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EMBER AZ EMBERTELENSÉGBEN
IN MEMORIAM OMÁNYI KÁLLÓ FERENC RK. VÉRTANÚ TÁBORI FŐESPERES
(1894. december 8 –1944. október 29.)
– Szerkesztette: Tamás-Tarr Melinda –

Krisztus Király katonája, Kálló Ferenc esperes posztumusz Jad Vasem kitüntetése 2005.
november 28-án lesz a MTA székházának dísztermében.
(http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=99112)

«Minden alkalmat megragadok arra, hogy mind a szószéken, mind
magánbeszélgetésekben a béke áldásait szembeállítsam a
háborúval... Én pap vagyok, nekem ez a kötelességem, nekem
nincs családom, nincs gyermekem. Ha engem ezért megölnek,
akkor kapok egy gyorsvonati jegyet a mennyországba – átszállás
nélkül.» [Kálló Ferenc]
«Ő, akinek életszentsége egyelőre ugyan még kevesek, de hisszük
egyre többek erőforrásává, nagyszerű példájává válik»

[Kálló György]

Jad Vasem, a Világ Igaza kitüntetést kapja posztumusz kiterjedt
rokonságunk mártírja: Ományi Kálló Ferenc. «Ő, akinek életszentsége
egyelőre ugyan még kevesek, de hisszük egyre többek erőforrásává,
nagyszerű példájává válik» [Kálló György, Dr. Bonaniné Tamás-Tarr
Melindának írt e-leveléből, Szeged, 2005. november 16.] A kitüntetés
átadására 2005. november 28-án a Magyar Tudományos Akadémia
dísztermében kerül sor. A család nevében az oklevelet a mártírhalált
halt tábori esperes hatgyermekes, negyedik testvére, Dr. Kálló Antal
első szülött fia, Dr. Kálló Kamill ny. orvos veszi át. Jelen lesznek
testvérei: György (ny. tanár), Antal (ny. jogász) Szilárd (közgazdász),
Gábor
(állattenyésztő
és
kereskedelmi
vállalkozó),
László
(adótanácsadó), valamint a még élő második generációs unokatestvéri
csapat is. (Tavaly a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet 14 magyar embernek, 12-nek,
köztük Karády Katalinnak posztumusz ítélte oda a Világ Igaza kitüntetést. Az elismerő
oklevelet és emlékplakettet David Admon, Izrael Állam budapesti nagykövete 2004.
december 15-én a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében adta át.)

A kitüntetésben olyan nem zsidó emberek részesülnek, akik a vészkorszak idején sokszor
életük kockáztatásával, minden ellenszolgáltatás nélkül mentették az üldözötteket. Az izraeli
parlament, a Knesszet 1953-ban törvényt hozott: létrehozzák a Jad Vasem Intézetet azzal a
feladattal, hogy gyűjtse össze a Holokauszttal, 6 millió zsidó elpusztításával összefüggő
dokumentumokat és vegye föl a kapcsolatot azokkal a keresztény emberekkel, akik segítettek
üldözött zsidó társaikon. Eddig 24 országból 17 ezer olyan embert kutattak föl, aki önzetlenül
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mentette zsidó barátait, munkatársait, ismerőseit és ismeretleneket a Holokauszt idején. Az ő
nevüket emléktáblán örökítik meg a jeruzsálemi Jad Vasem Múzeumban.
Az 1967-ben megszakadt, majd az 1989-ben helyreállított magyar-izraeli diplomáciai
viszony, vagyis 22 év után még abban az évben először magyar embereknek is átadtak Világ Igaza
kitüntetést.
Az idén újabb 13 magyar embernek ítélte oda a Világ Igaza kitüntetést a jeruzsálemi Jad Vasem
Intézet. A Jad Vasem Intézet adatai szerint eddig 650 magyar kapta meg az elismerést. A
díjazottak közül tízen posztumusz részesültek az elismerésben: a mi Feri nagybátyánk is közéjük
tartozik... Tiszta szívből remélem, hogy a mottóban és ezen írás elején idézett távoli, nagyanyai
ági unokabátyám, Kálló György szavai beteljesülnek. Fényképével együtt meggyilkolásakor viselt
véres reverendája és fehérneműje a budapesti Hadtörténeti Múzeumban látható, valamint
fényképe a többi mártírhalált halttal együtt az Andrássy úton a Terror Háza celláinak egyikében is
megtalálható. A cellában megálltam kifüggesztett képe alatt néhány percig gondolatban hozzá
beszéltem és imádkoztam.

Kálló Ferenc tábori esperes - egyik
nagy költőnk, Juhász Gyula (anyja
neve:
Kálló
Matild)
rokonának
mártírhalálának 55., születésének 105.
évfordulójára először olasz nyelven
írtam megemlékezést jelen írásom
címével az «Osservatorio Letterario»
általam alapított és szerkesztett
kulturális, irodalmi és egyéb művészeti folyóirat 1999. évi 9/10.
dupla számában (http://digilander.libero.it/osservletter/kallo.htm).
61 évvel ezelőtt, Budapesten 1944. október 28-án, este
nyolc óra tájékán egy Buick típusú személygépkocsi állt meg a
Márvány utca 23-as számú ház előtt. Bőrkabátos férfi szállt ki és
eltűnt a sötét kapualjban. A kocsi rendszámtáblája ronggyal volt
letakarva. Kis idő múlva a házból lépések zaja hallatszott. A bőrkabátos férfi újra megjelent, maga
előtt kísérve egy láthatólag beteg, elesett embert. Aztán szótlanul beszálltak, a Buick startolt, s új
utasával együtt eltűnt a budai hegyek irányába.
E nap délelőttjén még nála járt barátja és kezelőorvosa, dr. Leiter Ferenc ezredes és
felkínálta neki, hogy elrejti a zárt fertőző osztályon. Ez biztos menedéket jelentett volna. Nem
fogadta el ezt az ajánlatot sem: «Egy pap nem hagyhatja el a helyét» - válaszolta
orvosbarátjának. Amikor csöngettek, először azt mondták, haldokló beteghez akarják vinni. Feri
bácsi kiszólt házvezetőjének, hogy engedje be a látogatót. Menni akart: az utolsó kenetet még
betegen is ki akarta szolgáltatni.
De szobájában már nem volt szó többé utolsó kenetről. Fegyverzetét elvették s közölték
vele, hogy azonnali kihallgatásra kell mennie.
Valóban odavitték, de Feri bácsi sohasem tért vissza innen. Éjfélnél is tovább vallatták,
vasárnap lett, Krisztus Király ünnepe Krisztus Királyé, akit életében mindennél jobban tisztelt és
szeretett, de akinek a nevéről sohasem sikerült itt a földön társaságot alapítania. Aztán újra
autóba ültették s elhajtottak vele a Hűvösvölgy felé. A hidegkúti út végén egy tisztáson megálltak,
s felszólították, hogy távozzon. Tudta, mit jelent ez. Alig tett néhány lépést, eldördültek mögötte a
fegyverek. Összerogyott, de nem halt meg azonnal. Akkor gyilkosa utánament és fölébe hajolva
ismét tüzelt.
A budakeszi erdőben hajnalodott. Az országban Krisztus Királyt ünnepelték.
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Másnap reggel a helyőrségi kórház ügyeletén megszólalt a telefon: «Ha hiányzik a papjuk,
menjenek ki Budakeszire, ott megtalálják!» - kiabált a vonal túlsó végén egy ismeretlen hang és
válasz nélkül lecsapta a kagylót.
Ehhez nem kellett magyarázat. Mindenki megértette, hogy Kálló Ferenc tábori esperest, a
Királyhágó utcai honvédkórház lelkészét meggyilkolták és a gyilkosok telefonáltak.
Amikor rátaláltak, kezében rózsafűzérjének leszakadt feszületét szorongatta...
A tábori esperes golyókkal átszaggatott holttestére először arra vonuló zsidó
munkaszolgálatosok egy csoportja bukkant rá október 29-én hajnalban, a budakeszi
szanatóriumtól nem messze, az útmenti árokban. Hogy miként került oda, s milyen kínzásoknak
vetették alá vallatásának tragikusan végződő éjszakáján, máig sem tudjuk igazán, annak ellenére,
hogy gyilkosai a háború után kézre kerültek.
Sírjánál minden év októberében kis csoport gyűlt össze: egykori barátai, orvosok, katonák,
munkásmozgalmi ellenállók, akiknek nevét azon a bizonyos éjszakán elhallgatta. Mert a «Kállócsoport»-ból a halála után nem bukott le senki, nem hallgattak ki többé senkit.
A szegények, az elnyomottak és megalázottak papja volt egész életében: olyan pap, aki
tudta, hogy a tótkomlósi
és csorvási napszámosok valami másra éheznek Krisztus
evangéliumából, mint a nagyvárosok bazilikáiban a «szagos mise» hallgatói. Talán egy modern
kenyérszaporításra, de minden bizonnyal valami emberségesebb életre, egy jó szóra és őszinte
segítségre. Feri bácsi látta, tapasztalta, hogy az elnyomott, kizsákmányolt tömegek nem Krisztus
evangéliumában keresik a megoldást, s az egyháztól pedig egyenesen elfordultak. Rádöbbent arra,
hogy a kisemmizett szegényt csak az értheti meg igazán, aki maga is osztozik vele sorsában: a
megaláztatásban és szenvedésben egyaránt. Egy gazdag egyház – amely ráadásul még politikailag
is szövetkezik híveinek kizsákmányolóival képtelen az elszegényedett tömegekkel való
sorsközösség vállalására.
De nemcsak a szociális kérdés foglalkoztatta. Elsőként vette észere egy újabb háború
veszélyét, hogy népünket – éppen a keresztény világnézet ürügyén – gyűlöletre uszítják olyan
népek ellen, akikkel nem volt soha semmi bajunk, akik sohasem bántottak bennünket.
A szarvasi Kossuth Lajos utcában a plébánia melletti iskolaépület homlokzatán emléktábla
hirdeti a járókelőknek:

«Ebben a házban nevelkedett Kálló Ferenc róm. kat.
esperes, aki az üldözöttek védelmében 1944-ben
mártírhalált halt. Élete örök példa marad számunkra. –
1948. VIII. 22. M. D. P.»
Kálló Ferenc, a nagyváradi teológus

Ma már nemcsak Budapesten, hanem Monoron és
Budakeszin is van róla elnevezett utca: «Kálló esperes u.», de
sokan, akik olvassák ezt a nevet, ezen az utcán járnak, nem is
tudják, hogy tulajdonképpen ki is volt ez a Kálló esperes. Az
interneten böngészve az általam írottakon kívül csak elenyésző
információkat lehet róla szerezni. Így bukkantam három
jelentősebb megemlékezésre meggyilkolásának hatvanadik
évfordulójára írt megemlékezésekből. A szegedi Dr. Albert
Vilmos az Új Ember tavaly november 7-i számában «Október
28.» címmel az alábbiakban emlékezik meg mártír, távoli
nagyanyai unokanagybátyámról:
«A tragikus huszadik század háborús éveinek utolsó
október 28-ájára gondolok, amikor Kálló Ferenc esperes,
tábori lelkész elhurcolására emlékezem. Budán, a Királyhágó
utcai Honvéd Kórházban tevékenykedett. Ennek közelében
lakott. Lakásáról betegen hurcolták el. Budán éltem
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gimnazistaként, és akkor semmit sem tudtam embermentő kiállásáról. Szegedre kellett
telepednem, Kálló Ferenc szülővárosába, hogy rokonai segítségével megismerjem a hős pap
életáldozatát. Budapest lakói többet emlékeznek rá, mint Szeged vagy az ország többi polgára, de
Budapest és az ország minden fiatalját-öregjét érdemes lenne lelkesebben emlékeztetni egy
kortársunkra, "aki életét adta barátaiért".
Természetes dolog, hogy nem minden napunkra emlékezünk egyformán. Október 28-a egyik
családi évfordulónk okán emlékezetes számomra. Most már tudom, hogy a tábori lelkészség
közvetlen közelében azok, akik Kálló esperes szentbeszédeit hallgatták, megsejthettek valamit
békeszerető-háborúellenes elveiből. Én azonban egy kicsit távolabb semmit sem tudtam róla, az
érseki gimnázium pap tanárai talán óvatosságból, vagy nem is tudom, miért, soha nem beszéltek
arról, hogy a békeszeretetnek igen is van időszerű tennivalója, és igenis vannak, akik ezt a
veszélyes álláspontot képviselik. S volt, aki nemcsak képviselte, hanem életre is váltotta - az élete
árán.
Munkatársai figyelmeztették, hogy veszélynek teszi ki magát. Kálló Ferenc nem torpant meg.
"Ha engem ezért kivégeznek, akkor gyorsvonati jegyet kapok a mennyországba" - volt a válasza.
Október 29-én hajnalban találtak átlőtt holttestére a budakeszi tüdőszanatórium közelében,
védenceit azonban nem találták a nyilasok.»
Az előbb említett katolikus lapban ugyanez év november 24-i számában Szaradits József az
alábbiakban «Akinek a szószék volt a harctere» címmel méltatja Kálló esperest:
«A II. világháború végén a katolikus tábori püspöknek negyvenhét hivatásos papja volt, a
háború időtartama alatt körülbelül hatszáz papot hívtak be tartalékos főhadnagyi rangban.
Legtöbbjük a frontokon vagy a frontvonalak közelében, egészségügyi oszlopoknál, ezred- és
hadosztálysegélyhelyeken teljesítették szolgálatukat. Állandó harc és helytállás volt ez - mostoha
körülmények, folytonos életveszély közepette. De szükség volt rá, hogy egyéni vigaszt, személyes
támaszt nyújtsanak a katonáknak, végtisztességet adjanak a hősi halottaknak, kapcsolatot
tartsanak a hozzátartozókkal. Sokan elmentek már azok, akik óriások voltak a katonák előtt is:
Nádassy Alfonz, Balogh István, Marosi Izidor, Turner Kálmán - hogy csak néhányukat említsük,
akik osztoztak katonáikkal a hadifogság nyomorúságában is. A háborút és a hadifogságot megjárt
papi nemzedék kiemelkedő alakja Oloffson Placid atya, akinek hite és derűje ma is különös
ajándék számunkra.
Helytállásuk hozzátartozik itt a földön, a történelem vérzivataraiban vándorló egyházhoz
éppúgy, mint az a hős, aki a nemzetnek ezt a válságát, népünknek ezt a szenvedését lelkiismeretének kimagasló érzékenységével és gyenge testében is hatalmas lelkierővel - tábori
lelkészként egészen másként élte meg.
Kálló Ferenc tábori esperes huszonhét éves papi életútja változatos, sokszínű életút. Talán a
tanítói hivatást vállaló apa humanizmusa és a népes család (hat fiútestvér) egymás iránti
szeretete, majd a szarvasi plébános példája formálta lelkének szociális érzékenységét. Testének
gyengesége, gyakori betegsége, sokszor el nem fogadott és meg nem értett szociális
tevékenysége miatt szinte évről évre új lelkipásztori helyen kellett dolgoznia. Tízéves
egyházmegyei szolgálat után 1927-ben lépett be a hadsereg lelkészi állományába. Családja
körében lépését így magyarázta: "A szociális igazságtevés eszméit a honvédek lelkébe plántálva
széjjelküldhetem az egész országba."
A katonák megszerették a szorgalmas, nagy szenvedéllyel prédikáló papot, aki először a
budapesti vegyes dandárnál, majd Szombathelyen, a honvéd közrendészeti kórházban szolgált.
Részt vett 1939-ben a kárpátaljai bevonulásban mint a 2. lovasdandár beosztott papja.
Amikor 1940-ben a budapesti 11. helyőrségi kórházhoz - a mai Királyhágó úti tiszti kórházhoz vezényelték, akkor érkezett el élete végső, drámai szakaszához. Európa háborúban égett: az új
meg új harctéri jelentések, a koncentrációs táborokról szivárgó hírek, a rengeteg halott, sebesült,
végleg megérlelték és megerősítették elszánt háborúellenességét. Tábori lelkész létére egyre
nyíltabban és világosabban prédikált a háború borzalmai ellen, minden lehetséges eszközzel azon
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fáradozott, hogy embereket visszatartson a frontszolgálattól, hogy üldözötteket mentsen. 1944
őszén a Magyar Fronton kívül már több ellenálló csoporttal volt kapcsolata.
Mindeközben áldozatos szeretettel végezte lelkipásztori szolgálatát. Sebesült és beteg
katonák papja volt, aki nem sajnált fáradságot és áldozatot, ha katonákról volt szó. Éjszakákat
virrasztott súlyos betegek mellett, pedig maga is állandóan beteg volt. A lelkipásztori gondjaira
bízott kórház kis kápolnájában mondta vasárnapi szentmiséit és híressé vált beszédeit. A nyilas
hatalomátvétel után személye elviselhetetlenné vált, helyzete kritikusra fordult.
Betegsége elhatalmasodott rajta és ágynak dőlt. Lázas, súlyos beteg volt, amikor [...] a
kórházhoz közeli [...] lakására ismeretlen férfi állított be azzal, hogy beteghez hívják.
Az esperes azonnal felkelt betegágyáról, búcsút mondott hozzátartozójának, aki súlyos
tüdőgyulladásában ápolta. A ház előtti autóba ültették és elvitték. Másnap reggel találták meg
holttestét a Budakeszi út árkában. Testén gépfegyvergolyónyomokat állapított meg a vizsgálat.
November 8-án temették el a Farkasréti temetőben.
Holttestét abban a kápolnában ravatalozták fel, ahová áldozatos életének annyi emléke fűzte.
Krisztus katonája volt.»
Ki is volt ő tulajdonképpen? Tanúskodjanak róla azok, akik közvetlen rokonain kívül
személyesen is ismerték őt:
Fetzer József (94 éves apát): «A Kálló gyerekeket kicsi koruktól ismertem. Ferit is
természetesen. Olyan kis szerény, olyan kis mosolygós, halk szavú fiú volt. Ministrált nekem
mindig. Őt szerettem a legjobban. Később is fölkeresett, amikor már pappá szentelték. A hívek
szerették a családot. Édesapja is népszerű, köztiszteletben álló ember volt Szarvason. Feri itt nem
volt ugyan káplán, de gyakran hazajött, és segített színdarabokat rendezni. Gondjairól nem
beszélt, sohasem panaszkodott. Mindig kiegyensúlyozottnak látszott. Ott voltam a temetésén
Budapesten. Nem gondoltam volna, hogy így kell meghalnia.» (Szarvas, 1978. május 29.)
Kálló fivérek:

Aurél, Ferenc (mártírhalált halt tábori esperes), Antal,

Elemér, Gyula, Sándor

Regős András (szarvasi apátplébános): «Kálló Ferencet teológus koromban ismertem
meg, mint Nagyvárad egyházmegyei papnövendékét. 1921-1925 között találkozgattam már
fölszentelt papokkal. Közöttük vele is. Ha jól tudom, Újkígyóson volt, és onnan gyakran bejárt
Békéscsabára, én meg csabai származású lévén, mint kispap ott éltem. Amikor 1925. június 21-én
fölszenteltek, a váradi püspökségtől kinevezést kaptam Csorvásra július 1-vel. Ahogy
megérkeztem, az állomáson már vele találkoztam, ott köszöntöttük egymást. Mert ő akkor kapta

5

meg a diszponálást Orosházára. Örömmel beszélt arról, hogy valószínűleg Orosházán is megtalálja
majd azt a működési lehetőséget, amely mint papot, kielégíti.
Ő ugyanis Csorváson szociális téren működött. Az egyszerű, legszegényebb néppel
szeretett foglalkozni. Megalakított egy szociális egyesületet. Kis házuk volt, ahol összegyűltek
valláskülönbség nélkül a legegyszerűbb napszámos emberek. Az ő számukra igyekezett
kiverekedni abban az időben az uradalomnál tisztességesebb megélhetési lehetőséget. Mert
munkanélküliség volt abban az időben. Ezért a szociális működéséért nem volt éppen „grata
persona” a világi hatóságok szemében. De ő végezte a maga munkáját, és átadta nekem ezt az
egyesületet, amely akkor már eléggé gyengén állott, mivel sehonnan támogatást nem kaptak ezek
az emberek. A kereseti lehetőségük meg nem volt olyan, hogy fönntarthatták volna magát az
egyesületet. Így az én időmben sajnos megszűnt ez az intézmény, amit mindig sajnáltam, mert
hát ezzel Kálló Ferinek az emléke is csorbát szenvedett. Most, amikor mártíromságát kezdték
keresni, akkor én azokkal az emberekkel próbáltam összeköttetésbe kerülni, akik az ő idejében
ennek az egyesületnek tagjai vagy vezetői voltak. De már egyet sem találtam közülük életben.
Pedig nagyon lelkes, nagyon jó barátai voltak ezek az egyszerű emberek, akikkel ő
együttműködött.
Kálló Ferivel orosházi káplán korában is többször találkoztam. Onnan járt ki Tótkomlósra, s
mint a filia vezetője, önálló lelkész féle volt ott. De a főnökével nem sikerült az a jó barátság,
amire ő, szegény, számított. És ez eléggé megnehezítette a pályafutását. Valahogy mindenki
idegenkedve fogadta, holott ő végtelenül kedves, közvetlen ember volt, őszintén megnyilatkozott
az emberek előtt. Mégis, én nem tudom miért de úgy tekintették őt, mint aki, hát, nem való ebbe
a mi körünkbe. És ő, szegény, amikor ezt látta, hogy dobálják ide-oda, és hát nincs meg az a
megbecsülése, akkor határozta el magát, hogy a katonasághoz megy át és kérte oda a felvételét.
Ez már Endrődről történt Tudjuk jól, hogy Endrődön Csernus Mihály volt abban az időben a
plébános, akit Mihály cárnak is neveztek. Erőszakos, uralkodó típus volt, s nem állhatott meg
előtte pláne káplán féle. Csernus neve szerepel később az endrődi sortűzzel kapcsolatban. Ült
börtönben is a felszabadulás után, s nem kerülhetett vissza többé Endrődre.
Kállónak volt egy nagy kellemetlensége Bréhm Lőrinccel, a váradi egyházmegye Gyulán
székelő helynökével. Bréhm szüntelen eldiszponálta őt, de Kálló tudta, hogy nem jogos és nem
méltányos, hogy őt mindig helyezgetik. Ezért végül is már nem fogadta el a diszpozíciót. Ekkor
szuszpendálták. Ez azt jelentette, hogy nem működhetett, mint pap a mi egyházmegyénk
területén. Ekkor fölkerült Budapestre, és ott működött a Jézus Szíve leányainál. Kálló abban az
időben még nem betegeskedett. Csak látszat volt, hogy betegszabadságra küldték. Kétszer is
történt vele ilyesmi. Ha jól tudom, a maga védelmében megpróbálkozott Rómában is, és panaszt
emelt Bréhm ellen, amiért ővele ilyen jogtalanul bánt el, vagyis, hogy ok nélkül szuszpendálta.
Hogy miként intéződött el a dolog, már nem emlékszem, de elég hozzá, hogy Kállót minden
minden satisfactio, minden elégtétel nélkül egyszerűen rehabilitálták. Hogy Bréhm kapott-e
utasítást Rómából, vagy saját maga látta be, hogy ezt nem lett volna szabad Kálló Ferivel tenni,
most már nehéz lenne megmondani. Kálló azonban vissza lett állítva, és újra dolgozhatott. Azt
viszont tudom, hogy amikor másodízben diszponálták Csorvásra, akkor az volt a levélben, hogy
amennyiben nem fogadja el, akkor nyissa ki a másik borítékot, abban megint benne van a
szuszpenzió. Hát így leveleztek egymással... De Kálló Feri részéről ez a magatartás egyáltalán nem
volt szembeszegülés, hogy megtagadta volna az engedelmességet. Ő csupán magyarázatot kért, s
megmagyarázta a maga igazát is. Nem fogadta el csak úgy szó nélkül, hogy ide-oda küldözgessék.
Csorvási szociális munkájára visszatérve emlékszem, hogy külön egyesületi házuk volt,
italmérési engedéllyel. Kálló ott kulturális és szociális ismeretterjesztő előadásokat tartott. És ha
bármelyiküknek valami kívánsága volt, akkor ő mindig szívesen állt a rendelkezésükre. Nagyon
szerették őt, a legnagyobb bizalmas jó barátságban éltek egymással. Abban az időben ezekkel az
emberekkel nem foglalkozott senki sem. Ő volt az egyetlen a papok közül, közülünk is, akinek ez
szívügye volt. Ő törődött velük. Voltak neki elgondolásai. Nagyon szeretett volna egy Krisztus
Királyról elnevezett férfiegyesületet, egy egész országra kiterjedő mozgalmat létrehozni. De terveit
nem tudta megvalósítani a világi papok között. Mert a világi papok java része is úgy gondolkodott,
hogy hát „mit erőlködsz, úgy sincs értelme...” Az egyházi főhatóságok sem voltak mellette. A civil
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hatóságok nem pártfogolták. De annak ellenére, hogy látta ezt a lehetetlen helyzetet, azért jó
szívvel, lélekkel végezte ezt a munkát. Nem feltűnésvágyból. Nem is dicsekedett ő azzal, hogy mit
csinál. Semmit az ég világon. Csendes munkás volt, aki mindent olyan egyszerűen végzett, s ezért
nem várt semmiféle elismerést, se kitüntetést. Ő a népnek a javát akarta.» (Szarvas, 1978. május 29.)
Possonyi László (a magyar katolikus újságírás veteránja): «... nem elégedett meg az
élőszóban való tanítással. Minden alkalmat megragadott, hogy egy eljövendő, szociálisan
kiegyensúlyozottabb magyarság építője lehessen. Így állott ott a harmincas évek
sajtómozgalmainak bölcsőjénél. A Korunk Szava és a Vigiia késői szerkesztői az ő kicsiny,
honvédkórházbeli szolgálati lakásában jöttek össze, amíg végre 1931-ben megszületett a Korunk
Szava, majd 1935-ben a Vigilia...» (Új Ember, 1969. november 16.)
Timár Mihály (plébános): «Édesanyám endrődi születésű; tőle tudom, hogy Kálló Ferenc
mindenkihez szólni tudó, melegszívű ember volt. Tréfás kedvű is volt. Társalgás közben fiatalok
egyszer megkérdik tőle: „Miért olyan piros az arca mindig a tisztelendő úrnak?” „Azért, gyerekek,
mert állandóan töröm a fejem” – volt a válasz. Édesanyám fültanú volt.» (Endrőd, 1977. szept. 13)
Gavora Béla (esperes): [...] A királyhágó téren laktunk, a katonakórház mögött – amint
lehetőség nyílott, hogy a kórház kápolnájában vehetünk részt a szentmisén, szüleimmel odajártunk
vasárnaponkint misére. Akkor Stenczel Lajos főlelkész volt a kórház papja. Ott ministráltam [...].
1929-30 között kerülhetett oda, mint kórházlelkész Kálló főlelkész. Nagy lelkesedéssel vette át a
kis kápolnába járó környékbeli hívek lelki gondozását is. [...] Kálló Ferenc kiváló szónok volt. Ezért
rokonságom nagy része Budapest más kerületeiből is idejött vasárnaponkint szentmisére. Mások is
csináltak „propagandát” Kálló Ferenc szentmiséjének. [...] Dr. Ruszwurn Rezső, az Országos
Mentőszolgálat igazgató főorvosa jó barátja volt. Ruszwurn nagy muzsikus volt, kis ének- és
zenekara volt. A húsvéti időben, nagy ünnepeken, körmeneteken ők szerepeltek. Én mint diák
ministráltam, mindenben igyekeztem [...] Kálló intenciói szerint az ünnepeket szebbé tenni. [...]
Rövid idő múlva nagyon nagyon kicsi lett a kápolna. Kálló kijárta, hogy a kápolna melletti
helyiséget kapcsolják hozzá. [...] Kálló nagyon buzgón végezte a betegellátást, Jóformán
mindennap végigjárta a kórházat. Mikor mint újmisés, 1939 nyarán egy hónapig helyettesítettem,
ezt kötötte az én lelkemre is. Mindennap be kellett menni a tífuszos osztályra is a fiatal katonákat
megáldoztatni, mert így kívánták. Kálló sokszor az operációkor is jelen volt.
1934-ben ő irányított engem Székesfehérvárra. Személyesen jött velem a felvételre. 1939.
június 16-án a szentelésemen is ott volt, június 18-án pedig a Szociális Missziós Társulat Krisztina
körúti Szent Lélek templomában [...] bemutatott első szentmisém szónoka Kálló volt. [...]
Akivel csak tudott, jót tett, állást szerzett stb. Én akkor itt, Ráckevén voltam káplán,
ajánlottam egy itteni, rendes fiatalembert melléje sekrestyésnek. Elintézte, hogy Kalmár
odakerüljön,s mivel meg volt vele elégedve, leszerelése után elhelyezte a postánál...» (Ráckeve,
1977. nov. 21.)

Dr. Konrády László (főorvos, Budapest): «...1941 tavaszán dr. Rátky behivatott a
Honvéd Tiszti Kórházba mely szomszédos volt a 11-es Helyőrségi Kórházzal. Itt is mindjárt a
belosztály főorvosa lett. Ez a bevonulásom azután kihatással volt a későbbi sorsomra is, mert itt
ismertem meg Kálló Ferenc tábori lelkész főesperes urat, aki minden tekintetben nagy hatással
volt rám. Ekkor Kálló már szervezte a németellenes csoportját itt a Tisztiben, és ma is büszke
vagyok rá, hogy elsők között csatlakoztam hozzá.
1942-ben SAS-behívóval újra a 11. Helyőrségibe vonultam be...
Alig vonultam be, Kálló máris rám bízta egyik katonájának kórházi bújtatását. F. Ottó napi
vallatás után a frontra lett volna küldve – „az első vonalba... Visszatérése nem kívánatos!”
kádervéleményezéssel. A nálam jelentkező bajtársunkat sérvműtétre küldtem a sebészetre. Dr.
Csathó o. szds. – nyilván Kálló kérésére – a műtétet végigcsinálta. De aztán mégis el akarták vinni
a voronyezsi frontra. Ekkor mellhártyagyulladást állapítottam meg, majd dr. Leitner fertőző
osztályán fekvőnek jelentettük. Amikor a veszély csendesült, dr. Medgyesy o. szds-hz vitte Kálló és
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a tiszti Kórház sebészeti írnoka lett. Ez volt az első ilyen összmunkánk [...] Ez a bajtársunk később
komoly szerepet játszott a csoportunk, de a Magyar Front munkájában is...
A Kálló-csoport betegeket mentett, bujkálókat igazolt, röpcédulákat osztott a sebesült
tisztek között, megszervezte az egész Buda honvédkórházainak ellenállását. Kapcsolatot tartott
Sólyom László, Pálffy, Lázár tábornok, nagy Jenő katonai vezetőkkel, de baloldali ellenállókkal is,
szerves része volt a Magyar Frontnak.»
Dr. Németh László (orvos ezredes): «A politikával még fiatalon – elsőéves medikusként –
kerültem kapcsolatba. 1919-ben vöröskatonának jelentkeztem a csanádcsongrádi tüzéreknél –
ahol örömmel vettek fel – és felcserként teljesítettem szolgálatot. Több hónapi harcok után a
románokkal is megütköztünk és júliusig harcban álltunk. A forradalom megfojtása Dunaföldváron
ért. Itt sikerült civil ruhát szereznem és Pestre szöknöm.
1938-ban a Honvéd 11. Helyőrségi Kórházhoz már mint magántanár kerültem...
1941-ben dr. Leitner Ferenc o. Alezredes lett a belosztály vezetője. Ekkor könnyebb lett a
segítő munkánk, amit vallásra, politikai nézetre való tekintet nélkül minden rászoruló becsületes
embernek nyújtottunk. (Felszabadulás után sokan kerestek fel személyesen vagy levélben, hogy
életmentő tetteinkért hálájukat fejezzék ki...)
Társaink voltak a veszélyekkel járó munkában: dr. Konrády László, dr. Szalay benő, dr.
Bottyán Imre, dr. Mindák Jenő, dr. Stefaics Géza, dr. Hirsch Ernő, dr. Kiss Nándor, dr.
Belochorszky Gábor és felesége Bea nővér, dr. Lőrincz Imre, dr. Wald Béla orvosok, hivatásos
katonatisztek, tartalékosok, sőt munkaszolgálatosok is.
Végül Kálló Ferenc alezredes, tábori lelkész esperes, aki védőszárnyait terjesztve fölénk
számos támadást leszereltetett még idejében, és aki minden emberséges ügyben segített...
Amikor társaim a Magyar Frothoz csatlakoztak, sajnos én már a fronton voltam. Kálló esperes
haláláról is csak utólag értesültem, de tudtam, hogy nem halt meg hiába. Ez időben ő irányította a
németellenes propagandát, röpcédulákat csempészve az imakönyvbe. De még jól emlékszem 1944
húsvétján mondott szentbeszédre is, amikor valósággal lázított a nemetek ellen.
A háború után is tovább szolgáltam, mint katonaorvos. 1948-ban mint orvos-ezredes
szereltem le. Azóta az Onkopatológiai Kutató Intézet kandidátusa vagyok.» (Budapest, 1973. nov. 29.)
Doromby Károly (Vigilia főszerkesztője): «Kálló Ferencet, ha jól emlékszem, az Attila
utcában egy magánlakáson ismertem meg, még egyetemi hallgató koromban. A megalakítandó
Prohászka Társaságnak volt ott egy előzetes megbeszélése, alakuló ülése. Kállón kívül ott volt
akkor még Katona Jenő, Surányi-Szorcsik József s a mi társaságunkból Aradi Zsolt meg Possonyi
László. Kálló Ferencre úgy emlékszem, mint alacsony, sovány, rettenetesen robbanékony emberre.
Rögtön szenvedélyesen beszélt, nagy szociális indulattal.
[...] engem annak idején nagyon is meglepett, hogy egy ilyen magas rangú katona-pap
ennyire haladó szellemű legyen. Élesen ostorozta a hazai viszonyokat, s minden más kérdés fölé
helyezte a szegény emberek ügyét.
Mindig kopottas reverendát viselt,s maga is szegény ember benyomását keltette bennünk.
Az is volt. Mindenki tudta róla, hogy fizetését az utolsó fillérig elajándékozza vagy a kórházban
vagy más szegény embereknek. Kicsit a francia papokra emlékeztetett. Akkoriban jöttek divatba a
svájci sapkás, bicikliző munkáspapok, magam is ismertem belőlük külföldön.
Többször is megfordultunk Kálló Ferenc kis lelkészi szobájában. Rendkívül rokonszenves
volt és szívesen jártunk hozzá.» (Budapest, 1978. okt. 25.)
Szegvári Károly (festőművész): «1941. október 13-án vonultam be a 11. Helyőrségi
Kórházba. Itt jó barátságba kerültem Friedler Ottóval, aki 1944-ben a Magyar Front szervezőjének,
Kálló Ferenc esperesnek lett a bizalmas embere...
1944 májusában Ottó beszervezett a Magyar Front Kálló csoportjába. Fedőnevem „Morzsa”
lett. Feladataim: 1. felvenni a kapcsolatot dr. Ajkay Tamás orvos századossal, aki a fronton
parancsnokunk volt, és most a testőrségnél teljesített szolgálatot. 2. Továbbítani Ajkaynak, aki a
„Zsemle” fedőnevet kapta, a Kálló-csoport verses, németellenes röpcéduláit. 3. Jelentenem kellett
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Ottónak, aki a „Lantos” nevet kapta, a testőrség hangulatáról szerzett információkat. – Ajkayval
hol a Kossuth L. téri lakásán, hol hazafelé vezető útján találkoztam. 1944 szeptemberében behívót
kaptam, de akárcsak Ottó, én sem vonultam be. Dr. Mindák orvos igazolásával Kálló esperes egy
katonai alkalmatlansági igazolványt szerzett számomra. – Meg kell jegyeznem, hogy Kálló esperes
kápolnájában én festette át 1941-42-ben az értékes freskókat.
1944 októberében Ajkayt a németek letartóztatták a nyilas puccs után, de Kállónak sikerült
visszavinnie a 11. helyőrségi kórházba dr. Leitner mellé. Ajkay viszont engem rejtett el, mint
katonaszökevényt és vele voltam haláláig, ami 1945. január 16-án következett be, amikor
bombatámadás áldozata lett.» (Budapest, 1972. május 10.)
Dr. Leitner Ferenc (orvos alezredes): «A háború kitörése idején alakulatunknál egyre
inkább kiváltak azok az orovosok, tisztek, akik a németek háborúját és honvédeink vágóhídra
vitelét ellenezték, vagy nem nézték jó szemmel. Osztályomon, de az egész kórházban és a
szomszédos Tiszti Kórházban is, egyszer csak a háborúellenes mozgalom élére kerültünk.
Kálló Ferenc tábori lelkész alezredes, dr. Medgyesy orvos százados (Tiszti Kórház), dr.
Ajkay Tamás orvos százados, dr. Szutrély Gyula orvos hadnagy, dr. Major Gábor, dr. Tombor
orvos zászlós, dr. Zárday Imre orvos százados, dr. Sántha Ernő orvos tászlós, dr. Konrády László
orvos zászlós és dr. Sári Dezső orvos alezredes kórházparancsnok egyek voltunk abban, hogy
minél több bajtársunk életét mentsük meg vagy hosszabbítsuk meg azáltal, hogy bújtatjuk őket.
Kialakult az az összműködés, hogy hamis diagnózist írtunk, vagy a betegség létét már
elmúltával igazoltuk. Nem néztük sem a vallását, sem a politikai hovatartozását. Akit üldöztek,
vagy nem akart a németek segítségére lenni, azt védtük.
Fertőző osztályomon számos embert rejtettem. Ide kívántam rejteni Kálló Ferenc tábori
lelkészt, Szerb Antalt – akiért autót is küldtem a lakására –. De nem jöttek. Mindkettőt megölték.
Segítettem Görgey Guidó főhadnagyot és Thassy Jenő főhadnagyot, hogy ne csak életüket,
személyüket rejtsék, de fegyvereiket is. Gettóból kilopott üldözötteket rejtettem és számos
munkaszolgálatost.
Szerb Antallal együtt felkínáltam Sárközi Györgynek és Halász Gábornak is a fertőző
osztályt rejtekhelyül, de ők nem mertek bejönni. Elhurcolták őket nyugatra, végül meghaltak, és
így a magyar irodalom és kultúra is szegényebb lett.
Tagja voltam a Kálló esperes szervezte Magyar Frontnak. Verses röpiratok, szervezkedés és
fegyvergyűjtés, hamis személyi iratok elkészítése és továbbítása volt a feladatunk. Nevem
„Kenyér” volt, Kálló esperessé „Néni”. Elfogadtam a Magyar Front utasításait, tudtam, hogy
Sólyom László a feje a csoportnak, terjesztettem a röpcsiket, amit „Lantos” hozott, és
rendszeresen hallgattuk a szovjet és angol rádió adásait. Két nagyobb akcióra készültünk:
novemberben az „M” és decemberben a „Cs” akcióra. Az első sikerült.
1944 decemberben feljelentettek és Sári alezredes, a kórház parancsnoka intézte el, hogy
lezárják az ügyet.
Mentettem amerikai, román, szovjet, zsidó, szlovák katonákat, illetve munkaszolgálatosokat
és nem rajtam múlott, hogy végül is csak kettőt tudtam elrejteni. A nyilas hatalomátvétel után
elloptam az egyik az egyik bélyegzőt, hogy tovább menthessem bajtársaim életét.
1944 novemberéig élt és működött a szervezett ellenállás. Kálló Ferenc meggyilkolása után
egyedi harcosokká váltunk. Kállót 1944. október 29-én ölték meg.» (Budapest, 1971. május 2.)
Dr. Cenner Mihály (színháztörténész): «Bevonulásomtól, vagyis 1941. október 13-tól
vasárnaponként ministráltam Kálló esperes miséin. Kiképzés után a gégészeti osztályra helyeztek
írnoknak. Az esperes idejárt hetenként többször is, krónikus arcüreghurutját kezeltetni. Az osztályt
jeney László orvos alezredes vezette, s szobája intim kávézóvá alakult, ahova baloldali érzelmű,
németellenes orvosok bejártak: Stefanics Géza, Szutrély Gyula, Ferenczy Miklós, Németh László,
Leitner Ferenc, Konrády László, néha Mindák Jenő a Tiszti Kórházból. Itt volt önkéntes nővér
Tasnády Szüts Erzsébet, Nagy Jenőnek, a későbbi mártírhalált halt ellenállási ezredesnek a
menyasszonya. Gyakran visszatérő betegünk volt Thassy Jenő páncélos főhadnagy. 1944-ben
körülötte már egész csapat alakult az ellenállásban résztvevőkből: Görgey Guidó főhadnagy,
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Chabada Frigyes, Karinthy Ferenc, Kormáros Nándor. Alkalmam volt Kálló esperessel nemcsak
misék alőtt és után, de a kezelések alatt és után is beszélgetni. Nevek említése nélkül,
magatartásával biztatott, irányított. Kezünkben volta parancsnoki bélyegző, s számos politikai vagy
faji üldözöttet mentettünk meg egészségügyi szabadsággal, felülvizsgálatra való rendeléssel,
kórházban történő visszatartással. Kálló a maga tartózkodó módján igen határozott volt. Olykor
egy-egy „beteggel” kapcsolatban csak ennyit jegyzett meg: jó lenne még itt tartani, vagy:
egészségügyi szabadságot kellene adni neki. Ebből tudtam a tennivalót. Az esperes, az orvosok
és a velük tartó katonák szinte szemvillanásból ismerték fel egymást. A gégészeti orvosi szobában
viszont nyíltabban lehetett beszélni az ellenállás lehetőségeiről, mert mindnyájan azonos nézeten
voltunk. Utoljára 1944. október 22-én, a mise előtt vagy után beszéltem Kálló esperessel.
Kérdeztem: Mi lesz, esperes úr? Azt válaszolta: Akármi lesz, csak jobb lehet, mint ami most van. –
Ezek voltak hozzám utolsó szavai.
Ezután beteget jelentett, és lakásáról elcsalva, október 29-re virradóra meggyilkolták.
Másnap Pálóczi Horváth Olga, a lelkészi hivatal adminisztrátora a kórház udvarán mellettem
elhaladva odasúgta: nagyon vigyázzon magára! – Tudtam mire céloz. Napokon át más-más helyen
aludtam a kórház területén. Hogy én is a likvidálandók jegyzékén szerepeltem, azt csak jóval
később, hadifogságból visszatérve, egy volt pótkereti őrmestertől tudtam meg.
Ellenállásban való részvételemet 1946-ban a miniszterelnök igazolta. Gyakorlatilag tehát
papírokkal, pecséttel, igazolásokkal, valódi és hamis orvosi bizonyítványokkal mentettünk minden
rászorulót. Nekem fegyveres ellenállási készülődésről nem volt tudomásom, a fedőnevekről sem.
Kálló temetésére Konrády dr. Autóján ő és Szutrély mentek elé, ami politikai kiállásnak volt
tekintendő. – 1944. március 15-én a rádió által közvetített és megszakított adású misén is én
ministráltam Kállónak.» (Budapest 1981. május 10.)

Szentmise 1944. március 15-án a helyőrségi Kórház kápolnájában: Kálló Ferenc tábori esperesnek dr. Cenner Mihály
ministrál.
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Gy. T.-né: «1930-ban születtem. Családunk eléggé korán szétforgácsolódott, ahogy a
háborús évek következtek. Apám mindjárt eltűnt. Édesanyám az ő édesanyjával, bátyámmal,
húgommal és velem egyedül maradt. Hogy el tudjon bennünket tartani, már abban az időben két
állást látott el. Az orvoskari könyvtárnak volt könyvtárosa és másodállásként az akkori neves
kórboncnok professzor mellett a boncolásoknál vett részt és ott dolgozott. De így is nagyon nehéz
helyzetünk volt, nagyon sokat nélkülöztünk. Édesanyám, aki hallatlan erős volt lelkileg, fizikailag
annál kevésbé. Az 1940-es évek elejére idegileg teljesen tönkrement. Roppant akaraterő volt
benne, hogy a gyerekeit fölnevelje, de ez azo bukott meg, hogy fizikai ereje nem tudta követni ezt
az akaratot és sajnos az történt, hogy az italhoz menekült. Ez még azt a kevés kis anyagi bázist,
amit addig teremtett, azt is szinte napokon belül semmivé tette. És ő erre akkor döbbent rá, hogy
a mi életünk van veszélyben, a háborús évek kellős közepén, amikor már nem tudott ezen
segíteni. Ekkor olyan emberekhez fordult, elsősorban az egyházhoz [...], akiktől
anyagi
támogatást remélt.
Ezek közül legtovább, legtürelmesebben és legkitartóbban Kálló Ferenc esperes segítette
családunkat. [...]. amikor édesanyám már olyan beteg volt, hogy mozdulni sem tudott – mert
közben súlyos tbc-t is kapott – , akkor nekem adta Kálló esperes nevét és címét és egy kézzel
írott levéllel elküldött hozzá segítséget kérni. Én akkor olyan 12 éves lehettem. A VI. Kerületben
laktunk, a Teréz körúton. Anyám volt a családfenntartó, de ő otthon feküdt ellátatlanul.
Nagymamám idős volt, vagyontalanok voltunk teljesen. Nem emlékszem, hol találkoztam Kálló
esperessel először, de ahányszor fordultam hozzá – körülbelül két éven keresztül – , őbenne
mindig olyan emberrel találkoztam, aki mögött meg sem sejtettem gyerekfejjel, hogy ő akkor
milyen hallatlan erőfeszítést tesz azért, hogy üldözött, elnyomott embereket mentsen. [...] Az ő
segítségnyújtása nem úgy történt, hogy kezembe nyomott egy összeget és azt mondta, menj
Isten áldása kísérjen, vagy néhány sablonos szóval bocsátott volna útra. Olyan volt ő, mintha
testvér lett volna, mintha egy testvérhez fordult volna az ember. Amit adott, azt úgy adta, hogy
nem korholt senkit...[...]
Amennyire emlékszem, 1944 októberében ő a Tiszti Kórházban volt katonapap. A legutolsó
látogatásomkor, amikor hozzá fordultam a szokásos segítségért, az idős néni, aki gondot viselt rá,
amikor csöngettem, nem nyitott ajtót, mint máskor, hanem csak az előszoba ajtaján az ablakot
nyitotta ki és rettenetesen megrémült, feldúlt arccal mondta: – Te vagy? Azonnal menj el! – Nem
tudtam mire vélni a dolgot, hisz engem ott eddig mindig szeretettel és kedvesen fogadtak. Mindig
meg is etettek meleg étellel. Abban az időben nagyon sokat jelentett nekünk az ő rendszeres
segítsége. Nem filléreket, nem alamizsnát, hanem olyan 50-100 pengőt szokott adni. Tudta, hogy
családnak van rá szüksége, hogy lakbért kell fizetnünk, élelmet kell vennünk. Most már tudom,
hogy erején felüli összegeket adott, amit valószínűleg a saját kényelmétől vonhatott el, mert
hiszen nem lehetett rá máshonnan bázisa. [...]
Aztán eltávoztam, segítség és adomány nélkül és hazakóvályogtam, mert már csak annak
lehetett nevezni, hisz se villamosra pénzem, se más lehetőségem nem volt. És nem is tudtam mire
vélni a dolgot. Édesanyám még élt, mert csak 1944 decemberében halt meg és talán akkor volt
csúcsponton a nyomorunk, elkeseredésünk és nélkülözésünk. A család várta, nagyon várta otthon
a segítséget. Csak a saját kis nyomorúságunkkal tudtunk törődni és me se fordult a fejünkben,
hogy a jótevőnk is bajban lehet. Mert ahogy én utólag következtetek és a most már ismert
adatokat összerakom, én annak a napnak a reggelén járhattam ott, amikor őt éjszaka elhurcolták.
És egész biztos, hogy a néni engem féltett, amikor oly rémült kifejezéssel elküldött. Talán
figyelhették a házat? Annyit tudtam, hogy az elküldés nem nekem szólt és valami nagy baj lehet.
Nem mertem többet odamenni. Én már akkor annyi borzalmat láttam, kivégzett emberek egész
sorát az utcán. Ott a VI. kerületben is, hiszen ott volt a nyilas pártház és bizony gyerekfejjel is
nagyon sok ilyent láttunk. Lehet, hogy motoszkált bennem valami, hogy az elküldés ezzel a
szörnyűséggel van kapcsolatban, de én nem tudtam, hogy ő azonkívül, hogy pap, még ellenálló is.
Nem sejtettem, hogy ennyi bátorság és önfeláldozás is van abban a hallatlanul szelíd kis
emberben. Mert ő nem volt egy monumentális alkat. Vékony kis ember volt az én emlékezetem
szerint, aki olyan szelíd volt hogy inkább hasonlított egy angyalra, mint egy hősre. [...] Az én
számomra ő egy rendkívül jóságos, szeretetreméltó ember volt, aki iránt én nem is úgy éreztem,
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mint gyerek a papja iránt, mert ő más volt, mint a többi pap. Mert előfordult, hogy más pap is
adott segítséget a családnak. De az a segítségadás alamizsna volt. Kálló esperes adománya mindig
olyan volt, mint amikor az apa vagy a testvér megosztja azt, amije van, azokkal, akiknek
kevesebbje van.
Édesanyám 1944 decemberében halt meg a János-kórházban, a tbc-osztályon. Jött az
ostromállapot. Valahogy az emberek is jobbak lettek abban az időben. Talán a bizonytalan jövőtől
való félelem hozhatta, hogy megosztották azt a keveset is, ami még volt nekik. Valahogy így
oldódott meg a mi sorsunk is, három árváé és a nagymamámé. [...]
[...] Most már elég tapasztalattal rendelkezem az életben és nagyon sok embert ismertem
az életben, de se gyermekkoromban, se felnőttkoromban senki rám oly mély hatást nem tett
emberségből, mint Kálló esperes... És itt merem remélni azt, hogy tényleg van túlvilág,
mennyország és kárpótlást kap. És ha ott vannak szentek, akkor Kálló esperesnek is szentnek kell
lennie.» (Részletek Gy. T.-né visszaemlékezéséből, Budapest, 1978. nov. 10.)
Kovács József (ny. nyomdász): «A sors révén abba a szerencsétlen helyzetbe
kerülhettem, hogy személyesen megismerhettem Kálló Ferenc gyilkosainak egyikét, Fehér
Andrást. 1948-ban börtönbüntetésemet töltöttem a budapesti gyűjtőfogházban, amikor egy napon
betettek cellánkba egy különösen durva lelkületű, hangoskodó embert. Először nem árult el
magáról semmit, de aztán hamarosan megtudtuk, hogy nyilas volt, s kisebb vétségek
elkövetéséért két évet kapott. Már csak egy hónapja volt hátra a büntetése letöltéséből, de most
minden ok nélkül kiemelték régi helyéről s idehozták. Nagyon idegesnek látszott. Gyakran vitték
kihallgatásra, ahonnan mind sápadtabban, remegve tért vissza. Egyszer aztán megtörtént
kijelentette: „Minden el van veszve, fel fognak akasztani...”
Eleinte mindent tagadott. De aztán nekünk is bevallotta, hogy részt vett Kálló esperes
meggyilkolásában. Eddig – azt mondja – sikerült eltitkolnia, de nemrégiben letartóztattak egy
nyilast, aki, hogy mentse a maga piszkos ügyeit, elárulta, hogy ismeri Kálló gyilkosainak kilétét.
Így került horogra, szabadulása előtt egy hónappal. Fehér nekünk is elmondta, hogyan végeztek
az esperessel. Négyen ültek az autóban, amikor kivitték foglyukat az erdőben egy tisztás szélére.
Akkor egyszerűen azt mondták neki, hogy most menjen ki a kocsiból. Csak úgy kiküldték. A pap
egy párat lépett előre, szinte futva, s aztán ők belelőttek, ahányan voltak, mindannyian. Ez a
Fehér András azt mondja, ő, ő nem lőtt bele. Hát én ezt nem tudtam elhinni. Hiszen már a
megjelenése is olyan gazember volt. Éjszaka is fölkelt, ordítozott velünk, szörnyű volt hallgatni.
Aztán elvitték, s megtudtuk, hogy felakasztották. Később hosszabb időt együtt voltam
Vácott az esperes egy másik gyilkosával is, Horváth Gedeonnal. Messze elkerültem, nem árultam el
neki, hogy ismerem, és sok dolgot tudok róla még Fehér Andrástól. Horváth Gedeon halálos
ítéletét életfogytiglanra változtatták. (Budapest, 1978. máj. 30.)
Dr. Kálló Aurél: «... Feri bátyámat 1917-ben szentelték fel a nagyváradi
egyházmegyében. Mint káplánnak működési helyei voltak: Békésszentandrás, Endrőd, Tótkomló,
Újkígyós, Csorvás, Orosháza, Debrecen, s ha jól emlékszem, rövid ideig Szarvas is, de lehet, hogy
itt csak helyettesített. Az időrendi sorrendet sem tudom... Emlékezetből tudom azonban, hogy
ahol működött, mindenütt keresztény szociális egyesületeket, legényegyleteket szervezett,
kulturális előadásokat rendezett. Szarvason például ő rendezte a húszas évek végén kb. 120
szereplővel, nagy zenekarral a régi fa körszínházban a nagy sikert ért és többször megismételt
„Jairus leánya” című darabot, melyben mint zsidó rabbi ő maga is szerepelt. Ennek az előadásnak
külön érdekessége volt az, hogy bár a katolikus templom első világháborúban elvitt harangjai és
orgonájának építtetése javára rendezte, mégis a szereplők között ugyanúgy voltak evangélikusok,
reformátusok, sőt még zsidók is, amit bizonyítani tudnak azok a fényképek a szereplők
együtteséről, amit minden szereplő ajándékba kapott, s amiből bizonyára van még néhány ott a
plébánián vagy Fetzer apát úrnál. A színdarab díszleteit pedig az a Veress Géza festőművész
festette, ki évekig a mi vendégünk volt. Feri bátyám az első világháború végén a Szarvason
átvonuló németektől megvett egy vetítőgépet, és azzal Szentandráson és a többi állomáshelyén,
de más községekben is képes előadásokat tartott.
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Tábori főlelkészi működése alatt kezdte el közéleti tevékenységét. Kapcsolatban állt a
Keresztény Párt vezető politikusaival (Ernszt S., Makray l., Reibel M., Kóródy Katona J. stb), kikkel
a Keresztény Pártnak egy szociális néppárttá való átszervezését tervezték, ami azonban a Gömbös
féle manőverek miatt nem valósulhatott meg. Ebben az időben volt alapító tagja a Prohászka
Ottokár Társaságnak.
1930-ban lett az Alkotás utcai 11. sz. Helyőrségi Kórház
lelkésze. A kórház kis
kápolnájában mondta híressé vált beszédeit. Szónoklatai hírére a környék polgári lakosai is ebbe a
kápolnába jártak misére, s végül is a kis kápolna olyan szűknek bizonyult, hogy annak kibővítését
a kormányzóné közbenjárásával –akinek egy időben gyóntatója volt – sikerült elérnie. Különösen
híresek lettek beszédei a háborút megelőző és a háború alatti években, és egy beszédét még
Ravasz László református püspök is elment meghallgatni. Beszédei, mikből igen sokat magam is
végighallgattam, izzó magyarságú, háborúellenes, antifasiszta, katolikus szellemű beszédek voltak,
amik ellenségei figyelmét is magára vonták, és többször részesült németbarát, fasiszta érzelmű
vezetők részéről, mint Hász István tábori püspök részéről is figyelmeztetésben.
De nemcsak prédikált, hanem cselekedett is. Hogy csak egy példát említsek: Amikor a
megszálló németek a kórházból ki akarták telepíteni a még fel sem épült magyar katonákat, hogy
helyükre a „Hitlerjugend” legényeit szállásolják be, akkor ezt a Kormányzónál tett személyes
találkozásnál akadályozta meg. Aztán számtalan dokumentum van arról, hogy mennyire segítette
az üldözötteket, a kórházban sebesülten fekvő angolszász pilótákat, stb.
Az ellenállási mozgalommal már a háború első éveiben kapcsolatot teremtett. Kapcsolatban
állt az antifasiszta érzelmű politikusokkal, katonai vezetőkkel. [...]
[...]
Alapító tagja volt a Történelmi Emlékbizottságnak” – mely bizottság magába
tömörítette a különböző politikai pártok háború- és fasisztaellenes politikusait, katonai vezetőit, s
mely bizottság célja a háborúból való kiugrás előkészítése, a kiugrás után a többpártrendszer
alapján történő tiszta választás után színmagyar kormány alakítása. De faladata volt ennek a
bizottságnak a kiugrás előkészítéséhez ellenálló csoportok megszervezése is. Bátyám a helyőrségi
kórházban működő ellenállási csoport vezetője volt. Ennek a csoportnak egy illegális fegyveres
alakulata is volt, amely alakulatnak – a csoport még életben lévő tagjainak elmondása szerint –
1944. október 29-én kellett volna gyülekezni Budakeszin. Erről árulás folytán a nyilas vezetőség
tudomást szerzett, és arról is, hogy Feri bátyám a csoport vezetője. Ezért vitték el őt a lakásáról,
ahol már napok óta lázas betegen feküdt. Este nyolc óra körül vitték el egy fekete, rendszám
nélküli autón először a Gestapo svábhegyi, úgynevezett „Melinda” központjába, hogy ott vallassák.
Majd Budakeszi felé vitték az éjszaka folyamán, mert parancsuk volt, hogy végezzenek vele. A
Budakeszi szanatórium közelében az erdő mellett kiszállították a kocsiból. Ekkor bátyám menekülni
próbált, de hátulról több pisztolylövéssel leterítették és a már haldoklóba ismét belelőttek. Aztán
értékeit elszedték, köpenyét lerángatva róla azzal letakarták és hogy a rablógyilkosság látszatát
keltsék, a kiüresített pénztárcáját mellédobták. A reggeli órákban találták meg a holttestét arra
járó munkaszolgálatos katonák.
Amikor a bátyámat a lakásáról elvitték a nyilasok, a szemben lévő tiszti kórházban éppen
ügyeletet tartó orvos – az ellenállás egyik tagja – nyomban értesítette a Budakeszin gyülekezni
szándékozó csoportot, s így a gyülekezést nem tartották meg [...].
Ezek a részletek részint az ellenállási csoport még életben lévő tagjainak elmondása,
részint a gyilkosok bírósági tárgyalásán elmondott vallomása alapján váltak ismertté.
Két különösen említésre méltó dologról kell még beszélnem. Bátyám Krisztus Király nagy
tisztelője volt. Kidolgozott alapszabályokkal szervezeti programja volt egy általa létesítendő,
katolikus férfiakból álló „Krisztus Király Katonasága” szervezetnek. Halála 1944. október 29-én,
Krisztus Király vasárnapjára virradó éjjelen történt.
Halálához vezető végzetes útján a rózsafűzért imádkozta, aminek bizonysága, hogy kihűlt,
megmerevedett markában szorongatta rózsafűzérjének feszületét, amit a tiszti köpenyének ujjába
varrt szélvédő a rózsafűzérrel együtt leszakított, amikor köpenyét lerángatták róla. A rózsafűzért a
köpeny ujjában találtuk meg. [...]
Feri bátyám meggyilkolásakor tábori esperes volt alezredesi rangban. 1946-ban, amikor a
Magyar Kormány a nemzet vértanújának nyilvánította, ezredesi rangra emelte és emlékének

13

megörökítését rendelte el. A főváros emlékére nevéről utcát nevezett el, a Szervita – most
Martinelli – téren pedig a vele szövetkezett barátai azon épületen, amelynek sörözőjében szoktak
összejönni emléktáblát helyeztek el. Ezt az épületet azóta lebontották [...]. megemlékezik
bátyámról a magyar Élletrajzi Lexikon is [...]. Feri bátyám irataiból halála után sajnos semmi sem
maradt, mert meggyilkolása után unokatestvérünk, ki őt betegségében ápolta, félelmében minden
iratot elégetett.
[...] Lelkipásztori működéséről is írjak csupán egyetlen mondatot. Azt mondatot, amit 1942.
június 15-én, ezüstmiséjén a kórház parancsnoka mondott, és amit egyházi főnöke is
megerősített: „... Tizenkét évi kórházi működése alatt egyetlen katolikus betege sem halt meg a
kórházban a szentségek felvétele nélkül.”» (Részlet dr. Kálló Aurél Regős András szarvasi plébánoshoz írt
leveléből, Budapest, 1975. aug. 6.)

Van itt egy felvételem, 1944. március 15-én készült megboldogult bátyám kápolnájában,
amikor a híres rádión beszédét mondta, amit azonban hamis berepüléssel, illetőleg riadóval
megszakított a rádió. A történethez tartozik, hogy amikor megboldogult bátyám, aki híres volt
hazafias és emberszerető beszédeiről, erre a beszédére nagyon készült, mert 1944. március 15-én
igen aktualis volt, akkor előtte benyújtotta beszédének szövegét a vezérkari főnökségre. A
vezérkari főnök, aki hasonló gondolkozású volt, engedélyezte a beszédet. Úgyszintén benyújtotta a
szöveget a rádió igazgatóságának. A rádió igazgatója akkor Somogyváry Gyula volt, szegről-végről
rokonunk, és szintén hasonló gondolkozású, antifasiszta érzelmű magyar ember volt. Minden
további nélkül engedélyezte a beszédet. A kápolnába a rádió ki is szállt, a képen látható a
mikrofon is, azonban a besúgók folytán a németbarátok tudomást szereztek erről. Egyébként is
már régen figyelték őt. Több fenyegetést is kapott. Alig kezdte el bátyám a szentbeszédet, egy
hamis riadóval megszakították a beszéd rádióközvetítését. DE a beszéd a kápolnában végig
elhangzott. A fénykép úgy került hozzám, hogy dr. Cenner Mihály, aki akkor mint karpaszományos
egészségügyi tizedes a 11. helyőrségi Kórházban állandó ministránsa volt a bátyámnak, ebben az
esetben is éppen ő ministrált. A fényképet egy katonatársa készítette és így került a film
Cennerhez, aki aztán elkészítette a kópiát és megajándékozott vele...
Amikor bátyámat jóindulatúan figyelmeztették, hogy beszédei veszélybe sodorhatják, ezt
válaszolta:

„Egyszer számon kéri az Úr Jézus tőlünk, hogy amikor beszélnünk kellett volna,
hallgattunk, mint a néma kutyák... Én pap vagyok, nekem ez a kötelességem, nekem nincs
családom, nincsen gyermekem. Ha engem ezért megölnek, akkor kapok egy gyorsvonati jegyet a
mennyországba, átszállás nélkül.»
Ezt 1944 március-április táján mondta. Mert akkor is roppant bátor beszédeket tartott a kis
kápolnában. És hát mi féltettük őt. Emlékszem például, hogy volt a beszédében egy olyan
kijelentés, hogyha egy vonatot egy nem avatott vezető vezet, az csak tragédiába viheti a vonat
utasait. S ugyanígy van a nemzeteknél is. Nem mondta ki azt, hogy a németek, de annyira célzott,
hogy azt meg lehetett érteni. Minden beszédének fő témája a béke és a krisztusi szeretet volt.
Utoljára 1944 októberében beszéltem vele, amikor hazajöttem az erdélyi hadműveleti területről.
Szálasi már átvette a hatalmat. Felkerestem bátyámat a lakásán. Akkor tette nekem ezt a
kijelentést:

„Édes öcsém! Nehéz ebben a hazában igaznak, kereszténynek és magyarnak lenni...”
Nagyon érdekes volt egy sétánk 1944-ben, még mielőtt kimentem a hadműveleti területre. Sárga
csillagos munkaszolgálatosokat kísértek a katonák. Akkor ezt mondta: „Legszívesebben ott
mennék közöttük és harsognám a fülükbe: Ne féljetek, az igazság győzni fog!”
1944. október 29-én reggel egy tiszthelyettes keresett föl a lakásomon, aki személyesen is
ismert, hogy velem szeretne beszélni. Még föl se keltünk, olyan korán volt. „Egy szomorú hírt kell,
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hogy mondjak. Szegény bátyádat, az esperes urat holtan találták ma reggel” – mondta a
tiszthelyettes.
Először szegény megboldogult bátyám lakására próbáltam telefonálni, de nem ment ki a
csengetés. Ennek aztán a magyarázatát később tudtam meg, mert az unokanővérem, aki a
házvezetőnője volt és szemtanúja bátyám letartóztatásának és elhurcolásának, mondta, hogy a
telefonvezetéket elvágták, hogy ő ne tudjon telefonálni.
Bátyám holttestét beszállították a rendőrkapitányságra. Én már nem láttam többé őt. A
temetésére sem mehettem el... Unokabátyám törvényszéki orvosszakértő volt, kórboncnok.
Közöltem vele, hogy mi történt, és kövessen el mindent, hogy bátyám holttestét a család
megkapja és eltemethesse. Közben Esztergomból megérkezett az őrnagy bátyám, elment a
rendőrkaptányságra. Annyit elért, hogy a törvényszéki orvostani intézetbe vitték a holttestét.
Aztán elcseréltél valakivel, vagy hogy történt, nem tudom. Lényeg az, hogy kivitték a káplánájába.
A kápolnában felboncolta egy szegedi orvos, aki a helyőrségi kórházban mint tartalékos főhadnagy
szolgált. Jelen volt az unokabátyám is. A boncolás után ott is ravatalozták fel. Én közben egy
levelet kaptam, rögtön azután, hogy a család tudomást szerzett az esetről. A levelet aláírta
édesapám és mind a négy testvérem. Arra kértek, hogy semmiképpen se jöjjek el a temetésre...
Ugyanis engem már akkor kerestek.... Én a központi tábori posta ellenőrző
kirendeltségében a kémelhárító osztálynál szolgáltam. A cenzúrában nagyon sok olyan
kompromittáló levél került hozzám a nyilas részről meg a németek részéről, amiket én
lefényképeztem és rendszeresen a bátyám kezéhez juttattam. Ő meg aztán a Vörös János
vezérkari főnökhöz juttatta ezeket a lefényképezett leveleket. Többek között például 1944.
márciusában Kovarz Emil közismert nyilas – később föl is akasztották – írt egy nyilas társának a
frontra egy levelet, amelyben felsorolta,. Hogy Szálasi testvére kiket jelölt kormányának tagjaivá.
Ezt a levelet is eljuttattam. Természetesen nálunk, a kémelhárító osztályon is voltak besúgók.
Többek között egy Cser András nevezetű, akit aztán a fordulat után SS-főhadnagyi egyenruhában
láttam viszont a német hadseregben. S korábban, mint magyar tiszt, ott teljesített szolgálatot
nálunk. Ezek ismerték az én mentalitásomat, tudtak tevékenységemről. Emiatt azután többször is
le akartak tartóztatni. De parancsnokom, aki nagyon derék ember volt – dr. Tengyel Ernő
százados – mindig elküldte a nyilasokat azzal az indokkal, hogy hadműveleti területen vagyok,
keressenek meg... Sejtették, hogy együttműködöm a bátyámmal s több ízben is kerestek. Ezért
aztán a család figyelmeztetett, nehogy eljöjjek a temetésre...
Amikor megboldogult bátyámat holtan megtalálták, tiszti köpenyével volt betakarva. A
pénztárcája ki volt melléje, kiüresítve, hogy azt a látszatot keltsék, rablógyilkosság történt. A
nyakában hordott egy arany nyakláncot, rajta egy olyan Krisztus és Mária képével, melyet
édesapám az ezüstmiséjére csináltatott megboldogult édesanyánk jegygyűrűjéből. Ezt is elvitték.
Véres reverendáját sokáig őriztük, gondolván, hogy az egyház majd igényt tart rá, de végül
is a hadtörténeti Múzeum fordult hozzánk kéréssel, hogy adjuk át nekik állandó kiállításra. Amikor
Kerekes ezredes átvette, elcsodálkozott rajta, hogy milyen foltozott cipőt, milyen foltozott
reverendát, fehérneműt viselt a bátyám. Szegényen járt, mert minden utolsó fillérét is odaadta.
Nemcsak a családját segítette, hanem idegeneket is. Mindenkit. Senki sem ment el tőle üres
kézzel. Az egyik koszorúzási ünnepségen is ott volt például egy idős ember, nyolcvanéves.
Kaposvárról jött a feleségével. Olvasta az újságban, hogy koszorúzási ünnepség lesz és felutazott,
hogy imát mondjon, mert életét köszönheti Kálló esperesnek...»
(Részletek dr. Kálló Aurél
visszaemlékezéseiből, Budapest, 1977. márc. 30.)

Kálló Ferenc mindenkinek példaképe lehet. Minden érdekelte, a sajtó, a politika, a
személyes kapcsolatok egyaránt. Minden ügyet segített, amelyről feltételezte, hogy népe
szolgálatába tudja állítani. Katonái rajongásig szerették, prédikációira minden alkalommal
zsúfolásig megtöltötték a kórház kicsi kápolnáját. 1930-tól haláláig hírdette betegeinek az
evangélium szociális igazságait. A tábori miséken mondott prédikációiban, a vidéki helyőrségeken
artott lelkigyakorlatain hallgatói ,akik az ország minden tájáról összegyűltek megérezték z eddig
szokatlan, új hangot, amelyből emberi melegsége áradt feléjük. Az egyszerű parasztlegények és a
munkásifjak is egyaránt a maguk papjának vallották. Hász tábori püspöknek ez nem tetszett, nem
tűrte sokáig ezt a «forradalmi stílust» és raportra is hívta, de eredménytelenül! Az Új Hírekben
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Kálló Ferenc meggyilkolásakor viselt véres reverendája és fehérneműje
Hadtörténeti Múzeum, Budapest

pedig 1948. július 5-én az a hír jelent meg, hogy Kálló Ferencet egy ízben Gömbös Gyula is még
honvédelmi minisztersége idején, s magas állást ajánlott neki, ha népszerűsíti hívei között
ellenszenves politikáját. «De Kálló visszautasított minden kitüntetést és megmaradt, ami volt:
magyarnak, kereszténynek és embernek» - írta a lap. Hász ezek után el akarta távolítani a főváros
közeléből,, de Kálló Ferencnek ebben az időben olyan összeköttetései voltak, hogy püspöke
kénytelen volt meghátrálni.
A háborús hangulat növekedésével Kálló kapcsolatai is mindinkább kiszélesedtek.
Mindenütt ott volt, ahol szegény országunkat menteni próbálták. Összeköttetései a háború
kezdetén már elértek a kormányzó kabinetirodájáig és az illegális baloldali munkásszervezetekig is.
Kívülálló, semleges személye, papi mivolta és elsősorban feddhetetlen jelleme mindenkiben
bizalmat ébresztett. Hetényi Varga Károly őt méltató munkájában írja: «Ellenálló, szervező, később
embermentő tevékenységének szerteágazó szálai [...] szinte kibogozhatatlanok. Teljes feltárásuk
mégis nem csupán egyházi történetírásunk hasznára válna, de nagy mértékben hozzájárulna a
dialógus elmélyítéséhez is. Arról nem is szólva, hogy ezzel a munkával elsősorban mártírhalálának
tartozunk.»
1939-ben kitört a második világháború, hazánk 1940. november 20-án csatlakozott a
háromhatalmi egyezményhez. Tovább erősödött Németországgal szembeni gazdasági
kiszolgáltatottságunk is.
A harmincas évek derekától tehát hazánk az egyre agresszívabbá váló náci Németország
és az új hatalmi tényezővé váló Szovjetunió célkeresztjébe került. Egymással szövetkezve, majd
egymás ellen élet-halál harc vívásával a két totális diktatúra olyan új európai rend megteremtésére
törekedett, amelyben nem volt hely a független Magyarország számára. A második világháború
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kitörése után hazánk kétségbeesett kísérleteket tett annak érdekében, hogy mozgásképességét
megőrizze és elkerülje a legrosszabbat: a fenyegető náci megszállást. Nagy eredmény volt, hogy
erre csak a háború ötödik évében, 1944. március 19-én került sor. 1941. június 26-án ismeretlen
repülőgépek támadása érte Kassát és Rahót. A korabeli jelentések szerint a szovjet légierő
bombázott, bár ezt a kérdést a mai napig nem sikerült megnyugtatóan tisztázni., A következő
napon hazánk hadba lép a Szovjetunió ellen: kétszázezer magyar katona harcolt a Keleti Fronton,
ahol 1943-ban a Vörös Hadseregtől súlyos vereséget szenvedett. Kálló Ferenc számára mindez azt
jelentette, hogy hazánk fegyvert fogott tőlünk teljesen idegen érdekekért, majd később többek
között azt, hogy félmillió zsidó testvérünket kiszolgáltattuk hóhérainak. Élete ettől kezdve még
nagyobb szolgálat. Felmérte, hogy mit várt tőle, a paptól a kor, mindenekelőtt azonban mit várt
tőle Isten itt és most. Amikor hazánkban éppen a kereszténységet akarták egy új «keresztes
hadjárat» ideológiai szolgálatába állítani, így fogalmazta meg programját: «Pap vagyok, tanítom
azt a szeretetet, amelynek tanítását Krisztus számomra megparancsolta.» A krisztusi szeretetnek
eddig is szerény és csendes harcosa még fáradhatatlanabbul küzdött a háború üldözöttjei és
kiszolgáltatottjai védelméért.
Munkája egyre inkább illegális téren, konspirációs körökben
bontakozott ki igazán.
Amikor 1948. február 2-án a Martinelli - korábban Szervita - tér 8. sz. házban leleplezték a
róla szóló emléktáblát dr. Zeöke Pál az alábbiakat mondta ünnepi beszédében: «Még 1942-ben
történt, hogy ennek a háznak a falai közé összehívtam a munkásság és a haladó értelmiség
néhány tagját. Ezek között szerepeltek Kálló Ferenc, Szeder Ferenc, Péter Borisz, Kerekesházy
József, Tömör Ede, Simkó Elemér, Zarubay Emil, Gács Ödön és még sokan mások.
Összejöveteleink nem merültek ki megbeszélésekben, hanem ipari munkások és üldözöttek
tevőleges megsegítését is végeztük...» Mégha csak kevesek, néhány ember összefogása is volt
azokban a rettenetes embertelen időkben, megfelelő helye és módon bizony lehetett tenni és
sokat tenni egymásért, s erre kíváló példa Kálló Ferenc «szürke eminenciásként» kézben tartott
szervezet tevékenysége, amelyről 1948. február 2-án a Magyar Nemzet így foglalt össze:
«A bátor katolikus pap szervezetet létesített Zeöke Pál főispán, Kerekesházy
József későbbi országos népfőügyész és az utóbb szintén kivégzett Tartsay
Vilmossal és másokkal együtt a Hitler-háború szabotálására. Ekkor dobták
tömegesen a frontra, büntetőszázadokba az elégedetlenkedő hadiüzemi
munkásokat. Zeöke és Kerekesházy vezérkari tisztekkel hozták össze Szeder
Ferenc és Kabók Lajos szociáldemokrata képviselőket, akik ezentúl pontos
adatokat közöltek a hadiüzemben tervezett intézkedésekről. Péter Borisz
vezérkari százados, akihez a Veres Pálné utcai I. Hadtestparancsnokságon az
anyagi osztály tartozott, utána mindig értette módját, hogy megakadályozza a
büntetőszázadok elindítását, sőt a brutális hadiüzemi parancsnokokat
különböző ürügyekkel le is váltotta, így például a Weiss-Manfréd-gyár egyik
hadüzemi parancsnokát is...»
Igen, mert a német megszállás után, a magyar hatóságok közreműködésével kezdetét
vette a zsidókérdés nemzetiszocialista módra való rendezése, a «végső megoldás».
Rekordsebességgel követték egymást azok az intézkedések, amelyeket a zsidókérdésre
specializálódott náci «szakemberek», a hírhedt Judenkommando tagjai Európa sok országában
már kipróbáltak és begyakoroltak. Bekövetkezett a legrosszabb: a zsidók sárga csillaggal való
megjelölése, majd 1944. május 15-én megindultak a deportáló vonatok. Két hónap alatt 437.402
vidéki zsidót szállítottak a Harmadik Birodalom fennhatósága alatt álló munka-, ill. megsemmisítő
táborokba. Március 18-án Hitler magához rendelte Horthy Miklóst, Magyarország kormányzóját és
távollétét kihasználva parancsot adott az ország megszállására. Hazánk tragikus helyzetbe került.
Az új vezetés kiszolgáltatta a vidék magyar zsidóságát a nácik gyilkos fajgyűlöletének. A
deportáltak szinte mindannyian odavesztek. Hazánk szuverenitása 1944. március 19-én megszűnt.
A hitleri Németország azért szállta meg hazánkat, hogy az ország anyagi és emberi erőforrásait
korlátozás nélkül a «végső győzelem» szolgálatába állíthassa. A tényleges hatalom Edmund
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Veesenmayer követ és a birodalmi megbízott kezében összpontosult. Bábkormányt hoztak létre és
hozzákezdtek a magyar társadalom lefejezéséhez.
Kálló esperes ez időben folytatott tevékenységéről Falus Ottó tudósított a
legrészletesebben, aki hosszú ideig közvetlen munkatársa volt az illegális munkában. Néhány
alkalommal összekötőként is működött Kálló Ferenc és a Magyar Front között. Falus, korábbi
nevén Friedler baloldali mozgalmakban nevelkedett, s már korábban is szervezett vasmunkás volt.
A felszabadulás után a Komunista Párt tagja, hamarosan szervező titkára, ifivezető, járási és
megyei szervező, majd a Néphadsereg politikai tisztje. Kapcsolata Kálló esperessel akkor szilárdult
meg, amikor 1942. március 15-én röpcédulák osztogatása miatt lebukik. Falus szerint Kálló a
Petőfi-verseket olykor kissé «átköltötte», aktualizálta, és «Proli Berta» vagy más aláírással
szignálva óvatosan terjesztette. Ezúttal néhányat Falura is rábízott, akit aztán emiatt
letartóztattak, s azonnal a frontra akarták küldeni. Napokig vallatták, de nem árulta el a versek
szerzőjének nevét. Kálló Ferenc mindent megmozgatott, Falust kiszabadította az őrizetből és
elhelyezte a helyőrségi kórházban. Hogy a frontszolgálattól megmentse, a biztonság kedvéért
megoperáltatta. Később maga Falus is foglalkozott «átköltéssel», s valószínűleg ezért kapta a
«Lantos» fedőnevet. Az ostrom utolsó heteiben «Kántor Pál» névre szóló hamis papírokkal bujkált.
Kálló esperes fedőneve – mint ahogy már olvashattuk fent – az illegalitásban: «Néni».
A mozgalom jelszava: «Szereti Ön Petőfit?»
Melyre a válasz: «Mintha csak a testvérem lenne.»
A Magyar Munkásmozgalmi Múzeum részére összeállított 29 oldalas kéziratában Falus Ottó
beszámol a Budán lévő katonai egészségügyi intézmények háborúellenes tevékenységéről s ezen
belül Kálló esperes szerepéről. Ennek a dokumentum bevezetőjében a következőképpen értékeli
Kálló Ferenc tevékenységét:
1.
2.
3.

4.

Ő az első az antifasiszta harcosok közül, aki ilyen széles népfront kapcsolatokat
épített ki.
Ő volt az első, aki már 1942. áprilisában Petőfi forradalmi verseivel «lepte» meg
a sebesült honvédtiszteket úgy, hogy az általa írt imakönyv lapjai közé rejtette
őket.
Ő volt az első, aki még Bajcsy-Zsilinszkyt is megelőzve felismerte az elnyomott
munkásság harci csoportjaival való összefogás szükségességét. A Kommunista
Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Béke Párt felhívásait ugyanúgy tanulmányozta, s
ahol kellett, felhasználta, mint a forradalmi krisztusi tanításokat, vagy a Kisgazda
Párt, illetve a Paraszt Párt útján szerzett értesüléseket.
Az első volt, aki rajongásig szeretett költőjének, Petőfi Sándornak a verseit is át
merte formáltatni, ki merte bővíttetni, s ha kellett, még hamisíttatott is újakat,
melyekben az ellenállási mozgalom felhívásait tömörítette, és terjesztette a
sebesült tisztek között.

Nyilván Falus Ottó helyzetéből adódóan tudomása lehetett Kálló Ferenc esperes több
kapcsolatáról is. Erről tanúskodnak jelentéseiből az alábbi részletek is:
Miközben a maga csoportját újabb kórház-egységekkel, majd más csoportokkal erősítette,
ő maga – a kiválasztott bajtársakra bízva a csoportok irányítását – egyre több szervezet
vezetőjével lépett kapcsolatba: Lázár Károly tábornok testőrparancsnok, Kiss János altábornagy,
nagy Jenő ezredes, Dezsényi Miklós fhdgy, aki a Márciusi Ifjak csoportjának és a Nemzeti ellenállás
Szent-Györgyi Albert által irányított csoportjának is a tagja volt, Kálló munkatársa lett. 1944.
júniusában kapcsolatba került Pálffy Györggyel, a Magyar Front vezetőjével és Sólyom Lászlóval is.
Ettől kezdve állandó kapcsolatot teremtett a Magyar Front Katonai Bizottságával Kántor Pál hdgy.
Összekötőjén keresztül. (Falus-kézirat, 5. old.)
Számos üldözött számára biztosított átmeneti menedéket valamelyik budapesti kórházban,
amíg megfelelő igazoló iratokkal el nem látta... (Falus-kézirat, 5-6. old.)
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Kálló Ferenc százakba és ezrekbe plántálta át lelkének igazát, és nem nézte, szegény vagy
gazdag, aki rászorul, zsidó vagy keresztény, orosz vagy német, angol vagy szlovák, csak egyet
tudott: akit üldöznek, azt neki segítenie kell! – Számos hadifogoly sebesült: angol, orosz, francia,
amerikai repülő talált menedéket a csoportjához tartozó kórházakban. Magyar
munkaszolgálatosok, szlovák és román származású szökevények találtak ott védelemre. (Faluskézirat, 6. old.)

1944. szeptemberében, amikor az összegyűjtött egyenruhák, kézifegyverek és katonai
igazolványok elérték a szükséges mennyiséget, tervbe vette a fegyveres akciógárdát, amit a 3.
támponton (Budakeszi szanatórium) dr. Csutkay ezredes egységénél akartak beépíteni... Ez időben
az egyes kórházak betegszobáiban bújtatott ellenállók szekrényei, de még a matracok is
fegyvereket rejtegettek. Ilyen volt Tassy és Görgey betegszobája is a 11-es Hörs. Kórház
belosztályán. Ide jártak az ellenállók, nem csak röplapokért, de fegyvereket is hoztak a Kállócsoport által védett hadifoglyok, tisztek, az illegálisan harcoló munkásmozgalom számára. (Faluskézirat, 6. old.)

Amikor Kálló értesült a Magyar Frontban szervezett németellenes és antifasiszta pártok
koalíciójáról, elsőként kereste velük a kapcsolatot, amit Sólyom László személyében meg is talált.
(Falus-kézirat, 7. old.)

A Kálló-csoport által továbbított «Felhívások» és «verses röpcsik» száma 1942. áptilis és
október között – pontosan ellenőrizhető – 25 db-t tesz ki, és egy Heine-vers kivételével mind
Petőfitől készült. 1944. március 28-tól kb. ötven vers született... Ezeket az anyagokat a kórház
írógépén leírni szigorúan tilos volt! Ezért Balogh Mária vagy Szabó Feri gépelték le Rákoscsabán a
Vannai u. 3-ban elrejtett írógépen. A verseket, Béke Párt és Magyar Front felhívásokat régi
térképek hátára, közönséges számlakönyv-lapokra, irkalapokra írták, ezek könnyen
megsemmisíthető és szinte figyelmet sem keltő «fecnik» igen jól rejtve maradhattak a figyelő
szemek előtt... (Falus-kézirat, 9. old.)
Amikor Kálló már más ellenállókat megelőzve szervezni kezdte a budai honvédkórházakban
a csoportot, a Tiszti Kórházzal kezdte, ahol dr. Medgyesy sándor őrnagy, dr. Jeney László őrnagy,
dr. Aranyi Sándor őrnagy orvosokat vonta be a munkába.
A 11-es helyőrségiben dr. Leitner Ferenc orvos alezredes, dr. Zárday Imre orvos százados,
dr. Részegh József orvos hdgy., dr. Németh László orvos őrnagy, dr. Konrády László orvos zászlós,
dr. Szalay Benő orvos őrnagy, dr. Stefaics Géza orvos alezredes, dr. Szutrély Gyula orvosokkal és
dr. Cenner Mihállyal állt kapcsolatban.
Budakeszin dr. Csutkay István orvos alezredes lett a munkatársa, aki dr. Horváth
Miklós orvos századost, dr. Finta Istvánt, dr. Ribiczey Sándor orvos századost vonta be munkába.
A Vöröskereszt Kórházban dr. Részegh József orvos hadnagy, majd később dr.
Konrády László orvos hadnagy tartották vele a kapcsolatot. (Falus-kézirat, 2-3. old.)
Nyár végére nyilvánvalóvá vált, hogy a náci Németország elvesztette a háborút. A
szövetségesek feltartóztathatatlanul nyomultak előre nyugaton és keleten. Augusztus 27-én a
szovjet csapatok átlépték a magyar határt. Az ország a két egymás ellen élet-halál harcot vívó
nagyhatalmak összecsapásának színterévé vált, tehát hazánk kettős megszállás alá került. A rövid,
de súlyos veszteségekkel járó náci megszállást felváltotta a szovjet, amely hosszú időre
rendezkedett be. Augusztus 28-án Horthy eltávolította a kollaboráns kormányt és bizalmi emberét
ültette a miniszterelnöki székbe. Azzal a feladattal bízta meg, hogy készítse elő Magyarország
kilépését a háborúból. Fegyverszüneti delegáció ment Moszkvába, hogy a fegyverletétel feltételeit
rögzítsék.
Ezalatt mit tettek a fent felsorolt orvosok és Kálló Ferenc esperes a rájuk bízott
betegek érdekében? Amikor életünk hajszálon függ ha származásunk, vallásunk, politikai nézeteink
miatt eleve pusztulásra vagyunk ítélve, amikor ki vagyunk szolgáltatva egy társadalom részvétlen
közönyének, olyan hihetetlenül nagy értéke van egy segítő kéznek, főképp ha abban egy
életmentő papírt kap, vagy ha – különös paradoxon – életmentő kés van... Az illetékes
hatóságoknak hamarosan feltűnt, hogy azokban a kórházakban, amelyek Kálló esperes
hatáskörébe tartoztak, feltűnően lassan gyógyultak a betegek, s a legtöbbjük elbocsátása után is
alkalmatlan maradt katonai szolgálatra. Mások éppen meggyógyultak, amikor hirtelen újra
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műtőasztalra kerültek. Egyesek minden ok nélkül kiütéses tífuszt kaptak, a fertőző osztályra
kerültek, még látogatni sem lehetett őket. A német katonai hatóságok hiába kérték ki a beteg
fogoly tiszteket, azok egészségi állapota sohasem javult annyira, hogy szállítani lehetett volna
őket. A nyilasoknak bizony szemet szúrt, hogy az ápoltak zsidókként vonultak ugyan a kórházba,
de a legtöbbje keresztény papírokkal hagyta el az intézményt.. Sajnos itt is voltak besúgok, mint
mindenkor mindenütt. Ezek a beépített besúgók már azt is tudni vélték, hogy sok kötés alatt nem
is volt soha semmiféle seb, törés vagy operáció, hogy többen egyáltalán nem is voltak betegek, s
igen sok üldözött zsidó munkaszolgálatos a «gyógyulása» után nemcsak új vallást, de egészen új
nevet és új anyakönyvi kivonatot is kapott. Kálló Ferenc, aki vallásra, világnézetre, nemzetiségre
való tekintet nélkül minden beteget meglátogatott, mindenkivel személyes és bizalmas
beszélgetést folytatott – úgyis mint pap, úgyis mint egy származást igazoló bizottság elnöke, a
háttérből csendesen irányította ezt az életmentő, de ugyanakkor nagyon is életveszélyes munkát.
Az esperes működési területét Vörös Kórházként kezdték emlegetni, ahol – mint ahogy a a
«felszabadulás» után egy napilap elmésen idézte – «a nyilas járvány ellen kezelték a betegeket».
Közben elérkezett október 15-e, amikor 13 óra 10 perckor Horthy rádió-beszédében tudatta az
országgal, hogy hazánk fegyverszünetet kért. A nácik azonban a rosszul előkészített kiugrási
kísérletet meghiúsították, Horthyt foglyul ejtették és Szálasi Ferenc nyilas mozgalmát juttatták
hatalomra. Ettől a pillanattól kezdve Kálló esperesnek nemcsak a munkája, de puszta léte is
veszélyben forgott. Lépéseit már figyelték, Az ő mozgási lehetőségét igen megnehezítette, hogy
magas lázzal hirtelen megbetegedett s ágynak dőlt. A nyilasok azonban már túl sokat tudtak róla
ahhoz, hogy futni hagyják 1974. októberében a Reformátusok Lapjában dr. Finta István így
emlékezett vissza az esperesre, valamint utolsó szorongatott napjaira:
«Az alkotás utcai tiszti kórházhoz beosztott lelkipásztor volt, de hatásköre
kiterjedt az összes budai katonai létesítményekre. Szinte véletlenül kerültünk
össze az akkori igazoltatások során, kölcsönösen kisegítve egymást aláírásunkkal
és pecsétünkkel, hogy hitelesek legyenek az iratok, amiket több mint 200 zsidó,
ruszin, román és egyéb munkaszolgálatos mentésére adtunk ki. Amikor erdélyi
beosztásomból visszakerültem, már csak a legmerészebb tisztek érintkeztek vele,
mivel az ellenállási mozgalomban való részvétele mellett nyíltan hirdette, hogy a
háborút elvesztettük, és buzdított a németek uralma elleni harcra. Amikor azzal
próbáltam csendesíteni, hogy úgysem hallgatnak az emberek reánk, azzal
válaszolt, hogy a lelkipásztorok szavát az Isten számon tartja. Ha egymaga
maradna is, szólná az igazat azért, hogy legalább Isten hallja. Változatlanul
folytatta Istentől vett prófétai szolgálatát. Csak arra tudtam rávenni, hogy ha
sűrűsödnek a jelek körülötte, akkor jöjjön ki Budakeszire, és elrejtjük.
Közbejött október 15-e, amikor a budakeszi katonai szanatórium üres
ágyait a boldog emlékezetű Csutkay István parancsnok tudtával és
hozzájárulásával, főleg dr. Ribiczey Sándor akkori orvos százados, a legénységi
osztály vezetője hirtelenjében feltöltötte a nálunk ebédet felvételiző zsidó
munkaszolgálatosokkal, akiket tüdőbetegként kezeltek tovább, és végül is
sikerült így átmenteni őket. Telefonon és bizalmi összekötőnk Falus Ottó révén
többször sürgettem a kijövetelre, különösen amikor tudomást szereztünk a
tömeges letartóztatásokról és olyan gyilkosságokról, mint pl. Koltói Annáé. Kálló
Ferenc azzal hárította el a biztonságot, hogy a különböző ellenállási mozgalmak
között ő fontos összekötő lévén nem hagyhatja el a helyét ilyen időkben...»
A tábori esperes imádságoskönyvében nem győzelmet kért Istentől hanem: «Add, hogy a
borzalmas háború, mely embertestvéreket szembeállítja egymással és minden életet elpusztít,
mielőbb véget érjen. Hazánk minden ellenségétől megszabaduljon. Egyházad pedig zavartalanul
folytathassa munkáját a lelkekért.» (Kálló Ferenc: Beteg honvédek imakönyve, 47. old. Budapest, 1942.)
Mennyire igaz, amit Kálló Ferenc, egyik szentbeszédében mondott: «... hogyha egy vonatot
egy nem avatott vezető vezet, az csak tragédiába viheti a vonat utasait...»
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Sajnos ez történt az elkövetkező években, évtizedekben:
A már említett október 15-én a nácik a nyilasok kezére játszották a hatalmat. A szovjet
csapatok már elfoglalták Debrecent és Szegedet, a harcok a Tiszántúlon folytak, amikor. Szálasi
nemzetvezetőként fő céljának hazánk totális háborús mozgósítását tekintette, mert meg volt
győződve arról, hogy Hitler által beígért csodafegyver az utolsó pillanatban Németország javára
módosítja majd a háborús erőviszonyokat.
Szálasi hungarista mozgalma, szociális programja, zsidóellenes és nacionalista
demagógiája, valamint radikalizmusa révén – a titkos választójog bevezetését követően – jelentős
politikai erővé növekedett. Német segítség és támogatás nélkül azonban sohasem válhatott volna
kormányzati tényezővé. Az októberi hatalomátvétel után Szálasi «hungarista államának» hatóköre
a Vörös hadsereg előretörése miatt Budapestre és a Dunántúlra korlátozódott.
A nyilas puccs után a több mint kétszázezres, mindeddig szinte érintetlen budapesti zsidó
közösség közvetlen életveszélybe került. Október 17-én visszatért a fővárosba az az Adolf
Eichmann, aki a vidéki zsidóság deportálását irányította, majd miután Horthy kormányzó a
kiszállításokat júliusban leállíttatta, távozni kényszerült. Irányításával mintegy hatvanezer embert
hajtottak kegyetlen gyalogmenetben nyugatra, hogy Ausztriában végezzenek erődítési munkákat.
A fővárosban maradottak egy részét, közel hetvenezer embert, gettóba zárták. A semleges
országok védlevelével rendelkező több mint harmincezer üldözöttet ugyanakkor sikerült
úgynevezett «védett házakban» elhelyezni, miközben a Dunába lőtték azokat, akiket ki akartak
fosztani. A nyilas pártszolgálatosok az utolsó pillanatig tomboltak, de a gettó, Európában
egyedülálló módon, megmenekült.

Budapest, Gettónegyed , Fotó © Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda

A nyilasok által elrendelt totális mozgósítás és a nyilas pártszolgálatosok fékezhetetlen terrorja
tízezrekkel növelte a háborús áldozatok számát. Ilyen embertelenségben nem volt könnyű
embernek megmaradni, de Kálló Ferenc tábori esperes Ember volt az embertelenségben, maradt a
maga helyén és amit ott tett, azt halálával hitelesítette: nyilas banditák lakásáról betegen
elhurcolták, megkínozták, majd éjfél után a budakeszi erdőben meggyilkolták. 1946. október 29én, vértanúhalálának évfordulóján a Honvédelmi Minisztérium – 1944. október 29-re
visszamenőleg – ezredessé léptette elő.
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Kálló Ferenc tábori esperes alezredesi egyenruhájában készült utolsó
fénykép

A faji háborút hirdető nácizmus és az osztályharcos kommunizmus egyaránt ellenségének
tekintette a vallást. A nácik és a kommunisták Isten helyére vezérüket állították, akiket
tévedhetetlennek és mindentudónak hazudtak. Üldözték a vallást, a hívőket és az egyházakat,
mert a vallásos tanítás éles ellentétben állt az új hit rangjára törő náci, illetve kommunista
ideológiákkal.
Kálló Ferenc tábori esperes nem sejtette, hogy a nácizmus, fasizmus borzalmait egy újabb
és hosszú, ugyancsak terrorral fenntartott kommunista diktatúra követi:
A háború végén Európa szerte milliók kényszerültek szülőföldjük, lakóhelyük elhagyására.
A megszálló szovjet hadsereg – akárcsak pár hónappal korábban a nácik – kész listákkal érkezett.
Felkutatott, elvitt mindenkit, akit a kommunista hatalomátvétel szempontjából veszélyesnek vélt.
Volt miniszterelnököket, minisztereket, parlamenti képviselőket, nagyköveteket, katonatiszteket,
papokat, tanárokat. Elhurcolták Raoul Wallenberg svéd diplomatát, akinek szintén sok zsidó
köszönhette életét. Vitték válogatás nélkül a munkaképes fiatalokat, leányokat, asszonyokat, fiúkat
és férfiakat. Döntő többségük még be sem töltötte a huszadik életévét. 1945. januárjától
muszkavezetőnek nevezett magyarok és a kialakuló új közigazgatás tevőleges közreműködésével
folyt a fiatalok és azok összefogdosása, akik épphogy hazatértek a náci koncentrációs táborokból.
a «malenkij robotra» elhurcolt magyar állampolgárokat
először még hazánk területén
gyűjtőtáborokba vitték, majd átmentő-táborokba kerültek Máramarosszigetre, Foksányiba,
Brassóba, Temesvárra. Ezekben az átmentő-táborokban rettenetes körülmények uralkodtak,
amelyek következtében sokan meghaltak. Innen, több hetes marhavagonokban történő szállítás
után érkeztek meg az életben maradottak a szovjet lágervilág mintegy kétezer táborába. A gulág
lágereiben több tízmillió ember halt meg...
A második világháborúval nem zárult le a kollektív üldözés időszaka: erről tanúskodik az átés kitelepítések időszaka. Hazánkban a szovjet megszállók olyan új világot rendeztek be, melyben
nem volt hely a régi értékrend, erkölcsök számára. Szovjet világ volt ez, szovjet típusú
embereknek. Idegen és elfogadhatatlan a magyar társadalom túlnyomó többségének.
Mindaz, ami szovjet katonai megszállás alatt, a második világháború végén, illetve azt
követően hazánkban történt, szorosan illeszkedett ahhoz a szovjet gyakorlathoz, melyet évtizedek
óta a kollektív felelősségre vonás, az etnikai tisztogatás és a kényszermunka tömeges
alkalmazásának politikája jellemzett és a szovjetrendszer lényegéhez tartozott.
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Üldözték a vallást, Isten helyett a párt vezetőit, Sztálint, Rákosit kellett tömjénezni. Tilos
volt a hazaszeretet. Azt követelték, hogy a magyar emberek a Szovjetunió céljaival és érdekeivel
azonosuljanak. Szembeállították egymással a családtagokat, feljelentési kötelezettséget írtak elő a
családtagok, rokonok számára is.
A kommunizmus mindenkit ellenségévé tett. Elég volt elmaradni egy Szabad Nép félórától,
egy viccet elmesélni, nem eléggé lelkesedni, pénzt adni a kitaszítottak családjának vagy csak
köszönni nekik. Aki nem tapsolt elég hosszan, az is ellenséggé vált. A bátrakat, akik
szembeszegültek a félelmetes terrorrendszerrel, megölték, névtelen sírba temették, mert még
holtukban is féltek tőlük és mindent megtettek azért, hogy emlékük se maradjon. Kémnek,
hazaárulónak nevezték a hazájuk szabadságáért életüket kockára tevőket. Sokuknak nevét sem
ismerjük, másokról még mindig a kommunista hazugságok terjednek, pedig ők igazi hősök.
Hogyan jutott hazánkban uralomra a kommunista párt,
annak ellenére, hogy az 1945-ös parlamenti választásokon a
résztvevőknek csak 17 %-a szavazott rájuk, míg a Független
Kisgazdapárt 57 %-os szavazatot kapott, s hogyan lehetett mégis
a szovjet típusú társadalmi berendezkedést hazánkra kényszeríteni,
ez egy másik hosszú és fájdalmas történet. S ennek
következménye, hogy több évtizeden keresztül állomásoztak
megszálló csapatok kis országunk területén: az úgymond
«ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet hadsereg». Az utolsó
szovjet katona 1991. június 19-én hagyta el a magyar földet.
Mindezeknek a náci és kommunista borzalmak áldozatainak
állít emléket Budapesten, az Andrássy u. 60. sz. alatt a Terror Háza
Múzeum. (Ld. balra.)
Arról, hogy mi történt Magyarországon 1919-ben, 1944-45ben és azt követően, hogy mennyire vetette vissza az európai
fejlődést, hogy itt több, mint négy évtizeden keresztül egy
Európában abnormálisnak tekinthető rendszer működött egy szakszerű összefoglalót ad ez a
múzeum. Érdemes mindenkinek meglátogatnia, hogy megtudja végre a valós történelmi
igazságot.
A két terrorrendszert túlélt Magyarországon végre elérkezett az az idő, hogy ezzel a
múzeummal méltó emléket állíthatunk az áldozatoknak, és azt is bemutatja, hogy mit jelentett
honfitársainknak azokban az időkben élni.

Budapest, Terror Háza Múzeum, Adrássy u. 60., Fotó © Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda
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Kálló Ferenc
1894 December 8-án született Szegeden. Édesapja, Kálló Gyula tanító. Hatan voltak testvérek.
(Testvérei: Gyula, Elemér, Antal, Sándor, Aurél)
1901 Beíratják a szarvasi katolikus elemi iskola I. osztályába.
1905 A négy elemi osztály elvégzése után a szarvasi evangélikus gimnázium I. osztályába
iratkozik.
1913
Jeles eredménnyel érettségizik. Felveszik a nagyváradi papneveldébe.
1917 Június 15-én Nagyváradon pappá szentelik.
Július 19-től káplán Békésen.
Augusztus 29-én Endrődre helyezik.
1918
Május 13-án Békésszentandrásra kerül .
1919 Július 1-től káplán Újkígyósón.
1921 Szeptember 1-től Csorváson működik lelkészként.
1922 Január 1-vel felfüggesztik papi tevékenységétől. Hivatalosan «betegszabadságra» küldik.
Szeptember 9-től káplán Debrecenben.
1923 Szeptember 1-től ismét felfüggesztik.
November 14-én elfogadja a csorvási kápláni beosztást. Közben kisegítő Gerendáson.
1925 Július 1-től Orosházán káplán.
1926 Július 27-én Endrődre helyezik.
1927 Január 1-én katonai szolgálatra elbocsátva. – Tábori főlelkész főhadnagyi rangban az 1. sz.
Vegyes Dandárparancsnokság lelkészi hivatalában.
1928 Május 1-én kinevezik tábori lelkésznek.
1930 Októberében a 11. sz. Honvéd helyőrség Kórházba helyezik vezető lelkésznek.
1933 Rómába utazik tanulmányútra.
Kinevezik szentszéki tanácsosnak.
Megszervezi a Prohászka Ottokár Társaságot.
1938 Részt vesz a Történelmi emlékbizottság és a Népfront szervezésében.
1942 Június 15-én ezüstmiséje a kórházkápolnában. Röpcédulákat terjeszt, a háború ellen prédikál, és kapcsolatba kerül különböző ellenállási mozgalmakkal. Megszervezi a hatásköre alá
tartozó honvédkórházakban az embermentést.
1944 Tagja a Nemzeti Ellenállási Mozgalom budai csoportjának, és vezetője a helyőrségi Kórház
általa szervezett fegyveres ellenállási csoportjának.
Megalakítja a magyar Front helyi csoportját.
Október 28-án este 8 óra körül nyilas banditák lakásáról elhurcolták, megkínozták, majd
éjfél után a budakeszi erdőben meggyilkolták.
1946 Október 29-én, vértanúhalálának évfordulóján a Honvédelmi Minisztérium – 1944. október
29-re visszamenőleg – ezredessé lépteti elő.
Magyar Hírlap Online:

Kálló Kamill, Kovács Istvánné Lőrincz Margit és Szabó Imre a kitüntetésátadáson. Zsidókat mentettek a vészkorszakban
Fotó: Soós Milán/MhOnline
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«A megmentő: Kálló Ferenc tábori esperes
A megmentettek: Egri István színész, Szírt Miklós, Thassy Jenő és sok zsidó ember
A posztumusz kitüntetést az esperes unokaöccse, Kálló Kamill vette át
Kálló Ferenc esperes 1927-től volt katonai lelkész, 1930-ban a 11. számú helyőrségi kórház, a mai
Budai Honvéd Kórház vezető lelkésze lett. 1944-től volt tagja a Nemzeti Ellenállási Mozgalom budai
csoportjának, és megalakította a Magyar Front helyi csoportját. Orvosok, ápolók, írnokok voltak a
tagjai. A kórházban sok szökött munkaszolgálatos talált menedéket, a legnagyobb veszélyben
levőket a fertőző osztályon rejtették el. Kálló Ferenc sokaknak készített hamis keresztlevelet.
Gyanússá is vált a hatóságok előtt. Szálasiék hatalomátvétele után társai bújtatni akarták, ezt nem
fogadta el. A nyilasok a betegágyból hurcolták el, megkínozták és agyonlőtték.»
Felhasznált irodalom:
Hetényi Varga Károly: akiket üldöztek az igazságért, Ecclesia, Budapest, 1985.
Horváth Csaba: Magyarország 1944-től napjainkig, Ék sorozat, Pécs, 1991.
Link:
Összeállítás az újabb tizenhárom magyar Világ Igaza kitüntetéséről (http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=99112 )
L’uomo nella disumanità (http://digilander.libero.it/osservletter/kallo.htm )
Emlékezés Kálló Ferencre (http://phoenix.szarvas.hu/cgi-bin/szarvas_es_videke/szarvas.awk?2004/11.04/kallo.wri )
Holokauszt Emlékközpont: A 2005-ben nyílt állandó kiállítás/Az embermentők és ellenállók között: Kálló Ferenc
(http://www.hdke.hu/kiallitas_al_fk.html )
Kálló Antal (http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC07165/07262.htm)
Czeizel Endre: Juhász Gyula kórtörténete a családfaelemzés alapján (http://www.kortarsonline.hu/0205/czeizel.htm)
Felfedezés (http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/felfedezes.htm)
Frissítés: 2005. november 28-29.
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