
HETÉNYI VARGA KÁROLY

KÁLLÓ FERENC TÁBORI ESPERES
Minden alkalmat megragadok arra, hogy mind
a szószéken, mínd magánbeszélgetésekben a
béke áldásait szembeál1ftsam a háborúval. .. ~n

pap vagyok, nekem ez a kötelességem, nekem
nincsen családom, nincs gyermekem. Ha 'engem
ezért megölnek, akkor kapok egy gyorsvonati
jegyet a mennyországba - átszállás nélkül.

Ká1l6 Ferenc

Budapest, 1944. október 28. Este nyolc óra körül fekete, Buíok típusú személy
gépkocsi áll meg a Márvány utca 26-os számú ház előtt. Bőrkabátos férfi száll
ki, és eltűnik a sötét kapualjban. A kocsi rendszámtáblája ronggyal van letakar
va. Kis idő múlva a házb61 lépések zaja hallatszik. A bőrkabátos férfi újra.
megjelenik, maga előtt kísérve egy láthatólag beteg, elesett embert. Aztán szót
lanul beszállnak, a Buick startol, s új utasával együtt eltűník' a budai hegyek
irányában.

Másnap reggel a helyőrségi kórház ügyeletén megszölal a telefon: Ha hiányzik
a papjuk, menjenek ki Budakeszire, ott megtalálják l - kiabál a vonal túlsó
végén egy ismeretlen hang, és válasz nélkül lecsapja a kagylót. Ehhez nem kellett
magyarázat. Mindeki megértette, hogy Kállő Ferenc tábori esp.erest, a Király
hágó úti honvédkórház lelkészét meggyilkolták.

Kálló golyókkal átszaggatott holttestére először az arra vonuló zsidó munka
szolgálatosok egy csoportja bukkant rá október 29-én hajnalban, a budakeszi
szanatóriumtól nem messze, az útmenti árokban. Hogy milyen kínzásoknak ve
tették alá vallatásának tragikusan végződő éjszakáján, máig sem tudjuk - an
nak ellenére, hogy gyilkosai a háború után kézre kerültek. De nemigen gon
dolnak erre a pestlek sem, akik vasárnap délutánonként a budai utcákon sétálva
megpillantják a felírást: Kálló esperes utca. Sírjánál azóta minden év októberében
kis csoport gyűlik össze, egykori barátai, orvosok, katonák, munkásrnozgalmí el
lenállók, akiknek a nevét azon a bizonyos' éjszakán elhallgatta'. Mert a "Kálló
-csoport"-ból az esperes halála után nem bukott le senki, 'nem hallgattak ki
többé senkit. S akik a sírt ma körülállják,-olyan ember előtt tísztelegnek, aki
míndennél jobban szerette őket, hisz életét adta értük - s velük együtt a holnap
Magyarországáért. ..

A szegények, az elnyomottak és megalázottak papja volt egész életében. Olyan
pap, aki tudta, hogya tótkomlósi és csorvási napszámosok valami másra éhez
nek Krisztus evangélíumából, mint anagyvárosok bazilikáiban a "szagos' míse"
hallgatói. Talán egy modern kenyérszaporításra, de minden bizonnyal valamivel
emberségesebb életre, egy jó szóra és őszinte segítségre. Kállónak látnia, tapasz
talnia kell, hogy az elnyomott, kizsákmányolt tömegek nem az egyháztól várják
a megoldást, sőt még az egyháztól is elfordulnak. A Prohászka gondolataiért már
fiatalon lelkesedő pap rádöbben) e szomorú jelenség- okára: a gazdagnak nincs
erkölcsi alapja türelemből, alázatosságból, a .nyornorúság elviseléséből másoknak
leckét adni. A szegényt, a kisemmizettet csak az értheti meg igazán, aki maga is
osztozik vele sorsában: a megaláztatásban és szenvedésben egyaránt. Egy gazdag
egyház - amely ráadásul még politikailag is szövéÍk:ezik híveinek kizsákmányo
lóival - képtelen az elszegényedett tömegekkel való sorsközösség vállalására.

De nemcsak a szociálís, kérdés foglalkoztatja. Elsők közt veszi észre egy újabb
háború veszélyét, hogy népünket - éppen a keresztény világnézet ürügyén 
gyűlöletre uszítják olyan népek ellen, akikkel nem volt soha semmi bajunk,
akik sohase bántottak bennünket. Mennyi szornorúságot, keserű órát jelenthetett
számára, hogy nemcsak hivatott politikusok, de paptestvérei és felettes egyházi
elöljárói is jobbára közönnyel, kivülállóként szemlélik a közeledő katasztrófát,
melynek bekövetkezéséért őket is terheli a felelősség. O maga azonban el se tudja
képzelni, hogy egy háború idején, amikor sportszerűen folyik az emberölés, neki
pap létére bármi más dolga is akadna a földön, mint a békét hirdetni, a békéért
fáradozni, a gyilkosok kezét lefogni. Isteni mesterének is minden oka meglett
volna ott a Getszemáni kertben, hogy ne egy levágott fülre pazarolja figyeImét.
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Krisztus azonban nem sajnálta, hogy Péternek ebben a kritikus órában is el
magyarázza: Aki kardot ragad, kard által vész el. A magyarországi keresztény
társadalomnak - ha lehet ilyenről egyáltalán beszélni - vajmi kevesett mondott
II Getszemáni kertben lejátszódó epizód. Mi csak akkor váltunk egyszerre jó ke
resztényekké, amikor már nem volt más választásunk: az összeomlás előtti

utolsó órában. Csak akkor beszéltünk "értelmetlen vérontásról", amikor már a
szomszéd határban ropogtak a fegyverek. De vajon miért csak az egyszerű kato
nalelkész Kálló és néhány társa tudott idejekorán keresztény módon vélekedni,
nyiltan, határozottan állást foglalni a háboru ellen? Valóban, egy államhatalommal
azorosan összefonódott egyházi hierarchiától ezt a bátor kiállást hiába vártuk
volna.

. Kálló meg nem alkuvása nem akkor kezdődik, amikor. már amúgy sincs más
lehetőség, hanem csirájában visszautasít minden olyan együttműködést, amelyben
neki kell elvi engedményeket tenni, s előbb vagy utóbb, de neki kell alulmaradnia.
Idézzünk egy példát a Politika 1947. május 24-i számából: " ... Kálló Ferencet a
maga közvetlen, emberi és népies mivoltában szívesen látták volna valami katóli
kus szarvezet élén, - szó volt pillanatig róla, hogy átveszi a Katolikus Népszövet
ség vezetését. De erre nem kerülhetett sor, - vállalhatott-e közösséget ennek a
népies és demokratikus látszatú szervnek akkori konzervatív uraival, feudális gró
fokkal, stréber wolffista képviselőkkel, reakciós agrárius nagybirtokosi tételeket
vállaló egyetemi tanárokkal? Nem, inkább maradt a maga helyén, és amit ott tett,
azt halálával hitelesítette."

A Kálló Ferenc által szerkesztett Beteg honvédek imakönyve győzelemben re
ménykedő előszava ellenére, melyet Kálló tudta és előzetes megkérdezése nélkül,
tábori püspöke írt, s rnelyet Kálló könyvének második kiadásában már nem enged
kinyomtatni, nem győzelmet kér IstentóI imájában: "Add, hogy a borzalmas hábo
rú, mely az embertestvéreket szembeállítja egymással és minden értéket elpusztít,
mielőbb véget érjen. Hazánk minden (Kiemelés tőlem. H. V. K.) ellenségtől meg
szabaduljon, Egyházad pedig zavartalanul folytathassa munkáját a lelkekért" (Kálló
Ferenc: Beteg honvédek imakönyve, 47. eld. Bp. 1942).

A kórháalélkész Kálló nemcsak írt a "minden" ellenségről. de lábadozó bete
geivel való személyes beszélgetéseit is felhasználta arra, hogy megsejtesse velük i "
hamár minden áron ellenséget keresünk, az orosz sztyeppéknél sokkal közelebb
is találhatunk belőle. Lassú, szívós munkával elérte, hogy a kórházakb61 távozék
zöme a lelke mélyén a háború ellenségévé, antifasisztává, s nem egy esetben
aktív ellená.liÓvá vált.

*
A szarvasi Kossuth Lajos utcában a plébánia melletti iskolaépület homlokzatán

emléktábla hirdeti az idegeneknek: "Ebben a házban nevelkedett Kálló Ferenc
róm. kath. esperes, aki az üldözöttek védelmében 1944-ben mártírhalált halt. f:le
te örök példa marad számunkra. - 1948.. VIII. 22. MDP."

Öt testvérével együtt innen indult el nehéz, megpróbáltatásokkal és korai meg
aláztatásokkal teli pályájára, melynek végül is a budakeszi erdőben kellett befe
jeződnie.... Ebben a házban tanult meg beszélni, írni, olvasni, s innen járt a
század elején a "Kicsi" nyolc esztendőn keresztül a helybeli evangélikus gímná
ziumba. Családtagokkal beszélgetve Ferencet közel négy évtizeddel halála után
ls egyszerű közvétlenséggel csak így emlegetik: a "Kicsi". A testvérek közt ő

volt a legkisebb termetű. li":desapja tanító, s igen vendégszerető házigazda. A
népes család mínden anyagi gondja ellenére is míndíg talál rá módot, hogy
valakin - állástalan értelmiségín, szegény sorsú múvészemberen - segítsen.
Ha másként nem, szállást, otthont biztosítva számukra, ha kellett hosszabb
időre is. AE iskolaudvart csak egy ajtó választotta el a plébániától. Ferenc gyak
ran átjár beszélgetni, könyvet kölcsön kérni Fetzer 'József plébánoshoz, akinek
egyénisége, puritán életformája nagy mértékben befolyásolja a szociális kérdések
iránt korán érdeklődő ifjút abban, hogy papi pályára lépjen. A ma is Szarvason
élő 94 éves Eetzer apát így emlékszik vissza azokra az időkre:

"A Kálló gyerekeket kicsi koruktól ismerem. Ferit is természetesen. Olyan kis
szerény, olyan kis mosolygós, halkszavú fiú volt. Ministrált nekem míndíg, Öt
szerettem a legjobban. Később is fölkeresett, amikor már pappá szentelték. A
hívek szerették a családot. f:desapja is népszerű, köztiszteletben álló ember volt
Szarvason. Feri itt nem volt ugyan káplán, de' gyakran hazajött, és segített
színdarebokat rendezni. Gondjairól nem beszélt, sehasera panaszkodott. Mindig
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kiegyensúlyozottnak látszott. Ott voltam a -temetésén Budapesten. Nem gondol
tam volna, hogy így kell meghalnia." (Fetzer Józ,ef, Szarvas, 1978. május 29.)

1913-ban jelesen érettségizik, s még ez év őszén a nagyváradi teológia nö
vendéke. Négy évig tanul ebben 'a városban. Elképzelhető, hogy ennyi ideig
nem hall, nem olvas valamit is egy másik nagy, szenvedélyes ígazságkeresőről,

aki még nem is olyan régen innen indult tovább az Öceán" felé, s most újra
itt talált menedéket, Nagyváradtól nem is olyan messze, egy csendes kastélyban?
Vajon a kezébe került-e a fiatal kispapnak a cikk, amit a forradalmár költő

a nagyváradi káptalanról írt? Kállónak ismernie kellett a kor forradalmárait,
az új szellemi áramlatokat. A szegény sorsú zsellérnép iránti szenvedélyes ér
deklődésével a maga társadalmi körében ő is forradalmárnak számított. Mert mi
mással lehetne magyarázni korai összeütközését felettes egyházi hatóságaival ?
Pappá szentelése után ugyanis alig múlík el néhány esztendő, máris kézhez kapja
felfüggesztését, Amikor újra munkába állhat egy-két hónapon belül ismét
szuszpendálják. Az egyházmegyei schematízmusok mindkét esetre a "betegszabad
ság" megjelölést használják, de a paptestvérek közt nyílt titok, hogy Kállót nem
gyógyulni küldték, hanem megtörni. Engedetlenség? Korántsem. Akik Kállóra
emlékeznek, míndannyian és kivétel nélkül egyetértenek szelíd, alázatos jelle
mében. Csupán egy dologra nem volt képes: engedelmeskedni olyan parancs
nak, amelynek teljesítését nem tudta lelkiismeretével összeegyeztetni. A fiatal
pap életének ezekben az éveiben már kezd kibontakozni a későbbi ellenálló alakja.
Aki egyszerű falusi káplánként - a kor papi "ideáljával" nem törődve - a ;
falu legkíszolgáltatottabbjaí felé fordul, őket érzi szívéhez legközelebb, az később,

katonapap korában sem nézi részvétlenül a hadsereg idegen érdekért való lelki
ismeretlen föláldozását. Kálló Ferenc küzdelmesen induló papi pályájáról, elöljá
róival történt szembekerüléséről vall egykori káplántársa Regös András, jelen
leg szarvasi apátplébános :

"Kálló Ferencet teológus koromban ismertem meg, mint Nagyvárad egyház
megyei papnövendék. 1921-25 között találkozgattam már fölszentelt papokkal.
Közöttük vele is. Ha jól tudom,. Üjkígyóson is volt, és onnan gyakran bejárt
Békéscsabára, én még csabai származású lévén, mint kispap ott éltem. Amikor,
1925; június 2l-én fölszenteltek, a váradi püspökségtől kinevezést kaptam Csor
vásra július l-vel. Ahogy megérkeztem. az állomáson már vele találkoztam, ott
köszöntöttük egymást. Mert ő akkor kapta meg a diszponálást Orosházára. Öröm
mel beszélt arról, hogy valószínűleg Orosházán is megtalálja majd azt a mü
ködési lehetőséget, amely mint papot, kielégíti.

O ugyanis Csorvásori szociális téren működött, Az egyszerű, a legszegényebb
néppel szeretett foglalkozni. Megalakított egy szociális egyesületet. Kis házuk is
volt, ahol összegyűltek valláskülönbség nélkül a '!egegyszerűbb napszámos embe
rek. Az ő számukra igyeke!ett kiverekedni abban az időben az uradalomnál tisz
tességesebb megélhetési lehetőséget. Mert munkanélkülíség volt abban az időben.
Ezért a szocíális működéséért nem volt éppen "grata persona" a világi ható
ságok szemében. De ő végezte a maga munkáiát, és átadta nekem ezt az egye
sületet, amely akkor már eléggé gyengén állott, mivel sehonnan sem kaptak
támogatást ezek az emberek. A kereseti lehetőségük pedig nem volt olyan, hogy
fönntarthatták volna magát az egyesületet. Igy az én időmben, sajnos, meg
szűnt ez az intézmény, amit mindig sajnáltam, mert ezzel Kálló Ferinek ai
emléke is csorbát szanvedett. Most, amikor mártíromságát kezdték keresni, akkor
én azokkal az emberekkel próbáltam összeköttetésbe kerülni, akik az vő idejében
ennek az egyesületnek tagjai vagy vezetői voltak. De már egyet sem találtam
közülük életben. Pedig nagyon lelkes, nagyon jó barátai voltak ezek az egy
szerű emberek.

Kálló Ferivel orosházi káplán korában is többször találkoztam. Onnan járt
ki Tótkomloora, s mint a filia vezetője, önálló lelkész volt. De a főnökével nem
sikerült az a [óbarátság, amire ő számított! Es ez eléggé megnehezítette a pá
lyafutását. Valahogy mindenkí idegenkedve fogadta, holott ő végtelenűl ked
ves, közvetlen ember volt. Mégis, én nem tudom miért, de' úgy tekintették őt,

mint aki nem való ebbe a körbe. Es ő, míkor látta, hogy ide-oda dobálják és
nem becsülik, akkor határozta el magát, hogya' katonasághoz megy át, és kérte
oda a felvételét. Ez már Endrődön történt. Tudjuk jól, hogy Endrődönl Csernus
Mihály volt abban az időben a plébános, akit Mihály cárnak is neveztek. Erő

szakos, uralkodó típus volt, és nem állhatott meg előtte egyegyszerG. káplán.
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Csernus neve szerepel később az endrődi sortűzzel kapcsolatban. ült börtönben
is a felszabadulás után, s nem kerülhetett vissza többé Endrődre.

Kállónak voit egy nagy kellemetlensége Bréhm Lőrinceel, a váradi egyház
megye Gyulán székelő helynökével. Bréhm szüntelenül új helyre díszponálta őt,

de Kálló tudta, hogy nem jogos és nem méltányos, hogy őt míndíg helyezgetík.
Ezért végül is már nem fogadta el a díszpozfelét. Ekkor szuszpendálták. Ez azt
jelentette, hogy nem működhetett, mint pap, a mi egyházmegyérik területén. Ek
kor fölkerült Budapestre, és ott működött a Jézus Szíve Leányai-nál. Kálló abban
az időben még egyáltalán nem betegeskedett. Csak látszat volt, hogy betegszabad
ságra küldték. Kétszer is történt vele ilyesmi. Ha jól tudom, a maga védelmé
ben megpróbálkozott Rómában is, és panaszt emelet Bréhm ellen, amiért ővele

ilyen jogtalanul bánt el: ok nélkül szuszpendálta. Hogy míként intéződött el
a dolog, már nem emlékszem, de elég az hozzá, hogy Kállót minden satisfactio,
minden elégtétel nélkül egyszerűen rehabilitálták. Hogy Bréhm kapott-e utasí
tást 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 disz
ponálták Csorvásra, akkor az volt a levélben, hogy amennyiben nem fogadja el,
akkor nyissa ki a másik borítékot, abban megint benne van a szuszpenzio. Hát
így leveleztek egvmássel. . . De Kálló Feri részéről ez a magatartás egyáltalán
nem volt szembeszegülés, az engedelmesség megtagadása. O csupán magyarázá
tot 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. Es ha bármelyiküknek valami kívánsága volt, akkor ő mín
dig szívesen állt a rendelkezésükre. Abban az időben ezekkel az emberekkel
nem foglalkozott senki. O volt az egyetlen a papok közűl, közülünk is, akik
nek ez szívügye volt. O törődött velük. Voltak neki elgondolásai. Nagyon szere
tett volna egy Krisztus Királyról elnevezett férfi egyesületet, egy egész ország
ra kiterjedő mozgalmat létrehozni. De terveit nem tudta megvalósítani a világi
papok között. Mert a világi papok java része is úgy gondolkodott, hogy lImit
erőlködsz, úgy sincs semmi érterne..." Az egyházi főhatóságok sem voltak mel
lette. A civil hatóságok nem pártfogolták. De annak ellenére, hogy látta ezt a
lehetetlen helyzetet, azért jó szívvel, lélekkel végezte ezt a munkát. Nem feltú
nésvágyból, Nem is dicsekedett ő azzal, hogy mit csinál. Semmit az égvilágon.
Csendes munkás volt, aki mindent olyan egyszerűen végzett, s azért nem várt
semmiféle elismerést, se kitüntetést. O a népnek a javát akarta." (Reaös András
apát-plébános, Szarvas, 1978. május 29.)

De mít is tehet egy fiatal káplán a huszas évek Magyarországán. ha lépten
-nyomon tapasztalja, hogy munkáját meg nem értés, gyanakvás kíséri? Es ép
pen azoktól, akiktől a legtöbb bátorítást, a legtöbb támogatást kellene kapnia.
Kálló magára marad, de döntenie kell, s ő úgy dönt, hogy van még lehetősége
Isten országának ügyéért munkálkodni másutt is. 1927-b~n kéri elbocsátását
egyházmegyéje kötelékéből. és katona-lelkészi pályára jelentkezik. Testvérei, ro
konai ma is jól emlékeznek, hogyan okolta meg annak idején elhatározását: "A
szociális igazságtevés eszméit a honvédek lelkébe plántálva, széjjelküldhetem
szerte az országba." Mint katona-lelkésznek feltétlenül nagyobb mozgásí és cse
lekvési szabadsága volt. Elt is vele, s valóban úgy látszott, ez számára a leg
megfelelőbb munkaterület. Tábori miséken mondott prédikációiban, vidéki hely
őrségeken tartott lelkigyakorlatain hallgatói -~z ország különböző részéről

összegyűlt fiatalok - hamar megérzik az új, az eddig szokatlan hangot, em
beri rnelegséget, amely Kállóból feléjük sugároz. Az egyszerű parasztlegények
és a munkásifjak egyaránt a maguk papjának vallják. Hász tábori püspök nem
is tűrí sokáig ezt a "forradalmi" stílust, és Kállót raportra rendeli. Eredmény
telenül. Az Uj Hírek című lap 1948. július 5-i száma azt is. tudni véli, hogy
Kállót egy ízben Gömbös Gyula is magához kérette, még honvédelmi miniszter
sége idején, s magas állást ajánlott neki, ha népszerűsíti hívei között ellen- 
szenves politikáját. "De Kálló - írja az Új Hírek - visszautasított minden ki
tüntetést, és megmaradt, ami volt: magyarnak, kereszténynek és embernek." Hász
ezek után el akarja távolítani a főváros. közeléből. Kállónak viszont ebben az
időben már olyan összeköttetései voltak, hogy püspöke kénytelen meghátrálni.

470



Kállót 1930-ban a ll. sz. helyőrségi kórházba helyezik vezető lelkésznek.
Ettől kezdve egészen haláláig itt, majd a később felépült tiszti kórházban hirdeti
betegeinek az evangélium szociális igazságait. Katonái rajongásig' szeretík, s
prédikációita minden alkalommal zsúfolásig megtöltik a kis kórház kápolnáját.
Hamar fölfedezik a környékbeli hívek is az izzószavú, lánglelkű szónokot, s mínd
többen jönnek hozzá gyónni, szentmisét hallgatni. A kápolna egyre szűkebbnek

bizonyul, s növekvő látogatottsága miatt az épületet 1940-ben ki kell bővíteni.

Kállót minden érdekli, a sajtó, a politika, a személyes kapcsolatok egyaránt.
Minden ügyet segít, amelyről feltételezi, hogy 'népe szolgálatába tudja állítani.
Passanyi László, a magyar katolikus újságírás veteránja így emlékezik vissza
Kálló esperesre:

" ... nem elégedett meg az élőszóban való tanítással. Minden alkalmat megra
gadott, hogy egy eljövendő, szociálisan kiegyensúlyozottabb magyarság építője

lehessen. Igy állott ott a harmincas évek sajtómozgalmaínak bölcsőjénél. A Ko
runk Szava és a Vigilia későbbi szerkesztői is az ő kicsiny, honvédkórházbeli
szolgálatí lakásában jöttek össze lapalapítási tervezgetéseik megbeszélésére, amíg
végre 193I-ben rnegszületett a Karunk Szava, majd 1935-ben a Vigilia..." (Új
Ember, 1969. november 16.)

A náci Németország hazánkra gyakorolt befolyásának erősödésével, a hábo
rús hangulat növekedésével Kálló kapcsolatai is mindinkább kiszélesednek. Min
denütt ott van, ahol ezt a szegény országot menteni próbálják. Összeköttetései
a háború kezdetén már elérnek a kormányzó kabinetirodájáig, s hamarosan az
Illegálísan működő baloldali munkásszervezetekig is. Kívülálló, semleges sze
mélye, papi mívolta, míndenekelőtt pedig feddhetetlen jelleme mindenkíben bizal
mat ébreszt. S mivel baloldali csoportosulások, valamint [őzanbelátású jobboldali
körök között a közös baj, a háború elhárítása ügyében összekötő szerepet is
vállalhat, így médjában van, hogy szinte az egész ország ellenállási "szintjét"
lélektanilag is felmérje. Ellenálló, szervező, később embermentő tevékenységé
nek szerteágazó szálai - amit itt csak vázlatosan ismertethetünk - ma már színte
ktbogozhatatlanok.

Kálló 1938-ban részt vesz a Történelmi Emlékbizottság, majd a Hazafias
Népfront megszervezésében. 1939-ben kitör a második világháború, Magyarország
1940-ben csatlakozik a háromhatalmi egyezményhez. 1941-ben pedig az antikomin
tern paktumhoz. Ugyanez év júniusában Németország oldalán Magyarország is
megtámadja a Szovjetuniót. Kálló számára mindez azt jelenti, hogy fegyvert fogtunk
tőlünk teljesen idegen érdekekért, - később pedig többek között azt, hogy közel
félmillió zsidó vallású magyar testvérünket kiszolgáltatjuk hóhérainak. Élete
ettől kezdve még nagyobb szolgálat. Felméri, hogy mít vár tőle, a paptól a kor,
rnindenekelőtf azonban mít vár tőle Isten itt és most, Amikor Magyarországon
éppen a kereszténységet akarják. egy új "kereszteshadjárat" ideológiai szolgálatába
állttaní. így fogalmazza meg programját: "Pap vagyok, tanítom azt a szeretetet,
amelynek tanítását Krisztus számomra megparancsolta." A krisztusi szeretetnek
eddig is szerény és csendes harcosa még fáradhatatlanabbul küzd a háború ül
dözöttjei és kiszolgáltatottjai védelméért. Munkája egyre inkább illegális téren,
konspirációs körökben bontakozik ki igazán. Amikor 1948. február 2-án a Mar
tinelli (korábban: Szervita) tér 8. számú házban leleplezik a róla sz616 emléktáb
lát, dr. Zeöke Pál a következőket mondja ünnepi beszédében: "Még 1942-ben
történt, hogy ennek a háznak a falai közé összehívtam a munkásság és a haladó
értelmiség néhány tagját. Ezek kőzött szerepeltek Kálló Ferenc, Szeder Ferenc,
Péter Borisz, Kerekesházv József, Tömör Ede, Simkó Elemér, Zarubay Emil,
Gács Ödön és még mások. Összejöveteleink nem merültek ki megbeszélésekben,
hanem ipari munkások és üldözöttek tevőleges megsegítését is végeztük..." Vajon
mennyít ért ennek a néhány embernek az összefogása egy hatalmas háborús
gépezet ellen? Hogy kevesen is, de megfelelő helyen és módon lehet, sőt sokat
is lehet tennünk egymásért, az említett szervezet tevékenységét - melyet Kálló
"szürke eminenciásként" tartott a kezében - a Magyar Nemzet így foglalja össze:

". .. A bátor katolikus pap szervezetet létesített Zeöke Pál főispán, Kerekes
házy József későbbi országos népfőügyész és az utóbb szintén kívégzétt Tartsay
Vilmossal és másokkal együtt a Hitler-háború szabotálására. Ekkor dobták tö
megesen 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
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hadiüzemben tervezett intézkedésekről. Péter Borisz vezérkari százados, akihez
a Veres PAI,né utcai I. hadtestparancsnokságon az anyagi osztály tartozott, 'utána
míndíg értette a módját, hogy megakadályozza a büntetőszázadok elindítását,
sőt a brutális hadiüzemi parancsnokokat különböző ürügyekkel le is váltotta,
igy például a Weiss-Mahfréd-gyár egyik hadiüzemi parancsnokát is..." (Magyar
Nemzet, 1948. február 2.)

Kálló esperes ez időben folytatott tevékenységéről kétségkívül Falus Ottó
tudósít bennünket a Iegkímerltöbbén, Falus hosszú ideig az esperes bizalmasa
és közvetlen munkatársa volt az Illegálts munkában. Gyakran működött össze
kötőként Kálló és a Magyar Front vezetői között. Falus - korábbi nevén
Friedler - baloldali mozgalmakban nevelkedett, s már korábban is szervezett
vasmünkás volt. A felszabadulás után a Kommunista Párt tagja, hamarosan
szervező titkára, ifivezető, [árásí és megyeí szervező, majd a Néphadsereg poli
tikai tisztje. Kállóval való kapcsolata akkor szílárdul meg, amikor 1942. március
15-én egy Petőfí-ünnepségen röpcédulák osztogatása míatt lebukik. Kálló a Petőfi

-verseket olykor kissé "átköltötte", aktualízálta és "Proli Berta" vagy más
aláírással szígnálva óvatosan terjesztette. Ezúttal néhányat Falusra is rábízott,
akit aztán emiatt letartóztattak, s azonnal a frontra akartak küldení. Falust
napokig vetik, vallatják, de ő nem árulja el a versek szerzőjének nevét. Kálló
eközben míndent megmozgat, Falust kiszabadítja az őrizetbéli, és sürgősen elhe
lyezi .a helyőrségi kórházban. Hogy a frontszolgálattól megmentse, a biztonság
kedvéért meg is operáltatja. .. 1942 áprílísától maga Falus is szép számmal írja
át nagy költőnk verseit, s valószínűleg ezért is kapja az illegalitásban a "Lantos"
fedőnevet. Később "Kántor Pál" névre szóló hamis papírokkal is működik ~

egyszerre, három földalatti szervezetben is. Kálló esperes fedőneve az illegali
tásban "Néni". Falus tőle kapja' a mozgaíom jelszavát is: "Szereti Ön Petőfit?"

Melyre a válasz: "Mintha a testvérem lenne!"

•
A Magyar Munkásmozgalmi Múzeum részére összeállított 29 oldalas kéziratá

ban Falus beszámol a Budán levő katonai egészségügyi intézmények háborúelle-'
nes tevékenységéről, s ezen belül Kálló szerepéről, A jelen tanulmányunk számára
nélkülözhetetlen dokumentum bevezetőjében a szerző a következőképp értékeli Kálló
esperes szerepét :
1. O volt az első az antifasiszta harcosok közül, aki ilyen széles népfront kapcsola

tokat épített ki.
2. O volt az első,' aki már 1942 áprilisában Petőfi forradalmi verseivel ,lepte' meg

a sebesült honvédtiszteket úgy, hogy az általa irt imakönyv lapjai közé rejtette
őket.

3. O volt az első, aki még Bajcsy-Zsilinszkyt is megelőzve fölismerte az elnyo
mott munkásság harci csoportjaíval való összefogás szükségességét. A Kommu
nista Párt, a Szociáldemokrata / Párt, a-Béke Párt felhívásait ugyanígy .tanul
mányozta, s ahol kellett, felhasználta, mint a forradalmi krisztusi tanításokat,
vagy a Kisgazda Párt, illetve a Paraszt párt útján nyert értesüléseket.

4. O volt az első, aki rajongásig szeretett költőjének, Petőfi Sándornak a verseit is
át merte formáltatni, ki merte bóvíttetni, s ha kellett, még hamisíttatott is
újakat, melyekben az ellenállási rnozgalom felhívásait tömörítette, és terjesztette a
sebesült tisztek között.

Falus tehát abban a helyzetben volt, hogy az esperesnek csaknem mínden
kapcsolatáról tudomása lehetett. Idézzük jelentésének erre vonatkozó részleteit,
néhány Kálló személyére vonatkozó megállapítását:

"Miközben a maga csoportját újabb kórház-egységekkel, majd más csoportok
kal erősítette, ő maga - a kiválasztott bajtársakra bízva a csoportok irányítá
sát - egyre több szervezet vezetőjével lépett kapcsolatba: Lázár Károly tábor
nok testőrparancsnok. Kiss János altábornagy, Nagy Jenő ezredes, Dezsényi Mík
lós főhadnagy, aki a Márciusi Ifjak csoportjának és a Nemzeti Ellenállás Szent
-Györgyi Albert által irányított csoportjának is tagja volt, Kálló munkatársa lett.
1944 júniusában kapcsolatba került Pálffy Györggyel, a Magyar Front vezetőjé

vel és Sólyom Lászlóval is. Ettől kezdve állandó kapcsolatot teremtett a Magyar
Front Katonai Bizottságával Kántor Pál hadnagy összekötőjén keresztül."
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;,Számos üldözött számára biztosított átmeneti menedéket valamelyik budai
kórházban, amíg megfelelő igazoló iratokkal el nem láttá..."

"Kálló Ferenc százakba és ezrekbe plántálta át lelkének igazát, és nem
nézte, szegény vagy gazdag, aki rászorul, zsidó vagy keresztény, orosz vagy; né
met, angol vagy szlovák, csak egyet tudott: akit üldöznek, azt neki segítenie kell!

Szárnos sebesült hadifogoly: angol, orosz, francia, amerikai repülő talált
menedéket a csoportjához tartozó kórházakban. Magyar munkaszolgálatosok, szlo
vák és román származású szökevények találták ott védelemre."

,,1944 szeptemberében, amikor az összegyűjtött egyenruhák; kéZifegyverek és
katonai Igazolványok elérték a szükséges mennytséget, térvbe ve1;~ a fegyveres
akcíógárdát, amit a 3. támaszponton (Budakeszi Szanatórium) dr. Csutkay ez
redes egységénél akartak beépíteni... Ezidőben az egyes kórházak betegszobáíban
bújtatott ellenállók szekrényeí, de még a matracok is fegyvel.'eket rejtettek. Ilyen
volt Tassy és Görgey betegszebája is a ri-es Hörs. Kórház belosztályán. Ide
jártak az ellenállók, nem csak röplapokért, de fegyvereket is hoztak a Kálló
-csoport által védett hadifogoly tisztek, az Illegállsan harcoló munkásmozgalom
számára."

"Amikor Kálló értesült a Magyar Frontban szervezett németellenes és antifa
siszta pártok koaliciójáról, elsőként kereste velük a kapcsolatot, amit Sólyom
László személyében meg is talált."

"A Kállö-csoport által továbbított »Felhívások« és »verses röpcSik.. száma
. 1942 április és október között -' pontosan ellenőrizhető - 25 darabot tesz ki

és egy Heine-vers kivételével mind Petőfiből készült. 1944. március 28-tól kö
rülbelül ötven vers született. ..

Ezeket az anyagokat a kórház trógépéri leírni szigorúan tilos volt! Ezért vagy
Balogh Mária vagy Szabó Fed gépelték le Rákoscsabán a Vannai u. 3-ban el
rejtett írógépen. A verseket, Béke Párt és Magyar Front felhívásokat régi tér
képek hátára, közönséges számlakönyv lapokra, irkalapokra írták, ezek a könnyen
megsemrnisíthető és szinte figyelmet sem keltő ,fecnik' igen jól rejtve maradhat
tak a figyelő szemek előtt.•.n

"Amikor Kálló már más ellenállókat megelőzve szervezni kezdte a budai
nonvédkórházban a csoportot, a Tiszti Kórházzal kezdte, ahol dr. Meggyesy Sándor
őrnagy, dr. Mindák Jenő orvos-őrnagy, dr. Jeney László őrnagy, dr. Aranyi
Sándor őrnagy orvosokat vonta be a munkába.

A ll-es Helyőrségiben dr. Leltner Ferenc orvos-alezredes, dr. Zárdy Imre
orvos-százados, dr. Részegh József orvos-hadnagy, dr. Németh László orvos-őr
nagy, dr. Konrády László orvos-zászlós, dr. Szalay Benő orvos-őrnagy, dr. Ste
faícs Géza orvos-alezredes, dr. Szutróky Gyula orvosokkal és Cenner Míhállyal
állt kapcsolatban.

Budakeszin dr. Csutkay István orvos-alezredes lett a munkatársa, aki dr.
Horváth Miklós orvos-századost, dr. Finta Istvánt, dr. Ribiczey István orvos-szá
zadost vonta be a munkába.

A Vöröskereszt Kórházban dr. Részegh József orvos-hadnagy, majd később

dr. Kónrády László orvos-hadnagy tartották vele a kapcsolatot."
Az illetékes hatóságoknak hamarosan feltűnt, hogy azokban a kórházakban,

amelyek Kálló esperes hatáskörébe tartoznak, feltűnően lassan gyógyulnak a
betegek, s a legtöbbjük elbocsátása után is alkalmatlan marad katonai szolgá
latra. Mások már éppen meggyógyulnak, amikor hirtelen újra műtőasztalra kerül
nek. Egyesek minden ok nélkül kiütéses tífuszt kapnak, a fertőző osztályra
jutnak, még látogatni sem lehet őket. A német katonai hatóságok hiába kéIik
ki a beteg fogoly tiszteket, azok egészségi állapota sohasem javul annyira, hogy
szállítani lehessen őket. A nyilasoknak szemet szúr, hogy az ápoltak zsidó
ként vonultak be ugyan a kórházba, de legtöbbje keresztény papírokkal hagyja
el az intézményt. Beépített besúgók már azt is tudni vélik, hogy sok kötés alatt
nincs és nem is volt 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 kivonatoll is
kapott. Kálló, aki vallásra, világnézetre; nemzetiségre való tekintet nélkül mín
den beteget meglátogat, mindenkivel személyes és bizalmas beszélgetést folytat,
- úgy is mínt pap, úgy is mint egy származást igazoló bizottság elnöke a hát
térből, csendesen irányítja ezt az életmentő, de ugyanakkor életveszélyes munkát,
De hát nem csak az égő gyertyát nem lehet sokáig véka alá rejteni, hanem a
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hamis keresztlevelek hírét sem. Káll6 működési területét Vörös Kórháznak kezdik
emlegetni, ahol - mint a felszabadulás után egy napilap elmésen idézi - "a
nyilas járvány ellen kezelték a betegeket". Szálasi 1944. október 15-i hatalom
átvétele után Kállónak nemcsak munkája, de puszta léte is veszélyben forog.
Lépéseit már figyelik. Neki viszont mozgásí lehetőségét igen megnehezíti, hogy
magas lázzal hirtelen megbetegszik, s elesett állapota' Márvány utcai lakásában
teljesen ágyhoz . szegezi. A nyilasok azonban már túl sokat tudnak róla ahhoz,
hogy "futni" hagyják. A Reformátusok Lapjában Finta István így- emlékezik
vissza Kállóra, s utolsó, már. szorongatott napjaira:

"Az Alkotás utcai tiszti kórházhoz beosztott lelkipásztor volt, de hatásköre
kiterjedt az összes budai katonai létesítményekre. Szinte véletlenül kerültünk őssze

az akkori Igazoltatasok során, .kölcsönösen kísegítve egymást aláírásunkkal és
pecsétünkkel, hogy hitelesek legyenek azok az iratok, amiket több mint 200
zsidó, ruszin, román és egyéb munkaszolgálatos mentésére adtunk ki. Amikor
erdélyi beosztásomból visszakerültem, már csak a legmerészebb tisztek érint
keztek vele, mivel az ellenállási mozgalomban való részvétele mellett nyiltan
hírdette.v-hogy a háborút elvesztettük, és buzdított a németek uralma elleni
harcra. Amikor azzal próbáltam csendesíteni, hogy úgysem hallgatnak az embe
rek reánk, azzal válaszolt, hogy a lelkipásztorok szavát az Isten is számon
tartja. Ha egymaga maradna is, szólná az igazat azért, hogy legalább az Isten
hallja. Változatlanul folytatta Istentől vett prófétai szelgálatát. Csak arra tud
tam 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 felvételező zsidó munkaszolgálatosok
kal, akiket tüdőbetegként kezeltek tovább, és végül is sikerült így átmenteni
őket. Telefonon és bizalmi összekötőnk, Falus Ottó révén többször sürgettem a
kijövetelre, leülönösen amikor tudomást szereztünk a tömeges letartóztatásokról
és olyan gyilkosságokr61, mint például Koltói Annáé, Káll6 Ferenc azzal hárí
totta el a biztonságot, hogya különböző ellenállási mozgalmak között ő fontos
összekötő lévén, nem hagyhatja el a helyét ilyen időkben..." (Reformátusok Lapja
1974 október). '

Október 28-án este jöttek érte. Aznap délelőtt még nála járt barátja és ke
zelő orvosa, dr. Lettner Ferenc ezredes, és felkínálta, hogy elrejti a zárt fertőző
o~ztályon. Ez biztos menedéket jelentett volna. Ká1l6 nem fogadja el ezt az'
ajánlatot sem. "Egy pap nem hagyhatja el a helyét" - válaszolja Leiter dok
tornak.

, ~mi~or, csör;gettek,_ ~~~ször azt mondták, haldokló beteghez akarják vinni.
Kallo kiszólt házvezetőnőjének. hogy engedje be a látogatót. Menni akart. Az
utolsó kenetet még betegen is ki akarta szolgáltatní.

De~áll6 szebájában már nem volt szó többé utolsó kenetről. Fegyverét el
vették, s közölték vele, hogy azonnal kíhallgatásra kell jönnie.

Valóban odavitték. De Káll6 Ferenc sohasem tért vissza erről a kihallgatásról.
:F;jfélnél is tovább vallatták, vasárnap lett, Krisztus Király ünnepe. Krisztus Ki
rályé, akit egész 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 Hideg
kúti út végén egy tisztáson megálltak, s felszóllították, hogy távozzon. Kálló
tudta, mít jelent ez. Alig tett néhány lépést, eldördültek mőgötte a fegyverek.
Összerogyott, de nem halt meg azonnal. Akkor egyik gyilkosa utánament, és fö
lébe hajolva ismét tüzelt.

Amikor rátaláltak, kezében r6zsafüzérjének leszakadt feszületét szorongatta...

Irodalom: Kórház, melyben a nyilasjárvány ellen kezelték a betegeket - Kossuth Népe,
1945. május 30. - A mi halottunk - Kálló Ferenc. Politika, 1947. május 24. - Emléktáblát
kap Kálló Ferenc főesperes, az ellenállás pap vértanuja, Magyar Nemzet, 1948 január 1. ~
Leleplezték Kálló esperes emléktábláját - Kis Újság, 1948. február 4•. - Két hős pap 
Kis Újság, 1948. február 4. - Megoldották Kálló főesperes mártírhalálának titkát - Kis
Újság, 1948. február 19, - Krisztus katonája - Új Ember, 1948. február 29. - Emlékezés
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egy vértanú halált halt volt orosházi katolikus papra - Orosház Vidéke, 1948. március 3. 
Elfogták Kálló esperes gyiikosait - Szabadság, 1948. július 3. - Zsolt Agnes: Elfogták a
nyilas Számonkérő Szék szervezöít, Kálló esperes gyilkosait - világosság, 1948. július 3. 
Zsoit Agnes: Ezért kellett meghalnia 1944-ben Kálló esperesnek - 'új Hírek, 1948. július 5. 
A népbíróság külön tanácsa elé kerülnek Kálló esperes nyilas gyilkosai - Magyar Nap.
1948. szeprember 7. - Kunszery Gyula: Ember az embertelenségben - új Ember, 1964.
október 25. - Huszonöt éve '" - Délmagyarország, 1969. október 29. - dr. Krizsán
László: A gyilkosok telefonálnak - Magyar Hírlap, 1969. október 29. - új Ember, 1969.
november 16. (P. L, aláírással) - Sinkó Ferenc: Magyar katolikusok az ellenállási mozga
lomban. - új Ember, 1970. február 15. - Szigeti Endre: Egy szomorü évforduló - új
Ember, 1971. október 24. - Finta István: Kálló Ferenc emlékezetére - ,Reformátusok Lap
ja, 1974. október 27. - Harminc éve történt - Uj Ember, 1974. november 17. - Fahidy
József: Az ellenállási mozgalom 30. évfordulója a Hegyvidéken - Hegyvidék, 1974. IV.
évf. 3. sz. :.... dr. Erdőssy Béla: Vértanúk és tanúságtevők - Katolikus Szó, 1975. március
30. - Vadász Ferenc: A tábori főesperes Kálló Ferenc - V,adász Ferenc:' Legenda nélkül.
BUdapest, 1975. Móra. 82. oldal.

KERESZTURf DEZSŐ VERSE

.Várakoz'Va

Sokáig jöttünk-mentünk
céltudattal, céltalan,
átléptünk metsző árnyékokon,
nagy kövekre álltunk; szelek ha elültek
ködökbe méláztunk, hidak
korlátjára dőlve, mindig
szomjaztatóbb némaságban,
mert zöldben is porban
lankadozott a lomb; - sehogysem
eredt meg a kegyelem esője:

szikföldre hullt a lélek-törmelék
idegen városokban s aDunaparton.

Esett, persze hogy esett is,
de oly természetesen jött
üdítése a villámmal teli záporok
idején, hogy észre se vettük,
bár gyakran megsűrűsödtek,

mint kiket ottfeledtek. a fellegek,
jég késsel, hó pólyával a tél
sebzett, kötözött; nemegyszer
vérünkbe vegyült a szakadó vér.

Fontosnak vélt foglalatosság
tajtékában ----' Eredj templomba! - küld most
a gyermeki emlék; a templom üres,
nyírok-hűs félárnyékban
sáppadt oltárok, örökmécs,
mintha a másvilágról; -
s csak futóhomok, ingerült, olthatatlan
szomjúság, .meg egy tétova hang:
- Légy türelemmel magad iránt is,
!ütyüréssz SS-ek, pörök, toronyházak
szorongásában, s ha nem kerekül szád,
fohászkodj: valahol indul a felhő. -
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