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„Nem lenne keresztényi cselekedet, ha nem nyújtanánk a fáradt 
vándornak menedéket, amikor nincs tető a feje fölött.”  

Tóth Eszter Zsófia – 2015.03.21. 01:54  

A belügyminisztérium osztályvezetője és menekültügyi kormánybiztos volt 1939 és 1944 

között idősebb Antall József (1886-1974). Tízezer lengyel menekülttel foglalkozott, és 

biztonságba helyezte őket Magyarországon, valamint biztosította, hogy a lengyel katonák 

továbbutazzanak a Wladyslaw Sikorski tábornok által szervezett lengyel légióhoz. 

Embermentő tevékenységéért számos nemzetközi elismerésben, kitüntetésben részesült, 

Lengyelországban is nagy megbecsülésnek örvend. Henryk Slawik (1894-1944), akit a 

lengyel Wallenbergként is emlegetnek, az első menekültek között érkezett 

Magyarországra, az emigrációs kormány megbízottjaként tevékenykedett Budapesten. 

Idősebb Antall Józseffel együttműködve folyamatos embermentő tevékenységet végzett. 

Az 1944-es letartóztatása után sem árulta el idősebb Antall Józsefet, leányát az Antall 

család bújtatta. Slawikot a mauthauseni haláltáborban végezték ki. 

Grzegorz Lubczyk 2003-ban megjelent kötete és Kapronczay Károly művei alapján 

számos adattal rendelkezünk a magyar–lengyel közös embermentő tevékenységről: 

egyebek mellett tudjuk, hogy több mint százhúszezer menekült érkezett Magyarországra, 

köztük kilencvenezer katona. A zsidó menekülteket idősebb Antall József keresztényként 

vette nyilvántartásba, megmentve így az életüket. Miért érkeztek lengyel menekültek 

Magyarországra? Németország 1939. szeptember elsején megtámadta Lengyelországot, 

szeptember 17-én pedig a Szovjetunió is hadüzenet nélkül támadást indított. Az élet-halál 

harcot vívó országból Ignacy Moscinski köztársasági elnök, a kormány és a hadsereg 

vezetői Romániába távoztak, a németek 1939. szeptember 27-én bevették Varsót. 
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Az első menekülthullám ekkor, szeptember 10-én érkezett a lengyel–magyar közös 

határra. „1939. szeptember. Itt állunk a magyar határon. Tolongás és zűrzavar. És az 

önmagunknak ezerszer is feltett kérdés: beengednek-e vajon? Többezres embertömeg: 

katonák, rendőrök, civilek, fiatal lányok és aggastyánok, gyermekes anyák… Az úttesten 

összezsúfolt kocsik, szekerek, autók tömegétől alig van mozgási lehetőség. Összefagyva, 

éhesen és majdnem reménytelenül állunk a [magyar–lengyel] határon. Mögöttünk 

borzalmas napok és éjszakák, a germán fenevad a hátunk mögött. Beengednek-e? Telnek 

az órák. És megjön a válasz: a határ nyitva van előttünk. Beengednek. A tömeg meglódul. 

A katonák arcán újra megjelenik az elszánt önbizalom: a háborúnak még nincs vége, 

Magyarország csak átmeneti állomás, ahonnan eljuthat az ember valahová, oda, ahol ismét 

harcba szállhat” – írta visszaemlékezésében Mieczyslaw Chrapek egykori lengyel 

menekült, akit Lagzi István idézett munkájában. 

Az akkori segítőkész magatartást jól jellemzik Varga Béla balatonboglári plébános, a 

második világháború utáni Nemzetgyűlés elnökének szavai: „Nem lenne keresztényi 

cselekedet, ha nem nyújtanánk a fáradt vándornak menedéket, amikor nincs tető a feje 

fölött. Hát még ha nem fogadnánk be otthonunkba legközelebbi rokonainkat, amilyenek ti 

vagytok nekünk, drága, lengyel testvéreink.” 

A hálás utókor többek között a Magyar szív (Wegierskie serce) című dokumentumfilmben 

állított emléket Henryk Slawik és idősebb Antall József embermentő tevékenységének. A 

film – amelyet Grzegorz Lubczyk rendezett – azon a kétkötetes albumon alapul, amelyet 

idősebb Antall József hagyatékából állítottak össze. A rendező a filmjét azért is tartotta 

fontosnak – ahogyan azt a magyarországi filmbemutatón hangsúlyozta 2013. december 

11-én a Múlt-kor tudósítása szerint –, hogy Magyarország második világháborús 

szerepléséről a nemzetközi közvélemény számára is ismertté váljon, hogy a Teleki-

kormány visszautasította Hitler kérését, hogy a magyarok is támadják meg 

Lengyelországot délről.  

A filmben megrázó vallomásokat hallhatunk: megszólal Kazimierz Nycz bíboros, varsói 

érsek, Héjj Edit, idősebb Antall József unokája, és a lengyel menekültekkel foglalkozó 

Baló Zoltán ezredes fia is, továbbá a balatonboglári polgármester: ezen a településen 

akkoriban kivételes példaként lengyel gimnázium működött. Ugyanis a németek 

betiltották Lengyelországban és az általuk megszállt Európában a lengyel középfokú 

oktatást. A balatonboglári polgári táborban háromszázkilencvenketten éltek, köztük 
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negyvennyolc olyan gyermek, akinek szülei nem tartózkodtak Magyarországon. „Így 

történt az, hogy 1939. december 24-én karácsony este százfős lengyel énekkar énekelte a 

Stille Nachtot, a Csendes éjt, sírt mindenki a templomban” – idézi fel Ferenc Zarowny az 

eső közös karácsonyt a filmben. 

A VERITAS Történetkutató Intézet munkatársainak forrásfeltáró munkájára alapozva új 

tényeket közlünk arra vonatkozóan, milyen körülmények között éltek Magyarországon a 

lengyel menekültek. A lengyel katonaság felügyeleti szerve a Magyar Királyi Honvédelmi 

Minisztérium 21. osztálya volt. A lengyel internált katonák tizennégy tiszti és öt 

közkatonák számára létesített táborban éltek Magyarországon. Minden táborban működött 

tábori lelkész és orvos is. A táborokban segélyalapokat is létrehoztak, amelyek a katonák 

havi jövedelmének adózása alapján, valamint a kereset bizonyos hányadából jöttek létre. 

Az internált hadsereg tagjai bányákban, mezőgazdasági munkákon dolgoztak. A lengyel 

internált katonák részére száznegyven ágyas kórház állt rendelkezésre Győrött, itt a 

betegek anyanyelvükön beszélhettek az orvosokkal, az ápolószemélyzettel és a budakeszi 

szanatóriumban is működött lengyel orvos. Összesen kilencvenegy lengyel orvos 

tartózkodott Magyarországon. Letkés községben 1942-ben üdülőházat is berendeztek a 

katonáknak. 

Érdekességként említjük meg, hogy 1939. szeptembertől 1940. január 1-éig kilenc, 1940-

ben harminchat, 1941-ben ötven, összesen kilencvenöt lengyel gyermek született 

Magyarországon. A lengyelek számára újság is megjelent, Wiesci Polskie címmel. Polgári 

táborok voltak Bátyán, Böhönyén, Dunamocson, Dusnokon, Ebeden, Fajszon, 

Kadarkúton, Karádon, Karmacson, Mátrafüreden, Nagyszakácson, Nemesbükön, 

Sükösdön, Szentendrén. 

Idősebb Antall József pártfogásával Vácott a Lengyel Tiszti Árvák Otthonában valójában 

zsidó gyermekek – mintegy százan – éltek és tanultak. Ez a menedék számukra az életet 

jelentette. Az általuk kiadott lap címe Megálló a vándorúton volt. Idősebb Antall József 

folyamatosan folytatta embermentő tevékenységét 1944. március 22-ig, a Sztójay 

kormány megalakulásáig, akkor benyújtotta lemondását. A Gestapo a lengyel menekültek 

vezetőivel együtt idősebb Antall Józsefet is letartóztatta, majd Horthy Miklós 

közbenjárására szabadult. A második világháború utolsó évét Somlón vészelte át a család. 
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POLONIA SEMPER FIDELIS – olvashatjuk idősebb Antall József sírján a budapesti 

Farkasréti Temetőben. A sírt minden évben elborítják az emlékezés virágai: a 

magyarországi lengyelek nevében helyeznek el a Bem Társaság tagjai. Soha nem feledve 

azt, hogy idősebb Antall József Henryk Slawikkal vállvetve ember volt az 

embertelenségben, a menekültek menedéke. 

Ma délelőtt Áder János magyar és Bronislaw Komorowski lengyel köztársasági elnök 

ünnepélyesen felavatja Henryk Slawik és idősebb Antall József szobrát a Nemzetközi 

Kongresszusi Központ épülete előtt a lengyelországi Katowicében. Az eseményen részt 

vesz és koszorút helyez el a VERITAS Történetkutató Intézet küldöttsége is, Marinovich 

Endre tudományos főigazgató-helyettes vezetésével. 

Tóth Eszter Zsófia 
a VERITAS Történetkutató Intézet  
tudományos főmunkatársa -  




