
Embermentés a II. vh. Alatt 
 



• 1.- Embermentés német megszállás előtt: osztrák zsidók, lengyel polgárok 
katonák/ 1939. okt. 88 lengyel polgári és 91 katonai tábor 30 ezer katona,11 ezer 
polgár / Szlovákiából 6 ezer zsidó menekült és bujkált nálunk 1944. elejéig 4 ezer 
francia, 2 ezer olasz katona és polgár menekült. A német megszállásig 15 ezer 
osztrák , német, szlovák, lengyel zsidó bujkált itt.. 

• Sokan munkaszolgálatba menekültek- Nagybaconi Nagy Vilmos, Ozoray Imre, 
Thassy Jenő,Görgey Guidó, Gidófalvy Lajos, Mikó Zoltán, Bondor Vilmos, Ocskay 
László, Kudar Lajos csendőrezeredes, Almásy Tibor Főhadnagy 

• Egyéb mentések: Pattantyús Ábrahám Imre Győfi Vagongyár igazgatója, cionista 
mentések—120 ezer hamis védlevelet gyártottak… Mester Miklós kultusz 
államtitkár professzorokat mentett 

• Augusztus 22.-én hatályba lépett a kormányzói mentesítés 7-8000 embert vontak 
ki a törvények alól Erba Odescalchi Sándor herceg 100 zsidó családnak szerzett 
ügyvédi mentességet Amerikai Menekültügyi Bizottság több ajánlatot tett..10 
éven alúli gyerekek kiszállítására.. 

 



 
 
• Fontos és döbbenetes, hogy az augusztus 25-iére tervezett deportálást Himmler 

állította le/!!!/ 

• Összeköttetés jött létre a Magyar Front és az ellenállást latolgató zsidó csoportok 
között. Tárgyalás indult Lázár Károly testőr altábornaggyal a munkaszolgálatosok 
felfegyverzéséről és zsidó önvédelem kialakításáról is…árulások miatt elmaradt! 

• 2. A nyílas hatalomátvétel után diplomáciai svájci, spanyol, vatikáni, portugál, 
svéd…Vöröskeresztek – svájci,svéd.. – nemzetközi is mentett 

• Katonai – KISKA / Kisegítő Karhatalmi Alakulatok/  Gidófalvy Lajós főhadnagy 
három századát is ellenállók és szökött katonák alkották… 

• Bakos Géza főhadnagy Hermina utcai apácazárdából 41 gyereket mentett a 
nyilasoktól 

• Wallenberget  dr. Parádi István csendőr százados és géppisztolyos csendőrők 
védték 



• 3.Katolikus egyház- plébánosok 3-6 hónap előkészületi idő helyett 3 nap Angelo 
Rotta biankó keresztleveleket adott.. 

• Sokat tett – Márton Áron, Báró Apor Vilmos Győri püspök, Shvoy és Hamvas 
Endre püspök is tiltakozott.. 

• Katolikus intézményekben 3167 főt mentettek meg / Pannonhalma önállóan 
3000-et / 

• Protestáns egyházak gyermekmentése fontos,,Jó Pásztor Bizottság A_B szekciói. 

• 4. Világ Igazai 26 ezer fő..ebből 820 magyar 

• Jad Vasem emlékhelyek: Nevek csarnoka, Emlékezés sátra, Gyermekek 
Emlékműve – 1,5 millió gyerek áldozat, Zsidó katonák és partizánok emlékműve 
1,5 millió katona és partizán harcolt, elpusztított közösségek völgye,világ igazainak 
sétánya, svéd mentőautó, haláltáborok áldozatainak emlékműve/Dachau  

• mása/,varsói gettó lázadás emlékműve 



• A holokauszt magyarországi zsidó áldozatainak száma: 

• 63 ezer zsidó a német megszállás előtt vesztette életét 

• A német megszállás alatt meggyilkoltak 501.500 főt, amelyből: 

• 267.800 fő magyar etnikai területen belüli 

• 233.700 fő csatolt területekről / cseh, román, jugoszláv / 

 

• Az összes áldozat 564.500 magyar zsidó halt meg 


