, sokoldalú 
kapcsolataink szilárd megala-
pozásában is nagy érdemeket 
szerzett.”31 „Kádár János a többi 
között hangoztatta, hogy »fenn-
tartás nélkül üdvözöljük« a 
Szovjetunióban kibontakozó 
reformtörekvéseket, amelyek 
iránt immár Stockholmban is a 
svédbe épített glasznoszty szóval 
kérdeznek. Ecsetelte ennek az 
átalakítási folyamatnak a kedvező 
világpolitikai hatásait, s megálla-
pította, hogy a szovjet és magyar 
reformtörekvések »szinkronban 
vannak«. Szólt Kádár János a 
román–magyar viszonyról, a 
Wallenberg emléke iránti magyar 
tiszteletadásról, s egy kérdésre 
válaszolva hangsúlyozta, hogy 
nagyra értékeljük Svédország 
külpolitikai állásfoglalásait, aktivi-
tását, ami egybeesik saját hasonló 
tevékenységünkkel. Ehelyütt szólt 
Kádár János a világhelyzettel 

Varga Imre 1987-ben átadott Wallenberg-szobra a budapeti Szilágyi Erzsé-
bet fasornál. Forrás: Wikimedia Commons
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kapcsolatos közös reményeinkről, 
így arról, hogy felettébb kívánatos 
volna immár valamilyen konkrét 
szovjet–amerikai egyezmény 
megszületése, aminek Reykjavík 
óta megnövekedtek az esélyei. 
Hazánk közismerten üdvözli a 
részmegoldásokat is – mondotta 
a többi között a párt főtitkára, 
aki méltatta egyben a legutóbbi 
szovjet kezdeményezéseket.”32

A „legutóbbi szovjet kezdeménye-
zések” – melyek Reykjavík kudarca 
után végképp követővé tették a 
gorbacsovi vezetést Washington 
viszonylatában33 – kiemelése 
mellett szinte mindkét szövegben 
elvész Wallenberg neve, ám a 
tragikus sorsú svéd diplomata 
címlapon való említése már 
önmagában nóvumnak számított. 
Olyannyira, hogy az általam a 
bevezetőben idézett ellenzéki 
tárlat megnyitóján egyértelmű volt 
azon törekvés, hogy artikulálják: 
Wallenberg a szovjet kommu-
nizmus áldozata volt, s a minden-
féle diktatúrák és „izmusok” 

32 Avar János: Hazánk és Svédország az enyhültebb világért. Magyar Nemzet, 1987. 04. 23. 1.
33 Az amerikai fél saját elképzeléseivel szemben, mely az 1985. novemberi genfi csúcs után még további két Reagan-Gorbacsov 

találkozóval számolt, az izlandi summit-ot Gorbacsovék erőltették. Az 1986. októberi csúcstalálkozón Reagan tudatosan és 

tevőlegesen hajthatatlan maradt a „csillagháborús terv” (Strategic Defense Initiative – SDI) kérdésében, szó szerint felállt a 

tárgyalóasztaltól, s faképnél hagyta a szovjet főtitkárt és delegációját. 1987 decemberében, a washingtoni csúcson Mihail Gorbacsov 

végül az SDI egyoldalú elfogadására, és az INF szerződés  (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty – a közép-hatótávolságú 

nukleáris fegyverekre vonatkozó szerződés) kompromisszumos megkötésére kényszerült, mely utóbbit az 1988. május-júniusi 

moszkvai konferencián írták alá.
34 Zinner Tibor: Raoul Wallenberg. História, 1987. április, 31–32.
35 Wallenberg történetének szovjet vonatkozásairól csak hosszú hónapokkal később, 1988 szeptemberében írt Schmidt Mária az Új Írás 

hasábjain. Az ő esszéje már így zárult: „Wallenberg családja, barátai és csodálói a mai napig nem törődtek bele halálába. Alakja újra 

és újra felbukkan a Gulag valamelyik lágerében, a Szovjetunió valamelyik börtönében. Mindig van valaki, aki látta, beszélt olyannal, 

vagy hallott olyanról, aki találkozott vele. Raoul Wallenberg idén lenne hetvenöt éves, de számunkra kortalan marad. Fiatal, törékeny 

alakja tovább él mindannyiunk szívében.” Schmidt Mária: Raoul Wallenberg. Új Írás, 1988. 09. 01. 87–89.
36 A törékeny és időleges szövetség 1988 tavaszán Arácson, Pozsgay nyaralójában Grósz elhíresült szavaival – „Elfáradt az öreg, meg 

kellene neki köszönni” – vált cselekvési programmá. Mindehhez természetesen Gorbacsov támogatását is biztosítani kellett: az 

SZKP főtitkára a KGB vezetőjét, Vlagyimir Krjucskovot küldte Budapestre a zavartalan lebonyolítás biztosítására. Németh Miklós 

későbbi miniszterelnök véleményét idézve: „Emlékeztetném, főleg a fiatalabbakat, Grósz Károly, aki az én elődöm volt, történelmi 

érdemét elvitatni abban, hogy ’88 májusában Kádár Jánost félreállítja és átveszi a párt irányítását és a miniszterelnökséget is, ezt 

nem lehet. Sem Pozsgay Imre, sem Berecz János és sorolhatnám az összes akkori titánt vagy utódjelöltet, ezt az akciót nem tudta 

volna lebonyolítani, ez egyedül és kizárólag Grósz ügyességén, rátermettségén múlott.” (A vasfüggöny története, egy idejét múlt korszak 

lenyomata című kötet bemutatásának kapcsán elmondottakból idézve. Győr, 2013. szeptember 11.)
37 A Kádár–Grósz-cserével párhuzamosan látványos átrendeződés történt a PB soraiban is: kiesett – mások mellett – Aczél György, Gáspár 

Sándor, Havasi Ferenc, Lázár György, Németh Károly, ugyanakkor bekerült Németh Miklós, Nyers Rezső, Pozsgay Imre és Tatai Ilona.

antitéziseként messze felette áll 
annak, hogy Kádárék számára 
eszközzé váljék a Nyugattal való 
viszonyrendszer fejlesztésében. 
A talapzatára fellépő szobor így a 
magyar tavasz éles fényébe állt – 
ám ahol fény, ott árnyék is van. Bár 
Wallenberg tabuját ad hoc módon 
feloldották, „tabusításának” 
körülményei azonban továbbra 
is fennálltak, s így az 1987. tavaszi 
helyzet nagyon is disszonáns 
volt. A felemás helyzetet jól 
illusztrálja, hogy bár a História 
az emlékműhöz kötve cikket 
közölt Raoul Wallenbergről,34 
abban szó sem esik a diplomata 
1944. december utáni sorsáról. 
Magyarán Wallenberg lehetett a 
náci erőszak ellen a saját eszköze-
ivel küzdő hős, de semmiképpen 
nem lehetett a szovjetek áldozata. 
1987-ben még biztosan nem.35

A mind globálisan, mind lokálisan 
gyorsulva mozduló – igaz, regioná-
lisan továbbra is csak kullogó – idő 
hamarosan változásokat generált. 
A Magyar Népköztársaság lett a 

keleti blokk egyetlen országa, ahol 
a kommunista vezetés egyébként 
egymással alapvetően rivális 
alakjai – meghatározó módon 
Grósz Károlyt és Pozsgay Imrét 
értve itt36 – összefogva, Moszkva 
jóváhagyásával és támogatásával 
eltávolították a regnáló főtitkárt. Az 
MSZMP Országos Értekezletének 
1988. május 22-i ülése37 után – 
melyre, ha nem is a legutolsó, de az 
utolsó pillanatok egyikében került 
sor – Grószék evidens célkitűzése 
és érdeke az volt, hogy az immár 
de facto pluralizálódó magyar 
belpolitikai életben megerősítsék 
az események menetére való 
közvetlen befolyásukat, s őrizzék 
a politikai mozgások főára-
mának irányítását. Az MSZMP 
elitje szempontjából a „kádár-
talanítás” nemcsak kényszerű, 
ámde logikus lépés is volt, lévén 
az „Öregtől” való ideológiai elha-
tárolódás egy új – vagy sokkal 
inkább: „új” – önmeghatározás 
proklamálására adott módot, 
nagyobb mozgásteret biztosítva 
az új vezetésnek. Kádár János 
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több évtizedes tabui érvényüket 
vesztették, az vezetés immár 
nem a múlt „tiltott, érinthetetlen” 
dolgainak fenntartására, hanem 
a jövő kialakítására koncentrált. 
Ebben a kontextusban pedig 
az emberek, szobrok, szimbó-
lumok szerepe is változóban volt. 
Wallenberg személye, tevékeny-
sége és sorsa, mindennek fájó és 
véres történelmi kontextusával 
a közbeszéd részévé vált, s egyre 
többen kezdték megérteni, miért 
állt szobor a Szilágyi Erzsébet 
fasor melletti zsebkendőnyi zöld 
területen.

EPILÓGUS – MINDEKÖZBEN 
(SZOVJET-) OROSZORSZÁGBAN

Időben a fentiekkel párhuza-
mosan a svéd diplomata sorsának 
feltárása az USA politikai elitjének 
legfelsőbb szintjén is közvetlen 
kérdéssé vált, s mind a fentebb 
már említett Raoul Wallenberg 
Bizottság, mind a törvényho-
zásban helyet foglaló politikusok 
sürgették George Shultzot,38 
Ronald Reagant, majd utánuk 
George H. W. Busht,39 hogy azok 
a kéthatalmi csúcstalálkozók 
alkalmával vessék fel az ugyan-
annyira kényelmetlen, mint 
amennyire lezáratlan kérdést. Itt 

38 Shultz, George P. (1920–2021): amerikai diplomata. 1982 és 1989 között az Egyesült Államok külügyminisztere. „Tegnap találkoztam 

Tom Lantossal, Kalifornia kongresszusi képviselőjével. Mint tudja, ő a házban azon demokraták közé tartozik, akik általánosságban 

szimpatizálnak az adminisztráció külpolitikájával. Lantos magyar származású. Munkatáborban volt, amikor Raoul Wallenberg zsidók 

ezreit mentette meg Budapesten. Lantost ezért személyesen is mélyen érinti Wallenberg ügye. Ma azt mondta nekem, hogy találkozni 

szeretne önnel Wallenberg ügyében. Véleménye szerint egy a százhoz annak az esélye, hogy Wallenberg még életben van. Ugyanakkor 

úgy hiszi, hogy Gorbacsov a glasznoszty iránti elkötelezettsége okán a szovjetek mostanra készen állhatnak arra, hogy elmondják 

annak teljes történetét, hogy mi történt Wallenberggel. Rámutatott arra, hogy egy őszinte nyilatkozatot minden Raoul Wallenberg iránt 

érdeklődő fél értékelne, s véget vetne a folytatódó ellentmondásoknak [és bizonytalanságnak – K. J. E.]. Reméli, hogy ön fel tudja vetni 

ezen kérdést egy Gorbacsovval vagy Sevardnadzéval való találkozás alkalmával.” Richard Schifter, a demokráciáért, az emberi jogokért 

és a munkáért felelős helyettes államtitkár feljegyzése George P. Shultz külügyminiszternek, 1987. február 26.
39 1990. május 29-én, ezúttal a júniusi washingtoni amerikai–szovjet csúcstalálkozó előtt 28 kongresszusi képviselő írt a korábbiakhoz 

hasonló tartalmú üzenetet Bush elnöknek. Ebben, kiemelve mind elődje, Reagan, mind saját nyilvánvaló elkötelezettségét, rögzítik, 

hogy Wallenberg ügyét 1989 szeptemberében James Baker már felvetette szovjet kollégájának, Eduard Sevardnadzénak. E felhívásban 

a korábbiakhoz képest arra is kitérnek: „Az újonnan ébredt vad etnikai gyűlölet a Szovjetunióban és Kelet-Európában megerősíti 

annak szükségességét, hogy megismerjük a történelem e tragikus epizódját. Biztosak vagyunk abban, hogy egy alapos nyomozás 

fényt derít e tragikus hős megpróbáltatásaira, és végleg lezárja Wallenberg ügyét. Sürgetjük ezért, hogy ismételten vesse fel ezen 

fontos ügyet Gorbacsov elnöknek a közelgő csúcson.”
40 78 amerikai kongresszusi képviselő által ellenjegyzett felhívás Ronald Reagan elnökhöz, 1988. május 23.

a Ronald Reagannek írt, 78 kong-
resszusi képviselő által jegyzett 
1988. tavaszi felhívásból idézve: 
„Kedves Elnök Úr, azért írunk, 
hogy kifejezzük reményünket a 
moszkvai csúcstalálkozó iránt, 
mely a béke és az emberi jogok 
ügyét viszi majd előre. Történelmi 
moszkvai útja előestéjén arra 
kérjük, Gorbacsov főtitkárral 
folytatott emberi jogi megbe-
szélései során állítsa az élre 
a holokauszt hősének, Raoul 
Wallenbergnek lezáratlan ügyét. 
[…] Nemzetünknek különös köte-
lessége megtudni, mi történt 
Raoul Wallenberggel. Az amerikai 
támogatás vezethette tévesen a 
szovjeteket arra a következtetésre, 
hogy Wallenberg kémkedéssel volt 
megbízva Budapesten. Továbbá, 
1981 októberében Ön aláírta azon 
kongresszusi határozatot, mely 
tiszteletbeli amerikai állampol-
gárságot adott Wallenbergnek. 
Akkoriban Ön elkötelezte magát 
azon erőfeszítések mellett, melyek 
Wallenberg sorsának feltárásra 
irányultak. Elnök Úr, Wallenberg 
családjának tagjai engedélyt 
kértek, hogy Moszkvába utaz-
hassanak adekvát információt 
kérni sorsának alakulása felől. 
Arra kérjük, sürgesse Gorbacsov 
főtitkárt a kért engedély 

megadására, hogy e célból a 
Szovjetunióba utazhassanak. Mi 
több, reméljük, hogy a lehető 
legkomolyabb hangnemben 
sürgeti ezt Gorbacsovnál, segítve 
ezzel a holokauszt utolsó hősét 
övező tragédia megoldását.”40 
Nem rajtuk múlott, hogy a 
hatalom legfelsőbb szintjein 
továbbörökített szovjet logika 
mindezt három évtizeddel később 
is ellehetetleníti Oroszországban. 
Csak két, időben hozzánk közel 
álló példát említve: a Wallenberg 
család 2014 júliusában magához 
Vlagyimir Putyinhoz fordult Raoul 
sorsának megismerése ügyében, 
majd érdemi válasz hiányában 
öt évvel később, 2019 szeptem-
berében a svéd kormányt kérték, 
hogy presszionálja e kérdésben 
Oroszországot. Talán mondanom 
sem kell, utóbbi próbálkozás a 
korábbiakhoz hasonlóan ered-
ménytelen maradt. Az e sorok 
írásakor 75 éve Budapesten 
szovjet kézre került Raoul 
Wallenberg sorsa így továbbra 
is ismeretlen, s a talapzatára 
fellépett szobor, Wallenberg 
és szimbóluma, máig hosszú 
árnyékot vet, pedig budapesti 
tevékenységét csak fény veszi 
körül, a nappal sötétjében…


