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lilás ola·t . 

ett és 
A paksi z8Jd~sáa Tédelmén~k ~easzervézéséról 19~o-ba. 

a. kú-
1a~sra . bet~ral kéezU16 Héjas kulönitménynyel szemben és annak s~ , 

lyemet ért· kijvetkezaényeir l. 
," 

,éhal 6re8 zsidó bal'atom szomoruan . de örömmel is olvasni.\. 

e sorokat . eléatételt érezve eiy fiatal méa esyo14alu barat j anak. akit 

tá.rsadalmi és politi-kai 2j.'akorlati tudomanY .~kra ó oktatott . ezen libe

rális ~ de fGlép emberies . körultekint" és a szörnyU váranagést nem 

csak elitérJ . de meaaátló magatartasá~a . 

192o-aban méa javaban folyt a zsidósaa ellen vtrben és 

SYRS"zban luiköd ó u~ynevezett ktilHn i tmén~ek tevékenyséae . J'öképp. K~cs

kemét és Ol'eoványt tette e téren hiressé az U&:mevezett Héjjas ·kulö

ni.t.l!.é.n~ . ~mely nat as.körtlt minden ir ányban igye keze tt kiszé les 1 teni s t 
iC- vaió8z1nlll~a .111vásra a Dunán ie a.t akart kelni Paksra . hoey ott 

, 
az eléa naay számu zs!dó~aa körében is mUködésébél közismert véres . ... - .. 

~"unlcl{já.t folyt~9sa. ~z fm időb"~p ás miután baloldali li beralie maeatar-. \"" 

( 

tasom mi~tt lténys,ze...rnyugdiJazva ·lettem Budape·sten laka.st nem kap:va 

onnan kiszprultam 8 vé"ül is.6sszeköttetés to y tán azt Pakson 811<:e-

rult kapnom say Maros! Gyula nevU asztalosmester hazaban . ~hol csak a 

haztulajdonos és én. laktunk .Marosi aJiztalos közismert az ijrulteéeu.el 

határ-oe szenvedélyee ébredt: uaynevezett zsidóverC volt . Ua,Ylátszik a 

Héjjas kulönitménynek is taaja volt . mert azzal közvetlen öS6zekötte-
, 

tésben állott s hazulról többBzör eltavozva Budapesten is ~itania 

8zállodaból klindu16 uaynevezett zs~dóverésekben részt vett . 
I 

. Lakásomban előzőle; eay zsidó lakott •. a.k,i. ~ hazigszQa-

tól való félelemből a nagy lakáshiány ellen~re alakast klúritette ás 

éd~sátYJához költözött . _ 
I 

A paksi zsidós~ á Héjas kúlönitmény muködéeéról ás 

~aksra val~ törekvéséről ál~andóan hireket kapott s,midőn a veszély 

nHveltedett a vezető zsidók közül id . Steiner Salamon .Deutsch Ábrahám 

és Krammer ArnOld lakásDMon felkerestek. a fennforaó ve zélyt és a~ 

, 

f~ 

). 



eddi61 beszerzett adatokat ve lem ismertetve közismert 'll beralis a'on

dolkozas-6mra hivatkozva Jt'tséllbeesve s 'eaftséaei. tánaes ot ás ktizremli ... 

ködést kértek tőlem . Ekkor és minden kHr . lményt meatóntolva s ,a meavi

láaitott lehet'·seaektól ~QbO%'zadva elhataroztall.hoay a paksi zsid~. 
, 

sá« védelmét a maaamévá teszem.. mi utan a fennall- el"őviszon 'r okra ''s a 

zsldó saa elkeseredétaére Taló fia: elemmel I a kell~8'D measzeryezett 

v édelem 'előttem éélravezet6ne k és eredményesnek túnt tel. Ebben a ké-. , 

sóbbi eredmény ~zerint nem i8 téTedtem.Az erővls&Dnyokról tajékozód-
I 
i 

Ta az onnal felismertem. hDSY &iL védelmet, J ól measzervezve a hat6 sC!.~i I 

semleaeSs&a mell&tt eriseptek lesz~k. mint a kulönitmény . mert anna~ l 
'" bá.r lehetséaes . naayobb meser-lBitése mál" orsza.a08 feltunést keltene 

és ucnr a puszta erős ellenállfis is . s iC a hat,ósaeok bel:eava~koza8at 
, I 

is a mi előnyún'kre kivált'i~á.J\asrészról eay ilyen f'e'2yveres erő me~-
. 1 

szervezése a leanaflyobb titokban kell. hOélY meatörténjen eeetles eayee 

J~indulatu hatósaai SZemélye~ semleaesséaéTel Vé~szUk~éi esetán köz -
l ' 

'belép,ésével valö hOZZó.jarUlá.st:a1 • " _ . i. '. _ 

Titokban fel l,'tt allltva.. egy cea 80 főből alló kis 
, I 

részben aYaloa$a~i feayverre l s .rés7.ben pisz toly okkal fe lsz .]relt zsi-

dé I cs'ap~t . Ezen csapatot az akIK or Faka on. mint népaondozó tiszt ,beosz -
t I 

tott Turánsz1{y Gus / táv sZl:I.za.d ')s"akit e célra sikerult me~nyerneqJ . al-

lit ot ta össze és szere'~ te fell. ~ batós ",,~tül ~ ikerú.lt e c;lr'a meenyel'J\1e 
, \ 

Dr . J~ás G~; ör~y tb. f'0szo1gabl:t:~t.aki eeYelG,re nemcsak teljes semle-
~ . 

aess~ aát . de in kább tarnoaatást iaért s l~é're té t be is , v a l-t ot ta ~ 

A keresztények közul f(k'épp a kis halaszok szerapeltek 

akik ugyis éjjel- nappal halaszva a Dunan teltuné,s nél~{ul olr,kalhattak 
I , • 

és akorn!) átkelléseket állandóan fiayelve ehyszersmind hirsz ol61alat ot 

T~aeztek. Ezeket én közvetlen ·zerveztem be " de s6t itt m~2am is közre 

múködtem . 
A távoli hirszerzést 4s meafigyeléet maaa, a zsldvsáe 

/vezet -S é tl./ "yakor 61 t~. termé e,'etes en enaem, mindenr él az' összeköt ökön 

keres~t~l §rt~Gitettek " amikor is nekik mint tun~csad~ Javaslatokat te 

tel!) e l»y ee:>, bizony'Js időn b'ilul az eaész szervezett titokban mar 

meafelel 'en müködni kezdett . I midőn a. :különitmény Paksra érkezt)sének 



napjáról" megbllhat(ínak vélt hir érkezett . a csapat f "lriasztva lett és 

álland óarl két he lyen készenlétben éj je l - nappal eay l1 t t volt . varva a ku-

lön vallY eayutt való 8zúkséaezerti alkalma,z!1st. 

" A k6zeli 'biskói/déli/ és z~dori/északi/rév~tkelést ea~ . 
háromta6lu/pisztolyos!járCr feltúnée nélk'11 measz :.l. llta és flz ott lévő 

hall:\-szokkal a vlzijármtiveket a Duna innenső öldalara bizonyos url;ay 

alatt á.thozatta. miktlzben a l'évátkelés" tovabb folyt.J'ea~rver nélkül mind

két révnél 4-5 kilóm~terr e ea.y-e~y személy a Duna tulsó "oldalan felde 

rltöst véazett.A távolabbi aerjeni/déli/.hartai/északi/r'"vatkeléseknél 

a r~gfiayelést halaszok v ésezték.aklk a TiziJarmdveket szintén a tulsó 

part~l áthozták. 
Ez alkalommal hatós~l megflayélés alá ker~lt Marosi 

Gyu~a asztalos mester ls és néhány évredő tarsa.Gondoskodas történt 

mar a measzervezéskor. ho2Y emberek menjenek a kúlönitmény tagjainak 

lakóhelyeire ~s ott a paksi Bsidóeaa édelmi szerevezetét tulzott mér

téktékben közhir~é tea ék. U~y·" .. "~ezt teltunés nél%lll valaki ti t oi{ban ko y . 
, 

zölte Karosi 4sztalosf:al i~ . aki i ay az elterjesztett tulz"ot't hire ket 

~ea is tudta a tulsó oldalnak erősi teni.lay bek~Tetkezett az az ered~ 

mény.hoay a mend~-monda szerint a ktilönitmény eayik taaja ua,y n:;i~ · t 

kozott . ho~1 eay pár paksi zsldóért nem érdemes a kulönitmén~ e~yik 
I 

tasjanak sem az életét kockaztatni . Tény az . hogy a kulön~tmény nem jött 

át a Dunán laksnál. pedla a zsidósag sza.aranyat tekinte az etész Duna . 
mentén vezetett . ~ Védelmi szervezet teljes syőzelmet aratott és a vér-

ontás e lmaradt. ami szerintem nemcsak a zs i dós·ua . d ktilöni tménjnek is 

de. t6képp a maayar ha~ának is minden iranyban csak előnyére valt. 

XXxaYEtwxKsKözbejött a békekötés és ezzel az ~ ~am-

hatalom megerós6dése ami .a zsid"Óság feje felől azt a vészes felhőt 

eltávolit otta . 
Ez a vészes felhő eay idé mulva az onban a leana~./ abb . 

mértékben az én fejem felé kerl.4lt . UE,tyanis ugy 5- 6 hónap mulva Marosi 

asztalos előttem iS(1eretlen m~üon tudo!"1ust szerzett ar~.ól. h::>g~ ' a pak-
" • 

sl Bsidósag "édelmi Bzervezetét "én hivtam életre és 5n ir::.n;.it::.>tt":tffl. 



Mini egy v(~s~ett allatot CS:'lk oisztol - offl:'nal tudtam tavoltartani at

tól~ hDgy laKJ,s.,fl'Jra ne törjön .EL~ iDte majdnem n-'ron,ta ~_z udvaron ordi · 
, ... 

toZV'l fen~!eap.tÓl",ött . Ugy hogy a?~ udvarra hatra cSRk ti1Ltött pisztolly< 

meriettem. Ez az ember ne~ volt normulis . inkebb örult miR* volt ~int , 
. 

nem . Ezen id utd.n l'Ilaj dnem minden héten fenyeuetó névtel~n levelek~;t . , ft 
~ , , L 

kapt tm Budup"" tr 'l , amelyben aa.l onlövéssel , l~lÁtéssel fen./ e~ettek.miköz 

ber} a leg~ljas'lbb s9rt~sekkel ' illettek . Hel,:.. ze-temet azonban a h!-lzigaz-

(j ,lM 'sz\~nni nem akaró tenye~et maaatartusa tette a.myira lehetetlenné 
i 

hogy a~ udv~rDn vale orditoza~di mar az idegemre mentek és minden pil 

l~natban vartam,miszerint turelmemet elveszitve,va~y és lövim le ét . 

va~y 6 en..zeln.Vé~ul is lehetetl.-;n helJzetemet a. hat(js;,;.~ is belatta s 

<~6ZY jobb fajta paraazthazat u'tc:l'lt ki laKasom célji.rR, aminek a tulajdo. 

nos'a ell:i idősebb Seidenetricker nevu svab v!)lt , aKi ,ulit:,li;l.-tszik feliz-

'!utV:l szintén r ossz szemrtlsl mér'te liberalis m~!la.tartaSl)mLlt s 0 is ta-

muda$t int~7ett ellenem,de azt a bir6sae el tt meatoroltam.Fel ~ell 
, I 

itt emlitenf'rr> . ho~y amidőn elf\'_ . l-üt/lm uj lak~somat a, paro.szthü.::;ban' és 

tUlt ',n"t talalt3f1. 

Elképzelhetc , ho~y belly,ujt i:l. s UtL~!1 mi történt vol.na a 

Igy folyt ellenem a fenyeget ~seK özöne s 3:'<,(Or m;;.r 

ezt a velem volt 84 éves a~2 fdesanJum nem birta s ma~am is alland- aa 

féltem ma~amtul~ h3gi v~l~mi sulyos meatorl~s~~~ élek.m~rt m~r az ide-
'/ 

geim kezdt~~ felmondani a szol~ulatot . N : uauij~~ ekKor ~l~ cseké~y volt, 

hOIlY az 11leaélhetést is ali;! aclJtt . <::del:émY..l.m ekK.)r , -mlut<:1n e~etlen 

eyerMeK<t voltam , CI val.VonfJ.t . ar ~ly allt Köveskal községben e!J.J huz~s te" 

le :,btl, l{ét kerttel és cirka :3 1<:..It . holt/48 ' ) n.é'l./szől· ilÍ-pi 1lettel és 

teljes felszeref"ssel- teljes rendeH::ezési jO:!~',11 irt.-tsbelil ·=tZ rearrJ 

ruhazta . 1i:k.t<or én a toyab;)i eSütlestes sul, os dol;;Iol-:nA ,( elej~t ve'~ (}u ':: 



ezen i~~at lan oi{at mée; az i nt'lat ios/ml1l;i o mOS/Ti lt:i;zban kén: t e len vol

tam elpotya~ni . mert a n~orna~ztó ad6sa~ok és Paksrll Budipe - tre valu 

fe lmenete lem/a1 1 ás kerésés/l::l kas . le l~ pé s . hurc 01< odé. S • st b . mint eg, I 40 

milli0 k ·oronLiba kerlilt , ami kts ";bb teljesen el.-:n.v!szett . Mi l tt .Buda

pestre hurcolkodt'9m volna nérH=tny évi2 ' prób::tlt~m kulönféle s töbh he-

l"lll?lIen lakni , de l!Iindenutt cl:a:< a pénz fDeyott és ,Ül '. Gt ne' ') Kaptam 

S több helyen nem is volt bi?:ton5Ij'~,orn, ey4rt' kellett Budap~-:-tre men-

• 
nem . ~ert m~r ee;y oár év alatt az ÖSSZ~8 pénz elfoeyo~t volna . Enn9k 

részpen e2yik fő oka volt II lIIéJl a liberalis bal!)ldalim:J.2atart, .. ,~ Jm':" 

ért 19l9- ben való azonnali kén~/Sf.ern.vugdijazasof!l , artli eleinte semmit 

majd az. inf;La.ciós vilaflban oly csekély nyu~dijat adott . ho~.y !",bból 

mea~lni nem tudtu," s ilY Budf.ip~ ten Clllu3 utan it~llett nóznl.l'1ert vi-

dékrn azt kapni nem tur.1t,im . lÜre azonhan Budap <tr~ értem 3. n~ ,omaszt-

adc:ss:....2/koszt~d.m~ü/. a l:.\;('d" leHp::s. és hurc::>li\odas.é{z irl~i:ltla(}o~ 

elact:;l~i ar ' t teljes n telem ' ~ 7,t~tte . El<londolni is 6f.Örn. l-"hJg~j 11-

is telj~6an tHn~re tett . 

kis~rt a meatorl~s . de moet i~ folytatom a harcot e~J~s xe~kci~s J l

lenforr[!Qa'lmi tis-ztek ellen.::tkÜ~ np.m csaK hOíZY enllem kén:,szern, u~di-

jRzva pályamat ketté t()rtél~ . de az europai hlru ma6ty~~r caendórségbe 

is oly szelle/pet ho~t::tlr be , :' mi el"b'G ut~bb katasztróf r:L t ,Q7. -v~zet. 

~zen emlékirat omat a~~rt ~rtam. me~t els~~otban'is 

~ felsoroltnk kev~ s ember k)~ött titokban foljtak és . ho~y ut6daim 

me.:! tuajLik az elvi kérd '~sek'oen minúi~ 'hel,ytall<.. és k'ilutc. embernek 

milyen eulyoe ~ldozatDkat kell ho~nl . nogy lelkiismerete minaia tisz

ta le~en . 

Nem ha 112H t hat om e l a zt sem. hog;, e tér er. va iCi far:-I d~ 

saaom~rt kellő .tiszteletdij:.;t fel:-:tjanltuk. de én azt nem fo/Zódt",m el . 

Igaz , h02Y akkor méa nem tudttlm. de méll elCre sem lattam , hol;!;)~ ezen te-



" 
J 

vákenysé·llem is el :ldéz6je lesz anyagi ro'lnllleomhsK. ' 
. ~ . .. .. 

, , 
Meqt'anultam"h'oSY az "Iliealla ' i~zetlens ~a a 's~emélynek 

, naay tehert'Hele és l"erztöbbsztlr sok ;"SzenvedéJsel jár • 

" 

. . , 
Budapest ~ l928 . ~vi szé~tembe~ hó lD-én 

, 

m:.ts ó'lat hftelé ul : 
Albej"tr~lVá ,, 1945 .. DOv. ~ó 

, " 

E4vl-Illés Béla s . k . 

rt, • cs e#nd !:r 'alezredes . 
Edvi- Illés :Bé la s . k . . , 

n:,' . h!>nv. e'z·red.s 
, ... 
• 

.4. .mas ola\ -hfte lé Ul : 
Budapest . 1946.évi aprilis 
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