
Ember Mária 
BÉCSBŐL JELENTI A SVÉD KÖVET STOCKHOLMNAK.. 

Talán sohasem tudta volna meg a világ, hogy 1952-53 fordulóján Magyarországon 
már előkészületben volt egy újabb hazug kirakatper, a szigorúan szovjet érdekű 
„Wallenberg-gyilkossági per", ha nincs 1956, ha a forradalom következményeként 
nem maradnak őrizetlenek a határok. Ahhoz ugyanis, hogy az életben hagyott, ám 
életfogytig megrémisztett tanúk (akik ez esetben nem is az AVH, hanem az NKVD 
messzire nyúló kezeitől féltek) elkezdjenek beszélni, mindenekelőtt az a sorsfordulat 
kellett, hogy elmenekülhessenek Magyarországról. 

A „külföldre távozók" kétszázezres tömegével kisodródott Szalai Pál, a szovjet 
szakértők iránymutatása nyomán összeeszkábált perkonstrukció egyik kulcsfigurája, 
volt nyilas pártfunkcionárius, aki saját tudomása szerint mások elleni koronatanúnak, 
mások értesülései szerint egyenesen gyilkosnak volt kiszemelve. Akár így, akár úgy, 
de beleillett a moszkvai koncepcióba, amely először a nyilas bandák garázdálkodásá-
nak áldozataként kívánta feltüntetni Raoul Wallenberg budapesti svéd követségi tit-
kárt, majd a forgatókönyv változásával az aktuálisabb - mindig aktuális - első számú 
közellenség, a zsidók által legyilkolt szerencsétlenként. Mindez pedig történt volna -
akár így, akár úgy - 1945 januárjának első felében, a még németek megszállta Buda-
pesten. 

A forradalom leverése után eltávozott Magyarországról dr. Benedek László is, a 
Pesti Izraelita Hitközség Kórházának, ismertebb nevén a volt Zsidókórháznak egykori 
igazgató főorvosa, akit a peranyag összefércelői az egyik gyilkos szerepében kívántak 
volna látni a vádlottak padján. Mint orvosnak - zsidó orvosnak - a moszkvai Kreml 
zsidó orvosainak sorsában kellett volna osztoznia, amikor épp ez ellen az értelmiségi 
réteg ellen indítottak kampányt, de az ő kitalált bűnlistáját még megtetézték a kiagyalt 
Wallenberg-gyilkossággal is. Miként már szabadlábon, 1956. augusztus 17-én a Mi-
nisztertanács akkori elnökhelyetteséhez, Mekis Józsefhez írt beadványában megfo-
galmazta: „...beismerő vallomást kényszerítettek ki tőlem. Kényszerítettek, hogy főleg 
magamra, de más ártatlan emberre is tegyek terhelő vallomást. Ennek következtében 
»beismertem«, hogy már a felszabadulás előtt kémkedtem, [...] beszerveztem Péter 
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Gábort, akivel egyébként életemben mindössze egyszer beszéltem, betegsége alkal-
mával. Bűnrészes voltam Raoul Wallenberg meggyilkolásában..."1 

Vagy álljanak itt sorok a „Dr. Benedek László és társai ügy" egy másik vádlott-
jának, Bartók Ervin volt rendőrtisztnek 1956. augusztus 8-án a Legfőbb Ügyészség 
vezetőjének címzett beadványából: „Ügyem vizsgálata 1953. március első hetétől 
1954. február 22-ig tartott. [...] Vizsgálatom alatt szavakban ki nem fejezhető tortúrá-
kon estem át. Mivel ügyem szigorúan államtitkot képez, most sem merek írni, illetve 
beszélni róla..."2 

1956 elbukott forradalma nyomán került ki a magyar határokon túlra Stöckler 
Lajos is, a Pesti Izraelita Hitközség volt elnöke, a „Wallenberg-gyilkossági per'-ben 
gyilkosnak kinevezett gyanúsítottak egyike, ám ő - noha írástudó és írni szerető em-
ber volt - Ausztráliában már elborult elmével, súlyos depresszióban élt még néhány 
évig. 

Azok közül, akik az utókor előtt tanúskodhattak volna, a magyarországi politikai 
fordulat évét csak Szalai Pál érte meg. (O is meghalt azóta, 1992-ben Los Angeles-
ben.) Ha a rendszerváltást követően nem jön haza, hogy magnóra mondja történelmi 
jelentőségű visszaemlékezését, ki tudja, mikor juthatott volna magyar kutató tudomá-
sára a Svéd Királyi Külügyminisztérium archívumában őrzött „Strángt fórtroligt" 
(Szigorúan bizalmas) jelentés, amelyet dr. Benedek László elmondása nyomán küldött 
Stockholmba 1957. február 22-én a bécsi svéd nagykövet, Sven Allard. 

E jelentés magyar fordítását és a megértéséhez szükséges jegyzeteket az alábbi-
akban közöljük. 

1 Dr. Benedek László beadványát a Minisztertanács elnökhelyettesének, Mekis Józsefnek a titkársá-
ga áttette Domokos József, a Legfelsőbb Bíróság elnökének hivatalához. Természetesen semmi 
sem történt, az iratot elfektették. A beadvány a dr. Benedek László és társai, 0010025/1954. szá-
mú, szigorúan titkos ügy pótborítékjában hevert el, a Legfelsőbb Bíróság irattárában. - Péter Gá-
borról lásd a 16. lábjegyzetet. 
Bartók Ervin (letartóztatása előtt a Budapesti Rendőr-főkapitányság személy- és tulajdonvédelmi 
osztályán szolgált főhadnagyi rangban) beadványa ugyancsak az előző lábjegyzetben említett pót-
borítékban landolt. Ügyét - amelynek semmi köze nem volt dr. Benedek „és társai" ügyéhez -
valószínűleg azért csapták hozzá ehhez a peranyaghoz, hogy az a fellebbviteli eljárás során katonai 
bíróság elé kerülhessen. Miként az iratokból kiderül, a Belügyminisztérium vizsgálati főosztálya 
által 1953. december 16-án Beofsics György államvédelmi alhadnagy megfogalmazásában előter-
jesztett vádirat végkövetkeztetése: „A tárgyalás megtartására a Budapesti Hadbíróság illetékes". A 
tárgyalást a tanács elnökeként Koharek József hadbíró őrnagy vezette 1954. február 24-én a Buda-
pest II., Fő u. 70. II. emelet 28. szám alatti teremben. Bakos Pál ÁVH-ezredes, ekkor épp a Leg-
főbb Ügyészség Különleges Ügyek osztályán főosztályvezető, fellebbezése folytán a perben 
Ledényi Ferenc hadbíró ezredes, a Katonai Felsőbíróság elnöke hirdetett újabb ítéletet 1954. már-
cius 19-én a Budapest I., Fillér u. 32. szám alatti épületben. - Bartók Ervin 1954. június 10-én 
szabadult; további sorsa ismeretlen. 
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Svéd Királyi Nagykövetség Bécs, 1957. február 22. 
145. sz. 
R 18. Szigorúan bizalmas! 

Tárgy: 
Egy budapesti nyilvános tárgyalás terve. 
Célja az lett volna, hogy bizonyítsa: 
Raoul Wallenberget a Joint felbujtására 
gyilkolták meg. 

A Külügyminiszter Úr Őexcellenciájának! 

Egy ismert budapesti orvost, a zsidó származású dr. Benedek Lászlót, aki korábban 
egészségügyi tanácsadója volt a „Joint" nevű amerikai zsidó segély szervezetnek, e 
szervezet több más jelentős képviselőjével együtt 1953. január hónapban letartóztatta 
az ÁVO rendőrsége [sic!]. Dr. Benedek a pesti zsidó kórház igazgatója volt, és az 
maradt a kórház államosítása után is. A letartóztatok szándéka az volt, hogy foglyaikat 
egy Budapesten megrendezendő nyilvános perben használják fel; a tárgyaláson hamis 
tanúvallomások és kicsikart beismerések alapján bebizonyították volna, hogy a Joint 
nem más, mint a Szovjetunió ellen irányuló, átfogó amerikai terrorista és kémtevé-
kenység fedőszerve. 

Néhány hónappal Sztálin halála után láthatólag lemondtak a Joint elleni bírósági 
eljárásról. Dr. Benedeket 1954 januárjában szabadon engedték, ezt követően orvosi 
praxist folytatott Budapesten egészen a magyar forradalom múlt év végi kitöréséig. 
Ekkor megragadta az alkalmat, és Bécsbe menekült, ahol jelenleg is tartózkodik.3 

Izrael állam itteni követe, Bentsur4 bátorítására, aki velem egy időben teljesített 
szolgálatot Budapesten, és annak idején minden módon igyekezett elősegíteni Raoul 
Wallenberg felkutatását, dr. Benedek most felkereste nagykövetségünket. Érdekes és 

3 Dr. Benedek László (1906-1974) orvos, szülész-nőgyógyász, 1944-ben mint a pesti gettóban 
létesített, Wesselényi utcai szükségkórház egyik vezetője kortársi visszaemlékezések szerint igen 
bátran viselkedett. Raoul Wallenberggel nem volt kapcsolata. „1953. január 16-án éjjel - azon a 
napon tartóztattak le, amikor a Szabad Népben a moszkvai orvosperről szóló jelentést közzétették" 
- írta 1956. augusztus 17-én a Legfelsőbb Bíróság Elnökének szóló beadványában. Az 1954. feb-
ruár 22-én, illetve 24-én a Honvédelmi Minisztérium Katonai Felsőbíróságának per-újrafelvételi 
tárgyalásán („Dr. Benedek László és társai ügyében, ügyszám: 0010025/1954. Szigorúan titkos") 
felmentették, és elrendelték azonnali hatállyal való szabadlábra helyezését, korábbi állását azonban 
nem kapta vissza. Magyarországról való elmenekülése után Svédországban, Karlskrona városká-
ban telepedett le, és orvosi gyakorlatot folytatott; a Wallenberg családdal nem próbált érintkezésbe 
lépni. 

4 Sámuel Bentsur vagy Ben-Cur (eredetileg Péterfi Endre) a Jewish Agency of Palestine (Palesztinai 
Zsidó Képviselet) küldötteként érkezett a második világháborút követően Budapestre, hogy elő-
segítse a Magyarországról kivándorolni szándékozó zsidók távozását az akkor még Palesztina 
földjére. 1948-ban, Izrael állam létrejötte után ő lett az első izraeli ügyvivő Magyarországon. 
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figyelemre méltó beszámolót hallhattam tőle azoknak a kihallgatásoknak a körülmé-
nyeiről, amelyeknek őt fogva tartása idején alávetették, s amelyek új fényt vetnek a 
tervezett peres eljárás lényegére. 

Azokból az adatokból, amelyek tudomásomra jutottak, s amelyekről a további-
akban beszámolok, sok egyéb mellett az is következik, hogy Svédországnak kiemel-
kedő szerepet szántak abban a nyilvánosnak tervezett budapesti perben, amelynek 
lefolytatását 1952-53 fordulóján nyilvánvalóan elhatározták. Ennek a pernek - amel-
lett, hogy be kellett volna bizonyítania a már említett vádakat a Joint ellen - célja volt 
az is, hogy meggyőzze a közvéleményt: Raoul Wallenberget 1945 januárjában Buda-
pesten gyilkolták meg, mégpedig a Joint felbujtására. Ez a szervezet, mint ismeretes, 
annak idején pénzzel támogatta Wallenberg misszióját.5 

Mielőtt áttérnék annak a beszámolónak az ismertetésére, amelyet dr. Benedek 
adott elő, a tervezett bírósági eljárás hátterének megvilágítása érdekében röviden visz-
szatekintenék a keleti államok politikai helyzetére a letartóztatások időpontjában. 

Sztálin, mint ismeretes, 1952-ben - de lehetséges, hogy még korábban - külön-
böző okokból kifolyólag elhatározta, hogy az úgynevezett kirakatperek újabb soroza-
tát rendezi meg mind a Szovjetunióban, mind az úgynevezett népi demokratikus or-
szágokban. Ezeknek az lett volna a feladata - egyéb célok mellett, amelyekre ebben 
az összefüggésben most nem térek ki - , hogy bizonyítsák: mind Izrael állam kor-
mányzata, mind a Joint nevű zsidó világszervezet, valamint a cionista mozgalom álta-
lában a Szovjetunió és a népi demokratikus államok ellen irányuló amerikai kémtevé-
kenység és szabotázsakciók terepévé vált. Habár a kommunista sajtó mindeközben 
igyekezett kizárólag a cionizmus képviselőire szűkíteni azok körét, akik ilyen Szov-
jetunió-ellenes tevékenységre hajlamosnak mutatkoztak, a hatóságok azoknak az ese-
tében, akiket a különböző kommunista államokban ebben az összefüggésben letartóz-

5 Raoul Wallenberg (1912-1947?) építészmérnök, foglalkozására nézve külkereskedő, 1944. július 
9-én a Svéd Királyi Követség titkáraként látott munkához Budapesten. Rendkívüli felhatalmazá-
sához - a pesti zsidóság megmentéséhez (a magyar vidék zsidóságát addigra már szinte maradékta-
lanul deportálták) - az amerikai War Refugee Board (Háborús Menekültügyi Hivatal) útján kapott 
pénzt, amely azt átutalta a Stockholms Enskilda Bankban nyitott „Raoul Wallenberg Special 
Kontó"-ra. Anyagi természetű nehézségekről Wallenberg szinte valamennyi jelentésében és leve-
lében beszámol. (Lásd Lévai Jenő: Raoul Wallenberg regényes élete, hősi küzdelmei, rejtélyes el-
tűnésének titka. Budapest, 1948, Magyar Téka. Különösen 43., 56., 60., 71., 271., 272. o.) A Joint 
- teljes nevén: American Joint Distribution Committee (Amerikai Egyesült Segélyelosztó Bizott-
ság) - nevű nemzetközi zsidó segélyszervezettől Raoul Wallenberg a St. Gallenben működő Saly 
Mayer közvetítésével Svájcon át is kapott bizonyos összegeket, de ezekről Lévai Jenő nem mond 
többet, a tényt magát is csupán egyszer, jegyzetben említi (i. m. 272. o.). Schmidt Mária Kollabo-
ráció vagy kooperáció? A Budapesti Zsidó Tanács című összeállítása (Budapest, 1990, Minerva) 
egyik jegyzetében azt írja: „A Joint... 1944 folyamán Svájcon keresztül 3 millió svájci frankkal 
támogatta a magyar zsidóságot. A gettó élelmezése e nélkül a pénz nélkül megoldhatatlan lett vol-
na. Raoul Wallenberg akcióihoz a Joint két és negyed millió dollárt adott" - ám e közlés mellől 
hiányzik a forrás feltüntetése (i. m. 111. o.). 
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tattak, alapjában véve mégsem tettek semmi különbséget cionisták és más zsidók 
között. Ez mutatja az alapvető ideológiai beállítódást.6 

A nyilvános perek során, amelyeket 1952-ben és 1953-ban lefolytattak, illetve 
amelyeknek a lefolytatását tervbe vették, nem pusztán azt igyekeztek bizonyítani, 
hogy a Joint és a cionista mozgalom képviselői az amerikaiak fizetett ügynökei, ha-
nem azt is, hogy a szervezet működése különösen nagy veszélyt jelent a Szovjetunió 
és a népi demokratikus országok számára. A Jointnak ugyanis kiteijedt kapcsolatai 
voltak szinte valamennyi említett államban, és számíthatott több úgynevezett kapitalis-
ta állam, köztük - miként azt dr. Benedek is elmondta - Svédország együttműködésé-
re is. Érdemes még megjegyeznünk, hogy e tárgyalások jegyzőkönyvei további bizo-
nyítékul szolgáltak volna arra, hogy az amerikai hírszerző szolgálat volt olyan előrelá-
tó, és még a második világháború befejezése előtt részleteiben megtervezte azt a kém-
tevékenységet, amely a harcok befejeztével azonnal működésbe lépett volna a Szov-
jetunió ellen. Az Egyesült Államok ugyanis már egy korai szakaszban számolt azzal, 
hogy Németország bukása után a Szovjetunió lesz a legkomolyabb ellensége. 

Az előkészített sorozatból a Slánsky-per7 volt az első, amelynek - miközben 
más, a Szovjetunió számára ugyancsak fontos célokat szolgált - az is feladata volt, 
hogy bizonyítsa: az egyik, a Joint által a Szovjetunió és a népi demokratikus államok 
ellen az előbb említett országokban létrehozott kémközpontnak Csehszlovákiában 
Slánsky volt a vezetője, és őt több magas beosztású, főleg zsidó származású kommu-
nista vette körül. 

Egy másik pert, mint ismeretes, elsősorban ugyanezzel a céllal már megszervez-
tek a Szovjetunióban. Előkészítéseképpen 1952 végén vagy 1953 elején letartóztatták 
az úgynevezett Kreml-orvosokat8, egyebek között azzal vádolva őket, hogy Zsdanov 
életére törtek, ezenfelül kitervelték Vasziljevszkij és Konyev marsall, továbbá más 
magas beosztású tisztek meggyilkolását. A Moszkvában 1953. január 13-án kiadott 
hivatalos kommünikében egyebek között értésünkre adták, hogy a kérdéses orvosok 
közül többen is egy kém- és terroristacsoporthoz tartoztak, amely közeli kapcsolatot 

6 Tudniillik, hogy nem cionizmusellenes hadjáratról volt itt szó, hanem Joszif Visszarionovics 
Sztálin, a szovjet párt és állam vezetőjének addig sem titkolt antiszemitizmusa szabta meg az ese-
mények menetét, ez volt „az alapvető ideológiai beállítódás". 

7 Rudolf Slánsky, Csehszlovákia Kommunista Pártja egykori főtitkára és társai ellen a prágai per 
1952. november 20-27. között zajlott. A hivatalos kommünikék - általános meglepetésre - mindig 
közölték a vádlottak csehesített vagy szlovákosított neve mellett zárójelben azok eredeti, német 
nevét is, jelezve, hogy zsidók, sőt az esetek jelentős részében ezt valamilyen összefüggésben ki is 
mondták, jóllehet ez még nem elsősorban cionistaellenes kirakatper volt, hanem titoista, trockista, 
polgári-nacionalista stb. kémek és árulók „összeesküvése" miatt felszított eljárás. 

8 1953. január 13-án szovjet sajtóközleményben adták hírül, hogy a Kreml kilenc orvosát (akik 
közül hat zsidó volt) letartóztatták, mert „szándékosan ártalmas gyógymódokat alkalmaztak". 
Sztálin halála után, április 4-én rehabilitálták őket (kettőt közülük addigra agyonvertek a börtön-
ben), s beismerték, hogy „az állambiztonsági szolgálat nyomozói olyan eszközökkel szedték ki a 
letartóztatott személyekből a vallomásokat, amelyeket a szovjet törvények szigorúan tiltanak". - J. 
V. Sztálin halálának hivatalos dátuma egyébként 1953. március 5. 



198 EMBER MÁRIA 

tartott fenn „a nemzetközi zsidó-burzsoá nacionalista szervezettel, a Jointtal". Ezt a 
szervezetet - a kommüniké szerint - az amerikai hírszerző szolgálat állította fel, lát-
szólag abból a célból, hogy a rászoruló zsidókat támogassa anyagilag a különböző 
országokban, de valójában azért, hogy ezzel álcázzák átfogó kém- és terroristaszerve-
zetüket számos államban, köztük a Szovjetunióban. A letartóztatottak egyike állítólag 
beismerte - és ezt a kommüniké bizonyítékként kezelte - , hogy ő a Joint közvetítésé-
vel instrukciókat kapott az Egyesült Államoktól, „to wipe out the leading cadres of the 
USSR".9 

A harmadik pert, amely - szándéka szerint és mindezekből ítélve - minden lé-
nyeges vonásában ugyanazt a célt szolgálta volna, mint az előző kettő, 1953 augusztu-
sában vagy szeptemberében Budapesten rendezték volna meg, ha Sztálin nem hunyt 
volna el előbb. Arra vonatkozóan, hogy előkészületek folytak ebben az irányban, az 
első következtetéseket abból a sajtókampányból lehetett levonni, amely többek között 
a Joint ellen folyt. Komolyra azonban a helyzet csak 1953 januárjában fordult, közvet-
lenül azelőtt, hogy több más zsidó vezető személyiséggel együtt dr. Benedeket is le-
tartóztatták. 

Slánsky letartóztatásának és az ellene, valamint úgynevezett cinkosai ellen folyó 
bírósági tárgyalásoknak a magyar sajtó 1952-ben természetesen nagy figyelmet szen-
telt, ám az újságközlemények érezhetően szűkszavúak voltak. Még arra is történtek 
kísérletek, hogy módszeresen elhallgassák azokat a tanúvallomásokat, amelyeknek az 
volt a szerepe, hogy felvilágosítsák a nyilvánosságot a vádlottak zsidó származásáról, 
vagy a Jointtal ápolt kapcsolatairól. A magyar sajtó tartózkodó hangneme valószínű-
leg azzal magyarázható, hogy ebben az időben a magyar kommunista vezetők szinte 
kivétel nélkül zsidó származásúak voltak, s - miként azt az akkori budapesti ügyvivő 
elárulta nekem - Rákosi és Vas Zoltán, a Tervhivatal elnöke korábban közeli kapcso-
latban állt a Jointtal és annak képviselőivel Budapesten.10 

1952 végén vagy 1953 elején azonban erőteljes fordulat állt be a magyar sajtó 
magatartásában a Slánsky-perrel kapcsolatban. A most érvényesülő új vonal, szemben 
a korábbival, szemmel láthatóan azt célozta, hogy kihangsúlyozzák mind az elítéltek 
zsidó származását, mind pedig a Joint romboló tevékenységét. Ez a tendencia - a 
korábbiakból következően - erős moszkvai nyomás eredménye lehetett, s egyre na-
gyobb hangsúlyt kapott. Csakhamar mindazoknak a vádaknak maradéktalan és fenn-
tartás nélküli elismétléséhez vezetett, amelyeket Slánsky ellen hoztak fel a prágai per 
előtt és alatt - és ez elsősorban a Jointtal való kapcsolata volt. 

Miként azt dr. Benedek a velem folytatott beszélgetés közben kiemelte, mihelyt 
a magyar újságok elkezdtek nyilvánvalóan egyetértő tendenciával írni a Slánsky elleni 
támadásokról, és az eseményeket egyetértőleg kommentálták, ő mindjárt megértette, 

9Hogy eltakarítsák az útból a Szovjetunió vezető kádereit (angol). 
10 Rákosi Mátyás kapcsolata a Joint magyarországi küldötteivel vélhetőleg csupán a hivatalos foga-

dásokra szorítkozhatott. Vas Zoltán ellenben valóban ismételten tárgyalt a különböző zsidó se-
gélyszervezetek magyarországi képviselőivel, különös tekintettel arra, hogy 1945 januárjától Bu-
dapest közellátási kormánybiztosa, majd polgármestere volt, az év végétől pedig 1949 júniusáig a 
Gazdasági Főtanács főtitkára. (Lásd még 20. és 24., illetve 25. lábjegyzet.) 
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hogy Magyarországon is küszöbön áll egy Joint elleni akció. Miután hosszú évekig 
kapcsolatban állt a szervezettel, nem is volt kétsége afelől, hogy le fogják tartóztatni, 
és bíróság elé fogják állítani. Az 1953. január 16-ról 17-re virradó éjszaka a magyar 
biztonsági rendőrség [sic!], az ÁVO elhurcolta a lakásáról, és a Fő utcai börtönbe 
vitte. 

Ugyanebben az időpontban, ugyanilyen körülmények között tartóztatták le az 
úgynevezett Budapesti Zsidó Tanács elnökét, Stöcklert11, és más vezető zsidó szemé-
lyiségeket12 a fővárosban és vidéken13. Közös vonásuk az volt, hogy ilyen vagy olyan 
módon valamennyien kapcsolatban álltak a Jointtal. Ezzel szemben - miként azt dr. 
Benedek beszélgetésünk során kifejtette - a letartóztatottak nem voltak cionisták, sőt 
többségükben a cionizmus ideológiájának meggyőződéses ellenzői voltak. Néhány, a 
szó szoros értelmében vett cionistát - a Joint tagjaihoz14 hasonlóan - ugyancsak őri-
zetbe vettek, hogy később vádlottként vagy tanúként szerepeljenek a tervezett nyilvá-
nos tárgyaláson. Őket nem sokkal, valószínűleg egy héttel később tartóztatták le.15 

11 Tévedés. „Budapesti Zsidó Tanács" csak 1944-ben, a német megszállás alatt létezett, akkor is 
„Magyar Zsidók Központi Tanácsa" néven; az Eichmann-féle különítmény hozta létre más meg-
szállt országokban már bevált mintára, és a tagjait is ők nevezték ki. Stöckler Lajos (1897-1960) a 
Pesti Izraelita Hitközség elnöke volt, amikor az Államvédelmi Hatóság letartóztatta. Eredetileg 
csipkegyáros, első világháborús tüzértiszt, 1944 nyarán a már átalakított második Zsidó Tanács 
tagja, majd a harmadik elnökhelyettese; a pesti gettóban kitűnt bátorságával és szervezőképessé-
gével. Napi kapcsolatban állt Wallenberggel. A börtönből elborult elmével szabadult, Ausztráliá-
ban halt meg. 

12 „Más vezető zsidó személyiségek" közül említtessék meg Domonkos Miksa (1890-1954), aki a 
Pesti Izraelita Hitközség már nyugalomba vonult főtitkára volt, amikor letartóztatták. Eredetileg 
gépészmérnök, az első világháború többszörösen kitüntetett századosa, 1944-ben rendkívüli lélek-
jelenlétről és szervezőtehetségről tett tanúbizonyságot. Napi kapcsolatban állt Wallenberggel. A 
börtönben elszenvedett kínzások és bántalmazások következtében hunyt el, röviddel szabadulása 
után. 

13 Máig nem ismerjük az ügyben letartóztatottak teljes névsorát. A vidékiek közül említsük meg 
Csengeri Leó egyéni gazdálkodót, a debreceni zsidó hitközség elnökét, aki miután hazakerült a 
strasshofi deportálásból, 1945-től a Joint-segélyszállítmányok Hajdú-Bihar megyei szétosztása 
fölött őrködött, illetőleg hivatalból talán Joint-kiküldöttekkel is tárgyalt Budapesten, a Sas utcai 
irodában, jóllehet ott magyar tisztviselők dolgoztak, és nem hemzsegtek az amerikai használtruha-
osztogatók. A 3. lábjegyzetben említett katonai bírósági fellebbviteli tárgyaláson 1954-ben, miután 
ügyét hozzácsapták dr. Benedek László ügyéhez, őt is felmentették és szabadlábra helyezték. 

14 Félreértés. A Jointnak nem voltak „tagjai". 
15 Az ekkor ugyancsak őrizetbe vett cionisták névsorát nem ismerjük. Hódos György Kirakatperek. 

Sztálinista tisztogatások Kelet-Európában, 1948-54 címú könyvében (Budapest, 1990, Eötvös) 
megemlíti „a már 1949-ben feloszlatott cionista szervezetek két vezetőjét, Gálos Henriket és 
Kornitzer Ábrahámot. Ugyancsak letartóztatták Benoschofszky Ilonát, a Zsidó Világkongresszus 
magyarországi tagozatának vezetőjét" (i. m. 98. o.). Dénes Béla Ávós világ Magyarországon. Egy 
cionista orvos emlékiratai címú könyvében (Budapest, 1991, Kossuth) mint az első cionista per 
első áldozata - őt 1949. május 12-én tartóztatták le, és 1953. december 7-én bizonyítékok hiányá-
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Rajtuk kívül a közelgő koncepciós perre való tekintettel már 1952 vége felé le-
tartóztattak több magas beosztású, zsidó származású kommunista rendőrtisztviselőt és 
funkcionáriust. Habár ezek közül alig volt valakinek kapcsolata a Jointtal, letartózta-
tóik úgy gondolhatták, hogy különböző okokból - amelyeket ebben az összefüggés-
ben nem kívánok taglalni - mindegyiküket el kell távolítani korábbi állásából, s 
ugyanakkor úgy tekintettek rájuk éppen korábbi állásuk miatt, mint akik különösen 
alkalmasak arra, hogy egy nyilvános tárgyaláson szerepeljenek, akár mint az említett 
szervezet egykori segítői, akár mint a vád tanúi. Közülük a legismertebb és egyúttal a 
lakosság szemében a leggyűlöletesebb személy a magyar biztonsági rendőrség főnö-
ke, Péter Gábor volt.16 Az ő letartóztatása feltételezhetően 1952 decemberében történt, 
noha csak sokkal később hozták nyilvánosságra a hírt. Több magasabb beosztású, az 
említetthez közel álló rendőrtiszt is elveszítette ezzel összefüggésben a szabadságát17, 

18 
köztük a svéd-magyar kárpótlási tárgyalásokról ismert rendőrezredes, Száberszky , 
aki az idő túlnyomó részében, amíg ezek a megbeszélések folytak, mint a magyar 
delegáció vezetőjének helyettese teljesített szolgálatot. O hivatali szobájában öngyil-
kosságot követett el, amikor értesült közeli letartóztatásának tervéről. 

ban helyezték szabadlábra - a következő névsort adja meg: „Benoschofsky [sic!] Ilona, Gálos 
Henrik, Péter Gábor, Stöckler Lajos, Domonkos Miksa, dr. Benedek László, a Zsidókórház főor-
vosa, dr. Szántó György sebészorvos, gyerekkori jó barátom, és a számomra ismeretlen Grossberg 
Slómó; ők és sokan mások a készülő magyarországi cionista orvosper vádlottjai lettek" (i. m. 161. 
o.). Sem Hódos, sem Dénes nem értesült a „Wallenberg-gyilkosság ügyében" folytatott nyomozás-
ról és kínvallatásokról. 

16 Péter Gábor (1906-1993), eredeti foglalkozására nézve úri szabó, az illegális kommunista párt 
vezetőinek egyike, 1945 januárjától a Politikai Rendészeti Osztály (PRO), 1946 januárjától a Bel-
ügyminisztérium Államvédelmi Osztálya (ÁVO), 1948-tól az önálló Államvédelmi Hatóság 
(ÁVH) vezetője altábornagyi rangban. A legendák szerint 1952. szilveszter éjszakáján vagy az 
1953. újévi koccintás és kölcsönös jókívánságok után a Rákosi-villában maga Rákosi Mátyás tar-
tóztatta le; őrizetbe vételének hivatalos dátuma 1953. január 3. Perének forgatókönyve többször 
változott, először amerikai, angol, jugoszláv és/vagy cionista ügynököt akartak belőle faragni, vé-
gül közelebbről meg nem határozott „népellenes" bűnökért ítélték el 1954. január 15-én életfogy-
tiglani börtönre. Az 1953. évi 11. törvényerejű rendelet alapján a büntetés automatikusan a felére 
csökkent; 1959 januárjában egyéni kegyelemmel szabadult, ám szabadulása tényét csak az 1960. 
április 4-i amnesztiával kapcsolatban jelentették be hivatalosan. 

17 „Az említetthez közel álló rendőrtisztek": Décsi Gyula, Péter Gábor korábbi helyettese, aki idő-
közben igazságügy-miniszterré lépett elő, Timár István volt igazságügyminiszter-helyettes, Ká-
rolyi Márton ÁVH-ezredes, aki közben már az Igazságügy-minisztériumban az ügyészi felügyeleti 
osztály vezetője volt, Csapó Andor ÁVH-ezredes, a hálózati osztály vezetője, Bálint István ÁVH-
orvosezredes, Princz Gyula ÁVH-ezredes, a verőlegények főnöke, akkor már országos foszemlész, 
Kovács József ÁVH-őrnagy, Bauer Miklós, Janikovszky Béla, Vándor Ferenc ÁVH-századosok, 
Péter Gáborné Simon Jolán és még sokan mások. 
Száberszky József (1904-1953) ÁVO-ezredes Péter Gábor legrégebbi munkatársai közé tartozott. 
1948-ban átkerült a Pénzügyminisztériumba osztályvezetőnek. Péter Gábor letartóztatásának híré-
re öngyilkos lett. 
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A tervezett kirakatper egyik főszerepére az akkori Tervhivatal elnökét, Vas 
Zoltánt szemelték ki, aki ugyancsak zsidó származású volt. Ő kétségkívül szoros kap-
csolatban állt a Jointtal, ám ez mindössze arra szorítkozott, hogy korábban a magyar 
kormány megbízásából és Rákosi egyetértésével tárgyalásokat folytatott a szervezettel 
a Magyarországon élő zsidók Izraelbe való kivándorlásának feltételeiről. Titkos 
megállapodás született - amelyről az izraeli ügyvivő még annak idején Budapesten 
bizalmasan beszámolt nekem - , eszerint a Joint egyebek között kötelezte magát, hogy 
adott számú zsidó kiutazásának engedélyezése fejében anyagilag támogatja egy kór-
ház felépítését az ÁVO-rendőrség számára.19 Ezenkívül, amennyire most fel tudom 
idézni emlékeimet, a Joint minden kivándorló után letétbe helyezett volna egy bizo-
nyos összeget a magyar kormány számára, dollárban. Minthogy a tárgyalásokat -
miként az előzőekben kiemeltem - a magyar kormány nevében Vas vezette, és a dol-
lárösszegek, amelyeket a megegyezés értelmében át is adtak, feltehetően ugyancsak 
az ő kezén mentek át, a Tervhivatal elnöke különösen alkalmas lett volna arra a sze-
repre, hogy a főbűnösök egyikeként szerepeltessék egy nyilvános tárgyaláson, amely-
nek a Joint állítólagos kémtevékenységéről kellett volna meggyőznie a közvéleményt. 
Vas Zoltán egyértelműen azok közé tartozott, akiket Rákosi el akart távolítani. Annak 
alapján, amit dr. Benedek mondott el nekem, aki hosszabb ideje személyesen ismerte 

20 
Vast , feltételezem, hogy őt nem börtönözték be, csak házi őrizetben tartották. Nem 
sokkal Sztálin halála után, ami azt jelenti, hogy még 1953 márciusában, valószínűleg 
a felesége révén21, aki összeköttetésben állt vezető szovjet-orosz személyiségekkel 
a Politbiiróban22, visszanyerte szabadságát, de a kormányból távoznia kellett23, és e 
poszt helyett magas beosztású vezető lett a kolmói24 szénbányáknál. Mellesleg említ-

19 Vélhetőleg a későbbi Korvin Ottó Kórházról van szó. 
20 Benedek nemcsak „személyesen ismerte Vast", hanem felesége révén rokonságban is állt vele. Vas 

Zoltán (1903-1983) kezdetben Rákosi Mátyás bizalmasa, vele egy perben hozott ítélet miatt ült 
tizenhat évet fegyházban, majd 1940-ben a szovjet kormány - a Magyarországnak visszaadott 
1848-49-es zászlókért cserébe - együtt szabadította ki őket, s vitette Moszkvába. Vas 1945-ben 
szovjet frontkatonaként, a Különleges Magyar Katonai Csoport vezetőjeként tért vissza (1945-49 
közötti tevékenységére vonatkozóan lásd 10. lábjegyzet). 1949 júniusától az Országos Tervhivatal 
elnöke volt, 1952 végén kizárták a párt Politikai Bizottságából, leváltották a Tervhivatal éléről, és 
a Komlói Bányatröszt igazgatójaként vidékre száműzték, de sohasem volt sem letartóztatásban, 
sem házi őrizetben (lásd még 23., 24., 25, illetve 39. lábjegyzet). 

9 | 

Vas Zoltánné dr. Vadas Sára orvos - akit emlékezéseiben Vas Zoltán „a mindig jól értesült Vadas 
Sári"-nak nevez - az Egészségügyi Minisztérium főosztályvezetője, utóbb a Balassa Kórház igaz-
gatója volt; a forradalom kitörése után Moszkvába menekült. 

"" A Szovjetunió Kommunista Pártjának Politikai Irodája. Vasné Vadas Sára befolyásos ismerőseiről 
nem tudunk, bár bizonyára voltak; Vas Zoltán úgy vélekedik önéletrajzában (Betiltott könyvem, 
Eletem. 3. köt. Budapest, 1990, Szabad Tér), hogy Kiszeljovnak, a Szovjetunió akkori budapesti 
nagykövete barátságának köszönhette, hogy nem tartóztatták le (i. m. 108. o.). 

23 Az Országos Tervhivatal elnöke miniszteri rangban tagja volt a kormánynak. 
24 Elírás. „Komlói száműzetésem idején, esetleges koholt peremre várakozva..." (i. m. 113. o.); 

„Komlón átéltem a sztálini rendszer miatti halálos félelmet..." - írja Vas Zoltán (i. m. 220. o.). 
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25 

síik meg, hogy Vas utóbb csatlakozott Nagyhoz , és jelenleg feltételezhetően vele 
együtt Sinaiában (Romániában) tartózkodik. 

E megjegyzések után, amelyekkel egy - főleg a Joint ellen irányuló - nyilvános 
per hátterét igyekeztem közelebbről megvilágítani, áttérek annak ismertetésére, amit 
dr. Benedek mondott el többek között a kihallgatásokra vonatkozóan, amelyeknek 
alávetették, valamint az ÁVO-rendőrség szándékát illetően, ami arra irányult, hogy 
belekeveijék Svédországot is az imént ismertetett amerikai kémtevékenységbe, s ezzel 
kapcsolatban bizonyítékokat tárjanak a világ elé arról, hogy Raoul Wallenberget a 
Joint felbujtására még Budapesten meggyilkolták.26 

Dr. Benedeket a Fő utcai börtönben töltött rövid idő után átvitték egy Conti utcai 
házba, amelyet - állítása szerint - a rendőrség rendszeresen használt fontosabb politi-
kai foglyok őrzésére, s ahol annak idején Rajkot27 és Mindszenty bíborost28 is fogva 
tartották. 29 

Rabtársaihoz hasonlóan ekkor dr. Benedeket minden éjszaka intenzív kihallga-
tásoknak vetették alá. Ezek következtében felismerte - miként az előzőekben hangsú-
lyoztam - azt a szándékot, hogy nyilvános pert készítsenek elő annak bizonyítására, 

25 Vas Zoltán és Nagy Imre kapcsolatai korábbiak; Vas nem „utóbb csatlakozott" Nagyhoz, hanem 
1954 áprilisától november végéig a Minisztertanács Titkárságának vezetője volt a miniszterelnök 
Nagy Imre határozott kívánságára. E feladatkör folytatásának reményében ment be a forradalom 
másnapján a pártközpontba; október 25-én Nagy Imre felkérésére közellátási kormánybiztos lett. 
A forradalom bukása után a budapesti jugoszláv nagykövetségen későbbi feleségével, Pintér 
Edittel együtt menedékjogot kapott; a Nagy-csoporttal Romániába internálták. Ami Sinaiát illeti: 
„Máig általános legenda, hogy Romániában Sinaiában, az ottani királyi kastélyban őriztek minket 
- írta 1983-ban visszaemlékezéseiben. - Nem így volt. Eleinte fogalmunk sem volt arról, hol va-
gyunk" (i. m. 304. o.). A helység neve: Snagov. 

26 A Szovjetuniónak állami - és főként propagandisztikus - érdeke fűződött hozzá, hogy „bebizo-
nyítsa" ország-világ előtt: Raoul Wallenberget nem hurcolhatta el Budapestről a szovjet kémel-
hárítás (pedig a SZMERS foglyaként került 1945 januárjában a moszkvai Ljubjanka börtönbe), 
hanem - ez volt a konstruált perek szovjet szakértőinek ötlete - mielőtt még az első felszabadító 
szovjet katonával találkozhatott volna, a svéd diplomata a magyar fővárosban gyilkosság áldozata 
lett. Egy korábbi koncepció szerint a nyilasok, a zsidóellenes kampány idején kialakított, aktuáli-
sabb koholmány forgatókönyve szerint a pesti zsidók ölték meg. A „Wallenberg-gyilkossági per"-
ről bővebben lásd Ember Mária Ránk akarták kenni című könyvét (Budapest, 1992, Héttorony), 
különös tekintettel a szovjet dokumentumokra (i. m. 109-115. o.). Lásd továbbá Szekeres József 
A pesti gettók 1945. januári megmentése című könyvében közölt AVH-dokumentumokat 
(Budapest, 1997, Budapest Főváros Levéltára. 243-250. o.). 

27 A Conti (ma Tolnai Lajos) utcai börtönről van szó. - Rajk László és társai pere a Budapesti Népbí-
róság előtt 1949. szeptember 16-22. között folyt le. 

28 Mindszenty József hercegprímást Conti utcai börtönében „látogatta meg" Péter Gábor, hogy meg-
próbáljon létrehozni valamiféle kapcsolatot az 1949-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt ró-
mai katolikus főpap és a cionista összeesküvők között. (Lásd Mindszenty József: Emlékirataim. 4. 
kiad. Budapest, 1989, Szent István Társulat. 347-347. o.) 

29 A kihallgatások általában éjszaka folytak, szovjet minta szerint. 
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hogy mind a Joint, mind a cionista mozgalom különböző képviselői az amerikai hír-
szerző szolgálat eszközei. A vádlottak és a tanúk vallomása alapján pedig ki akarták 
volna mutatni, hogy a cionista szervezetek lassanként a keleti blokkhoz tartozó orszá-
gok mindegyikét behálózták. E háló szálai visszavezettek a Jointba mint központba, 
ahonnan azután az így összegyűjtött anyagot átnyújtották az amerikai hírszerző szol-
gálatnak. Annak érdekében, hogy ezt az állítást alátámasszák, dr. Benedektől azt kí-
vánták a kihallgatás irányítói, hogy súlyos vádakkal illesse a New York-i Joint-főnö-
köt, Georg Schwartzot30, s ezenkívül ismerje be, hogy kapcsolatot tartott fenn mind az 
akkoriban már letartóztatásban lévő kremli orvosokkal, mind pedig Slánskyval és 
társaival. Továbbá még azt is el kellett volna ismernie, hogy személy szerint ő tartotta 
a kapcsolatot a csehszlovák főtitkár és egy Jacobsen nevű ismert, zsidó származású 
amerikai között, aki a Joint képviselőjeként korábban Budapesten működött31. így 
kívánták bizonyítani, hogy a Kreml orvosai, Slánsky már említett kémközpontja Prá-
gában, valamint dr. Benedek és a Joint többi budapesti képviselője rendszeres kapcso-
latot tartott fenn egymással, s mindannyian megbízásokat vettek át ugyanattól a szer-
vezettől, amelynek legmagasabb szintű vezetése az amerikai hírszerző szolgálatnak 
alárendelt New York-i Joint. 

Ezek a körülmények mutatják, mekkora jelentőséget tulajdonítottak ebben az 
időpontban szovjet-orosz részről a tervezett budapesti pernek. A kihallgatások közvet-
len felügyeletét is egyenesen Moszkvából irányították, ami egyebek között abból is 
kitűnik, hogy - beszélgetőpartnerem elmondása szerint - a szovjet-orosz biztonsági 

30 Elírás. Nem Georg, hanem Joseph Schwartznak hívták az amerikai zsidó segélyszervezet európai 
osztályának vezetőjét. Ő volt „az a dr. Schwarz [sic!], akit a magyar kormány - hogy megköszönje 
rendkívüli szolgálatait, amelyeket a Joint élén Magyarországnak tett - a jelenlegi legkiválóbb 
szobrász, Kisfaludi Stróbl által készített portréval tüntetett ki" (Dénes: i. m. 58. o.). Neve a perira-
tokban - 1953. október 30-i dátummal - még mindig a következő összefüggésben szerepelt: „dr. 
Schwarcz [sic!] küldte Jugoszlávián keresztül haza az OSS [az Office of Strategic Services, a 
Stratégiai Szolgálatok Hivatala: az USA titkosszolgálata] utasítására a dr. Szőnyi Tibor vezetése 
alatt álló magyar csoportot, hogy azok az amerikaiak részére kémkedjenek", azaz a Rajk-per rég 
kivégzett harmadrendű vádlottjának, a svájci emigrációból (úgy látszik) Jugoszlávián át hazatért 
Szőnyinek még holtában is újabb meggyalázására készültek, hogy utólagosan létrehozzák a kap-
csolatot a Rajk-per és a cionista per vádlottjai között. 

31 Elírás. Israel G. Jacobson („szül. 1912, Buffalo, anyanyelve angol, legmagasabb iskolai végzettsé-
ge: egyetem" - miként a periratokban olvasható róla) 1947 novemberében érkezett Csehszlová-
kián át Magyarországra, s 1948. február 16-tól kezdve működött a Joint magyarországi igazgató-
jaként. 1949. december 15-én letartóztatták, egy hétig vallatták, majd kiutasították az országból. 
O volt az a Jacobson, akit letartóztatása előtt mintegy két hónappal a Magyar Köztársasági Érdem-
érem Középkeresztjével tüntettek ki, „elévülhetetlen érdemeiért". A Szabad Nép 1953. január 27-i 
számában ez volt olvasható az ügyről: „1949. december 15-én a Magyarországon működő Joint 
fejét, egy izraeli [sic!] Jacobson nevű amerikait a magyar kormány kémkedéssel vádolt és kiutasí-
tott az országból." E cikk kapcsolatot próbált teremteni Mindszenty József hercegprímás és a cio-
nisták között, utólag persze. 
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rendőrség egy vagy több tagja állandóan jelen volt . A kihallgatások kiindulópontja 
röviden az a koncepció volt, hogy mihelyt az amerikai hírszerző szolgálat vezetői 
felismerték, hogy Németország katonai veresége küszöbön áll, eldöntötték: felépíte-
nek egy átfogó kémhálózatot a Szovjetunió ellen. Amikor pedig az amerikaiak már 
látták, hogy Budapestet hamarosan elfoglalják a szovjet-orosz csapatok, még idejében 
megtették az előkészületeket a Szovjetunió ellen irányuló ügynökhálózat felállításá-
hoz a magyar fővárosban. Ehhez azonban egy semleges állam támogatására is szük-
ségük volt, hogy megvalósíthassák szándékukat.33 Ennélfogva előre bebiztosították 
magukat a svédek együttműködését illetően. Az első ügynököket Budapesten egy 
svéd állampolgár szervezte be: Waldemar Langlet34. Ő látszólag a svéd Vöröskereszt-
nek dolgozott, s ez okból alkalmasnak találtatott a hírszerző tevékenység ideiglenes 
vezetőjének szerepére, aki csak arra várt, hogy miután a német csapatok visszavonul-
nak, az amerikai tisztek átvehessék az irányítást. 

A kihallgatások azzal kezdődtek, hogy felszólították dr. Benedeket: számoljon 
be svédországi kapcsolatairól. Amikor tagadta, hogy lennének svéd kapcsolatai, a 
kihallgatás vezetője utalt rá, hogy a lakásán foganatosított házkutatás alkalmával talál-
tak egy svéd menlevelet, amelyet 1944-ben állítottak ki számára35. Ez kétségtelenül 

32 Ez minden bizonnyal a dokumentum legfontosabb mondata. A készülő kirakatper 1956-ban elme-
nekült és 1990-ben hazatélt egyik vádlottja, Szalai Pál magnószalagra mondta miután 1952 „nyár 
végén vagy ősz elején" letartóztatták, hogy: „Levittek egy nagy terembe, ott volt [...] számításom 
szerint [...] több mint negyven kihallgató. Szemben velem a szovjet főtanácsadó ült, mellette a 
tolmács" (Ember: i. m. 38. o.). Ez azonban még nem bizonyította, hogy a „cionista kémper" Wal-
lenberg-gyilkossági perré áthangolt részlete folyamatosan milyen sok Budapestre küldött szovjet 
„szakértő" energiáját kötötte le. 

33 Miután a magyar kormány 1941-ben hadat üzent az Amerikai Egyesült Államoknak, az USA 
diplomatái elhagyták az országot. A Magyarországgal hadban álló országok érdekképviseletét - az 
úgynevezett „Idegen Érdekek Képviseletét" - a semleges államok diplomáciai kirendeltségei, 
részben a svájci, részben a svéd követség látta el. 

34 Valdemar Langlet nyelvész, újságíró, műfordító (1872-1960) 1931 óta élt Magyarországon mint 
svéd nyelvi lektor; először az Eötvös Kollégiumban, később a Pázmány Péter Tudományegyetem 
bölcsészkarán tanított. 1944 májusában Károly svéd királyi herceg kinevezte a Svéd Vöröskereszt 
magyarországi főmegbízottjának. Miután Langlet jól tudott magyarul, feltevések szerint ő fordítot-
ta svédre az „Auschwitzi jegyzőkönyv"-et, az auschwitzi haláltáborból 1944. április 7-én megszö-
kött két rab: Rudolf Vrba és Adolf Wetzler eredetileg szlovák nyelvű vallomását. („Tudomásom 
szerint lefordították németre és magyarra, később angolra és franciára" - írta utóbb Vrba.) Langlet 
a Svéd Vöröskereszt megbízottjaként több ezer üldözöttnek - nemcsak zsidóknak, hanem például 
egy francia szerzetesrend Magyarországon élő tagjainak - adott úgynevezett oltalomlevelet. A fő-
város ostroma után megalapította a Svéd-Magyar Társaságot, majd stockholmi utasításra elhagyta 
az országot. Özvegye, Nina Langlet 1982-ben írt Kaos i Budapest című visszaemlékezése némi-
képp félrevezető címmel magyarul is megjelent (A svéd mentőakció, 1944. Ford. Harrach Ágnes. 
Budapest, 1988, Kossuth). 

3 5 ,Abból a tényből, hogy lakásomon 1944-ből származó svéd menlevelet találtak, azt a következte-
tést vonták le, hogy már a svédeknek is kémkedtem..." (Részlet dr. Benedek László 1956. augusz-
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igaz volt. A kérdéses menlevelet a Wallenberg-féle szervezet állította ki dr. Benedek 
számára, miután igazolni tudta, hogy van egy unokatestvére Svédországban, egy Be-
nedek nevű karmester36. Egyébként sem ezzel a Svédországban letelepedett unokafi-
vérrel, sem svéd állampolgárokkal általában nem voltak kapcsolatai. 

Az egyik legfontosabb vádpont dr. Benedek ellen az volt, hogy 1944 folyamán, 
valamint 1945 első felében a New York-i Joint utasítására folyamatosan instrukciókat 
vett át Waldemar Langlet úrtól, illetve kémjelentéseket adott át neki. Langlet, mint 
már említettem, a Joint megbízásából új ügynököket szervezett volna be az általa 
fenntartott hírszerző szolgálat számára. Az anyagot, amit dr. Benedektől kapott, 
Langlet Svédországon keresztül továbbította az Egyesült Államokba. Amikor pedig 
Langlet már elérkezettnek látta az időt Budapest elhagyására, dr. Benedek írásbeli 
utasításokat vett át tőle arra vonatkozóan, hogy jelentéseit a továbbiakban közvetlenül 
egy amerikai tisztnek, Mac Clain ezredesnek37 adja le, aki Budapest szovjet-orosz 
megszállása után érkezett a magyar fővárosba. Ez utóbbi mindjárt vezető tisztséggel 
bízta meg dr. Benedeket az ügynökhálózaton belül, később pedig azzal, hogy szervez-
zen be kiemelt pozícióban lévő magyar kommunistákat a hírszerző szolgálat számára. 
Mellesleg itt közbevetném: beszélgetésünk során dr. Benedek elmondta, hogy mind-
össze egyszer találkozott Mac Clain ezredessel, mégpedig akkor, amikor az ezredes 
átadott neki egy csomag penicillint* a Zsidókórház számára, amelynek ő állt az élén. 

A további kihallgatásokon dr. Benedeket lassanként rávették, ismerje el, hogy 
megbízatásának megfelelően ügynökként beszervezte mind a Tervhivatal elnökét, Vas 
Zoltánt, mind pedig egy bizonyos Szirmai Istvánt, aki a kommunista hatalomátvétel 
után Magyarországon 1950-ben vagy 1951-ben mint titkár teljesített szolgálatot a párt 
szervezési osztályán, és valamivel később a Magyar Rádió vezetőjeként tevékenyke-
dett. Szirmai, akit Sztálin halála után ugyancsak szabadon engedtek, dr. Benedek 
elmondása szerint jelenleg sajtófőnökként teljesít szolgálatot a magyar miniszterelnök, 
Kádár mellett.39 

tus 17-én a Legfelsőbb Bíróság elnökének címzett beadványából; lásd az 1. lábjegyzetben említett 
pótborítékban.) - Nem lehet tudni, milyen úton-módon, de ez a vádpont kiszivárgott, s valóságos 
Schutz-Pass megsemmisítő Járványt" idézett elő Raoul Wallenberg egykor közeli munkatársai 
körében. (Forgács Gábor szóbeli közlése.) 

36 A rokoni kapcsolatra - és annak igazolására - egy Svédországban letelepedett unokatestvénei 
azért volt szükség, mert „a svéd állampolgárokon kívül [kizárólag] svéd állampolgárok mindenféle 
közeli rokona jön szóba, továbbá [a] Svédországban hosszabb ideje tartózkodó magyarok rokonai. 
Azon személyek köre", akik svéd követségi menlevelet kaphattak, a fentieken kívül „általában 
svéd vállalatok képviseletét [Magyarországon] tartósan ellátó személyek"-re korlátozódott. (Lásd 
Emberirtás - embermentés. Svéd követjelentések 1944-ből. Szerk. Bajtay Péter. Budapest, 1994, 
Katalizátor Iroda. 90-91. o.) 

37 Mac Clain ezredesre vonatkozó adatokat nem találtunk. 
3X Ezt az életmentő szert a háború után csak Amerikából lehetett beszerezni. 
39 Szirmai István (1906-1969) az erdélyi kommunista mozgalomból került át Magyarországra. 

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének tagja és a Magyar Rádió elnöke volt; állító-
lag úgy tartóztatták le - még személyesen Péter Gábor hogy szolgálati autóját feltartóztatták a 
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Dr. Benedeket hosszan kihallgatták az előzőekben már említett, 1952 decembe-
rében letartóztatott ÁVO-főnökkel, Péter Gáborral és annak több közeli munkatársá-
val, például Száberszkyvel, a biztonsági rendőrség ezredesével fenntartott kapcsolatai-
ról is. Egy alkalommal például arról faggatták beszélgetőpartneremet, hol és milyen 
körülmények között adott át az utóbb említettnek egy jelentős összeget dollárban, 
ugyanis a kihallgatásvezetőnek biztos tudomása volt arról, hogy azt az illető átvette. 
Mivel dr. Benedek nem ismerte Száberszkyt, és korábban soha nem is hallotta a nevét, 
azt a kiutat választotta, hogy azt felelte: nem tud beszámolni a kérdéses összegről, 
mivel Száberszkynek csupán egy alkalommal adott át egy ismeretlen tartalmú, zárt 
borítékot, amelyet Mac Clain ezredestől kapott. 

Ami a kihallgatások általános menetét illeti, dr. Benedek elmondta, hogy soha-
sem kapott összefüggő leírást azokról a vádakról, amelyekkel illették. A kihallgatások 
alatt mindig csak rávezető kérdésekkel álltak elő, ezeket pedig úgy fogalmazták meg, 
hogy lassanként a letartóztatott maga is ki tudta következtetni, milyen bűnöknek a 
beismerését várják tőle. Az volt az általános szabály, hogy a vádlott - miként azt az 
egyik kihallgatásvezető megfogalmazta - mindig a teljes igazat köteles vallani, de 
abban a formában, „ahogyan azt mi ismerjük". A kihallgatások általában éjszaka 
folytak, este fél tíztől hajnali 5-ig. Négy vagy öt rendőrtisztviselő, köztük egy vagy két 
orosz, mindig jelen volt. Néhány alkalommal a kihallgatás vezetését átvette valaki, 
akiről dr. Benedek az újságokban később megjelent képek alapján úgy gondolja, hogy 
az az új ÁVO-főnök, Piros László40 volt. 

Múzeum-kertnél. 1952 végétől 1954 végéig ült börtönben; szabadulása után a Begyűjtési Minisz-
tériumba került, majd kinevezték az Esti Budapest című napilap főszerkesztőjének. A forradalom 
bukása után Kádár fő tanácsadója volt értelmiségi ügyekben, 1956 decemberétől a Tájékoztatási 
Hivatal elnöke, 1957-59 között az agit-prop. osztály vezetője, 1960-62 között az MSZMP Köz-
ponti Bizottsága ideológiai és kulturális titkára, 1959-től a Politikai Bizottság póttagja, 1962-től 
haláláig a PB tagja. Öngyilkos lett; a pesti szóbeszéd szerint a lengyelországi új, államilag irányí-
tott antiszemita hullám, valamint súlyos betegsége miatt. Az iratok tanúsága szerint őt is kihallgat-
ták 1956. (!) október 4-én a dr. Benedek és társai ügy perújítási előkészületei során; már nem 
idézték be, hanem kimentek hozzá az Esti Budapest szerkesztőségébe. - Ugyanaznap Vas Zoltánt 
is felkeresték a SZÖVOSZ (Szövetkezetek Országos Szövetsége) hivatali helyiségében, ahol 1956 
júniusától elnöki minőségben tevékenykedett; a jegyzőkönyveket lásd az 1. lábjegyzetben említett 
pótborítékban. Ezek tanúsága szerint Vast ugyanaz a Kujalek János „áv. hgy., a Vizsg. Főoszt. 
vizsgálója" hallgatta ki, aki 1958. június 15-én már századosi rendfokozatban vezette fel Nagy Im-
rét a halálos ítélet kihirdetésekor a Legfelsőbb Bíróság különtanácsa elé, ugyanaz, aki talán az 
utolsó magyarországi koncepciósper-kísérletben a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, Péter 
György vizsgálótisztje volt 1969-ben, immár alezredesi rangban; a kádári jog(talanság)folytonos-
ságra jellemző, hogy Vas Zoltánnak mindvégig ő maradt a belügyi referense, ő írta alá - ekkor 
már dr. Kujalek János alezredesként - 1973-ban a házkutatási parancsot, s az ő aláírása olvasható 
azon az 1974-ben kelt iraton is, amely szerint „izgatás bűntette miatt" Vas Zoltán gyanúsítottat 
figyelmeztetésben részesítették. 

40 ' " 

Piros László (1917-?) Péter Gábor helyettese, majd utóda az AVH élén. O irányította volt főnöke 
ellen a vizsgálatot, és rendelte el kínvallatását. 1954 nyarától Gerő Ernő utóda volt a belügymi-
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A letartóztatottat kemény testi és lelki kínzásoknak vetették alá. Ezek következ-
tében dr. Benedek csakhamar megtört, és készségesen beismert mindent, amivel vá-
dolták. 

A kihallgatás - mint az előzőekből kiderült - kezdetben kizárólag a Joint feltéte-
lezett tevékenységét érintette és magas pozícióban lévő kommunisták kapcsolatát a 
szervezettel, 1953. március 10-től azonban teljesen új vonal kezdett kirajzolódni. 

Ekkor dr. Benedeket olyan szobába vezették, ahol még sohasem járt, és ahol a 
vizsgálat vezetését az ő esetében egy Seifert nevű ÁVO-őmagy vette át41, akinek 
három vagy négy rendőrtisztviselő segített, közülük egy vagy talán kettő orosz volt. 
Seifert kezdeti rávezető kérdések révén megértette a letartóztatottal, hogy most azt 
kell beismernie: részt vett Raoul Wallenberg meggyilkolásának megszervezésében. 
Történelmi összefüggések közé helyezve a kérdést, a kihallgatásvezető azt kívánta, 
hogy dr. Benedek ismeije el: 1944 végén vagy 1945 elején konfliktus tört ki a Joint 
budapesti képviselői és Wallenberg között, mert Wallenberg piszkos üzletek nyomára 
bukkant, amelyek a Joint számláját terhelték (a kémtevékenység mellett). Ebben a 
helyzetben dr. Benedek a Joint hozzá hasonlóan letartóztatott képviselőjével, Stöck-
lerrel42 abban állapodott meg, hogy az említett üzelmek lelepleződésének elkerülésére 
az egyedüli út, ha Wallenberget és sofőijét, Paul Langfeldert43 elteszik láb alól. 

A velem folytatott beszélgetés során dr. Benedek elmondta nekem, hogy ő nagy-
ra értékelte Wallenberget és budapesti misszióját, ennélfogva 14 napon át határozottan 
megtagadta annak beismerését, hogy részt vett volna a meggyilkolásában. Később, 
miután súlyos kínzásoknak és a családjára vonatkozó különböző fenyegetéseknek volt 
kitéve44, lassan mégis engedett a nyomásnak, és hajlandó volt a hamis vallomás meg-

niszteri székben; a forradalom kitörése után általánosan ismertté vált Tamási Lajos-vers sorai -
„Piros a vér a pesti utcán... Kire lövetsz, belügyminiszter?" - rá utalnak. 1956. október 28-án 
Moszkvába menekült, de november 4-én Szeröv tábornoknak, a szovjet KGB elnökének oldalán 
részt vett Tökölön a magyar kormány tárgyaló delegációjának (Maiéter Pál honvédelmi miniszter 
és társai) letartóztatásában; talán azért volt szükség a jelenlétére, hogy mint a forradalom előtti 
belügyminiszter „törvényesítse" a törvénytelen aktust. Véglegesen csak 1958 szeptemberében tért 
vissza Magyarországra: Szegedre költözött, a szalámigyár igazgatója, az MSZMP városi pártbi-
zottságának tagja lett. 

41 Seifert vagy Szeiffert - dr. Benedek az utóbbi módon írta le a nevét már idézett, a Legfelsőbb 
Bíróság elnökének címzett beadványában, 1956. augusztus 17-én. Az idézet így folytatódik: 
„Abból a tényből, hogy lakásomon 1944-ből származó svéd menlevelet találtak, azt a következte-
tést vonták le, hogy már a svédeknek is kémkedtem. Kárpáti, majd Szeiffert nyomozó tiszt brutali-
tásainak hatására ezt a bűnömet is beismertem. [...] Szeiffert nyomozó vallató módszere foként a 
pofozás volt. Amikor Raoul Wallenberg megölésében való bűnrészességem bevallását erőszakolta 
ki, nyolcvannégy pofont tudtam eszméletem elvesztéséig megszámolni". 

42 Tévedés! A Pesti Izraelita Hitközség elnöke nem lehetett a Joint képviselője. 
43 Langfeldernek Vilmos volt a keresztneve, nem Pál. 
44 A „Kárpáti nevű ÁVH-tiszt [...] a kihallgatásokon diktálta a jegyzőkönyveket, illetve kényszerített, 

hogy az ő gondolatait én formáljam mondatokká. Közölte velem, hogy ha ellenállok, a fizikai 
megsemmisítésemen túl, gyermekem és hetvenéves édesanyám is megsemmisül, a feleségem pe-



2 0 8 EMBER MÁRIA 

tételére. Magyarázatképpen, hogy miért engedett, beszélgetőpartnerem elmondta, 
hogy eléje tettek egy Stöckler által már aláírt jegyzőkönyvet - eszerint Stöckler elis-
merte, hogy Benedekkel és egy magyar ügyvéddel, dr. Petővel45 megállapodtak ab-
ban, hogy megfosztják életétől Wallenberget és sofőrjét, Langfeldert. Stöckler egy 
nyilas tisztet, név szerint Szalai Pált46 kívánta megbízni azzal, hogy kövesse el a tettet. 
Utóbbi dr. Benedek tudomása szerint a háború alatt tisztességesen viselkedett a zsidó 
lakossággal szemben Budapesten, és ismételten segíteni igyekezett Wallenbergnek a 
mentőakcióiban. Aszerint, ami a továbbiakban a jegyzőkönyvben állt, Szalai a buda-
pesti Rákosi utcán47 lőtte volna le Wallenberget és Langfeldert. A gyilkosság, ameny-
nyire dr. Benedek a dátumot fel tudta idézni, 1945. január 15-én, 16-án vagy 17-én 
történt volna 48 

Miután dr. Benedek elolvasta Stöckler hamis tanúvallomását, hajlandónak mu-
tatkozott arra, hogy azt maga is aláírja. Ennek ellenére arra kényszerítették, hogy saját 
kezűleg uja le beismerő vallomását, jegyzőkönyv formájában. Miután elvégezte ezt a 
munkát, és kapott egy nap zavartalan pihenőt, további rendszeres kihallgatások során 
arra kényszerítették, hogy tanulja be a jegyzőkönyvet annak érdekében, hogy hibátla-
nul tudja majd előadni a nyilvános tárgyaláson.49 Amennyire dr. Benedek fel tudta 
idézni emlékeit, szerinte a vizsgálat vezetői soha nem tettek olyan egyértelmű kijelen-
téseket, miszerint Wallenberg kémtevékenységet végzett volna az amerikaiak javára.50 

Ezzel szemben gyakran mondták beszélgetőpartneremnek, hogy ne féljen beismerni 
bűnrészességét Wallenberg meggyilkolásában. Várható büntetése nyilvánvalóan nem 
lett volna súlyos, hiszen Wallenberg - a kihallgatok szerint - „ein niedertráchtiger 
Mensch und ein imperialistischer Agent".51 A kihallgatásvezető a továbbiakban elma-
gyarázta, hogy ő nagyon jól tudja: a pénzösszegek, amelyek fölött Wallenberg Budá-

dig az utcára kerül..." (További részlet dr. Benedek László beadványából a Legfelsőbb Bíróság 
elnökéhez.) 

45 Dr. Pető Ernő ügyvéd a Pesti Izraelita Hitközség elnökhelyettese volt, míg fia, dr. Pető László -
Wallenberg régi ismerőse gyermekkorukból egy svájci intézetből - a Zsidó Tanács hivatalos ösz-
szekötője volt Wallenberg mellett. Nem tudható, melyikükről van szó. 

46 Szalai Pál a Nyilaskeresztes Pártban „Budapest Főkerület" ifjúsági vezetője volt 1937-42 között. 
Jóllehet konfliktusba került a párt irányítóival, 1944. október 15-e, a nyilas puccs után Szálasi Fe-
renc nemzetvezető felkérte, tegye félre sérelmeit, és álljon be a sorba. Csakhamar kinevezték a 
Budapesti Rendőr-főkapitányságra pártösszekötőnek. E minőségében Raoul Wallenberg egyik 
legfontosabb segítőjévé vált. 

47 Nyilván a Rákóczi útra kell gondolnunk. 
4X Szalai egészen más forgatókönyvi változatra emlékezett. (Lásd Ember: i. m. 40-41. o.) A dátum 

fontos: Raoul Wallenberget e napokban vitték el a szovjet szervek. 
49 A jegyzőkönyvek betanítására - szó szerinti bemagoItatására - vonatkozóan a nemzetközi szak-

irodalom számtalan példával szolgálhat. 
50 E vádat mindig csak lebegtették. Vö. 53. lábjegyzet. 
51 Alávaló fickó és imperialista ügynök (német). - Úgy látszik, dr. Benedekkel szovjet kihallgatói 

időnként tolmács nélkül, németül beszéltek (Szalai ellenben semmilyen idegen nyelven nem értett, 
hozzá mindig tolmács közvetítésével szóltak). 
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pesten rendelkezett, nem Svédországból jöttek, hanem az amerikai State Department-
től52, amely a Joint közvetítésével Svédországon keresztül juttatta el ezeket Wallen-
bergnek Budapestre. Ez utóbbi kijelentések alapján úgy látszik, Wallenberget komo-
lyan gyanúsították azzal, hogy kémtevékenységet folytatott Budapesten, jóllehet lát-
szólag nem állt szándékukban, hogy ezzel a nyilvánosság előtt megvádolják a Joint 
ellen folytatott perben. 

Ennek oka talán az lehetett, hogy nehéz lett volna fenntartani azt az állítást, hogy 
Wallenberget a Joint felbujtására ölték meg, miközben ugyanakkor azt is bizonyítani 
kívánták, hogy egyike volt a szervezet hírszerző szolgálata vezetőinek, s ezáltal jelen-
tős szolgálatokat is tett. Mindezekből ítélve szovjet-orosz szemszögből fontosabbnak 
látszhatott annak bebizonyítása, hogy Wallenberget már 1945-ben meggyilkoltatta a 
Joint, mint azé a vádponté, hogy Wallenberg egyike lett volna az amerikai kémszer-
vezet vezetőinek a magyar fővárosban.53 

Sztálin halála után, 1953 márciusában jelentős változás következett be az AVO-
rendőrség kihallgatási taktikájában. Ejtették a vádakat Vas és Szirmai ellen, ekkor már 
nyilvánvalóan véglegesen, hiszen felhagytak annak követelésével, hogy dr. Benedek 
folytassa e pártfunkcionáriusokra vonatkozó vallomásának begyakorlását. Ezzel szem-
ben egészen 1953. augusztus végéig folytatták a Jointtal, Péter Gáborral és a Wallen-
berg-gyilkossággal kapcsolatos kihallgatásokat. 

1953. augusztus 25-én dr. Benedeket bevezették egy olyan szobába, ahol nyolc 
személy várta, köztük négy orosz. Egy civil ruhás orosz, akit beszélgetőtársam koráb-
ban még nem látott, és akit a többiek ezredesnek szólítottak, átvette a vezetést, és 
megkérdezte dr. Benedeket: tényleg igaz-e, hogy részt vett Wallenberg meggyilkolá-
sában. Amikor a letartóztatott további kínzásoktól rettegve újra megerősítette erre 
vonatkozó tanúvallomását, az orosz ezredes megnyugtató, biztató szavakkal próbálta 
megértetni vele: immár nem követelik tőle, hogy fenntartsa korábbi hamis vallomását. 
Dr. Benedeket ezek után felszólították, térjen vissza a zárkájába, és nyugodtan gondol-
ja át a dolgot. Később írásban kellett volna jelentenie, hogy részt vett-e a Wallenberg 
elleni gyilkosság előkészítésében, vagy sem. Mivel a vádlott még nem merte elhinni, 
hogy az igazat kívánják tőle hallani, hanem attól tartott, hogy csapdát állították neki54, 
továbbra is ragaszkodott írásbeli vallomásához, miszerint ő szervezte meg a Wallen-
berg-gyilkosságot. A szóban forgó önvallomás átolvasása közben az orosz ezredes 
szemmel láthatóan dühös lett, és határozott hangon elmagyarázta, hogy nem kívánja 

52 

Az amerikai külügyminisztérium neve (angol). 
53 „Szovjet-orosz szempontból fontosabbnak látszhatott annak bebizonyítása, hogy Wallenberget 

már 1945-ben meggyilkoltatta a Joint" Budapesten: tudniillik a szovjet szervek így akartak véget 
vetni annak a számukra mind tarthatatlanabb helyzetnek, hogy a svéd kormány újabb és újabb 
jegyzékekben érdeklődik Raoul Wallenberg holléte után. 

54 A hazug perek felülvizsgálata azzal kezdődött, hogy az ártatlanul bebörtönzöttek, akik a külvilág 
eseményeiről mit sem tudtak, azt hitték: „provokatív kérdéseket" tesznek fel nekik - ellenőrizve, 
hogy elég szilárdan tartják-e magukat a velük bemagoltatott, bíróság előtt előadatott szövegekhez. 
„Eleinte kissé gyanakodtam, hátha ez is csak gonosz cselfogás" - írja például Hódos György (i. m. 
208. o.). 
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tovább hallgatni a fantasztikus meséket, hanem az igazságot akarja hallani. Miután dr. 
Benedek most már úgy érezte, hogy nincs mitől félnie, visszavonta korábbi tanúval-
lomását, és kijelentette, hogy sohasem találkozott sem Langlet-vel, sem Wallenberg-
gel, még kevésbé vett részt ez utóbbi élete elleni összeesküvésben. A vádlottat, miután 
előadta ezt az új verziót, visszavezették a zárkájába. 

E naptól kezdve megszűnt minden kihallgatás. A Joint ellen tervezett pert ezek 
szerint most már végérvényesen levették a napirendről. 

Dr. Benedeket mindazonáltal börtönben tartották továbbra is. Őreitől 1953 de-
cemberében azt a hírt kapta, miszerint kémkedésért és szabotázsért halálra ítélték. 
Azokat a bűnöket azonban, amelyeket állítólag elkövetett, nem részletezték, és köze-
lebbről nem is határozták meg. Informátora szerint az ítéletet már rég végrehajtották 
volna, csak Rákosi aláírása hiányzott róla.55 Mindezek ellenére 1954. január közepén 
kegyelmet kapott, s ezzel együtt új bírói ítéletet56, amelyből kiderült, hogy két év 
börtönbüntetésre ítélték, amiért államtitkokat árult el. A bűn, amiben bűnösnek találta-
tott, abból állt volna, hogy adatokat továbbított külföldre arra vonatkozóan, hogy Ma-
gyarország hiányt szenved gyógyszerekben. 1954. február 25-én szabadon engedték57, 
és ezzel egy időben engedélyt kapott, hogy ismét orvosi tevékenységet folytathasson 
Budapesten. 

Dr. Benedek a velem folytatott beszélgetés alatt arra kért engem, hogy beszámo-
lóját a továbbiakban kezeljük a legnagyobb diszkrécióval, mivel idős édesanyja, aki 
továbbra is Budapesten él, már kért, de még nem kapott kiutazási engedélyt Magyar-
országról. 

Az a tény, hogy előkészületek történtek arra nézve, hogy Raoul Wallenberget és 
az ő budapesti tevékenységét bevonják egy az akkori szovjet vezetés számára olyan 
fontos perbe, mint amilyet 1953 első felében akartak megrendezni Budapesten, mutat-
ja, hogy Wallenberg ebben az időben a Kremlben a hatalom birtokosai előtt nem volt 

58 

ismeretlen személy , hanem még legfelső helyen is olyan jelentékeny fogolynak 
tekintették, akinek rejtélyes eltűnése 1945-ben, hasonlóan Zsdanov hirtelen és miszti-
kus elhunytához 1948-ban59, beható és gondosan felépített magyarázatot kívánt volna 

55 Sajátságos, szinte népmesei motívum, a börtönfolklór, a börtönőri fantázia terméke. 
56 Képtelen jogi szituáció, jellemző arra a zűrzavarra, amikor felül is akarták bírálni a pereket, meg 

nem is. 
57 Az iratok tanúsága szerint a dr. Benedek László és társai perben az ügyészség dr. Benedek László 

ellen „folytatólagosan elkövetett hűtlenség bűntette" miatt emelt vádat. A tárgyalás 1954. február 
22-én reggel 8 órakor kezdődött, egész napon át tartott, és 24-én reggel hirdettek ítéletet (aznap de. 
10 órára már egy másik per tárgyalása volt kitűzve - felülvizsgálat futószalagon). Elrendelték dr. 
Benedek azonnali szabadlábra helyezését, miután minden vádpont alól felmentették, de még bent 
tartották egy napig. 

5H Utalás Andrej Visinszkij, a főügyészből lett külügyminiszter 1947-ben a svéd kormánynak adott 
válaszára: „Wallenberg személye [...] előttünk nem ismeretes". 

59 Andrej Zsdanov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Politikai Bizottságának tagja, a Központi 
Bizottság titkára, a kulturális és ideológiai élet fő irányítója volt, s 1948-tól kezdve a Tito és Ju-
goszlávia elleni eszmei hadjárat egyik alvezére. 
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meg egy nyilvános tárgyaláson. Miként az Hruscsov vezetése alatt, a XX. pártkong-
resszuson kiderült60, Sztálin személyesen kezdeményezte az úgynevezett orvospert, 
utasításokat adott a vallatás módszereit illetően, és maga felügyelte a per előkészüle-
teit, ahol többek között Zsdanov halálának körülményeit kellett volna megmagyaráz-
ni. Vélhetőleg kiindulhatunk abból, hogy lényegében ugyanez lett volna a helyzet a 
tervezett nyilvános per felvezetésénél Budapesten. Miként azt az előzőekben már 
hangsúlyoztam, ezt a pert összefüggésbe kellett volna hozni a moszkvai úgynevezett 
orvos-üggyel, és nyilvánvalóan az volt a szándék, hogy ez a budapesti tárgyalás segít-
sen alátámasztani azokat a vádakat, amelyeket a Joint állítólagos világméretű összees-
küvő tevékenysége ellen hoztak volna fel. 

Sven A llard 

Szász Zsuzsanna svéd eredetiből készült nyersfordítását átdolgozta és közreadja, valamint 
jegyzetekkel ellátta Ember Mária. A közreadó köszönettel tartozik Lage Olson tanácsos 
úrnak (Stockholm), a Svéd Királyi Külügyminisztérium Politikai Osztálya munkatársának, 
aki az iratot feloldatta a. titkosság alól, és a magyarországi kutatást lehetővé tette, vala-
mint Jan Lundvik budapesti svéd nagykövet úrnak, aki segített a közvetítésben, továbbá 
nem utolsósorban a. Magyarországról elszármazott Kate Wacz úrnőnek (Stockholm), aki 
Wallenberg megmentettjeként mindig és mindenben rendelkezésre áll, ha. Raoul Wallen-
bergről van szó. A munka a. J. and O. Winter Fund segítségével készült. 

60Nyikita Szergejevics Hruscsov a Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusának utolsó 
napján, 1956. február 25-én, zárt ülésen négyórás beszédben ismertette Sztálin bűneit. 




