
KAPRONCZAY KÁROLY

A magyar katolikus egyház
és a Iengyelmenekültügy

A közelmúlt magyar és lengyel történelmének lényeges fejezete a hazánk földjére
menekült lengyelek sorsa a második világháború idején. A tények sokszor feledésbe
merüítek, hosszú évekig szólni sem volt szabad róluk, pedig a magyarországi lengyel
menekültügy szerves része nemcsak a két nép baratsaganak, hanem a hitleri Németország
gal szemben kibontakozott ellenállási mozgalomnak is. .A:z elmúlt másfél évtizedben
szarnos ilyen tárgyú feldolgozás látott napvilágot, de ezek csak érintették a magyar
katolikus egyház szerepét a lengyel menekültek gondozásában. Szándékkal vagycsak a
dokumentumok hiányában, vázlatosan rajzolták: meg a magyar egyházak szerepét, pedig
enélkül nem kaphatunk teljes képet erről a korszakról.

Lengyel menekültek magyar földön 1939 ószén

1939 szeptemberének közepére a német hadsereg gyakorlatilag felmorzsoita a lengyel
csapatok ellenállását, és megszállta Lengyelország jelentős részét. A lengyelek nem adták:
fel a küzdelmet. Mind otthon, mind pedig a hazahatárain túl tovább folytatták: a harcot.
Azonnal hozzáfogtak az ellenállás nyílt és titkos szervezeteinek megalakításához, hogy
folytassák a harcot Németországgal szemben. 1939. szeptember közepén megindult a
lengyelek áradata MagyarorsZág felé. A lengyel hadsereg zárt és felbomlott egységei a
lengyel-magyar és a lengyel-román határ felé menekültek Románia felé a politikai
meggondolás vezérelte őket, hiszen a két állam katonai szövetségben állt egymással, és
román földön a lengyel emigráció biztos feltételeket remélt magának Ezzel szemben a
németbarát román kormány mind a katonai, mind pedig a polgári menekülteket azonnal
internálta, zárt táborokban helyezte el, és az esetek többségében rosszabb körülmények
közé kerültek; mintha otthon maradtak volna.

A magyar-lengyel határon 1939. szeptember lO-én jelentek meg az első lengyel
menekültek, és a következő napokban tízezrével érkeztek. Hozzánk az évszázados
barátság hozta őket, valamint az, hogy ismeretes volt előttük az az erőfeszítés, amit a
Teleki-kormány 1939 tavasZától a sülyosbodö német-lengyel ellentétek kiegyenlítése
érdekében tett. Ismeretes volt az is, hogy a Németországhoz több szállal fűződő

Magyarország ellenállt a németeknek, nem engedett a lengyelellenes propagandának,
nem engedett át saját területén német egységeket Lengyelország ellen, sőt semlegessegí
nyilatkozatot akart tenni. Ez utóbbi ugyan elmaradt, de a következő hetekben, hónapok
ban és években ennél sokkal többet tettek a lengyelekért. A németek nagy nyomást
gyakoroltak a magyar kormányra: követelték a lengyelek kiadatását, a velük szemben
megnyilvánuló rokonszenv visszaszorítását, tiltakoztak, hogy a magyar kormányzati
szervek a nemzetközi egyezményekben rögzítetteken túl is segítik a lengyeleket.
Ugyancsak tiltakoztak a lengyel katonákkal szemben megnyilvánuló rokonszenv, és a
lengyelek szervezett továbbszöktetése miatt is.

A harcoló lengyel katonai főparancsnokságés a kormány képviselői 1939. szeptember
17-tőlBudapesten tárgyalásokat kezdtek arról, hogya magyarkormány milyen feltételeket
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biztosít nagyobb létszámú lengyel menekült befogadására, biztosítja-e a genfi egyez
ményekben rögzített és a magyar törvényekbe is beiktatott kötelezettségeket. E
tárgyalások eredményeként nyíltak meg a menekültek előtt a határátkelők, utasították
1939. szeptember 21-én a lengyel katonai parancsnokságok egységeiket a magyarföldre
történő áttelepüIésre. A katonai menekültek a Honvédelmi Minisztérium 21. osztálya
felügyelete alá tartozó katonai táborokba kerültek; lefegyverzésükről, a hadianyagok
tárolásáról a határ menti magyar honvédparancsnokságok gondoskodtak. A polgári
menekültek a Belügyminisztérium IX.szociális osztályának gondozásába kerültek. Ennek
élén dr.Antalljózsef( 18%-1974) miniszteri tanácsos, a háboru évei alatt menekültügyi
kormánybiztos, 1945 után kisgazdapárti újjáépítési miniszter állott. A magyar kormány
tehát a lengyel menekültügyet nem rendőri,hanem szociális kérdésnek tekintette. Ezvolt
az a pont, amiben a magyarkormány "túllépte" a nemzetközi egyezményben foglaltakat, s
ezzel lehetőségetbiztosított a lengyel emigráció nyílt és titkos ellenállási központjainak
megszervezéséhez.

A háboru első napjaiban még nem lehetett látni a fegyveres konfliktus mélységét és
végét, ígya menekültekről történő gondoskodást hosszabb távlatokra kellett megtervezni
és megszervezni. Túl a szociálisgondoskodáson, figyelemmel kellett lenni az emigrációval
együtt jelentkező problémákra: a fiatalkorúak oktatására, kulturális lehetőségek biz
tosítására, a moráüs kérdések megoldására. Minderre azonban csak a végleges táborokba
történő irányítás után kerülhetett sor. A katonai táborok valóban zárt és a honvédparancs
nokságok által őrzött rendszert alkottak. A polgári menekülteket viszont szállodákban,
panziókban és magánházakban helyezték el, a polgári "tábor" határa azonos volt a
befogadó helység közigazgatási határaival. Ezen belül a menekültek szabadon mozoghat
tak, a választott lengyel táborvezetőségkérelmére a magyartáborparancsnok, aki azonos
volt a helyi magyar közigaZgatás vezetőjével, bármikor eltávozást adott nekik. A
menekültek kezdetben - 1939 szeptemberétőldecemberéig - központi ellátásban
részesültek, de 1940 elejétőla végzettségtől és a család létszámától függöerr differenciált
napidíjat kaptak. Ennek havi végösszege meghaladta az akkori magyar átlagkeresetet.
Emellett munkavállalási engedélyt kaphattak, szá1lásköltségeiket továbbra is a magyar
állam vállalta magára. A katonák esetében továbbra is fennmaradt a központi ellátás, de a
rendfokozatuknak megfelelő kiegészítő zsoldot fizettek nekik. Ennek ellenére ők is
élhettek a munkavállalási lehetőséggel.

A genfi egyezmény értelmében a katonai és polgári menekültek érdekvédelmi
szervezeteket szervezhettek, ezek tanácsadó és véleményezési joggal rendelkeztek a
magyar hatóságok mellett. Természetesen kialakultak a titkos lengyel katonai szervezetek
is, amelyek megszervezték több tízezer lengyel katona továbbszöktetését Franciaország
ba, ahol újjáalakult a lengyel emigráns kormány és hadsereg. A polgári szervezetek - a
Lengyel Polgári Bizottság - a magyar hatóságok ösztönzésére és jelentős anyagi
segítségével gondoskodtak a menekültek művelődési és kulturális tevékenységéről,

önálló egészségügyi és orvosi ellátásáról. A legjelentősebb a lengyel ifjúság általános és
középískolaí oktatása volt, de külön engedéllyel felsőfokú tanulmányok végzésére is
lehetőség nyílt.

A magyar katolikus egyház a lengyel menekültekért

A menekültek megsegítésére megmozdultak a hazai és a külföldi segélyező szervezetek,
de a munkába bekapesolódtak az egyházak is. Számottevő volt a magyarkatolikus egyház
lengyelbarát tevékenysége is.
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A magyar katolikus egyház 1939 szeptemberétől meghatározó szerepet játszott a
lengyel menekültek anyagi és erkölcsi gondoZásában. Eddigi kutatásaink ezt nem tárták
még fel kellő mértékben. A hozzánk menekült közel százezer lengyel többsége katolikus
volt, de jelentős SZámúzsidó vallású is érkezett velük. Az utóbbiak elsősorbana várható
zsidóellenes német rendszabályok elől is menekültek, kerestek védelmet vagytovábbme
nekülési lehetőségetmagyar földön. igy a katolikus egyház kettős szerepet vállalt: egyfelől
a lelki gondozást, másfelől az üldözöttek védelmét. Valójában e kérdések kerültek
megbeszélésre 1939. szeptember utolsó napjaiban Esztergomban Serédi Jusztinián
hercegprímás és August Hlond (1881-1948) bíboros, a lengyel katolikus egyház feje
között. Hlond bíboros Magyarországon keresztül menekült Rómába, néhány napot
Budapesten és Esztergomban töltött. A két egYháZtO közötti megbeszélésen körvonalazó
dott a lengyel papság magyarországi tevékenysége. Serédi bíboros később Mieczyslaw
Radonski wrodawi püspökkel is tárgyalt. Hlond és Radonski elsősorban a lengyel papság
szabad mozgását, papi tevékenységük szabad gyakorlását kérte a magyar hatóságoktól, s
ezt azonnal meg is kapták. Serédi bíboros utasította papságát, hogy mindenben segítse,
támogassa a lengyel menekülteket, a németül vagyvalamelyik szláv nyelven beszélő papok
azonnal vegyék át a lengyel menekültek lelki gondozását. A szerzetesházak és a lengyel
menekülteket befogadó városok és falvak plébániái ingyenkonyhákat nyitottak, szeretet
adományokat gyűjtöttek a lengyeleknek Serédi bíboros a belügy- és a honvédelmi
miniszterhez írott levelében a lengyel papok szabad mozgásának biztosítását kérte,
valamint azt, hogy arányosan irányítsák őket a nagyobb és kisebb lengyel táborokba,
biztosítsák nekik a lelkipásztori munkát. Ugyancsak kérte, hogy engedélyezzék a Hlond
bíboros által elrendelt és általa elismert Lengyel Lelkészi Hivatal működését. E szervezet
első vezetője a már említett Radonski püspök volt, akit feladatában (1939 novemberé
ben) Piotr Wilk-Witoslawski ferences szerzetes, tábori lelkész őrnagykövetett. (Radonski
püspök csatlakozott a francia földön újjászervezett lengyel hadsereghez, tábori püs
pökként szolgált a világháború évei alatt.) A Lengyel Lelkészi Hivatal szervezetéhez
tartozó lengyel papok valóban teljes szabadsággal, az ország egész területére érvényes
utazási engedéllyel rendelkeztek Itt kell megjegyeznünk azt, hogy egyes németbarát
katonai parancsnokok korIátozni igyekeztek a lengyel papokat tevékenységükben, de
Serédi bíboros minden esetben a leghatározottabban tiltakozott a katonai és polgári
hatóságoknál.

Az első hónapokban a menekültek létszámához képest a táborokban működő lengyel
papok száma kevésnek bizonyult, így előbb még Radonski püspök, később Wilk
Witoslawski tárgyalásokat folytatott a magyar földön megtelepült titkos lengyel katonai
parancsnokságokkal, hogy az általuk megnevezett lengyel papokat a katonai futárszolgálat
a megszállt lengyel területről segítse át Magyarországra. A hivatalos névjegyzékek szerint
40-SOlengyel pap tartozott a Lengyel Lelkészi Hivatalhoz, akik a Belügyminisztériumtól
kiemelt napidíjat, a Honvédelmi Minisztériumtól - katonai lelkészek esetében 
rendfokozati zsoldot kaptak

A Lengyel Lelkészi Hivatal a Bp. Veres Pálné u. 36. sz. alatt működött, itt vezették az
emigráció anyakönyveit, intézték ügyeiket, tartottakfenn szeretetadományaiknak raktára
kat. Azonban az igazi központ Kóbányán volt, ahol a múlt SZáZad utolsó évtizedeiben
Budapesten megtelepült mintegy 30-40 ezer lengyel munkás (igaz, többségük az első

világháború után repatriált az újjáalakult Lengyelországba) századunk első évtizedében
külön templomot emelt magának E lengyel plébániát Dragos Károly lengyel születésű

piarista szerzetes, plébános irányította. (A templomot 1927-ben a már említett Hlond
bíboros szentelte fel.) A lengyel papság nagy segítségére volt a pálos és a piarista rend. A
piaristák pesti kápolnájában (ma az Egyetemi Soopad terme) minden vasárnap volt
lengyel nyelvű mise, így ez a fővárosban élő lengyelek találkozási helye lett. Ennek
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kezdeményezője Tomek Vince, a rend későbbi egyetemes főnöke volt, Boharczyk Péter
atya pedig a lengyel oktatás megszervezésében szerzett érdemeket.

A lengyel egyházat és általában a menekültügyet segítőmagyar szerzetesrendek között
kell említenünk a Szent Vincéről elnevezett irgalmas nővérek rendjét, amely gondosko
dott a lengyel emigrációsegészségügyi intézmények - így a győri lengyel kórház és öt
fiókintézménye -, valamint a keszthelyi Lengyel Aggokháza betegápolásáról és élel
mezéséről. A ferences nővérekviszont agyennekintézmények - óvodák, vidéki lengyel
általános iskolák - anyagi megsegítésében vállaltak jelentős szerepet.

A lengyel papság szerepét élénk figyelemmel kísérte a német elhárítás, majdnem
minden német tiltakozó jegyzékben szerepelt tevékenységük A lengyel papok, élve
mozgásszabadságukkal, aktívan részt vállaltak az evakuáció megszervezésében, a
hírszerzésben, sót Krakkó-Budapest-Róma útvonalon titkos futárszolgalatot is fenntar
tottak Rzepko-Laski Czeslaw jezsuita szerzetes irányításával. Ez a futárszolgálat nemcsal.
egyházi infonnációkat továbbított a megszállt haza és a Vatikán között, hanem a katonai
ellenállás titkos üzeneteit is vitte Rómán át a lengyel kormányhoz, a lengyel főparancs
noksághoz. A futárszolgálat tagjai papok és szerzetesek voltak, pihenóállomásaik magyar
kolostorok és plébániák lettek. A lengyel papság tevékeny részvétele miatt a budapesti
német követség 1942-ben több, magyar földön tartózkodó lengyel pap kiadatását kérte,
ígyWilk-Witoslawskiét és Rzepko-Laskiét is.A Belügyminisztérium ekkor "kénytelen volt"
Wilk-Witoslawskit a siklósi "büntető táborba" - fél évre - áthelyezni, ami természetesen
nem jelentette tevékenységének korlátozását. Antall József Wilk-Witoslawskit gyakran
kérette - hivatalos ügyek megbeszélésére - Budapestre, vagy postáját külön futárral
küldette le Siklósra. Magyarország német megszállása után Wilk-Witoslawskit azonnal
letartóztatták, hamarosan Rzepko-Laski is a németek fogságába került. Mindketten
Dachauba kerültek, de szerencsésen túlélték a koncentrációs tábor szörnyüségeít.

Lengyel zsidó menekültek magyar földön

Az előzményekben már szóltunk a Magyarországra menekült lengyel zsidókról, akiket
elsősorban a németek megtorló intézkedései késztettek szülőföldjükelhagyására. Sokat a
félelem, sokat a józan meggondolás késztetett a távozásra, nálunk menedéket és védelmet
reméltek. A fennálló magyar zsidó törvények értelmében a magyar hatóságoknak velük
szemben is bizonyos megkülönböztetést kellett volna alkalmazni, ezt azonban sem a
katonai, sem pedig a polgári hatóságok nem hajtottak végre. Antall József utasítására a
határ közelében müködö fogadó- és nyilvántartó bizottságok senkit nem vettek zsidó
vallásúként a névjegyzékekbe, kivéve azokat, akik minden körülmények között ragaszkod
tak ehhez. A Belügyminisztérium kérésére a Lengyel Lelkészi Hivatal minden zsidó
részére keresztény papírokat adott ki. Serédi bíboros is utasította papságát, hogy minden
hozzájuk forduló lengyel zsidónak adjanak ki katolikus vallásról szölö igazolást, de óvta
őket az erőteljes áttérítési akcióktól, mivel a menekültek "az'üldözés előlváltoztatták meg
tartózkodási helyüket". Valóban a magyar egyházi intézmények gyakran nyitották meg
kapuikat a lengyel zsidó menekültek előtt, főleg a nyílt üldözés idején, 1944 nyarától.
Serédi bíboros utasítására kiemelkedő tudású zsidó lengyel értelmiségieket Esztergom
ban helyeztek el, az ő védelme alá kerültek, és olyan - a bíborosi palotához közeli 
házakban helyezték el őket, amelyeknek két kijárata volt, hogy veszélyesetén könnyen
elmenekülhessenek.

A magyar földön menedéket talált lengyel zsidók létszámával kapcsolatban eltérő

nézetek tapasztalhatók. Pontos adatot nem lehet mondani, mivel 1939 őszén igen sokan
azonnal távoztak Magyarországról, majd az evakuáció során is jelentős volt a továbbutazók

855



száma. A magyar hatóságok azokat a lengyel zsidókat, akik ragaszkodtak vallásukpontos
megnevezéséhez, előbb fővárosi zsidó közösségeknél helyezték el, majd a végleges
táborok kialakítása után Fajszon, Kalocsán, a katonáknak Vámosmikolán és Kadarkúton
alakítottak külön tábort. A keresztény papírokkal eUátottak névsorát vagy titokban
tartották, vagy csak akkorvették lajstromba, ha már rendelkeztek kereszténypapírokkal A
magyar földön megfordult lengyel zsidók létszáma 5-10000 között mozoghatott, bár
egyes szerzök 20-30 ezerre teszik a számukat. A:z biztos, hogy a lengyel zsidók
idemenekülése nem Záródott le 1939 őszén,hiszen 1940 tavaszától jelentős létszámban
érkeztek Kelet-Galíciából, a szovjetek által megszállt lengyel területekről is, elsősorban
Lwow, Stanislawów, Kolomyja környékéről. 1941 után az átmenekülésben nagy segítséget
kaptak a megszálló magyar honvédségtől, akik vöröskeresztes vonatokon és katonai
szerelvényeken is szöktettekát lengyel zsidókat, sót - amint Bafó Zoltán emlékiratában is
közli - a magyar tisztek mentési akciókat is szerveztek. Ezekben aktívan részt vett a
magyar katolikus egyház is. Szorgalmazásara - teljesen titkos körülmények között - a
Belügyminisztérium IX. osztálya Vácott felállította a 150 féróhelyes Lengyel Tiszti Árvák
Otthonát. Itt valójában olyan lengyel zsidó gyermekeket helyeztek el, akiket a németek
által megszállt területrőlmentettekki. A kollégiumi rendszerű iskolában az óvodás kortól
a középiskolás korig fogIaJkoztakvelük, az iskolafenntartását a magyarhatóságok mellett a
lengyel kormány biztosította. Legfőbb patronusa a Lengyel Lelkészi Hivatal és a váci
püspökség volt, az intézet élén Franciszek Swider és a már említett Boharczyk piarista
szerzetes állt. A:z 1944 tavaszán letartóztatott Antall József és Wilk-Witoslawski ellen a
német hatóságok egyik legfőbb vádja éppen a váci árvaház megalapítása és működtetése
volt.

Ezen az iskolán kivül még több Pest környéki faluban létesítettek kisebb-nagyobb
bentlakásos iskolaotthont a lengyel zsidó gyermekek részére. Ilyen volt a rákosfalvi 35, a
csillaghegyi 33 fős iskola, a szentendreí, a leányfalusi és a csobánkai óvoda, de ezeket
1943-ban - a németek határozott követelésére - felszámolták, lakóit később a váci
árvaházban helyezték el. A Dunakanyarban működő ilyen iskolaotthonok részben a
katolikus egyház,részben a szentendrei szerb katolikus püspökség költségén működtek.E
tekintetben lényeges, hogy a balatonboglári Ifjúsági Táborban működőLengyel Gimná
ziumban és Líceumban összesen 123 zsidó vallású lengyel gyerek tanuk

BalatonbogIárral kapcsolatban külön kell szólnunk Varga Béla prelárusröl, a Független
Kisgazdapárt parlamenti képviselőjéről és a párt egyik vezetőjéről, aki igen fontos
szerepet játszott a Balaton környéki lengyel iskolák létrehozásában. A lengyel iskolai
rendszer alapjai 1939 öszén körvonalazódtak, amikor a magyar földre érkezett lengyel
fiatalokat Antall József kezdeményezésére és irányításával Zamárdiba gyújtötték össze és
részükre ifjúsági tábort szerveztek, majd megkezdték a lengyel nyelvű oktatást is. Ez az
alapfokú és középískola lett a mintája a hazánkban létrehozott lengyel iskoIáknak. 1940
tavaszán azonban német tiltakozásra fel kellett számolni. A léte forgott kockán, amikor
AntallJózsefközceműködésévelBalatonboglárca telepítették át. Itt Varga Béla plébános a
lengyel iskola céljaira átadta és saját költségén átalakította a katolikus kultúrházat. Ide
települt a lengyel elemi iskola és gimnázium, amely hivatalosan továbbra is Ifjúsági
Táborként működött, de valójában kollégiumi rendszerű iskolaotthon lett. Varga Béla
közismerten népszerűvolt a lengyelek körében, a későbbi emlékiratok gyakran szólnak
emberségérőlés bátorságár61. Balatonboglár lett a menedéke a németek által "körözött"
lengyel vezetőknek, futároknak, a magyar földön át Nyugatra tartó politikusoknak. Itt
tartózkodott rövid ideig Rydz·Smigly lengyel marsall is, aki később meghalni tért vissza
titokban hazájába. Ide menekítették Mikolajczyk legyel miniszterelnökhelyettes . 
Sikorski halálaután konnányfó - fiát, akit később Varga Béla kísért ki Svájcba.
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Angelo Kottaés a lengyel menekültek

A lengyel menekültek gondoZásában és a zsidó üldözöttek érdekvédelmében különösen
fontos szerepet játszott a Római Szentszék budapesti követsége, személy szerint Angelo
Rotta nuncius. AVatikán 1939 őszétőlanyagi segítséggel közvétlenül is bekapcsolódott a
lengyel menekültügybe. Nemcsak szeretetadományokat osztott szét, hanem avilágháború
évei alatt mintegy 18 millió pengővel támogatta a lengyel iskolákat, egészségügyi
intézményeket, kulturális szervezeteket. Az anyagi támogatás mellett azonban a nuncius
nyíltan is fellépett a lengyelek mellett, Antall Józseffel szoros kapcsolatot tartva. A magyar
kormányzat lengyelpolitikáját nyíltan támadták a németek, de azért a Nyugat számára
Magyarországnak is fel kellett tárnia a lengyelek érdekében tett intézkedéseit, be kellett
mutatnia az itt élő lengyelekkel való bánásmódot. Éppen ezért kezdeményezte a
Nemzetközi Vöröskereszt a különbözö keresztény egyházak és segélyező szervezetek
látogatásait, hogy így képet alkothassanak a másik Magyarország munkájáról. Angelo Rotta
nunciuson keresztül Antall József bizalmas információkat továbbíthatott a lengyel
emigráns kormányhoz, rajta keresztül juttatta el a honi lengyel ellenáIlástól kapott
névsorokat stb. Angelo Rotta országjárása során több alkalommal felkereste a lengyel
táborokat, iskolai és kulturális rendezvényeket. 1943. májusi országjárása után tette azt a
sajtónyilatkozatot, amelyet a nyugati lapok azonnalieközöltek: " ... Egy eltiport nemzet
földönfutóit és nyomorultjait jöttem meglátogatni, ehelyett teljes szabadságban élő,

gondtalan, életvidám, egészséges telepeket láttam."
A nunciatúra nyílt lengyelbarátsága 1944 márciusa, a német megszállás után vált

különösen fontossá. Angelo Rotta nemcsak a lengyelek, hanem minden magyar földön
menedéket találtak érdekében szólt. 1944 áprilisában a lengyelek letartóztatása ellen
tiltakozott a magyar külügyminiszteméi és a német követnél. E napokban a legsúlyosabb
helyzetbe a polgári menekültek kerültek, hiszen a Belügyminisztérium új vezetése
leállította segélyezésüket, így megélhetésük és fizikai létük került veszélybe. (Az elmaradt
segélyek töredékét később megkapták, felügyeletükről viszont a Honvédelmi Minisz
tériumnak kellett gondoskodnia.) Ezekben a nehéz hetekben - a magyar barátok
közvetlen segítsége mellett - csak egyházi támogatást kaptak, amelyek megszervezé
sében a nunciatúra aktívan részt vállalt. Angelo Rotta személyesen is közbenjárt minden
egyes lengyel kiszabadításáért, készségesen vállalta a budapesti lengyel intézmények
iratanyagának elrejtését, számtalan esetben adott ki lengyeleknek menleveleket, búvóhe
lyet keresett az üldözötteknek a magyar egyházi és világi intézményekben. Különösen a
lengyel zsidó menekültek Ogyét kísérte figyelemmel, így országjárásai során többször is
felkereste Fajszot, Kalocsát, Vámosmikolát és Kadarkutat, 1944 tavaszától igyekezett a
Nemzetközi Vöröskereszt mellett a Vatikán védelmét is biztosítani nekik. Missziója
sikerrel járt, mivel a hozzánk menekült lengyel zsidók aránylag kevesebb áldozatot
veszítettek, elsősorban azok közül, akik egyénileg próbálták a menekülésüket megszer
vezni.

857


