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Egy magyar minisztériumi tisztviselő 
viszontagságai Izraelben

Dr. Záhony László hazatérésnek története

Amikor	1956.	október	23-án	kitört	a	magyar	forradalom,	a	résztvevők	Budapesten	
vallásra	és	származásra	való	tekintet	nélkül	fejezték	ki	egyet	nem	értésüket	a	létező	
szocializmus	modelljével,	az	 itt-ott	 jelentkező,	verbális	zsidóellenes	megnyilvánulá-
sokat	a	tömeg	rövid	időn	belül	elfojtotta.1	Ezzel	szemben	Kelet-Magyarországon	–	
mindenekelőtt	Borsod-Abaúj-Zemplén,	Hajdú-Bihar	és	Szabolcs-Szatmár	megyében	
–	az	antikommunizmus	időről	időre	összekapcsolódott	az	antiszemitizmussal,	15–20	
esetben	fizikai	erőszakra	is	sor	került.	Balkányban	például	rálőttek	a	termelőszövetke-
zet	hentesére,	aki	végül	feleségével	és	gyerekeivel	együtt	elhagyta	az	országot,	Mérken	
ugyanakkor	megverték	 a	 hasonló	munkakört	 betöltő	Bárd	 Sámuelt	 és	 családjának	
tagjait.2	
A	forradalom	leverése	után	a	magyarországi	zsidóság	soraiból	25–30	000	fő	tá-

vozott	külföldre,	közülük	tízezren	Izraelt	választották	hazájuknak.3	Az	úgynevezett	
Alija	–	hazatérés	–	azonban	nem	mindenki	számára	hozott	megnyugvást.	Ugyanis	
Izraelben	is	érvényesült	az	a	tendencia,	hogy	az	idősebb,	új	körülményekhez	nehezen	
alkalmazkodó,	 a	 családi	kapcsolatok	hiányától	 szenvedő	és	az	anyagi–szakmai	 elő-
menetelre	vonatkozó	várakozásaikban	csalódott	egykori	magyar	állampolgárok	egy	
bizonyos	idő	elteltével	megbánták	korábbi	döntésüket.4	
1959	szeptemberében	Rosner	Miklós,	a	Magyar	Népköztársaság	(MNK)	Tel-Aviv-

i	követségének	társadalmi	kapcsolata	az	egyik	diplomatának	említést	tett	róla,	hogy	
a	HOH	–	(Hitachdut	Olé	Hungaria	–	a	Magyar	Zsidók	Szervezete)5	–	országos	köz-
pontjának	titkárnője	nem	sokkal	azelőtt	vándorolt	ki	Magyarországról.	A	követségi	

	 1 leslIe B. BaIn:	The	Reluctant	Satellites.	An	Eyewitness	Report	on	East	Europe	and	the	Hungarian	Revolution.	
New	York,	1960.	The	Macmillan	Company,	123.

	 2 standeIsKy éva:	Antiszemitizmusok.	Budapest,	2007.	Argumentum	Kiadó,	69–78/174–189.	
	 3 győrI szaBó róBert:	A	kommunista	párt	és	a	zsidóság	az	1945	utáni	Magyarországon.	Budapest,	2009.	Gondolat	
Kiadó,	270–271.

	 4 tIPhaIne roBert:	Mindennek	ellenére.	Az	1956-os	menekültek	hazatelepülése	(1956–1961).	Múltunk	2016.	3.	sz.	
98–121.	

	 5 raPhael PataI:	 Journeyman	 in	 Jerusalem.	Memories	and	Letters1933–1947. Lanham,	2000.	Lexington	Books,	
192–195.
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titkár	–	Dohány	Zoltán	rendőr	százados,6	fedőnevén	„Balogh	István”7	–	kiderítette,	
hogy	 a	HOH	adminisztrátornője	 nem	más,	mint	 dr.	Záhony	Lászlóné,	 született	
Schwartz	Ágnes,	akinek	férje	már	1957	folyamán	kérte	hazatérésének	engedélyezését.	
Dohány	még	aznap	beszélt	Záhonnyal,	akit	október	2-án	jeruzsálemi	otthonában	fel	
is	keresett.
A	Belügyminisztérium	 (BM)	 II/3.	Hírszerző	Osztálya	Tel-Aviv-i	 rezidentúráján	

–	 az	 izraeli	 fővárosban	 működő	 kirendeltségén	 –	 szolgálatot	 teljesítő	 rendőrtiszt	
úgy	látta,	hogy	Záhony	Lászlónétól	a	HOH	szervezeti	felépítéséről	és	működéséről	
dokumentumok	másolatait	 lehetne	megszerezni,	ugyanis	a	korábbi	értesülések	és	
az	asszony	tapasztalatai	egyáltalán	nem	voltak	összhangban.	Míg	dr.	Spiegel	Jehuda	
HOH-elnök	azt	állította,	hogy	az	országos	központban	8–10	osztály	működik,	amely-
ből	kettő	a	külföldön	élő	magyar	zsidókkal	tartja	a	kapcsolatot,	Záhonyné	szerint	ez	
nem	volt	 igaz,	hiszen	a	 szervezet	központjában	Gervai	Sándor	 (1916.	 szeptember	
30.–1969.	augusztus	12)	hírlapíró8	mellett	csak	ő	volt	függetlenítve.	Az	Intéző	Bizott-
ság	minden	 tagja	egy	bizonyos	 területtel	 foglalkozott,	 legfeljebb	ezeket	 tekintették	
osztálynak.
Dohány	úgy	értelmezte	a	Záhonyné	által	készített	szervezeti	vázlatot,	hogy	a	HOH	

a	New	York-i	székhelyű	Magyarszármazású	Zsidók	Világszövetségének	izraeli	tago-
zata.	Dr.	Záhony	Lászlóné	intézte	a	szervezet	külföldi	levelezését,	vezette	a	tagnyil-
vántartást	és	a	könyvelést,	valamint	gépelte	az	Intéző	Bizottság	tagjainak	jelentéseit	és	
beszámolóit.	Igaz,	az	utóbbi	testület	utoljára	júliusban	tartott	ülést,	de	a	tisztújításra	
novemberig	várni	kellett.	Dohányban	az	a	meggyőződés	alakult	ki,	hogy	az	asszony	
a	 szervezet	 jegyzőkönyveinek,	 levelezésének,	 körrendeleteinek	megszerzésén	 kívül	
tippkutatásra	–	beszervezhető	ügynökjelöltek,	helyzetükkel	elégedetlen,	és/vagy	ha-
zatérést	kérelmező	személyek	megnevezésére,	orientálására	–	is	felhasználható.	
A	százados	a	Hírszerző	Osztály	–	a	továbbiakban	Központ	–	véleményét	kérte,	

hogy	szükséges-e	foglalkozni	dr.	Záhonnyal	vagy	a	feleségével,	és	ha	 igen,	hogyan	
kössék	magukhoz	a	házaspárt.	Záhony	László	és	felesége	Budapesten	az	V.	kerületi	
Petőfi	Sándor	utca	5	szám	alatt	élt,	Jeruzsálemben	a	Kiriáth	Jevel,	Sikun	Amani	17-es	
számú	házban,	a	második	emeleten.	A	férj	az	Igazságügyi	Minisztériumban	(IM)	volt	
főelőadó,	a	feleség	az	Ipartervnél	(Ipari	Tervező	Vállalat)	munkaügyi	osztályvezető.	
A	házaspárnak	két	gyereke	született.	1957-ben	a	miatt	vándoroltak	ki	Izraelbe,	mert	
tartottak	 az	 1944-es	 események	megismétlődésétől.	Távozásukat	 annak	 ellenére	 is	
megbánták,	hogy	anyagi	helyzetük	tűrhető	volt.	Záhony	az	Izraeli	Statisztikai	Hivatal-
ban	dolgozott	havi	200	font	fizetésért,	míg	felesége	150	fontot	keresett.	Mindazonál-
tal	Dohány	úgy	érezte,	hogy	Záhony	azért	szeretne	visszatérni	Magyarországra,	mert	
jobb	anyagi	körülményeket	remél,	különösen	a	kinti	iskolarendszer	aggasztotta	a	csa-
ládot,	mert	nem	tudták	volna	fizetni	a	gyerekek	taníttatását.	A	politikai	beállítottsá-

	 6	 Állambiztonsági	Szolgálatok	Történeti	Levéltára	[ÁBTL]	–	2.	8.	1	–	8709	–	Dr.	Dohány	Zoltán	1928.	Szekeres	
Zsuzsanna.	7-18.	

	 7	 Állambiztonsági	Szolgálatok	Történeti	Levéltára	[ÁBTL]	–	3.	2.	6.	–	O	–	8	–	44/1/2	–	OL	–	3/958	–	Tel-Aviv-i	
rezidentúra	Szervezési	Dosszié	–	Feljegyzés.	–	Budapest,	1958.	VII.	26.

	 8	 Gervai	Sándor	 (1916–1969).	 In:	Kortárs	magyar	 írók	1945–1997.	SZERK:	F.	ALMÁSI	ÉVA.	Budapest,	1998.	
Enciklopédia	Kiadó.	–	http://mek.oszk.hu/00000/00019/html/g/i004536.htm	–	Letöltés:	2017.	X.	22.	
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gukról	pedig	úgy	nyilatkozott,	hogy	az	jellemzően	a	kispolgárt	idézi,	aki	csak	addig	
párttag,	 amíg	 az	 anyagi	 előnyökkel	 jár.	 Ezzel	 egy	 időben	mégis	 olyan	 benyomása	
támadt,	hogy	visszatérése	esetén	Záhony,	mint	szakember	becsületesen	dolgozna,	és	
az	engedély	fejében	a	rezidentúra	kéréseit	is	teljesítené.	A	rezidentúra	ugyanakkor	a	
hazatérésre	való	rábeszélés	folyamatában	meggyőző	érvként	tervezte	felhasználni,9	
hogy	az	egykori	minisztériumi	főelőadó	testvére,	dr.	Záhony	Imre	orvos	alezredes,	aki	
a	XIII.	kerületi	Katona	József 	u.	27.	szám	alatt	élt,	a	Magyar	Néphadsereg	Központi	
Kórházában	a	szájsebészeti	osztály	főorvosa	volt.10	A	Központ	érdekes	személynek	
minősítette	Záhony	Lászlónét	–	a	továbbiakban	Hollósiné	–	aki	komoly	értesülések-
kel	szolgálhat	a	HOH	szervezetéről	és	a	tanulmányozni	kívánt	személyekről.
Dohánynak	nem	volt	könnyű	dolga,	hiszen	a	házaspár	mindkét	tagjának	bizalmát	

el	kellett	nyernie,	hogy	ne	legyen	akadálya	annak,	hogy	szükség	esetén	az	asszonnyal	
titokban	is	találkozhasson.	A	századosnak	azt	is	figyelembe	kellett	venni,	hogy	Zá-
hony	Lászlónét	munkahelye	és	beosztása	nyomán	sokan	ismerték,	vagyis	egy	rosszul	
megszervezett	konspiratívtalálkozó	erkölcsi	aggályokat	keltene	a	kinti	magyarok	kö-
zött.11	
Dohány	 1959.	 december	 28-án	 felkereste	 a	 házaspárt	 a	 lakásukon,	majd	 1960.	

január	5-én	Tel-Aviv-ban	találkozott	a	férjjel,	hogy	tisztázzák	az	információszerzési	
lehetőségeiket.	Záhony	először	a	hazatéréssel	kapcsolatban	érdeklődött,	miközben	
demonstrálta	a	Magyar	Népköztársaság	iránti	hűségét,	mondván,	semmi	esetre	sem	
óhajt	Izraelben	maradni.	Már	1957-ben	komoly	munkahelyre	kerülhetett	volna,	ami-
kor	egyik	ismerőse	–	a	korabeli	Izraelre	oly	jellemző	’pitka’	(protekció)	gyakorlatának	
megfelelően12	–	a	rendőrségnél	próbálta	tisztviselőként	elhelyezni,	ő	azonban	a	haza-
térési	szándékára	való	tekintettel	a	Statisztikai	Hivatalba	kérte	felvételét.	A	hazatérési	
szándékukról	nem	írtak	az	otthoni	barátoknak,	még	ha	burkoltan	tettek	is	egy-egy	
célzást,	mert	nem	szeretnék,	hogy	az	izraeli	hatóságok	tudomására	jusson,	így	azon-
nal	elbocsátanák	őket	az	állásukból.
Záhony	időközben	felsorolta	az	otthoni	kapcsolatait.	Az	unokatestvére,	Luxem-

burg	Miklós	a	VII.	kerületi	Akácfa	utca	10.	szám	alatt	lakott,	Hámori	János	–	felesé-
gének	unokabátyja	–	pedig	Debrecenben	a	Csapó	u.	12	alatt.	A	velük	baráti	viszony-
ban	 lévő	 Junker	 Imre	 és	 felesége	 ugyanabban	 a	 társasházban	 élt,	 ahol	Záhonyék,	
míg	 a	minisztériumi	 kollégák	 közül	 dr.	 Szabó	 Imrével	 volt	 baráti	 kapcsolatban.	A	
házaspárnak	rokonai	nem	voltak	Izraelben,	inkább	a	régebben	kivándorolt	ismerő-
seik	segítették	az	elhelyezkedésüket.	Időközben	kiderült,	hogy	a	házaspárt	legjobban	
tippkutatásra	lehet	használni,	végül	abban	maradtak,	hogy	Dohány	a	későbbiekben	
a	lakásukon	csak	kivételes	esetben	teszi	tiszteletét.	A	százados	a	kitűzött	cél	megva-
lósításához	 nem	 szorgalmazta	 a	 jelöltek	 beszervezését,	 viszont	 tudatosítani	 akarta	
	 9	 Állambiztonsági	Szolgálatok	Történeti	Levéltára	[ÁBTL]	–	3.	2.	4	–	K	–	1231/T	–	[”Hollós”]	–	Tárgy:	Dr.	Záhony	
Lászlóné,	a	HOH	titkárnőjének	ügye.	–	Jelentés.	Tel-Aviv,	1959.	X.	14.	3–5.

10	 Honvédelmi	Minisztérium	Hadtörténeti	Intézet	és	Múzeum	Központi	Irattár	–	351/2102	–	12819	[HM	HTIM	
KI	351/2102	–	12819]	–	Dr.	Záhony	Imre	1907.	Büdszentmihály.	–	Tiszti	szolgálati	lap.	–	Budapest,	1964.	VII.	
3.	1–11.

11	 ÁBTL	–	3.	2.	4	–	K	–	1231/T	–	[”Hollós”]	–	Tokaji	elvtársnak!	Tel-Aviv.	–	Tárgy:	Dr.	Záhony	Lászlóné	ügye.	
–	Budapest,	1959.	XI.	9.	6.

12 hedrI zoltán:	Izrael	az	ígéretek	földje.	Budapest,	1961.	Pannónia.	23–25.	
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bennük,	hogy	a	kapcsolatukról	senki	előtt	ne	beszéljenek.	Az	összeköttetésre	a	férjjel	
való	találkozás	tűnt	célszerűnek,	hiszen	az	asszony	nehezen	ért	volna	rá	a	városba	
kijárkálni,	amikor	a	gyerekekkel	kapcsolatos	teendőit	kellett	intéznie.	Záhony	László	
–	fedőneve	„Hollós”	–	műveltségénél	fogva	is	alkalmasabb	volt	az	érintkezés	fenntar-
tására,	mint	a	felesége.	Az	1960.	augusztus	elejei	hazatérésre	vonatkozó	kérés,	amely	
az	 iskolai	beiratkozás	miatt	volt	 fontos,	Dohány	szerint	 teljesíthetőnek	 tűnt,	mivel	
Záhony	egy	félév	alatt	fel	tudta	volna	dolgozni	a	rezidentúrát	érdeklő	kérdéseket.13
A	Központ	 egy	 hónappal	 később	 jóváhagyta	Kiss	Dezső14	 őrnagy	 –	 fedőneve	

„Tokaji	Béla”15	–	rezidens	felterjesztését.	Az	osztályvezető	a	HOH	szervezetéről	várt	
jelentést,	amit	Záhonnyal	kellett	elkészíttetni,	míg	általánosságban	véve	Izrael	poli-
tikai	helyzetéről	vártak	 tájékoztatást.	Ezzel	párhuzamosan	hangsúlyozták:	Záhonyt	
csak	társadalmi	kapcsolatként	szabad	kezelni.16	Amikor	Dohány	február	elején	talál-
kozott	Záhony	Lászlóval,	a	beszélgetés	a	jelölt	családi	helyzetére	szorítkozott.	A	volt	
minisztériumi	előadó	elismerte,	hogy	anyagilag	nem	áll	jól.	A	február	16-i	alkalomra	
a	százados	kérésének	megfelelően	összeállította	kinti	ismerősei	névsorát.	(1.	Füredi	
András	rádió	mérnök,	egyetemi	oktató,	Jeruzsálem,	Kiriat-Jovel.	2.	Dr.	Dániel	Róbert	
–	fedőneve	„Ráchel”17	egykori	ügynök	–	tisztviselő,	Naharia.	3.	Dr.	Wellisch	Géza,	
orvos	–	 fedőneve	„Bakos	Miklós”	 jelölt18–	 Jeruzsálem,	Katamon.	4.	Nóbel	Alfréd	
vívómester,	Cholon,	Tel-Giborim.	5.	Kiss	Gyula,	 tisztviselő,	 Jeruzsálem,	Kiriat-Jo-
vel.	6.	Dr.	Alexander	Ödön,	volt	ügyvéd,	Tel-Aviv,	Dizengoff 	121.	7.	Lajtos	Károly,	
vegyész,	Jeruzsálem,	Kiriat-Jovel.	8.	Dr.	Patriász	István	tisztviselő,	Kiriat-Nazaret.	8.	
Dr.	Gelbmann	Miklós	orvos,	Jeruzsálem.	9.	Barkai	Tamás	mérnök,	Cholon,	Rehov	
Hankin.	10.	Dr.	Teichmann	tisztviselő,	Jeruzsálem,	Katamon.	11.	Dr.	Bródi	Dániel	
volt	újságíró,	Jeruzsálem,	Kiriat-Jovel.	12.	Heimann	László	mérnök,	Jeruzsálem,	Re-
hávia.	13.	Feleki	M.	volt	tanítónő,	Tiberias.	14.	Galambos	Teréz	tisztviselőnő,	Bné-
Brack,	Hanna	 Szenes.	 15.	Komor	 János	mérnök,	Tivon.	 16.	Kenéz	Kati	műszaki	
rajzoló,	Tivon.	17.	Vértes	Imre	tisztviselő,	Kfar-Szaba.	18.	Barabás	Pál	tervező,	Je-
ruzsálem,	Smuel	Hanavim.	19.	Müller	Ferenc	 tisztviselő,	Ramat-Jichak).	Záhony	a	
hazatérési	ügy	kimenetelétől	függően	szívesen	vállalta	a	felkérést,	még	ha	ez	a	min-
dennapi	gondjaik	mellett	újabb	idegi	megterhelést	jelentett	számára.	Mint	azt	meg	is	
jegyezte,	jogászként	tisztában	van	azzal,	hogy	ez	a	kis	semmiség	valójában	mit	jelent.	
Záhony	azt	hangsúlyozta,	hogy	otthon	mind	a	mozgalmi	 tevékenységével,	mind	a	
hivatali	munkájával	meg	voltak	elégedve.	Visszatérésüknek	elvi	oka	volt,	mivel	a	kinti	
életviszonyokat	nem	tudták	megszokni.
13	 ÁBTL	–	3.	2.	4	–	K	–	1231/T	–	[”Hollós”]	–	Tárgy:	Hollósék	tanulmányozása.	–	Jelentés.	Tel-Aviv,	1960.	I.	15.	
7–9.	

14	 Főkonzulok,	 követek	 és	 nagykövetek. SZERK:	 BARÁTH	MAGDOLNA	 és	 GECSÉNYI	 LAJOS.	 Budapest,	
2015.	MTA	Bölcsészettudományi	Kutatóközpont	Történettudományi	Intézet,	202.			

15	 ÁBTL	–	3.	2.	6.	–	O	–	8	–	44/1/2	–	OL	–	3/958	–	Tel-Aviv-i	rezidentúra	Szervezési	Dosszié	–	”A”	IV/4.	sz.	
utasítás	–	TOKAJI	elvtársnak!	TEL	–	AVIV.	–	Tárgy:	Általános	eligazítás.	–	Budapest,	1958.	VI.	18.	7–8.

16	 ÁBTL	–	3.	2.	4	–	K	–	1231/T	–	[”Hollós”]	–	Tokaji	elvtársnak!	Tel-Aviv.	–	Tárgy:	Hollósék	ügye.	–	Budapest,	
1960.	II.	13.	10/13.

17	 Állambiztonsági	Szolgálatok	Történeti	Levéltára	[ÁBTL]	–	3.	2.	1.	–	Bt.	–	605	–	”Ráchel”.	(dr.	Dániel	Róbert).	
Évkör:	1957–1959.	109	oldal.

18	 Állambiztonsági	Szolgálatok	Történeti	Levéltára	[ÁBTL]	–	3.	2.	4	–	K	–	1523	–	„Bakos	Miklós”	(Dr.	Wellisch	
Géza).	Évkör:	1959–1961.	88	oldal.
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A	százados	észrevette,	hogy	Záhonyban	erős	a	félelem,	hogyha	lelepleződik	a	szán-
dékuk,	annak	állásvesztés	lesz	a	vége,	és	ha	a	magyar	állam	nem	engedélyezi	a	hazaté-
rést,	egzisztenciális	szempontból	válságos	helyzetbe	kerülnek.	A	tippkutatás	szempont-
jából	az	együttműködés	ígéretesnek	tűnt,	így	Dohány	azzal	érvelt,	hogy	a	kérvényük	
kedvező	elbírálásával	meg	lehetne	nyugtatni	a	házaspárt.19	Időközben	Záhony	unoka-
bátyja,	Hámori	János	levelet	írt	Marosán	Györgynek,	amelyben	kérte	rokonai	hazatérési	
kérelmének	kedvező	elbírálását.	A	Külügyminisztérium	még	nem	küldött	visszajelzést,	
ugyanakkor	jelezte,	hogy	ezt	nem	tekintik	hivatalos	megkeresésnek.
A	BM	II/3.	Osztály	viszont	úgy	tudta,	hogy	az	elutasító	válasz	a	legvalószínűbb,	

de	erről	a	rezidentúra	nem	beszélhet	a	jelölttel.	Az	osztályvezető	Záhony	politikai	be-
állítottságának	és	a	hazatérés	valódi	okainak	mielőbbi	tisztázását	sürgette,	véglegesen	
tisztázandó	a	foglalkoztatás	lehetőségeit.	Mivel	Záhony	László	az	Izraeli	Statisztikai	
Hivatalban	–	Liskat	Hamerhezit	Statistika20	–	dolgozott,	amelyet	a	hírszerzés	érdekes	
objektumnak	tekintett,	a	rezidentúra	utasítást	kapott	rá,	hogy	óvatos	megközelítéssel	
szerezzenek	értesülést	a	hivatal	felépítéséről,	a	kormányzásában	betöltött	szerepéről,	
a	„zárt	osztályokról”	(sic)	és	az	intézményben	dolgozó	magyarokról.	„Alföldi”	úgy	
vélte,	hogy	Záhony	könnyen	szerezhet	adatokat	Izrael	külkereskedelmének	alakulásá-
ról,	ipari	termeléséről,	fejlesztési	terveiről	és	a	beruházások	végrehajtásáról.
A	HOH	 szervezetéről	 kért	 írásos	 feljegyzés	 viszont	 ijesztően	 hatott	 a	 jelöltre,	

ezért	ezt	a	továbbiakban	nem	erőltették.	Az	osztályvezető	csak	szóbeli	beszámolókat	
akart,	hogy	ne	legyen	nyoma	az	együttműködésnek.	A	névsor	a	 jellemzések	nélkül	
semmit	sem	mondott,	ezt	viszont	be	kellett	pótoltatni	Záhonnyal.21	A	jogász	viszont	
már	elkészítette	a	beszámolót,	amit	Dohány	átvett,	ugyanakkor	látszott,	hogy	a	huza-
mosabb	kint	tartózkodással	és	az	ezzel	járó	rejtőzködéssel	nem	tud	megbarátkozni.	
A	statisztikai	hivatalról	adott	leírása	nyomán	elvi	esély	nyílt	rá,	hogy	a	személyzetet	
feltérképezzék.	A	százados	négy	személyt	emelt	ki	Záhony	ismerősei	közül:	Kenéz	
Katalint,	Füredi	Andrást,	Lóránd	Bélát	és	főleg	Kiss	Gyulát.	Kiss	otthon	a	Belke-
reskedelmi	Minisztériumban	 dolgozott,	 Izraelben	 az	 Állami	 Ellenőrzési	 Hivatalba	
került.	A	nevelt	fia	időközben	az	Egyesült	Államokba	költözött,	ezért	Kiss	Gyula	is	
foglalkozott	a	gondolattal,	hogy	egy	későbbi	időpontban	maga	is	kivándorol.22	
A	beszámoló	szerint	az	Izraeli	Statisztikai	Hivatal	felépítése	a	következő	volt.	1.	

Adminisztrációs	és	személyzeti	Osztály	2.	Egészségügyi	Osztály	3.	Oktatási	és	Ne-
velésügyi	Osztály	4.	Igazságügyi	Osztály	5.	Néprajzi	Osztály	6.	Adó-	és	Illetékügyi	
Osztály	7.	Ipari	Osztály	8.	Közlekedési	Osztály	9.	Árindex-	és	Foglalkoztatási	Osztály	
10.	Földművelési	Csoport	11.	Biztonsági	Osztály	12.	Vegyes	Ügyekkel	Foglalkozó	
Osztály	13.	Könyvtár	14.	Gyors-és	gépíró	Csoport	15.	Számítógépes	Részleg.23	

19	 ÁBTL	 –	 3.	 2.	 4	 –	K	 –	 1231/T	 –	 [”Hollós”]	 –	Tárgy:	 Találkozó	Hollóssal.	 –	 Jelentés.	 Tel-Aviv,	 1960.	 II.	 21.	
11–12.	

20	 RIVKA	WEISS	BAR-YOSEF:	Desocialzation	and	Resocialization:	The	Adjustment	Process	of 	Immigrants.	In:	
Studies	of 	Israeli	Society	Volume	I.	Migration,	Ethnicity	and	Community.	Editor:	Erneszt	Krausz.	London,	1980.	
Transaction	Books,	25.

21	 ÁBTL	–	3.	2.	4	–	K	–	1231/T	–	[”Hollós”]	–	Tokaji	elvtársnak!	Tel-Aviv.	–	Tárgy:	Hollósék	ügye.	–	Budapest,	
1960.	III.	11.	14.	

22	 ÁBTL	–	3.	2.	4	–	K	–	1231/T	–	[”Hollós”]	–	Tárgy:	Találkozó	Hollóssal.	–	Jelentés.	Tel-Aviv,	1960.	V.	16.	15–16.	
23	 ÁBTL	–	3.	2.	4	–	K	–	1231/T	–	[”Hollós”]	–	33/2/9.
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Záhony	ezzel	egy	időben	megnevezte	a	kormányhivatal	magyar	származású	mun-
katársait.1.	A	személyzeti	felelős:	Kiss	Katalin,	egyedülálló,	korábbi	matematikatanár,	
1950	óta	élt	Izraelben.	2.	Az	oktatásügyi	osztályon:	Leitnerné	Vass	Teréz.	3.	A	népraj-
zi	osztályon:	Katzberg	Lea,	22	éves,	1950	körül	érkezett.	4.	Az	illetékügyi	osztályon:	
dr.	Hecht	József 	kiskunhalasi	 jogász,	1950-ben	érkezett.	5.	Kellerné,	Györgyi,	volt	
francia	szakos	tanár,	1957-ben	Budapestről	távozott	Izraelbe.	6.	Az	ipari	osztályon	
egy	csehszlovák	származású	férfi	beszélt	magyarul.	7.	Az	árindex-és	foglalkoztatási	
osztályon:	Weisz	Ferencné	és	8.	Csillag	György	közgazdász	hallgató	dolgozott.	9.	A	
könyvtárban:	Kohen	osztrák	származású,	30	éve	élt	kint,	jól	beszélt	magyarul.	10.	A	
grafikus	Fischer	Dél-Erdélyből	vándorolt	ki	Izraelbe	1950	táján.24
Záhony	június	14-én	átadta	a	kért	jellemzéseket,	de	újabb	fejleményekről	már	nem	

tudott	beszámolni.25 Körner Pál	(1909.	december	17.	–	1983.	augusztus)26	mérnök	48–
50	körül	járt,	a	felesége	45	éves	lehetett.	Két	iskolás	gyerekük	volt:	egy	17	éves	lány	
és	egy	15	éves	fiú.	A	család	Kiriat-Jovel-ben	élt,	távozásuk	előtt	Budán	laktak.	A	férj	
az	egyik	nagy	tervezőiroda	munkatársa	volt,	Izraelben	a	„Hérut”	nevű	jeruzsálemi	
irodához	került.	Körner	szabadidejében	tájképeket	festett,	műveiből	1960-ban	már	
tárlat	nyílt	Jeruzsálemben.	Körner	Pálné	–	Margit	Tova	Körner27	–	ugyanakkor	ház-
tartási	alkalmazottként	dolgozott.	A	család	ugyan	szívesen	idézte	fel	korábbi	életének	
kellemes	emlékeit,	azonban	megnyilvánulásaikból	kitűnt,	hogy	már	beilleszkedtek	az	
ottani	világba	és	nem	akarnak	visszatérni.	Nem	bírálták	a	létező	szocializmust	és	nem	
dicsérték	Izraelt	sem,	a	szabadosság	kifejezetten	ijesztőnek	tűnt	számukra.	Az	energi-
áikat	a	megélhetésre	és	a	kapcsolati	hálójuk	megalapozására	használták	fel.28	

Lóránd Béla	 és	 felesége	már	a	 forradalom	utáni	napokban	Izraelbe	menekült.	A	
gyermektelen	házaspár	Szombathelyen	élt,	ahol	az	57	éves	férfi	éveken	keresztül	ülnök	
volt	a	bíróságon,	emiatt	1956-ban	megfenyegették.	Lóránd	kitűnően	beszélt	németül,	
így	egy	kártérítési	ügyekkel	foglalkozó	ügyvédi	irodában	dolgozott	tisztviselőként.	Az	
izraeli	viszonyokkal	nem	tudott	megbarátkozni,	élete	legrosszabb	döntésének	tartotta	
a	kivándorlásukat.	Az	általános	elégedetlenségét	csak	fokozta,	hogy	az	asszony	1960	
nyarán	kiesett	egy	zsúfolt	autóbuszból,	de	a	sofőr	ügyét	még	mindig	nem	tárgyal-
ták.	A	balesete	előtt	a	feleség	háztartási	alkalmazottként	dolgozott,	azonban	a	több	
hónapos	gyógykezelés	után	 sem	nyerte	vissza	eredeti	munkaképességét.	A	nyelvet	
nem	tudta	jól	megtanulni,	az	olvasáshoz	már	nem	volt	türelme,	ugyanakkor	nem	volt	
bátorsága	a	hazatéréshez,	egyben	fáradtnak	érezte	magát	az	újrakezdéshez.	Lóránd	
megnyilatkozásai	az	Izraeli	Kommunista	Párthoz	tartozásról	tettek	tanúbizonyságot,	
ugyanakkor	a	szocialista	rendszerről	csak	pozitívan	beszélt.	Lóránd	és	felesége	na-
gyon	sok	embert	ismert,	mivel	1956	után	elsőként	érkeztek	Izraelbe,	és	különösen	az	
asszony	jóindulata	révén	közkedveltté	vált	a	jeruzsálemi	magyarok	között.29	
24	 ÁBTL	–	3.	2.	4	–	K	–	1231/T	–	[”Hollós”]	–	33/2/10–11.
25	 ÁBTL	–	3.	2.	4	–	K	–	1231/T	–	[”Hollós”]	–	Tárgy:	Találkozó	Hollóssal.	–	Jelentés.	Tel-Aviv,	1960.	VI.	18.	17.		
26	 Pál	Dov	Körner	–	https://www.geni.com/people/P%C3%A1l-K%C3%B6rner/6000000005589945952	-	Letöl-
tés:	2017.	X.	22.		

27	 Margit	Tova	Korner	–	https://www.geni.com/people/Margit-Korner/6000000007673948660	 -	Letöltés:	 2017.	
X.	22.		

28	 ÁBTL	–	3.	2.	4	–	K	–	1231/T	–	[”Hollós”]	–	23.	
29	 ÁBTL	–	3.	2.	4	–	K	–	1231/T	–	[”Hollós”]	–	24.
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Steuer Ernő	 és	 felesége	 1957-ben	 hagyták	 el	 az	 országot	 kivándorló	 útlevéllel,	
amelynek	az	antiszemitizmustól	való	félelem	volt	az	alapja.	Steuer	Budapesten	állító-
lag	főkönyvelő	volt,	míg	felesége	egy	diákotthon	vezetője.	A	gyermektelen	házaspár	
zárkózott	életet	élt,	amely	érthetőnek	tűnt	az	asszony	gyakori	betegeskedése	miatt.	
A	már	régóta	kint	élőkkel	igyekeztek	jó	kapcsolatokat	ápolni,	hogy	helyzetüket	erő-
sítsék.	Steuer	tisztviselőként	az	Állami	Biztosító	Intézet	(Bituach	Leumi)	alkalmazá-
sában	állt,	 felesége	egy	gyerekotthonban	volt	gondozónő.	Anyagi	gondjaik	otthon	
nem	voltak,	de	odakint	is	megoldották	a	helyzetüket.	Gyorsan	beilleszkedtek	a	kinti	
viszonyok	közé.30	

Lovas Lajos 1957-ben	útlevéllel	 vándorolt	 ki	Magyarországról	 a	második	 felesé-
gével.	A	60	év	körüli	férfi	előzőleg	Zalaegerszegen	élt,	eredetileg	kereskedő	volt,	de	
nem	sokkal	 távozása	előtt	kitanulta	a	bútorfényezést.	 Izraelben	ez	utóbbi	 szakmát	
gyakorolta,	 végül	 éjjeli	őrnek	 szegődött	 el.	A	 feleségének	első	 férje,	Gerő	Sándor,	
kunhegyesi	malomtulajdonos	 a	 deportálásban	vesztette	 életét.	Az	 asszonynak	volt	
egy	fia,	Gerő	István	vegyészmérnök,	aki	1948-ban	került	 Izraelbe,	majd	1958-ban	
előbb	Angliába,	később	Ausztráliába	távozott.	Lovas	Lajos	és	felesége	az	50-es	évek	
elején	Budapestről	Hajdú-Bihar	megyébe	lett	kitelepítve,	így	részint	ezért,	részint	az	
antiszemitizmus	miatt	távoztak.	A	döntést	megkönnyítette,	hogy	Gerő	István	akkor	
már	tíz	éve	a	zsidó	államban	tartózkodott.	Az	asszony	bejárónőként	főzött	másoknál,	
ám	ettől	 függetlenül	 soha	nem	panaszkodott,	 férje	 részéről	 inkább	 lehetett	hallani	
kritikus	megjegyzéseket.	A	Kiriat-Jovel-ben	lakó	házaspár	politikai	téren	a	Mapaj	felé	
orientálódott.	Igaz,	a	nyelvet	nem	igazán	tudták	elsajátítani.31	

Szántó Kálmán	56	éves	vízvezetékszerelő	feleségével,	valamint	13	éves	lányával	és	
6	 éves	 fiával	Kiriat-Jovel-ben	 élt.	 1957-ben	 kivándorló	 útlevéllel	mentek	 Izraelbe,	
amelyben	Imre	nevű	testvérének	és	sógornőjének	távozási	szándéka	játszott	szere-
pet.	Szántó	Imre	1960	tavaszán	végül	hazatért.	Szántó	Kálmán	otthon	önálló	kisipa-
ros	volt,	a	Lenin	(ma	Teréz)	körúton	élt.	A	jeruzsálemi	Hadassza	Kórház	építkezésén	
tevékenykedett.	A	korábbi	döntését	megbánták,	a	kinti	viszonyokat	nem	szerették,	
még	a	hivatalos	nyelvet	sem	sikerült	elsajátítaniuk.	Az	asszony,	akit	Editnek	hívtak,	
állandóan	szemrehányást	tett	a	távozás	miatt.	A	lányuk	komoly	tandíjkedvezményt	
kapott	eredményei	nyomán.	Otthon	nem	voltak	párttagok,	de	nem	szólták	le	a	rend-
szert.32	

Leitner Gusztáv	1957-ben	jogszerű	eljárással	vándorolt	ki	Izraelbe,	ahol	a	kb.	55	esz-
tendős	férfi	feleségével	és	14	éves	lányával	élt.	A	zsidó	államba	Budapestről	érkeztek,	
viszont	a	család	eredetileg	Nagyváradról	vagy	Kolozsvárról	származott.	Mindketten	
tisztviselők	voltak,	az	asszony,	Vass	Teréz,	a	Természettudományi	Ismeretterjesztő	
Társulatnál.	Leitner	Jeruzsálemben	az	„Amerikai	Cipőgyár”	irodájába	került,	felesége	
a	Központi	Statisztikai	Hivatalhoz.	Kiriat-Jovel-ben	telepedtek	le,	ugyanakkor	még	az	
erdélyi	időszakból	sok	emberrel	tartották	a	kapcsolatot,	akik	a	már	régóta	Izraelben	
élők	körébe	tartoztak.	Leitner	a	kinti	lét	pozitív	oldalát	hangsúlyozta,	távozásukat	az	

30	 ÁBTL	–	3.	2.	4	–	K	–	1231/T	–	[”Hollós”]	–	25.	
31	 ÁBTL	–	3.	2.	4	–	K	–	1231/T	–	[”Hollós”]	–	26.
32	 ÁBTL	–	3.	2.	4	–	K	–	1231/T	–	[”Hollós”]	–	27.	
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antiszemitizmussal	 és	 az	 1944-es	 események	 emlékével	magyarázták.	Velük	 együtt	
Vass	Teréz	szülei	is	elhagyták	Magyarországot.33

Vass Henrik	már	65	éven	felül	járt,	egy	dobozgyártó	szövetkezetnek	volt	a	veze-
tője.	Vassné	ugyanott	állt	alkalmazásban.	A	Kiriat-Jovel-ben	élő	házaspár	igyekezett	
széleskörű	kapcsolatrendszert	formálni,	a	férj	többször	tartott	már	zenés	estet,	ahol	
saját	szerzeményeit	is	előadta,	minthogy	túlzott	szereplési	vágy	jellemezte.	Vass	Hen-
rik	sokszor	kritizálta	a	kinti	viszonyokat,	ám	minden	erővel	a	beilleszkedésén	dolgo-
zott.	A	magyarországi	életéről	soha	nem	beszélt.34	

Sebestyén Dénes	1956	előtt	egy	budapesti	tervezőirodában	volt	osztályvezető	–	vala-
mint	póttag	a	Magyar	Dolgozók	Pártja	I.	kerületi	Bizottságában35	–	ám	Izraelben	ez	
az	50	év	körüli,	nős,	kétgyermekes	apa	egy	jeruzsálemi	műanyag	edények	és	töltőtol-
lak	gyártásával	foglalkozó	jeruzsálemi	üzemben	lett	műszerész.	1960	novemberében	
felmondtak	neki.	Egy	időre	főállása	mellett	gépkezelőként	éjszakai	műszakot	vállalt	
egy	 penicillin	 gyárban.	A	 kinti	 viszonyokat	 nem	 tudta	megszokni,	 az	 ivrit	 nyelvet	
nem	akarta	megtanulni.	Sebestyén	kivándorló	útlevéllel	távozott,	odakint	nem	lépett	
be	egyik	pártba	sem,	azonban	az	Izraeli	Kommunista	Pártot	támogatta.	A	felesége,	
Valéria,	aki	eredetileg	tanítónő	volt,	már	elég	jól	megtanult	héberül,	de	csak	háztartási	
alkalmazottként	tudott	elhelyezkedni.	18	éves	lánya	szorgalma	és	tanulmányi	eredmé-
nye	alapján	ösztöndíjat	kapott,	az	a	hír	járta	vele	kapcsolatban,	hogy	komoly	zenei	
tehetség.	A	másik	gyerek	egy	13	éves	fiú	volt.	Mindenekelőtt	Sebestyén	Dénes	szere-
tett	volna	hazatérni,	amitől	a	család	többi	tagja	sem	idegenkedett.	Testvére,	Sebestyén	
Jenő	az	OTP-nél	volt	igazgató-helyettes.36	

Lajtos Károly	a	kb.	35	éves	egykori	vegyészmérnök	hallgatónak	az	utolsó	éve	hiány-
zott	a	Budapesti	Műszaki	Egyetemen.	1956-ban	nősült,	majd	a	történtek	után	Bécsen	
keresztül	 érkezett	 Izraelbe.	Állításuk	 szerint	Lívia,	 azaz	Lajtosné	apja	 és	 több	más	
rokonuk	már	évtizedek	óta	kint	élt.	Lajtos	előbb	a	TEVA	nevű	gyógyszerüzemben,	
majd	a	Marcus	penicillin	gyárban	dolgozott,	1960-ban	a	Hadassza	kórházban	zajló	
állatkísérleteknél	 asszisztensként	 tevékenykedett.	 Lajtost	 rövid	 időn	 belül	 elbocsá-
tották,	feltehetően	azért,	mert	feleségével	tagja	volt	az	Izraeli	Kommunista	Pártnak.	
Lajtos	Károlyné	egy	térképeket	készítő	cég	alkalmazásában	állt,	ugyanakkor	hetente	
három	alkalommal	az	Izraeli	Rádió	(Kol	Jiszrael)	énekkarában	szerepelt.	A	házaspár	
Kiriat-Jovel	településen	élő	magyarokat	próbálta	agitálni,	bár	a	zárkózott	természetű	
Lajtos	erre	nem	igazán	lehetett	alkalmas.	Az	életükkel	nem	voltak	elégedettek,	szűk	
társaságban	többször	is	szóba	került	a	hazatérési	törekvés.37	Lajtos	Károllyal	a	rezi-
dentúra	1966–1967	folyamán	tippszemélyként	foglalkozott,	de	az	ügyet	a	diplomácia	
kapcsolatok	megszakadásával	nem	tudták	tovább	vinni.38	

33	 ÁBTL	–	3.	2.	4	–	K	–	1231/T	–	[”Hollós”]	–	28.	
34	 ÁBTL	–	3.	2.	4	–	K	–	1231/T	–	[”Hollós”]	–	29.
35	 Budapest	Főváros	Levéltára	[BFL]	XXXV.	96.	a.	1.	Magyar	Dolgozók	Pártja	I.	kerületi	pártértekezletének	jegy-
zőkönyvei.	1954.	III.	14.	

36	 ÁBTL	–	3.	2.	4	–	K	–	1231/T	–	[”Hollós”]	–	30.
37	 ÁBTL	–	3.	2.	4	–	K	–	1231/T	–	[”Hollós”]	–	31.
38 Pál István:	Kirándulás	a	Negev	sivatagban.	Magyar	kísérlet	az	Izrael	elleni	tudományos-technikai	hírszerzés	dina-
mizálására	1965–1967.	Betekintő	2016.	4.	sz.	16.	–	http://www.betekinto.hu/2016_4_pal	–	2017.	X.	22.	
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Nádas Tibor	 –	 a	 rezidentúra	 „Tímár”	 fedőnevű	 ügynöke39	 –	 holoni	 lakos	 volt,	
1957-ben	 vándorolt	 ki	 Izraelbe.	 Családjával	 először	 Jeruzsálemben	 élt,	 1958-ban	
Tel-Aviv-ba,	majd	onnan	Holon-ba	költözött.	Az	50	körüli	férfi	művégtagok	gyártá-
sával	foglalkozott,	ahová	egy	öt	hónapos	nyelvtanfolyam	után	került.	Szorgalmáért	
és	ügyességéért	megbecsülésben	volt	része,	havi	300	fontos	fizetéssel	rendelkezett.	
Aranka,	a	felesége	előbb	Jeruzsálemben	és	Tel-Aviv-ban	is	alkalmazottként	dolgozott	
kozmetikusoknál,	de	1960	elejétől	már	saját	vállalkozásba	kezdett.	Az	üzlet	jövedel-
mezőnek	bizonyult.	A	házaspár	16	éves	lánya	gimnáziumba	járt.	Záhony	jó	szándé-
kú,	becsületes	embereknek	írta	le	Nádasékat,	akik	továbbra	is	pozitívan	vélekedtek	a	
szocialista	rendszerről,	távozásukat	az	1956-ban	megnyilvánult	antiszemitizmus	vál-
totta	ki.	Nádas,	aki	sokszor	olvasott	marxista	szemléletű	könyveket,	anyanyelvén	túl	
franciául	és	németül	is	beszélt.40	Amikor	1960.	december	elsején	hazatért,	részletesen	
beszámolt	korábbi	életéről	és	távozásának	körülményeiről.

Záhony László	1908-ban	született	Nagykállóban.	1930-ban	diplomázott	a	jogi	egye-
temen,	1932–1933-ban	tizedesként	szolgált	a	gyalogságnál,	majd	1936-ban	bírói	és	
ügyvédi	vizsgát	tett.41 A	jogász	1940-ben	megnősült,	majd	1942-ig	ügyvédként	prak-
tizált	Debrecenben,	ekkor	behívták	munkaszolgálatra,	majd	két	évvel	később	orosz	
fogságba	 esett.	Az	 első	 feleségét	 és	 gyereküket	 –	Várkonyi	Editet	 és	Zichermann	
Pétert	–	bátyját,	sógornőjét	–	dr.	Záhony	Imre	és	dr.	Breuer	Katalin	–	valamint	szüleit	
–	Zichermann	Sándort	és	Luxemburg	Irmát	–	Debrecenből	deportálták	Auschwitz-
ba.42	A	férfi	nővére,	az	1906-ban	született	Záhony	Vera,	aki	férjével,	dr.	Lőwy	József 	
orvossal	Móron	élt,	ugyanerre	a	szomorú	sorsa	jutott.43	A	családból	egyedül	Záhony	
Imre	maradt	életben.44	A	jogász	1947-ben	tért	haza,	majd	nem	sokkal	később	felesé-
gül	vette	Schwartz	Ágnest.	A	21077/1947.	számú,	igazságügyi	miniszteri	rendelet	őt	
nevezte	ki	a	dr.	László	Béla	debreceni	közjegyző	1947.	július	14-i	váratlanul	halálával	
megüresedett	tisztségre,45	majd	1950.	 január	elsejétől	Budapest	I.	kerületében	foly-
tatta	pályafutását.46	1951-től	1953-ig	a	Budapesti	Bíróságon	volt	szakoktatási	felelős,	
végül	az	Igazságügyi	Minisztériumba	került,	mint	jogügyi	főelőadó.

39	 Állambiztonsági	Szolgálatok	Történeti	Levéltára	[ÁBTL]	–	3.	2.	1	–	Bt	–	604	–	„Tímár”.	(Nádas	Tibor).	Évkör:	
1957–1964.	

40	 ÁBTL	–	3.	2.	4	–	K	–	1231/T	–	[”Hollós”]	–	32.	
41	 ÁBTL	–	3.	2.	4	–	K	–	1231/T	–	[”Hollós”]	–	Jegyzőkönyv	készült	Dr.	Záhony	László	kihallgatásáról.	Budapest,	
1960.	XII.	15.	18.		

42 moshe elIJahu gonda:	A	debreceni	zsidók	száz	éve:	a	mártírhalált	halt	debreceni	és	környéki	zsidók	emlékére. 
Haifa,	 1970.	Debreceni	Zsidók	Emlékbizottsága,	 385.	 -	 http://yizkor.nypl.org/index.php?id=1760	 –	Letöltés:	
2017.	X.	21.		

43 elIezer even (Koves) – BenJamIn ravId:	The	Jews	of 	Szekesfehervar	&	Its	Environs.	(Székesfehérvár,	Hungary)	
47ş12ʹ	18ş	25ʹ.	Translation	of 	Z’chor	–	Emlekezz	–	Remember	Yehdi	Szekesfehervar	V’Hasviva.	Jerusalem,	1997.	
Shem	Publishers,	225.	–	http://www.jewishgen.org/yizkor/Szekesfehervar/sze201.html	–	Letöltés:	2016.	II.	13.		
225.

44	 HM	HTIM	KI	–	351/2102	–	12819	–	Dr.	Záhony	Imre	1907.	Büdszentmihály.	–	Dr.	Záhony	/Zichermann/	Imre	
orvos	alezredes.	/1907.	Luxemburg	Irma/.	Vezető	orvos.	–	ÖNÉLETRAJZ.	–	Budapest,	1953.	IV.	9.	1–4.	

45	 Magyar	Nemzeti	Levéltár	Országos	Levéltára	[MNL	OL]	–	XIX	–	E	–	1	–	j	–	Igazságügyi	Minisztérium	–	16-os	
doboz	(d.)	–	111999	–	Jegyzőkönyv	a	Debreceni	Közjegyzői	Kamarának	1948.	szeptember	hó	5.	napján	10	óra-
kor	Debrecenben,	a	debreceni	Törvényszék	I.	emelet	72.	sz.	tárgyalótermében	tartott	évi	rendes	közgyűléséről.	
–	Budapest,	1948.	X.	5.	1–8.

46	 BFL	IX.	260.	Záhony	László	közjegyző	iratai.	IGAZSÁGÜGYMINISZTÉRIUM	24.262/1949.	I.	M.	E.	szám.	
–	Budapest,	1949.	XI.	21.	1–2.
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Az	1956-os	 forradalom	napjaiban,	 amíg	 lehetett,	bejárt	 a	minisztériumba,	majd	
lakásán	tartózkodott.	Mivel	a	feleségével	együtt	alaposan	megijedt	a	felbukkanó	an-
tiszemita	jelenségektől,	1957.	június	9-én	Kelebiánál	elhagyták	az	országot,	majd	Ju-
goszlávián	át	Olaszországba	távoztak.	Genovában	szálltak	hajóra,	amely	Haifa	kikö-
tőjébe	vitte	őket.	A	család	július	végén	került	Jeruzsálembe,	ahol	a	férj	december	1-ig	
nyelvtanfolyamra	járt.	Az	újévtől	fizikai	munkásként	egy	töltőtoll	és	ceruzagyárban	
kezdett	dolgozni,	majd	1958.	 április	27-én	belépett	 az	 izraeli	Központi	Statisztikai	
Hivatalba.
Záhonyt	július	elején	behívták	egy	Tel-Aviv-i	katonai	objektumba,	ahol	egy	ma-

gyarul	beszélő	tiszt	hallgatta	ki.	A	kérdések	jórészt	a	magyarországi	lakhelyére,	párt-
tagságára,	a	távozás	okára,	valamint	az	általa	ismert,	nagyobb	horderejű	politikai	bűn-
cselekményekre	és	 ítéletekre	vonatkoztak.	Záhony	budapesti	 címével	kapcsolatban	
nem	hazudott,	az	oktatási	referensi	tisztségéről	viszont	nem	beszélt.	Azt	elismerte,	
hogy	a	közjegyzői	ügyek	szakreferense	volt	az	Igazságügyi	Minisztériumban,	hozzá-
téve,	hogy	a	büntetőbíráskodás	nem	hozzá	tartozott.	A	jogász	azt	se	titkolta	a	Sin-Bet	
tisztje	előtt,	hogy	1931-től	1948-ig	a	Szociáldemokrata	Párt,	majd	az	MDP	tagja	volt.	
1960.	december	15-én	Egyed	Ferenc	százados	arról	érdeklődött,	hogy	Záhonynak	
volt-e	 kapcsolata	olyan	 személyekkel,	 akik	 a	Magyar	Népköztársaság	 elleni	 propa-
gandát	 fejtettek	ki,	 vagy	 akik	valamely	 ellenséges	hírszerző	 szolgálat	megbízásából	
tevékenykedtek.	Záhony	elmondása	szerint	ilyen	emberrel	soha	nem	találkozott,	és	
arról	sem	volt	tudomása,	hogy	a	kivándorlók	közül	bárki	jelentkezett	volna	az	ameri-
kai	hadseregbe	vagy	a	francia	idegenlégióba.
A	hazatérési	engedélyt	1960.	június	elején	kapta	kézhez,	de	csak	december	2-án	

indult	 el	Nápolyon	 keresztül	Magyarországra.	November	 elején	 viszont	 váratlanul	
idézést	kapott	az	államelnöki	irodába,	ahol	ketten	fogadták.	Az	egyik	férfi	magyarul	
is	tudott,	a	másik	csak	ivritül	beszélt.	Az	utóbbi	közölte,	hogy	a	biztonsági	szolgálat-
tól	jött,	majd	rákérdezett,	hogy	Záhony	miért	kívánt	alig	pár	hónappal	a	menekülése	
után	 visszatérni	Magyarországra.	Ezzel	 egy	 időben	 azt	 is	 tudni	 akarta,	 hogy	 kitől	
kapta	az	engedélyt,	kivel	beszélt	a	követségen,	és	felkeresték-e	a	külképviselettől.	Zá-
hony	azzal	indokolta	döntését,	hogy	túl	nagy	szakadékot	lát	az	izraeli	 ígéretek	és	a	
realitások	között,	és	az	ő	világképe	is	ellentétes	az	ottanival.	Azt	elismerte,	hogy	1958	
januárjában	adta	be	kérvényét	a	követségen,	és	az	engedély	is	ugyanoda	érkezett,	ám	
azt	tagadta,	hogy	otthonában	felkeresték.	A	Sin-Bet	tiszt	arra	kérte,	hogy	Magyaror-
szágon	ne	keltse	rossz	hírét	Izraelnek,	mert	sokan	ki	akarnak	jönni.	Záhony	erre	nem	
reagált,	a	beszélgetés	ezzel	véget	is	ért.47	
Záhony	Lászlóval	 hazatérése	után,	 saját	 kérésére	már	nem	 foglalkoztak,	 hiszen	

egészségi	állapota	ezt	már	nem	tette	lehetővé,	mivel	a	beszámoltatása	véget	ért,	1962.	
május	 18-án	Kovács	 Sándor	 hadnagy	 (1931–1981)48	 az	 anyagok	 irattárba	 helyezé-

47	 ÁBTL	–	3.	2.	4	–	K	–	1231/T	–	[”Hollós”]	–	Jegyzőkönyv	készült	Dr.	Záhony	László	kihallgatásáról.	Budapest,	
1960.	XII.	15.	19–22.	

48	 Állambiztonsági	Szolgálatok	Történeti	Levéltára	[ÁBTL]	–	2.	8.	2.	1	–	367	–	Kovács	Sándor.	1931.	Végh	Erzsébet.	
7–49.	
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sét	 indítványozta,	 amelyet	B.	Tóth	Endre	 alosztályvezető	 (1926–1980)49	 is	 jóváha-
gyott.50
Záhony	 László	 és	 családja	 hazatérésében	 nem	 annyira	 a	 politikai	 megfontolás	

játszotta	a	fő	szerepet,	hiszen	az	eredetileg	szociáldemokrata	meggyőződésű	jogász	
–	aki	a	magyarországi	munkáspártok	egyesítését	követően	inkább	köztisztviselői	stá-
tusza	féltéséből	és	az	általános	biztonságérzet	megőrzése	céljából	lett	az	MDP	tagja51	
–	Izraelben	világnézetéhez	hasonló	közegbe	került.	A	zsidó	állam	minden	új	beván-
dorlóról	gondoskodott	–	a	nagyszabású	lakásépítési	program	és	az	oktatás	fejlesztése	
is	ezt	a	célt	szolgálta52	–	azonban	az	egyéni	kezdeményezés,	valamint	az	egyéni	sza-
badságjogok	érvényesítésének	lehetősége	korlátozott	maradt.	A	jogász	és	az	ismerő-
sei	körébe	tartozó	emberek	életútja	egyértelműen	azt	tükrözte,	hogy	az	államalapítás	
után	érkezett	bevándorlók	közül	szinte	senki	sem	tudott	a	szülőhazájában	betöltött	
régi	 pozíciójához–állásához	hasonló	 státuszt	 szerezni.53	Záhony	László	 a	maga	 50	
esztendős	 életkorával	már	 túl	 idős	 volt	 ahhoz,	 hogy	 Izraelben	 értelmiségi-hivatali	
karriert	 tudjon	építeni.	A	volt	minisztérium	előadó	 szerencsésnek	 tarthatta	magát,	
egy	másik	hazatérő	ugyanis	azt	tapasztalta,	hogy	egy	bevándorlónak	nincs	esélye	rá,	
hogy	értelmiségi	munkakört	szerezzen.54	Az	államigazgatás	legfelsőbb	szintje,	ahol	a	
minisztériumok	helyezkednek	el,	Záhony	számára	végképp	elérhetetlen	maradt,	ez	
ugyanis	a	19.	század	közepétől	a	második	világháborúig	az	egykori	cári	birodalomból,	
illetve	a	későbbi	Lengyelországból	aliyázók	és	leszármazottaik	privilégiumát	képez-
te.55

49	 Állambiztonsági	Szolgálatok	Történeti	Levéltára	[ÁBTL]	–	2.	8.	1	–	BM	Központi	Fogyaték	11466	–	973/94	–	770.	
-	B.	Tóth	Endre	1926.	Guttfreund	Borbála.	33	oldal.	

50	 ÁBTL	–	3.	2.	4	–	K	–	1231/T	–	[”Hollós”]	–	Tárgy:	”Hollós”	ügye.	–	Javaslat.	Budapest,	1962.	V.	18.	33.	
51	 PELLE	JÁNOS:	Az	utolsó	vérvádak.	Az	etnikai	gyűlölet	és	a	politikai	manipuláció	kelet	–	európai	történetéből.	
Budapest,	1996,	Pelikán	Kiadó.	288–289.

52	 MARTIN	GILBERT:	Izrael	története.	Budapest,	2000,	Pannonica	Kiadó,	245–250.	
53	 ARI	SHAVIT:	Hazám,	az	ígéret	földje.	Budapest,	2013,	Atlantic	Kiadó.	200–214.		
54	 HEDRI,	1961:	44–48.
55	 GILBERT,	2000:	252.	
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