
A Langfelder család a XIX.. század harmadik harmadá-
ig Felvidéken élt, majd a viharos gyorsasággal fejlődő 
Budapestre települt át. Szorgalmas munkával, az ipari 
fellendülés körülményei közö"  vagyont szereztek, gyá-
rat alapíto" ak. Magas életszínvonalat értek el, villában 
laktak, majd az 1930-as évektől mindezt elveszte" ék. 
1951-ben egy bérlakásban húzták meg magukat. Ható-
ságilag azt is elve" ék, lakóit vidékre telepíte" ék ki.

Langfelder Vilmos gépészmérnök a budapesti hábo-
rús embermentés egyik jeles személyisége, Raoul Wal-
lenberg svéd követségi titkár közeli munkatársa volt. A 
gyűlöle" ől fűtö" , mindenre elszánt nyilaskeresztesek-
kel szemben küzdö" ek önzetlenül, sok-sok kockázat-
tal. Mindke" en az erőszak Kremlből irányíto"  gépeze-
tének sokáig tagado"  áldozatai le" ek. 

Wallenberg sofőrje, Langfelder Vilmos 1912. április 
5-én születe" , feltehetőleg az angyalföldi üzem terü-
letén lévő lakásban. Édesanyja, Hertzka Jozefa és édes-
apja, Langfelder Károly 1905-ben, Budapesten kötö" ek 
házasságot. Apja tanult műszaki szakember, okleveles 
általános mérnök volt. 

A család polgári jólétben, kitűnő anyagi körül-
mények közö"  élt. Langfelder Vilmos nyolc osz-
tályos alaptanulmányait a budapesti piaristáknál 
(kegyestanítórendi gimnáziumban) végezte. 1929-ben 
ére" ségize" . Az 1929/1930-as tanévben iratkozo"  be 
a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem gépészmérnöki karára. Vissza-
emlékezések szerint intelligens, csendes, visszafogo"  
viselkedésű, művelt ember volt. Szere" e a társaságot, 
megfordult klubokban, ahogy eljárt kirándulni, síelni 
is. Németül jól beszélt, korábban francia és latin nyelv-
ismeretet is szerze" . 

Magyarország német megszállása idején Langfel der 
mérnök harminckét éves volt. A faji törvények mia"  
a zsidó férfi aknak előírt, fegyver nélküli honvédségi 
kisegítő munkaszolgálatra hívták be. (Az 1939. szep-
tember 19-én számára kiállíto"  új anyakönyvi kivo-
nat megjegyzés rovatában – a II. zsidótörvény alapján 
– ugyanis gondosan feltünte" ék, hogy ő és apja vallása 
immár nem római kath., hanem „izr.”.) 

Svéd védettség a deportálás ellen
A Svéd Királyság budapesti követsége 1944. március 
19-e, Magyarország német fegyveres megszállása után 
Svédországba terveze"  kiutazás igazolásával, beuta-
zó vízum kiállításával és más, az állampolgárságot 
közvete" en jelző iratokkal könnyíte"  olyan magyar 
személyek helyzetén, akik származásuk okán veszély-
be kerültek, s igazolható, közelebbi svéd kapcsola" al 
rendelkeztek. A követségen főképp Per Anger első 
titkár adta ki a „svéd érdekeltségű” magyaroknak a 

sorszámozo"  igazoló okmányokat. Ezeket legtöbbször 
Danielsson követ írta alá. 

Wallenberg követségi titkári megbízása a magyar-
országi állapotok megismerésére és feldolgozására, 
további svéd embervédelmi, azaz „humanitárius” ak-
ció szervezésére szólt. Amikor július 9-én Budapest-
re érkeze" , a hazai zsidóság elkülönítése és a vidéki-
ek közül 432 417 személynek Auschwitz-Birkenauba 
deportálása már megtörtént, s már a bejárati kapun 
Dávid-csillaggal megjelölt házakba egybeköltöztete"  
budapesti zsidók elhurcolása volt soron. A magyaror-
szági viszonyok és feltételek megismerésére, kiterjedt 
szervezőmunkára volt szükség, hogy újabb svéd vé-
delmi formát dolgozzon ki, s vezessen be Schutz-Pass, 
azaz védőútlevél formában.

A követségi titkárnak kezdetben csak arra volt en-
gedélye, hogy svéd mentőokmánnyal lásson el más-
félezer magyar személyt. Olyanokat, akiknek svédor-
szági családi kapcsolataik voltak, vagy huzamosabb 
ideje közvetlen üzleti kapcsolatban álltak a svéd üzleti 
körökkel. A fényképes, német és magyar nyelvű svéd 
Schutz-Pass – a többi, néhány más budapesti követség 
által kiado"  menlevélhez hasonlóan – ismeretlen és 
érvénytelen volt a nemzetközi jogban, mégis, lebecsül-
hetetlen hatást válto"  ki. 1944 nyarán ugyanis sokan 
ebben lá" ák a szerveze"  védelem és a túlélés esélyét.

A Langfelder család évtizedes svéd kapcsolatot 
bizonyíto" , emia"  megkapták a svéd követségi ok-
mányokat. A svéd követség bérletbe ve" e a Magyar-
országi Kereskedelmi Utazók Egyesülete székházá-
nak Jókai utca 4. sz. ala" i helyiségeit, s i"  helyezték 
el a svéd véde" séget kapo"  munkaszolgálatosok egy 
részét, köztük a fi atal mérnököt is. A Svéd Királyság 
véde" jei egyébként a Jókai utca 1-ben is helyet kaptak. 
Langfeldert október derekától az Üllői út 2-4. sz. ala"  
bérelt svéd követségi épületbe került át, ahol a Huma-
nitárius Osztály központi irodájának munkatársaihoz 
tartozo" . (I"  működö"  a Schützling Protokoll-nak 
neveze"  alosztály vagy iroda is, ahol dr. Geiger Lász-
ló, Kelecsényi Elek és dr. Magasdi Miklós is dolgozo" .) 
Kizárólagos feladata a svéd okmányokkal rendelkező, 
elhurcolt zsidók felkutatása és a nyilas pártházakból 
való kimentése volt. Ez korántsem volt veszélytelen fel-
adat: a külszolgálatot vezető Elek Béla, dr. Sugár Péter, 
Löwinger István és mások is így veszte" ék az életüket. 

Wallenberggel a zsidó életek védelmében
Langfelder Vilmos valószínűleg német nyelvtudása és 
hosszabb autóvezetési gyakorlata révén juto"  Wallen-
berg legszűkebb körébe. A követségi állás a visszaté-
rően fenyegető deportálás elől meglehetős biztonságot 
nyújto" . A számára kitöltö" , fényképes és sorszámos 
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Schutz-Pass-át augusztus 20-án keltezték. Wallenberg 
követségi titkár Langfeldernek „védőútlevelet állíto"  
ki, amelynek értelmében svéd ala" valónak tekinten-
dő”. Egyben a neveze" nek a sárga csillag viselése alóli 
mentesség megadását kérte.

Wallenberg missziója idején sokat mozgo" . A leg-
hosszabb időt Budapesten töltö" e, s gépkocsival uta-
zo" . November 28-án hajnalban fegyveres magyar 
tábori csendőrök kísérték a gyalogmenetben a József-
városi pályaudvarra vezényelt svéd „véde" ” munka-
szolgálatosokat. A követségi titkár „kis autóján” követ-
te nyomon őket, és egész napos küzdelmet folytato"  
kimentésükért. Kora reggel többször az óbudai tégla-
gyárakhoz hajtato" , ahogy mentési céllal fel-feltűnt 
a Teleki téren is. A mozgékony svéd titkár autóját rö-
videsen védencei is megismerték, fi gyelték. A József-
városi pályaudvarról kimente"  egyik zsidó munka-
szolgálatos csoport végleg megkönnyebbült, mikor az 
úgyneveze"  véde"  házba való visszatérésekor meglát-
ta a járművet. (A semleges külképviseletek által véde"  
házak rendszere 1944 nyarától fokozatosan alakult ki. 
A Pozsonyi út környéki 72 svájci és 32 svéd véde" sé-
gű ház képezte a magvát az ún. nemzetközi ge" ónak, 
amely novemberben a Szent István körút mentén már 
a Tátra utcáig tarto" .)

Raoul Wallenberg és Per Anger november 23-án és 
24-én járta meg a Budapest-Hegyeshalom autóutat. Fi-
gyelték a deportáló gyalogmeneteket, együ" érzéssel 
mérték fel a magyar-német határra vezényelt zsidó ka-
tonai munkaszolgálatosok és elhurcolt budapesti pol-
gári lakosok (főként nők) helyzetét, testi-lelki állapotát. 
Tárgyilagos és megrendítő leírást adtak „a szinte állati 
sorba süllyedt”, elcsigázo"  emberekről. 

A hegyeshalmi autós embermentés helyet kapo"  az 
1961 áprilisában indult jeruzsálemi Eichmann-perben. 
A tömeggyilkos felelősségre vonásakor a vád adatol-
ta, hogy ez a mentési akció 1944 őszén alaposan fel-
ingerelte a gyalogmenetet kiötlő, szervező Eichmannt. 
„Megölöm Wallenberget, a zsidóknak ezt a kutyáját” 
– jelente" e ki. A berlini Külügyi Hivatal (a külügymi-
nisztérium – a szerző megjegyzése) pedig arról nyilatko-
zo" , hogy „a svéd követségnek a zsidó ügyekbe való 
beavatkozása mindenképpen jogtalan”.

A történeti kutatás során a svéd követség, szűkeb-
ben Wallenberg több autós segítőjére, gépkocsivezető-
jére sikerült utalást vagy adatokat találni. Langfelder 
melle"  i" abb Balázs Aurél (Relli), Kállay Kázmér, Job-
bágy Tivadar (Teddy), Szél György és a futárszolgálati 
feladatokat is teljesítő Balogh Andor láto"  el ilyen segí-
tő. Követségi szolgálatra magyarok is szívesen ajánlot-
ták fel az autójukat, abban reménykedve, hogy ekként 
megmentik azt a katonai behívás, hivatali elvétel elől. 
A sofőrök megkapták naponta az utasítást, hogy ki-
ért és hová kell menniük, esetleg máshová kísérni, s 
kinek kell üzenetet vagy csomagot vinni. Egész nap 
úton voltak. Légiriadó ala"  is járha" ak és mindenü"  
szabad útjuk volt.

A Wallenberg budapesti helyszíni megjelenéseihez 
kötö"  autós történetekben, visszaemlékezésekben de-
cember derekán bukkan fel Langfelder Vilmos neve. 

(Studebaker gyártmányú, AY 152 forgalmi rendszámú 
autóval járt 1945. január 17-ig, amikor utoljára lá" ák.) 
Langfelder a svéd követségi titkár feltétlen bizalmát 
bírta. Lévai Jenő Wallenberg monográfi ájában utalt sze-
mélyes kapcsolatukra. „Wallenberg megszere" e. De-
cember végétől kezdve már állandóan csak vele járt, 
januárban pedig – amikor Wallenberg naponta más 
és más búvóhelyet kerese"  és soha sem aludt kétszer 
egymásután ugyanabban a házban – Langfelder volt 
az, aki állandóan, éjjel-nappal vele volt. Több volt ek-
kor már, mint sofőr – magántitkár és bizalmas munka-
társ. Wallenberg elmondta neki terveit, elképzeléseit. 
Langfelder, aki amúgy is szófukar, hallgatag ember 
volt, senkinek egy szót el nem mondo"  belőle.”

1945. január, az utolsó napok
Wallenberg utolsó budapesti napjait felidézve előz-
ményként fontos megjegyeznünk, hogy a követségi 
titkár elszakadt a Budán maradt követségi apparátus-
tól. Langfelderrel autózva, saját felelősségére és kocká-
zatára élte meg az ostrom legfeszültebb történéseit. A 
svéd követségi titkár január 10-én éjjel további úti elő-
készületeket te" . Szőllősi György és Langfelder Vilmos 
segítségével túraautóját a Múzeum utcai garázsban ti-
tokban készíte" e elő egy útra. Másnap ő és sofőrje a 
Hazai Bankban elbúcsúztak a legszűkebb munkatársi 
körtől. Wallenberg ekkor úgy lá" a, nincs többé mód és 
lehetőség a további munkára. Este a VI. kerületi Ben-
czúr utca 16. sz. ala" i épületben kaptak szállást. 12-én 
autóval elhajto" ak, de vissza is tértek.

Január 13-án az arcvonal elérte a Benczúr utcát. Ek-
kor Wallenberg már arról beszélt, hogy a legközelebbi 
úton felveszi a kapcsolatot Malinovszkĳ  marsallal, a 2. 
Ukrán Front parancsnokával. A Benczúr utcában je-
lentkeze"  a szovjet katonáknál és a frontvonal általuk 
képze"  szakasza mögö"  katonai kísére" el, egy orosz 
őrnaggyal és Langfelder Vilmossal együ"  távozo"  el.

Másnap – az emlékezések szerint – orosz autón 
közlekede" , az Erzsébet királyné utcai lakására vi" e 
holmĳ át. 17-én reggel meglepetésszerűen a Tátra utca 
6. sz. ala" i svéd követségi kirendeltségen jelent meg. 
Autójáról i"  már nem szólnak az emlékezések, arról 
azonban igen, hogy orosz alezredes volt vele, „továb-
bá Langfelder Vilmos mérnök”. Dr. Pető László szerint 
január 17-én a svéd követségi titkár a Benczúr utcából 
indult aznapi útjára. Együ"  ültek be „a ház elő"  álló 
autóba. Ez nem a szoko"  Studebaker kocsi volt, az o"  
maradt, mert Wallenberg nem tarto" a ilyen túrára al-
kalmasnak. Ezt a kocsit is Langfelder Vilmos mérnök, 
Wallenberg megszoko"  sofőrje veze" e.”

Langfelder elhurcolása a 2. Ukrán Fronthoz tartozó 
„Halál a kémekre!” elnevezésű szovjet kémelhárító 
szervhez köthető (orosz rövidítése: GUKR SZMERS). E 
szervezet egyik tagja, Petrovszkĳ  őrnagy 1945. január 23-
án 48 „letartóztato"  ellenséges ügynökről” ado"  jelen-
tést. Az iratban a budapesti Svéd Követség két őrizetbe 
ve"  munkatársát is említe" e. A tudományos kutatók 
véleménye szerint i"  Wallenbergről és Langfelderről 
van szó. Lev Bezimenszkĳ  orosz kutató állítja, hogy a 
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letartóztatási végzés január 19-én a Védelmi Népbiz-
tosságtól, Nyikolaj Alekszandrovics Bulganyin népbiz-
tos-helye" estől érkeze" . Azonnal végrehajto" ák, majd 
25-én vona" al szállíto" ák el a foglyokat.

Bezimenszkĳ  írja azt is, hogy egy romániai város, 
Iaşi pályaudvarán megengedték nekik, hogy megebé-
deljenek a vasúti é" eremben. Február 6-án (a szovjet 
szóhasználat szerint hadifogolyként) érkeztek meg a 
moszkvai Kĳ evi pályaudvarra. Langfelder moszkvai 
börtönéveiről igen keveset tudunk. Csupán az 1950-es 
évek derekán szabadult német tisztek, feltehetőleg zár-
katársai mondták jegyzőkönyvbe néhány emléküket 
arról, hogy a börtönvilágban találkoztak Wallenberggel 
vagy Langfelderrel. Az egyik német tiszt azt állíto" a, 
hogy Langfelder a zárkatársa volt. A magyar sorstárs 
elbeszélte neki, hogy Wallenberggel történt moszkvai 
érkezése után kisebb városnézésen ve" ek részt. Fogva 
tartóik megmuta" ák nekik a moszkvai metrót is. Ez-
után szállíto" ák be őket a Ljubjanka börtönbe.

Volt német foglyok állítják, hogy eleinte Wallen-
berggel együ"  a moszkvai Ljubjankában (Belső bör-
tön), később pedig a lefortovói börtönben raboskodo" . 
Horst Kitschmann Wehrmacht-százados 1945 novem-
berében a lefortovói börtön 105. cellájában találkozo"  
Langfelderrel, a másik tanú, aki lá" a, Erhard Hille, a 
Wehrmacht tizedese volt. Ernst Huber híradós tizedes, 
ugyancsak részletes adatokkal szolgált.

Néhány adat, némi ira" öredék Langfelder moszkvai 
fogságának emlékanyagához tartozik. Vilmos Karlovics 
Langfelder letartóztato"  holmĳ áról a lefortovói börtön-
be való beszállításakor tételes leltár készült (1945. már-
cius 20-án ve" ék nyilvántartásba). Némely bizonyíték 
– életjel – a börtön nyilvántartókönyvében tusréteggel 
fede"  részek alól került elő, amikor a KGB 509. sz. ren-
delkezését végrehajtva, 1991. szeptember 27-én egy 
szakértő olvashatóvá te" e. Az első bejegyzés 1945. áp-
rilis 10-én keletkeze" . A Belső börtönben beírások ma-
radtak fenn egy-egy kihallgatásáról. Figyelemre méltó 
fejlemény, hogy 1946. július 3-a és 17-e közö"  megvál-
tozo"  Langfelder aláírásának tengelye. Már balra dőlt! 
Vezetéknevét a cirill, s nem a latin ábécé L-betűjével 
kezdte. Vélhetően az éjszakai kihallgatásoktól gyötört, 
megviselt (bántalmazo" ?) személy aláírása módosult 
ekképpen, talán a személyisége sem volt már a régi.

Langfeldert – Wallenberg vélelmezhető halála 
után – elszállíto" ák a lefortovói börtönből. Az utolsó 
kézírásos bejegyzés ala"  Langfelder Vilmos Karlovics 
c/3 N 834 név és szám olvasható. A fennmaradt adatok 
sora i"  megszakad. Nem zárható ki, hogy ez idő táján 
végeztek az állambiztonsági szempontból immár „fe-
leslegessé” vált magyar fogollyal.

Kísérletek a Wallenberg- (és) Langfelder-
rejtély megoldására

A szovjet haderő bevonulásával, Buda elestével a svéd 
külképviselet épületét teljesen kifoszto" ák. A katonai 
hatóságok nem engedélyezték, hogy akár egyetlen 
külföldi hivatalos személy is Budapesten maradjon. 

Az ostrom lezárultával Langfelder eltűnése mia"  ag-
godalmas hónapokat éltek át rokonai. Wallenberg ese-
tében joggal gondolták, hogy Svédországba utazo" , 
Vilmosról viszont nem feltételezhe" ék, hogy a csalá-
di kötelékeket bármiképp is meglazíto" a, elszakíto" a 
volna. Mégsem jelentkeze" . 

Először Svédországban érdeklődtek, majd újabb 
próbálkozást te" ek. 1945. október 31-én ajánlo"  levél-
ben keresték meg Kliment E. Vorosilov tábornagynak, a 
Szövetséges Ellenőrző Bizo" ság (SZEB) magyarországi 
vezetőjének hivatalát. A levelet a posta nem tudta ki-
kézbesíteni, mivel nem ve" ék át. Ennek oka hat évti-
zed után már kideríthetetlen. 

1945-ben a Magyarországi Izraeliták Országos Iro-
dája visszatérőleg fordult a szovjet katonai hatósághoz, 
a Szövetséges Ellenőrző Bizo" sághoz, hogy „állapítsák 
meg, hol és miként tűnt el (…) Wallenberg, a gépkocsi-
vezetője és a szovjet kíséret”. A zsidóság vezetői meg-
kereséseikre éppúgy visszautasító válaszokat kaptak, 
mint a svéd kormány vagy a család. 

Újabb csapás a Langfelder-családra
Wallenberg sofőrjének hozzátartozói 1945 után hiába 
vártak és reméltek, semmiféle hír nem érkeze" . 1951 
nyarán a mérnök nevelőjét, özv. Langfelder Edénét nagy 
megrázkódtatás érte. A Belügyminisztérium július 10-
én azonnali hatállyal kitilto" a Budapestről. Az akkor 
Sztálin, ma újra Andrássy út 36. sz. II. em. 5. ala" i laká-
sát –a szégyenteljes „éberségi” akcióban a fővárosból 
kitelepíte"  többi 12 704 személyhez hasonlóan – neki 
is 24 órán belül el kelle"  hagynia. A Heves megyei 
Nagyrédére vona" al hurcolták. 1952. február 20-án az 
idős hölgyre újabb csapást mértek: havi nyugdíját 600 
forintról 380-ra csökkente" ék. Helyzetében 1953 júliu-
sában állt be végül kedvező fordulat. A megyei rend-
őrkapitányság megszünte" e kényszerlakhelyhez kö-
tö" ségét. A mérnök nevelőanyja ezután Kisorosziban 
élt. A hidegháború, a személyi kultusz további feszült, 
nehéz esztendőiben Langfelder Vilmosról nem sikerült 
értesüléshez jutni. A család érdeklődésére tizenkét 
évig nem érkeze"  érdemi válasz. 

1957. február 7-én a Svéd Királyság Külügyminisz-
tériuma közzéte" e a szovjet kormány jegyzékét, mely-
ben beismerte, hogy Raoul Wallenberg a moszkvai 
Ljubjanka börtönben 1947. július 17-én szívembóliában 
meghalt. A svéd lapok említést te" ek a Wallenberggel 
együ"  elhurcolt és eltűnt gépkocsivezetőről, Langfelder 
Vilmos budapesti lakosról is.

A Langfelder család a bizonyosságért a Magyar 
Külügyminisztérium segítségét kérte. A budapesti 
szovjet nagykövetség az 1957. május 7-én megküldö"  
„Langfelder Vilmos gépkocsivezető tartózkodási he-
lyének megállapítása iránti” hivatalos magyar meg-
keresés alapján Moszkvába küldö"  tudakozó levelet. 
Szeptember 17-én a Szovjetunió Külügyminisztériuma 
értesíte" e Jurĳ  V. Andropov budapesti szovjet nagykö-
vetet, hogy Langfelder Vilmos Szovjetunióban való 
tartózkodásának körülményeire vonatkozólag nem si-
került adatokat fellelni. Közölhető viszont Horváth Imre 
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magyar külügyminiszterrel, hogy a Ljubjanka börtön 
egyik fennmaradt névjegyzékében bejegyzést találtak 
arról, hogy Langfelder 1948. március 2-án meghalt.

A családi hagyomány szerint a szovjet beismerésről, 
Vilmos tragédiájáról a Langfelder család csupán szó-
ban kapo"  értesítést.

Az 1980-as években a világ egyik legtekintélyesebb 
emberjogi mozgalma, az Amnesty International is ak-
ciót indíto"  annak érdekében, hogy a szovjet hatósá-
gok végre meggyőzően tisztázzák Wallenberg sorsát. 
1989 szeptemberében az akció magyar szervezője arról 
nyilatkozo" , hogy „Langfelder Vilmosról soha semmi 
nem hangzo"  el. Az ő sorsát is tisztázni kell”. A ma-
gyar közvéleménytől azt kérte, „levélben szólítsák fel 
a szovjet hatóságokat a Wallenberg-ügy megnyugtató 
tisztázására, illetve kérjék fel a magyar illetékeseket a 
szovjeteknél történő közbenjárásra, különös tekinte" el 
Langfelder Vilmos sorsára. (…) Hangsúlyozzuk, hogy 
Wallenberg és Langfelder, ha esetleg él és fogságban 
van, lelkiismereti fogolynak tekintendő”.

A budapesti felhívás határozo" an emelt szót Lang-
felderért. „A magyar hatóságoknak adjuk értésére, 
elemi kötelességük egy olyan magyar állampolgár 
sorsának kiderítése, aki nemcsak ártatlanul került fog-
ságba, hanem munkájával egy kiemelkedő jelentőségű 
embermentő akció sikeréhez járult hozzá.”

Langfelder neve az 1990-es évek elején többször 
megjelent a hazai sajtóban, de sorsáról új ismeretek-
hez lényegében senki sem juto" . 1991 márciusában egy 
budapesti híradásban helyet kapo" , hogy Moszkvában 
bemuta" ák A Wallenberg-küldetés című dokumen-
tumfi lmet, amely a tudományos fi lmek kĳ evi stúdi-
ójában készült. A premieren Vagyim Birstein, a Nem-
zetközi Wallenberg Bizo" ság tagja Langfelder Vilmos 
fogságáról, a közelmúltban feltárt – az 1945 és 1947 
közö" i moszkvai börtönéle" el kapcsolatos – bizonyító 
adatokról is beszélt. 1993 júniusában Kapronczai Károly 
történész magyar különbizo" ság élén járt Moszkvában 
a második világháború idején és utána elhurcolt, eltűnt 
magyarok felkutatása ügyében. Langfelder Vilmosról 
senki sem tudo" , papírformában sem ado"  át semmit. 
„Ahogy kimondtuk Langfelder nevét, az oroszok azt 
válaszolták, nem szerepel a nyilvántartásukban, és ér-
tésünkre adták, nem kívánnak beszélni róla. Wallen-
berg vagy sofőrje nevének hallatán egyszeriben fagyos 
le"  a légkör.”

A budapesti Legújabb Kori Történeti Múzeumban 
1992. augusztus 4. és október 31. közö"  Wallenberg 
kiállítást rendeztek. Ezen Langfelder életútja s helyt-
állása, több családi irat és fénykép is helyet kapo" . A 
kiállítás katalógusában fennmaradt magyar és orosz 
Langfelder-dokumentumokat is szerepelte" ék. 

A 2000-es években
Közvetlenül nem ismert, milyen körülmények közö"  
– s miért éppen 2000 végén – történt, hogy az Orosz-
országi Föderáció Legfőbb Ügyészsége alá tartozó Ka-
tonai Főügyészség (új, nem szovjet) állami címerrel és 
körpecsé" el elláto"  okiratot bocsáto"  ki Langfelder 

Vilmos ügyében. Az orosz nyelvű, rövid rehabilitáci-
ós igazolás 2000. december 19-én kelt. Az ártatlanul 
elhurcolt, a fogságba belepusztult vagy valamiképp 
megölt magyar mérnök ügyében semmiféle érdemi 
bizonyítékkal nem szolgált, beleértve a jogi eljárás bár-
miféle igazolását is.

Az iratból legalább annyi beismerés kiviláglo" , 
hogy 2000. november 9-én az Oroszországi Föderáció 
Elnöke melle"  működő bizo" ság megállapíto" a, hogy 
Langfelder Vilmos magyar állampolgárt politikailag 
üldözték. Ezután szövegezői a szövetségi törvényre hi-
vatkoztak, mely a „Politikai okból jogtalanul elítéltek 
rehabilitációjáról” szól egy olyan honfi társunk ügyé-
ben, aki ellen még vádat sem emeltek! Talán Langfelder 
leszármazo" ainak nyújto"  némi megnyugvást, hogy a 
2000 km-es távolban az ismeretlen törvény ismeretlen 
cikkelyei és ezek pontjai alapján Langfelder Vilmos 
„teljes mértékben rehabilitáltato" ”.

Az orosz katonai ügyész, főosztályvezető által aláírt 
igazolás ügyében sem hivatalos bocsánatkérésre, sem 
más jóvátételre – tudomásunk szerint – nem került sor. 
Magyarországon Langfelder Vilmos emlékének meg-
őrzéséért a Wallenberg Egyesület tovább dolgozo" . 
Az emberjogi egyesület és a családtagok 2002-ben az 
Andrássy út 36. sz. épület falán művészi bronztáblát 
ava" ak. Szövege szomorú tényt rögzíte" : „E házban élt 
Langfelder Vilmos mérnök. Megmenekült a nyilasok 
karmaiból, eltünte" e a sztálini terror.”

E sorok szerzője és munkatársai magyar állami ku-
tatói kiküldetésben 2005 szeptemberében szintén meg-
kísérelték megoldani a Langfelder Vilmos elhurcolását 
és fogságát övező rejtélyt. Az Oroszországi Állami Ka-
tonai Levéltárban (RGVA) Vlagyimir I. Korotajev tudo-
mányos igazgatóhelye" esnél kérelmeztük, segítsen az 
esetleg fennmaradt dokumentáció megismerésében. 
Szeptember 9-i és 28-i válasza megújíto"  kutatói kéré-
sünkre egybehangzó volt: Langfelder Vilmos neve sem 
a 60 000 magyar személyt nyilvántartó adatbankjuk-
ban, sem az ira" árban nem szerepel.
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