
L. Z. – IZGUBLJENI SOBOŠKI SIN Z WALLENBERGOVIM POTNIM LISTOM 1

»Ad. 60: Na podlagi dovoljenja notranjega ministrstva 
št. 20622 z dne 6. marca 1906 je bil priimek spremenjen  
v László.«

O spremembi priimka je poročal tudi časopis  
»Budapesti Közlöny« dne 24. marca 19062, kjer je navede-
na tudi domovinskost tedaj še mladoletnega Zoltána, 
ki je s svojimi starši tedaj živel v Czelldömölku (danes 
Celldömölk na Madžarskem).

Družina Reif se je že leta 1893 preselila iz Murske Sobote 
v Kisczell, 19. avgusta istega leta je Zoltánov oče postal 
uradnik okrajnega sodišča v Kisczellu. 

SLIKA 5: Zapis o pričetku dela Zsigmonda Reifa  
v Kisczellu3

Nedolgo zatem, 25. januarja 18944 se je v Kisczellu rodila 
tudi Zoltánova sestra Olga.

Podobno kot pri rojstvu brata Zoltána je tudi pri zapisu 
o rojstvu Olge dodana opomba: »Na podlagi dovoljenja 
notranjega ministrstva št. 105855/915 se priimek spremeni 
v László.«

2 Budapesti Közlöny, 24. 3. 1906, letnik 40, štev. 70, str. 3.

3 Budapesti Közlöny, 19. 8. 1893, letnik 17, štev. 189, str. 1.

4	 Matična	knjiga	judovske	skupnosti	Kisczell,	1894,	Fol.	9,	zapis	št.	1.

Danes ime »Zoltán László« v Murski Soboti in Prekmurju 
nikomur ne pove več ničesar, kljub temu, da gre nespor-
no za eno od naj-
zanimivejših oseb 
iz pestre zgodovi-
ne Murske Sobo-
te in Prekmurja. 
Oseba, ki uživa v 
zgodovini Srednje 
Evrope prav po-
sebno mesto zara-
di svoje vloge pri 
vzponu enega od 
največjih industrijskih konglomeratov 20. stoletja, če-
ške Škode, še bolj pa je znan kot inovator in ustanovitelj 
največjega madžarskega ključavničarskega podjetja 
»ELZETT«, ki je nosilo inicialke svojega ustanovitelja.

1)	 Družina	Reif	-	László
Razlog za pozabo in pomanjkanje informacij je prav 
banalen – oseba z imenom in priimkom Zoltán László 
se v resnici v Murski Soboti ni nikoli rodila.

Zoltán László je namreč bil rojen 8. februarja 18891  
kot Zoltán Reif, prvorojenec v zakonu Zsigmonda Reifa, 
uradnika murskosoboškega okrajnega sodišča, ter žene 
Mariske Baumgarten, ki sta bila rojena v kraju Pápa  
(danes Pápa na Madžarskem).

Že zapis o rojstvu Zoltána Reifa razkriva glavni razlog 
za njegovo izginotje in pozabo z vidika prekmurskega 
judovstva. Pod opombami je namreč navedeno sledeče:  
 

1	 Matična	knjiga	murskosoboške	judovske	skupnosti,	1889,	Fol.	78,	zapis	št.	60.

SLIKA 1: Logotip podjetja ELZETT

SLIKA 3: Zapis o rojstvu Zoltána Reifa v matični knjigi 
murskosoboške judovske skupnosti

SLIKA 4: Članek o spremembi priimka Zoltána Reifa  
iz časopisa Budapesti Közlöny

László Zoltán

SLIKA 6: Zapis o rojstvu Reif Olge v matični knjigi  
judovske skupnosti v Kisczellu.
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Spremembo ponovno potrjuje tudi uradna objava v ča-
sopisu Budapesti Közlöny5 z dne 17.9.1915.

Zapis ponuja tudi več podrobnosti o družini:
»Prošnji v Pápi rojenega Zsigmonda Reifa, z do mo vin

skostjovkrajuÓgyalla,termladoletnehčereOlgeospre
membi priimka v László se ugodi s sklepom št. 105.866.«

Družina Reif oz. László je leta 1915 živela v kraju Ógyalla 
(danes Hurbanovo na Slovaškem), kamor se je preselila 
po tistem, ko je bil oče Zsigmond ponovno premeščen 
na tamkajšnje okrajno sodišče leta 19076.

O starših Zoltána in Olge ne vemo veliko. Almanah ma-
džarskih javnih uslužbencev iz leta 19387 o Zsigmondu 
in ženi navaja sledeče:

»Zsigmond László, upokojen vodja zemljiške knjige, Bu
dimpešta.Rojen1862vPápi,kjerjezaključiltudišolanje.
Svojokariernopotjezačelnamurskosoboškemokrajnemso
diščuleta1880,odkoderjebilpremeščenvCell,kjerjepostal
vodjazemljiškeknjige.ZatemjebilpremeščenvÓgyallo,kjer
jeslužbovaldoodhodavpokojleta1918.Zaradiodgovorne
gainzanesljivegadelajebildeleženvečpohvalsstraninad
rejenih.Umrljeleta1929.Vdova:MáriaBaumgarten,članica
večdobrodelnihdruštev.Hčera:Olga(ženaErnaKallósa).«

Almanah sicer napačno podaja letnico smrti Zsigmon-
da, le-ta je namreč umrl 26. oktobra 1928, kar dokazuje 
zapis o njegovi smrti v civilni matični knjigi 1. okrožja 
Budimpešte z dne 27. oktobra 19288.

5 Budapesti Közlöny, 17. 9. 1915, letnik 49, štev. 215, str. 6.

6 Budapesti Hírlap, 6. 4. 1907, letnik 27, št. 83, str. 18.

7	 Csikvári,	A.,	A	magyar	közalkalmazottak	almanachja,	1938,	str.	305.

8	 Civilna	matična	knjiga	Budapest	(1.	Kerület),	1928,	Fol.	435,	zapis	št.	2605.

Kot kraj bivanja Zsigmon-
da pred smrtjo je naveden 
naslov »Budapest, I., Székács
u. 14.«. Podatki o naslovih 
v Budimpešti iz leta 1928 
povedo, da je na istem na-
slovu v tem času živel Ernö 
Kallos s svojo ženo, hčero 
Zsigmond Lászlá, Olgo.

Zanimivo je, da je bil 
Zsig mond, ki je med leti 
1880 in 1893 živel v Murski 
Soboti, skorajda sosed prav-
nika in bivšega poslanca dr-
žavnega zbora dr. Kálmána 
kakasdi Hajósa, ki je živel na 
isti ulici pod hišno številko 
10. Gre se za sina dr. Kakasdi 
Hajós Mihálya, nesporno največjega meščana Dolnje Len-
dave v obdobju dualizma. Dr. Kálmán kakasdi Hajós je bil 
po smrti leta 1964 pokopan v družinski kriptsi Hajósev v 
kapelici Sv. Trojice v Lendavskih goricah.

Glede na članek iz časopisa »Világosság«9 je Zsigmon-
dova žena Mariska Baumgarten umrla 12. oktobra 1949 
v Budimpešti.

»Vdova Zsigmonda Lászla, rojena Mariska Baumgarten je 
preminilav87.letustarosti.ŽalujejohčiErnönéKallós,sin
ZoltánLászló,zetErnöKallós,snahaZoltánnéLászló,vnuki
Ödön Kallós, Pál Kallós, György László, Zsuzsa László in Éva 
László. Pogreb bo v petek, 14. oktobra, ob 15. uri v Farkasreti 
judovskempokopališču.«

Na podlagi videnega lahko nesporno zaključimo, 
da sta leta 1949 živela oba otroka Zsigmonda, Zoltán 
László in Olga László. O življenju otrok in njunih dru-
žinah imamo prav tako veliko več informacij kot o živ-
ljenju staršev.

9	 Világosság,	14.	10.	1949,	letnik	5,	št.	239,	str.	4.

SLIKA 7: Zapis o spremembi priimka Olge Reif

SLIKA 8: Zapis o smrti Zsigmonda Lászlá

SLIKA 9: Seznam oseb, ki 
so živele na Székács ulici 

leta 1928. 
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2) Zoltán	László	 
in	Olga	László
Zoltán László je bil rojen v judovski družini leta 1889 v 
Murski Soboti. Kljub temu, da se je družina zaradi oče-
tovega dela veliko selila, je zaključil šolanje za ključav-
ničarja in kot pomočnik začel delati v Škodi iz Plzna na 
Češkem, ki je bila tedaj še del Avstro – Ogrske monar-
hije10. Po razpadu dvojne monarhije se je vrnil na Mad-
žarsko in se naselil v Gyoru, kjer je 8. aprila 1919 vložil 
prošnjo za ustanovitev ključavničarske delavnice. Kot 
delovodja v Škodi je imel praktične izkušnje s področja 
dela, ki jih je s pridom izkoriščal11. 

SLIKA 9: Zoltán László12

Razvoj delavnice in nastanek kasnejše tovarne je bil 
v veliki meri zasluga Erna Kallósa, s katerim je bil Zoltán 
v dvojnem svaštvu, Ernö je namreč bil poročen z njego-
vo sestro Olgo, medtem ko je bil sam poročen z Ernövo 
sestro Katalin. Ernö Kallós je bil rojen leta 1885 in leta  

10	 Tóth,	I.,	Az	Elzett-gyár	története,	str.	433.	V:	Tanulmányok	Budapest	Múltjából,	letnik	19,	1972.

11	 Fülöp,	J.,	Tóth,	I.,	Az	ELZETT	történetéböl,	str.	12.	V:	Budapest,	letnik	10,	1972.	

12	 Tóth,	I.,	Az	Elzett-gyár	története,	str.	435.	V:	Tanulmányok	Budapest	Múltjából,	letnik	19,	1972.

1919, ob ustanovitvi Zoltánove delavnice je bil že pri-
znan trgovec s pasto za čevlje in uvoznik terpentina. 
V tem času je premogel že tudi nekaj kapitala, tako je 
svojemu svaku zagotovil nekaj ustanovnega kapitala 
za širitev in razvoj dejavnosti13. 

Med prvimi izdelki delavnice so bile mišolovke, ki jih 
je Zoltán sprva prodajal na sejmih. Po propadu Avstro- 
Ogrske monarhije in po prepovedi uvoza za določe-
ne izdelke na območje Madžarske, ki je povzročila po-
manjkanje pohištvenih ključavnic, se je odločil, da bo se 
usmeril v izdelavo te vrste ključavnic14. S finančno po-
močjo svaka je nabavil nekaj ključne strojne opreme in 
obseg naročil je zahteval, da se delavnica razširi v tovar-
no. Zoltán je kupil dve zemljišči in zgradil delavnice in 
skladišče za potrebe tovarne. Nedolgo zatem, leta 1922, 
je tovarna prevzela ime ELZETT, po nemški izgovorjavi 
svojih inicialk (László Zoltán, LZ) in tako je nastala to-
varna ključavnic, ki je tekom naslednjih desetletij pos-
tala eden največjih svetovnih proizvajalcev ključavnic.

SLIKA 10: Ernö Kallós15

Še v času svojega dela v Plznu se je Zoltán poročil s 
Katalin Kallós, sestro Erna Kallósa. V zakonu so se njima 
rodili štirje otroci, hčeri Zsuzsa in Éva ter sinova György in 
Pál. Otroštvo sta preživela le György, ki je bil rojen v Plznu 
leta 1916 ter Zsuzsa, ki je bila rojena v Györu leta 1923.  

13	 Tóth,	I.,	Az	Elzett-gyár	története,	str.	434.	V:	Tanulmányok	Budapest	Múltjából,	letnik	19,	1972.

14	 Prav	tam.

15	 Slika	Róberta	Berénya.	Spletni	vir.	URL:	www.kieselbach.hu
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György se je poročil z Irene Dános, medtem ko se je 
Zsuzsa poročila z Imretom Káldorjem, sinom glavnega 
zdravnika okrožja Budafok, dr. Adolfa Káldorja.

Zoltánova sestra Olga se je poročila z Ernöm Kalló-
som, v zakonu sta se njima rodila sinova Pál in Ödön.

Obe družini sta v relativnem blagostanju, ki so ga omo-
gočali posli Zoltána Lászlá ter Erna Kallósa živeli vse do 
pričetka druge svetovne vojne. Zaradi judovskega po-
rekla obeh družin se je situacija bistveno spremenila 
leta 1944, ko so na madžarskem podeželju že potekale 
deportacije Judov. V tem obdobju sta družini Zoltána 
Lászla ter Erna Kallósa prišli do Wallenbergovih potnih 
listov s pomočjo katerih so se izognili deportacijam.

Glede na nastanek in serijske številke potnih listov, 
lahko domnevamo, da so potni listi bili v družini pri-
dobljeni po vrstem redu prikazanem v spodnji tabeli16.

Če so bili rešilni potni listi resnično pridobljeni v 
tem vrstem redu, ni nobenega dvoma, da je imel Zoltán 
László veliko moč in ogromno poznanstev, da je lahko 

16	 Magyar	Zsidó	Múzeum	és	Levéltár,	Wallenberg	útlevelek	listája.

po tem, ko je zagotovil Wallenbergove potne liste zase, 
zagotovil te še za družino svoje sestre in za svojo še ži-
večo mater. Do Wallenbergovih potnih listov je bilo v 
času zaostritev namreč zelo težko priti.

Vprašanje je, zakaj Wallenbergovega potnega li-
sta ni imel sin Zoltána, György László, ki je kljub temu  
preživel vojno.

Celotna družina z diplomatskimi potnimi listi  
Raoula Wallenberga je tako preživela drugo svetovno 
vojno, sta pa žrtev holokavsta postala starša Zoltáno-
vega zeta Imreta Káldorja, dr. Adolf Káldor in njegova 
žena. Zdravniku Káldorju v čast se še danes ena od bol-
nišnic v Budimpešti nosi njegovo ime, prav tako nosi 
njegovo ime ena od ulic v Budimpešti.

Po drugi svetovni vojni, 3. junija 1948 se je Zoltán 
László s svojo družino vkrcal na ladjo S.S. Batory v polj-
skem pristanišču Gdynia. Na pot so ob njem krenili 
še njegova žena Katalin, sin György, hči Zsuzsa ter zet 
Imre. Trinajst dni kasneje, 16. junija 1948 so prispeli  
v New York.

17	 Passenger	 and	 crew	 lists	 of	 vessels	 arriving	 at	 New	 York,	 1944-1957,	 Passenger	 lists,	 
16-17	June	1948	(NARA	T715,	roll	7615).

Ime  
in priimek

Datum  
rojstva

Kraj  
rojstva

Kraj  
bivanja

Številka Wallenbergovega 
potnega lista

Zoltán László 8. 2. 1889 Muraszombat Bimbo u. 10/b 5146

Katalin László, roj. Kallós 14. 9. 1899 Losoncz Bimbo u. 10/b 5147

Dr. Imre Káldor 4. 9. 1920 Budafok Bimbo u. 10 5148

Zsuzsanna Káldor, roj. László 1. 8. 1923 Győr Bimbo u. 10 5149

Ernö Kallós 8. 1. 1885 Balassagyarmat Bimbo u. 10 5288

Olga Kallós, roj. László 25. 1. 1894 Celldömölk Bimbo u. 10 5289

Ödön Kallós 6. 2. 1917 Győr Bimbo u. 10 5290

Pál Kallós 3. 12. 1919 Pozsony Bimbo u. 10 5291

vdova Mária László, roj. Baumgarten 7. 6. 1862 Pápa Bimbo u. 10 5379

SLIKA 11: Seznam potnikov na ladji S.S. Batory, ki je 3. junija 1948 izplula iz Gdynie17

TABELA: Vrstni red pridobitve potnih listov
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SLIKA 13: Osmrtnica Olge Kallós22

Sin Erna Kallósa in žene Olge, torej vnuk murskoso-
boškega uradnika Zsigmonda Reifa, gospodarstvenih 
Ödön Kallós (1917 Győr – 1989 Budapest) je med leti 
1945 in 1947 vodil tovarno ELZETT. Leta 1948 je postal 
vodja diplomatske misije v Kairu, med leti 1959 in 1981 
pa predsednik madžarske trgovske zbornice. Bil je po-
budnik angleškega in japonskega poslovnega kluba23.

22	 Népszabadság,	23.	11.	1988,	letnik	46,	št.	279,	str.	11.

23	 Magyar	életrajzi	lexikon,	Kallós	Ödön.

Že tri dni kasneje, 19. junija 1948 je peterica poletela 
iz San Francisca v Sydney (Slika12).

Po prihodu v Avstralijo se je vsaka sled za Zoltánom 
Lászlóm izgubila. Žena Katalin oz. Catherine je umr-
la leta 1977 in je pokopana na pokopališču Karakatta  
v Perthu.

Hči Zoltána Lászla, dr. Zsuzsanna oz. Susan Kaldor 
(1923 Győr – 2009 Perth), je delovala kot profesorica na 
Oddelku za klasično in antično zgodovino ter Oddelku 
za antropologijo Zahodnoavstralske univerze. Leta 1973 
je bila pobudnica prve in do danes najobsežnejše študi-
je s področja angleščine med avstralskimi domorodci, 
Aborigini. Avstralsko jezikoslovno društvo (Australian 
Linguistic Society, ALS), vsakoletno podeljuje štipendijo 
Susan Kaldor študentom jezikoslovja19.

Zet Zoltána Lászla, zdravnik Imre Kaldor (1920 Bu-
dafok – 1982 Perth), je v Avstraliji deloval kot predava-
telj ter izredni profesor fiziologije na Zahodnoavstral-
ski univerzi (University of Western Australia) od leta 
1957 do leta 198220.

Sin Zoltána Lászla, György/George László (1916  
Plzen – 1971 Perth) se je ukvarjal s slikarstvom. Žena 
Judith Irene (1927 Budapest – 2008 Perth), s katero se je 
poročil leta 1953 je bila izredna profesorica na Oddelku 
za psihologijo Zahodnoavstralske univerze21.

Ernö Kallós in njegova družina so medtem ostali  
v Budimpešti. Poslovni partner in svak Zoltána Lászla 
je umrl 11. januarja 1960 v Budimpešti, v starosti 75 let.

Njegova žena in sestra Zoltána Lászla, Olga Kallós 
roj. László je umrla 16. novembra 1988.

18	 Hawaii,	passenger	lists	of	airplanes	departing	Honolulu,	Hawaii,	January	27,	1942	–	July	1,	1948,	
A3392,	roll	18	(20	May	–	1	Jul	1948).

19	 Malcolm,	 I.,	Western	Australia	Aboriginal	 Children´s	 English	 (WAACE)	 Project,	MS	5079,	 
Biographical	note,	Susan	Kaldor,	str.	5.

20	 Encyclopedia	of	Australian	science,	Biographical	entry	for	Kaldor,	Imre	(1920	–	1982).

21  

SLIKA 12: Seznam potnikov na letu številka 83520 iz San Francisca v Sydney18.
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Raoul Wallenberg, švedski di-
plomat, je bil rojen 4. avgusta 
1912 v Stockholmu na Šved-
skem. Po študiju v Združenih 
državah Amerike je bil leta 
1944 s strani ameriške agen-
cije WRB (War Refugee Board), 
ki je bila ustanovljena s stra-
ni predsednika Franklina 
D. Roosevelta za pomoč žrt-
vam sil osi, poslan na misijo  
na Madžarsko24.

S statusom švedskega di-
plomata je bila njegova na-
loga pomagati in rešiti ma-
džarske Jude. V Budimpešto 
je prispel 9. julija 1944. Kljub 
popolni neizkušenosti na področju diplomacije je vodil 
eno največjih in najuspešnejših reševalnih misij med 
holokavstom. Njegovo delo je namreč rešilo tisoče bu-
dimpeštanskih Judov deportacij in gotove smrti.

Do prihoda Wallenberga na Madžarsko je bilo de-
portiranih že približno 440.000 Judov z območja pod 
madžarsko oblastjo, tudi prekmurski Judje, katerih de-
portacije so se pričele 26. aprila 1944. Približno 200.000 
Judov je še ostalo v Budimpešti, medtem ko so se mad-
žarske oblasti v skladu z zahtevami Nemcev pripravlja-
le, da jih deportirajo26.

S podporo švedske vlade je Wallenberg pričel izda-
jati zaščitne potne lista. Ob finančni pomoči agencije 

24	 United	States	Holocaust	Memorial	Museum,	USHMM,	Encyclopedia,	Raoul	Wallenberg	and	the	
rescue	of	Jews	in	Budapest.

25	 Prav	tam.

26	 Prav	tam.

Wallenbergovi 
zaščitni potni 
listi

WRB in švedske vlade je ustanavljal bolnišnice, vrtce, 
splošne kuhinje in zavetišča, ki so skupaj predstavljali 
jedro »mednarodnega geta« v Budimpešti, ki je bil rezer-
viran za osebe z Wallenbergovimi zaščitnimi potnimi 
listi in njihove družinske člane.

SLIKA 15: Primer Wallenbergovega zaščitnega 
potnega lista27

27	 United	States	Holocaust	Memorial	Museum,	USHMM,	Encyclopedia,	Raoul	Wallenberg 
Schutz-Pass

SLIKA 14: Fotografija 
iz potnega lista Raoula 
Wallenberga iz junija 

194425
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Ko so sovjetske čete februarja 1945 osvobodile Bu-
dimpešto, se je tam nahajalo približno 100.000 Judov, ki 
so preživeli predvsem po zaslugah Raoula Wallenberga 
in njegovih kolegov, ki so pogosto med smrtno nevar-
nimi okoliščinami tvegali življenje za reševanje budim-
peštanskih Judov28.

Raoul Wallenberg je bil nazadnje viden s svojim 
šoferjem 17. januarja 1945 v spremstvu sovjetskih urad-
nikov. Domneva se, da je bil pridržan zaradi suma vo-
hunjenja. Na podlagi »Smoltsovegaporočila«, ki kot edi-
no neposredno navaja kakršnekoli podatke o Raoulu 
Wallenbergu po njegovem izginotju januarja 1945, se 
domneva, da je Wallenberg umrl 17. julija 1947 v zloglas-
nem moskovskem zaporu Lubyanka, kjer je bil tudi se-
dež sovjetske varnostno – obveščevalne službe. 

Alexander Smoltsov, vodja zdravstvenega oddelka v 
Lubyanki, je namreč tega dne poslal obvestilo Viktorju 
Semyonovichu Abakumovu, bivšemu vodji SMERSH-a 
(rus. Smiert Shpionam, slov. Smrt vohunom) in teda-
njemu ministru za državno varnost Sovjetske zveze o 
smrti »ministru znanega zapornika Valenberga, ki je ver
jetno umrl za posledicami infarkta«. Poročilu je dodan 
zaznamek, da se truplo upepeli brez avtopsije. 29

SLIKA 16: Smoltsovo poročilo30

28	 United	States	Holocaust	Memorial	Museum,	USHMM,	Encyclopedia,	Raoul	Wallenberg	and	the	
rescue	of	Jews	in	Budapest.

29	 Raoul	Wallenberg,	Report	of	the	Swedish-Russian	Working	Group,	Stockholm,	2000,	str.	129-131.

30	 Searching	for	Raoul	Wallenberg,	The	Smoltsov	Report,	URL:	www.raoul-wallenberg.eu/articles/
smoltsov-report

Smoltsovo poročilo je bilo v preteklih desetletjih eden 
od glavnih predmetov spotike pri vprašanju usode Ra-
oula Wallenberga. Ta vprašanja so postala še glasnejša 
po tem, ko je Nigel Bance, novinar in pisatelj, v svojem 
delu »The Liquidation of Raoul Wallenberg«, ki bi ga naj 
napisal na podlagi delov dnevnika in memoarja Ivana 
Serova, vodje KGB-ja med letoma 1954 in 1958, zapisal 
sledeče besede:
»Ugotovili smo, da je bil Wallenberg upepeljen po njegovi 
likvidaciji. Njegovi ostanki so bili pokopani v grobu za nez
naneosebevobdobju1947-1951naDomskoyepokopališču.
Obnjegovihsobilitampokopanišeostankitrehdrugih
oseb.Čemespominnevara,jebillikvidiranšeWallenbergov
šofer, ter dva zapornika ki sta delila z njim celico. Morali 
sobitiusmrčeni,kersovedelipodrobnostioWallenbergu. 
Abakumovjeverjel,dačebodoteosebeosvobojeneinse
bodovrniledomov,bodookoliščineWallenbergovesmrti
postale javne.«31

SLIKA 17: Prostori zapora Lubyanka v Moskvi32

Ali je Raoul Wallenberg resnično umrl naravne smrti 
julija leta 1947 v zaporu Lubyanka tako do današnjih 
ostaja misterij. Je morda bila njegova smrt leta 1947 le 
navidezna? Tako trdi dr. Marvin Makinen, profesor na 
Univerzi v Chicagu, ki je bil leta 1961 zaradi obtožb o vo-
hunjenju zaprt v zaporu Vladimir. V tem obdobju je sli-
šal zgodbe o zelo pomembnem Švedu, ki bi naj bil zaprt 
v samski celici. Ko se je Makinen, kot član raziskovalne 
skupine leta 1993 vrnil v zapor Vladimir, da bi opravil 
razgovore z zaposlenimi o skrivnostnem Švedu, je ena 
od zdravnic med množico fotografij, prepoznala obraz 
skrivnostnega Šveda na nikoli objavljeni fotografiji  
Raoula Wallenberga33. 

31	 Bance,	N.,	The	Liquidation	of	Raoul	Wallenberg

32	 Russian	National	Tourist	Office,	URL:	www.visitrussia.org.uk/blog/lubyanka

33	 Raoul	Wallenberg,	Report	of	the	Swedish-Russian	Working	Group,	Stockholm,	2000,	str.	152-158.


