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KEZDETEK

Kun András 1911. november 8-án született Nyír-
bátorban Kun Károly és Vasas Mária harmadik
gyermekeként.2 Idôsebbik bátyja Kun Károly
1907-ben, fiatalabbik bátyja Kun Lajos 1909-ben
született. A szülôk mindhárom fiút vallásos szel-
lemben nevelték.3 Gimnáziumi tanulmányát és a
kötelezô katonai szolgálatát követôen 1935 táján
bátyjával, Kun Lajossal együtt Rómában kezdte
meg bölcsészeti, majd teológiai egyetemi tanulmá-
nyait. A szélsôjobboldali ideológiák iránti fogé-
konysága hamar megmutatkozott, már az 1930-as
évek elején élénk érdeklôdést mutatott a nyilas
eszme iránt. Több éves kinttartózkodása a fasiszta
Olaszországban még inkább megerôsítette benne
a szélsôjobboldal iránti elkötelezôdését. A harmin-
cas évek Rómájában nemcsak a fasizmussal,
hanem a nácizmussal is megismerkedett. Ekkor ol-
vasta el a nemzetiszocialista ideológia alapmunká-
jának számító Mein Kampfot, mely által betekintést
nyert a nácizmus egész eszmerendszerébe. A ké-
sôbbiekben úgy nyilatkozott a könyvrôl, hogy
annak „mondanivalója és eszmerendszere teljes mérték-
ben meggyôzte.”4 A Rómában szerzett ideológiai ta-

pasztalatok következtében immár egész világképét
és szemléletmódját a szélsôjobboldali ideológiák
határozták meg. 

Teológiai tanulmányait követôen – 1941-ben –
30 évesen szentelték pappá, majd minorita szerze-
tesként a – második bécsi döntés nyomán Magyar-
országhoz visszacsatolt – kézdivásárhelyi minorita
rendházhoz került. A rend fontos szerepet játszott
az életében, ugyanis szülôhelyén, Nyírbátorban mi-
norita rendház mûködött, így hatásuk nem elhanya-
golható abban, hogy ô és bátyja minorita szerzete-
sek lettek. Egyházi pályáját megelôzôen és azt kö-
vetôen is „tiszta, szerzetesi életet élt, bár erôs küzdelme
volt gerjedelmeivel, azonban ezeket Isten segítségével le-
gyôzte.”5 Szerzetesi léte csupán két évig tartott.
1943. december 1-én saját elhatározásából kérte a
rendház elhagyását, hogy a Szentszéktôl kérelmez-
hesse a világi státuszba való visszatérését, azaz lai-
cizálását. Ennek elintézése miatt a minorita rend
magyarországi tartományfônöke, dr. Péchy Alán
engedélyezte számára, hogy fél évig a kolostoron
kívül tartózkodjon. Azonban ez idô alatt állapotát
tekintve továbbra is szerzetes maradt, és szerzetesi
fogadalmai kötelezték.6 1943. december 5-én Kun
András e feltételek ismeretében elhagyta a kézdi-

Csonka Laura

Egy minorita szerzetes 
a nyilasok szolgálatában - 

Kun András élete

„Talán nincs a történelemben szó még egy ilyen elvetemült szadista gyilkosról, nemcsak az em-
beri törvényeket csúfolta meg minden rendbeli gaztetteivel, hanem az egyházi és vallási törvé-
nyeket is meggyalázta azzal, hogy rémtetteit az egyház nevében és reverendájának súlyával tá-
masztotta alá. A törvények nem ismernek egyetlen egy olyan bûncselekményt sem, amelyet páter
Kun el ne követett volna. Gyilkosságok hallatlan tömegét követte el, óriási összegeket rabolt
össze, a középkori kínzásokat megszégyenítô súlyos testi sértések sorozatát követte el. Még a
kéjgyilkosság sem hiányzik tetteibôl. Bûnlajstroma teljes mértékben kimeríti a háborús és nép-
ellenes bûncselekmények minden esetét.”1 1945 szeptemberében ezekkel a szavakkal jelle-
mezte Szerdahelyi János rendôrtiszt Kun Andrást, az egykori minorita szerzetest és
nyilas pártszolgálatost.
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vásárhelyi rendházat, majd az idôközben Budapest-
re áttelepült szüleihez költözött a Váci út 16. szám
alá.7

A „SZABADSÁGÁT” TÖLTÔ SZERZETES

A fôvárosban új, világi életet tervezett, az egyházi
rend és a klérus elhagyása után olasz irodalmat sze-
retett volna tanulni a budapesti tudományegyete-
men.8 S bár el kívánta intézni a laicizálását, úgy
vélte, hogy ennek megtörténtéig megélhetésének
biztosítása érdekében egyházi funkciót is betölthet-
ne. Ennek érdekében látogatást tett Hamvas
Endre csanádi püspöknél és álláslehetôséget kért
tôle az egyházmegye területén. Nem véletlenül ke-
reste fel ôt, feltehetôen ismerték egymást, ugyanis
amikor az ügy kapcsán Hamvas Endre Serédi
Jusztiniántól kért tanácsot, a levelében a követke-
zôképpen hivatkozott rá: „Ôeminenciája emlékezni fog
arra a minoritára, aki a… kultúrház avatásakor prog-
ramon kívül fellépett és elénekelte a magyar Miatyánkot.”9

Serédi Jusztinián figyelmét Kun Andrásra nem-
csak Hamvas Endre ezen levele hívta fel, hanem az
is, hogy 1944. január elején ôt magát is felkereste.
E kihallgatás alkalmával Serédi Jusztinián, Ham-
vashoz hasonlóan azon a véleményen volt, hogy
nem tiltaná meg számára a misézést az egyházme-
gye területén, abban azonban nem volt biztos, hogy
adhat-e jurisdictiot, azaz gyóntatási joghatóságot.10

A gyóntatási joghatóságot ugyanis a kánonjog sze-
rint a szerzetespapok csak saját elöljárójuk vélel-
mezett engedélyével kaphatják meg.11 Így Serédi
Jusztinián felvette a kapcsolatot a Miskolcon szé-
kelô minorita tartományfônökkel, Péchy Alánnal, és
információkat kért Kun András személyérôl. Péchy
Alán kendôzetlen ôszinteséggel informálta rendbéli
tetteirôl, mely szerint szerzetesi léte alatt már két
alkalommal kapott nagyon súlyos büntetést össze-

férhetetlen természete miatt. Így a minorita tarto-
mányfônök nem támogatta, hogy az esztergomi fô-
egyházmegye területén gyóntatási joghatóságot
kapjon. Ez komoly kihatással volt Kun András egy-
házi alkalmazására és megítélésére, mivel mind Se-
rédi Jusztinián, mind Hamvas elutasította kérelmét,
és nem kapott joghatóságot.12 Így arra kényszerült,
hogy olasz és latin nyelvbôl adjon magánórákat. 

Az egyházi hatóságok elutasítása után, 1944. ja-
nuár végén egy kihágást is elkövetett. 1944. január
30-án Kun András két ismerôse társaságában töl-
tötte az estét a IX. kerületi Liliom utca 18. szám
alatt mûködô „László és Bajó” étteremben. Azon-
ban 11 óra után a tulajdonos, Bajó Emil többszöri
felszólítása ellenére sem volt hajlandó távozni. Az
incidensbe Csejtei Imre rendôr avatkozott be, aki
záróra-ellenôrzô szolgálatát teljesítette. A rendôr
szerint Kun „ittasnak látszó állapotban lelkészi ruhában
(reverendában) lármás hangon kiabálva”13 meg akarta
pofozni a tulajdonost, aki az étterem elhagyására
szólította fel. A rendôr lelkészi mivoltára való te-
kintettel igyekezett udvariasan bánni vele, azonban
többszöri felszólítása ellenére sem távozott, így
Csejtei Imre a karjánál fogva kivezette. Bár a ren-
dôr nem állította elô, de feljelentést tett a IX. kerü-
leti rendôrkapitányságon. Ezzel párhuzamosan
Kun András panaszt emelt az étteremtulajdonos és
a rendôr ellen, így az ügy bíróság elé került. A bí-
róságon megállapítást nyert, hogy Kun András
római katolikus lelkész nyilvános helyen ittas álla-
potban botrányt okozott, ezért a bíró 30 pengô
pénzbüntetésre vagy 6 napi elzárásra ítélte. Ennek
végrehajtását azonban egy évi próbaidôre felfüg-
gesztették papi voltára való tekintettel. Érzékelhetô
tehát, hogy más elbírálásban részesült reverendája
miatt, sôt a bíróság azon kérésének is eleget tett,
hogy az egyházi hatóságokat ne értesítsék az
ügyrôl.14

Kun András Magyarország német megszállása
után, 1944 márciusában vagy áprilisában lépett be
a Nyilaskeresztes Pártba,15 holott ez egyházi sze-
mélynek nem volt engedélyezett. Nem sokkal ez-
után kihallgatást kapott Szálasi Ferenctôl, aki ki-
fejtette neki a párt egyházzal kapcsolatos elképze-
léseit. A sikeres hatalomátvétel után a nyilasok ter-
veik szerint „eltörölnék a papi birtokot, részben a papi
nôtlenséget, valamint a reverzálist.”16 Kun András el-
mondása szerint teljesen egyetértett ezekkel az egy-
ház ellen tervezett lépésekkel, és így elkötelezôdött
a Nyilaskeresztes Párt mellett. Támogatta az eset-
leges nyilas állam kiépítésére tett lépéseket, ugyan-
akkor ezt a gyakorlatban még nem segítette. Ezt tá-
masztja alá, hogy nem élt aktív pártéletet, az októ-
beri hatalomátvételt megelôzôen mindössze két-

A hírhedt Kun páter
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három nyilas pártgyûlésen vett részt.17 Kun And-
rásnak a pártba való belépésérôl és ez irányú elkö-
telezôdésérôl kötelessége lett volna értesíteni a mi-
norita rendi elöljáróit, ezt azonban nem tette meg. 

Kun András 1943 decemberében kapott engedé-
lye értelmében 1944. június 1-ig tartózkodhatott
kolostoron kívül, ez idô alatt kellett volna laicizálási
ügyét elrendeznie. Valójában nem lehet tudni, hogy
ennek érdekében tett-e lépéseket, ugyanis errôl
nem közölt semmiféle információt, amikor 1944 áp-
rilisában a minorita rendtôl újabb engedélyt kért.
Az újabb féléves kolostoron kívüli tartózkodásához
1944. április 26–27-én Szegeden a rend hozzá is já-
rult. Emellett még azon kérelmét is elfogadták,
hogy tábori lelkészi szolgálatra jelentkezhessen.
Ezen döntésekrôl a minorita rend elöljárója szemé-
lyesen értesítette Kun Andrást, akinek ekkor azt is
tudtára adta, hogy egy szerzetes összesen egy évet
tölthet kolostoron kívül. Ennek következtében két
választás állt elôtte: vagy 1944. december 1-ig visz-
szatér a rendházba, és továbbra is a minorita rend
tagja marad, vagy keres egy egyházi hatóságot, és
véglegesen elintézi világi státuszba való visszahe-
lyezését. Kun András e látogatásakor arról számolt
be, hogy a rendház elhagyása óta olasz nyelvórák
és hegedûórák adásából tartja fenn magát. Ugyan-
akkor arról nem tájékoztatta rendjét, hogy laicizá-
lási ügyében sikerült-e intézkednie, másrészt – fel-
tehetôen szándékosan – ekkor sem szólt a Nyilas-
keresztes Pártba való belépésérôl.18

Engedélyének meghosszabbítása után Kun And-
rás 1944 júniusában újra kapcsolatba lépett Serédi
Jusztiniánnal és Hamvas Endrével a joghatóság
megadása kapcsán. Az esztergomi érsek 1944. jú-
nius 11-én kelt döntése értelmében „a körülményekre
való tekintettel legnagyobb sajnálatomra nem áll módom-
ban Tisztelendôségedet egyházmegyém papjai közé felven-
ni, sem pedig egyházmegyém területén ideiglenes alkalma-
zásához hozzájárulva a szükséges jurisdikciót megadni.”19

Tehát Serédi Jusztinián nem adott joghatóságot,
ugyanakkor leirata – Kun András késôbbi tetteinek
ismeretében – nem volt elég körültekintô, és nem
tiltotta el konkrétan prédikációk tartásától. Az Esz-
tergomba tett látogatását követôen, 1944. június 13-
án Kun András Hamvas Endrénél is újabb kísérle-
tet tett. A joghatóságra vagy legalább ideiglenes al-
kalmazásra vonatkozó kérése azonban itt is újabb
elutasításra talált.20 A két egyházi elöljáró nem
tudta figyelmen kívül hagyni a minorita tartomány-
fônök korábbi véleményét.  

Kun András életében 1944 nyarán komoly vál-
tozás állt be, mivel július 2-án bombatalálat érte a
Váci út 16. szám alatti lakásukat. Így augusztus fo-
lyamán mint bombakárosult család a házmesteri la-

kásból egy egykor zsidó tulajdonban lévô három-
szobás, összkomfortos lakásba költözhettek át a
XII. kerületi Városmajor út 33. szám alá.21 A lakás
elhelyezkedése komolyan meghatározta jövôjét és
nyilas szerepvállalását, ugyanis a XII. kerületi nyi-
las pártház közvetlen szomszédságában volt. Kun
András 1944 szeptemberében került szorosabb
kapcsolatba a Nyilaskeresztes Párttal, mivel ekkor
kapott felkérést dr. Kôfaragó Gyelnik Vilmostól, az
ún. Országépítô Iroda vezetôjétôl, hogy kapcsolód-
jon be a nyilas hatalomátvétel elôkészületeibe. A
munkálatok Budán, a Pasaréti út 10. szám alatti vil-
lában zajlottak, ahol a nyilas röpcédula készítésben
Kun András is közremûködött.22

1944 októberében – még a nyilas hatalomátvételt
megelôzôen – Serédi Jusztinián újra hírt kapott
Kun Andrásról, ugyanis Bajár László rendôrtiszt
fel kívánta rá hívni a katolikus egyház figyelmét.
Ahogy fogalmazott: „Kun András mint sacerdos hely-
telen és veszélyes utakon jár.”23 A rendôrtiszt igen prob-
lémásnak tartotta, hogy Kun András nem viselke-
dett egyházi emberhez méltóan, és nem rendelkezett
stabil állással. „Hébe-hóba misézik ugyan, de megélhetése
biztosítva nincs és könnyelmû élete rövidesen apostáziába
sodorhatja. Érdemes lenne ôt sarokba szorítani a saját és
az Anyaszentegyház érdekében.”24 Az igazság az, hogy
bár Kun András Serédi Jusztiniántól nem kapott
misézési engedélyt, misézésre mégis úgy teremtett
magának lehetôséget, hogy a Római Katolikus
Tábor Lelkészi Szolgálatnál mint tartalékos tábori
lelkész kezdett el tevékenykedni. Ennek köszönhe-
tôen alkalmanként prédikációkat tartott, többek
között a Budavári helyôrségi templomban, valamint
a lakásához közeli Városmajori templomban. A
szerzetesre a rendôr papbarátai hívták fel a figyel-
mét, ami arra enged következtetni, hogy a budapes-
ti egyházi körökben híre volt Kun Andrásnak, s
egyes papok a katolikus egyházra nézve veszélyes-

Kun András a nyilas hatalomátvétel napján
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nek tarthatták személyét. Barátai hatására nézett
utána a rendôr Kun Andrásnak, és így bukkant rá
a korábban már tárgyalt, 1944. januári rendôrségi
és bírósági ügyére. A Serédi Jusztiniánnak írt le-
vélben errôl is tájékoztatta. „A csatol rendôri feljelen-
tésben foglaltakon gondolkodtam és carakterizáltam a
nuance-okat. Nem akarok mégsem kommentárt fûzni
hozzá, csupán azt óhajtom megjegyezni, hogy nem az elsô
és utolsó esete ez Kun Andrásnak.”25 Mint látható, már
ekkor azon véleményének adott hangot a rendôr,
hogy cselekedeteivel és nem megfelelô viselkedésé-
vel árthat a katolikus egyháznak. Serédi Jusztinián
a levél elolvasása után rögtön felvette a kapcsolatot
Péchy Alán minorita tartományfônökkel. Megbíz-
ható egyházi forrásból szeretett volna információ-
kat szerezni, melyek alátámaszthatják vagy megcá-
folhatják a rendôr szavait. Az iránt érdeklôdött,
hogy Kun András törvényesen tartózkodott-e a fô-
városban, valamint, hogy tudott-e a tartományfô-
nök arról, hogy mibôl él a fôvárosban, mivel nem
kapott alkalmazást az esztergomi fôegyházmegye
területén. Nagyon elgondolkodtató, hogy bár Seré-
di Jusztinián tudott arról, hogy az egyházi hatósá-
gokat nem értesítették Kun András bírósági ügyé-
rôl, mégsem tájékoztatta errôl Péchy Alánt.26

KUN ANDRÁS 
A NYILAS HATALOMÁTVÉTEL UTÁN

Nem sokkal ez után, 1944. október 16-án megtör-
tént a nyilas hatalomátvétel, melyben immár Kun
András is jelentôs szerephez jutott, ugyanis a Vá-
rosmajorban fegyvereket osztott a nyilas pártszol-
gálatosoknak.27 Ez alkalommal, ahogy fogalmazott:
„a nagyobb propaganda szempontjából papi ruhába öltöz-
ködtem, karomra nyilas karszalagot, derekamra pedig
pisztolyt öltöttem.”28 Kun András papi személyének

jelentôségét és propagandaértékét nemcsak ô,
hanem a nyilas vezetés is felismerte. A hatalomát-
vételrôl készített nyilas filmhíradó – mely a felfegy-
verzett nyilas pártszolgálatosokat mutatta be a Pa-
saréti út 10. szám alatt és a fôváros más részein –
képkockáin is megjelent a reverendát viselô és pa-
rancsokat osztogató Kun András.29 Emellett Vajna
Gábor belügyminiszter megbízásából több alkalom-
mal tartott buzdító beszédeket a rendôrségnek, a
csendôrségnek és a katonaságnak. Erôsen antisze-
mita és antibolsevista propagandabeszédeiben a
haza védelmére, a szovjetek elleni harcra és a végsô
kitartásra szólított fel.  Hangsúlyozta, hogy Horthy
Miklós október 15-i proklamációja árulással ért fel,
és a kilátástalan helyzetben a gyôzelem záloga nem
más, mint Szálasi Ferenc nemzetvezetô és a Nyilas-
keresztes Párt. „Magyar hazánkat és népünket gúzsba
kötötték, pókhálót fontak köréje és rabságba döntötték a
magyar népet. Kik az ellenségek, akik rabságba döntötték
a népet, ha nem a nemzetközi zsidóság és a nemzetközi
zsidóság szolgálatában álló többi eszme, a marxizmus és
a különbözô szociális elméletek, de legerôsebben a kommu-
nizmus. Látjuk-e, hogy a zsidók mindenütt ott vannak és
a nemzetköziség az internacionalizmus meghirdetésével és
szolgálatában megértést kérnek mindenki részérôl a
maguk számára. Ámde látjuk, hogy csakis a keresztény
nép kiszipolyozására törekszenek. Testvérek! A zsidók és
a többi plutokraták, akik megsuhogtatták a bankós köte-
geiket és sápadt aranyukat és igába vonják a munkássá-
got, ugyanakkor kiszipolyozzák ôket és a vesztükre tör-
nek…Éppen ezért most, amikor az áruló Horthy-féle
klikk letette a fegyvert, hogy meghódoljon az ellenség elôtt,
akkor elveszítette a nemzetet, mert az ellenség le fog igázni
bennünket és jaj lesz annak, aki az ellenség bakancsának
taposása alá kerül. Testvérek, felhívlak benneteket, fog-
junk össze, védjük meg a hazát, utolsó csepp vérünkkel is
és tudjuk meg, hogy kik a mi valódi ellenségeink, harcol-
junk ellenük, törjük le ôket megalkuvás nélkül. Ne legyünk
gyengeszívüek, fel testvérek a harcra, mert gyôzelemre visz
bennünket a nyilaskereszt.”30

Kun András a nyilasok melletti elkötelezôdésével
egyértelmûen magára irányította a katolikus egyház
figyelmét, azonban csak akkor léptek fel konkrétan
ellene, amikor Kun András már a templomi szó-
székrôl hirdette a nyilas eszme dicsôségét. A Buda-
vári helyôrségi templomban és a Városmajori temp-
lomban tartott prédikációjáról ugyanis tudomást
szereztek az egyházi hatóságok. A helyôrségi temp-
lomban mint tartalékos tábori lelkész mondott egy
erôsen nyilas érzelmû szentbeszédet, amit a rádió-
ban is sugároztak.31 „Szálasi nemzetvezetô testvérnek
egy programmbeszédébôl a következôket olvastam: ô prog-
ramjául tûzte ki, hogy kutatni fogja az igazságot és az
életet akarja választani. Íme láthatjátok, hogy Krisztus

Kun András egy 1944. októberi nyilas filmhíradóban
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igéi Szálasi célkitûzéseiben is érvényesülnek. Így tehát a
hungarizmus is mintegy az evangéliumból látszik táplál-
kozni. Legyünk tehát figyelmesek mindarra, amit a nem-
zetvezetô testvér hirdet és amit a hungarizmus zászlójára
tûz és legyünk hûségesek az új kormányhoz és tegye le az
esküt ki-ki a saját társadalmi elhelyezkedése szerint. Bíz-
zunk istenben, hogy meg fogunk erôsödni és egyenesen tu-
dunk majd haladni a pályánkon. Miért is mondjuk: Di-
csértessék a Jézus Krisztus! Kitartás, éljen Szálasi!”32

Ehhez hasonló hangvételû prédikációt tartott 1944.
október 22-én a Városmajori templomban, melyben
reagált Horthy Miklós kiugrási kísérletére és a nyi-
las hatalomátvételre is. Errôl a következôképpen
számolt be az Összetartás címû nyilas lap: „A déli 12
órai misén, illetve annak befejezte után egy sudár termetû
fiatal pap lépett a szószékre s az evangéliumi szöveg után
figyelmeztette a templomot zsúfolásig megtöltô közönséget,
hogy aki e mise utáni prédikációt nem akarja meghallgat-
ni, az lábujjhegyen távozzék, mert ô az aktuális politikai
helyzethez fog mint lelkész hozzászólni. Természetesen
senki nem távozott, hanem lélegzetvisszafojtva figyelte a
kitûnô szónok szavait. Röviden vázolta a múlt vasárnapi
eseményeket…Árulás történt a Várban, hangsúlyozta,
ami a Hazát, népünket, fajtánkat, egyházunkat teljesen
kiszolgáltatta volna a bolsevizmusnak. Itt nem lett volna
többé családi élet, becsület, tisztesség, szabadság, szentmi-
se, csak istentelenség és rabszolgasors. De az isteni Gond-
viselés meghallgatta könyörgésünket s gyôzelemre segítette
a hungarista Eszmét, mely megmentette az utolsó órában
a Hazát és az Egyházat. Ilyen prédikációt nem mondott
még magyar katolikus pap a templomban. Példáján okul-
hatnak a többiek. A hívôkre mély hatást tett a prédiká-
ció.”33

Witz Béla érseki helytartó a lapokból értesült
Kun Andrásnak errôl a prédikációjáról, így nem
csodálkozhatunk, hogy ezt követôen mind levélben,
mind személyes meghallgatáson megfedte a város-
majori plébánost, Kriegs-Au Emilt. Az esettel kap-
csolatban azon a véleményen volt, hogy a plébános-
nak nem lett volna szabad megengednie, hogy Kun
András a templomában prédikáljon, és nyomatéko-
san figyelmeztette, hogy a jövôben legyen sokkal
körültekintôbb ilyen ügyekben. A prédikációval
kapcsolatban a plébános védekezôen azt közölte,
hogy „a haza védelméért a frontra induló katonák élén
jött P. Kun, akik a jó Isten áldását, szentmisét, a hívek
imáját és a Páter buzdító szavait kérték. A lelkipásztori
prudencia alapján cselekedtünk Egyházunk és hazánk ja-
vára.”34 Az ügy kapcsán az is kiderült, hogy a pap
már ezt megelôzôen többször megengedte Kun
Andrásnaka prédikálást, így Witz Béla megtiltotta,
hogy ezt még egyszer megengedje. Végezetül felvi-
lágosította arról, hogy Kun Andrásnak hivatalosan
nem lett volna joga prédikálni sem abban a temp-

lomban, sem máshol az esztergomi egyházmegye te-
rületén, mivel Serédi Jusztiniántól nem kapta meg
az ehhez szükséges engedélyt. Ezt követôen az ér-
seki helytartó Kun Andrással is felvette a kapcso-
latot, aki személyesen kívánta tisztázni magát. Witz
Béla azonban közölte vele a szentbeszéd kapcsán,
hogy „az egésznek a bírálata, tónusa, beállítottsága
révén…az nem volt szentbeszéd és bizony sokakat megbot-
ránkoztatott.”35 S hogy a jövôben ilyen események
megtörténtét megakadályozza, Witz Béla hivatalo-
san megtiltotta számára a prédikálást. Az eltiltást
nemcsak Kun András prédikációi indokolták,
hanem a nyilas hatalomátvétel utáni szerepvállalása
is. Súlyos problémát jelentett az egyház számára,
hogy pap és szerzetes létére fegyvert viselt. Kun
ezzel kapcsolatban úgy védekezett, hogy „fegyvert
azért hord, mert állandóan életveszedelemben forog s hasz-
nálni csak is a morális megengedte esetekben fogja, mert
az kötelessége is.”36 Továbbá a nyilas pártmozgalom-
ban jelentôs szerepet vállalt, melyhez törvényes ke-
retek között Kun Andrásnak szentszéki engedélyre
lett volna szüksége. Ezen vádra úgy reagált, hogy
„a pártmozgalomban való szereplését pedig majd el fogja
intézni a kormány hatalom.”37 A katolikus egyházi ha-
tóságok tehát pontos információkkal rendelkeztek
Kun András nyilas tevékenységére vonatkozóan, és
rájöttek, hogy sürgôsen rendezni kell az ügyét.

Kun András azonban figyelmen kívül hagyta
Witz Béla figyelmeztetô szavait, és éppen ezt köve-
tôen lépett kapcsolatba a XII. kerületi nyilas párt-
szervezettel. 1944. november 5-én már egy konkrét
akciójukban is részt vett, amikor egy 20 fôs külö-
nítményük megtámadta a Budakeszi úton mûködô
Római Katolikus Boldog Katalin Nagyleányott-
hont, mely a pápai nuncius Angelo Rotta védelme
alatt állt. A pártszolgálatosok azt feltételezték, hogy
intézményben zsidókat bujtatnak, így átkutatták az
épületet. A házkutatás alatt „a zsidóbérenc és zsidókat

Kun András a nyilas hatalomátvétel után
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bujtató Nunciust, a hercegprímást, a zsidókirály Horthyt
és a zsidóbérenc Szálasit szidva a legtrágárabb kifejezé-
sekkel”38 terelték össze a férfiakat és a nôket. Ekkor
jelent meg részegen Kun András, aki „fekete reveren-
dát viselt fehér kordával, valamint revolverrel, tojásgráná-
tokkal volt felfegyverezve, sötét felöltôben és kalapban, nyi-
laskeresztes karszalaggal és hatalmas nyilas jelvénnyel a
kereszt mellett.”39 A helyszínen több férfit és nôt meg-
vertek, melyben Kun András volt a fô uszító. Sôt,
az ott tartózkodó egyházi személyeket sem kímélte,
Süle jezsuita atyát és Bernáth Elemér tartalékos tá-
bori lelkészt gúnyolta és „csuhába öltözött zsidóknak
nevezte ôket.”40 A házkutatás során bizonyítást nyert,
hogy az intézményben zsidókat bújtatnak, és így
megközelítôleg 60–70 zsidó származású személyt
elvezettek a pártszolgálatosok.41 Amikor elhagyták
az épületet, Kun András magával vitte a kapuról a
Nunciatúra tábláját és a pápai zászlót, melyet „az
itteni zsidó csürhe megalázott.”42 Ez a mozzanat a leg-
komolyabb bizonyíték arra nézve, hogy tisztában
volt azzal, hogy milyen cselekményben vett rész.
Immár nyíltan a katolikus egyház és az egyház em-
bermentô tevékenysége ellen lépett fel. Az incidens
az elhurcoltak számára szerencsésen végzôdött. A
nagyleányotthon igazgatónôje telefonon értesítette
a rendôrséget és a Nunciatúrát, akik gyorsan köz-
beavatkoztak, és sikerült elérni a menet visszafor-
dítását.

A KATOLIKUS EGYHÁZ FELLÉPÉSE

A Nunciatúra számára megdöbbentô tapasztalat
volt, hogy egy védettségük alatt álló intézményt tá-
madás ért, melyben az egyik „fôkolompos” egy pap
volt. Az incidenst követôen azonnal határozott és
kemény fellépést kívántak foganatosítani Kun And-
rás ellen. Ennek érdekében 1944. november 7-én

Witz Béla érseki helytartót a Nunciatúrára hívat-
ták, ahol arra kívánták kötelezni, hogy tárja fel az
ügy részleteit és a 2300. kánonra43 hivatkozva fosz-
sza meg a reverenda viselésének jogától. Witz Béla
ekkor arról informálta ôket, hogy Kun András en-
gedéllyel tartózkodik a fôvárosban és visel papi
ruhát. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vele kap-
csolatos ügyekben az egri rendfônökének vagy a
miskolci tartományfônökének van joga ítélkezni, ô
maga csak a fôvárosi magatartását ellenôrizheti.44

Witz Béla természetesen értesítette az ügyrôl Seré-
di Jusztiniánt, s ennek kapcsán azon a véleményen
volt, hogy „Kunnak teljesen lehetetlen magatartását lé-
nyegesen súlyosbítja, hogy pápai védelem alatt álló hely
ellen vétett s így annak következményei is csak a legsúlyo-
sabbak lehetnek.”45 Kun Andrást ismerve azonban azt
is hangsúlyozta, hogy „az érzésem az, hogy Kunra sem-
miféle egyházi fenyítés nem hat, meg nem törik, de maka-
csabbá lesz; az egyházi rendelkezéseknek aligha fogja
magát alávetni.”46

Látni kell azonban, hogy Kun András ügye egy-
házi szempontból meglehetôsen bonyolult volt. A
legnagyobb kérdést annak eldöntése jelentette,
hogy mely egyházi hatóságnak van joga ítélkezni
felette. A minorita tartományfônöknek? Ugyanis
státuszát tekintve még mindig minorita szerzetes
volt, és csak átmenetileg tartózkodott Budapesten.
Az Apostoli Nunciatúrának? Miután Kun András
egy pápai védettség alatt álló intézményt támadott
meg. Serédi Jusztiniánnak? Mivel az esztergomi
fôegyházmegye területén követte el a fent nevezett
bûntettet. Serédi Jusztinián véleménye szerint Kun
András ügyében egyházjogi szempontból a minori-
ta tartományfônöknek, Péchy Alánnak volt a leg-
nagyobb illetékessége, akihez ezt az esetet megelô-
zôen is már többször fordult, azonban „úgy tûnik, a
rendfônök nem mer hozzányúlni.”47 Azonban Serédi
Jusztinián ennek ellenére sem értesítette a rendet
Kun András budapesti tetteirôl, ugyanis véleménye
szerint a világháború miatt kaotikussá vált közle-
kedési és postai viszonyok miatt ez több hétbe is
beletelt volna. S ô maga az ügy minél gyorsabb le-
zárását szerette volna.48

Kun András viselkedése és nyilas szerepvállalása
komoly nehézségek elé állította a római katolikus
egyházat. Alaposan át kellett gondolniuk, hogyan
kezeljék ezt a rájuk nézve nagyon kínos ügyet, és
milyen módon lépjenek fel ellene. Az egyház azt
tartotta a legfontosabbnak, hogy minél inkább el-
határolódjon tôle és hangsúlyozza, hogy laicizálási
igényével már korábban el kívánta hagyni az egy-
házat. Ahogy Witz Béla is megfogalmazta: „Ajánla-
tos megengedni, hogy essen bele abba a verembe, amit
maga ásott meg magának. Ez a verem pedig az, hogy ô la-

Karikatúra Kun András népbírósági perérôl
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icizálását kérte…Kifelé ennek kihang-
súlyozása mindennél hatásosabb lenne,
mert mindaz, amit eddig tett, valóban
csak egy olyantól telik ki, aki lélekben
már régóta távol áll a papságtól…  leg-
ajánlatosabb laicizálásának perfektuá-
lása vagy legalább is ez irányú törekvé-
seinek kihangsúlyozása. Ez úgyszól-
ván… az ô részérôl mindent mentegetôd-
zést és védekezést kizárt, mert saját
ma ga vetette hurokba került…Így nem
játszhatja ki magát üldözött »mártír-
nak«.”49

Kun András végül Serédi Jusz-
tinián esztergomi érsektôl részesült
büntetésben. Feltehetôen azért,
mert mint kolostoron kívüli szerze-
tes Budapesten, az esztergomi fô-
egyházmegye területén követte el a
bûntetteit, így a területileg illetékes
hatóság ítélkezett felette. 1944. no-
vember 14-én fogalmazta meg a
végzését Kun András minorita ál-
dozópap ellen. Hangsúlyozta, hogy
több, igen súlyos bûncselekményt
követett el, melyekért sajnálatos
módon rendfônöke nem büntette
meg, és a mostani botrányos visel-
kedését már nem lehetett tovább
eltûrni. Kun András egyházi tila-
lom ellenére szerzetes-papi ruhája
felett pisztolyt viselt, és robbanósze-
reket hordott magánál. E cseleke-
dete azért volt aggasztó az egyház
számára, mert „nemcsak mód nélkül
megbotránkoztatta híveinket és a komo-
lyan gondolkodó embereket, hanem igen
sokat ártott a papi rendnek is, amelyhez
tartozik.”50 Az is megállapítást nyert,
hogy fegyverrel az oldalán a kánon-
jogba ütközô politikai tevékenysé-
get fejtett ki, valamint hogy az esz-
tergomi fôegyházmegye területén nem volt sem
gyóntatási joghatósága, sem prédikálási joga, mégis
tartott a városmajori és a helyôrségi templomban
prédikációkat, „ahol beszédeibe a napi pártpolitikát is
belekeverte és a hívek még nagyobb megbotránkoztatására
politikai személy éljenzésével fejezte be politizáló beszéde-
it.”51 A negyedik és legsúlyosabb bûntette az volt,
hogy a Boldog Katalin Katolikus Nagyleányotthon-
ba „másokkal” együtt felfegyverkezve behatolt, és
„a legtrágárabb szavakkal biztatta társait ártatlan sze-
mélyek bántalmazásával, sôt maga is nevetséges argumen-
tumot keresett Krisztus egyháza ellen.”52 E tetteinek sú-

lyossága miatt Serédi Jusztinián a
következô büntetést szabta ki Kun
Andrásra: azonnal be kellett fejez-
nie botrányos fegyverviselését, ki-
tiltotta Budapestrôl és az esztergo-
mi fôegyházmegye területérôl, és
megtiltotta, hogy az esztergomi fô-
egyházmegye területén prédikáljon
és bármilyen egyházi funkciót ellás-
son. Ezen büntetések a végzéski-
hirdetés napját követô éjféltôl lép-
nek életbe, s addig maradnak ér-
vényben, amíg azt Serédi Jusztini-
án vagy az utóda vagy az Apostoli
Szentszék vissza nem vonja.53 A
végzés nyelvezetének, szóhasznála-
tának érdekessége, hogy sem a nyi-
las szó, sem pedig Szálasi Ferenc
neve nem szerepel benne.

A végzés kihirdetésével és így
Kun András ügyének az egyház ré-
szérôl történô lezárásával Serédi
Jusztinián Witz Béla érseki hely-
tartót bízta meg. Kun András 1944.
november 18-án jelent meg az Ér-
seki Helynökségen. A helytartó
már a végzés kihirdetése elôtt el-
mondta, hogy „egy Fôpásztornak
mindig igen fájdalmas egy ilyen végzés
meghozatala és igazi boldogsága és
öröme az lenne, ha ilyesmire nem volna
kényszerülve.”54 A fenti végzés felol-
vasása után azonban Kun határo-
zottan kijelentette, hogy nem fo-
gadja el, ugyanis az „téves tényekre”
épít. Azt hangoztatta, hogy „a Hely-
ôrségi templomból ô nem prédikált, fegy-
verviseléstôl mint exponált és frontokat
járó ember el nem tiltható és phizice55 –
az ô kijelentése – Pestrôl Ôeminenciája
nem távolíthatja el.”56 Witz Béla
ugyanakkor közölte vele, hogy sem

a hely, sem az idô nem alkalmas a kritikára és az
lenne a legjobb, ha a végzést elfogadná és aláírná.
Mérlegelve a lehetôségeket Kun András csak azzal
a feltétellel lett volna hajlandó aláírni, ha kap egy
példányt a végzésbôl. Abban bízott, hogy ennek
birtokában „a párt, vagy a politikai tényezôk igénybevé-
telével”57 el tudná intézni, hogy Pesten maradhasson
és fegyvert tarthasson magánál. Witz ekkor figyel-
meztette, hogy a végzést egyházi hatóság hozta egy
egyházi személy ellen, így ügyében világi hatóság-
hoz – adott esetben a Nyilaskeresztes Párthoz –
nem fordulhat. Továbbá a helytartónak csak arra
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van joga, hogy a végzést kihirdesse, de egy pél-
dányban sem adhatja ki. A helyzetet mérlegelve
Kun nem volt hajlandó aláírni a végzést, ugyanis
nem volt hajlandó elhagyni a fôvárost. Véleménye
szerint az egyházi hatóságnak nincs joga ôt Buda-
pestrôl kitiltani, arra viszont ígéretet tett, hogy nem
fog misézni, mivel ezeket az egyházi hatóság való-
ban megtilthatja számára. Serédi azonban azzal a
lehetôséggel is számolt, hogy Kun András nem veti
alá magát a végzésnek, ezért fogalmazott egy má-
sodik végzést. Ezzel kapcsolatban azt közölte Witz
Bélával, hogy ha az elsôt nem írná alá, akkor au-
tomatikusan a második, immár kötelezô érvényû
végzés lép életbe. Ez a következôket tartalmazta:
„Mivel Kun András minorita felszentelt pap, sem eddigi
botrányos viselkedését abba hagyni, sem pedig azoknak a
büntetéseknek, melyeket az esztergomi fôegyházmegye te-
rületén, nevezetesen Budapesten elkövetett súlyos és bot-
rányos fegyelmi vétségei miatt kiszabott rá, nem vetette
alá magát vagy nem jelent meg, ennek következtében a
2300. can. alapján fôegyházmegyém egész területén, ki-
vált Budapesten, megfosztom ôt mindennemû egyházi
ruha viselésének és mindennemû egyházi funkció végzésé-
nek jogától.”58

Ezt követôen Serédi több, még postai úton elér-
hetô ordinációt értesített a végzés tartalmáról, így
vette fel a kapcsolatot Hász István tábori püspök-
kel, a Nunciatúrával és több dunántúli (a gyôri, a
szombathelyi, a székesfehérvári, a pécsi, a veszpré-
mi, a váci) püspökséggel. A minorita tartományfô-
nököt azonban nem értesítette a végzésrôl, ami fel-
tehetôen a front és a szovjet csapatok elôrenyomu-
lása miatt már nem volt lehetséges. A már Kôszegen
tartózkodó Hász István 1944. november 29-én tu-
datta a Budavári helyôrségi templom plébánosával
a Kun András elleni végzést. Arra kérte, hogy „lel-
kiismeretes gondossággal ügyeljenek a hercegprímás hi-
vatkozott végzéseinek pontos végrehajtására és tegyék le-
hetetlenné nevezett P. Kun András minorita felszentelt pap
számára a Kapisztrán templomban esetleg szándékolt
bármiféle egyházi funkciót, de különösen is a prédiká-
lást.”59

A kötelezô erejû végzés kihirdetésével és az or-
dinációk értesítésével Serédi Jusztinián elintézett-
nek tekintette az ügyet. Az adott körülmények kö-
zött a legsúlyosabb ítélettel sújtotta Kun Andrást.
Semmiféle egyházi tevékenységet nem fejthetett ki,
és reverendáját is kötelezôen le kellett vennie, bár
hivatalosan nem történt meg a minorita rendbôl
való kiközösítése és a degradációja. Azonban a vég-
zés semmilyen szankcionáló lépést nem tartalma-
zott, így Kun András nem is tartotta be azokat. Ezt
követôen is viselt reverendát, hordott magánál
fegyvert, és nem hagyta el Budapestet. 

A RETTEGETT KUN PÁTER

A végzés kihirdetése után, november második felé-
ben lépett igazán arra az útra, melyen a Budapest
szerte rettegett Kun páterré vált, aki „Krisztus szent
nevében!” vezényelt tüzet a budapesti zsidóságra.
Innentôl kezdve naponta járt be a XII. kerületi nyi-
las pártházba, ahol már ô is részt vett a bántalma-
zásban, kiszállásokban, razziákban és „a lejtôre lépve
nem volt többé megállás és tüzet és átkot lihegtem minden
ellen, ami zsidó, vagy vele kapcsolatos.”60 Kun András a
nyilas propaganda hatásával magyarázta, hogy
miért verte az eléje kerülô zsidókat. „Volt okom rá.
A háborús események gyors iramban torlódtak. A vezetôk
elmenekültek és mi itt maradtunk a fôvárosban, védelem
nélkül. Az évtizedek során át belénk gyömöszölt propagan-
da vérünkké vált. Ez a propaganda úgy mutatta be nekünk
a bolsevistákat, hogy a személyes és családi biztonság és
fôként az Egyház elszánt ellenségeit láttuk csak bennük…
A legvadabb harcok közepette itt álltam ezzel a hittel, elé-
bem kerültek a zsidók és én megvertem ôket.”61 Más al-
kalommal: „Hazánk iránti el nem vitatható kezdeti nagy
szeretetünket az ordító propaganda idegen utakra terelte,
míg végre a fegyveres ellenségnél is ádázabb ellenségnek te-
kintettük a zsidókat.”62

A nyilas eszmék szolgálatához a kerületi pártház
jó lehetôséget kínált számára. A leginkább szak-
munkásokból álló pártszolgálatosok között kitûnt
intelligenciájával, mûveltségével, és papi személyé-
vel megerôsíteni látszott tetteik helyességét. Ahogy
a késôbbi népbírósági ítélet is megfogalmazta: „papi
volta minden kétséget kizárólag az elkövetett cselekmények
erkölcsi igazolása érdekében való felhasználáshoz kínál-
kozott.”63

Kun András számtalan bûncselekményt követett
el az általa vezetett XII. kerületi nyilas csoport élén.
Sûrûn végeztek feljelentésre történô házkutatáso-
kat és elôállításokat, ilyenkor az igazoltatást köve-
tôen összeszedték a lakásban található értékeket, és
a baloldalinak minôsített vagy zsidó származású la-
kókat különbözô jogcímen bevitték a pártházba.
Morelli Józsefet 1944 decemberében fia lakásáról
szállította be a nyilasházba a Kun András vezette
különítmény. Mielôtt a pártházba értek volna, Mo-
relli Józsefet felkísérték saját lakására. Azzal vá-
dolták ugyanis, hogy zsidó vagyont rejteget, így ki-
fosztották otthonát. Rengeteg értéket vittek ma-
gukkal. Két pénzkazettát, sok arany ékszert, ezüst
tárgyakat, edényeket szedtek össze, körülbelül 100-
120 000 pengô értékben. S mindemellett borzalma-
san összeverték, kölnivizet itattak vele, selyemsálá-
val fojtogatták. Így akarták rákényszeríteni, hogy
értékeinek rejtekhelyét elárulja. Közben folyama-
tosan azzal fenyegették, hogy a „Dunában fogják
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úsztatni”. Végül bevitték a városmajori pártházba,
ahonnan késôbb kiszabadult, mivel nem minôsült
zsidónak. Tapasztalata szerint „Pater Kun András a
legkegyetlenebb volt a kegyetlenek között.”64 Kun András
és csoportja Bajor Gizi Pilsudszky úti villájába is
tartott házkutatást, ahol a mûvésznô zsidó szárma-
zású férjét, Germán Tibort keresték.65

A nyilas pártszolgálatosok a védett házakat sem
kímélték. 1945. január 2-án és 3-án Kun András
társaival körülbelül 700 embert kísért be az And-
rássy út 47. szám alá a Paulay Ede utca egyik védett
házából, akiket késôbb a Duna-parton kivégeztek.
Ez alkalommal Kun András csak a bekísérésben és
elôállításban vett részt. 

A legtöbb esetben a pártházba bekísért és elôál-
lított személyeket Kun András és a többi pártszol-
gálatos válogatott kínzásokkal bántalmazta, gyötör-
te. Pártházbeli rémtetteit többek között Müller Ká-
roly tanúsíthatja, aki kétszer is a XII. kerületi nyi-
lasok kezébe került, de életben maradt. Ez két
okkal magyarázható: egyrészt nem volt zsidó, más-
részt egykor katonatiszt volt. A nyilasok 1944. de -
cember 27-én a Madách utcai irodájából szállítot-
ták be az Andrássy út 60. szám alá zsidóbújtatás
vádjával. Kihallgatásán találkozott Kun Andrással,
akit a következôképpen jellemzett: „Egy hosszú bôr-
kabátos, rohamsisakos, árpádsávos karszalaggal ellátott,
magas, mondhatnám daliás alak… nyakában géppisz-
tollyal, övében kézigránátokkal és kezében gumibottal.”66

A kihallgatásán Kun András gumibottal verte, majd
elvett tôle több ezer pengôt, valamint a személyes
iratait, értékeit. Müller Károlyt másodszor 1945. ja-
nuár 13-án szállították be immár a Németvölgyi úti
nyilasházba. Azzal vádolták, hogy titkos leadó ál-
lomást tart és zsidó értékeket rejteget. Levitték a
fogdába, ahol rajta kívül már 41 ember volt bezár-
va. Késôbb még öt nôt, a Maros utcai kórház öt
ápolónôjét és egy fiatal nyilast hoztak be, akit azzal
vádoltak, hogy segített zsidókat bujtatni a Maros
utcai kórházban. A Maros utcai esetrôl a késôbbi-
ekben lesz szó. Éjfélkor mindenkit a párthelyiség
konyhájába tereltek kihallgatás céljából, ahol össze-
ült a „vészbíróság”. Az ügyész és az ítéletek végre-
hajtásának vezetôje egy személyben Kun András
volt, aki büntetésképpen mindenkinek a talpára 25-
25 botütést adott, akiknek ezek után meg kellett kö-
szönniük a megérdemelt büntetést. Sokan nem bír-
tak a verés után talpra állni, azokat a sarokba lök-
ték. Ezt követôen a páter kenetteljes arccal az ápo-
lónôkhöz fordult: „édes gyermekeim, van e közöttetek
szûz leány?”67 Az ápolónôk közül ketten elôléptek,
akiket Kun páter a nyilasokkal lefogatott, majd
véres gumibotjával deflorálta ôket. Ezután a fiatal
nyilasra került sor, akit Kun András szintén lefo-

gatott, és nemi szervét kalapáccsal odaszögezte az
asztalhoz. A megalázás, lelki, testi kínzás legalja-
sabb és legmegdöbbentôbb részletei bontakoznak
ki elôttünk. Ahogy a vádirat is megfogalmazta e két
szörnyûséget: „az egész nyilasrendszerben és sötétemlékû
idejében is egyedülálló volt a maga nemében.”68

A tanúk visszaemlékezése alapján a verések és a
bántalmazások után többeket Kun András végzett
ki a nyilas pártház udvarán. Emellett három olyan
esetérôl is rendelkezünk információval, amikor a
pártházba bekísért személyeket a Duna-parton ki-
végezték. 1944 decemberében és 1945 januárjában
ezen akciók során az irányításával megközelítôleg
280 személyt lôttek a Dunába a pártszolgálatosok.69

A XII. kerületi nyilasoknak kiemelt célpontjai
voltak a zsidó kórházak. A leginkább Kun András-
hoz kötött eset a Vöröskereszt védettsége alatt álló
Maros utcai zsidó kórház 1945. január 12-ei meg-
támadása volt. A pártszolgálatosok megérkezésük
után elállták a kórház bejáratait, a megközelítôen
100 beteget, orvost és ápolószemélyzetet a földszin-
ti hallba terelték. A nôket és a férfiakat levetkôztet-
ték, majd a pártszolgálatosok kettesével kivitték
ôket az udvarra, ahol Kun András irányításával ki-
végezték ôket.70

Öntörvényû akcióit még maguk a nyilasok is
megsokallották, miután 1945. január 18-án Mindák
Rezsô alezredest súlyosan megverte, valamint le-
tartóztatott és a nyilas pártházban súlyosan bántal-
mazott egy rendôrtiszti szakaszt. 1945. január 19-
én letartóztatták, és e cselekményei miatt a Nemzeti
Számonkérô Szék halálra ítélte. A kivégzéstôl Szá-
lasi Ferenc nemzetvezetô mentette meg, aki rádió-
táviratban 15 év fegyházbüntetésre módosította az
ítéletet. A börtönbôl feltehetôen a szovjet csapatok
szabadították ki. Ezt követôen Budapest környé-
kén, majd március végétôl 1945 nyaráig egy román
alakulat kötelékében bujkált. Az alakulat aradi le-
szerelése után Olaszországba kívánt szökni, ez a
terve azonban kudarcot vallott, mivel 1945. augusz-
tus 3-án a dombegyházi határôrség elfogta.71

A FELSZABADULÁS UTÁN

Magyarország felszabadulása után, 1945 nyarán a
minorita rend is szerette volna rendezni Kun And-
rás ügyét, aki státuszát tekintve még mindig szer-
zetes volt. Az utolsó hivatalos információjuk az volt
vele kapcsolatban, hogy 1944. december 1-ig tar-
tózkodhatott kolostoron kívül, mely idô alatt Bu-
dapesten élt. Azonban 1945 nyaráig sem tért vissza
rendjéhez, és laicizálásáról sem kaptak információt.
Ladányi László egri rendfônök ugyanakkor azt a
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hírt „hallotta”, hogy Kun Andrást még 1944-ben
felfüggesztette Serédi Jusztinián „engedetlen maga-
viselete és helytelen magatartásáért”72 és megtiltotta szá-
mára a reverenda viselését. A nyilas korszakban a
budapesti zsidóság ellen elkövetett bûncselekmé-
nyeirôl azonban semmit sem tudtak. Ezen körülmé-
nyek késztették a rendfônököt arra, hogy 1945. jú-
nius 13-án felvegye a kapcsolatot Drahos László
budapesti káptalani helynökkel, akitôl hivatalos in-
formációkat kért az ügyre vonatkozóan. Drahos
László 1945. június 21-én írt levelében hitelesen tá-
jékoztatta a Kun András ellen kiadott két végzésrôl.
Mindenképpen elgondolkoztató, hogy csak három-
negyed évvel késôbb kapott a rend hivatalos érte-
sítést egy szerzetestestvér ilyen komoly jelentôségû
ügyérôl. Az érvényben lévô végzés alapján a rend
1945. augusztus 23-án határozatot hozott ellene,
mellyel kizárták a rendbôl, személyét pedig degra-
dációra felterjesztették a Szentszékhez.73 S mivel a
rend ebben az idôpontban még azzal sem volt tisz-
tában, hogy életben van-e Kun András, így nem ér-
tesítették a kizárásáról. Kun András azonban élt, és
háborús és népellenes bûncselekmény gyanúja
miatt már a magyar hatóságok ôrizetében volt
Makón. 

Augusztus végén szállították fel Budapestre a
Magyar Államrendôrség Politikai Rendészeti Osz-
tályának Andrássy út 60. szám alatti épületébe, ahol
azonnal megkezdték a kihallgatását. 1945. szeptem-
ber 1-jén jelent meg az újságokban elfogásának és
letartóztatásának híre. „Rendôrkézre került a nyilas ter-
rorvilág egyik legaljasabb, leggyûlöltebb figurája, Kun
András minorita-szerzetes, szadista tömeggyilkos.”74 Ki-
hallgatásával kapcsolatban a Kossuth Népe arról szá-
molt be, hogy „a lelkiismeretét akarják felébreszteni, hi-
szen már ô maga is tudja, hogy kötél vár rá.”75 Az újsá-
gokból nemcsak a polgári lakosság értesült Kun
András elfogásáról és készülô népbírósági tárgya-
lásáról, hanem a katolikus egyház is. A politikai na-
pilapok nyomán a Magyar Kurír – egy „félegyházi”
lap – fôszerkesztôje, Jámbor Dezsô felvette a kap-
csolatot az új hercegprímással, Mindszenty József-
fel. Azt tanácsolta, hogy a katolikus egyház adjon
ki egy állásfoglalást vagy nyilatkozatot, mivel nem
tanácsos az üggyel kapcsolatban hallgatni. Feltehe-
tôen attól tartott, hogy a hallgatás rossz színben
tüntetné fel az egyházat, és nem tenné egyértelmûvé
a közvélemény irányába az egyház véleményét.76 A
Szív címû napilapban jelent meg végül egy állásfog-
lalás, melyben hitelesen tájékoztatták az olvasókat
a katolikus egyház magatartásáról Kun András nyi-
las tevékenységével kapcsolatban. Komolyan elha-
tárolódtak személyétôl, és vele kapcsolatos negatív
véleményüket sem rejtették véka alá. „Mûvészi haj-

lamával való kilengései miatt több kellemetlenség volt vele.
Az egyházi hatóság szerint erôsen exaltált és nem teljesen
beszámítható volt…Megszállottsága olyan tettekre ragad-
ta, amelytôl megborzadt hívô és hitetlen egyaránt. Mind-
ezek alapján világos, hogy sem a papság, sem a világi ha-
tóságok vele egyet nem értettek, egy szegény megbotlott em-
berrôl van szó, aki épen felszentelése révén papi ruhát vi-
selt.”77 A cikk célja az volt, hogy rávilágítson és
megerôsítse az olvasókban, a katolikus hívekben,
hogy az egyházi hatóságok nem tétlenkedtek 1944-
ben, igenis komoly lépéseket tettek Kun András
ellen. Ennek érdekében szóltak laicizálási kérelmé-
rôl, valamint a nyilas hatalomátvétel utáni – az egy-
házi törvényekkel szemben álló – tetteirôl, hitelle-
nes kijelentéseirôl, fegyver- és nyilas karszalag vi-
selésérôl. Hangsúlyozták, hogy ezek miatt több al-
kalommal is fellépett ellene az egyház, és Serédi
Jusztinián a lehetô legsúlyosabb ítélettel sújtotta,
azonban ezt Kun András egyszerûen nem vette fi-
gyelembe.78 Azonban a budapesti zsidóság elleni at-
rocitásairól, bûntetteirôl semmit sem szóltak.

A lapokban személyével kapcsolatban megjelenô
cikkek alaposan felfokozták az érdeklôdést Kun
András iránt. A cikkekben nagy hangsúlyt kapott
az a tény, hogy egyházi személy volt, és így követte
el bûntetteit. „Formálhat-e valaha a történelem nagyobb
szörnyeteget, mint aki most áll bírái elôtt és várja sorsá-
nak beteljesülését? Olyan ruhát hordott, amelyre tisztelet-
tel néz az emberek szeme és azt színlelte, hogy olyan tan
hivatásos hirdetôje, amelyet kétezer év óta az emberszeretet
magasztos tanításának ismerünk – azután egy vérgôzös
korszakban felgyûrte meggyalázott papi ruhájának ujját,
intett karjával és vezényelt: Krisztus szent nevében:
Tûz!....Nagyon kell vigyáznunk hát most a szavakra.
Nem szabad papnak neveznünk ezt a reverendába álcázott
hóhért, mert nem volt pap soha, egy pillanatig sem, a szó
igazi értelmében, ez a szerzetesi ruhába rejtôzött gonosz-
tevô. Hiszen ha pap lett volna, ha egy pillanatig is átérezte
volna valami halvány sejtéssel hivatása lényegét, vissza-
borzadt volna már az elsô lépésnél, amely erre az útra ve-
zette.”79

Ugyanakkor a Demokrácia címû lap egyik cikké-
ben azt az álláspontot képviselte, hogy Kun And-
rás személyét és népbírósági tárgyalását nem sza-
bad a katolikus egyház ellen felhasználni. Vélemé-
nyem szerint az alábbi cikkrészlet összefoglalja,
hogyan is kellene kezelni, illetve megítélni az egy-
ház és Kun András viszonyát. „Kun páternek… az
alakja most ismét foglalkoztatja a közvéleményt…Ismét
feltûnni látjuk alakját úgy, ahogy novemberben szerepelt
utoljára: reverendában cingulussal, nyilas karszalaggal,
meg pisztolytáskával az oldalán. Igaz, hogy ez a kép ma
már csak emlék – rémes emlék, szörnyû idôkbôl – és Kun
páter ma már jobb helyen van, mint novemberben, ahol
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nyugodtan bevárhatja a törvénytevô igazságot. Ám újból
felmerülô képe és a hozzá fûzôdô megjegyzések sokakban
azt a hitet ébresztik, hogy lám, a klérus is részt vett a nyi-
las hatalmi tombolásban és egyik vagy másik bûnös tár-
sadalmi osztállyal együtt az egyházat is felelôsségre kell
vonni! Bármily feltûnô is Kun páter alakja, ne essünk a
fasiszta gondolkodás hibájába és ne alkalmazzuk mi is
az egyetemes felelôsségviselés igazságtalan elvét. Amint
annakidején igazságtalan volt egy vagy tíz valutázó tet-
teibôl a zsidóság faji sajátságaira következtetni, épp oly
helytelen lenne most Kun páter, vagy akár a Kun páterek
viselkedésébôl az egész egyházra általánosítani. Az em-
bereket a maguk egyéni mivoltában kell megítélni, min-
denkit egyenként. A klérus tagjai is emberek, köztük is
fellelhetjük az emberi gyengéket, hibákat, sôt a bûnöket
is.”80

Kun András elfogását követôen azonnal elkezd-
ték kihallgatását, a tanúk és bizonyítékok felkuta-
tását. A nyomozati szakasz csupán hat napig tar-
tott, a rendôrségnek összesen öt tanúvallomást si-
került felvenni, ugyanis az igazságügy-miniszter
utasítására szeptember 6-án be kellett fejezni a nyo-
mozást. A vádiratot a népügyészség szeptember 10-
ére készítette el, melyet két nappal késôbb, szep-
tember 12-én átadtak a Markó utcai népügyészség
fogházában elôzetes letartóztatásban lévô Kun
Andrásnak. A népügyészség a népbíráskodásról
szóló 1440/1945. miniszterelnöki rendelet 11. § 5.
pontjában foglaltak értelmében, mint háborús
bûnöst vádolta meg. Kun András „a rosszemlékû nyi-
laskorszak legborzasztóbb, legvéreskezûbb egyéne volt, …
végeredményben a terhelt lelkén szárad több száz ártatlan
ember élete és vére, akiket a terhelt részben saját kezûleg
végzett ki, részben a vezetése alatt álló bandával együtte-
sen végzett ki, de az kétségtelen tény, hogy aki a terhelt
keze közé került, az egyben az életével is leszámolt, ugyan-
is a terhelt keze közül senki sem jutott ki élve.”81 A vád-
irat a rendôrségen tett vallomások alapján részlete-
sen ismertette azokat az elôállításokat, pártházbeli
bántalmazásokat, kegyetlenkedéseket, perverz ak-
tusokat, kivégzéseket, melyeket Kun András saját
kezûleg vagy társaival együtt elkövetett. Összessé-
gében több száz személy meggyilkolásával, illetve
abban való közremûködéssel vádolták meg.82

Kun András augusztus 30-ai, elsô kihallgatása al-
kalmával határozottan tagadta az ellene felhozott vá-
dakat. Szeptember 10-én a népügyész, dr. Ferenczi
Tibor elôtt tett vallomásában azonban már elismer-
te, hogy nyilas ideológiai vezetôként propaganda-
beszédeket tartott, és bevallotta a rendôrségi vallo-
másokból ismertté vált kegyetlenkedéseket és gyil-
kosságokat. Feltételezhetôen a beismerô vallomást
erôszak alkalmazásával érte el a népügyészség. Ezt
támasztja alá, hogy Kun András ezt a vallomását

késôbb visszavonta, mondván a népügyész fenye-
getésére ismerte be a vádakat. Ettôl kezdve Kun
András végig tagadta a komolyabb bûncselekmé-
nyek – kínzások, gyilkosságok, perverz aktusok –
elkövetését.83

Kun András ügyében a hatóságok magatartása
dilemmákat vethet fel, ugyanis a népügyészség kor-
látozta érdekeinek érvényesítésében. Függetlenül
attól, hogy a vádak valóban jogosak voltak, ügyé-
nek kezelése általában is rámutat a népbíróságok
tevékenységének ellentmondásosságára. Nem
adtak helyt annak a kérésének, hogy saját ügyvédet
fogadhasson, ugyanis már szeptember 10-én dön-
töttek arról, hogy védôje, a hivatalból kirendelt dr.
Bollinger József lesz. Kun András a maga védel-
mében tanúkat szeretett volna beidéztetni, a nép-
ügyészség azonban ezt a kérését nem vette figye-
lembe, és nem engedélyezte, hogy a védelemnek
egyetlen tanúja is legyen.84 Az idô elôtt, felülrôl le-
állított nyomozás, a népbírósági tárgyalásának
gyors elôkészítése és kitûzése mind azt mutatja,
hogy ügyét nem kellô alapossággal készítették elô,
és minél gyorsabban el akarták ítélni. S hogy mi-
lyen ítélet várt rá? A Kossuth Népe már szeptember
1-én megjelenô cikkében azt közölte, hogy Kun
Andrást háborús bûntett miatt fel fogják akasztani.
Ebbôl erôsen érzékelhetô, hogy elfogása pillanatá-
tól kezdte egyértelmû volt, hogy mind a politika,
mind a polgári lakosság gyors és kemény ítéletet
várt el.

NÉPBÍRÓSÁGI TÁRGYALÁSA

A népbírósági tárgyalás 1945. szeptember 19-én 9
órakor kezdôdött meg a Budapesti Büntetôtör-
vényszék Markó utcai épületében. Az ügyet jellem-
zô gyorsaságot legszemléletesebben az mutatja,
hogy a tárgyalás, az ítélethirdetés és a kivégzés egy
napon zajlott le. A népbírósági tanács dr. Jankó
Péter tanácsvezetô bíróból, valamint a „demokrati-
kus pártok” és a szakszervezeti tanács képviselôibôl
állt. A vádat Dr. Matiszfalvy István népügyész és
Ortutay Gyula politikai ügyész képviselte.85 Ismert-
sége miatt a tárgyalás reggelén a törvényszék bejá-
ratánál kettôzött ôrszemek vigyáztak a rendre, és
igyekeztek kordában tartani a tömeget, mivel ren-
getegen voltak kíváncsiak a tárgyalásra. A nyilvá-
nos népbírósági tárgyalásra azonban csak az a két-
száz ember juthatott be, akik már korábban meg-
vásárolták jegyeiket. Fél 9-re zsúfolásig megtelt a
tárgyalóterem, és amikor 9 óra után megbilincselve
bevezették Kun Andrást, a rendôröknek kordont
kellett köré vonniuk, hogy megvédjék a tömeg düh-

89-101   Kun  13.qxp_Layout 1  2016. 02. 10.  14:39  Page 99



•  C s o n k a  L a u r a •

2 0 1 5 / 4                    E G Y  M I N O R I T A  S Z E R Z E T E S  A  N Y I L A S O K  S Z O L G Á L A T Á B A N  – K U N  A N D R Á S  É L E T E                             

• 100 •

kitöréseitôl és a lincseléstôl.86 Ez a felfokozott han-
gulat a tárgyalás egészét jellemezte, a hallgatóság
sok esetben zajongással, bekiabálással zavarta meg
a tárgyalást.

A tárgyalás megnyitásaként Jankó Péter röviden
ismertette az ügyet, majd Kun Andrást személyes
viszonyai felôl kérdezte. Ezt követôen a tanácsve-
zetô bíró felolvasta a vádiratot, melyre Kun András
a következôképpen reagált: „A vádat megértettem és
beismerem, hogy emberek elôállításában, azok megveré-
sében, értéktárgyak elkobzásában részt vettem, a háború
folytatása érdekében beszédeket tartottam, azonban em-
berek meggyilkolásában, illetôleg velük szemben ûzött
perverz aktusokban nem vettem részt, így ezekben nem
érzem magam bûnösnek.”87 A súlyos bûncselekmé-
nyek, kegyetlenkedések, gyilkosságok elkövetését
a továbbiakban is tagadta, folyamatosan cáfolta a
tanúk állításait, saját szerepét és nyilas szerepvál-
lalását igyekezett csökkenteni. A megjelent kilenc
tanú részletesen beszámolt az általuk átélt borzal-
makról. A világ elé tárták a XII. kerületi nyilas
pártházban történteket, hogy a szélsôjobboldali ide-
ológia nevében milyen bûncselekményeket követett
el Kun András. A tanúk kihallgatásával véget ért a
bizonyítási eljárás. Ezt követôen Matiszfalvy István
népügyész és Ortutay Gyula politikai ügyész meg-
tartotta a vádbeszédeket, melyekben mindketten
halálbüntetés kiszabását kérték. Ahogy Matisz-
falvy István megfogalmazta: „az, amit a vádlott az
egyház parancsainak megtagadásával, a gyûlölet hirde-
tésével, papi ruhában cselekedett, a legvisszataszítóbb
bûn, páratlanul álló hitványság, a legnagyobb szentség-
törés az egyház ellen, ami a legsúlyosabb megtorlást kí-
vánja.”88

Kun András az utolsó szó jogán kegyelemért fo-
lyamodott, hivatkozott papi voltára és arra, hogy
hivatalból kirendelt védôje a védelmét nem tudta
alaposan elôkészíteni. „Szavai azonban elvesztek a kö-
zönség felháborodott közbekiáltásai özönében.”89 Az ezt
követô, nem nyilvános ülésen a népbíróság tagjai
meghallgatták a népügyész és a politikai ügyész vé-
leményét, majd meghozták az ítéletet. A népbíróság
délután három órakor kihirdetett ítéletében hábo-
rús bûntett miatt kötél általi halálra ítélte Kun And-
rást. A következô pontokban találták bûnösnek:
tagja volt a Nyilaskeresztes Pártnak, a nyilas hata-
lomátvételben fontos szerepet játszott, és nyilas ér-
zelmû propagandabeszédeket tartott. Aktívan be-
kapcsolódott a XII. kerületi nyilas pártház mûkö-
désébe, ahol súlyos bántalmazásokat, kínzásokat
hajtott végre. Több alkalommal részt vett razziák-
ban, több száz üldözött személy pártházba való be-
kísérésében, akiknek meggyilkolásához ily módon
hozzájárult. Emellett több alkalommal jelen volt és

tevôlegesen is részt vett kivégzésekben. Bizonyítást
nyert, hogy a Maros utcai kórházban több pártszol-
gálatossal együtt 80–100 embert végeztek ki. Sú-
lyosbító tényezônek tekintették Kun András pap és
szerzetes mivoltát, valamint, hogy elôkelô pozíciót
töltött be a Nyilaskeresztes Pártban, és nagy tekin-
télynek örvendett a XII. kerületi pártszolgálatosok
között. Miután Jankó Péter tanácsvezetô bíró ki-
hirdette az ítéletet, megállapította, hogy Kun And-
rásnak nincs fellebbezési joga, és a népbírósági íté-
let jogerôs. Fanatikusságát mutatja, hogy még a
népbírósági tárgyalása után is úgy érezte, hogy he-
lyesen cselekedett. Hitt abban, hogy tettei maga-
sabb célt szolgáltak, és meg volt gyôzôdve arról,
hogy megbocsátható mindaz, amit tett. A kivégzése
elôtt nem sokkal ezt mondta: „Mielôtt meghalok, meg-
gyónok. Ha meggyónok, feloldozást kapok. Ha feloldozást
kapok, rendben lesz a szénám, mire a Mi Urunk elé kerü-
lök.”90

A halálbüntetést még aznap délután 16 óra 5
perckor a törvényszéki fogház Alkotmány utcai ud-
varán több száz fônyi tömeg elôtt végrehajtották.
Kivégzése után a sajtó levonta ügyével kapcsolatos
konklúziót: „Kun páter ügyében példás gyorsasággal ítél-
kezett a népbíróság.”91
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