
FORUM
Ami a képek mögött van
Sőtér István: Én azt hiszem, hogy a magyar ellenállás történetét még nem
írták meg elég alaposan, és sokkal több személyre kellene figyelmet fordítani,
sokkal többen voltak, akik becsületesen viselkedtek, mintsem azt az eddigi
adatokból sejteni lehet. Hát nem tudom, hogy megírták-e egyszer, a 11-es
helyőrségi kórház ellenállóinak a történetét, lehet, lehet, hogy én, az én hibám,
hogy nem tudok róla, de ahogy ez megérdemelné és hogy az ilyesmi nem
az egyedüli volt, hiszen beszélhetnék még a hadseregen belül is az ellenállás
különféle mozgalmairól, gócairól, amik mind emberek megmentésével, sőt érté-
kek megmentésével jártak együtt, soha én ezekről nem hallottam, nem olvas-
tam, tehát ezek mind, ezek a bátor cselekedetek sajnos feledésbe mentek.

Riporter: Szegvári Károly festőművész műteremlakásában vagyunk. A lakás
valamikor László Fülöpé volt. Az itt látható számtalan értékes műtárgy mel-
lett a te képeid borítják a falakat, tájképek, magányos fák, düledező tanyák.
Honnan benned a tájnak ez a nagy szeretete?

Szegvári Károly: Hát egy alkalommal lenn, Szeged mellett festettem egy
tanyát, és ahogy elkezdtük, egy olyan kihalt tanya volt, ahol tulajdonképpen
ezt úgy nevezik, hogy döglött tanya, tehát nem él, nem laknak benne. Reggel
kimentünk, és a tanyát, jött egy ilyen dózer, és kidöntötte. Keressük a tanyát,
hol van, hát már csak a darabjait találtuk meg. Ekkor jött az a gondolat, hogy
én a tanyákat úgy dolgozom fel, hogy az maradandó legyen, és mit tudom én,
100—200 év múlva is lehessen látni, hogy a magyar tanyák hogy néztek ki.

Riporter: Nyilván más hatások is érték a te művészi munkásságodat, hiszen
ott mögötted látunk két képet, ami a . . .

Szegvári Károly: . . .ez a kroloveci, 1943-ban történt...

Riporter: ... személyes rásztvevője voltál...

Szegvári Károly: Személyes résztvevője voltam, én kinn voltam a brianszki
erdőben, egy alkalommal egy sebesült magyar katonát behozott egy szovjet
katona.

Riporter: Ügy tudom, Falus Ottó Pál szemanúja volt ennek az esetnek.

Falus Ottó Pál: Hogyne. Ö volt őrségben. Kellemes téli idő volt, mert hullott
a hó, és abból a havas sűrű szürkületből — úgy délután 5 óra lehetett, ott
sötét — Krolovecen két ember vánszorgott. Természetesen felszólítottam őket,
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állj, ki vagy — jelszó, nem válaszoltak, tovább jöttek. Amikor egész a köze-
lembe jöttek, én is megközelítettem őket, rájuk tartott fegyverrel. Akkor vet-
tem észre, hogy egy ilyen pufajkás ruszki hoz egy sebesült magyart, akinek az
egyenruháját mindjárt fel is lehetett ismerni. Kiabáltam be a fiúknak, hogy
a sebesültet át kell venni. De ezek mintha össze lettek volna nőve, az botorkált
vele, nem engedte el, őt is támogatták. Bementek az előcsarnokba a kórházba,
akkor már Rajkai százados úr, orvos százados úr, a parancsnokunk sietett elő.
És meglátta ő is azt a döbbent jelenetet, egy hordagyat letettek, és az volt
a legmegrázóbb, ahogy később a fiúk elmesélték, mert én kinn maradtam,
hogy ez úgy tudta letenni a sebesültet, hogy térdre ereszkedett, igen, és nagy
nyögéssel fektette rá a hordágyra, és ez olyan megható volt, hogy egy magyar
katonára — mi ellenség voltunk — egy magyar katonára úgy vigyázzon ez az
ember, hogy holt fáradtan térdre veti magát és ráteszi a hordágyra. Kijött az
őrparancsnokom, leváltott és mikor én beérkeztem, jelentettem a százados úr-
nak, hogy ez a ruszki hozta be a sebesültet, mit csináljunk vele? Volt akkor
egy parancs, persze minden ilyen parancs a németektől jött, hogy minden ilyen
személyt azonnal be kell kísérni a hadosztályra, tábori csendőrségre, és ott
kihallgatják. Tudtuk, mit jelent a kihallgatás, minden esetben szomorú vége
lett egy ilyen kihallgatásnak. Parancsnokunk énnekem azt a választ adta, hogy
megmentette egy bajtársunkat, el kell engedni.

Riporter: Hogyan kerültek vissza Budapestre, Magyarországra?

Szegvári Károly: Hát kérlek szépen, a visszavonulásban voltam benne már
akkor, Menán szétvertek minket teljesen, úgy, hogy sapka nélkül és ing nélkül
voltam, úgy bizony, nagyon hidegek ám az idők! És kérlek szépen, ahogy
jöttünk visszafelé, hát Kalukincsiben összeszedtek a németek, járták az utat,
és aki ott jött, mert mi is kimentünk a főútra, hogy tudjunk hazafelé jönni,
Kalukincsiben nem tudom, te voltál? Nem voltál. Kalukincsiben ért ott egy
repülőtámadás, ahol megsebesültem, itt a karomon és az orromon. És az Ajkai
Tamás is beteg volt, ez a parancsnokunk, és ők kérlek szépen elvittek minket
Szkoléra, egy kórházba, és onnan kerültünk Debrecenbe és így Budapestre.

Riporter: A fővárosban látszólag még béke honol, de a kórházak már tele
vannak sebesültekkel. Filmünk szereplői is sebesülten tértek vissza a frontról,
abba a 11-es helyőrségi kórházba, ahonnan a frontra irányították őket. ök
ismét kapcsolatba kerültek Káló Ferenc esperessel, a hadikórház tábori lelké-
szével, aki akkor már kapcsolatban állt a magyar front ellenállóival. A kórház
életének akkori időszakából számos eredeti film- és fotódokumentum maradt
fenn. önök akkoriban a 11-es hadikórház orvosai voltak. Kérem, mutatkoz-
zanak be.

Dr. Aranyi Sándor, szolgálaton kívüli orvos ezredes, annak idején orvos száza-
dos, a tiszti kórház nőosztályának vezetője voltam. Ilyen minőségemben ismer-
kedtem és kerültem kapcsolatba Káló Ferenccel.

Dr. Leitner Ferenc, nyugállományú orvos ezredes, a 11-es kórházban 1941 óta
szolgáltam, ott ismerkedtem meg Káló Ferivel, azután egészen, míg a kórház
létezett, abban a kórházban dolgoztam, mint belgyógyász és a fertőző osztály-
nak a vezetője.
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Dr. Németh László vagyok,, nyugalmazott orvos ezredes, 1938 óta szolgáltam
a 11-es Honvéd Kórházban, mint a belgyógyászati osztálynak a főnöke.

Dr. Lindák Jenő, nyugalmazott orvos ezredes, ennek a kórháznak a megalapí-
tásától kezdve itt voltam 1940-től egészen 45-ig, 45, az ostrom alatt is itt vol-
tam, itt estem fogságba.

Riporter: Hogyan ismerkedtek meg, és hogyan kerültek közelebbi kapcsolatba
Káló Ferenc esperessel?

Dr. Aranyi Sándor: Én, 1940-ben a tiszti kórháznak a megnyitásakor ismerked-
tem meg Káló esperessel, ugyanis ő a 11-es kórház állományába tartozott, de
a tiszti kórház betegeinek lelkészi ellátása is hozzá tartozott. Ilyen minőségé-
ben gyakran, hetenként kétszer-háromszor meglátogatta az osztályom betegeit.
Az ilyen látogatások mindig úgy végződtek, hogy a végén bejött hozzám, mert
nekem a lakásom ennek az épületnek az ötödik emeletén, ahol a zászlónyél áll,
ott volt a lakásom és egy orvosi szobám. Ott jöttünk mindig össze, és baráti
beszélgetéseknek a folyamán, rövid idő alatt kiderült, hogy a háború céltalan-
ságáról és a nácizmussal kapcsolatosan azonos véleményen vagyunk, és így
hamar összebarátkoztunk. A beszélgetések folyamán azután sejtetni engedte,
hogy őneki bizonyos összeköttetései vannak, de elsősorban felső irányítása
nincsen. Én előzőleg, már barátságból is összeköttetésbe kerültem Sólyom
László szolgálaton kívüli vezérkari századossal, akinek a feleségét operáltam.
Ilyen kapcsolaton keresztül, szinte barátság jött létre közöttünk, hozzájárultak
felettesei az én beszervezésemhez, feladatom lenne elsősorban a háborúellenes
propaganda kifejtése a tiszti kórházban ápolt tisztek körében, további, később
valószínűleg szükség lesz rá, a fegyveres cselekmények esetére fegyverek gyűj-
tése, és azon kívül engem bíznának meg az egészségügyi szolgálat megszerve-
zésével. Én ezt vállaltam. Majd pedig egy alkalommal Káló nyílt beszédét
hallva, mikor legközelebb jött hozzám, kérdeztem tőle, hogy merészeli ilyen
nyílt őszinteséggel mondani, azt mondta, hogy hitbéli és hazafiúi kötelességé-
nek tartja, hogy a magyarságot felvilágosítsa, hogy milyen jövőnek néz elébe,
amennyiben a hitleri őrjöngés mellett kitart. Szinte szóról szóra így fejezte ki
magát. Ezután a beszélgetés után, elmondtam Sólyomnak, hogy van egy ilyen
tábori papunk, aki ilyen nyílt állásfoglalást foglalt el. Erre megkérdeztem,
hogy nem gondolja-e, hogy jó lenne, a magasabb csoportba beszervezni Káló
esperest. Azt mondta, hogy feletteseivel ezt megtárgyalja. Jött rövid idő múlva,
és azt mondta, hogy úgy döntöttek, hogy különösen hasznosnak tartják, mert
egy katolikus pap olyan befolyást gyakorolhat széles rétegekre, amik igen nagy
hatásúak lesznek a jövő számára.

Riporter: Dr. Konrádi László is katonaorvosként a 11-es hadikórházban telje-
sített szolgálatot, özvegyével, dr. Gálos Magdával beszélgetünk.

Dr. Gálos Magda: Káló esperesnek a beszédei élményt jelentettek, nem mint
hogyha patetikus vagy kenetteljes, nagystílű beszédek lettek volna, hanem
olyan egyszerűek és olyan emberiek voltak, mint egy beszélgetés. Az ember
olyan közel érezte magához.

Riporter: Milyen ember volt Káló?
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Dr. Gálos Magda: Káló egy kicsi, jelentéktelen, törékeny ember volt, az ember
nem is gondolta volna, hogy milyen nagyszerű lélek lakozik benne.

Riporter: Ha visszakanyarodnánk Kálóval kötött ismeretségükhöz, úgy tudom,
önnek van is egy kis imakönyve...

Dr. Gálos Magda: Igen.

Riporter: Kálótól.

Dr. Gálos Magda: Kis imakönyv, és abban nagyon szép részletek vannak.

Riporter: Mikori kiadású?

Dr. Gálos Magda: 1942-es kiadású, akkor, amikor a férjem bevonult. Mikor
látta, hogy olyan buzgó ember, akkor Kálótól kapta ezt. És kevés nyomtatvány
jelent meg abban az időben, amiben ilyet ki mertek volna nyomtatni. ,.Istenem,
add, hogy a borzalmas háború, mely az ember-testvéreket szembeállítja egy-
mással, és minden értéket elpusztít, mielőbb véget érjen, és hazánk minden
ellenségtől megszabaduljon .. ." Például.

Riporter: Ezt Káló írta, ugye?

Dr. Gálos Magda: Káló. Ezt Káló írta, ez Kálónak az imakönyve, beteg honvé-
dek imakönyve. 1942-ben, Káló Ferenc, tábori esperes.

Riporter: Ö ezt prédikálta is?

Dr. Gálos Magda: Igen. Soha. semmiféle német-barát kijelentés, semmi utalás
ama bizonyos végső győzelemre, ami minden második sorban benne volt az
újságokban, az ő beszédeiben nem hangzott el.

Dr. Németh László: Káló esperes volt megbízva a kórházban a származás, a
tiszta, keresztény származásnak az igazolásával. Vagyis nagyszülőkig bezárólag
árjáknak kellett lenni egy tisztnek. Na már mostan, két esetben nekem hamis
papírt gyártott egy zsidó orvosról, Hirsch Ernőnek hívták, ma is él. azt hiszem,
azután egy Rosenberg nevezetű másik orvosról, szintén zsidóról, akit úgy tud-
tunk megmenteni, hát ezeknek adott bizonyítványt, hogy tiszta keresztény szár-
mazásúak, és a Hirsch Ernő így megmenekült, itt maradhat Pesten, a Rosen-
berget pedig én elvittem magamnak tiszti szolgának, a háborúba, egész végig,
úgy, hogy ő ezáltal menekült meg.

Dr. Aranyi Sándor: Az én felső kapcsolataim is, Sólyom és Pálfi is kértek ilyen
okmányokat, amiket Káló elkészített, ő adta át nekem és én adtam át Sólyom-
nak és Pálfinak annak idején, tehát kívül álló emberek számára is csinált Káló
ilyen okmányokat és származási okiratokat.

Riporter: Ki szerezte a papírokat?

Dr. Aranyi Sándor: A Kálónak volt direkt egy gyára, tulajdonképpen. A Czen-
ner Pistának volt. szerencsére ő volt a ministránsa, tehát ők együtt dolgoztak.
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Riporter: Dr. Czenner Mihály művészettörténész, amint már megtudtuk, 1941-
ben Káló Ferenc esperes ministránsa volt. Hogyan alakult ki ez a kapcsolat,
hogyan vonta be Önt az ellenállási mozgalomba?

Dr. Czenner Mihály: Hát nem rögtön az ellenállási mozgalomba vont engem be,
1941. október 13-án vonultam be tényleges katonai szolgálatra, a budapesti
11-es helyőrségi kórház egészségügyi századához, és a gyalogsági kiképzés után
engem a gégészeti betegosztályra osztályirnoknak osztottak be, mint karpa-
szományost. Ide járt le egy arcüreghurut kezelésre, krónikus arcüreghurut ke-
zelésre Káló Ferenc tábori esperes, és azt hiszem, hogy itt ismerkedtünk köze-
lebbről össze, ha jól emlékszem, ő kérdezte meg, hogy ministrálnék-e neki
vasárnapi istentiszteleteken, és azon túl, minden vasárnap én ministráltam
neki. De nemcsak az istentiszteletek előtt, és után beszélgettünk, hanem igen
gyakran jött ő hetenként körülbelül kétszer a gégészeti betegosztályra, ezt a
bizonyos krónikus arcüreggyulladását kezeltetni, és utána, nálunk volt egy
olyan, mondhatnám úgy is, egy kedélyes kis orvosi szoba, egy „café a'la kis
büdösnek" nevezték, a vezetője dr. Jenéi László orvosalezredes volt, aki maga
köré gyűjtötte azokat az orvos társait, akikről tudta, — hogy hogyan tudta,
ezt nem tudom — de tudta, hogy vele egy gondolkodásúak, többé-kevésbé
német ellenesek. Ide tartozott elsősorban dr. Leitner Ferenc orvosalezredes, a
belgyógyászatnak a vezetője, akinek nagy hatásköre volt, mert az övé volt a
fertőző osztály is, ahová hogy úgy mondjam, el lehetett rejteni embereket,
hiszen a fertőzőbe csak orvosoknak, illetve csak külön engedéllyel lehetett
bejutni.

Riporter: Felfedte Ön előtt Káló esperes, hogy az ellenállási mozgalom tagja?

Dr. Czenner Mihály: Ö gyakorlatilag soha neveket nem említett. Ö tényeket,
tehát bele von-e, csináld ezt, vagy csináld azt, nekem soha nem mondta. Ö a
saját példájával, esetleg azt mondta, hogy te, jó lenne X-et vagy Y-lont még
tartam. Ez azt jelentette, hogy mivel a parancsnoki pecsét, mint osztályirnoknak
a kezemben lehetett, és így egészségügyi szabadságot írtunk be, lepecsételtem,
és megkapta. És majd visszarendeltük fölülvizsgálatra. Nagyon sok emberrel
találkoztam benn a helyőrségi kórházban. Effektív az ellenállási mozagolmba
Tassi Jenő főhadnagy hívott be, illetve kérdezte meg tőlem, hogy hajlandó
vagyok-e részt venni — ez azonban már sokkal későbben, 1944 tavaszán tör-
tént, ő hozta be például a kórházba Pethő Tibort, Ortutay Gyulát. Nemcsak
próbáltunk, hanem tudtunk is segíteni, mert aki időt nyer, életet nyer.

Riporter: Azt meg tudná mondani, hogy körülbelül hány embert sikerült így
megmenteni?

Dr. Leitner Ferenc: Nemcsak azt, hogy megoperáltuk, akit nem kellett volna,
hanem bekentük a hátukat például higany-kenőccsel, ami által a felvételen
tuberkulotikus foltokat mutattak. Vagy volt, amikor belespricceltünk az ízüle-
tébe, a térízületébe idegen anyagot, és akkor a röntgenes összecsapta a kezét,
hogy mi ez itten. Nyelettünk a betegekkel papírgalacsnikat, hogy a gyomor-
röntgent megtévesszük. És így manipuláltuk a betegeket.

Riporter: No most, amikor megkérdezték, hogy miért fekszenek ilyen sokáig
a betegek, biztos mondták, hogy ez nem elfekvő, akkor mit válaszoltak?
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Dr. Németh László: Akkor rendszerint azt csináltuk, amit a Leitner orvos
ezredes barátom mondott, hogy befektettük a sarlach osztályra.

Dr. Leitner Ferenc: A fertőző osztály vezetősége komoly tényező volt szá-
munkra, mert kiütéses tífusz-betegeket ápoltunk ott, és oda lehetett elrejteni,
eldugni embereket, és oda nem mert bemenni senki. Engem is nyugatra akar-
tak útba indítani, de miután épp ez a képesítésem volt, és más nem volt,
aki átvegye a fertőző osztályt, hát így tudtam visszamaradni Pesten.
Riporter: Volt olyan eset, hogy valakit elrejtettek a fertőző osztályon és . . .

Dr. Leitner Ferenc: Volt, hogyne . . .

Riporter: Elmesélne egy ilyet, hogy az hogy történt?

Dr. Leitner Ferenc: Hát a Sőtér, az író volt nálunk, azt talán ő tudná a leg-
jobban elmesélni. Tudtuk, hogy ő nem akar elmenni, azután ő, ő mint beteg
volt nálunk, irnokoskodott, és mint Írnokot tartottam ott, és akkor megbeszél-
tünk mindenféle dolgokat a Sőtér Pistával. Ügy volt, hogy Bajcsy-Zsilinszky
is hozzánk kerül. Sajnos, lebeszélték róla, és elhurcolták.

Riporter: Dr. Sőtér István író akadémikus, szintén a hadikórház orvosainak
köszönheti az életét.

Dr. Sötér István: Igen, hogy egész pontos legyek, a 11-es helyőrségi kórház-
nak, parancsnokának, Leitner Ferenc orvos alezredesnek, azóta azt hiszem, a
Néphadsereg orvos tábornoka, és számos kiváló, bátor, becsületes orvosnak
köszönhetem, nemcsak én, az életemet, hanem mások is. Több ezer katona,
munkaszolgálatos, akiket ez a kórház rejtegetett, és ezek az orvosok életükkel
játszva, súlyos felelősséget vállalva tartottak, és megmentettek attól, hogy nyu-
gatra vigyék őket. Ezek között voltam én is, de kívülem még számosan mások,
emlékszem Latabár Kálmánra, 44 novemberében láttam őt, a szomszédos kór-
teremben.

Riporter: Mondja professzor úr, kísérletet tett arra, hogy Szerb Antalékat is
behozza ide a 11-es helyőrségi kórházba?

Dr. Sötér István: Igen. Szerb Antalt, Halász Gábort és Sárközi Györgyöt, akik
együtt voltak munkaszolgálatosak, Háros-szigeten, de itt az érdem két fiatal
főhadnagyé, az egyik tüzér volt, a másik huszár. A tüzért Görgey Guidónak
hívták, a huszár főhadnagyot Tassi Jenőnek. Ők ketten voltak azok, akik igen
nagy kockázatot vállalva megszervezték azt, hogy Szerb Antalt, Halász Gábort
és Sárközi Györgyöt Háros-szigetről behozzák a 11-es helyőrségi kórházba és
ott elrejtik őket. Ki is jelöltük már azt a helyet, ahol ők nyugodtan rejtőzhettek
volna, a járványosztályon, mert a járvány osztályra a nyilas razziák soha nem
mertek bemerészkedni, és emlékszem is, a bejárat az udvarról nyílott, és egy
folyosón balra az első szobát jelölték már ki, tartották fönn Szerb Antaléknak.
Sajnos, az akció azért nem sikerült, mert a két főhadnagy kiment ugyan értük,
beszéltek is velük, és meg is voltak a hamisított okmányaik arra, hogy őket
onnan kihozzák, de ők biztonságban érezték magukat, úgy hallottam, hogy egy
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rendes, jóravaló parancsnokuk volt, a közösségüket nem akarták elhagyni, tehát
a két fiú dolgavégezetlenül tért haza. Erre én egy nagyon sürgető levelet írtam
nekik, hogy azonnal jöjjenek, bármi áron is. Még egyszer kimentek, ami na-
gyon kockázatos volt, Görgey és Tassi, és akkor már Háros-szigetet kiürítették,
a munkaszolgálatosokat elszállították, és ezzel Szerb Antal, Halász Gábor és
Sárközi György sorsa megpecsételődött.

Riporter: Professzor úr, ameddig ön bent feküdt úgy tapasztalta, hogy minden
orvos így az akció mellé állt? Mindenki bújtatott?

Dr. Sőtér István: Nem. Sajnos, bár nem nagy számban, akadt egy-két ember,
akiről tudtuk, hogy neki szívügye az, hogy minél több ember kerüljön ki a
frontra és essen el a Szálasi-rezsim védelmében, ezeket mi név szerint ismer-
tük, nevüket nem akarom említeni, messze elkerültük őket, de ettől csak még
kockázatosabb volt Leitnerék akciója, még nagyobb az érdemes és a bátorsága,
Tassinak is és Görgeynek is.

Dr. Leitner Ferenc: Kialakult ez csöndesen, ez az együttes. Walt Bélával pél-
dául, akinek röntgen intézete volt a Teréz körúton, Kiss Nándorral együtt el-
küldtük először oda a betegeket. És akkor ott, ő már egy hamis leletet adott. Ez-
zel a hamis lelettel jött a katonakórházba, vagy például Weinstein szemész
főorvosnak az esete, az egész tragikus volt. Tudniillik nem a mi kórházunkba
került, hanem a Hungária körúti kórházba. És hát én akkor nem tudtam mást
csinálni, mint hogy taxiba ültünk és levettem a vért a taxiban és megitattam
vele a vért. s akkor bementünk a kórházba, már nem bírta tartani aj vért, és
kihányta és akkor ott volt egy orvos zászlós, aki hát nem volt velünk, glejsah-
tolva, hogy úgy mondjam, mondom, hát látod, itt van ez a beteg Weinstein
doktor, állandóan kezelem gyomorfekéllyel, itt a vérzés.

Riporter: Kiket mentettek a 11-es helyőrségi kórházban?

Dr. Gálos Magda: Válogatás nélkül mentettek mindenkit, akiről tudták, hogy
ugyanolyan gondolkodású, vagyis náci ellenes gondolkodású, mint ők, és ezért
üldözött. i

Dr. Sőtér István: Nem tudom, de nem is lehet elfelejteni azt a készséget, aho-
gyan ő, oly tapintattal felejtette el velünk, hogy csak ember van a világon. Sem
zsidó, sem keresztény, csakis ember.

Riporter: Kire tetszik név szerint emlékezni?

Dr. Gálos Magda: Hát például Galovics Tibor újságíróra, azután a színészekre,
Egri István, Básti Lajos, azután ilyen fontos, Osgyáni Béla, Révész Béla, Jusz-
tusz György, ezek orvosok voltak. De nehogy olyan színben tüntessem föl, hogy
ezek, mint hogyha ezek csak értelmiségiek lettek volna, a nagy tömeg, az a
munkaszolgálatosok zöme volt, akár származási, akár politikai okból kerültek
is oda.

Riporter: A 11-es helyőrségi kórház külföldi hadifoglyoknak is biztonságot
és menedéket nyújtott amint azt a külföldi követségek köszönő okmányai is bi-
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zonyítják. Káló esperes nemcsak a 11-es helyőrségi kórházban szervezte meg
ellenálló csoportját, hanem több olyan kórházban is, amelyek papi hatáskörébe
tartoztak. Ilyen volt Budakeszin az akkori József főherceg katonai szanatórium,
és a Vöröskereszt kórház. A budakeszi szanatóriumban dr. Csutkái István orvos
alezredes volt a parancsnok, aki szintén Káló esperes csoportjához tartozott. —
Lányával, dr. Horváth Miklósnéval beszélgetünk a budakeszi kórházban tör-
téntekről.

Dr. Horváth Miklósné: Apám cselekedetei, döntései, végtelenül tisztességes és
humánus lényéből és az adott történelmi szerepsorsból eredtek. 1944. március
19-én távmondat alapján együtt-tartást rendeltek el. Híre járt, hogy a német
csapatok benyomultak hazánkba, ekkor édesapám magához hívatta a segéd-
tisztjét, aki az egészségügyi alosztály parancsnoka is volt, elrendelte akkor az
együtt-tartást. ugyanakkor riadókészültséget rendeltek el, ami azt jelentette,
hogy tüzelőállásokkal vették körül az objektumokat és a bejárati ajtóhoz gép-
puskát és gépfegyvert állítottak fel. Ez alatt férjem, aki édesapám munkatársa
volt, felhívta dr. Aranyi orvosszázadost a tiszti kórházban, akivel már régebbi
kapcsolata volt.

Dr. Aranyal Sándor: Március 19-én történt az, hogy körülvették a szanatóriu-
mot a németek, és ők pedig az egészségügyi tiszttel tüzelőállást foglaltak el, és
felhívott telefonon, hogy lőjje-e a németeket? És akkor jött be éppen énhozzám
Sólyom, fegyverekért, mert azt mondta, hogy itt is tankok mászkálnak, de a
legnagyobb zűrzavar most van, most mód van rá elvinni. És egy autóval jött,
úgy, hogy én az egészségügyi katonáimmal igen sok golyószórót, géppuskát
zsákba varrva pakoltattam be a kocsijába, és akkor szólalt meg a telefon, hogy
lőjje-e a németeket? Hát Sólyom azt mondja, hogy az istenért ne tegyen semmi
ilyet, mert ezzel csak kivégzi saját magukat, későbbre kell tartalékolni, szerve-
zett megmozdulásokra a rendelkezésre álló fegyvereket, tehát nem szabad sem-
mi ilyet, ne kezdjenek lőni a németekre.

Dr. Németh László: Ami Káló esperesnek a beszédeit, és meséit illeti, március
15-én mondott egy vérlázító beszédet az esperes, azt mondja a feleségem, nem
hiszem, hogy ezt vízszintesen fogja megúszni.

Dr. Czenner Mihály: 1944. március 15-én a rádió is közvetítette a 11-es helyőr-
ségi kórház kápolnájából azt az istentiszteletet, amelyet Káló esperes tartott,
és amelyen szentbeszédet is mondott. Ezen az istentisztelen én ministráltam
csakúgy, mint előtte minden vasárnap és ünnepnap, mint aktív katona, mint
tényleges katona a helyőrségi kórházban, és ez egy különleges alkalom volt,
mert a rádió is közvetítette a szentmisét, különös tekintettel március 15-re és
hát a hadseregre, éppen ezért innen közvetítették ezt a szentmisét. Ám akkor
a mikrofon itt állt. előtte, mellette volt egy kis kerek asztal, a mikrofonba be-
szélt az esperes úr, természetesen és a már elmondott beszédnek a szövegrészeit
tette le a kis asztalra, ugyanis a rádióban kötelező volt, hogy olvassák a szö-
vegeket, természetesen esperes úr máskor kívülről mondotta a szentbeszédet.
Sokkal később, illetőleg a mise után értesültünk arról, hogy a rádió berepülésre
való tekintettel megszakította az adást, valójában azért, mert esperes úr egy
olyan, inkább német ellenes, de elsősorban a magyar nemzeti hadsereg mellett,
a magyar nemzetért való szentbeszédet mondott, amely nyilván nem volt a cen-
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zúrának kedvező. Utána folytattuk az istentiszteletet, a végén pedig elénekeltük
a Boldog asszony, anyánkat.
(Káló beszéde: Kedves bajtársaim, kedves híveim! Mit kíván a magyar nemzet,
a híres 12 pontban, a szabad sajtó egyik első termésében, amelyet közvetlenül
Petőfi Talpra magyarja, a Nemzeti dal után nyomtattak ki. A nemzet kívánsá-
gainak élén ez áll. Legyen béke, szabadság, egyetértés. így kívánták ezt elődeink
és ez a kívánalom ma is fenn áll. Csak a nemzet szabadsága és az egyén sza-
badsága biztosíthatják a békés fejlődést a szabadságban, dicsérjük az urat, mert
ez természetes állapota az embernek.)

Dr. Németh László: Egyébként a 44-es nyilas hatalomátvétel ugyanúgy zajlott
le, riadó, azzal a különbséggel, hogy ebben az időben egy nyilas őrmester volt,
aki a gyógyszertárban dolgozott és ő a riadó alatt kiszökött az intézetből, és
német harckocsival tért vissza, azzal, hogy édesapámtól át akarták venni a pa-
rancsnokságot. De apám ezt megtagadta, és végül is távozásra kényszerültek.

Dr. Aranyi Sándor: Másnap délelőtt engem még felkeresett Káló, és azt mondta,
hogy reggel még átment a lakására. De azt vette észre, hogy két civil ruhás
alak figyeli.

Falus Ottó: A nyilas puccs után két nappal az összekötőmtől azt az üzenetet
kaptam, hogy Leni és Lantos tűnjön el, mert halálra vannak ítélve. Az egyik
fedőneve az övé volt, a másik az enyém. Én akkor azonnal fölkerestem, és meg-
lehetősen idegesen kértem, hogy gyónni szeretnék. És közben elmondtam neki,
hogy azt a parancsot kaptuk, hogy át kell vészelnünk ezt az időt, és el kell
mindnyájunknak tűnni. Akkor ő azt mondta, hogy átadja a kulcsát, van itt
egy kis víkendháza, és mentsem magam. Én ezt visszautasítottam, és közölte,
hogy ő viszont nem hajlandó megfutamodni. János evangélistának egy idézetét
hangoztatta előttem. „Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki
életét adja az ő barátaiért."

Dr. Aranyi Sándor: Kétszer, háromszor, 15-i után meglátogatott, és többet nem
jött, pedig megbeszéltük a találkát. Akkor én érdeklődtem a kórházban és azt
a felvilágosítást kaptam, hogy a lakásán fekszik betegen.

Riporter: Szépréti Ottó esperes katonai és papi elöljárója volt Káló Ferencnek.
Még a halála előtti napon is beszél Káló esperessel.

Szépréti Ottó esperes: Reggel telefonált Feri, hogy meglázasodott, betegen fek-
szik. Hát én este elmentem őt meglátogatni, mint beteget, és akkor a sógornője
könnyezve fogadott, hát sajnos Ferit egy negyedórával ezelőtt elvitték. Nos,
hát akkor másnap reggel én miséztem a kórházban ő helyette, és mise közben
jött egy egészségügyi katona, aki azt súgta, megsúgta, hogy az esperes urat
a Budakeszi úton holtan találták golyólövéssel. .

Riporter: Budapest, 1944. október 28-a. Este nyolc órakor, egy fekete Mercedes
áll meg a Márvány utca 26-os számú ház előtt. Egy bőrkabátos férfi kiszáll
és eltűnik a sötét kapualjban. A rendszámtáblája ronggyal letakarva. Kis idő
múlva a bőrkabátos újra megjelenik egy láthatóan beteg, elesett emberrel. A
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budai nyilasházba viszik, ahol egész éjjel kínozzák, de sem kapcsolatairól, sem
barátairól nem beszél. Hajnalban a budai hegyek között tűnik fel ismét a Mer-
cedes. Reggel a helyőrségi kórház ügyeletén megszólal a telefon. Ha hiány-
zik a papjuk, menjenek ki Budakeszire, ott megtalálják, — kiabál a vonal végén
egy ismeretlen hang, és válasz nélkül lecsapja a kagylót. Ebből mindenki meg-
értette, hogy Káló Ferenc tábori esperest, a 11-es hadikórház lelkészét meg-
gyilkolták.

Szépréti Ottó esperes: A temetés az nagyon siralmas volt, miután hát minden
katonának, rendfokozat nélküli honvédnek is járt egy gyászkíséret. Egy kon-
dukt, ez hivatalból járt, ő neki semmi, nem részesült semmiféle katonai tisztelet-
adásban, mert a baráti körből a világon senki nem vett részt, féltek eljönni
a temetésre. A temetést én elvégeztem, incidens nem történt semmi, ellenben
másnap este fél 11 körül fölhívtak telefonon, hogy siessek a kórházba át, mert
egy súlyos beteget el kell látni. Hát én már készültem, de közben valami súgta,
hogy visszahívjam a kórházat. Visszahívtam, hogy ki a beteg? Erre csodálkoz-
nak, hogy itt senki nincsen életveszélyes beteg, és nem is kértek papot. Hát ez
egy csapda volt, hogy mit akartak, nem tudom, természetesen nem mentem el.

A fenti szöveg az Ami a képek mögött van címen, 1982. II, 13-án sugárzott dokumentumfilm
szövege. A filmet Sárdi Anna szerkesztette, riporter Linkner Sándor, operatőr Várszegi Ká-
roly, rendező Boho Róbert.
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