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Levelek a Don-kanyarból
Kálóczi József honvéd (civilben a Zala megyei Kiskomáromban élő órásmester) hozzátar-
tozóinak a Don-kanyarból írott leveleit 2018 januárjában Zalakaroson kaptam meg az egy-
kori katona unokájától, Eingerné Áros Veronikától. Az alábbiakban csak idézek közülük, 
az összes közlése egy kisebb kötetet is kitenne.
Az első tábori postai levelezőlap 1942. június 18-án íródott: 

Kálóczi József honvéd, 219/67. „Üdvözletemet küldöm Hozzátok 
drága Anyukám és egyetlen Marikám. Tudatom veletek, hogy egészséges 
vagyok, amit Nektek is kívánok! Találkoztam a Fábián Janival.  Egymás 
nyakába borultunk és összecsókoltuk egymást, és a könnyeim mindjárt 
kijöttek! Írd meg drága anyukám, hogy milyen termésre lesz kilátás, 
mert itt bizony ramaty minden. Most kel a krumpli és itt, már kel a nap 
fél kettőkor, ti nálatok még javából alusztok, amikor itt már világos van.  
Csókollak benneteket!”

1942. június 25. „Kedves Anyukám, találkoztam a Zsoldos Lacival. 
Nagyon jól néz ki, sokkal jobban, mint odahaza. Talán szüretre haza-
érünk és majd otthon elbeszélünk mindent, hogy történt minden ebben 
a Piszkos orosz paradicsomban, ebben a tetűfészekben. Drága anyukám 
írd meg, hogy megkaptad-e azt a kis pénzt, amit küldtem, 18 pengőt. Most megint küldök egy 
kis pénzt. Üdvözlöm az összes ismerősöket.” 

1942. július 13. „Drága szívem, tudatom veled, hogy itt Oroszországban most leteleped-
tünk egy szép gyümölcsösben. Több mint valószínű, hogy egy-két hétig itt fogunk maradni. 
Találkoztam a Dobos Juliska férjével.  Drága párom, írd meg, hogy az aratással hogyan áll-
tok, és szép-e az a kis rozs?” 

1942. július 25. „Kedves Anyukám és egyetlen Marikám csókollak benneteket. Tudatom 
veletek, hogy egészséges vagyok. Írod, hogy a Szegfű megborjazott. Én azt ajánlom, hogy 
mihelyt akkora lesz, add el, elég neked az a kettő darab is. Úgy hangzik, hogy őszre leválta-
nak bennünket. Drága szívem, úgy örülök neki, hogy ilyen szép még nem volt a földünkben 
semmi sem, mint most.”

1942. augusztus 18. „Drága Anyukám, csak tűrjél egy kicsit. Talán az őszi takarodásra 
hazamegyünk, de ez még száz százalékra nem biztos. Írod, hogy milyen drágaság van 
tifelétek. Majd a Jóisten hazasegít, majd akkor én intézkedem. A kisborjút okvetlen add 
el. Majd rövidesen kapunk egy kis zsoldot, akkor majd én is segítelek egypár pengővel. Itt 
volt nálunk a Palkó Pali  gyönge légnyomás miatt valami négy nap, és innen hátrább vit-
ték. A Vastag Jani is itt volt. És a Gerencsér Babati Józsi is, annak is egy kis sérülése van.  
Még a Németh Harangozó Józsi gyerekével is találkoztam. Lehet, hogy ezek hazaérnek és 
majd többet tudnak beszélni erről a nyavalyás Oroszországról. Sok szomszéd községiek 
vannak itt. Pláne a Te szülőföldijeid, és nagyon sok zsidi [ma Várvölgy, Keszthely mellett, 
Kálóczi József feleségének, Szencz Máriának a szülőhelye] fiatal van itt. Légy szíves írd 
meg, hogy a Váradi sógor otthon van-e még, és milyen hangulat van odahaza? Drága kis 
Marikám, csak jó kislány legyél, majd ha megyek haza, akkor viszek egy szép, nagy alvó 
hajas babát.”

A következő 1942. augusztus 24-én feladott levél olvashatatlan.
1942. augusztus 26. „Most a tűzvonal mögött vagyok, de hátrál a kötöző egység a heves 

támadások miatt. Be vagyok osztva a kötözőhelyre, mint ápoló és kötöző.”
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1942. augusztus 28. „Kedves Anyukám, nem tudom, mi az oka, hogy olyan régen kap-
tam tőled levelet? Annyit aggódom felőletek, beteg vagy-e, vagy a posta hibás? Írd meg, 
hogy milyen termésre van kilátás? A rozs bizony nem valami jól fizetett. Nem tudom, hogy 
a kukorica és a krumpli milyen lehet? Errefelé még most aratják a búzát. Írjál, hogy milyen 
hangulat van abban a szép Magyarországban, mert itt bizony Isten nem tudunk semmit.  
Nem tehetünk róla kedves Anyukám, csak a Jóisten épen és egészségesen engedjen hazake-
rülnöm a társaimmal együtt. A Fodor Gyuritól megint külön vagyunk, már három hete. A 
Fábián Janival már 2 hónapja, hogy nem találkoztam.  Mond meg a Váradi sógornak, hogy 
üdvözlöm őket. És írd meg, hogy kik kerültek haza sebesülten? Vegyél egy kis olcsó szénát 
és a biztosítást is kell szeptemberben fizetni. Inkább az adóval maradj hátra.  Akinek a 
férje kint van a fronton, azt nem zaklathatják az adó miatt.  Egy kis dohányt és papírt 
küldjél.”

1942. szeptember 7. „Ezer és száz csókot adtam a fényképetekre, és sok könnyet hullattam 
rá. Az is a hír, hogy szeptember végén, vagy októberben hazamegyünk, azért ne csüggedj el 
kedves párom.  Írod, hogy hizlalod a kacsákat, nem tudom, eszem-e belőlük? Írod, hogy fát 
is vettél. Elég szépen gazdálkodsz kedves párom.”

1942. szeptember 12. „Kedves, drága Anyukám! Ilyen hamar még egy lapot sem kaptam 
meg, mint most. Nem tudom biztosan, hogy mikor mehetünk haza, úgy is hallani, hogy itt 
maradunk ebben a télben, meg úgy is hallani, hogy leváltanak bennünket ebben az őszben, 
de biztosan nem tudunk semmit. Drága szívem, írod, hogy jó ára van a babnak. Nagyon 
szeretnék ebben az őszi takarodásban segíteni rajtad, de hiába, nem tehetek róla, hogy itt 
kell lennem ebben a piszkos országban. Itt még egy fokhagymát sem lehet látni, semmiféle 
gyümölcsöt, vagy paprikát. Nem is tudják mire való. A fényképeket minden nap még tízszer 
is nézegetem és csókolgatom.”

1942. szeptember 19. „Üdvözletem és sok csókom küldöm hozzátok a messze Oroszor-
szágból. A Váradi sógor levelét megkaptam, melyben értesített, hogy e hónap 13-án berukkolt 
Kolozsvárra. És írja a sógor, hogy titeket is meglátogatnak az orosz repülők. Talán késő őszre 
hazaérünk. Alig várom azt a pillanatot, hogy leszerelhessek.”

1942. október 27. „Tudatom veletek, hogy egészséges vagyok, amit Nektek is kívánok. A 
csomagodat megkaptam. Éppen aznap fogyott el az utolsó szál cigarettám.  A leveledből 
értesültem, hogy a kecskéket eladtad. A babot is eladtad, elég sok lett.  Magadat ne szűkítsd,  
majd ha hazakerülök, az adót én kifizetem. November utójára talán hazaérünk. Van itt 
nálam többféle holmi, ami nektek való, és azt szeretném velem vinni haza.”

1942. november 1. „Kedves párom, ezt a lapot egy szabadságostól küldöm, a balatonfü-
redi Kenyér Jenőtől. Így tudatok veled bővebben a sorsomról. A fronttól 15 kilóméternyire 
vagyunk, de azért sokszor el kell bújni a bunkerban. Közülünk csak egy sebesült van. Elég 
súlyos, a combját egy szilánk érte és eltörte. A Szalai Lajossal együtt vagyok. Itt van az elosz-
tónál, a vágóhídon dolgozik. Minden nap ad egy kis húst és adott már egy kenyeret is. Kép-
zeld el kedves Anyukám, milyen sütés-főzés megy itt ebben a szobában, ahol én vagyok.  7-en 
vagyunk egy szobában, még pogácsát is sütünk, de olyan lisztből, mint a korpa, mert errefelé 
nincs más malom, mint a szélmalmok. Egy hónapig voltam ápoló, azután voltam tisztilegény. 
És azután megkezdődött a támadás, itt be lettem osztva orvosok mellé mint kötöző és kéz-
re adó. Eleinte sokszor magam majdnem elaléltam, attól a látványtól, de már megszoktuk. 
Most idébb-odébb van 1–2 sebesült.  Ilyenkor az íróasztalomon dolgozom. Mindig akad egy-
egy rossz óra javítása. Voltam Voronyezsben szajrézni, és hoztam nagyon sok mindent. A 
Vastag Jani egészséges.  Hidd el, kedves Anyukám, ez az egy pár hónap itt Oroszországban 10 
évet jelent.  Itt az időjárás is nagyon változó. Volt már hó is, két napig esett. Talán karácsony-
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ra hazamehetünk, de ez még mindig nem biztos. Vagyunk valami 160-an, és ebből minden 
héten csak egy mehet haza szabadságra.  Anyukám, ha küldesz csomagot, csak trafikot és 
kis pálinkát, mert a trafik sokba kerül. Tíz darab cigaretta 1 márka. Sok- sok csókot küldök 
szeretettel: hű páros és Apukád.”

1942. november 10. „Hála Isten egészséges vagyok, amit tiszta szívből nektek is kívánok. 
Itt nagyon gyorsan változik a parancs! Úgy, mint az időjárás. Most 18–20 fok hideg van már 
és leesett a hó. Sok helyen nagy hófúvások vannak. Már hoztak be hozzánk fagyott betegeket, 
úgy hogy a keze-lába tiszta fekete. Ne félts kedves párom, majd én vigyázok magamra. Attól 
tartunk, hogy ebben a szigorú télben az orosz nagyon támad, és visszanyom bennünket. A 
parancsban is úgy van, hogy 40–50 fok hidegre is számíthatunk. És 80 centis hóra.  Az egyik 
női kabátot odaadtam egy orosz asszonynak, és csinált érte egy pár vastag, téli meleg zoknit 
birkagyapjúból.  Az egyik csomag Fodoréknak megy, de a csomag a Tied.  Megkaptam egy 
kopertás lapodat, amiben cigarettapapír volt. Most papír van, de cigaretta nincs. Ha lehet 
küldjél és fülvédőt, és az ételmelegítőt.”

1942. november 13. „Kedves Anyukám! Az utóbbi lapodban írod, hogy csináltattál ma-
gadnak egy csizmát, azt okosan tetted. És a kislánynak is vettél cipőt. Ha küldesz valamit, 
akkor küldjél egypár darab tűzkövet. Az Imre sógortól is most kaptam levelet. A vállusi ko-
mámnak addig nem fogok írni, míg nem ír. A Szalai Lajos is írt neki, és annak sem válaszolt. 
Talán karácsonyra leváltanak bennünket, de ez még nem biztos. Itt már bizony nagyon hideg 
van. 11 hó 2-án esett a hó és azóta 18–20 fok hideg van, és mindig hidegebbet várhatunk.  Üd-
vözlöm a Váradi családot! Elkelne egy kis hazai kenyér, mert az nekünk itt kalács lenne. A 
Szalai Lajost alighanem elhelyezik innen. Vigyázz mindenre és magadra.”

1942. november 16. „Kedves Anyukám, a régen várt kopertás lapjaidból már kettőt meg-
kaptam. Az egyikben cigarettapapír volt, a másikban dohány és egy papír. A csomagok még 
mindig itt vannak nálam. Hogyha el lehet küldeni, aznap megírom.  A kis Imre kért egy 
zsebórát, vagy karórát küldjek neki. Itt nem lehet semmifélét venni. Csak egymástól adnak- 
vesznek az emberek. Majd a Jóisten hazasegít, akkor kap tőlem egy szép kis órát. Írd meg, 
hogy a Takács Anti és a Zsebe Jani otthon vannak-e még, vagy berukkoltak? Anyukám, alig 
várom, hogy megláthassalak benneteket.”

1942. november 23. „Hála Isten, egészséges vagyok, amit apai szeretettel nektek is kívá-
nok. Az az egy bajom van, hogy a fogaimmal sokat kell szenvednem. Kedves Anyukám, talán 
ebben a télben leváltanak bennünket.  A kész csomagok még mindig itt vannak nálam, és 
az is itt van, ami a Fodorné nevére megy. És ha fel tudom adni őket, azonnal megírom. Egy 
levelet már küldtem egy szabadságostól. Többfélét megírtam, amit nem volna szabad megír-
nom. A mostani helyzet tűrhető. 1–2 sebesült van. Télen talán csak nem lesz támadás, hacsak 
az orosz nem kezd valamit. Telefonügyeletes vagyok, úgyhogy hideget nem kell szenvednem. 
És ha van egy kis munkám, itt kényelmesen meg tudom csinálni. Erre bizony elég hidegek 
vannak és nagy a hó is.  Mondd meg a Palkó Pali feleségének, hogy a Vastag Jani a leveleket 
és a fényképet már elküldte a Palinak. A Pali tábori száma: 202/62.”

1942. december 6. „Drága egyetlen Anyukám a lecserélésemet minden nap várom. Nem is 
csodálom, hogy ritkán kapok tőled levelet, mert bizony errefelé elég nagy hófúvások vannak, 
nagyon sokszor megáll a forgalom. Ez a levelem, úgy gondolom, hogy csak karácsony felé ér 
hozzátok, és itt kívánok boldog karácsonyi ünnepeket! Érezzétek magatokat jól, rólam ne 
aggódj, mert itt a helyzet tűrhetős. És úgy hallani, hogy január közepe felé talán leváltanak 
bennünket. Nem írtál a marhák felől, hogy meggyógyultak-e? És írd meg, milyen idő van fe-
létek? A napokban kaptam egy lapot, az Ilonka írta. És írta, hogy a Varga sógor is berukkolt 
Kanizsára. Gondolom, ott is nagy a bánat.” 
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1942. december 8. „Kedves Anyukám, megkaptam azt a lapodat, amelyikben írod, hogy 
a marhák beleestek a szájfájásba, de hála Isten meggyógyultak. Kívánok nektek boldog ka-
rácsonyi ünnepeket! Drága kis Marikám, csak jó kislány légy és Anyukádnak szót fogadj, 
akkor szeretni fog a kis Jézuska, és fog vinni karácsonyfát és sok szép ajándékot. A Váradi 
Naca levelét is megkaptam, és a Nagybátyám is írt Zalaapátiból. Az Édesapámtól most kap-
tam 10 dkg trafikot. Nagyon sokszor csókollak benneteket szeretettel: hű párod és Apukád. 
Szervusztok!”

1942. december 12. „Drága egyetlen Anyukám, tudatom veled, hogy a balatonfüredi 
kollega beérkezett hozzánk. Mondja, hogy ott voltál náluk Füreden. Én nem akartam neki 
elhinni, és akkor győződtem meg, mikor kibontottam a csomagot. Volt benne egy kis szőlő, 
alma, körte, körtepálinka, 4 dohány, egy kis vaj, egy kis kenyér, és a kacsarészem, amit olyan 
nehezen vártam már. A 2 kilós csomag még nem ért ide. Nehezen tudtam a leveleteket elol-
vasni, mert át volt ázva, és úgy értem a levélből, hogy a Németh Gyula leszerelt. Mondd meg 
neki, hogy üdvözlöm. Boldog karácsonyt kívánok!”

1942. december 16. „Hála Isten egészséges vagyok. A hozzám küldött 2 kilós csomagot is 
megkaptam teljes hiány nélkül. Meghozta az étvágyamat az a kis hazai, csak a fogaim na-
gyon rosszak. A szüleim is írják, hogy a feleségemet megtakarítsam. Csak arra kérlek, kerüld 
a vitát, ahogy lehet. Hidd el, drága Anyukám, nálamnál boldogabb embert nem ismernének 
el a faluban, mint én, hogyha hazakerülnék. Írod, hogy a Szegfű nagyon rosszul néz ki. Ha 
nem javul, akkor adjátok el. Épp most kaptam az Imre sógortól két levelet, és írja, hogy ka-
rácsonyra leszerel. Kérd meg, hogy legyen szíves segélje eladni a tehenet és mindjárt vegyetek 
helyette másikat.”

1943. január 4. „Itt küldök egy pár sort szintén egy szabadságostól, és azért tudok bőveb-
ben megírni mindent, mert ezt nem cenzúrázzák, és otthon adja fel Magyarországon. Drága 
Anyukám, hidd el, úgy elfogott a honvágy, nem tudom kifejezni magam. Kedves Anyukám, 
írod leveleidben, hogy én megsértettelek a szüleim leveléből kifolyólag. Én nem sértettelek 
meg, csak kértelek benneteket, minden kicsinységen nem muszáj vitatkozni. És az elválás-
ról beszélsz! Eléggé el vagyunk válva. Nem tudom, hogy nem-e örökre… Már megírtam a 
szüleimnek is, hogy ne is írjanak a családi ügyről.  Talán ennek a büdös pletykának hiszel: 
villámnak kellene egy is ezekből a tetves fehérnépekből. Tele vannak mindenféle nyavalyával. 
Volt egy százados, 5 nap alatt belehalt, olyan bajt kapott tőlük.”

1943. január 11. „Itt küldök egy pár sort a Fodor Gyuszitól. Ő kapott szabadságot. Drága 
Anyukám, itt küldök a Fodortól egy kis csomagot is. Jóformán nem is tudom, mi van benne, 
mert ezt a csomagot már régen elcsomagoltam. Kis Marikámnak egy kabát, nem tudom, 
jó lesz-e neki, és van benne sok kis cukor, cigaretta a Váradi sógornak add oda, van benne 
egy mérleg, és egy gyorsforraló lámpa, egy új húsdaráló, és egy itt van még nálam. Azt meg 
a Nacának szántam, de nem tudom, mikor érek vele haza. A Fodortól ha küldesz  egy kis 
csomagot, akkor, ha lehet, egy kis töpörtyűt és szalonnát, és vöröshagymát, fokhagymát, de 
ne sokat, és nagyon kevés kis törött paprikát küldjél, és egy kis hazai trafikot. Igaz, hogy van 
német cigarettám, de az nagyon gyenge. Üdvözlöm a Váradi sógorékat. Ebben a télben talán 
leváltanak bennünket. A helyzetünk türhetős, elég nagy tél van, 26 és 30 fok hideg, de várható 
még hidegebb is. Száz és ezer csókot küldök Drága egyetlen párom és egyetlen kis Marikám. 
Jó étvágyat kívánok a cukorkához.”

Ez volt az utolsó dátumozott levél. A következő napon (január 12.) volt a doni áttörés, 
amikor az orosz hadsereg megsemmisítő csapást mért a 2. magyar hadsereg csapataira.

A következő két levélnél nincs  feladási dátum megadva, valószínűleg az 1943. január 
4-én, illetve a január 11-én keltezett levelek utáni, a bajtársakkal küldött levelekről van szó.
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„Most, ahogy írom a levelemet, esik az eső. Nincs jelen korban hideg, csak hirtelen változik 
az idő. Drága Anyukám, minden leveledben kérded, hogy a csomagokat megkaptam-e? Csak 
a decemberit, azt még nem.  Hogyha azt is megkapom, azonnal megírom. Anyukám az a 
kis kacsahús sokat ért, a zsírjából még mindig van, és azt eszegetem egy kis büdös kenyér-
rel, mert hidd el, olyan rossz kenyeret kapunk, talán odahaza még a disznód sem enné meg. 
Anyukám akármilyen drágán veszed is a zaharint, okvetlenül küldjél. Rossz sorom nincs, 
mert telefonista vagyok, úgyhogy hideget nem kell szenvednem. És munkám is van állan-
dóan, egypár márkát keresek a kis kantinárura. Úgyhogy a zsoldomat mindig haza fogom 
nektek küldeni. Kb. kitesz 80 pengőn felülit. Volt egy kis kantináru és elköltöttem 30 márka 
körül, pedig ez kitesz 50 pengőt. Trafikot is vettem jóformán. A kis Marikámnak már van 
talán 1 kiló cukorkám is.  Anyukám, én ha találnék szabadságot kapni, én el sem tudnám 
minden félémet vinni magammal. Egyedül vagyok arról a vidékről, nincs egy közeli falubeli 
sem. A Fodor Gyuszi is 16 kilóméterre van.  Drága Anyukám, írod, hogy a cocád elég szép, 
annak csak igazán örülök, de engem ne is várjatok, egy évet ki kell töltenünk a fronton. De 
azért bízzunk, talán csak leváltanak ebben a télben bennünket.”   

„Drága egyetlen Anyukám, az Imre sógornak megírtam egy komárvárosi [ma Zalako-
már] fiút, te úgysem ismerted, hogy meghalt. Nem tudom, megkapja-e azt a levelemet, 
mert nem szabad megírnom, de úgy hiszem, hogy keresztülesett a cenzúrán. A neve Hor-
váth János, csapi születésű, de Komárvárosra nősült. Megkönnyeztem szegény gyereket. 
Még előtte héten itt volt nálunk a gyengélkedőben. Még itt volt nálunk, mindennap én 
nálam volt itt telefonszobában és elbeszélgettünk. Még meg is kínáltam egy kis hazaival. 
És azon kérte a Jóistent, hogy még itt lesz nálunk, addig történjen meg a vállalkozásuk. A 
Donon innen volt még egypár orosz bunker, és ezek tele voltak katonasággal. És ezek az 
oroszok majdnem minden héten elvitték a mi őrségünket, de nem ám itt, ahol vagyunk, 
hanem kint a fronton.  És ez a szegény gyerek be volt osztva ennek a támadására. Mikor 
elment tőlünk, elbúcsúzott tőlem és azt mondta: »Na Józsi, nem tudom, látjuk-e egymást.« 
Szegény gyerek érezte a halálát, pedig fiatal házasok. És bekerült ebbe a támadásba. Az 
akna szétroncsolta a bal lába szárát és a fején is volt sérülés. Mikor behozták ide hozzánk 
12 hó 30-án éjjel még élt szegény. Csak annyit tudott mondani, hogy a lába nagyon fáj és 
elaludt örökre. 12 hó 31-én halt meg és újév napján temettük el. Mivel földim volt, elen-
gedtek és rám bízták a temetkezést.  Mert a zsidók szokták eltemetni a halottakat, és én 
utánuk igazgattam. Megírtam a feleségének is, szintén ettől a szabadságostól küldöm. És 
ha odamegy hozzád az a kis Menyecske, megmondhatod neki, hogyha a Jóisten hazasegít, 
akkor viszek a sírjáról fényképet.  A szegény Vastag Jani is vele volt ebben a támadásban, 
de annak szerencséje volt. Nem lett semmi baja, pedig azt már sok minden érte. Van egy 
kilóra való szalonnám is. Ha írsz levelet, semmi különöset ne írjál ezekről a katonai dol-
gokról, mert én bűnhődnék érte, kapnék érte egypár hónapot. Mintha ezt nem is írtam 
volna! Kívánok Boldog újesztendőt és jó étvágyat a kövér cocahusihoz. Hogyha töltitek a 
hurkát, gondoljatok rám is! Nagyon-nagyon sokszor csókollak benneteket szeretettel: hű 
párod és szerető Apukád.”

A megkapott levelek között szerepel testvérétől és komájától (Fábián János) írott is az 
otthoni címre küldve. Ugyancsak található egy levél Katona Lajosnétól Balatonfüredről, 
akinek a férje szintén nem tért haza. Katona Lajosné (1943. június 03.) érdeklődik Kálóczi 
Józsefnétől, hogy tud-e valamit a két férfi találkozásáról.

Kálóczi József sajnos többé soha nem térhetett haza. Elhalálozása valószínűleg a január 
12-én bekövetkezett orosz inváziókor történt. De lehet, hogy fogságba esett és ott hunyt el. 
A visszavonulás során is sok magyar katona megfagyott. 
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Kálóczi József honvédet a Vöröskereszt is kereste. Az 1943. április 20-án keltezett levél-
ben megírták, hogy a hozzátartozó ügyében megtették a szükséges lépéseket. Több levél e 
szervezettől sem érkezett.

Zalakomár községben a Polgármesteri Hivatalban érdeklődtem Kálóczi Józsefről. Az 
anyakönyv szerint halálának vélt időpontja: 1943. február 15. (bírósági végzés alapján).

Sajnos, a család azóta sem tudta meg, hogy hol nyugszik a szeretett édesapa, nagyapa.
E levelek részbeni közreadásával emlékezem a Donnál elesett több tízezer hősi halottra, 

bízva abban, hogy az emberiség tanult a múltból és nem lesz többé világháború.
Bodó Imre

Uhl Antal, „az üldözöttek papja” 
Uhl Antal 1902. január 16-án született Mohácson. Iskoláit szülővárosában és Pécsett végez-
te. 1924. június 22-én szentelte pappá gr. Zichy Gyula püspök.  Papi működésének első állo-
mása Bakóca volt. A francia kötődésű Mayláth család kihelyezett káplánjaként tökéletesít-
hette nyelvtudását. Itt ismerkedett meg a családnál gyakornokoskodó Fekete Istvánnal, a 
későbbi íróval, aki két évet töltött el a birtokon. A nemesi családnál megkötött barátságuk 
életre szóló volt. Ugyan útjaik elváltak, mert Uhl Antalt Hőgyészre, majd Pécsváradra he-
lyezték, Fekete István pedig vezető gazdatiszt lett Ajkán. 

1932-ben a gazdasági válság miatt sokan vándoroltak ki Franciaországba. A nyelvet jól 
beszélő papot kerestek, így Uhl Antal megpályázta ezt a lehetőséget. Lille-be került, ahol 
a magyar kolónia lelkésze lett. Itt számos kulturális és vallási rendezvényt szervezett, erő-
sítve a két nép barátságát. 

1941. március 15-én foglalta el új állomáshelyét mint Párizs magyar lelkésze. S egyben 
megkezdte embermentő tevékenységét is. Több száz zsidó családot mentett meg a depor-
tálásoktól, haláltáboroktól. De német tisztet is ápolt, illetve hazajuttatott, megmentve a 
hadifogságtól. 1942 októberében a Gestapo házkutatást tartott nála, ennek során az okmá-
nyok, űrlapok egy részét lefoglalták. November kapta meg az értesítést, hogy XII. Pius pápa 
augusztus 13-án pápai káplán címmel tüntette ki. 

1943. január 8-án tartották a hadbírósági tárgyalást a német katonai törvényszéken, ahol 
zsidópártolás, okiratcsempészés miatt öt hónap börtönre ítélték, de a bíró ideiglenesen sza-
badlábra helyezte, mivel kevés bizonyíték állt rendelkezésre. Ekkor a Magyar Kormány 
táviratilag hazarendelte. Február 7-én végleg elhagyta Párizst.  Még ebben az évben Virág 
Ferenc pécsi püspök ideiglenes adminisztrátornak nevezte ki Baranyaszentgyörgyre. A pár 
hónapnyi ott-tartózkodásból végül 39 év lett. 

1946. december 12-én a Pécsi Ügyészségre idézték németpártolásért, mert felemelte 
szavát a kitelepítések miatt. Nemcsak lakásába költöztetve mentett meg egy családot a 
kitelepítés elől, hanem számtalan szegény famíliát látott el élelemmel az 1950-es évek-
ben. 

1958-ban találkozhatott ismét Fekete Istvánnal és 1970-ig minden évben egy hónapot 
töltött az író, felesége, Edith asszony társaságában, Baranyaszentgyörgyön, Uhl Antal 
plébánialakjában. E látogatásokról többször is megemlékezett nagy magyar írónk és 
számtalan felvétel is készült, amelyek megtalálhatók a dombóvári Fekete István Múze-
umban. 


