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Engedtessék meg, hogy az előadásom címében „Magyarok és Katyń” foglalt 

mondanivalómat személyes emlékkel kezdjem. Katyńról először kiskoromban – lehettem 5-6 éves 
– Désen (ahol édesapám a helyi Nemzeti Bank főnöke volt, amiértis kemény árat fizetett 1945 
után) hallottam először. Nyilván szüleim beszélgetéseiből. Én akkor úgy tudtam: „Katinyin”. 
Imádtam „kivájkálni” az újságokból az illusztrációkat, s emlékszem, ahogy édesanyám kirántotta  
kezemből a német propaganda kréta papírra nyomott „Signal” c. lapját a katyńi tömegmészárlás 
áldozataink feltárásáról tudósító képeivel. A magyar közvélemény pontoson értesült az 1941-ben 
a katyńi vérengzés igazi – tehát szovjet – elkövetőiről. Ez természetesen annak tudható be, hogy a 
Németországgal akkor (kényszerből) szövetséges Magyarországon a német propaganda ugyancsak 
erős volt. A másik ok, hogy a katyńi áldozatokat azonosító ill. a kivégzés időpontját pontosan 
megállapító nemzetközi bizottság tagja, majd annak vezetője dr. Orsós Ferenc magyar professzor 
volt. (Zárójelben azonban megjegyezném –későbbi tapasztalataim alapján - hogy a katyńi 
tömegmészárlás tetteseit ismerő magyar közvélemény egy része a későbbiekben nem akart 
tudomást venni a náci haláltáborokról).   

 
Ki volt dr. Orsós Ferenc professzor? 

Magyar Életrajzi Lexikon, Akadémia Kiadó, Budapest, 1969: „(…) A II. világháború idején 
részt vett a katyńi tömegsírok feltárásában, mint a hitleri kormányzat által létrehozott nemzetközi 
orvosszakértői bizottság tagja. Többek között ez ügyben adott hamis szakértői véleményiért 
háborús főbűnösnek nyilvánították. Számos szakértői véleményét szélsőjobboldali politikai 
állásfoglalása befolyásolta.” 

Életpályáját nézzük meg közelebbről:  
1879. augusztus 22-én született Temesváron több gyermekes sváb család tagjaként. Az 

eredeti Spindl névről Orsósra magyarosított. 
Orvosi tanulmányait Budapesten végezte (19O3). Kaposvárott volt kórboncnok főorvos, 

majd 1913-ban a budapesti egyetemen magántanári képesítést nyert kórbonctanból.  
1914-ben mozgósítják mint sebészt, majd egy tábori kórház parancsnoka. Az itt végzett 

tevékenysége a későbbiekben óriási jelentőséggel bír, ugyanis hatalmas gyakorlati ismeretet 
szerzett a lőtt és vágott sebekkel és azok következményeivel (többek között az agyban 
bekövetkezett reakciókkal) kapcsolatban. 

1917. Orosz hadifogságba kerül. Uralban egy fogolytábor orvosa, onnan viszontagságos úton 
hazakerül.  

1918. megszervezi a debreceni kórbonctani intézetet, melynek vezetője lett. 1921. Az általa 
szervezett Törvényszéki Orvostani Intézet vezetője (1944 decemberégig) A Magyar Tudományos 
Akadémia és sok más külföldi tudományos társaság, szervezet tagja. Kórbonctani és törvényszéki 
orvostani munkássága: mintegy 250 könyv és publikáció. 



Mind a mai napig az egyik legnevesebb törvényszéki orvostani szakértő. Sok magyar és nem 
magyar orvos szerint el kell választani tudományos munkásságát politikai tevékenységétől. (Ha jól 
tudom, egyedüli publikáció: Petényi Géza: O.F.dr „szakértői” és „tudományos” tevékenységéről 
(Orvosok Lapja, 1945). 

Politikai tevékenysége: Meg vagyok győződve, hogy jobboldali nézeteit az 1917-és 
oroszországi forradalom tapasztalatai, majd az 1919-as magyar Tanácsköztársaság eseményei 
alakították ki.  

Több jobboldali szervezet tagja ill. vezetője. Többek között a Magyar Orvosok Nemzeti 
Egyesület (MONE) országos elnöke. 

Az Orvosi Kamara képviseletében a Felsőház tagja (1941-1945), ahol 1943-ban állást foglal a 
soronkövetkező zsidótörvény mellett, amiért 1945-ben kizárják az MTA-ból . 

Másik vád ellene, hogy 1945-46-ban a Halle am Saaléban az odamenekített budapesti 
egyetem orvos karának dékánja. Az Életrajzi Lexikon szerint: „a nyilas kormány által odatelepített 
budapesti egyetem kormánybiztosa”. 

Legfőbb vád ellene azonban Katyń. 
Nem politika nézeteiért, hanem szakmai tudása miatt lett a katyńi tömeggyilkosságot vizsgáló 

nemzetközi bizottság tagja majd vezetője. 200 boncolást végzett, ill. vezetett a helyszínen. 
Szakismerete alapján állapították meg, hogy milyen távolságról lőtték tarkón az áldozatokat. Ő 
fedezte fel, hogy a még élő áldozatokat négy élű szovjet bajonettel gyilkolták meg. Az Ő ismeretei 
alapján állapították meg, hogy milyen virágporokat (Pollens) tartalmazott a levegő a kivégzés, ill. a 
holttesteknek a tömegsírokba történt bedobásakor. Megvizsgálták a tömegsírokra ültetett fák 
évgyűrűit. Mindez segítségével sikerült pontosan megállapítani a tömeggyilkosság pontos 
időpontját(azaz 1940 április), amelyet a nemzetközi bizottság egyhangúan elfogadott.  

1945. Budapest „felszabadítása” után különleges szovjet egység kutatott Orsós professzor 
után. Archivumát a Szovjetúnióba hurcolták. Jelenleg Az új magyar-orosz levéltári egyezmény 
alapján a Magyar Országos levéltár igyekszik visszaszerezni.   

Az NKDV letartóztatta a nemzetközi bizottság Marko Markow bolgár, Aleksandru Berkle 
román, Františka Hájek cseh professzor tagját. Mindnyájan nyilvánosan elismerték „tévedésüket”. 
Berkle professzor bevallotta, hogy csak a nácik és Orsós nyomására írta alá a jegyzőkönyvet. 
Ennek alapján  kérték a szovjetek az amerikai zónában tartózkodó Orsós kiadatását, amit az 
amerikaiak megtagadtak. Orsós professzor élete végéig az amerikaiak oltalma alatt állt. Orsós félt 
a szovjetek bosszújától, ezért csak évente egyszer látogathatta meg a Svédországban élő leányát, 
amerikai testőrökkel. 

1946-tól 1962. augusztus 25-én Mainzban bekövetkezett haláláig, a helyi egyetem művészeti 
anatómia professzoraként (maga is kiváló festő) dolgozott. 

    
Másodszor a magyar „Katynyin”-nal a 70-es években találkoztam, amikor megismerkedtem 

Korompay Ilonával Varsóban. Ismeretségünk során kiderült, hogy a Harkóvban agyonlőtt, az 
un. Katyńi listán szereplő Korompay Emánuel Aladár százados leánya. Elbeszélése megrendítő 
volt. Édesapja 1890-ben született Léván (ma Levice - Szlovákia). Az I. világháború idején 
Przemyślben szolgált, ahol megismerkedett Mieczysława Grabas lengyel lánnyal, akit 1917-ben 
feleségül vett, mindkét család tiltakozása ellenére . A fiatalok Budapesten és Léván éltek, ahol 



megélték Léva Csehszlovákiához csatolását  és Magyarországon a kommunista 
Tanácsköztársaságot. 

1918-ben született Ilona lányukkal (a Varsóban élő magyarok számára Ilona nénivel) 
visszatértek Lengyelországba, ahol a papa felvette a lengyel állampolgárságot és 1931-ig mint 
főhadnagy, majd százados a lengyel hadseregben szolgált. Leszerelése után  

A varsói Tudományegyetemen első magyar lektoraként (többek között az első magyar-
lengyel szótár szerzője) és a varsói magyar követség kulturális referenseként dolgozott. 

1939-ben mint tartalékos századost mozgósították. Szovjet hadifogságba került, majd a 
szovjetek tarkón lőtték. 

Családjuk további története a Ribbentrop-Molotov egyezmény szülte szovjet-náci történet 
példája. A családapa, azaz Aladár a szovjetek áldozata. Márta lányuk (szül. 1919) a Lengyelország 
elleni német támadás idején Varsóban, mint önkéntes ápolónő, édesanyja szemeláttára, 
bombatámadás áldozataként halt hősi halált. 

Elżbieta – Erzsébetet, aki édesanyjával részt vett a lengyel Hitler ellenes földalatti 
mozgalomban , 1943-ban a Gestapo letartóztatta és édesanyja jelenlétében megerőszakolták és 
kínozták. Erzsébet a börtönben öngyilkos lett, hogy ne adja ki társait (emlékét a lengyelek őrzik). 
Édesanyjuk, Mieczysława 1944-ben Auschwicben tífuszban pusztult el. A mindent túlélő Ilona 
háború utáni életútja is megrázó, ami egy külön előadást (cikket) érdemelne meg. 2011-ben 
Varsóban hunyt el. 

Korompay Emánuel Aladár emlékét tábla örökíti meg. Az első Stefan Melak, a katyńi Bizottság 
hajdan illegális szervezet vezetőjének (a szmolenszki szerencsétlenség áldozatának) 
kezdeményezésére e sorok írója (akkor mint varsói magyar nagykövet) saját költségére kétnyelvű 
emléktáblát adományozott azon ház falán, ahol Korompay Aladár lakott. (Megjegyzendő, hogy a 
ház lakói közül huszonheten vesztették életüket Katyńban) 

A másik Korompay Aladár emlékét megörökítő tábla a varsói Tudományegyetem egyik 
épületében látható.  

    
Katyń második magyar, félmagyar (édesanyja volt magyar) áldozata Oskar Kuehl százados. 

Róla Andrzej Przewoźniktól, a szmolenszki repülő szerencsétlenség áldozatától szereztem 
tudomást.  

A katyńi kérdésben kevésbé járatos magyar hallgató, ill. olvasó részére: Lengyelország és a 
Szovjetunió között megnemtámadási szerződés volt érvényben, miközben Ribbentrop, a náci 
Németország külügyminisztere és Molotov, a Szovjetunió külügyi népbiztosa 1939 augusztusában 
titkos paktumot irt alá Lengyelország (tegyük hozzá, hogy Közép-Európa) felosztásáról. 1939. 
szeptember 1-én Németország megtámadta Lengyelországot, majd a még védekező lengyel 
hadsereget szeptember 17-én hátba támadta a vörös hadsereg és megszállta az akkori lengyel 
állam nagyobbik részét. A szovjetek ellen nem harcoló (azaz semleges) hadsereg orosz fogságba 
került tisztjeit (mintegy 20 ezer főt) 1940-ben lemészárolták. 

Tegyük hozzá, hogy a világ közvéleményével (lásd Andrzej Wajda filmjét) ellentétben ezek 
nemcsak hivatásos tisztek, hanem civilben orvosok, politikusok, tudósok, papok, tisztviselők 
volta, tehát a lengyel elit kimagasló képviselői, pl. az izraelita tábori főrabbi.  



Népszerű az a nézet, hogy a németek faji alapon, a szovjetek osztályharc keretében követték 
el a népirtást. Nos, megkockáztatom azt az állítást, hogy mindkét esetben tudatos,faji alapú 
népirtásról volt szó. 

Kevesen tudnak arról, hogy 1938-39-ben a Szovjetunióban élő lengyelek tömegét deportálták 
Kazahsztánba és 111 ezer 91 lengyelt (felekezeti hovatartozás nélkül) gyilkoltak meg. 

Összehasonlításul 55 szenátust (azaz a felsőház tagját) a németek, 44-et a szovjetek ölték 
meg.  

A fent említett több mint százezer és a katyńi áldozatok egyrészének sírja mind a mai napig 
ismeretlen. 


