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Katyń és a Wallenberg-ügy

Fotó: Internet
Ahogy véget ért a második világháború, te, melyet 1946. április 11-én végre is hajtot- dolták, Magyarországon is van kit elfogni. A
világszerte kezdetét vette a háborús bűnö- tak. A budapesti népügyészség 1945. novem- lengyel ellenállás hírszerzői ugyanis, ott volsök, illetve a győztesek által háborús bűnös- ber 1-én kelt vádirata pedig Imrédy Bélát vonta tak a katyńi sírok feltárásánál is és az ott szernek tekintett személyek felelősségre vonása. felelősségre az Egyedül Vagyunk című folyó- zett információkat Londonba továbbították Ennek során a szövetségesek (és elsősorban iratban megjelent cikkeiért, melyekben szin- ennek a legegyszerűbb útja pedig Magyarortermészetesen a Szovjetunió) az egyébként tén szerepelt Katyń. Nem mindenkit ítéltek el szágon keresztül vezetett. Számos anyag jutott
az NKVD által lengyel tisztek ezrei ellen
azonban nyilvános keretek közt. Azok, akik el így Magyarországról Svájcba és a Vatikánelkövetett katyńi tömegmészárlást is igye- valami oknál fogva közelebbről, részleteiben ba, melyben több önzetlen magyar (pl. Varga
keztek a vesztesek „nyakába varrni” – s ez a
is ismerhették az ügyet, például mert tevéke- Béla) mellett még semleges országok követsétörekvés Magyarországon is megjelent.
nyen részt vettek a katyńi német propagandá- gei (pl. a svéd követség) is a lengyelek segítA magyar holokauszt három főbűnöse- ban vagy éppen kapcsolatban álltak a lengyel ségére voltak.
ként számon tartott Jaross Andor belügymi- ellenállással és hírszerzéssel, azokra az NKVD
A különböző csatornákból begyűjtött, de
niszter és két államtitkára, Endre László és
egységei vadásztak. Ezek pedig nem arról vol- még nem továbbított anyagokat a lengyel emigBaky László népbírósági tárgyalásán példá- tak híresek, hogy a kezük közé került áldoza- ráció a Magyar Általános Hitelbank budapesti
ul, melyet 1945. december 17-től 1946. janu- taikat bármiféle tárgyalás vagy ítélethirdetés páncélszekrényében helyezte el. 1944. márciár 7-ig tartottak a Zeneakadémia nagytermé- után részesítenék büntetésben.
us 19-én a Gestapo ugyan elfogta a magyarorben, a „szovjetellenes” katyńi propagandában
A szovjet speciális egységek tehát - a meg- szági lengyel kémszolgálatot irányító Edmund
való részvétel is a vád részét képezte. Amint szállás részeként - Magyarországon is igye- „Fietz” Fietowiczot és a lakásán talált kulc�az a Jaross Andor részére kirendelt védőügy- keztek a Vörös Hadsereg által elfoglalt terü- csal a Hitelbank széfjét is fel tudták nyitni, a
véd, ifj. dr. Vass István által a tizenkettedik leteken felkutatni és megszerezni az általuk benne talált iratokat azonban nem vitték el,
tárgyalási napon, 1946. január 3-án előa- „kínosnak” tartott katyńi dokumentumokat és hiszen ezek nem a németekre nézve jelentettek
dott védőbeszédből kiderül, Jarosst számta- a német propaganda „kiszolgálóit”. Hasonló terhelő bizonyítékot. A széfet másodjára 1945
lan súlyos vádpont mellett negyedik vádpont- alakulatokat széles körben alkalmazott a Szov- januárjában nyitották fel illetéktelen kezek, s
ként azzal is gyanúsították, hogy saját intéz- jetunió, Berlin ostroma kapcsán például L. A. ennek már súlyos következményei voltak - az
kedése révén került bemutatásra Magyaror- Bezimenszkij „Hitler halála” című könyvében iratok ezúttal ugyanis már szovjet kézre kerülszágon a „Katyni erdőben” című propaganda- a következőket írja feladatukról: „a felderítők és tek. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság amefilm. Habár a kirendelt védőügyvéd a követ- kémelhárítók felkészültek arra, hogy speciális fel- rikai tagjai a Hitelbank igazgatóinak jelentékezőt állapította meg: „a Katyni erdőben című adatokat kell majd végrehajtaniuk: fontos doku- se alapján a következőképpen számoltak be az
film bemutatása a vádlott saját intézkedésének mentumokat kell megszerezniük... ártalmatlanná
esetről: „1945. január 20-án az orosz tisztek egy
nem ismerhető el és ez a főtárgyaláson bizonyít- kell tenniük ellenséges ügynököket.” A magyar- csoportja kereste fel intézetünket. Felnyitottak...
va nem lett”, Jaross Andort egyéb bűnei miatt országi lengyel emigráció értesüléseit ismerve minden széfet és páncéltermet. Elvittek 113 mila népbíróság mégis golyó általi halálra ítél- nem csoda, ha a szovjet hírszerzők úgy gon- lió pengő készpénzt, továbbá mintegy 800 bőrön-
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döt és dobozt, melyeket ügyfeleink helyeztek nálunk
letétbe, és kiürítettek 1400 értékmegőrző rekeszt
is.” Ezek egyikében pedig a szovjetek számára
oly értékes katyńi dokumentumokat is megtalálták - benne többek közt terhelő bizonyítékokkal, nevekkel és címekkel. A fent említett Varga Béla, a nemzetgyűlés akkori elnöke évtizedekkel később így öntötte szavakba
a számára is lebukást jelentő eseményt: „Amikor a németek feladták Pestet, ... a páncélszekrény
az oroszok kezére jutott. Nem sokat teketóriáztak,
felrobbantották, s ami kiömlött belőle, összeszedték. Közte a Katyn-i (sic!) dokumentumokat is,
amit már nem tudtunk Londonba küldeni. Így
derült ki az én szerepem is.” A szovjet hatóságok minden jel szerint nagyon gyorsan áttanulmányozták és kiértékelték a páncélszekrényben talált iratokat, az üggyel kapcsolatban érintett és a dokumentumokban szereplő személyek ugyanis elkezdtek „eltünedezni”
- kezdetét vette az embervadászat.
Ismeretes, hogy a „zsidómentő” Raoul Wallenberg, a svéd követség munkatársa is szovjet
fogságba került, majd a Szovjetunióban halt
meg ismeretlen körülmények közt. Az eleinte „szabadlábon” hagyott svéd diplomatát,
január 19-én Rákosszentmihályon tartóztatták le váratlanul, s a mai ismereteink alapján nagyon valószínű, hogy ebben (ha nem is
egyedüli okként) közrejátszhattak a felnyitott
páncélszekrényben talált iratok is. Józsa Béla
szavait idézve: „Wallenberg eltűnését a legújabb
kutatások a Katyn-i (sic!) erdőben elkövetett szovjet tömeggyilkossággal, a mintegy 14.000 lengyel
tiszt barbár lemészárlásával hozzák kapcsolatba. 1944. novemberében ugyanis lengyel emigránsok Wallenbergnek adták át megőrzésre a
Katyn-i vérengzéssel kapcsolatos titkos lengyel
iratokat. Wallenberg tehát minden bizonnyal túl
sokat tudott erről a sötét ügyről és valószínűleg
ezért kellett őt elhallgattatni, s vele együtt mindazokat, akiknek Wallenberg beszélhetett, esetleg
dokumentumokat mutathatott ezzel kapcsolatban.” Wallenberg eltűnésének ezt a teóriáját
támasztja alá az is, hogy ugyanaznap fogták
el őt is, mint az üggyel kapcsolatban szintén
gyanúsított (és a fellelt iratokban szintén nevesített) Varga Bélát, s ezt Fercsey János is megerősíti visszaemlékezésében: „Amikor Wallenberg eltűnt, orosz katonák jöttek Varga Béláért is,
azzal, hogy Malinovszkij tábornok hivatja. Kispestre vitték, egy katonai fogházba.”
Az elfogottak számára nem sok remény nyílt
a túlélésre, hiszen a Szovjetuniónak mindennél fontosabb volt, hogy ne maradjon tanúja az
NKVD tömeggyilkosságának - és egyébként
is jóval kevesebbért is ítéltek már el embereket, akár ártatlanul is. A Wallenberggel együtt
elfogott Vargát is halálra ítélték, ám utóbbinak egy szerencsés fordulat révén mégis sikerült megmenekülnie: kihallgatásakor egy
magyar származású orosz ezredes tolmácsolt,
aki a foglyot megsajnálva a következő életmentőnek bizonyult tanácsot adta: „Csak az
a fontos, hogy ha Katyńról kérdezik, semmit sem
tud.” Azt pedig, hogy mi várt a foglyokra, s
így valószínűleg az elfogott Wallenbergre is,
szintén Varga Béla visszaemlékezéséből tudjuk, akinek szovjet egyenruhát viselő jótevője
a következőket is odasúgta: „Az első frontvonalnak parancsa volt Sztálintól, hogy mindenkit,
aki valamiképpen összeköttetésbe került Katyńnal,
likvidálni kell!”
A „páncélszekrény áldozatai” közül azonban
nem volt mindenki ilyen szerencsés: az ellenállásban fontos szerepet játszó Mikó Zoltán szá-
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zadost, aki szintén jól ismerte a katyńi vizsgálat anyagait és azok elrejtésében is részt vett,
január végén szintén elhurcolták a szovjetek.
Vele együtt letartóztatott segédtisztje, Bondor Vilmos számára sem volt kétséges letartóztatásuk oka, ami egy későbbi interjújából is
kiderül: „Mikó Zoltán kapcsolatban állott Wallenberggel, akinek révén az 1940-es, a szovjetek
által elkövetett tömeggyilkosság Katynnal kapcsolatos dokumentumai biztonságba kerültek. Egy
nemzetközi intrika áldozatai lettünk, Mikó az
életével fizetett ezért.” Míg Mikót kikényszerített vallomása alapján halálra ítélték és kivégezték, segédtisztjét „csupán” 25 év börtönre
ítélték, ahonnan majd csak 1955-ben szabadulhatott. A svéd diplomata „eltűnésének” okaival kapcsolatban szintén árulkodó jel, hogy
kihallgatói többször is arról faggatták, hogy
mit tud Wallenbergről és a „dokumentumokról”. Bondor visszaemlékezésében a következőképpen összegezte a Hitelbank széfjében talált
iratok alapján letartóztatottak tragédiáját: „El
kellett tehát tüntetni a nyomokat. Wallenberg és
a lengyelek már fogva voltak. Sőt, a végén Mikó
is. Így az egyéb terhelő adatok kihangsúlyozásával
elkendőzték az igazságot. Kikényszerítettek belőle
egy olyan tanúvallomást, ami halálos ítéletet von
maga után, és ezzel be is fejezték az ügyet. ... Mikó

hamar rádöbbent, hogy mire megy a játék, és már
a bírósági tárgyalás előtt is sejtette, hogy ügyünk
tragikusra fordult. Már akkor rájött, hogy mind
a ketten Katyń áldozatai vagyunk.”
Ne felejtsük el azonban, hogy - amint arra
Ungváry Krisztián is rámutatott - a betegesen
gyanakvó szovjet kémelhárítás szemében mind
Wallenberg, mind Varga, mind Mikó, mind
pedig Bondor bűnösnek számított, mivel más
országok kémszervezeteivel álltak kapcsolatban. Wallenberg ugyanis az amerikai Háborús Menekültügyi Hivatal (WRB) megbízásából került Budapestre, ami azt is feltételezte, hogy kapcsolatban állhatott az amerikai titkosszolgálattal is, Bondor és Mikó a nyilas
Fővezérség Különleges (szabotázzsal és hírszerzéssel foglalkozó) csoportját vezette, Varga Béla pedig külföldi útjai során csempészett
dokumentumokat Svájcba, a lengyel földalatti szervezetek kérésére. Habár nagy valószínűséggel mindannyian a katyńi dokumentumok áldozatai, abból a szempontból legalábbis mindenképpen, hogy ezek nyomán kerültek
szovjet kézre, már csak az ellenállással fenntartott kapcsolataik révén is valószínűsíthetően előbb-utóbb a szovjet hatóságok „célkeresztjébe” kerültek volna.

