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zében volt, újvidéki cionista bizalmasát pedig feltehetőleg deportálták, 
akárcsak a többi ottani zsidót. 

Szenest Budapesten bebörtönözték, és a rendőrség megpróbálta rá-
kényszeríteni, hogy nekik dolgozzon. Ennek érdekében megözvegyült 
édesanyját, Szenes Katót is letartóztatták. Kettejüket három hónapon át 
ugyanabban a börtönben, külön cellákban tartották fogva. Szenes Katót 
a Lakatos-korszak vége felé szabadon engedték, Hanna kiszabadítása 
ügyében azonban minden erőfeszítés eredménytelen maradt.225 A Szála-
si-puccs után a nyilasok bíróság elé állították, és november 7-én kivégez-
ték.226 

Nussbecher és Goldstein hamis papírokkal a zsebükben június 20-a 
körül érkeztek Budapestre, sarkukban a német és a magyar kémelhárító 
szolgálat embereivel (akik eleinte feltehetőleg azért nem zaklatták őket, 
hogy felgöngyölíthessék kapcsolataikat), és egy szerény hotelben szálltak 
meg. Az egyik első ember, akivel találkoztak, Kasztner volt, egykori har-
costársuk a kolozsvári cionisták között. Másnap átmentek a Zsidó Tanács 
Síp utcai főhadiszállására, ahol észrevették, hogy követik őket. Nussbe-
cher elrejtőzött egy magánlakásban, de hiába: június 28-án letartóztat-
ták. A 19 éves Goldsteint ugyanezen a napon - kétnapi bujkálás után - a 
„prominens" zsidók Columbus utcai táborába vitték, ahol a szülei is tar-
tózkodtak, és a kolozsvári gettóból kihozott többi zsidóval együtt várták, 
hogy felszállhassanak szabadulásuk vonatára. 

Az ejtőernyősök küldetése, amelynek célja egyebek mellett a magyar 
zsidó fiatalok ellenállásra való mozgósítása volt, végrehajtói számára va-
lóságos rémálom, a Mentőbizottság vezetői számára súlyos aggodalmak 
forrása lett. Ez utóbbiak úgy érezték, hogy valamennyi mentési tervüket 
veszélybe sodorná — az Európa-tervet és a Strasshof-tervet éppúgy, mint 
a „prominens" zsidókkal kapcsolatos reményeket - , ha szándékuk ellené-
re belekeverednének egy kémkedési ügybe. Kasztnert és Brand Hansit új-
ra letartóztatták, és Goldstein hollétéről faggatták őket. Állítólag, mi-
helyt Kasztnert és Brandot kiengedték, hogy „gondolkozzanak a dolgon", 
ők ismét kapcsolatba léptek Goldsteinnel, aki miután meghallotta, hogy 
Nussbechert letartóztatták, s hogy ez müyen következményekkel járhat a 
Mentőbizottság mentési kísérleteire nézve, alighanem saját elhatározásá-
ból feladta magát. 

A három ejtőernyőst eleinte a Fő utcai börtönben tartották őrizet-
ben, amelyet a Gestapo éppúgy igénybe vett, mint a magyar hatóságok. 
Prominens náciellenes magyar politikusokat tartottak fogva a szomszédos 
cellákban: Antall Józsefet, Bajcsy-Zsilinszky Endrét, Baranyai Lipótot.227 

Az ejtőernyősöket a magyarok és a németek mind Budapesten, mind 
Pécsett alaposan kihallgatták. Az SS-t az ügy minden részletéről tájékoz-


