
WYDARZYŁO SIĘ W XX WIEKU 37

GGotowy do walki za ojczyznę 
i idee Korompay był dosko-
nale wykształcony, znał kil-
ka języków, poświęcił się na-

uce. W cywilu pracował jako dyplomata, 
lektor uniwersytecki, nauczyciel języka 
węgierskiego; w wojsku doszedł do ran-
gi kapitana. Jego życie ściśle i ostatecz-
nie złączyło się z historią i losami Polski 
podczas I wojny światowej. Wtedy  to 
poznał w Galicji swoją przyszłą żonę. 
Miał dwie ojczyzny i nie wahał się ani 
chwili, aby pospieszyć jednej z nich na 
pomoc, gdy coś zagroziło jej bezpie-
czeństwu. Zgłosił się na ochotnika do 
polskiej armii, kiedy we wrześniu 1939 
roku wojska niemieckie ruszyły na Pol-
skę. Trafi ł do niewoli sowieckiej, skąd 
na ogół nie było już powrotu. Podobnie 
jak jego towarzysze niedoli czekał z na-
dzieją, że znowu ujrzy swoich bliskich. 
Profesor István Kovács, historyk bada-
jący polsko-węgierskie związki histo-
ryczne, polonista i dyplomata, uważa, 
że musiała istnieć szansa na ucieczkę 
Emánuela Korompayego. Wiosną 1940 
roku doszło natomiast do zdarzenia, któ-
rego nikt się nie spodziewał. Szczery 
orędownik i popularyzator przyjaźni 
węgiersko-polskiej do dziś spoczywa 
z licznymi współtowarzyszami niewoli 
w jednym z masowych grobów.

Węgier, który stał się Polakiem
Emánuel Aladár Korompay urodził się 
w 1890 roku w Budapeszcie jako piąte 
dziecko w zamożnej rodzinie apteka-
rzy z północnych Węgier. Ochrzczony 
w obrządku rzymskokatolickim, w 1908 

roku zdał maturę w Gimnazjum Kalwiń-
skim przy ul. Lónyai, następnie studio-
wał w Rzymie, Wiedniu i Budapeszcie. 
W 1912 roku otrzymał dyplom nauczy-
cielski w zakresie fi lologii klasycznej 
na Wydziale Humanistycznym Królew-

Polski ofi cer z Węgier
Anita M. Madarász

W jego żyłach nie płynęła ani 
kropla polskiej krwi, a jednak 
to z krajem nad Wisłą związał 
swoje życie. Tłumaczył na 
węgierski literaturę polską, 
wydał pierwszy słownik 
polsko-węgierski. Emánuel
Aladár Korompay był jednym 
z tych Węgrów, których bestial-
skie zamordowanie wpisało się 
w polską tragedię narodową.
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skiego Uniwersytetu Węgierskie-
go. Przed wybuchem I wojny 

światowej uczył w gimnazjum 
w Léva (obecnie Levice, Sło-
wacja). Kontynuując rodzin-
ną tradycję, zdobył także 
dogłębną wiedzę w dzie-
dzinie farmacji, co potwier-
dza otrzymany przez niego 
w 1914 roku dyplom. Pod-
czas Wielkiej Wojny został 
zwerbowany do armii au-
stro-węgierskiej, trafi ł na 
front wschodni w Galicji, 
do twierdzy przemyskiej. 
Wtedy bliżej poznał Po-
laków. Jak można prze-
czytać w książce Istvána 
Kovácsa A barátság 
anatomiája (Anatomia 
przyjaźni), Korom-
payego „urzekła ich 
bezinteresowna miłość 
do ojczyzny, bohater-
stwo, niezachwiana 
wiara w rychłe zmar-
twychwstanie Polski, 
pragnienie czynu”. 
Sympatia jeszcze się 
pogłębiła, gdy poznał 

Mieczysławę Grabas, pracującą w Prze-
myślu jako tłumaczka Węgrów. Wkrótce 
się pobrali – mimo protestów obu ro-
dzin. Młodzi małżonkowie mieszka-
li w dwóch miejscach, krążyli między 
Léva a Budapesztem. Byli naocznymi 
świadkami przełomowych wydarzeń hi-
storycznych w tych miastach – przyłą-
czenia Léva do Czechosłowacji i utwo-
rzenia w Budapeszcie komunistycznej 
Węgierskiej Republiki Rad (1919).

Po tym, jak znalazł ostoję w życiu pry-
watnym, w ostatnim roku wojny jego ka-
riera wojskowa nabrała rozpędu – 11 maja 
1918 roku awansował na porucznika re-
zerwy 13. batalionu strzelców. W tym 
samym roku młode małżeństwo razem 
z córeczką Iloną wróciło do Polski, gdzie 
Korompay w 1919 roku przyjął polskie 
obywatelstwo, a następnie wstąpił do Woj-
ska Polskiego. W 1930 roku został prze-
niesiony w stan spoczynku w randze ka-
pitana, nie wrócił jednak na Węgry, lecz 
objął stanowisko prezesa Towarzystwa 
Polsko-Węgierskiego w Warszawie. Na-
stępnie przyjął stanowisko lektora języka 
węgierskiego i nauczyciela na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Pozostawił po sobie 
cenny i trwały dorobek jako wykładow-
ca i naukowiec – w 1936 roku opubliko-
wał pierwszy słownik węgiersko-polski 
i polsko-węgierski. Tak w roku publikacji 
słownika pisało węgierskie czasopismo 
literackie „Napkelet”: „Jest to pierwszy 
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  Emánuel i Mieczysława Korompayowie

  Marta Korompay
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tego typu eksperyment, w ślad za którym 
z pewnością przyjdą niedługo obszerniej-
sze pozycje. Pierwszy węgiersko-polski 
słownik to zgrabna i poręczna książecz-
ka, która zaspokoi najpilniejsze potrzeby”. 
Dwa lata później Korompay wydał roz-
mówki kieszonkowe, przełożył też na wę-
gierski dzieła polskiej pisarki Zofi i Kos-
sak. Kres jego karierze naukowej położył 
wybuch II wojny światowej.

W sowieckim obozie 
Zawiązany 23 sierpnia 1939 roku pakt 
Ribbentrop–Mołotow zaważył na losie 
Emánuela Korompayego, podobnie jak 
wielu jego rodaków. Dotychczasowych 
wrogów zmienił w „przyjaciół”. Zgodnie 
z duchem paktu wojska sowieckie zaata-
kowały Polskę w siedemnastym dniu woj-
ny niemiecko-polskiej. Na wieść o wybu-
chu wojny Korompay zgłosił się do służby 
wojskowej. Mobilizacja zastała go jesz-
cze w sierpniu 1939 roku na Węgrzech, 
gdzie akurat przebywał na wyjeździe na-
ukowym ze studentami. Nie wahał się ani 
chwili – nie wyobrażał sobie, że mógłby 
się uchylić od obowiązku poborowego 
w czasie wojny, pozostając na Węgrzech 
albo prosić za pośrednictwem poselstwa 
Węgier w Warszawie o zwolnienie od 
służby. Po zaciągnięciu się do wojska 
został odkomenderowany jako kapitan 
w okolice Lwowa, gdzie dostał się do 

niewoli sowie-
ckiej. Pojmani 
polscy ofi cero-
wie w paździer-
niku 1939 roku 
trafi li do 138 obo-
zów przejściowych 
w Związku Sowie-
ckim, a miesiąc później 
zostali rozwiezieni do 
trzech większych obozów 
w okolicach Kozielska, 
Starobielska i Ostaszkowa. 
Korompay razem z broniący-
mi Lwowa ofi cerami polskimi 
znalazł się w urządzonym w daw-
nym klasztorze obozie jenieckim 
w Starobielsku, leżącym na południo-
wy wschód od Charkowa. Amerykański 
pisarz Allen Paul napisał w książce Ka-
tyń: „Około połowy spośród 3910 więź-
niów Starobielska dostało się do niewoli 
po kapitulacji Lwowa 22 września 1939 
roku, po gwałtownym, ale nieskoordy-
nowanym natarciu Armii Czerwonej 
i Wehrmachtu. Na obszarze kilku hek-
tarów obozu internowano ośmiu genera-
łów, cały personel Wojskowego Instytutu 



Gazowego 
oraz kapela-
nów wszystkich 
wyznań. Było tam 
również kilkuset lekarzy, 
inżynierów, adwokatów, nauczy-
cieli, urzędników i polityków”.

O istnieniu tych trzech obozów wie-
dział polski rząd na emigracji. Wiedziały 
też zaniepokojone rodziny jeńców, gdyż 
ci do końca marca 1940 roku mogli wy-
syłać listy. Po wybuchu wojny bliscy 
Emánuela Korompayego przeżyli cięż-
kie chwile – najpierw musieli uciekać 
z Warszawy, a po powrocie niemało 
cierpienia przysporzył im brak wiado-
mości o mężu i ojcu. Za pośrednictwem 
Czerwonego Krzyża próbowali zdobyć 
informacje na temat miejsca jego prze-
bywania, szukali go m.in. w obozach 
dla polskich uchodźców na Węgrzech 
i w Rumunii. Pierwszy znak życia dał 
w święta Bożego Narodzenia 1939 roku 
i na dozwolonej przez władze obozu nie-  Karta pocztowa Emánuela Korompayego wysłana ze Starobielska do żony Mieczysławy

  Elżbieta 
Korompay
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zaklejonej karcie pocztowej poinformo-
wał bliskich, że jest w niewoli w Staro-
bielsku, a w następnym liście napisał, że 
niedługo ich dokądś przenoszą. Histo-
ryk Károly Kapronczay podaje w pra-
cy Orsós Ferenc és a katyńi tömegsírok 
azonosítása (Identyfi kacja Ferenca Or-
sósa i masowych grobów w Katyniu), 
że „według jego dawnych towarzyszy 
niedoli, którzy przeżyli wojnę, Korom-
pay długo odwlekał myśl o ewentualnej 
ucieczce, a nawet pewnego razu, kiedy 
został w tyle za maszerującymi jeńcami, 
przez co rosyjski strażnik przycisnął go 
do muru i zwymyślał, odezwał się po 
węgiersku. Gdyby towarzysze nie »za-
świadczyli« o jego polskości, zastrzelo-
no by go na miejscu”. Nigdy więcej nie 
napisał do rodziny, wieść o nim zaginęła.

Ostatnie dni w wirze wydarzeń
2 marca 1940 roku Ławrientij Beria, so-
wiecki ludowy komisarz spraw wewnętrz-
nych, napisał do Stalina kilkustronicową 
notatkę, w której zalecił „sprzątnięcie” 
obozów NKWD w Ostaszkowie, Koziel-
sku i Starobielsku oraz przedsięwzięcie 
drastycznych środków wobec polskich 
jeńców. 5 marca czterech członków Biu-
ra Politycznego KC Wszechzwiązkowej 
Partii Komunistycznej (bolszewików) 
przyjęło wniosek, dając Berii i NKWD 
wolną rękę w sprawie jeńców. Dokument 
określił też sposób egzekucji: „Biorąc pod 
uwagę, że wszyscy oni są zatwardziały-
mi i niepoprawnymi wrogami władzy 
sowiec kiej, NKWD ZSRR uważa za nie-
zbędne […] zastosowanie wobec nich naj-
wyższego wymiaru kary – rozstrzelania”.

Przez kilka tygodni z obozów odcho-
dziły transporty. Wcześniej jeńców ze 
wszystkich trzech obozów zaszczepio-
no na dur brzuszny i cholerę, a dla nie-
poznaki i stworzenia mylnego wrażenia 
rozdano im zapakowany w papier suchy 
prowiant. Wreszcie pociągi i karetki wię-
zienne z zamalowanymi oknami zwane 
czornyje worony (czarne kruki) przybyły 
na wyznaczone miejsce egzekucji. Ni-
czego niepodejrzewające ofi ary zabija-
no pojedynczo strzałem w tył głowy, po 
czym zrzucano do masowych grobów 
w Katyniu pod Smoleńskiem, Miedno-

je koło Tweru i lasach w Piatichatkach, 
które dziś znajdują się na przedmieściach 
Charkowa. Emánuela Korompayego za-
mordowano strzałem w potylicę w char-
kowskim areszcie, a jego ciało przewie-
ziono do pobliskich Piatichatek.

Śmierć Korompayego nie oznaczała 
końca tragedii w rodzinie. Jego urodzo-
na w 1919 roku córka Marta, sanitariusz-
ka ochotniczka, zginęła na oczach matki 
w czasie niemieckich nalotów na hotel 
Europejski w Warszawie. Drugą córkę, 
Elżbietę, która razem z matką działała 
w konspiracji jako łączniczka, zatrzy-
mało w 1943 roku gestapo i torturowało 
w obecności matki. Dziewczyna popeł-
niła samobójstwo w więzieniu. Żona Ko-
rompayego, która była świadkiem śmierci 
dwóch córek, zmarła w 1944 roku w obo-
zie koncentracyjnym Auschwitz.

Z całej rodziny ocalała tylko jedna cór-
ka, ale i ona przeżyła koszmar w czasie 
wojny. Pod koniec 1944 roku Ilona Ko-
rompay została wywieziona na Syberię 
i dopiero w latach pięćdziesiątych udało 
jej się powrócić do kraju. Chcąc odnaleźć 
ojca, wiosną 1945 roku zapytała w obo-
zie dla internowanych w Chabarowsku 
pewnego sympatyzującego z Polakami 
ofi cera sowieckiego, czy słyszał o Katy-
niu i co się stało z polskimi ofi cerami. Tak 
Ilona Korompay wspominała tę rozmowę 
w 1990 roku: „Rosyjski generał poczer-
wieniał, oczy mu się zwęziły, sięgnął po 
broń. Po krótkiej chwili zapanował nad 
sobą i cicho powiedział: »Katyń! Niech 
pani nigdy więcej nie wymawia tego sło-
wa! Ma pani szczęście, że to mnie pani 
zapytała!«. Kiedy odbiegł, ostatecznie 
przekonałam się, że ojciec nie żyje…”.

Po ofi cjalnym uznaniu odpowiedzialno-
ści władz sowieckich za zbrodnię katyńską 
ekshumowano w 1991 roku masowy grób 
ofi ar obozu w Starobielsku. Mimo że na-
zwisko Korompayego fi guruje w rejestrze 
osób zamordowanych w Charkowie, jego 
zwłok nigdy nie zidentyfi kowano.

Upamiętnienie
Pamięć o Emánuelu Korompaym jest pie-
lęgnowana w wielu miejscach zarówno na 
Węgrzech, jak i w Polsce. Pierwszą tablicę 
pamiątkową ku czci Korompayego umieś-

cił Komitet Katyński 12 kwietnia 1992 
roku na budynku u zbiegu ulic Podchorą-
żych i Hołówki w Warszawie, w którym 
przed wojną mieściło się jego mieszka-
nie. Na tablicy widnieje napis: „W tym 
domu mieszkał Emánuel Korompay, ofi -
cer Wojska Polskiego, więzień Starobiel-
ska, zamordowany w 1940 przez NKWD 
w Charkowie”. W wyniku Zbrodni Katyń-
skiej zginęło 22 mieszkańców tego domu.

W Piatichatkach pod Charkowem 
17 czerwca 2000 roku państwo polskie 
postawiło pomnik upamiętniający ponad 
tysiąc zamordowanych tam Polaków, mię-
dzy innymi Emánuela Korompaya.

21 listopada 2002 roku w obecności 
posłów węgierskich uroczyście przecię-
to wstęgę pod polskojęzyczną tablicą 
na jednym z budynków Uniwersytetu 
Warszawskiego, gdzie niegdyś mieści-
ła się – wtedy jeszcze pod inną nazwą 
– Katedra Hungarystyki. W obu uro-
czystościach uczestniczyła Ilona Ko-
rompay, jedyna ocalała córka kapitana. 
Zmarła w 2010 roku w Polsce.

W związku z 70. rocznicą Zbrodni 
Katyńskiej na cześć dwóch jej ofi ar po-
chodzenia węgierskiego, Emánuela Ko-
rompayego i Oskara Rudolfa Kühnela, 
samorząd komitatu (odpowiednika wo-
jewództwa) Csongrád ufundował tabli-
cę pamiątkową w Łodzi.

8 kwietnia 2011 roku w budapeszteń-
skiej III Dzielnicy uroczyście odsłonięto 
Pomnik Męczenników Katynia. W po-
bliżu zasadzono też dwa dęby ku czci 
węgierskich ofi ar, w tym Emánuela Ko-
rompayego.

21 marca 2014 roku prezydenci Polski 
Bronisław Komorowski i Węgier János 
Áder odsłonili na ścianie Gólyavár, 
w kampusie Wydziału Humanistycz-
nego Uniwersytetu im. Loránda Eötvö-
sa w Budapeszcie, tablicę poświęconą 
dawnemu studentowi, polskiemu kapi-
tanowi rezerwy, Emánuelowi Aladáro-
wi Korompayemu. Po złożeniu wieńców 
prezydenci wspólnie zasadzili dąb na pa-
miątkę tego wydarzenia. 
Anita M. Madarász – węgierska historyk, pracownik 
Komitetu Pamięci Narodowej (Nemzeti Emlékezet Bizottsága )

Przekład z języka węgierskiego: Karolina Wilamowska 
(Węgierski Instytut Historyczny)


