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Bevezetés
Apám  Szabó  Károly  sorsával  kapcsolatos  történelmi  dokumentumokat,  iratokat  a 
jeruzsálemi Világ Igaza Hivatal részére gyűjtöttem, többnyire 2006 utáni kezdettel. Akkor 
még új volt a Parlament közeli "Cipők a Dunaparton" emlékmű. A régi családi iratok között 
találtam egy 1947-es újságcikket. Ez a régi újságcikk kapcsolatot teremtett apám sorsa és 
az újonnan létesitett emlékmű között. Meglepett, hogy 50 – 60 évvel az események után 
cközel  10  túlélő  tanúval  sikerült  kapcsolatba kerülni  akik  emlékeztek  apámra.  Még az 
események után későn, 2006-ban is jelent meg életrajzi könyv Korányi Erwin a dunaparti 
kivégzés elől megmenekült személy apámról megemlékezik.

A dokumentumok jelentős része angol nyelven egy külön e-könyvben olvasható. Az angol 
könyv az Amazon Kindle oldalon letölthető: http://www.amazon.com/dp/B004UB36KG

Kik biztattak erre a munkára?

Magamtól nem is gondoltam, hogy ismertetem apám ügyét Yad Vashemnél, a Világ Igaza 
hivatallal  hiszen  1990  előtt  nem tudtam ennek  a  hivatalnak  létezéséről.  Legelőször  a 
rendszerváltás után, 1996-ban Ember Mária újságíró biztatott és 10 évvel késöbb Farkas 
Tibor figyelmeztett, hogy nekem kötelességem foglalkozni apám történetével. Mindketten 
újságírók és egyben Holocaust történészek is voltak, ma már nem élnek. A Yad Vashem 
intézményt  most  már  a  hírekből  jól  ismertem  és  bizalommal  fordultam  hozzájuk. 
Gondoltam, hogy  ennél az intézménynél jóindulatú, tisztességes hivatalnokok dolgoznak. 
A mai napig, 2010 december, a hivataltól  semmi érdeklődés, segítség helyett többszöri  
visszautasítás, 2006-tól 4 évig tartó hanyag magatartást tapasztaltam. A túlélő tanukat akik 
írásban a hivatalhoz fordultak elfelejtették, később panaszuk során megalázták. Semmibe 
vették a  kiváló magyar történészek és Holocaust kutatók Prof. Szita Szabolcs valamint  
Prof. Karsai László Jeruzsalemben személyesen előadott véleményét. 
Az itt következő iratok magukért beszélnek. Úgy gondolom alátámasztják a  kutatókkal 
együttesen kialakult véleményemet a hivatal hanyag munkatársairól.

Ember Mária újságíró és történész munkája nyomán az 1990-es évek elején figyeltem fel 
apám, Szabó Károly éltének két fontos részletére: apám 1944-1945 között a budapesti  
svéd  követségen  dolgozott  és  1953-ban  egy  tervezett  Wallenberg  koncepciós  per 
kezdetén négy sorstársával  együtt  meghurcolták.  A koncepciós per Sztálin halála  után 
megszakadt,  de  1990-ig  a  per  körülményeit  és  a  jogellenes  per  felelős  irányítóit   az 
egypártrendszer megvédte, az ügyet a titoktartás homálya fedte. Egy leleplező könyvben 
és  egy  történelmi  kiállításon  1992-ben  kerültek  először  nyilvánosságra  Ember  Mária 
kutatásainak eredményei jelentős részben moszkvai levéltárakból. 

Ember  Mária  hívta  fel  a  figyelmemet  a  Világ  Igaza  intézetre,  javasolta,  hogy  apám 
érdemeinek elismerésére vegyem fel a kapcsolatot az Intézettel. Én ismertem néhány még 
ma  is  túlélő  megmenekültet  és  korabeli  írások,  újságcikkek,  könyvek  is  voltak  az 
eseményről.  A  túlélők  címeit,  az  újságok  valamint  könyvoldalak  másolatát  elküldtem 
postán Jeruzsálembe. A Világ Igaza Intézetről jóindulatot feltételeztem, gondoltam, hogy a 
forrásoknak örülni fognak, felveszik a kapcslatot a tanúkkal. A hírekből úgy tudtam, hogy 
felhívást intézett  az Intézet,  de budapesti  történészek is,  tanúkat kerestek a Holocaust 
történetéről. 

Az 1990-es évek elején még körülményesen, másolatokkal papíron leveleztem. Az internet  
még  kezdetleges  volt.  Tapasztalatom,  amit  későbbi  próbálkozásaim  is  megerősítettek, 



hogy  ezek  az  intézetek  a  médiában  aktívan  hirdették  a  tevékenységüket,  de  semmi 
támogatást  érdeklődést  nem kaptam tőlük.  Meglepett,  úgy viselkedtek mint  ahogy egy 
bürokratikus hivatal  le szokta rázni  a hozzá fordulókat.  Ezért  10 évig szüneteltettem a 
próbálkozásaimat. Azt is tapasztaltam, hogy a jó híreknek, a mentőakcióknak nem volt 
igazán kereslete, elsősorban a rossz híreket keresték.

Csak  kevés  régi,  családi  iratot  találtam.  2006-ban  az  internet  fejlődése  hozott  újabb, 
meglepően hatékony lehetőségeket. Elkezdtem kutatni további iratok, kapcsolatok, kortárs 
tanúk  után.  Az  itt  következő  oldalakon  összefoglalom  azokat  az  iratokat  melyeket 
lényegében 2006 és 2010 között sikerült összefoglalni apámmal kapcsolatban.

Farkas Tibor történész, újságíró 2006 tavaszán az interneten találta meg a kapcsolatot 
velem amikor Szalai Pál után kutatott.  Én éppen egy Szalairól szóló Wikipedia szócikk 
szerkesztésében vettem részt. Egy évtizeddel Ember Mária javaslata után Farkas Tibor 
újra felhívta a figyelmemet, hogy forduljak a Világ Igaza Intézethez. Farkas Tibor ráadásul  
a  Yad  Vashem  támogatásával  végezte  kutatómunkáját.  Gondoltam,  hogy  az  ő 
támogatásával  sikeres  lehetek.  Egy  előre  jelzett  betegség  okán  megszakadt  a 
kapcsolatunk, így most 4 éve az ő támogatása nélkül fordultam az Intézethez. Most már 
nem  csak  a  tanúk  címét  adtam  meg,  de  a  tanúk  saját  írásbeli  nyilatkozatokkal 
kezdeményezték a megemlékezést apámról. 

Az elmúlt 4 évben tapasztaltam, hogy a Világ Igazak Intézet igazgatója Irena Steinfeld 
nem  csak  engemet,  a  túlélő,  idős  tanúkat,  a  segítségemre  közbenjáró  történészeket  
érdektelenül, hanyag módon, megalázóan fogadta. Ez a jelenlegi helyzet. Semmi válasz 
nem keltezett a legújabb, 2010 szeptemberben kelt levélre Baruch Tenembaum a Raoul 
Wallenberg alapítvány igazgatójától. A levél nagyon határozott, egyértelmű felszólítás volt 
amit Baruch Tenembaum írt Irena Steinfeldnek. Semmi válasz, semmi eredmény.

Mégis úgy érzem, hogy nem kár az időért amit 2006 óta az itt következő dokumentumok 
összegyűjtésével  eltöltöttem.  Megismertem  több  segítőkész  embert  akik  önzetlenül 
támogattak és biztattak, hogy folytassam a kapcsolatot a Világ Igaza Intézettel is. 
A Világ  Igaza  Intézet  igazgatójával  Irena  Steinfeldttel  folytatott  levelezés  részemre  az 
elmúlt  4  évben  megalázó  volt.  Apám gyerekkori  barátjával,  sorstársával,  Szalai  Pállal 
kapcsolatban  meglepő  fordulat  volt  amikor  megtudtam,  hogy  többszöri,  sok  éves 
visszautasítás  ellenére  végül  mégis  megkapta,  megkésve,  halála  után  a  Világ  Igaza 
kitüntetést. Meglepő volt, ismert történészek is hitetlenül fogadták, lehetetlennek itélték a 
hírt a kitüntetésről amit én is csak véletlenül az interneten fedeztem fel. 

A Világ Igaza Intézet kiszámíthatatlanak tűnő működésére talán magyarázat az Intézet 
alapításával  kapcsolatos  hiba:  az  alapító  szabályok  értelmében  senki  nem ellenőrzi  a 
munkájukat, a döntések titkosak, még történészek sem kapnak betekintést. Önkényesen, 
felelősség nélkül azt csinálnak amit akarnak. Panaszkodnak a sok munkára, de mégis volt 
sok idejük a közelmúltban egy különösen groteszk akcióra. A német hírekből tudtam meg, 
hogy a Krupp felügyelő bizottság elnökének, Beitz feleségének kitüntetésére Yad Vashem 
vezetősége a Beitz családot előkelő, német otthonában kereste fel, tartotta az ünneplést. A 
német politikai vezetés, Merkel kancellár különös figyelemre méltatta ezt az akciót. Voltak  
kritikus hírek, hiszen a Beitz család mentőakciója azokat a kiválogatott, munkára alkalmas 
üldözötteket  érintette  akik  a  Beitz  által  vezetett  üzemekben  a  háború  folytatásához 
hasznos kényszermunkát végezetek. Beitz felsége gondoskodott a munkások táplálásáról, 
ami  elsősorban  a  hadipari  munka  folytatásához  hasznos  volt.  Persze  nem  véletlen 
kitüntetés, a Világ Igaza Intézetnél is tudják, hogy a Krupp vállalatok mögött sok-sok pénz 
és jelentős politikai befolyás van.



Történészek, kutatók újságírók akik segítettek: 

Farkas  Tibor  történész,  újságíró  (Ausztrália)  a  Yad  Vashem  támogatásával,  Szekeres 
József levéltáros (Budapest), Prof. Szita Szabolcs a budapesti Holocaust kutatóközpont 
igazgatója, Prof. Karsai László (Szeged), Forgács Gábor (Budapest),  Marie Dupuy (Marie 
von Dardel) Wallenberg  unokahúga,  családi  levéltár,  Gellert  Kovacs  (történelem tanár, 
ösztöndíjas kutató Stockholmban).

Különlegesen sok támogatást kaptam Dr. Kende György újságírótól (Jeruzsálem). 

Dr.  Kende  György  beadványt  szerkesztett  a  Világ  Igaza  hivatalhoz  30  magyar 
származású, izraeli közéleti személyiség, izraeli parlamenti képviselők aláírásával apám 
Szabó Károly ügyének támogatására. 

Dr. Kende György és Prof. Szita Szabolcs kezdeményezésére 2010 augusztus 4.-én a 
budapesti Igazak találkozóján Szabó Károly emléklapot adtak át nekem.  Prof. Dr. Szita 
Szabolcs bevezetője után beszédet mondottak Aliza Bin-Noun izraeli nagykövet asszony, 
Dr.  Hóvári  János  nagykövet,  helyettes  államtitkár,  Prof.  Dr. Schweitzer 
József nyugalmazott országos főrabbi. 

Geiger András a Mensch Nemzetközi Alapítvány igazgatója egy TV-adást kezdeményezett 
a Magyar Televizió stúdiójában ahol Betlen János riporter beszélgetett velem.
http://videotar.mtv.hu/Videok/2010/08/04/13/Wallenbergnek_segitett_zsidokat_menteni_Sz
abo_Karoly.aspx

2006 óta tartó kapcsolatom és huzavona során Irena Steinfeld igazgatónál először csak 
hanyag,  felületes  munkát  tapasztaltam,  de  később,  különösen  Prof.  Jacov  Steiner 
panaszai  nyomán  már  allapos  rosszindulatot  feltételezek.  Steinfeldt  igazgatónő  nem 
szégyeli magát, hogy az idős Prof.Stienerrel gúnyolódott.  Prof. Steiner tanúbizonyságát 
aki Jeruzsalemben él és személyesen is megjelent a hivatalban nem tudja elfogadni, mivel  
megmenekülésekor Steiner "csak 17 éves" volt és akkor még nem fogta fel mi történt vele. 
Jellemző, hogy Kertész Imre csak 14 éves volt amikor Auschwitzba került. Kertész Nobel-
díjas visszaemlékezéseiének hitelességét nem vonják kétségbe?

Lehet, hogy nem végleges a kialakult kép, de egyenlőre úgy tűnik, hogy a Világ Igaza 
hivatal munkáját nem ellenőrzik. Egy kezdeti hanyagságból mostanra már "csak azért is 
igazam volt" magatartást tapasztaltam Irena Steinfeldnél. Panaszlevemet a Yad Vashemi 
rabbi  titkárnője  Marina  Kapelnikov  nem adta  tovább  a  címzettnek,  főnökének,  hanem 
továbbította az általam panaszolt Irena Steinfeldnek. Kapelnikov az iratokat is megnézte 
és senki által nem autorizált választ küldött nekem. Az időpontok hamisitasásval kiforgatta 
a tényeket. Klaber Tibor panaszleveléből kitűnik, hogy anyjával és nagynénjével a hivatal  
elfelejtette felvenni a kapcsolatot az elutasító döntés előtt.

Kortárs tanúk, akikkel személyes vagy levelező kapcsolatban voltam:

Szalai Pál, apám gyerekkori barátja, Budapesten, apámmal együtt támogatták Wallenberg 
embermentő munkáját,  1953-ban együtt  voltak egy tervezett  koncepciós per  áldozatai. 
Szalai  csak  a  rendszerváltás  után  látogatott  először  az  USA-ból  Magyarországra  és 
Emner Máriaval folytatott interjúban számolt be 1953-as koncepciós peréről. Ember Mária 
és Szekeres József levéltáros is könyvet írtak a Szalai beszélgetésekről és az 1953-as 
perről. Szalai Pál élete utolsó hónapjaiban, amikor nem tudott már írni mágnesszalagra 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Schweitzer_J%C3%B3zsef
http://hu.wikipedia.org/wiki/Schweitzer_J%C3%B3zsef
http://videotar.mtv.hu/Videok/2010/08/04/13/Wallenbergnek_segitett_zsidokat_menteni_Szabo_Karoly.aspx
http://videotar.mtv.hu/Videok/2010/08/04/13/Wallenbergnek_segitett_zsidokat_menteni_Szabo_Karoly.aspx


rögzítve küldet el nekem hangfelvételen visszaemlékezéseit a magyarországi, 1945 -1953 
körüli évekre. 

Szalai  Pál  halála  után  a  Világ  Igaza  kitüntetést  kapta  meg.  Korábban  többször 
visszautasították a kitüntetéséért beadott kérelmeket.

Jakobovits Erzsébet  (London),  Dr.  Löw Éva,  Dr.  Klaber Anna, Dr.  Klaber Tibor (Basel) 
tanúvallomásaik, nyilatkozataik az itt következő gyűjteményben.

Prof. Jacov Steiner (Jeruzsálem) a baseli Löw-Klaber testvérek barátja, szintén az 1945 
január  8.-án  megmenekült  csoportban  volt.  Prof.  Steiner  közel  lakott  a  Világ  Igazak 
irodához  és  tanúja  volt  annak,  hogy  az  iroda  vezetősége  milyen  hanyagul  dolgozik. 
Többször panaszt is tett. Csak megromlott egészségi állapota miatt nem tudta folytatni a  
harcát a hivatal bürokratáival.

Prof.  Korányi  Erwin (Kanada) nem szerepel  az Üllöi  úti  nevek nyilvántartásán mivel  ö 
feleségével csak egyetlen napig volt a házban amikor onnan elhurcolták. Csak véletlenül 
találtam  rá  2006-ba  megjelent  életrajzi  könyvében  apám  nevére.  Pontosan  leírja  az 
elhurcolásukat  és  megmenekülésüket  1945-ben.  Prof.  Korányi  a  Raoul  Wallenberg 
Alapitvány igazgatójánál panaszt tett a Világ Igaza hivatal visszautasítására.

Baruch Tenembaum a Raoul Wallenberg alapítvány igazgatója felszólítással fordult Irena 
Steinfeldhez apám ügyével kapcsolatban, egyelőre eredmény nélkül.

Yad  Vashem főrabbija  2011 januárban járt  Budapesten és  Szita  Szabolcs  átadta  neki 
írásban a hivatal működésével kapcsolatos panaszokat.



1945 Január 8.-án történt

A Jakobovits család nyilatkozata : 1945 január 
8.-án, Budapesten, a Dunaparton, arccal a víz 
felé várták a lövéseket. Az újságcikkben 
egemlékeztek, hogy apám beavatkozása 
mentette meg őket sok sorstársukkal együtt. 

A megmentettek közül néhányan évekig 
kapcsolatban maradtak apámmal és 1964-ben 
én is személyesen megismertem három 
megmenekült családot. 

Ez az iratrészlet mardt meg 
Wallenberg irodájából, az  Üllői 
úti ház lakóiról akiket Dunapartra 
hurcoltak és 1945 január 8.-án 
megmenekültek. Közöttük a 
Jakobovits család. Jakobovits 
Erzsébettel 1964-ben és  1971-
ben Londonban találkoztam, a 
Löw és Klaber testvérekkel 1964 
és 1969-ben Baselban.

Forgács Gábor, akinek a neve 
szintén ezen a listán van 
gyüjtötte össze a Wallenberg 
iratokat. Vele 2006-ban 
Budapesten találkoztam ott 
láttam először ezt az  oldalt és a 
felsorolt neveket.



Ember Mária
Ember Mária újságíró a rendszerváltás után moszkvai levéltárakban egy 1953-as 
koncepciós per körülményeit kutatja. Ssak a rendszerváltás  után kerülhettek a 
nyilvánosság elé. Az egypártrendszer titkositott, védte az elkövetőket.

Egy történelmi kiállitás az 1953-as koncepciós per áldozatinak fényképeivel, iratokkal, 
többek között dokumentumok moszkvai, addig titkos forrásokból.



Egy aktuális újságrészlet az interneten, 2010 oktoberben

2010.10.05.  Wallenberg koncepciós per, 1953
Wallenberg halálával kapcsolatos koncepciós pert terveztek 1953 elején Budapesten. 
Csak az 1990-es években, Ember Mária a Magyar Nemzet újságírója kutatásának nyomán 
kerültek a tények és dokumentumok nyilvánosságra.
Wallenberg három vacsoravendége utolsó estéjén Budapesten: Dr. Fleischmann Ottó, 
Szabó Károly és Szalai Pál 1945. január 12-én a svéd követségen, a Gyopár utcában. A 
következő napon, 1945. január 13-án Wallenberg szovjet fogságba került.
A koncepció 1953-ban: Wallenberg gyilkosai az 1944-es Zsidó Tanács tagjai közt, 
Budapesten keresendők, nem a Szovjetunióban. Dr. Benedek László, Stöckler Lajos, 
Domonkos Miksa, Szalai Pál és Szabó Károly kerültek fogságba. Szabó Károlyt 1953. 
április 8-án az utcán fogták el, nyomtalnul eltünt, családja több hónapig semmit nem tudott 
róla.
Gerő Ernő Rákosihoz írott feljegyzésében, 1953. március 1-jén: "A kihallgatások 
anyagából világos, hogy a két világháború közti Zsidó Tanács tagjai valamennyien 
Gestapo ügynökök voltak. (…) A tárgyaláson majd ki fog derülni, hogy nem 
antiszemitizmusért tartóztattuk le őket, hanem mert Gestapo ügynökként a szegény zsidók 
gyilkosai és amerikai imperialista kémek." Gerő elgondolásából eredt az a fantazmagória 
is, hogy (a szovjetek által 1945-ben elhurcolt) Wallenberg gyilkosai az 1944-es Zsidó 
Tanács tagjai közt keresendők".
Sztálin halálát követően több hónap késésel, csak Berija kivégzése után állították le a 
titkos pert, a kirakatperben fogvatartott személyeket elengedték, az iratokat titkosították, 
Domonkos Miksa nem élte túl, szabadlábon belehalt az elszenvedett kínzásokba.

http://bfl.archivportal.hu/id-126-ember_maria_wallenberg_elrablasa.html

Mellékletek Wallenbergről (moszkvai levéltárakban, Ember Mária kutatása)
      1. A SZMERS kísérőlevele a követségek címlistájához
      2. Dmitrijenko őrmester jelentése
      3. „Táviratot nem továbbítani”
      4. A SZMERS jelentése a letartóztatottakról
      5. Wallenbergtől elvették a hátizsákját
      6. Wallenberg börtönkartonja
      7. Langfeldertől elvettek egy bőröndöt
      8. Langfelder bőröndjének tartalma
      9. Wallenberg kihallgatásának nyoma (1945. február 8.)
      10. Wallenberg kihallgatásának nyoma (1945. április 28.)
      11. Wallenberg kihallgatásának nyoma (1947. március 11.)
      12. Langfelder kihallgatásának nyoma (1947. július 22.)
      13. Három aláírás összehasonlításképpen
      14. Szmolcov jelentése
      15. „Holmija rendben átvéve”

Fél évszázadig a titoktartás homálya fedte el az AVH 1953-ban elkövetett bűneit és 
megvédte az elkövetőket a belügy mocsarában.
Egy rövid szövegrészlet, elkésett, 2006-os interview egy áldozat Domonkos Miksa fiával 
az 1953-as eseményekről. Domomkos Miksa
apám Szabó Károly egyik rabtársa volt 1953-ban egy Wallenberg koncepciós per 
előkészületeiben. Sztálin halála vetett véget a
tervezett kirakatpernek.

http://bfl.archivportal.hu/id-126-ember_maria_wallenberg_elrablasa.html


„Apámat elhurcoltak azzal, hogy csak egy kis meghallgatásra viszik…” 
Domonkos István  nal beszélget Várnai Pál   2006. február  

– Mikor és milyen körülmények között vitte el édesapját az ÁVH? 
– 1953. április 7-én, kora hajnalban mintegy fél tucat ávéhás jelent meg ebben a házban, 
ahol most beszélgetünk. Apámat elhurcolták azzal, hogy csak egy kis meghallgatásra 
viszik, de pár óra múlva apám nélkül tértek vissza. Mindent felforgattak, rengeteg iratot 
elvittek. Ezután hosszú ideig semmi értesítést nem kaptunk, hogy hol van, él-e, 
részesíthetõ e jogi védelemben? Mindent megpróbáltam, ügyészséghez fordultam, de 
sehol sem kaptam kielégítõ választ. Ha jól emlékszem, 1953. november 13-án 
meglátogatott minket egy ávéhás, „beszólt” anyámnak, hogy kérem, „az ön férje most már 
szabad ember, kiengedtük, de hát egészségileg egy kicsit leromlott az állapota, az István 
kórházban van, ott megnézhetik”. Nem akarom részletezni, mit is éreztünk. A húgommal 
együtt bementünk a kórházba, és apámat borzalmas állapotban találtuk. Száz-száztíz 
kilós, nagyszerû izomzatú ember volt korábban, ám egy összetöpörödött, nyomorék ember 
feküdt az ágyon, a kínzások következtében leromlott állapotban, szinte magánkívül. Mint 
utóbb a leletekbõl kiderült, a vörösvérsejtek száma vészesen lecsökkent. Az ávósok 
éjszaka vitték be, és az ügyeletes orvos elõször nem akarta átvenni, mivel apám nevét 
sem voltak hajlandók megmondani. Egy kis telefonálás, hercehurca után azonban 
beleegyeztek, hogy felfedik apám kilétét. A kórházban egy hét alatt valahogy rendbe 
hozták (szerencsére dolgozott ott egy ismerõs zsidó orvos), és apám valamivel jobban lett. 
Hazahoztuk, de arra, hogy megkérdezzük tõle, mi is történt vele, nem volt se idõnk, se 
energiánk. Ebben az állapotában nem is akartunk ezzel próbálkozni. Néhány hét múlva 
kapott egy szívrohamot, és meghalt. Halála nyilván a börtönben okozott fizikai és lelki 
sérülések következménye volt. 



Farkas Tibor



Szekeres József
Farkas Tibor küldte nekem ajándékba  Szekeres józsef levéltáros könyvét. Ebben a 
könyvben láttam először egy 1945-ben apámnak cimzett levelet az 1945 január 8.-i 
mentőakcióról: 

Szalai Pál az USA-ból csak a rendszerváltás után látogatott 1956 után először 
Magyarországra. A könyv Szalairól szól és a vele folytatott beszélgetések valamint levéltári 
dokumetumok eredménye.



Klaber Anna



Eva Löw (Basel)



Irena Steinfeld elutasitó levele



A tanúk elutasitása minden indokolás nélkül történt. A fenti, magyarázkodó email annak a 
panasznak köszönhető amit a német zsidó közösség müncheni elnökének írtam.
Irena Steinfeld nem vett sok fáradtságot magyarázkodásra, ezeknek a kifogásoknak 
semmi közük a tanuvallomásokhoz. Neves magyar holocaust kutatók, akik ismerik az 
1945 viszonyokat Budapesten (Prof. Karsai. és Prof. Szita) teljesen légbőlkapottnak itélik 
meg az Irena Steifeld által felsorolt kifogásokat.

A követekőkben egy rövid, német nyelvü kritika is olvasható Irena Steinfeld légbőlkaptt érveivel 
kapcsolatban.



Jacov Steiner

A fenti levél vot az utolsó amit Prof. Jacov Steiner írt nekem. A levelet követően egy súlyos 
betegség megakadályozta, hogy tovább tiltakozzon a Világ Igaza Intézetnél elszenvedett 
megaláztatások ellen. A levélben emlitett Yad Vashem elnöke Lapid, akinél Prof. Steiner 
panaszkodott röviddel késöbb meghalt.

Jellemző, hogy Kertész Imre Nobel díjas könyve visszaemlékezés 14-15 éves korára.
Kertész Imre 1929. november 9-én született Budapesten. 1944. június 30-án 
a Budapest környéki csendőrpuccs következményeképpen  tizennégy évesen 
Auschwitzba deportálták. Több koncentrációs táborban is fogva tartották, majd a lágerek 
felszabadítása után, 1945-ben hazatért Magyarországra.

Irena Steinfeld igazgatónő a Világ Igaza Hivatal szégyene, valószínűleg soha nem olvasta 
Kertész írásait, hazudozik mivel senki nem ellenőrzi munkáját. Kertésznél több helyen 
találtam utalást 14 éves életkorára Auschwitzban.

Prof. Jacov Steiner az elutasitó határozat után Irena Steinfeldnél személyesen tiltakozott. 
A Világ Igaza Hivatal igazgatónője a negativ döntés után kitalált gyorsan több, légbőlkapott 
indokot. Prof Steiner tanúvallomását azért nem tudta állitólag elfogadni, mivel "csak 17 
éves volt" a megmenekülésekor és ilyen fiatalon nem tudta felfogni, hogy mi történik vele.



Tibor Klaber





Dr. med. Tibor Klaber
Facharzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie
Austrasse 79, 4051 Basel,      Tel./FAX: 061 272 10 30
tibor.klaber@bluewin.ch                                       

                                                           Frau Irena Steinfeldt, Director
                                                           Righteous Among the Nations Departement 

Yad Vashem
                                                           Jerusalem

                                                                                                                
8. September 2010
Ref.: Szabo Karoly – Hungary (11226)
Sehr geehrte Frau Steinfeldt, sehr geehrte Mitglieder der Kommission,
in meinem Brief vom 21. August 2008  an Sie und die Mitglieder der Kommission habe ich 
Ihnen  das  Unverständnis  meiner  Angehörigen  über  die  Ablehnung  der  Ehrung  ihres 
Retters  K.  Szabo  mitgeteilt.  Ich  habe  die  Kommission  gebeten,  ihren  Entscheid  zu 
revidieren. Dies ist bislang nicht geschehen.
Die Empörung von überlebenden Zeugen und von betroffenen Kreisen in Israel, Kanada, 
Ungarn und der Schweiz ist gross. Ich habe Kenntnis erhalten von der Petition von 30 
israelischen Parlamentariern, welche sich hinter das Anliegen stellen, dass Szabo geehrt  
wird.  Meine Mutter Anna Klaber – Löw und meine Tante Eva Löw haben Zeugnis abgelegt 
über ihre Rettung durch Szabo. Es ist ein auch von anderen vielfach bezeugtes Faktum, 
dass Szabo das Leben von Juden im Auftrag von Wallenberg gerettet hat. Wenn Sie im 
Besitz von Informationen sind, welche dem widersprechen, sollten Sie diese im Sinne der  
Wahrheitsfindung offenlegen und mitteilen.
Im Namen meiner betagten Angehörigen appelliere ich erneut an Sie und die Mitglieder 
der Kommission, dass Karoly Szabo in Yad Vashem geehrt wird.
Mit freundlichen Grüssen,

Tibor Klaber



Erwin Koranyi életrajzi könyvéből

Erwin Korányi életrajzi könyve későn, 2006-ban jelent meg. Véletlenül 2009-ben a Google 
könyvkereső funkció segitségével találtam a fenti könyvrészletet. Később megvásároltam 
a könyvet és felvettem a kapcsolatot a szerzővel.

Prof. Korányi levelet írt irena Steinfeld-nek 2010 elején. Korányi is tapasztalta az elutasitó, 
paranoid, börokrata viselkedést Irena Steinfeld-nél. 2010 nyáron panasszal fordult Baruch 
Tenembaum-hoz a Raul Wallenberg alapitvány tekintélyes igazgatójához.

2010 szeptemberben Tenembaum most már felszólitó hangnemű levelet írt Irena 
Steinfeld-nek. 2010 decemberben semmi jele, hogy a bürokrata valamiféle javulást 
mutatna.



Erwin Koranyi



Kende György



Kende György

Különlegesen sok támogatást kaptam Dr. Kende György újságírótól (Jeruzsálem). 

Dr. Kende György beadványt szerkesztett a Világ Igaza hivatalhoz 30 magyar 
származású, izraeli közéleti személyiség, izraeli parlamenti képviselők aláírásával apám 
Szabó Károly ügyének támogatására. 



Szemes Anna

A fenti szöveg Szemes Anna naplójának beveztője a budapesti Gettoból való megmenekülése után. 
Férje 1940 körül apám munkatársa volt a Brunsviga számológép vállalatnál. Szemes Anna akkor 
ismerkedett meg anyámmal, évtizedekig barátnők voltak, naplóját anyám hagyatékában találtam.



Fénykép 1940 körül a Brunsviga számológép vállalat ünnepsége Budapesten. A képen 
balról Plachy Vilmos, Szemes Kálmán és Szabó Károly. Plachy Vilmos lánya Sylvia Placy 
New Yorkban élő fotóművész, unokája Adrien Brody elnyerte a legjobb férfi színésznek 
járó Oscar-díjat A zongorista (The Pianist) Roman Polański 2002-ben, francia-német-brit-
lengyel koprodukcióban készített filmjében.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Plachy     http://hu.wikipedia.org/wiki/Adrien_Brody 
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Raul Wallenberg Alapitvány, Brauch Tenembaum





Holocaust survivors have moral obligation to tell who rescued them
Etgar Lefkovits      06/10/2009 05:38    Jerusalem Post

Survivors must overcome trauma to honor heroes, founder of International Raoul Wallenberg 
Foundation says. People who were saved from death during the Holocaust have a 
moral obligation to identify their rescuers, despite the trauma such recollections 
can cause, the founder of the International Raoul Wallenberg Foundation said on 
Tuesday. 

The comments comes amid an eleventh-
hour effort by the New York-based non-
profit organization to identify more heroes 
at a time when the number of survivors 
continues to dwindle. "We talk a lot about 
the Holocaust, but we do not talk enough 
about those non-Jews who saved Jews 
during the war," Baruch Tenembaum, 
founder of the International Raoul 
Wallenberg Foundation, said in an interview 
with The Jerusalem Post. The Argentinean-
born Tenembaum said Holocaust survivors 
who were saved by others had a moral 
obligation to tell their stories before it was 
too late, despite the suffering it might cause 
them in reliving tortuous experiences from 
six and seven decades ago. "The freedom they have now to speak or not to speak is the 
freedom granted to them by the person who saved them," he said. "In my opinion, they do 
not have such an option because it belongs to the person who saved them. They do not 
have the right to remain silent."  

The Wallenberg Foundation, which has located scores of rescuers, recently encountered 
four survivors - grandmothers now living in Israel, Argentina, Hungary and France - who 
do not want to recount the story of their rescues because it is too painful for them. 
Tenembaum concedes that he can never feel their pain, noting that they have not even 
told their children about their experiences, but said that these people - and many others 
like them - need to go public with their stories before time runs out. "The Jewish nation has 
a moral obligation to be grateful to those who saved lives," he said. About 250,000 
Holocaust survivors live in Israel. The organization, named after the Swedish diplomat who 
went missing in January 1945, after saving tens of thousands of Jews and other 
persecuted by the Nazis, develops educational programs based on the values of solidarity 
and civic courage, ethical cornerstones of Holocaust rescuers. 

Irena Steinfeld, the head of the Righteous Department at Jerusalem's Yad Vashem 
Holocaust Memorial, concurred Tuesday that survivors had a duty to speak out, but 
cautioned against self-righteousness. "Certainly it is the moral obligation of survivors to tell 
the story of their rescuers, but I am very cautious because it is very easy to open old 
wounds and hard to close them again," she said. "We can only try to ask them in every 
way possible." More than 22,000 people have been recognized by Yad Vashem as 
Righteous Among the Nations.

Baruch Tenembaum, founder of the International  
Raoul Wallenberg Foundation,

http://newstopics.jpost.com/topic/Hungary
http://newstopics.jpost.com/topic/Israel
mailto:jpostcolumns@gmail.com


Panaszlevél, 2011 január 18.-án Prof. Szita Szabolcs adta át 
Budapesten Meir Lau Rabbinak

Dear Honorable Rabbi Israel Meir Lau Chairman Yad Vashem!

Excuse me for taking your time for re-evaluting a request. My late father, Karoly Szabó saved the life of 154 
jewish persons in the night of January 8, 1945 due to his personal braveness, endangering his own life. 
He was a valuable aid and assistance to Raoul Wallenberg in 1944 and 1945. He was arrested and  tortured 
1953 in Budapest in a Raoul Wallenberg secret trial.

Wittnesses have confirmed his action in  the night of January 8, 1945 during tragic times in Budapest, 
Hungary. Wittnesses in this group of 154 are Anna Klaber, Eva Löw, Jacov Steiner, Forgacs Gabor, Lajos 
Stöckler and Erwin Koranyi. Proofs and evidences did not find the necessary attention in Israel. Ireana 
Steinfeldt E-mail 2008/2/18 "contradiction: where did the incident take place - near the house or at the banks 
of the Danube? " "spent a long time evaluating the testimonies", "we don't have enough information". 
How spent she a long time without information? Contradiction, why? This group of 154  jewish persons was 
divided a first group at the bank of the Danube the rest in the house. My father was on both places, no 
contradiction, witnesses. 

Wittness letters were not answered, additional questions were newer asked and I was not contacted at all for 
more information. I enclose the letters for your attention. I hope that with your help, my late father will get the 
necessary attention in Israel, what he deserves.
 
Sincerely yours
  
Tamas Szabo
Son of Karoly Szabó



Cipők a Dunaparton





Szabó Károly (Wikipedia szócikk)
                     

       Szabó Károly (1916. november 17. – 1964. október 28.) műszerész, 1944-ben a svéd 
követségen Raoul Wallenbergmunkatársa. 1953-ban a Wallenberg halálával 
kapcsolatos koncepciós perben jogellenesen fogságban volt

Szalai Pál és Wallenberg kapcsolata

Szabó Károly 1944 elején írógépműszerészként dolgozott a svéd követségnek. Előtte két 
évig az ukrán fronton volt sorkatona. A háború testileg és lelkileg is megviselte. A svéd 
követségen Dr. Fleischmann Ottó orvos-pszichológussal került kapcsolatba, aki 
meggyőzte Szabó Károlyt, hogy vegyen részt az üldözöttek mentésében.                       
Szabó Károly iskolatársa, gyerekkori barátja Szalai Pál vezető pozícióba került a nyilas 
hatalomátvétel után. Szalai a Nyilaskeresztes Pártrendőrségi összekötője lett. Szalai 
Pál ellátta barátját rendőrségi igazolványokkal az embermentő 
munkákhoz. 1944. december 24-én a Gyopár utcai svéd követséget egy nyilas csoport 
lefoglalta, fosztogatták, a követség munkatársait elhurcolták a gettóba. Szabó Károly 
visszaszerezte a követség épületét, az elhurcolt munkatársakat visszahozta[1] ezzel 
felhívta magára Wallenberg figyelmét. Az esemény következtében Szabó Károly 
megszervezett egy Wallenberg-Szalai találkozót.[2] Szalai Pál bekapcsolódott Raoul 
Wallenberg zsidó-mentő tevékenységébe.[3] A gettóknak a megmentésében lényeges 
szerephez jutott, talán döntő szerephez. Szalai Pál posztumusz, 2009. 04. 07-én a Világ 
Igaza kitüntetést és a Bátorság érdemjelet kapta.[4]  [5]  [6]  

1945 januári svéd mentőakció a Duna-parton

1945. január 8-án a svéd követség Üllői úti épületéből a nyilasok 154 embert elhurcoltak a 
Duna-part irányába ( Cipők a Duna-parton ). Fegyveres rendőrök a svéd követség 
alkalmazottjának, Szabó Károlynak a vezetésével kiszabadították az üldözötteket. A 
Jakobovits család tanúvallomása 1947-ben: „A Duna-parton arccal a viz felé álltak amikor 
a felmentés megérkezett”.[7]

A 154 megmentett között volt Stöckler Lajos és nyolc tagú családja,[8] a Jakobovits 
család, Ernster Edit[9] és László, Forgács Gábor, Steiner Jakob valamint édesanyja és 
testvérei, Löw Éva és Klaber Anna. Steiner Jakob apját nem sikerült megmenteni, már 
1944. december 25-én a nyilasok a Dunába lőtték. Steiner Jakob apja magyar tiszt és 4 
évig hadifogoly volt az első világháborúban az orosz fronton.[10]
Később Stöckler Lajos 1945-1948 között a budapesti Izraelita Hitközség elnöke lett, 1953-
ban pedig a Wallenberg kirakatper egyik vádlottja [1]. Ernster László[11]kémikus később 
Svédországban a Nobel-bizottság és a Nobel Alapítvány Igazgató Tanácsának tagja lett, 
Steiner Jakob biológus a jeruzsálemi egyetemen tanított, Löw Éva és Klaber Anna orvosok 
Baselben.

Korányi Erwin 2006-ban megjelent életrajzi könyvében megemlékezik 1945. január 8. 
éjszakájáról amikor megmenekült a nyilasoktól, a Dunába lövéstől. „Váratlanul megjelent 
rendőrök fegyvert fogtak a nyilasokra. Az egyik magas rangú rendőr Szalai Pál volt, 
aki Wallenberggel együttműködött. A másik rendőrtiszt a bőrkabátos Szabó Károly.” „A 
megmenekült csoportban láttam Stoeckler Lajost is.”[12]
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Brunsviga 1945 - 1949 és államosítás

Szabó Károly és Plachy Vilmos 1940 körül munkatársak[13] voltak a 
Brunsviga számológépek német vállalatnál Budapesten. A világháború után ők alapították 
újra a Brunsviga vállalat[14] magyarországi képviseletét az 1949-es államosításig. 
Az államosítás rajtaütésszerűen, a kora reggeli órákban, egyidejűleg több hasonló 
vállalatnál, kártérítés nélkül történt. A tulajdonosokat néhány napra, vád nélküli őrizetbe 
vették, megfélemlítésnek. A lakásukban az őrizet idején házkutatást tartottak. A könyveket 
a polcokról a földre dobálták, felforgattak mindent a lakásban, terhelő anyagokat keresve.
Plachy Vilmos 1956-ban az USA-ba távozott, lánya Plachy Sylvia fényképészként lett 
ismert New York-ban, unokája Adrien Brody pedig Oscar-díjas filmszínészHollywood-ban.

Az államosítások légköre 1949-ben

Heimer Jenő államosító igazgató, 1970-ig az államosított irodagép vállalatok 
vezérigazgatója visszaemlékezik 1983-ban[15]: "Úgy hajtottuk végre, hogy másnap kora 
reggel percre azonos időpontban léptek be a kijelölt vállalatokhoz, nehogy azok egymást 
értesíthessék." "a szakma első számú ellenségének tartottak, úgy gondolták, hogy én 
találtam ki az államosítást, sőt az intézkedésemre telepítettek ki néhány irodagépes 
kollégát. A kitelepítéseket ma is igazságtalannak tartom." "… még vakon 
bíztam Rákosiban. Csak akkor döbbentem rá a valóságra, amikor a letartóztatottak között 
jó barátom, aki szegény a börtönben megzavarodott és meghalt."

Wallenberg koncepciós per 1953

Wallenberg halálával kapcsolatos koncepciós pert terveztek [16] 1953 elején Budapesten. 
Csak az 1990-es években, Ember Mária [17] a Magyar Nemzet újságírója kutatásának 
nyomán kerültek a tények és dokumentumok nyilvánosságra.
Wallenberg három vacsoravendége utolsó estéjén Budapesten[1]: Dr. Fleischmann Ottó, 
Szabó Károly [18] és Szalai Pál  [19]   1945. január 12-én a svéd követségen, a Gyopár 
utcában. A következő napon, 1945. január 13-án Wallenberg szovjet fogságba került.

A koncepció 1953-ban: Wallenberg gyilkosai az 1944-es Zsidó Tanács tagjai közt, 
Budapesten keresendők, nem a Szovjetunióban. Dr. Benedek László, Stöckler Lajos, 
Domonkos Miksa, Szalai Pál és Szabó Károly kerültek fogságba. Szabó Károlyt 1953. 
április 8-án az utcán fogták el, nyomtalanul eltűnt, családja több hónapig semmit nem 
tudott róla.[20]

Gerő Ernő Rákosihoz írott feljegyzésében,[21] 1953. március 1-jén: "A kihallgatások 
anyagából világos, hogy a két világháború közti Zsidó Tanács tagjai 
valamennyienGestapo ügynökök voltak. (…) A tárgyaláson majd ki fog derülni, hogy 
nem antiszemitizmusért tartóztattuk le őket, hanem mert Gestapo ügynökként a szegény 
zsidók gyilkosai és amerikai imperialista kémek." [22] Gerő elgondolásából eredt az a 
fantazmagória is, hogy (a szovjetek által 1945-ben elhurcolt) Wallenberg gyilkosai az 
1944-es Zsidó Tanács tagjai közt keresendők";[23]

Sztálin halálát követően több hónap késéssel, csak Berija kivégzése után állították le a 
titkos pert, a kirakatperben fogvatartott személyeket elengedték, az iratokat titkosítottak, 
Domonkos Miksa nem élte túl, szabadlábon belehalt az elszenvedett kínzásokba.
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[24] Stöckler Lajos élete végéig ápolásra szorult.[25] Szalai Pál 38 évesen hófehér hajjal 
került szabadlábra, Szabó Károly egészsége a kínzások után többé nem állt helyre, 48 
éves korában meghalt.

Faludy György regényében az ávós őrnagy beszéde jellemzi az 1953 szeptemberi 
szabadonbocsátások légkörét: „A Magyar Népköztársaság nevében bocsánatot kérek 
öntől azért az igazságtalanságért, jogtalanságért és méltatlanságért, melyet el kellett 
szenvednie. …figyelmeztetett, hogy a törvény hatévi fegyházbüntetést ír elő, amennyiben 
rabságunk körülményeiről, helyéről, okairól akár bármit is elárultunk. Azzal a jó tanáccsal 
szolgálhat, hogy a kérdezősködőket jelentsük fel, közvetlen hozzátartozóinknak pedig 
mondjuk, hogy tanulmányúton voltunk a Szovjetunióban.”[26]

Posztumusz kitüntetés

2010. augusztus 4-én, Raoul Wallenberg születésnapja alkalmával a Mensch Nemzetközi 
Alapítvány, a Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete, a Carl Lutz Alapítvány, a 
Budapesti Holokauszt Intézet és az Emlékezés 1944-2004 Közhasznú Alapítvány Szabó 
Károly emléklapot adott ki.

Prof. Dr. Szita Szabolcs bevezetője után beszédet mondottak Aliza Bin-Noun izraeli 
nagykövet asszony, Dr. Hóvári János nagykövet, helyettes államtitkár, Prof. Dr.Schweitzer 
József nyugalmazott országos főrabb[27].

Források

1. ^ a b József Szekeres: Saving the Ghettos of Budapest in January 1945, Pál Szálai 
„the Hungarian Schindler“ ISBN 963-7323-14-7, Budapest 1997, Publisher: 
Budapest Archives, Page 74

2. ↑   MOL/UMKL - Magyar Országos Levéltár dokumentumok a Budapesti Gettó 
megmentéséröl ISBN 9637323147, Budapest 1997- Várostörténeti tanulmányok 
Szekeres József

3. ↑   http://epa.oszk.hu/00000/00003/00007/ember.htm Ember Mária irása
4. ↑   http://www.cnbc.com/id/30091931 The Associated Press 07 Apr 2009
5. ↑  http://www.bm.hu/web/portal.nsf/archiv_hir/CFFF58DD8F82C2E1C125758C00603  

13B?OpenDocument MTI Magyar Távirati Iroda
6. ↑   http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?

itemNo=1077133&contrassID=0&subContrassID=0 Haaretz
7. ↑   Wallenberg in Budapest: http://www.spacetime-sensor.de/wallenberg.htm
8. ↑   Magyar Országos Levéltár
9. ↑   Edith Ernster (itt a név tévesen Ernester)
10. ↑   Steiner levele 2007. 2. 12. User:Szabo Tamasnak
11. ↑   Lars Ernster, Istvan Hargittai
12. ↑   Dreams and Tears: Chronicle of a Life, Erwin K. Koranyi, General Store 

Publishing House, 2006, ISBN 1897113471, 9781897113479 Pages 89 - 90
13. ↑   http://en.wikipedia.org/wiki/User:Tamas_Szabo/Brunsviga Plachy - Szabó, 

Brunsviga
14. ↑   http://de.wikipedia.org/wiki/Brunsviga
15. ↑   Cserhalmi Imre; Strassenreiter Erzsébet: Történelmi kulcsátvétel (Interjú 

államosító igazgatókkal) Kossuth Könyvkiadó 1983 ISBN 963-09-2160-x
16. ↑   MOL/UMKL - Magyar Országos Levéltár dokumentumok a Budapesti Gettó 

megmentéséről 1997 - Várostörténeti tanulmányok Szekeres József könyve

file:///wiki/Speci%C3%A1lis:K%C3%B6nyvforr%C3%A1sok/963092160X
http://de.wikipedia.org/wiki/Brunsviga
http://en.wikipedia.org/wiki/User:Tamas_Szabo/Brunsviga
file:///wiki/Speci%C3%A1lis:K%C3%B6nyvforr%C3%A1sok/1897113471
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/tv2001/tv0111/hargittai.html
file:///wiki/Szerkeszt%C5%91:Szabo_Tamas
http://www.raoulwallenberg.org/who/hero.html
http://www.spacetime-sensor.de/wallenberg-h.htm
http://www.spacetime-sensor.de/wallenberg.htm
http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1077133&contrassID=0&subContrassID=0
http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1077133&contrassID=0&subContrassID=0
http://www.bm.hu/web/portal.nsf/archiv_hir/CFFF58DD8F82C2E1C125758C0060313B?OpenDocument
http://www.bm.hu/web/portal.nsf/archiv_hir/CFFF58DD8F82C2E1C125758C0060313B?OpenDocument
http://www.cnbc.com/id/30091931
http://epa.oszk.hu/00000/00003/00007/ember.htm
file:///wiki/Speci%C3%A1lis:K%C3%B6nyvforr%C3%A1sok/9637323147
file:///wiki/Speci%C3%A1lis:K%C3%B6nyvforr%C3%A1sok/9637323147
file:///wiki/Schweitzer_J%C3%B3zsef
file:///wiki/Schweitzer_J%C3%B3zsef
file:///wiki/Raoul_Wallenberg
file:///wiki/Magyar_N%C3%A9pk%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g
file:///wiki/%C3%81llamv%C3%A9delmi_Hat%C3%B3s%C3%A1g#Az_.C3.81VO
file:///wiki/Faludy_Gy%C3%B6rgy


17. ↑   Hungarian Quarterly
18. ↑   en:Karoly Szabo angol Wikipedia
19. ↑   en:Pál Szalai angol Wikipedia
20. ↑   Raoul Wallenberg family archives, Email from Marie Dupuy (Marie von 

Dardel) niece of Raoul Wallenberg to en:User:Tamas Szabo February 16. 2007.
21. ↑   Wallenberg Kirakatper Kenedi János: Egy kiállítás hiányzó képei
22. ↑   MOL 276.f. 56/184 ö.e.
23. ↑   Stöckler Lajos és társai ellen, 1953. május 26-án kidolgozott vizsgálati 

tervet az ÁSZTL 150.301/IV dossziéjában
24. ↑   *Interview with István Domonkos, son of Miksa Domonkos who died after 

the show trial preparations (hungarian)
25. ↑   Karsai László történész közölte telefonon 2008 augusztusban
26. ↑   Pokolbéli víg napjaim, Faludy György ISBN 963-7815-00-7önéletrajz 

Budapest : Magyar Világ Kiadó, 1989
27. ↑  http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hcKEBcRm_n06m_  

SrVqy_oSLzShNAMTI Magyar Távirati Iroda
• Dreams and Tears: Chronicle of a Life, Erwin K. Koranyi, General Store Publishing 

House, 2006, ISBN 1897113471, 9781897113479 (89. - 90. oldalon) A szerző Erwin 
K. Koranyi levele Szabó Károlyról [2]

• Wallenbergnek segített zsidókat menteni Szabó Károly. Videó  ű  

Kategóriák: Holokauszt | Politikai foglyok | Magyar koncepciós perek

Szócikk forrása és közreműködői
Szabó Károly (műszerész) Forrás: http://hu.wikipedia.org/w/index.php?oldid=8641331 
Közreműködők:: Alensha, Bináris, Bitman, Buda, Common Good, CommonsDelinker, 
Filoma, Kavics, Slemi, Szabo Tamas, Szajci, Tamba, Tambo
Képek forrásai, licencei és közreműködői
Kép:Karoly-Szabo-1944.jpg Forrás: http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fájl:Karoly-
Szabo-1944.jpg Licenc: GNU Free Documentation License Közreműködők::
http://en.wikipedia.org/wiki/User:Tamas_Szabo
Kép:Badge-Swedish legation 1944 in Budapest.jpg Forrás: 
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fájl:Badge-
Swedish_legation_1944_in_Budapest.jpg Licenc: Creative Commons
Attribution-Sharealike 3.0 Közreműködők:: http://en.wikipedia.org/wiki/User:Tamas_Szabo
Kép:Emleklap-Szabo Karoly.jpg Forrás: http://hu.wikipedia.org/w/index.php?
title=Fájl:Emleklap-Szabo_Karoly.jpg Licenc: GNU Free Documentation License 
Közreműködők:: Tamas Szabo
Kép:Stoeckler-1945-Febr-26.jpg Forrás: http://hu.wikipedia.org/w/index.php?
title=Fájl:Stoeckler-1945-Febr-26.jpg Licenc: GNU Free Documentation License 
Közreműködők:: User:Tamas Szabo
Kép:Ulloi-u-2-kivonat.jpg Forrás: http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fájl:Ulloi-u-2-
kivonat.jpg Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Szabo Tamas
Kép:Karoly-Szabo-April-8-1953.jpg Forrás: http://hu.wikipedia.org/w/index.php?
title=Fájl:Karoly-Szabo-April-8-1953.jpg Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Szabo Tamas
Kép:TAG Heuer Karoly Szabo.jpg Forrás: http://hu.wikipedia.org/w/index.php?
title=Fájl:TAG_Heuer_Karoly_Szabo.jpg Licenc: Creative Commons Attribution 3.0 
Közreműködők:: Szabo Tamas
Kép:Slide Rule-Karoly Szabo.jpg Forrás: http://hu.wikipedia.org/w/index.php?
title=Fájl:Slide_Rule-Karoly_Szabo.jpg Licenc: Creative Commons Attribution-Sharealike 

file:///wiki/Kateg%C3%B3ria:Magyar_koncepci%C3%B3s_perek
file:///wiki/Kateg%C3%B3ria:Politikai_foglyok
file:///wiki/Kateg%C3%B3ria:Holokauszt
file:///wiki/Wikip%C3%A9dia:Kateg%C3%B3ri%C3%A1k
http://videotar.mtv.hu/Videok/2010/08/04/13/Wallenbergnek_segitett_zsidokat_menteni_Szabo_Karoly.aspx
http://picasaweb.google.com/dbforum01/SzemesAnna#5492545177407285026
file:///wiki/Speci%C3%A1lis:K%C3%B6nyvforr%C3%A1sok/1897113471
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hcKEBcRm_n06m_SrVqy_oSLzShNA
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hcKEBcRm_n06m_SrVqy_oSLzShNA
file:///wiki/Speci%C3%A1lis:K%C3%B6nyvforr%C3%A1sok/9637815007
http://www.szombat.org/2006/0602apamatelhurcoltak.htm
http://www.szombat.org/2006/0602apamatelhurcoltak.htm
http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0442&article=2004-1018-1055-02COSU
http://en.wikipedia.org/wiki/User:Tamas_Szabo
file:///wiki/Raoul_Wallenberg
http://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1l_Szalai
http://en.wikipedia.org/wiki/Karoly_Szabo
http://www.hungarianquarterly.com/no143/p129.html


2.5 Közreműködők:: Original uploader was Tamas Szabo at en.wikipedia
Kép:Karoly-Szabo-October-6-1953x.jpg Forrás: http://hu.wikipedia.org/w/index.php?
title=Fájl:Karoly-Szabo-October-6-1953x.jpg Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Szabo 
Tamas
Licenc   Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 



Részlet Kati Marton, Wallenberg könyvében, apámról a Google könyvlereső segitségéval 
találtam.



Államositás 1949-ben

Idézet a fenti könyvből:

Heimer Jenő államosító igazgató, 1970-ig az államosított irodagép vállalatok 
vezérigazgatója visszaemlékezik 1983-ban: "Úgy hajtottuk végre, hogy másnap kora 
reggel percre azonos időpontban léptek be a kijelölt vállalatokhoz, nehogy azok egymást 



értesíthessék." "a szakma első számú ellenségének tartottak, úgy gondolták, hogy én 
találtam ki az államosítást, sőt az intézkedésemre telepítettek ki néhány irodagépes 
kollégát. A kitelepítéseket ma is igazságtalannak tartom." "… még vakon 
bíztam Rákosiban. Csak akkor döbbentem rá a valóságra, amikor a letartóztatottak között 
jó barátom, aki szegény a börtönben megzavarodott és meghalt."

Ember Mária

Ember Mária, 1950-ig Elsner Mária (Abádszalók, 1931. április 19. – Budapest, 2001. 
december 30.) magyar író, újságíró, műkritikus, műfordító, történész, kutató.

Életrajzi adatok

A budapesti bölcsészkaron magyar–német szakos diplomát szerzett.

1950-től az Athenaeum Könyvkiadó lektorgyakornoka, majd az Irodalmi Újság újságíró-
gyakornoka.

1951-től az Irodalmi Újság munkatársa.

Az 1956-os eseményekben résztvevő társ, Hegedűs B. András meg nem tagadása, 
valamint a bűnösnek nyilváníttatott Magyar Nemzet fővádlottjaként hosszú időre eltiltották 
hivatásának gyakorlásától. Azokban az években általános iskolai tanárként dolgozott. Az 
1956-os forradalmat vállaló meggyőződéséért fél évtizedig a német nyelv és a magyar 
irodalom tanításából élt (1957-1961), a Neue Zeitung munkatársa (1961) és a Pesti Műsor 
szerkesztőségi tagja is.

Testvére Ember Judit, rendező.

Munkája

Ember Mária nem volt főállású 
író, megélnie mindig az 
újságírásból, a szerkesztésből 
kellett, nevéhez kiváló 
képzőművészeti kritikák és 
útikönyvek is fűződnek. Első 
regénye, a Magamnak mesélem 
1968-ban, Véletlenek című 
kisregénye 1971-ben látott 
napvilágot. Hajtűkanyar című 
regénye 1974-ben jelent meg, 
amelyben a szépirodalmat 
történeti dokumentumokkal 
szervesítve tulajdonképpen új 
műfajt teremtett.

Első regénye (Magamnak mesélem; 1968) egy tragikus tévútnak a kezdetéről szól, 
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leányregény, egy nyári táborozás története, kis szerelmekkel. A NÉKOSZ vezetőképző 
tábora, a lélektelen intézkedések engedelmes végrehajtására. Kevés mű szólt hasonló 
tisztánlátással a keletkező új korszak, közösség és réteg vonzásáról és veszélyeiről. 
Ember Mária műveinek alapkonfliktusa az egyén és a közösség, a befogadás és a 
kitaszítottság kettőssége.[1]

A magyarországi holokauszt-szépirodalom első hírnökeként 1974-ben megjelent és 
szokatlanul nagy visszhangot kiváltó Hajtűkanyar[2] nyomán - kezdetben egykönyvesként, 
vagy egytémájú alkotóként említik őt. A történelmet beszéli el, a debreceni zsidó-családok 
kitaszíttatását, lágerbe hurcoltatását és megmenekülését.

Ember Mária nevezetes mottója, hogy ő nem "a" zsidó sors, hanem a magyar történelem 
elbeszélésére vállalkozott.

1991-ig a Magyar Nemzet olvasószerkesztőjeként dolgozott.

A Barátság című, Magyarország népei kölcsönös megismerését szolgáló kulturális és 
közéleti folyóiratot civil kezdeményezésként 1994-ben alapította Ember Mária és Mayer 
Éva [3]

Az 1980-as évek végén az 1953-as Wallenberg koncepciós per nyomán kutatásokat 
kezdett. A per egyik áldozata Szalai Pál az USA-ból Budapestre látogatott, felkereste 
Ember Máriát. A Magyar Nemzetben megjelent beszélgetés nyomán Ember Mária kutatást 
folytatott budapesti és moszkvai levéltárakban. Könyve 1992-ben (Ránk akarták kenni, 
Héttorony Könyvkiadó) dokumentálja az 1953-as koncepciós pert.

Ember Mária könyvei

München, útikönyv, 1971
Hajtűkanyar (1974), ISBN 9637467173 Katalizator Iroda 1994,
Aktavers és egyéb történetek (1979), Magvető, Budapest
Bajorországi utazások, Budapest, (1980), Panoráma
Kutyát küldött a tenger, Budapest, (1982), Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó
Nyugat-Berlin, útikönyv, 1985;
Viccgyűjtemény, 1985, 2. bőv. kiad. (1988)
Berlin, az NDK fővárosa, útikönyv (1969), átdolg. kiadás, 1977, 3. jav., bőv. kiad. 1988;
Jár-kel, mint zsidóban a fájdalom (1988)
A halálvonat artistái és más történelmi interjúk, 1989;
Politikai viccgyűjtemény, 1989
Ránk akarták kenni, Héttorony Könyvkiadó, 1992
Wallenberg Budapesten. Városháza, Budapest, 2000
Mindent késve (1956-os napló, Budapest, 2006)
Emléke

Szülővárosának Abádszalóknak diszpolgára.[4]

Abádszalókon 2004-ben felavatták szobrát, nevét viseli a helyi könyvtár. Az ünnepségen 
Göncz Árpád író és küzdőtárs, barát emlékezett Ember Máriára.

Ember Mária 2006 májusban emléktáblát kapott Újbudán (XI. ker. Fehérvári út 31.). 
Születésének 75. évfordulója alkalmából kollégák, barátok, tisztelők a Barátság című 
folyóirat szervezte irodalmi zenés délutánon a Karinthy Szalonban 2006. április 25-én.



Külső hivatkozások

A magyar irodalom története 1945–1975 / Ember Mária (1931)
Meghalt Ember Mária, Népszabadság, Murányi Gábor, 2002. január 2.
Ember Mária, a magyar holokauszt történésze
"Dehogy vagyok én történész!" - szinte nevetve mondta Mária a telefonba. Vitatkozni 
próbáltam vele, kértem, hogy Raoul Wallenbergrol szóló könyvébe iktasson szabályos 
jegyzeteket, hivatkozásokat, ahogy az egy történészhez illik. Dehogynem volt ő történész." 
Karsai László, Élet És Irodalom

Budapesti Negyed 8. 1995/2 - Ember Mária: Wallenberg elrablása
A Barátság című kulturális és közéleti folyóiratot 1994-ben alapította Ember Mária és 
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“They Wanted to Blame Us…” 
DRAFT 
The story of a big conspiracy,  Who killed Wallenberg? 
By Tibor Farkas 

For over forty years the following story remained one of the best kept secrets 
of the “ÁVH” (“Államvédelmi Hatoság” – State Security Authorities), 
the secret police of Hungary. 

By the early 1950s, the international community intensified its campaign to discover the 
truth about the fate of Raoul Wallenberg. The pressure became so intense that the 
Russians felt compelled to do something about it. In a desperate effort to exculpate the 
Soviet leadership of any responsibility, a diabolical plan was conceived; it had been 
decided that “evidence” must be produced to prove that after 17 January 1945, when 
Wallenberg was last seen alive, he could not have been arrested by the Russian Army, 
because before being driven to Debrecen where he was planning to meet Marshall 
Malinovsky he was murdered in Budapest. 

The ÁVH, the Hungarian secret police were given the cruel task to prepare a show-trial* to 
prove the assassination. Their plan was to serve a double purpose; 

1/ exculpate the Soviets of any responsibility for the disappearance of Raoul Wallenberg; 
2/ follow in the footsteps of Stalin’s resurgent anti-Semitic policies; the current accusations 
against the “zionist doctors” in Leningrad, 
and the show-trials of Jewish members of communist party leaderships in the Eastern 
European satellite states, (Rudolph Slansky, Anna Pauker, etc.) 

*The term show trial describes a type of public trial    in which the  judicial    authorities have   
already determined the   guilt    of the   defendant   : the actual trial has as its only goal to   
present the accusation and the verdict to the public as an impressive example and as a 
warning. Most of the time it involves a 'sin' and a 'planting of evidence'Judges, 
prosecutors, defence attorneys and the victims themselves collaborate like trained seals. 
Lack of concrete evidence does not disturb the court. “Proof” boils down to the bare 
production of “confessions.” 

The Russians and their over-zealous Hungarian counterparts conceived an absurd, and 
ridiculous plan lacking any common sense;
Who killed Wallenberg? Leaders of the Hungarian Jewish community; 
Why? Because he didn’t do enough to save more Hungarian Jews; 
Where? In the basement of the American embassy; 
Having determined the objectives of the planned action 
and designated the individuals who were to become the principal defendants of the trial, 
the merciless mechanisms 
of the evil secret police started rolling……. 
_______......._______ 

Towards the end of 1952 Pál Szalai, the wartime “Arrow Cross” functionary, who in 
January 1945 played an important role in saving the inhabitants of the ghetto, (see my 
article in the April issue of “Centre News ”) was returning home from work, when in front of 
his house, four civilian ÁVH agents surged from a car and kidnapped him. Brutally 
blindfolded, he was taken to a secret location where his interrogation started the same 
evening. A Russian “adviser”, assisted by an interpreter started the questioning. The first 
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rounds of the interrogation concentrated on Szalai’s alleged activities as a CIA agent. He 
vehemently denied any CIA connection. At the next stage the Russian adviser was ready 
to drop the spying charges if Szalai would be ready to tell everything that he knew about 
Wallenberg.

“...I was even happy that only this was what they were interested in 
and declared that I was willing to give evidence about Wallenberg.
- I knew that I can say only nice things about him…”

(Ember Mária: “Rånk akarták kenni”)
The questioning had hardly started when it became clear that the interrogators were not  
interested in Szalai’s real knowledge or feelings about Raoul Wallenberg. What they  
wanted was a “confession” that on 17 January 1945 he was present at the basement of  
the American Embassy where Lajos Stöckler, President of the Jewish Community of  
Budapest and his deputy Miksa Domonkos murdered Wallenberg. For several weeks  
Hungarian interrogators and their Russian “advisors” subjected him to the most brutal  
physical torture and psychological pressure to obtain his confessions. Injections and “mind  
weakening” medication were also used to break his resistance. Eventually the physically  
and mentally broken man was ready to sign anything. They promised to spare his life if he  
signed a hand-written statement admitting having seen Stöckler and Domonkos with  
smoking revolvers in their hands next to the dead body of Wallenberg. He was also told  
that he will have to confirm his “confession” at a forthcoming public trial. Szalai eventually  
signed the records of evidence and during the same evening, as soon as he was returned  
to his prison cell he attempted suicide.
_______......._______ 

The Zionist link 

On 13 January 1953 “Pravda”, the official newspaper of the Soviet communist party, 
announced the arrest of a group of "saboteurs-doctors" accused of being paid agents of 
Jewish-Zionists organizations"…; that “nine of the Kremlin’s most prestigious doctors 
several years earlier, in 1949, had murdered two of Stalin’s closest aides. Moreover, those 
practitioners were accused of taking part in a “vast plot conducted by Western imperialists 
and Zionists to kill the top Soviet political and military leadership . . .”
Two days later, on 15 January 1953 the leading article of “Szabad Nép”, the official 
newspaper of the Hungarian communist party commended the “Pravda” article and stated 
that “…every conclusion of the “Pravda” is very much valid for us to… the Peoples-
Democratic Countries – including ours, have to draw lessons from the case of the group of  
terrorist doctors… We have to turn our attention to the role of the JOINT, the Zionists and  
the Jewish bourgeois-nationalists play in the plans of the imperialists…” 
For anybody who read it, this foreshadowed dramatic local consequences.
On the very same day in the evening the ÁVH arrested Dr. Lászlo Benedek, a well known 
Jewish gynecologist, Director and head physician of the former Jewish hospital, and the 
following day Lajos Stöckler, President of the Jewish Community.
Dr. Benedek first had been accused “only” as an American spy who conspired with 
Bertrand Jacobbsen, Director of the JOINT (American Jewish Joint Distribution  
Committee), who was expelled from Hungary back in 1949. In support of this accusation 
the interrogators produced a planted written evidence, “found” in a chiffonier during the 
search of his home.
For having vigorously denied the charges, for weeks Benedek suffered severe beatings 
and other forms of torture. His tormentors had a predilection for truncheoning his hands 
saying that with those hands he will never operate again. From early February until end of 



July Benedek was permanently handcuffed and after the first accusations new charges 
were added;
• having been a member of the “Zionist gang” of lieutenant-general Gábor PÉTER, the 
dreaded head of the AVH. (General Péter headed the ÁVH from 1945 and orchestrated all 
the previous political trials. He was arrested upon a personal request from Stalin himself 
and accused of spying and being the head of a Zionist conspiracy)
• having, together with other Jewish leaders, collaborated with the Gestapo and the SS 
during the war;
• having participated, or at least been present on 17 January 1945 at the basement of the 
American Embassy when Stöckler and Domonkos killed Raoul Wallenberg; 
According to the first version of the “script” they murdered Wallenberg because he did not 
do enough to save the Jewish population of Budapest. However this ridiculous accusation 
was soon abandoned to make the charges even more repulsive. It had been decided to 
present the case as a “murder-robbery” by describing Wallenberg’s attaché-case that 
contained millions in Hungarian pengös, dollars and Swiss-francs as the principal motive 
of the murder. (On page 217 of Jenö Lévai’s “Wallenberg” book published in 1948 there is  
a detailed description of the famous briefcase. That must have been
the source from where the “well read” script writers of the AVH drew the idea) 

The death of Stalin

During the last years of Stalin’s life the Soviet media was full of stories about a supposed 
“fifth column” in the USSR, with constant references to Jews arrested, dismissed from their 
jobs, or executed for treason. On 5 March 1953, Stalin died and only about a month later 
on 4 April 1953, the Pravda carried a statement of the government signed by Beria, 
Stalin's infamous head of the secret police, exonerating nine Soviet doctors (seven of 
them Jews) who previously had been accused of "wrecking, espionage and terrorist  
activities against the active leaders of the Soviet Government." The Soviet readers were 
flabbergasted to learn that just four weeks after the dictator’s death the new leadership 
now admitted that those charges had been entirely fabricated. Seven of the doctors were 
immediately released; two had already died in custody.
In Hungary, members of the Jewish community and particularly the families of the arrested 
leaders and other personalities suddenly were filled with hope expecting that similar action 
would follow soon and all the innocent detainees would be set free. Unfortunately these 
hopes quickly evaporated. On 7 April 1953 (one month after Stalin’s death ! ) the ÁVH 
arrested Miksa Domonkos, the retired secretary general of the Jewish Community who 
became one of the chief defendants of the trials in preparation. 
On the following day, 8 April 1953 Károly Szabo, a gentile bureau-machine mechanic and 
former close Wallenberg collaborator who actively participated in saving hundreds of Jews 
was also arrested. (During winter 1944-45 on behalf of Wallenberg, Szabo was in daily 
contact with Stöckler and Domonkos, the leaders of the Central Ghetto of Budapest. He 
was the man who established contacts between Pál Szalai and Wallenberg. Szabo was to 
become the second chief-witness of the prosecution at the Wallenberg murder trial. For 
several months all the said defendants were subjected to the most brutal physical and 
psychological torture and kept handcuffed day and night until they were ready to confess 
anything.
After about six month of nightmare the conditions of some of the detainees suddenly 
started to ameliorate. They received straw mattresses, pillows and food “almost a-la-carte” 
(Szalai). It was common practice of the secret police to feed up the defendants for their 
forthcoming trial. 
Eventually the carefully planned “Wallenberg murder trial” never took place 
and of the top secret records of the preparations and “evidence” obtained by torture had 



been systematically destroyed. The two tormented, designated “prosecution-witnesses” 
were discharged after having sworn total silence about their ordeal. Szabo was liberated 
on 6 October 1953, Szalai on 26 February ’54, but most of the Jewish leaders continued to 
be detained, new accusations of having been participants of a Zionist conspiracy. 
__________......._________

During the night of 13 November 1953 two plain-clothes secret agents of the AVH 
deposited the body of a moribund man at the casualty department of the “István Hospital”  
of Budapest. As they refused to identify the man, the doctor on duty refused to accept the 
patient. After numerous telephone conversations with their superiors the ÁVH men 
eventually divulged the name of the victim; Miksa Domonkos, the former secretary general 
of the Jewish Community of Budapest.
“We did hardly recognize him. He was completely grown down….He was a shadow of 
former himself…..A very old man. His skin was completely yellow…. He couldn’t weigh 
more than 40-45 kilos…. His normal weight was about 100 kilos… Exsanguinated…. – as 
he later explained, prison doctors took blood from him every time he was taken to 
interrogation, that’s how they wanted to weaken him physically and mentally. - His blood-
count at hospital admission was 820.000 red-blood cells… this is a near-death state. An 
average healthy man has about 4-5 million red-blood cells.” 

(Testimony of Anna and István Domonkos – daughter and son of 
Miksa Domonkos quoted in Mária Ember’s book)
It took more than two months before Miksa Domonkos could be released from hospital. By 
that time his red blood cell count reached 3,940.000. He was able to walk without help, but 
remained very weak and died on 26 February 1954 without revealing to his family any 
details of his ordeal.
Dr Benedek and Lajos Stöckler were still kept in custody and forced to stand trial for: 
having participated in a Zionist conspiracy, spying activities of the JOINT, corruption, and 
“activities against the state and the people”.
In March 1954 the two presidents of the “Council of Hungarian Rabbis” requested an 
audience from Imre NAGY, Prime minister of Hungary to obtain clemency for Stöckler. In a 
long letter co-signed by the 49 Rabbis of Hungary they enumerated the undying merits of 
Stöckler as leader of the Jewish community. On 16 May the same request was renewed, 
but both letters remained unanswered.
(Copies of the letters obtained by curtesy of György Stöckler)
Eventually the charges against Benedek and Stöckler were changed to corruption and 
concealment of foreign currencies and both were liberated during the summer of 1955 and 
later were allowed to emigrate. 

Today, more than 50 years after the events the formerly top secret archives are open for 
historians, but they contain very few documents related to the aborted “Wallenberg 
murder” project and the “Zionist conspiracy” trial. 
Below is a quote from a recently discovered top-secret memorandum from the archives of 
the Ministry of the Interior addressed to the political department of the “Supreme 
Prosecution” dated 11 October 1972:

“…I hereby advise you, that the documents resulting from the initial proceedings of the  
criminal case against Dr Lászlo Benedek had been destroyed 
on 14 December 1963 - as they contained “conceptions”.
( From Maria Ember’s: “Ránk akarták kenni…)
For 35 years the plans and proceedings of the preparations for the aborted ”Wallenberg 
murder” trial and the trial of the “Zionist conspiracy” remained obscured. All those who 



survived the tortures in the gaols of the ÁVH remained terrified by death threats for 
breaking their silence. They didn’t dare to tell anything even to their family.
After the 1956 Hungarian revolution Szalai escaped to America and changed his name to 
Paul Sterling. Stöckler and Benedek were allowed to emigrate, the former to Australia, the 
latter to Sweden, but even as citizens of the free world they all kept their silence; no 
interviews, no memoires. 
Finaly in 1989, the Russian authorities officially admitted that Raul Wallenberg and his 
driver Vilmos Langfelder died in a Moscow prison. Until then the fate of Wallenberg and 
Langfelder was considered taboo for the Hungarian media. An investigative journalist, 
Mária Ember, writer and Holocaust historian was the first who then started to writing 
articles on the subject in the Hungarian press. Some of her stories were reprinted in 
“Menorah”, a Hungarian Jewish paper published in Toronto. The already ailing Pál Szalai 
who lived in Los Angeles read one of the articles in the “Menorah” and, encouraged by the 
political changes in Hungary, but still under his new identity as Paul Sterling, decided to 
return to Budapest and divulge everything he knew. With the assistance of István 
Domonkos he met Maria Ember and gave her a long interview that resulted in several 
newspaper articles and her revealing book: 
“They Wanted to Blame Us...” 

Tribute to the two “righteous” gentiles 

Károly Szabo and Pál Szalai were born and grew up in a lower middle class 
neighbourhood of Budapest. They spent their younger years as members of the same 
troop of boy scouts and were best friends. 
After their close childhood friendship, they stayed in close touch with each other in their 
adult life too, even though they have taken different directions. Szalai became a bookseller 
and during the mid-1930s joined the extreme-right movement of Ferenc Szálasi (an early 
predecessor of the “Arrow Cross Party”), while Szabo, an office machine mechanic started 
to flirt with the communist’s ideology. Towards the end of the 30s the extreme-right 
movement became a menace to the regime of Admiral Horthy’s government and after 
multiple legal actions Szálasi’s party(s) were banned. In 1938 Szálasi and some of his 
companions, including Szalai, were convicted and jailed at the infamous “Csillag-
börtön”(Star penitentiary) of Szeged. Szalai received an eight months sentence and, 
ironically he was incarcerated together with the convicted leaders of the Hungarian 
communist party, including the future Stalinist dictator of Hungary, Mátyás Rákosi 
Very soon, the two intelligent young men became disillusioned with their political choice. In 
1942 Szalai resigned from the “Arrow Cross” party and Szabo stopped frequenting the 
communists.
On 15 October 1944 with strong German backing, Szálasi’s “Arrow Cross party” took 
power and the darkest period of the anti-Jewish terror commenced. Szálasi, the new 
“Leader of the Nation” called upon all his former comrades of arms, including Szalai who 
became chief liaison officer between the “Arrow Cross” party and the Chief of the police. 
(After the war in his deposition in front of the “People’s Tribunal”, Szalai stated that his only 
reason to accept Szalasi’s invitation and the appointment was because he thought that 
through this important position he would be able to help the persecuted.)
Szabo during the early years of the war was twice called up for military service. He 
returned from Russia as a psychically broken man who had no intention to return to the 
front. Employed by an office-machine company, he regularly visited the Swedish Embassy 
to service their typewriters and other machines. During the summer of 1944 he met 
Wallenberg and participated in his rescue operations. Szalai provided him with documents 
that allowed him complete freedom of movement. He established the contacts between 
Szalai and Wallenberg, acted as a liason between them and was also in daily contact with 



the leaders of the Jewish community, Lajos Stöckler and Miksa Domonkos. On many 
occasions the fair-haired Szabo, who wore a leather coat and tyrolian hat like many state 
security detectives, successfully impersonated them. His determined manner and personal 
courage saved the life of hundreds of persecuted Jews.
Shortly after the war Hungarian and Dutch newspapers published series of long articles 
about the merits and courage of Károly Szabo. Wallenberg’s family invited him to Sweden. 
In the Netherlands he was the guest of surviving Hungarian Jewish families who initiated a 
local press campaign to praise his deeds.
During the last months of the sanguinary terror and barbarous inhumanity of the Hungarian 
fascist regime, these two gentiles, Szabo and Szalai chose to stand on the side of the 
persecuted, often risking their own lives. For their deeds they have never expected nor 
received official recognition, citation or decoration. 
On the contrary, during the communist regime and dictatorship they both payed dearly for 
their close collaboration with the leaders of the Jewish community.

Regretfully, these two gentiles, Károly Szabo and Pál Szalai 
who during the war helped to save thousands of Jewish lives
so far are not honoured by Yad Vashem as 
“Righteous Among the Nations”.

The author wishes to thank Tamás Szabo of Germany (son of the late Károly Szabo),  
István Domonkos from Budapest (son of the late Miksa Domonkos and George Stöckler,  
(son of Lajos Stöckler) and Forgács Gábor for their most valuable help and for provision of  
numerous valuable documents.

Tibor Farkas
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