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A lengyel menekültek é s Wallenberg

EZ a törté net l939 szeptemberé ben kezd dik, ami-
kor az elárult, lerohant, felosztott Lengyelországból
tömegesen é rkeztek Magyarországra a menekültek, a
szé tvert lengyel hadsereg egé sz alakulatai é s velük,
mellettük a civilek, ltteni elhelyezé süknek, tovább se-
gí té süknek (mindenek e] tt francia földre) irodalma
van, ha magyar nyelven viszonylag kevé s is a forrásé r-
té k  m .

,,Amikor a polgári meneküItek száma rohamosan
növekedni kezdett - í rta ,,Magyarország lenqyel politikála a
második világháború  alatt" cí m  tanulmányában] Julrász
Gyula töIté né sz -, a kormány a róluk való gondosko-
dást a Belügyminiszté rium hatáSköré be utalta.
Keresztes-Fis1her Ferenc belügyminiszter e feladatot a
IX. (szociális) osztályí a bí zta, amelynek helyettes Ve-
zet ie, majd vezet ie, dr_ Antall |ózsef miniszteri osz,
tálltanácsos, a Teleki Pá] miniszterelnökt l kapott
megbí zás alapján, Magyarország né met megszállásáig
a lengyel menekültügyet kormánymegbí zottké nt in,
té zte," A menekültek soraiból megalakult a Magyaror-
szági Lengyel Menekültek Gondozásának Ügyeit Inté -
z  Polgári Bizottság (röViden csak Lengyel Polgári Bi-
zottságké nt emlegetté k), s ez munkatársakat delegált
a Belügyminiszté rium IX, ügyosztályához, ahol a len-
gyel alosztályt  k irányí tották, Svájci bankok

köZbenjötté Vel a londoni emigráns lengyel kormány
jelent s pé nzösszegeket utalt át a Magyal Nemzeti
Bankba, de általában is elmondható, hogy a lengyel
menekültek sorsát nagy nemzetköZi figyelem övezte,
mindenekel tt Sválc é s Své dország ré szé r l, ahol
gy jté s is indult a javukra, Amikor a své d király uno-
kahú ga, Elsa Bernad,Otte hercegn  l943-ban Magyaror,
Szágra látogatott, felkereste a balatonboglári lengyel
gimnáZiumot iS.

Raou| Wallenberg, mint své d köVetsé gi titkáí , 1944_
jú lius 9,é n é rkezett Budapestre, Miké nt ma már nyil-
vánva]ó: stockholmi üzlettársa é s barátia, dr. Lauer
Kálmán is közvetí tett számára - diplomáciai futárpos-
tával továbbí tott leveleiben - utasí tásokat a své d ki-
rályi Külügyminiszté rium megbí zásából. Külügyi
é rdekl dé sre-kí vánságra magyarországi lengyel mene-
külteken is próbált segí teni Wallenberg,

A Svájcban nemré g napvilágra került Lauer-iratok
között található az a ,,Noiis í ör herr Wallenberg", amely-
ben a - sajnos keltezetlen - feljegyzé s ismeletlen í ró-
ja ré szben své d, ré szben né met nyelven minden bi-
zonnyal külügyminiszté í iumi utasí tást rögzí tett, AZ
idevágó ré sz í gy szóI: ,,Pilth barátunknak', akinek már
ftüldtünk küIönbözí  szeretetcslmaq|kat hüIí öldre, hb- equ nilli 
peng re lenne szüksé ge. Ezt a pé nzt ott (é Itsd: Magyarorszá-

gon\ hlnfitársai közitt lsztanák szé t- A
s^4tlsztást P- ú r meqbí zható bizalrni em-
bere vé gzi- Nem valamifé le politikai akci-
óról van szó, hanem arról, hoqq euk a
menekültek Lenggelorsní g lerohanása
 ta támogatásban ré sasültek a magvar
kormárytól- Ezt a támogatást az ú i ma-
gyar ftormány (a Sztójai-kormány, a
né met megszállás kormánya. - E.
M-) leáIlí totta. Az emberek ní ncsteleneh.
Naz utána, hogg dr. Ceorq ú tján az eqq

millió pelg  elóleretnthet -e- A penq  ki-

frzeté se s!é d koronában lehetsé ges, Nem
keII mást tenned, mint hogy seqí Lesz P.

ú r sz,im,ira e pé nz eló'teremté sé ben- Yi-
guázat\, Dr. ce\rgnak ne emlí tsd, milllen
cé lt szolqáI ez a pé nz. A své d hormányt a
tranzakció befelezé se el t tájé klztatiuk -"
WaIienberg válaszát sajnos nem
ismeiük.

Né gq lengtlel pllitikus slrsa

Dr Lauer Kálmán augusztus 2l-i
levelé ben ú jabb utalás a lengye-
lekre: ,,É rdehl d1 dr. Soósnál a külügq-
miniszté riumban' a következ  né gt4 ú r
után: Henryk Slawik, Andnej Pqsz,
Kazimierz Gargal, Stanislawu Mellsner-"

EI§a Bemadotte hercegn , a své d kiráIy unokahuga, l943-ban meglátogatta a
balatonboglári lengyel gimnázlumot.
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Hiányos dokumentációnkból sai-
nos nem derül ki, mit válaszolt
Wallenberg Budapestr l,

Henryk Slawií  szociáldemokrata
ú iságí ró a magyarországi menekül-
tek Lengyel Polgári Bizottságának
elnöke volt, a londoni lengyel
emigrjns kormány köziólé ti mi-
niszteré nek meebí Zottia, A né met
megszállók csellel elfogták é s l944
 szé n Mauthausenben kivé gezté k,
Andrzej Pqsz (Pyz) a Lengyel Polgá-
Ii Bizottsáe helyetteS Vezet ie volt,
 t is megölté k Mauthausenben.
Kazimierz Gargal (Gurgul) pro-
fesszort ugyancsak meggyilkolták,
Stanislawy Mzysner - a né v ebben a
formában nem fordul el  a rendel-
kezé sünkre álló dokumentumok-
ban, Talán Adam Meissnerr l, a
magyarorczági lengyel menekültek
,,pé nZügyminiszteré r Í ", a londoni
emigráns lengyel kormány pé nz-
ügym in iszteré nek magyarországi
megbí zottiáról van szó, aki szetencsé re megmenekült
a letartóztatástól_ Hivatalos cí me szerint a Lengyel
Vöröskereszt magyarországi kirendeltsé gé nek helyet_
tes Vezet ie Volt.

Fí etowicz ügqe

Ugyancsak a lengyel menekültek ügyé re, své d menle-
vé llel való el]átásukra vonatkozó kí sé rletre utal wal,
lenberg egyik, október 28-i dátumú , hivatalos (vá-
lasz)levelé ben a következ  szakasz: ,,Eduard. Fietowi.z
iigue, Visszaté we augusztus 28-án kelt becses levelükre a í enti
ügqben , közlöm , hogg Fietowicz ú r lakcí wé ró1 tudlmást szerezni
sajnos nem volt lehetsé ges számomra, é s enné I fogva ké rd í veka
sem tudtam cí mé re kiküldeni."

A törté nelmi té ny aZ, hogy Fiú fowicz a né met megszáI-
lás egyik e]s  áldozata volt Magyarországon] ,,Március
l9-é n, vasárnap reggel fé l nyolckor Andrássy tlti laMsá-
ban té likabátban, ú traké szen áIlott é s é ppen a ruhafo-
gas felé  ment, hogy kalapiát leemelje, amikor a
Gestapo.Iegé nyek rátörté k az ajtót. Úgy, ahogy volt, k-
ragadták a lakasból, a kalapját sem engedté k a fogasról
leemelni,.," - í rja róla könyvé ben MilloÉ  Sándor ak a
né metek fogságában mé g találkozott a lengyel vezet ,
velo, Eduard Fietowiczot,,az illegális lengyel köVet"-nek,
,,a lengyelek magyarországi titkos ké mszolgálata" f nö-
ké nek mondja. A né v Edmund Fietz mé rnököt, lengyel
parasztpárti politikust, volt diplomatát reiti (a Fietowicz
álné v, de a Fijalkowski nevet is használta), aki hazánkba
menekülve a katonai é s politikai ügyeket összehangoló,
ú gynevezett,,W" központ irányí tója lett, é s a Lengyel
Polgári Bizottság tagja, l943-ban a londoni emigráns

kormány kinevezte  t teljhatalmú  megbí zottiává Ma-
gyarorságon (azaz,,illegális lengyel követ"-té ). London-
nal lsztambulon keresztül tartotta a kapcsolatot. Fietz
egyes források szelint mé g Budapesten, a Gestapo bör_
töné ben halt bele a kí nzásokba, más fonások szerint a
mauthauseni koncentrációs táborban vé gezté k ki,
Millok Sándor mé g ezt is í rja lóla: ,,Fietowicz kemé ny
ember volt. Tudta, milyen sors vár rá.".

MindezekkeI csupán rávilágí tani kí vántunk azoknak
a problé máknak a sokaságára, amelyek az utóbbi é vti-
zedekben felszí nre került,,Wallenberg-papí rok" kap-
csán az id  távolodásával mind megoldhatatlanabb-
nak látszanak. Ugyanakkor a kutatást fol}tatni kell,..

lEGYZETEK:
l. In: ,,Barátok a barban. Lcngyel menekültek Matyaí oF

saágon, 1939.1945", Európa Könyvktadó, Budap€st, l9t5
(9,32. old.).

2. ,,Pilch barátünknak": nem tudható, lí nek a fed neve, [e-
h.tsé ge6, hogy í 8y é ftend : ,,lengyel barátalnknak". A var§ól
felkelé s tde|é n ügyanl§ hlrtelen nenzetkózl lsmert§é gí e tett
§zert blronyos ,,Dollna fóftadnagy": Adolf Pllch, a palmlry-
mloclnyl ezred paranc§noka, ald a varsótól é §zaknyügatra el-
terül , kamptno§l erd sé gben mlnte8y ezerhárom§áz fö§
paí tlrán§ereg é lé n kürdött a né metek ellen (de a né Yazonosí -
tás csak fé lté telezé s ré szemr l. - E. M.}.

3. Dr. soós Gé 2á (l912-1953) |ogá§z, külügyl ttszttd6el , í €-
fo.mátus lelktpásztor, a soll Deo Glorla (Etyedül l§tené  a dl.
cs sé g) srövet§é g é lnöke, a magyar €l|enállá§ aktí v ré §rtvev .
ie, ald a né met megsállá§ után l§ megtaí totta állását, ma|d
1944 decernberé ben lopott repül gé pen a szövetsé gesekhez
repült táryyalnl olaszor6ágba, Barlba.

4. Mtllok sándor: ,,A kí nok ú t|a", Budapestt l - M6(tthau-
§enlg, Müllef Károly Könyvktadó váIlalat, Budapegt, l94r.
(22-2?. old,.|

Raoul wallenberg válaszá Fletowlcz ügyé ben
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