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Köszönet mindazoknak akik apám történetének felderítésében segítettek.

 

Dr. Erwin K. Koranyi  professor emeritus at the University Ottawa
witness in his Book „Chronicle of a Life”, 2006

Tibor Farkas, Melbourne, journalist, research about Pal Szalai
 
Jacov Steiner  professor emeritus at the Hebrew University Jerusalem 
witness in letters to Yad Vashem

Dr. Eva Löw and her sister  Dr. Anna Klaber in Basel,  witness

Maria Ember, journalist and researcher in Budapest, interviews in 
newsletter and her book 1990, 1992

Gabor Forgacs, Budapest, witness, archives, list of persons in Wallenbergs 
central office

Dr. George Kende, journalist in Jerusalem, witness in newspapers in 
Jerusalem, letters to Yad Vashem

Professor  Szabolcs Szita director Holocaust Museum in Budapest,
letters and interviews in Jerusalem, Yad Vashem

Professor  Laszlo Karsai University Szeged, Hungary, letters and interviews 
in Jerusalem, Yad Vashem

Fabienne Regard Docteur en science politique, historienne, Expert au 
Conseil de l’Europe Strasbourg

Dr. Jozsef Korn lawyer in Budapest, thanks for contacts

Wallenberg Family Archives, Marie Dupuy (Marie von Dardel) niece of Raoul 
Wallenberg, documnets from the years 1940 - 1948 and internet sources

Professor Tibor Vamos, former director from „The Computer and 
Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences", my 
employer in the years 2004 – 2006. Tibor Vamos is the founder of the 
Holocaust Museum in Budapest, thanks for contacts
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Bevezetés
2006-ban  felfedeztem  a  Parlament  közelében  a  „Cipők  a  Dunaparton” 
emlékművet. Régi családi iratok között találtam egy 1947-es holland újságcikket. 
Az újságcikk kapcsolatot teremtett apám sorsa és az újonnan létesített emlékmű 
között.  Apám Szabó Károly  sorsával  kapcsolatos  történelmi  dokumentumokat, 
iratokat a jeruzsálemi Világ Igaza Hivatal részére gyűjtöttem. 

1945 Január 8.-án történt

A Jakobovits család nem mindennapi nyilatkozata: 

1945 január 8.-án, Budapesten, a Dunaparton, arccal a víz felé várták a lövéseket.  
Az újságcikkben megemlékeztek, hogy apám, Szabó Károly 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.
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1947 február 26.  levél, 154 ember megmentése a Dunapartról 

A Magyar Országos Levéltár irata (jelenleg a Zsidó Levéltárban van). A 154 
megmenekültből több túlélőhöz is kapcsolatot találtam az internet segítségével.
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Prof. Jacov Steiner

Prof. Jacov Steiner a Hebrew University tanára 17 éves volt, amikor apját 1944 
Karácsonykor a Dunába lőtték. Anyjával együtt apám mentette meg őket 1945 
január 8.-án. A következő levelet kaptam tőle, miután a Világ Igaza hivatal nem 
fogadta el beadványát, azzal az indokkal, hogy a történtekkor Steiner csak 17 
éves volt.

Apám Szabó Károly életrajza
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szab%C3%B3_K%C3%A1roly_(m%C5%B1szer%C3%A9sz) 

Wallenberg svéd diplomata meggyilkolása http://mek.oszk.hu/09600/09621/index.phtml 

Who killed Wallenberg?  
Amazon Kindle eBook  http://www.amazon.com/dp/B005WFIZIC 
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Dr. Éva Lőw tanúvallomása 
Wallenberg 1944 Karácsonykor tudta, hogy fegyveres nyilasok vadásznak rá. 
Bemutatta az üldözötteknek apámat, aki a következő napokban helyettesíteni 
fogja a svéd védettek oldalán. A Világ Igaza hivatal nem fogadta el Dr. Eva Löw 
tanúvallomását, mivel szerintük a bemutatkozás a háború után történt. A 
hivatalban nem látták a pontos dátumokat? A panaszlevelekre nem válaszoltak..

8 / 19



A nemzetközi Raoul Wallenberg alapítvány
A nemzetközi Raoul Wallenberg alapítvány elnöke levelet írt a Világ Igaza 
hivatalnak, tiltakozott, hogy apámmal kapcsolatos tanúvallomásokat nem 
fogadtak el.
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A  Világ Igaza hivatal korábbi igazgatója Dr. Mordecai Paldiel véleményezte a 
tanúvallomásokat a fenti levélhez. Paldiel utódja Irena Steinfeldt igazgatónő 
ezeket elutasította, nem válaszolt egyik panaszra sem. 
A kifogások egy része csak nemrégen, 2011 november elején derült ki, francia 
Holocaust kutatók érdeklődtek az indokok után. A következő kifogások 
felháborítóak, igaztalanok, ellentmondanak az ismert dokumentumoknak.

(1) Irena Steinfeldt incorrect about rescue action January 8. 1945 ".... Stoeckler, but his statement, written 
immediately after the war, is the expression of thanks in general terms and does not contain any description 
of what it was exactly that Szabo did"

exactly the rescoue action, exact date, exact rescued 154 persons with 8 Stoeckler family members, act was 
dangerous to Szabo-s own live ... what is here not exactly?

(2) Irena Steinfeldt other incorrect statement: "very difficult, especially the identification of the person(s) who 
was (were) responsible for their rescue. For obvious reasons under these circumstances no introductions 
were made, and therefore the survivors could only hear the name of their rescuer after the war."

Karoly Szabo was introduced by Wallenberg to the survivors exactly December 24. 1944, the rescue was 
January 8. 1945, Irena Steinfeldt has the exact witness from this introduction since Summer 2006,  

(3) Irena Stenfeldt incorrect statement: "Szabo was acting under the instructions of Szalai Pal the superior 
from Szabo"

This is totally new theorie of history constructed by Irena Steinfeldt: Szalai Pal was never the superior of 
Karoly Szabo, his superior was the swedish embassy, Wallenberg. 
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Prof. Erwin Korányi  (Ottawa, Kanada) tanúvallomása
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Dr. Anna Klaber levele
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Minden igaz magyar, akit nem ismernek el, csökkenti az 
ország erkölcsi tőkéjét.  
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A kapcsolat kezdete a Világ Igaza hivatallal 1997
Már 1997-ben elküldtem az újságcikket több mint 100 ember megmentésér ől, néhány 
ismert nevet , korábbi lakhelyet, persze közben elköltöztek. Az itt következő levélből 
meglepetésemre kiderült, hogy a Világ Igaza hivatal nem fog segíteni. Csak 9 évvel később 
sikerült saját kutatással, az interneten  megtalálni az apám által megmentett üldözötteket.

A Jad Vasem emlékhely egyik részlege a Világ Igaza Hivatal. 1963 óta bizottság 
vizsgálja a megmentettektől beérkezett javaslatokat. A bizottság elnöke az izraeli 
legfelső bíróság egyik bírója. 

A bizottság döntéseinek folyamata nem nyilvános, a döntéssekkel kapcsolatos 
iratok titkosak, vezető magyar történészek sem tekinthetnek beléjük, külső 
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ellenőrzés, fellebbezési lehetőség nincsen nyilvánvaló tévedés esetén sem.

Előfordul, hogy a hivatalnál a holokauszttúlélők ügyvédi segítség nélküli, saját 
szavakkal fogalmazott tanúvallomásait elutasítják,  vagy jogásznyelven 
hiányosnak ítélik meg. Hiánypótlás nincsen, nem részletezik, hogy milyen 
információk hiányoznak.

A holokauszttúlélőkkel nem veszik fel a kapcsolatot, ami a hivatal küldetése 
alapján természetesen elvárható lenne. Nem segítenek, nem adnak lehetőséget a 
tanúvallomások pontosítására, kiegészítésére, a túlélők fellebbezésére nem 
válaszolnak.

Dr. Kende György, az Új Kelet izraeli hetilap munkatársának a tanúkkal 
kapcsolatos leveleire nem válaszolnak. 

Az is előfordul, hogy a hivatal nyilvánvaló bizonyítékok ellenére sem hoz döntést.
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Domonkos István, egy további tanú, Szita Szabolcs kutatása nyomán
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Dr. Kende György izraeli újságíró kritikája a Világ Igaza hivatalról
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