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A nyilas terror Budán

Az 1944. október 15-ét, Horthy Miklós nevezetes rádióbeszédét, majd Szálasi Ferenc 
államcsínyét és a nyilasok hatalomátvételét követQ idQszakot, a háborús eseményeket, 
és a polgári lakosságot, mindenekelQtt a zsidókat sújtó terrort viszonylag jól ismerjük, 
különösen Budapesten. Sokaknak t_nik úgy, hogy több mint hetven évvel a tragikus ese-
mények után a magyar történelemnek ez a fejezete „nyitott könyv”, és már semmiféle új, 
ismeretlen eset, illetve szempont nem derülhet ki, így hiábavaló a korszakkal tovább fog-
lalkozni. Mindez azonban nem igaz, amit az is jelez, hogy továbbra sem csökkent iránta 
az érdeklQdés.

Budapest ostroma és a nyilas terror legvérengzQbb idQszaka az 1944. december 24-e és 
1945. február 13-a közötti napokra esett. Az ekkor történt eseményeket legalább három 
szempontból érdemes vizsgálni. ElQször is a harcok résztvevQinek, a német, orosz és ma-
gyar katonák, illetve a hadvezetés nézQpontjából, végig tekintetbe véve a fQváros polgári 
(nem-zsidó) lakosságának szenvedéseit is, és a katonai ellenállásra tett, kudarcba fulladt 
kísérleteket. Másodszor meg lehet és kell is örökíteni mindazt, ami kizárólag a zsidókkal 
történt. Dokumentálhatók az áldozatok szenvedései, a speciális zsidó ellenállás, továbbá 
a zsidók mentésére irányuló, sok tekintetben eredményes erQfeszítések is. Harmadsorban 
a terror végrehajtóinak, a nyilasoknak, és a zsidók üldözésében velük együttm_ködQ pol-
gári lakosságnak a történetét is meg kell még írni.

MielQtt tárgyunkról, a budai nyilasok vérengzéseirQl beszélnénk, meg kell jegyezni, 
hogy 1945 óta a felsorolt három szempont közül a második, az „áldozati narratíva” 
tengett túl, sok tekintetben igyekezett pótolni az elsQt és a harmadikat is. Tömérdek 
visszaemlékezés, szépirodalmi m_, illetve film született a fQvárosban bujkáló zsidókról, 
a gettóról, a Duna-parti kivégzésekrQl, stb. Viszont az elsQ, a harcokkal foglalkozó, vi-
szonylagos objektivitásra törekvQ könyv csak nyolc évvel az 1989–90-es rendszerváltás 
után jelent meg, ekkor adta ki Ungváry Krisztián Budapest ostroma cím_, elsQsorban 
magyar és német levéltári forrásokra támaszkodó kötetét. De a terror gyakorlóiról, a 
fegyveres pártszolgálatosokról, illetve nyilas karhatalom tagjairól egészen napjainkig 
nem jelentek meg használható feldolgozások. FQként azért, mert a történészek az 1945 
és 1950 között, sok tekintetben szakszer_tlenül lefolytatott népbírósági perek irat-
anyagára, a nyilas vezérek, mindenekelQtt Szálasi hátrahagyott terjedelmes naplóira és 
egyéb irományaira támaszkodtak. A nyilas mozgalomról, illetve a különbözQ szélsQ- támaszkodtak. A nyilas mozgalomról, illetve a különbözQ szélsQ-tak. A nyilas mozgalomról, illetve a különbözQ szélsQ-
jobboldali magyar pártokról megjelent monográfiák azokkal az országosan ismert ve-
zetQ nyilas politikusokkal foglalkoztak, akik ugyan parancsokat adtak a zsidókkal való 
bánásmódra, a „zsidókérdés” radikális kezelésére, de személy szerint távol maradtak a 
zsidók ellen irányuló véres megtorló akcióktól.1

A Városmajor környéki kórházakban, illetve egészségügyi intézményekben végrehaj-
tott tömeggyilkosságok esetében ugyanazt a „háromoldalú” megközelítést alkalmazom, 
ami Budapest ostroma, illetve a nyilas terror elemzése során lehetQvé teszi a sok tekintet-
ben felfoghatatlan események megértését.

ElQször bemutatom a gyilkosságok korabeli visszhangját, felfedezésük után, 1945 
áprilisában. Az idézett korabeli újságcikkekbQl kit_nik, hogy a néhány hónappal elQbb 
felszabadult Pest közvéleményét sokkolta a Budán lemészárolt betegek, orvosok, ápolók 
és bujkáló zsidók maradványainak kihantolása, illetve a gyorsan kézre kerített tettesek 
szembesítése az általuk alig néhány hónapja elkövetett tömeggyilkosságokkal.
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Másodszor az elkövetQkkel, a budai nyilasokkal foglalkozom, tekintetbe véve azt, hogy 
Qk a szovjet ostromgy_r_ bezárulása után, különbözQ indítékból, de saját döntésükbQl, a 
fQvárosban maradtak. Ezek a nyilas vezetQk elQbb Pesten és Budán, majd az utolsó hidak 
felrobbantása után már csak Budán m_ködtek, és itt még nagyobb vérengzést vittek véghez. 
A Kun András páter, és más, kivetkQzött egyházi személyek sugallatára véghezvitt gyil-
kosságsorozat a kollektív téboly formáját öltötte, és még a nyilas hatóságokat is fellépésre 
késztette, ami azonban az ostrom kaotikus körülményei között nem járt eredménnyel.

Harmadsorban a korabeli pszichológusok reakcióit, és kommentárjait idézem fel, me-
lyeket sok tekintetben a városmajori tömeggyilkosságok feltárása inspirált. 1945 július 
végén két ankétot is tartottak a közeli LipótmezQn, A közelmúlt lelki tömegfertQzései 
– A beteg néplélek és gyógyítása címmel. Itt olyan pszichiáterek és analitikusok tar-
tottak elQadást, akik zsidóként maguk is csak jókora szerencsével élték túl a nyilas ter-
rort, és érthetQen törekedtek az átélt események megértésére, racionális magyarázatára. 
Megállapításaik ma is figyelemre méltóak, a szakirodalomban hivatkoznak rájuk.

1. A „magyar Auschwitz”
MielQtt a korabeli periratok, a témáról született tanulmányok, és megörökített tanúvallo-
mások alapján rekonstruáljuk az eseményeket, érdemes idézni egy korabeli újságcikket, 
mely a Szabadság 1945. április 6-i számában, a címlapon jelent meg.

Megtalálták Budán a magyar Auschwitzot
Benzinnel öntötték le és égették el áldozataikat a nyilasok

A Szálasi-pribékek pokoli kegyetlenséggel kiagyalt gaztettei közül nap mint nap újabb 
gyilkosságokra derítenek fényt. Az elsQ idQben csak a pesti oldalon elkövetett kegyet-
lenkedések tényei kerültek napvilágra, Buda felszabadítása után azonban egyre inkább 
bebizonyosodik, hogy az orosz felszabadítás elQtt a hóhérbanda itt tombolta ki legjob-
ban szadista dühét s az utolsó percek veszett kapkodásában itt „intézték el” a legtöbb 
áldozatot. A nyilas rémtettek kivizsgálására küldött bizottság az elmúlt napokban szállt 
ki Budára, hogy ott tanúvallomások és helyszíni adatok alapján kapjon teljes képet a 
nyilas vérengzésrQl. A vizsgálat során szenzációs felfedezésre jutottak: kiderült, hogy a 
nyilasoknak Budán halotthamvasztó kemencéjük volt s az áldozatokat itt semmisítették 
meg. Ha „kényelmetlen” volt a Duna-partra „kisétáltatni” az áldozatokat, akkor a hely--partra „kisétáltatni” az áldozatokat, akkor a hely-
színen lQtték agyon a szerencsétleneket, majd leöntötték és úgy égették el.

Halotthamvasztó a laktanyapincében
A bizottság tudomást szerzett róla, hogy a Radetzky-laktanya pincéjében öt halott 

fekszik erQsen oszló állapotban. A bizottság megállapította, hogy a hullák gyilkosság 
áldozatai. A hullák mellett kemenceszer_ építmény volt, melyrQl megállapították, 
hogy alkalmas volt halotthamvasztási célra. Átkutatták a laktanya többi pincéjét is, 
ezekben azonban több halotthamvasztót nem találtak. A nyomozás során a Bimbó 
utcai rendQrszobán, ahol ebben az ügyben tanukat hallgattak ki, a bizottság újabb 
bizonyítékokat szerzett arra vonatkozólag, hogy a Pálffy-téri laktanyában valóban 
m_ködött a halotthamvasztó. De alátámasztotta az adatokat Lukács Lászlóné Fillér-
utca 32. szám alatti lakos is, aki részletes felvilágosítást adott a halotthamvasztásról.

Kiderítette a bizottság, hogy a budai tömegvérengzéseket négy helyen követték el 
a nyilasok: a Városmajor utcai Bíró Dániel-szanatóriumban, a Maros utcai kórházban, 
a Németvölgyi út 45. és a Városmajor u. 66. számú ház pincéjében. Azokat a szeren-
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csétleneket, akiket itt végeztek ki, és akiknek legnagyobb része zsidó és baloldali elem 
volt, a helyszínen földelték el. Megállapítást nyert, hogy ilyen módon hat-hétszáz 
gyilkosságot követtek el. Az áldozatok legnagyobbrészt agyonverték vagy tarkólö-
véssel tették el láb alól.

Lobogó lánggal égQ tömegsírok
A legszörny_bb leletek azonban ezután következtek. Az exhumálás alkalmával 

kiderült, hogy az elpusztított emberek százait nemcsak elföldelték, hanem gaztetteik 
sorozatát nyomtalanul igyekeztek eltüntetni. A kiemelt hullák borzalmas állapotban 
voltak: elQször benzinnel öntötték le Qket, majd tömegsírba tették és ekkor meggyúj-
tották. Így a szerencsétlen áldozatok lángoló lánggal égtek a tömegsírban, majd mikor 
már teljesen elhamvadtak, földdel takarták be Qket. Munkájukat azonban nem végez-
ték „tökéletesen”, mert már most a bizottság megtalálta az áldozatok szénné égett, 
felismerhetetlenségig megcsonkított maradványait.

Most derült fény elQször arra, hogy az áldozataikat a nyilasok a bevált eddigi mód-
szerek szerint nemcsak a Dunába dobták be, vagy az utcán lQtték le, hanem azokat 
elégetéssel is igyekeztek eltüntetni. Ez az eljárás – a bizottság megállapítása szerint 
– nem egyéb, mint a halotthamvasztás kezdetleges módszere.

Értesülésünk szerint a bizottság tovább dolgozik Budán és az összes áldozatot 
exhumálni fogják. Miután a budai nyilas kerületvezetQ és különítményének hóhérai 
szinte kivétel nélkül a politikai rendQrség foglyai, erre az aktusra elQvezetik Qket is, 
hogy a helyszínen adjanak felvilágosítást rémtetteikre vonatkozólag. (sz. Kalmár Pál)

A „koalíciós alapon”, névleg Darvas József, Kállai Gyula és Zilahy Lajos által szer-
kesztett Szabadság elsQ oldalon megjelent cikkéhez érdemes néhány megjegyzést f_z-
ni. ElQször is a szenzációhajhász, nagyzoló címválasztás figyelemre méltó. „Magyar 
Auschwitznak” nevezi a városmajori gyilkosságsorozatot, ami egyértelm_en arra utal, 
hogy a holokauszt valódi dimenzióiról sem neki, sem pedig a lapot ténylegesen szer-
kesztQ, a Vörös Hadsereg parancsnokságának irányelveit követQ Barcs Sándornak nem 
volt tudomása. A szerzQ futólag „zsidó és baloldali elemekrQl” (!) ír, de ha lehet, kerüli, 
hogy zsidónak nevezze az áldozatokat. Nem is említi, hogy az intézmények, ahol a gyil-
kosságok történtek, zsidó, hitközségi tulajdonban és kezelésben voltak. Ugyanakkor a 
holttestek elégetésére tett kísérletet igyekszik összefüggésbe hozni az auschwitzi krema-
tóriumokkal, melyekrQl csak híradásokból értesült. A cikk szerint a gyilkosok motivációja 
nyilvánvaló (Szálasi-pribékek, szadista hóhérbanda), ezzel nem is érdemes tovább fog-
lalkozni. A Szabadság tudósításában tükrözQdik a nyilasok, illetve a nácizmus sematikus 
megközelítése, az erkölcsi és politikai minQsítés, mely évtizedekig helyettesítette a gyil-évtizedekig helyettesítette a gyil-helyettesítette a gyil-
kosok motivációjának tömeglélektani elemzését.

1945 januárjában a nyilasok három támadást hajtottak végre. Január 12-én a Maros 
utca 16. számú zsidó kórházban gyilkoltak, két nappal késQbb január 14-én a Városmajor 
utcai Ortodox Kórházat rohanták meg. S végül január 19-én a Budai Szentegylet Alma u. 
2.-ben lévQ szeretetházának lakóival végeztek. A Maros utcában mintegy száz áldozatot 
hagytak maguk után, a Városmajor utcában mintegy százötvenet. Betegeket, orvosokat, 
ápolókat, bujkáló zsidókat, köztük gyerekeket is öltek. A holttesteket a kórházak hátsó 
kertjében benzinnel leöntötték, felgyújtották, majd a maradványokat elásták, az ostrom 
viszonyai között felületesen. Az Alma utcai szeretetotthonnak ekkor mintegy kilencven 
idQs lakója volt. Pket a személyzettel együtt kihajtották a Városmajorba, és agyonlQtték 
Qket. A tetemek itt egy bombatölcsérbe kerültek. Azokkal együtt, akiket a Németvölgyi 
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út 5. alatti nyilas házba hurcoltak, és akikkel ott végeztek, az áldozatok együttes száma 
kb. négyszáz fQre tehetQ. Ezek az alapinformációk találhatók meg az 1945 után megjelent 
történeti feldolgozásokban.2

A Maros utca 16. számú épületben, illetve az udvaron történtek a következQképen 
foglalhatók össze. 1944–45 fordulóján mintegy száz beteg, orvos és ápoló húzta meg 
magát a Budai Chevra Kadisa (hitközségi jótékonysági és temetkezési szervezet) Maros 
utcai kórházában. Az intézmény a Nemzetközi Vöröskereszt védelme alatt állt, de ez 
nem tartotta vissza a XII. kerületi nyilasokat. A fegyveres pártszolgálatosok 1945. ja- 1945. ja-
nuár 12-én délelQtt Kun András minorita szerzetes vezetésével törtek be az épületbe. A 
bent lévQket a hallba terelték, levetkQztették és letérdeltették. Egy 90 körüli idQs asszony 
nem hallotta jól az utasításokat, Qt a hajánál fogva rántották a földre. Miután kifosztották 
az áldozatokat, kettesével kivitték a zsidókat az udvarra, és a pöcegödör mellett végez-
tek velük. Körülbelül 90 embert lQttek le. Hárman el tudták hitetni a támadókkal, hogy 
keresztények, Qk életben maradtak.

Néhány zsidót (köztük a kórház ápolónQit) a Németvölgyi út 5. alatti nyilas házba hur-ük a kórház ápolónQit) a Németvölgyi út 5. alatti nyilas házba hur-. alatti nyilas házba hur-
coltak. Egyes források szerint elfogtak egy fiatal nyilast is, aki megpróbálta elrejteni a nQ-
véreket. Másnap, január 13-án Kun András mindnyájukat megbotoztatta, majd kenetteljes 
hangon az ápolónQktQl az iránt érdeklQdött, hogy sz_zek-e. Két lány jelentkezett, Qket 
Kun egy véres gumibottal deflorálta. A fájdalomtól és iszonyattól az egyik szerencsétlen 
maga alá vizelt, ezt a másik lánynak kellett felnyalnia. Ezek után a nyilas fiú következett, 
akinek nemi szervét Kun állítólag az asztalhoz szegezte. A zsidókat késQbb kivégezték. 
A másnapi kivégzésekkel együtt az áldozatok száma nagyjából százra emelkedett. Az 
elnéptelenedett kórházba ezalatt a nyilasok családjai költöztek. Mikor elhelyezkednek új 
„otthonaikban”, az udvaron még ott hevertek az elQzQ nap legyilkolt zsidók holttestei.3

A Városmajor utca 64–66. sz. alatti Bíró Dániel Gyógyintézetben, 1945. január 14-
én is az elQzQhöz hasonló forgatókönyv szerint történt a tömeggyilkosság. A Budapesti 
Authonom Orthodox Izraelita Hitközség modern kórházának dolgozóit és betegeit a 
nyilasok már december végétQl folyamatosan zaklatták. Kifosztották az intézmény élel-
miszerraktárát és elvették az ápoltak személyes tárgyait. Január 13-án megjelentek a 
XII. kerületi nyilas pártszervezet emberei és igazoltatni akarták az alkalmazottakat és 
pácienseket. Halpern Mór gondnok sikeresen érvelt azzal, hogy a kórház a Nemzetközi 
Vöröskereszt védelme alatt áll: a nyilasok egyelQre visszavonultak. Másnap viszont már 
semmi sem segített. Délben körülbelül tucatnyi karhatalmista szállta meg az épületet. 
(A rettegett Kun páter ekkor már valószín_leg nem volt jelen.) A csoport vezetQje, Gaál 
György közölte, hogy semmiféle védettséget nem ismer el. Ezután egyenként ellenQriz-
ték az alkalmazottak és betegek papírjait. A kórház keresztény gépésze, Juhász József 
(máshol: János) és nevelt lánya, Vilma minden „kétes” esetben megpróbálta meggyQzni 
a karhatalmistákat, hogy az épp vizsgált zsidó valójában keresztény. Nem nagy sikerrel. 
A zsidókat a Kissvábhegyi (ma: Gaál József) utca felé esQ udvarban agyonlQtték. A já-
róképteleneket az ágyukban gyilkolták meg. A támadásnak körülbelül 160 áldozata volt. 
Mintegy negyvenen túlélték: néhány keresztény, hamis papírokkal a nyilasokat megté-
vesztQ zsidó, és egy olyan beteg, akinek sikerült elrejtQznie a szenespincében.

A tömegmészárlás végeztével a nyilasok módszeresen kifosztották az intézményt, elra-
bolták a gyógyszereket, felszereléseket, ágynem_t. Hamarosan megjelentek a környékbeli 
lakosok is, akik szintén vitték, ami a kezük ügyébe került. Miután minden elcsendesedett, 
a túlélQk elQmerészkedtek. Volt, aki a szomszédos iskolában berendezett honvéd kórház-
ban kapott menedéket, mások a közeli épületekbe húzódtak, ha tudtak. Jól tették, hogy el-
menekültek. Másnap ugyanis a nyilasok visszatértek, és agyonlQtték azt a néhány embert 
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is, akik 14-én nem haltak meg, csak súlyos sebet kaptak. Hiába volt kemény januári hideg, 
a viszonylag sz_k területen összezsúfolt másfél száz hulla hamarosan dögletes b_zt kez-
dett árasztani. Ezért január 17-én a gyilkosok visszatértek, és felgyújtották a holttesteket 
és az egész épületet.4

Végül az Alma utca 2. alatti szeretetotthonban január 19-én elkövetett tömeggyilkosság 
összefoglalása.

Az Alma és a Városmajor utcák sarkán álló ortodox zsidó idQsotthon lakóit elQször 
1944. november 4-én, majd 11-én akarták elhurcolni a nyilasok. Ezt elsQ alkalommal 
a rendQrség, másodszor pedig Friedrich Born, a Nemzetközi Vöröskereszt fQdelegátusa 
akadályozta meg. A XII. kerületi nyilas csoport 1945. január 12-én lemészárolta a Maros 
utca kórház betegeit és dolgozóit, 14-én pedig végzett a Bíró Dániel Gyógyintézet bentla-
kóival. Az intézettQl alig ötven méterre álló Alma utcai idQsotthonban élQk láthatták-hall-
hatták a tömeggyilkosságot és a felgyújtott holtestekbQl és épületbQl felcsapó lángokat. 
Nem volt kétséges: Qk következnek. Január 19-én egy keresztény alkalmazott segítséget 
kérve átment a szemben lévQ iskolában létesített honvédkórház parancsnokához. A tiszt 
azonban megtagadta a védelmet. Erre az otthon vezetése szélnek eresztette az ápoltakat, 
de a 70-80 éves emberek nagy része nem mert, vagy nem tudott nekiindulni az ostrom 
sújtotta város életveszélyes utcáinak. Négyen mégis elhagyták az intézményt. Az esti 
órákban aztán megérkeztek a nyilasok. A zsidókat (tíz alkalmazottat és 61 ápoltat) áthaj-
tották a Szamos és Városmajor utcák sarkára. A járóképteleneket hordszéken vitették le. 
Itt gépfegyverrel és kézigránáttal kivégezték Qket, majd felgyújtották a holttesteket. A 
legidQsebb áldozat a 86 éves Záhrer Zsigmondné volt.5

2. FelülrQl elrendelt, rutinszer_ gyilkosságok, vagy a radikális messianizmus tébolya?
Azokkal a nyilas vezetQkkel nem, vagy nagyon keveset foglalkoztak a történészek, akik 
saját elhatározásukból maradtak a szovjet hadsereg által körülzárt fQvárosban. Ezek az 
emberek, akik addig jórészt Szálasi pártjának „második vonalához” tartoztak, azért dön-
töttek így, hogy harcolnak az oroszok ellen, hogy példát mutassanak a polgári lakosság-
nak, legalábbis a nyilvánosság elQtt ezt hangoztatták. Valójában a „katonai szempont” 
csak másodlagos volt.

„A nyilaskeresztes párt által szervezett hungarista-harccsoportok vegyes képet mutattak. 
Bár a párt több riadószázadot is szervezett, ezeknek csak a fQellenállási vonal mögött, biz-
tosításként kellett járQrözniük. Egy részüket páncélöklökkel is felszerelték. A pártszolgá-
latosok zöme inkább a védtelenekkel szembeni kegyetlenkedést választotta: a 2500 nyilas 
aktivistából 6 harccsoport keretében csak kb. 700 került harcérintkezésbe az oroszokkal 
– ezek is általában azért, mert az elsQ vonalat áttörték és a nyakukon voltak az oroszok.”6

Bár a fQvárosban maradt nyilas vezetQknek Hindy Iván vezérezredes, a fQváros vé-ár a fQvárosban maradt nyilas vezetQknek Hindy Iván vezérezredes, a fQváros vé-a fQvárosban maradt nyilas vezetQknek Hindy Iván vezérezredes, a fQváros vé-
delmének parancsnoka azon nyomban katonai rangokat adományozott, ezek a nyilas 
vezérek, akiknek legtöbbször hiányzott a harctéri tapasztalatuk, a védelem számára 
használhatatlanok voltak. ElsQdleges feladatuk a „totális mozgósítás”, és a „belsQ ellen-
ség elleni harc” volt. Mivel a zsidóságot a nyilasok „belsQ ellenségnek” tekintették és a 
zsidó kézben lévQ vagyonnak is a „végsQ gyQzelemért vívott harcot” kellett szolgálnia, 
a fQváros különbözQ részein összpontosuló, és onnan razziázás célból kirajzó nyilas 
pártszolgálatosokat mindenekelQtt a rejtQzködQ katonaszökevények és zsidók felkutatása, 
illetve a terror gyakorlása kötötte le. Bázisuk, ahonnan kiindulva járQröztek, a kerületi 
nyilas pártházak voltak.

A budapesti nyilas házakról nem készült összesítés, néhány különösen hírhedtet az ott 
elkövetett gyilkosságok miatt említenek a történeti feldolgozások. Az újpesti nyilasok az 
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Árpád u. 77., a zuglóiak a Thököly út 80., az angyalföldiek a Petneházy utcai nyilas ház-
ban rendezkedtek be. Majd az elQrenyomuló szovjet csapatok elQl az Andrássy út 60-ba, 
a „H_ség Házába”, az Andrássy út 47., a Szt. István krt. 2., a Pozsonyi út 35., a Városház 
utca 14., az Erzsébet krt. 49., a Teleki tér 5. és a Ferenc körút 41. számú épületekbe tele-és a Ferenc körút 41. számú épületekbe tele-a Ferenc körút 41. számú épületekbe tele-
pültek át, ahova egyébként a XII. kerületi szervezet pártszolgálatosai is átmentek a Budán 
veszedelmes közelségbe került szovjet csapatok elQl. Végül azonban, mivel Pest elQbb, 
már 1945. január 18-án felszabadult, a nyilasok a budai pártházakban (Városmajor u. 37., 
GyQri út 1., Kapás u. 46., Bécsi út 102., Szász Károly u. 8., Németvölgyi út 5., Márvány 
u. 40–42., Horthy Miklós út 35.) folytatták m_ködésüket, egészen február 13-ig, a német 
kitörési kísérlet összeomlásáig, amikor a többségük civil ruhába öltözve elmenekült.

A nyilas házakban tanyázó, sorozatos gyilkosságokat és rablásokat elkövetQ, kontroll nélkül 
garázdálkodó fegyveres pártszolgálatosok ügye Szálasit is foglalkoztatta. „A hatalomátvétel 
során a pártnak nagy szolgálatot tett fegyveres hungaristák ugyanis megrészegedtek a hatalom 
ízétQl, és önkényeskedéseiket felsQbb utasításra sem szüntették be. Amikor Szálasi értesült 
fegyelmezetlenségükrQl, jellemzQ módon azt a hangzatos kijelentést tette, hogy ha a rend meg-
teremtéséhez az kell, akkor »tízezer hungaristát személyesen fog felakasztani«. Szálasi szavait 
azonban ezúttal sem követték erélyes tettek. A pártszolgálatosok megrendszabályozására tény-
legesen ennél sokkal sz_kebb körben került sor: Vajna novemberben mindössze huszonkét 
személy esetében rendelt el nyomozást zsidóellenes atrocitások miatt.”7

A nyilas házakat benépesítQ „testvérek” kisebb része hidegvér_, kegyetlen gyilkos volt. 
A Városház utcában m_ködött Nidosi Imre, Budapest 1944. december 27-én kinevezett 
nyilas városparancsnoka, a Gellért-fürdQ egykori, két polgári osztályt végzett pedik_röse, 
akit 1945 után az újságok „nép- és tyúkszemirtóként” emlegettek. Hozzá hasonló vad és 
brutális, Szálasi pártjához már a harmincas évek vége óta kötQdQ vezetQ volt Rettmann 
Kurt fQkerület-vezetQ, továbbá Balog Mihály „zsidótlanítási osztályvezetQ”. Hozzájuk 
csapódtak 1944. október 15-e után komolyabb nyilas múlttal nem rendelkezQ férfiak és 
nQk, akik addig semmivel nem hívták fel magukra a figyelmet, de vonzotta Qket a szabad 
rablás és gyilkolás lehetQsége. Ennek a csoportnak jellemzQ alakja volt Deli Piroska ápo-
lónQ, vagy „Csöpike”, Salzer Vilmosné szül. Hay Lujza. Utóbbi 1944. október 15-ig egy-
szer_ vidéki háziasszony volt, majd önkéntesnek jelentkezett a Városház utca 14. alatti 
nyilasházban, és irtotta az összefogdosott zsidókat. Végül nem szabad elfeledkeznünk 
azokról a „testvérekrQl” sem, akik tisztában voltak azzal, hogy Budapest rövidesen el-rövidesen el-
esik, és Szálasi rendszerének befellegzett, mégis csatlakoztak a hungaristákhoz. Pk, bár 
a gyilkosságokban, ha lehet, nem vettek részt, ki akarták használni a lehetQséget, hogy 
szabadon fosztogathatják a zsidók vagyonát.

„Budapesten összesen 4000 nyilas teljesített valamilyen fegyveres szolgálatot. Az ost-
rom kezdetétQl nagy részük a védelem erQinek részese lett, így a »belsQ ellenség« felku-»belsQ ellenség« felku-belsQ ellenség« felku-« felku- felku-
tatásával csak a »testvérek« egy része foglalkozott. Kik vettek részt a kegyetlenkedések-»testvérek« egy része foglalkozott. Kik vettek részt a kegyetlenkedések-testvérek« egy része foglalkozott. Kik vettek részt a kegyetlenkedések-« egy része foglalkozott. Kik vettek részt a kegyetlenkedések- egy része foglalkozott. Kik vettek részt a kegyetlenkedések-
ben? Milyen motivációval, háttérrel rendelkeztek a tettesek? A bíróság elé kerültek listája 
látszólag heterogén képet mutat. Andrejkovics Béla »vagyontalan autószerelQ«, Gáncsos 
Zoltán cipész, Hortobágyi Sándor péksegéd, Tuboly Miklós Beszkárt-alkalmazott (kala-
uz), Bokor Dénes sütQsegéd, közhonvéd, Bilkey-Papp Zoltán egyetemista, Mónus József 
napszámos, Pap Etel munkásnQ, Salzer Vilmosné »Csöpi«, »nemzetes asszony«, Deli 
Piroska ápolónQ, Nádi Mária cselédlány, Kun András minorita szerzetes, Hahn József, 
Pákozdi György fiatalkorúak. A vérengzések elkövetQi között csak elvétve találunk értel-
miségieket, annak ellenére, hogy 1941-ig meghatározó arányuk volt a pártban, illetve a 
mozgalomban. Szintén alacsony azoknak a száma, akik már a harmincas években pártta-
gok voltak, a többség 1944-ben csatlakozott a nyilasokhoz.”8
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A pesti nyilasok 1944 novemberében aktívan közrem_ködtek az ún. „csillagos” há-
zakban lakó munkaképes zsidók nyugatra hajszolásában, a „Bécsi úti halálmenetek” 
elindításában, illetve a Józsefvárosi pályaudvarról indított deportáló szerelvények „feltöl-
tésében”. Legsúlyosabb atrocitásaikat a Pozsonyi út 30., Légrády Károly u. 39. és 48/b, 
Eötvös u. 30., Sziget u. 45., Damjanich u. 49., Visegrádi u. 36., Jókai u. 1. Katona J. u. 
24., Wesselényi u. 27. számú házakban követték el. KésQbb Qk ürítették ki 1944. decem-
ber elején a „csillagos” házakat és az ún. „nemzetközi gettót” is. A „felülrQl elrendelt” 
feladatok végrehajtása közben folyamatosan razziáztak és gyilkoltak. Gyilkosságaikat 
többé-kevésbé hasonló forgatókönyv szerint hajtották végre.

„A zsidókat általában elQször megfosztották utolsó megmaradt értékeiktQl. Sokat a hely-
színen agyonlQttek; másokat kivittek a Duna-partra és belelQtték Qket a Dunába. A kivégzés 
módszere abból állt, hogy három embert egymáshoz kötöztek, kiállították Qket a rakpart 
szélére. A középsQt közvetlen közelrQl tarkón lQtték, hogy testének súlya berántsa a két 
másik élQ áldozatot a folyóba. A legszörny_bb atrocitásokat a Kun András – antiszemita 
katolikus pap – által vezetett banda követte el. A szerencsésebb zsidókat, fQleg a gyerekeket 
és a nQket életben hagyták, és átszállították a nagy gettóba. December 28-án egy nyilasokból 
és sváb SS-legényekbQl álló vegyes banda megtámadta a Bethlen-téri zsidó kórházat. A 
pácienseket és a kórházi személyzetet 24 órán át terrorizálták, kirabolták. Távozásuk elQtt a 
behatolók kiválogattak 28 fiatalabb külsej_ férfit, kit elhurcoltak a Wesselényi utcai keres-
kedelmi iskola épületébe, ahol két nappal késQbb legyilkolták Qket.”9

„A legkegyetlenebbnek tekinthetQ nyilvános vérengzéseket az ostromgy_r_ sz_külésé-
vel a kórházak ellen követték el a nyilasok. A legbrutálisabb akciók Pesten a Wesselényi 
utcában, a Bethlen téren, a Klinikáknál, Budán az Alma és a Maros utcában történtek. Az 
itt elfogottak közül is sokakat tereltek a Duna-partra.”10

Kun András páter, a budai nyilasok „rossz szelleme” már Pesten felhívta magára a 
figyelmet gaztetteivel. MegjegyzendQ, hogy Q volt a kórházakban végrehajtott, töme-
ges gyilkossággal egybekötött razziák „specialistája”, talán azért, egyházi személyként 
elQzQleg bejáratos volt ezekre a helyekre, ismerte a terepet. P volt az, aki az embere-
ivel átmenetileg megszállta, majd bujkáló zsidókat és katonaszökevényeket keresve 
átkutatta az Új Szent János és a Szent László kórházakat is. P vezette a rajtaütéseket 
a Vöröskereszt védelme alá helyezett pesti zsidó intézményekben, például 1944. dec-
ember 28-án a Bethlen téri szükségkórházban. Ilyenkor személyzettel, betegekkel, 
felszereléssel és épülettel „szabad prédaként” bánt. Gyilkos ámokfutása a Városmajor 
környéki zsidó egészségügyi intézményekben logikusan következett addig végrehajtott 
akcióiból.

Kun András szerepe mindenképpen jelentQsebb annál, hogy Qt csak a XII. kerületi 
nyilas vezér, Bokor Dénes beosztottjaként, és a másik notórius és kegyetlen pártszolgá-és a másik notórius és kegyetlen pártszolgá-sik notórius és kegyetlen pártszolgá-
latos, Megadja Ferenc „munkatársaként” tartsuk számon. A páter, a Maros utcai kórház 
elleni akció vezetQje ugyanis jóval több volt, mint egy a gyilkosok közül. A végsQkig 
való kitartás propagandistája, példaképe, fanatikus profétája volt, akiben visszhangot 
keltett Szálasi zavaros elhívatottság-tudata, és a fQváros ostroma idején eluralkodó 
tömeglélektani krízishelyzetben az „utolsó ítélet” bírájává lépett elQ. MeggyQzQdése átra- MeggyQzQdése átra-
gadt követQire, pártszolgálatos társaira is, Q volt „a terror lelke”. Kun András „küldetése 
teljesítése” közben fegyveres konfliktusba keveredett a nyilas karhatalommal és rendQr-
séggel is. Önkényeskedései és gyilkosságai megtorlásául a Szálasi-kormány halálra ítélte, 
ami egyértelm_en arra utal, hogy személyében egy minden racionális korláton túllépQ, a 
NemzetvezetQvel is dacoló személyrQl volt szó, aki az utolsó napok Krisztusával azono-
sulva a végítéletet vizionálta, annak nevében cselekedett.
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Mindenképpen érdemes kiemelten foglalkozni a Rómában komoly teológiai tanulmá-
nyokat folytató Kun Andrással, felhasználva az összes rendelkezésre álló forrást,11 már 
csak azért is, mert a XII. kerületi nyilasok egyike sem állt hozzá hasonló szellemi szín-
vonalon. A népbírósági irataikból kit_nik, hogy a társai között értelmiségi foglalkozású, 
legalább érettségi vizsgával rendelkezQ egyén sem akadt, annál több napszámos, kereske-egyén sem akadt, annál több napszámos, kereske-
dQsegéd, sütQsegéd és hasonló egzisztencia.

MielQtt részletesebben foglalkozom Kun sok tekintetben töredékesen rekonstruálható 
pályafutásával, a Városmajorban végrehajtott apokaliptikus mészárlással, röviden jellem-
zem a XII. kerületi nyilas szervezet törzstagjait.

A Maros utcai gyilkosságok egyszer_ végrehajtóit viszonylag hamar kézre kerítették, 
és már a Szabadság 1945. április 23-i számában közölt, „Tetemrehívás a budai tömegsí-
roknál” c. cikkben szerepel a nevük.

„RendQrségi autó áll meg, géppisztolyos rendQrök szállnak le és noszogatják a gépko-Qrségi autó áll meg, géppisztolyos rendQrök szállnak le és noszogatják a gépko-e és noszogatják a gépko-
csin ülQ, borostás arcú embereket. Futót_zként terjed el a hír, hogy a rendQrség kihozta 
ezeket az elvetemült gyilkosokat, akik ezeket az ártatlanokat kivégezték. A rossz nézés_ 
gyilkosok sorba állnak, a rendQrök fedezete mögött a sírhoz jönnek. Úgy helyezik el Qket, 
hogy jól láthassák áldozataikat. Nézzük a csoportot. Egyiken sem látszik b_ntudat, meg-
bánás vagy szánalom. Mereven nézik a föld alól újabban és újabban kihantolt szerencsét-
len nQi, férfi, agg és gyermekáldozatokat. Fényképezik Qket. Ezt nem szeretik. Az egyik 
a kalapját húzza a szemére, másik a sapkáját egész az orrára.

– Csak szembe nézzetek – biztatják Qket –, amikor gyilkoltatok, nem voltatok ilyen 
szégyenlQsek.

A Szabadság munkatársa most odalép a gyilkosok tizenhárom fQnyi csoportjához és 
bediktáltatja a nevüket. Íme a terroristák díszes névsora: Bitter Ferenc, Vidra Mihály, 
Kasza Vince, Szabó JenQ, Tokaji Péter, Tuboly Lajos, Bakonyvölgyi Károly, Dobróczi 
Lajos, Csala Sándor, Hortobágyi Sándor, Rédli József, Czigány Ferenc, Brunner Oszkár.”

A Maros utcai áldozatok exhumáláskor 1945 áprilisában a helyszínre szállított, és a 
népbíróság által késQbb elítélt nyilasok közül hiányoztak a parancsnokok, azaz a felbuj-
tók és a példamutatók, mindenekelQtt a körzetvezetQ, Bokor Dénes, egykori sütQsegéd, 
Hubay Kálmán nyilasvezér volt testQre, aki egy ideig az Andrássy úti „H_ség Háza” 
helyettes parancsnokaként is m_ködött. Pt már 1945. június 14-én kivégezték, a testvé- június 14-én kivégezték, a testvé- 14-én kivégezték, a testvé-
rét, Bokor Sándort 1948 decemberében. Ugyancsak felakasztották az exhumáláson részt 
vett Tuboly Lajost, Vidra Mihályt, Kasza Vincét, Rédli Józsefet, Czigány Ferencet. Más 
Maros utcai gyilkosokat is kivégeztek, mint Gaál Györgyöt, Hajgató Lajost, Hellinger 
Antalt, Gáncsos Zoltánt, Dési-Dregán Miklóst és a feleségét, Mónus Józsefet, idQs 
Fehérhegyi Jánost, Dunkel Károlyt, Torma Józsefet, Wéber Józsefet, Harmati Ferencet, 
Szedlacsek Gézát, Megadja Lászlót.

A budai nyilasok csoportja a terrort mintegy „családi vállalkozásban” folytatta. Több 
testvérpár és házaspár vett részt, egymást támogatva a gyilkosságokban, így Bokor Dénes 
és Sándor, Megadja Ferenc és László, Dési-Dregán Miklós és a felesége, aki egyben Kun 
páter szeretQje is volt. A csoport szellemi vezérének, Kun Andrásnak is volt egy nyilas 
testvére, Kun Károly, aki részt vett a XII. kerület pártszervezet munkájában, és akit emiatt 
1948-ban Népbíróság elé állítottak, és elítéltek.

Kun András egykori minorita szerzetest és nyilas pártszolgálatost így jellemezte a 
kihallgatója, Szerdahelyi János rendQrtiszt 1945 szeptemberében: „Talán nincs a történe-Szerdahelyi János rendQrtiszt 1945 szeptemberében: „Talán nincs a történe-
lemben szó még egy ilyen elvetemült szadista gyilkosról, nemcsak az emberi törvényeket 
csúfolta meg minden rendbeli gaztetteivel, hanem az egyházi és vallási törvényeket is 
meggyalázta azzal, hogy rémtetteit az egyház nevében és reverendájának súlyával tá-
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masztotta alá. A törvények nem ismernek egyetlen egy olyan b_ncselekményt sem, ame-
lyet páter Kun el ne követett volna… B_nlajstroma teljes mértékben kimeríti a háborús 
és népellenes b_ncselekmények minden esetét.”

Pályafutásáról a következQt derítette ki Csonka Laura:21 „Kun András 1911-ben született 
Nyírbátorban. Bölcsészeti és teológiai tanulmányait Rómában folytatta. 1941-ben szentel-
ték pappá, majd minorita szerzetesként a kézdivásárhelyi rendházba került. 1943. december 
5-én saját elhatározásából hagyta el a rendházat, hogy laicizálását elintézhesse. (Máthé Áron 
történész azt állítja, hogy kizárták a rendbQl, annyira nyíltan szimpatizált Szálasival.) Kun 
azonban státuszát tekintve egészen 1945 augusztusáig »áldozópap« és szerzetes maradt. A 
rendház elhagyása után a szüleihez költözött Budapestre, s mivel Serédi Jusztinián herceg-
prímástól nem kapott egyházi joghatóságot, így olasz és latin nyelvórák tartásából élt.

A szélsQjobboldali ideológiák iránti fogékonysága hamar megmutatkozott, már az 
1930-as évek elején élénk érdeklQdést mutatott a nyilas eszmék iránt. Több éves kint 
tartózkodása Olaszországban még inkább megerQsítette benne a szélsQjobboldal iránti 
elkötelezQdését. A Nyilaskeresztes Pártba a német megszállás után, 1944 tavaszán lépett 
be, annak ellenére, hogy ez egyházi személy számára nem volt engedélyezett.”

Mindez meglehetQsen kevés az életút, és a szellemi fejlQdés rekonstruálásához, még 
akkor is, ha kiegészítjük azzal is, amit a vizsgálati fogságban, a tárgyalására várva, vallo-
másként vetett papírra: „1944 október 15-ig körülbelül két-három gy_lésen vettem részt, 
ahol a különféle hivatásrendekrQl és ezek betartásáról volt szó, már elQtte kidolgozott 
tervrajz szerint. A pártban ekkor már a hatalom átvételi elQkészületek a Pasaréti út 10. 
számú villában folytak, amikor én oda szeptember utolsó napjaiban dr. KQfaragó Gyelnik 
Vilmos magántanártól, az országépítés vezetQjétQl meghívást kaptam. A villát német ka-
tonák Qrizték és jelszóra lehetett bemenni. Ekkor a röpcédulázás már javában folyt. Ezek 
rendezésével, nagy íves terv és munkalapok vonalzásával és az adatok beírásával foglal-
koztam. Október 15-én aztán átvettük a hatalmat.

A nagyobb propaganda szempontjából papi ruhába öltözködtem, karomra nyilas kar-
szalagot, derekamra pedig pisztolyt öltöttem, és a pisztollyal a kézben én is az autókat le-
állítók közé álltam és minden arra jövQ vagy menQ, akár katonai, akár személyi gépkocsit, 
még a külföldieket is leállítottuk és a párt szolgálatába igénybe vettük. EttQl kezdve kö-
rülbelül november közepéig, mint egy Qrült, megittasodva az örömtQl, lótottam-futottam 
minisztériumokból minisztériumokba, minden mozzanatot látni szerettem volna, minden-
ütt ott szerettem volna lenni. Különösen a propagandára jártam legtöbbet, mert ebben az 
irányban akartam mozogni, felhasználva a reverenda nagyszer_ségét, propagandisztikus 
célokra. Szívvel-lélekkel szolgálatába akartam állni a mozgalomnak.”13

Ezen a ponton meg kell állnunk, közelebbrQl meg kell vizsgálnunk, milyen szerepet 
vállalt Kun András páter a hungarizmus eszméinek terjesztésében, eszményeinek képvi-
seletében egy olyan rövid, de rendkívül intenzív idQszakban, amikor a világháborús vere-
ség minden ésszer_en gondolkodó ember számára nyilvánvalóvá vált, és az oroszok már a 
Tisza vonalánál álltak, majd alig több mint két hónap múlva gy_r_t vontak a fQváros köré.

A páter egy olyan történelmi pillanatban jelent meg, és lépett a hatalmat megszerzQ 
nyilas mozgalom tagsága elé, amikor az ország történelmének legsötétebb hónapjait élte, 
és az elkerülhetetlen háborús vereség, emberi és anyagi pusztulás várt rá. Ebben a hely- háborús vereség, emberi és anyagi pusztulás várt rá. Ebben a hely- emberi és anyagi pusztulás várt rá. Ebben a hely-
zetben Szálasi mozgalma, mely már addig is az evilági messianizmus és a végítéletvárás 
szellemében politizált, végképp az irreális vágyak és követelések felé fordult, fokozatosan 
felszámolta kapcsolatát a valósággal.

„A nyilas mozgalmat tekintve a képlet tehát világos: rendszeren kívüli mozgalom; népi, 
szocialisztikus, keresztes ideológiával – titkos, konspiratív tevékenység – hatalomra tö-



74 PELLE JÁNOS: A NYILAS TERROR BUDÁN

rekvés – végsQ megoldások a társadalmi gondokra: utópia. De egy olyan utópia, amelyben 
kemény »számonkérés« van! Mindezek keverékeként jelent meg a nyilas eszmerendszer-»számonkérés« van! Mindezek keverékeként jelent meg a nyilas eszmerendszer-számonkérés« van! Mindezek keverékeként jelent meg a nyilas eszmerendszer-« van! Mindezek keverékeként jelent meg a nyilas eszmerendszer- van! Mindezek keverékeként jelent meg a nyilas eszmerendszer-
ben és propagandában az evilági messianizmus és a végítéletvárás – vagyis a tisztázatlan 
szociális, szocialista utópiának egy misztikával f_szerezett, még zavarosabb változata”, 
írta a párt ideológiájával foglalkozó történész.14

A nyilasok nem véletlenül szólították egymást „testvérnek”, az „igazak közösségét” 
alkottak, illetve erre törekedtek. Kun Andrást már 1944 márciusában azért fogadta öröm-
mel Szálasi, mert szerzetesi tapasztalattal rendelkezett, és a személye mintegy isteni legi-
timációt biztosított a mozgalma számára. A minorita szerzetes ugyanakkor úgy érezhette, 
felhatalmazást kapott rá, hogy a római katolikus egyházat teljes mértékben átalakítsa, 
szinte újat alapítson a régi helyett – az, hogy ez a gyakorlatban megvalósítható-e, fel sem 
merült a két hasonszQr_ fantaszta között.

„A Váci út 16. szám alatt, 1944 márciusában beiratkoztam a Nyilaskeresztes 
Pártba, az országépítésbe. Beiratkozásom Szálasinál kapott kihallgatásommal kezdQdött. 
Megkérdeztem a pártvezetQt az Egyházzal kapcsolatos állásfoglalásáról, és mikor azt a 
választ adta, hogy a párt eltörölné a papi birtokokat, a papi nQtlenséget részben és a rever-
zálist – azt mondtam, hogy tagja vagyok a pártnak. Így iratkoztam be az országépítésbe.”15

1944. október 15-e után a páter vezetésével megalakult a legfanatikusabb nyilasok 
szektája, akik az ostromlott Budapesten aberrált és fanatizált lélektani állapotban, az utol-
só pillanatig folytatták gyilkosságaikat.

A nyilasok politikája ebben az idQszakban transzcendens, eszkatológikus jelleget öltött, 
Szálasi naplófeljegyzéseibQl is kit_nik, hogy a háború végén elkerülhetetlennek tartotta 
a világ anyagi, szellemi és erkölcsi újjászületését, melyben Q maga meghatározó szere-
pet játszik majd. Ugyanakkor a „NemzetvezetQ” és stábja még a budapesti ostromgy_r_ 
bezárulása elQtt Nyugat-Magyarországra települt át, bízva abban, hogy a németek 
felmentik a fQvárost, azaz taktikai szinten még képesek voltak érzékelni a valóságot, nem 
engedték át teljesen magukat a rögeszméiknek.

A Budapesten maradt nyilasoknak azonban, ha meg akarták Qrizni hitüket a Vezérben és 
a hungarizmus eszméiben, nem maradt más lehetQségük, mint a radikális messianizmus, a 
felkészülés az apokalipszisre, ami együtt járt minden addig képviselt erkölcsi norma tagadásával.

Néhány hónappal a budapesti ostrom befejezése után, 1945 májusában jelent meg a Sárga 
könyv, melynek szerkesztQje, Vihar Béla logikusan hozta összefüggésbe a nyilas propagan-
da misztikusan uszító, fundamentálisan keresztény-nemzeti jellegét az elkövetett gyilkossá-
gokkal, többek között a Városmajor környéki intézményekben végrehajtott mészárlással.16

Vihar Béla közölt néhány idézet is, illusztrációként: „Nyilasnak lenni elsQsorban apos-özölt néhány idézet is, illusztrációként: „Nyilasnak lenni elsQsorban apos-hány idézet is, illusztrációként: „Nyilasnak lenni elsQsorban apos-
toli munkát jelent”, emellett „elvitathatatlan idegmunkát”. (Nép, 1943. szept. 9.) Ugyanott: 
„Nyilasok vagyunk, de Krisztus katonái.” Marschalkó Lajos: „Mi csak szeretni tudunk” 
(Harc, 1944. okt. 7.) Bosnyák Zoltán: „Leszámolunk!” (Harc, 1944. okt. 21.) Nagykálnai 
Levatich László: „Ha van jóságos Isten, úgy nekünk kell gyQznünk!” (Harc, 1944. dec. 2.)

A reverendában, nyilaskeresztes karszalaggal és fegyverrel megjelenQ Kun András 
megfelelt a legfanatikusabb hungaristák elvárásának. Arra a szerepre vállalkozott, amit 
a legfelsQ nyilas vezetés elvárt tQle, és amellyel maga is, testestül-lelkestül azonosult. 
1945. augusztus végén, rendQrségi kihallgatása során beszámolt arról, hogyan lelkesítette 
1944. október 15-e után a „testvéreket”. „A rádióban kétszer vagy háromszor beszéltem, 
vallásos témát a politikummal kevertem. A belügyminiszter, Vajna Gábor megbízása 
folytán az összes fegyveres alakulat ideológiai vezetQje voltam. Mint ilyen ebben a 
tárgykörben négy vagy öt beszédet tartottam. A nyilasoknál több pap is m_ködött, ezek 
közül név szerint négyet vagy ötöt ismerek: Lackovics József, Pröle Sándor, Várhelyi 
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István, dr. Ladomerszky Béla. A velem együtt m_ködQ és a kivégzésekben részt vevQ pap 
Lackovics József volt.”17

A Kun András által említett többi pap 1944. október 15-e utáni tevékenységérQl 
nincsenek adataink. Lackovics JózseférQl sem, aki állítólag részt vett a kivégzésekben. 
Attól, hogy lelki vigaszt nyújtottak, bátorították a harcoló katonákat, illetve a nyilasokat, 
még nem biztos, hogy maguk is fanatikusok voltak, és igazolták a zsidók ellen elkövetett 
gyilkosságokat. Összességében véve az egyházi emberek legnagyobb része a többséghez 
hasonlóan, az utolsó pillanatig „sodródott” az eseményekkel. Csak nagyon kevés pap, 
illetve szerzetes volt, aki mentette a zsidókat. Pesten a katolikusok között a jezsuiták 
és a szociális nQvérek t_ntek ki ezen a téren, de az utolsó hetekben a budai, „országúti” 
ferencesek is megpróbáltak cselekedni. A Margit körúti rendház Historia Domusában ol-
vasható P. Kriszten Rafael szerzetes beszámolója arról, hogy Angelo Rotta pápai nuncius 
megbízásából „védett” zsidókat hozott vissza a Bécsi úti halálmenetbQl.

Egy másik szerzetes, P. Nagymányoki Gilbert egyenesen Kun páter karmai közül 
mentett ki zsidókat. „Egyik nap elmentem a svájci nemzetközi vöröskereszt delegátu-
sához, és ott az akkori küldöttel, dr. Bornnal tárgyaltam. P azt tanácsolta, állítsak fel 
gyermekotthonokat. Ezeknek megadja a védettséget. Megkértem nyolc villatulajdonost, 
akikben megbízhattam. Pk felajánlották villájukat e célra. Okt. 27-én megkaptuk a véd-
levelet… Ilyen otthonaim voltak: 2 db. a Guyon R. utcában, 2 db. a Nagybányai úton, 
1-1 a Csalán, Vörös Hadsereg, Orló és Napraforgó utcákban. Ezekben az otthonokban 60 
zsidó gyerek és 14 felnQtt zsidó egyén talált otthonra… Akiket elvittek, azoknak sikerült 
visszaszökniük a Városmajor utcai nyilas házból, és egy sem veszett el… Csupa idegen 
gyereket kaptam. Vallásilag vegyesen. Nem is kérdeztük, hogy milyen vallásúak. Pl. még 
két bécsi zsidó gyerekünk volt, az egyik a Csalán utcai otthonban.”18

3. Pusztító rögeszmék
Kun Andrásnak a nyilas karhatalom tagjai elQtt elmondott beszédei népbírósági peranya-
gában, b_njelként fennmaradtak. Íme, a páter elsQ, b_njelként csatolt beszéde.

1.
„Kedves testvérek! Olvasmányaimban elmerülve a következQ megragadó példázatot 

találtam. Kinn az erdQben egy szederbokor indájában játszódott le a következQ eset. 
Arrafelé szállt egy méhecske, amelyet minden bizonnyal az inda mögött lévQ jázminvirág 
illata vonzott, ámde mielQtt a célját elérte volna a méhecske, a szederbokor levelei között 
egy pókhálóban foglyul esett. A méhecske elQször nem tudta, hogy mi a baja, csak azon 
gondolkodott, hogyan veszthette el szabadságát és mi az, ami fogva tartja. És amikor tág-
ra meresztette szemét és körülnézett, látta, hogy nyakán, fején, potrohán, mindenütt fé-
nyes ezüst szálak húzódnak végig. És amint így t_nQdött és vizsgálgatta fogságának okát, 
akkor a szederbokor egyik levele alatt megpillantotta legádázabb ellenségét, a pókot. A 
pók is észrevette, hogy kivel áll szemben. Tudta, hogy nem jó közelébe férkQzni. Ezért na-
gyon óvatosan elkezdett közelebb jutni. Amikor szemtQl-szembe voltak, a pók ránevetett 
és megszólította: Mit félsz, hiszen látom, hogy rabságban vagy, és én a te szabadításodra 
jöttem. Ahhoz azonban, hogy kiszabadítsalak, elQbb feltétlenül szükséges, hogy behunyd 
a szemed. A méhecske hitt, behunyta a szemét. Ekkor a pók közelebb futott hozzá és 
még inkább befonta hálójába, míg végre a méhecske teljesen mozdulatlan maradt. Ekkor 
a pók, most már biztos tudatában annak, hogy a méhecske nem árthat neki, megragadta 
zsákmányát és levitte a levelek alá: Így ni, most már biztos helyen vagy. A nap heve sem 
száríthatja ki testedet. Nekem csak egyre van szükségem, hogy szívhassam a véredet, hi-
szen én csak a véredet akarom. Vér, vér, vér kell nekem.
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Testvérek, ebbQl a példából láthatjuk a magyar nemzet sorsát. Magyar hazánkat és né-
pünket 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 különbözQ szo-
ciális elméletek, de legelsQsorban a kommunizmus? Látjuk, hogy a zsidók mindenütt ott 
vannak, és a nemzetköziség az internacionalizmus meghirdetésével és szolgálatában meg-
értést kérnek mindenki részérQl a maguk számára. Ámde látjuk, hogy csakis a keresztény 
nép kiszipolyozására törekszenek.

Testvérek! A zsidók és a többi plutokraták, akik megsuhogtatták a bankós kötegeiket 
és sápadt aranyukat és igába vonják a munkásságot, ugyanakkor kiszipolyozzák Qket, és 
a vesztükre törnek. Amikor a munkásság rájön arra, hogy kik az Q valódi ellenségei és le 
akarja magáról rázni az igát, a jármot, és betör az Q vastag szQnyegekkel borított szobá-
ikba, akkor forradalmat kiáltanak és külföldre menekülnek, és onnan pénzükkel háborút 
szítanak és fegyvert gyártanak. Testvérek, így tört ki a mostani háború is, amelyben vérzik 
a magyar haza, vérzenek testvéreink, gyermekeink és atyáink. Éppen ezért most, amikor 
az áruló Horthy-féle klikk letette a fegyvert, hogy meghódoljon az ellenség elQtt, 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, fogjunk össze, 
védjük meg a hazát, utolsó csepp vérünkkel is, és tudjuk meg, hogy kik a mi valódi ellen-
ségeink, harcoljunk ellenük, törjük le Qket megalkuvás nélkül. Ne legyünk gyengeszív_-
ek, fel testvérek a harcra, mert gyQzelemre visz bennünket a nyilaskereszt.”19

Ez a beszéd, vagy inkább prédikáció, sok tekintetben hasonlít a nyilas sajtóban sze-
replQ egyháziak (Bálint György mendei plébános, ágói Vörös Sándor plébános, Nagy 
József Szeged-belvárosi káplán és mások) gy_lölködQ antiszemita kirohanásaira, és elsQ 
fele valójában nem más, mint az ókor óta ismert vérvád, állatmese formájába burkolva. 
Érvelésében, uszító hangvételében nincs semmi újdonság. Kun páter a kivégzése elQtt is 
beszélt „szociális” antiszemitizmusának indítékáról: „Az emberi szenvedést és nyomort 
akartam mindig enyhíteni. Ezért küzdöttem a zsidók ellen. Pk a tQke urai. (Összekulcsolja 
a kezét. Fanatikusan konok a hangja. Olyan megingathatatlan most az egész ember, mint 
egy élettelen szikla.) A zsidók jártak a napfényes oldalon.”20

Ami azonban Kun pátert megkülönbözteti a hivatásos antiszemita propagandisták 
(Bosnyák Zoltán, Nagykálnai Levatich László stb.) hasonló megnyilatkozásaitól, az a 
személyes kiállás, a példaadás, az, hogy Kun páter teljes mértéig feloldódott a destruktív 
rögeszmében, kockára tette érte az életét.

Hasonlóképp példázatból indul ki Kun páternek az a beszéde is, melyet a rendQrök elQtt 
mondott el a sebesült sasmadárról, akit egy oroszországi várbörtönben a rabok meggyógyí-
tottak, mégsem volt hajlandó szárnyra kapni, és elrepülni. „Egyszer csak az egyik sarokban 
üldögélQ rab, aki látta az egész jelenetet, odakiáltott a társainak: Ne vizsgálgassátok azt a 
madarat, hanem tekerjétek ki a nyakát, ha nem akar szabadságával élni.” Vagyis a szabad-
ság fontosabb az életnél. „A külsQ és a belsQ ellenség egyszerre lép fel. Nincs a magyarnak 
egy jó barátja sem. Hatalomra jutott most egy új eszme, amely gyQzelemre akarja vinni a 
magyar ügyet és ennek vezetQje Szálasi Ferenc nemzetvezetQ testvér. Felhívom a rendQr-
testvéreket, hogy önök, akik eddig egy ártalmas irányzatnak voltak a szolgálatában, tagad-
ják meg az esküt, amit Horthyra tettek és esküdjenek fel újonnan, végérvényesen Szálasira. 
Gyülekezzenek a vezérnek zászlaja alá és készüljenek fel hazánk megvédésére.”21

Kun páter templomi beszéde – elhangzásának helyét és pontos ideje nem derül ki a 
népbírósági iratanyagból – egyértelm_vé teszi, hogy politikai szerepvállalása küldetés-
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tudatból, vallási meggyQzQdésbQl fakadt, és Krisztus példáját követve a vértanúságot is 
vállalta, az „evangéliumi hungarizmus” szellemében.

„Krisztusban kedves testvérek! Az élet megszentelése nagy kegyelem és m_vészet. 
Ha valamire, erre igazán rá lehet mondani, hogy hiábavaló, ha az embernek minden 
iparkodása nem párosul Isten áldásával. Erre tehát ha valaki azt akarja, hogy élete va-
lóban kegyelemben gazdag legyen, elsQ és legfontosabb teendQ, hogy alázatos gyerme-
ki szívvel és lélekkel az ég felé forduljon, Istenre tekintsen és kérje a mennyei atyát, 
hogy küldje el a világosság kegyelmét és siessen gyarló értelmünk megvilágosítására 
és rosszra hajló akaratunk megerQsítésére. A szentírásból, különösen a zsoltárok köny-
vébQl felszólítást kapunk. Olvassuk a következQ vertikulusokat: aki szent, az legyen 
még szentebb, aki igaz, az legyen még igazabb, aki tökéletes, legyen még tökéletesebb. 
Krisztus mondja: aki utánam jár, nem jár sötétségben. Kétféle utat különböztet meg 
Krisztus. Az egyik a széles út, amelyen járni könny_, amelyen nincsenek akadályok, 
ámde Krisztus erre azt mondja, hogy ez a pokolba vezet. Lépjetek tehát a sz_k útra, 
ahol akadályok gördülnek elétek és bízzatok bennem, és mennybéli kegyelemben fogtok 
részesülni. Nehéz és göröngyös és tövises az út, de az az én utamat járja és a mennyek 
országába vezet.

Szálasi nemzetvezetQ testvérnek egyik, programbeszédébQl a következQket olvastam: 
Q programpontjául t_zte ki, hogy kutatni fogja az igazságot és az életet akarja választani. 
Íme láthatjátok, hogy Krisztus igéi Szálasi célkit_zéseiben is érvényesülnek. Így tehát a 
hungarizmus mintegy az evangéliumból látszik táplálékozni. legyünk tehát figyelmesek 
mindarra, amit a nemzetvezetQ testvér hirdet és amit a hungarizmus a zászlajára t_z és le-
gyünk h_ségesek az új kormányhoz és tegye le az esküt ki-ki saját társadalmi elhelyezke-
dése szerint. Bízzunk Istenben, hogy meg fogunk erQsödni, és egyenesen tudunk haladni 
a pályánkon. Miért is mondjuk: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kitartás, éljen Szálasi!”22

ElsQ, „vérvádas” példabeszédének végén olvasható a felszólítás, mellyel a páter a tö-
meges kivégzéseknél buzdította a nyilasokat:

„Felhívlak benneteket, nézzetek szembe a valósággal, a zsidókkal és ellenségeinkkel 
szemben ne legyünk szQrös szív_ek. Hajtsátok végre erQs szívvel és lélekkel, megindulás 
nélkül azt, amit a haza parancsol, a zsidód neutralizálásával, ha kell, minden ellenségünk 
megölésével is. Ezért bátran, lelkiismeret furdalás nélkül végezzétek nemes munkátokat!”

Nehéz elképzelni, hogy pontosan ezek a szavak hangzottak el a Duna-parti sortüzek-
nél, és a kórházak udvarán rendezett kivégzéseknél. Sokkal valószín_bb. hogy miként 
az életben maradt tanúk megerQsítették, a páter csak annyit kiáltott: „Krisztus nevében, 
t_z!” És ennyi elég is volt. Feloldotta erkölcsi gátlásaik alól „testvéreit”, elhitette velük, 
hogy a legszörny_bb b_nök, a tömeggyilkosságok elkövetése révén jutnak be a mennyek 
országába, ahová Q, prófétaként mutatja nekik az utat. VégsQ ámokfutása egyértelm_en 
arra utal, hogy a hungarizmus a legfanatikusabbaknál vallási tébolyba csapott át, melyet 
még Szálasi és végóráit élQ rendszere sem bírt már elviselni.

Pedig közvetlenül 1944. október 15-e után a nyilas vezetés számára úgy t_nt, hogy Kun 
páter nélkülözhetetlen a hungarizmus lángjának felszításáéhoz. „A nyilas vezetés felis-
merte, hogy Kun András papi személye propaganda szempontból nagy jelentQség_, ezért 
Vajna Gábor belügyminiszter propagandabeszédek tartásával bízta meg. ErQsen antisze-
mita és antibolsevista beszédeiben a haza védelmére, a zsidóság és a Szovjetunió elleni 
harcra szólított fel, és hangsúlyozta, hogy a kilátástalan háborús helyzetben a gyQzelem 
egyedüli záloga Szálasi Ferenc és a Nyilaskeresztes Párt. A budapesti polgári lakosság 
elQtt mégis a Városmajori és a Budavári helyQrségi templomban tartott nyilas érzelm_ 
prédikációiról vált ismertté”, írja Csonka Laura.23
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P. Ladányi László minorita rendi tartományfQnök a népbírósági per idején nyilatkozatot 
tett közzé arról, hogy Kun András „még 1943 december 1-én kivált a rend kötelékébQl, 
s mint exklausztrált pap élt a fQvárosban azzal a célzattal, hogy a SzentszéktQl a világi 
hívQk sorába visszahelyezését kéri. Amikor a múlt év októberében szomorú emlék_ sze-
replése megkezdQdött, rendfQnöke tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy jogtalanul elQszedte 
egy évvel ezelQtt letett ruháját s tisztán propaganda céljából hordta azt a hívek nem kis 
megbotránkoztatására, amiért is, akkori fQpásztora, a b.e. hercegprímás november kö-
zepén megfosztotta mindennem_ egyházi ruha viselésének jogától és felfüggesztette az 
összes papi ténykedések gyakorlásától. Ezt követte a rendbQl való kizárása, amihez kü-
lönben már másfél esztendQ óta semmi sem f_zte a jogi köteléken kívül.”24

A Budapest ostromát megelQzQ z_rzavaros idQszakban, majd a harcok idején, amikor 
a fQváros lakosságában hihetetlenül megerQsödött a vallásos érzés, megnQtt az erkölcsi 
útmutatás és a hit iránti igény, és a templomok tele voltak a papok és lelkészek prédiká-
cióira szomjazó tömegekkel, szinte senki sem szerzett tudomást Kun András státuszának 
formális megváltozásáról. P radikális messianizmusától vezérelve minden gond nélkül 
folytatta nyilas „áldozópapi” m_ködését. Zsúfolt templomokban prédikált, nyilas érzelm_ 
párokat esketett, és közvetítette azt az üzenetet, hogy Krisztus egyháza a végsQkig való 
kitartás mellett áll, és nincs messze az igazság órája, a végsQ leszámolás a hit és a haza 
ellenségeivel. Nem túlzás azt állítani, hogy Kun páter az 1944 novemberét követQ hóna-
pokban megteremtette a „nyilas hitvalló egyház” alapjait, öntörvény_ millenáris szekta 
vezérévé vált, akinek legfQbb célja az apokalipszis elQrehozatala, a b_nös világ végsQ 
megtisztítása volt.

A Kun páter befolyása alá került nyilasok a fQváros körüli ostromgy_r_ bezárulása 
után „önállósultak”, megtorlásaik, tömeggyilkosságaik terhessé váltak a fQvárost védQ 
német és fegyveres erQknek, sQt, a nyilas politikai vezetésnek, még magának Szálasinak 
is. „A különbözQ csoportok és alakulatok egymással, valamint a német és magyar kato-
nai alakulatokkal szemben állva, nem egy esetben fegyveresen harcolva folytatták tevé-
kenységüket. A helyzet rendezésére Szálasi szükségesnek látta különmegbízott küldését 
a már erQsen szorongatott fQvárosba. Vajna ErnQ január 1-én érkezett meg repülQn, de 
kinevezésének kiplakátolásán kívül nem sokat tehetett. A razziázó csoportok nagyrészt 
irányíthatatlanná váltak.”25

Kun András népbírósági perének anyagában több utalás is olvasható arról, milyen jelle-
g_ konfliktusba keveredtek a befolyása alatt álló nyilasok más, szintén nyilas rendvédelmi 
erQkkel. Valószín_síthetQ, hogy ezek az összet_zések kapcsolatban álltak a Maros utcai 
kórházban elkövetett 1945. január 12-i tömeggyilkossággal, melyet Kun páter vezetett. 
A nyilas karhatalom közbelépése lehetett az oka annak, hogy nem vett részt személyesen 
sem a Városmajor utcai kórházban január 14-én végrehajtott gyilkosságokban, sem pedig 
az Alma utcai szeretetotthon lakónak január 19-i kivégzésében.

„Kun Andrással 1944 okt. vége felé ismerkedtem meg személyesen. P lett a megtorlás 
helyettes vezetQje Megadja Ferenc mellett. Én Bokor Dénes titkárnQje voltam és így min-
den tevékenységükrQl tudtam. Bokor Dénes és Páter Kun között annyi volt a különbség, 
hogy míg Bokor hideg megfontolással gyilkolt, addig Kun Páter QrjöngQ dühvel és talán 
többet, mint Bokor. ElsQ perctQl kezdve évezte a veréseket, elQször, mint szemlélQ, majd 
személyesen is részt vett a kínzásokban. Kun páter majdnem minden akcióban benne volt, 
ami a kerületben lejátszódott. Tudok arról, hogy Q vezetette azt a nagyszabású razziát a 
Nagyatádi Szabó u. és a Paulay Ede u. környékén, mely 700 zsidó elQállítását majd és 
kivégzését eredményezte. Budaházi Róbert pártszolgálatostól hallottam, hogy ezeket az 
embereket elQször az Andrássy út 47. sz. alá vitték, minden értéküket elvették, nagyon 
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megkínozták Qket, majd a Duna-parton kivégezték. Ez az akció Bokor Dénes és a Páter 
vezetésével és parancsára történt. Kun Páternek volt rengeteg egyéni akciója és az általa 
elfogott egyéneket szörny_ módon kínozta meg. Én ezeket a kínzásokat nem láttam, de 
a pártszolgálatosok mesélték, hogy minden képzeletet felülmúl a Páter vérszomja és kín-
zásainak módja. Még két nagyobb akciójáról tudok a Péternek. Az egyik a Maros utcai 
kórházban történt, ahol a Páter parancsára az egész kórházat meggyilkolták, nem kímélve 
az apró gyerekeket és csecsemQket sem. A másik a Városmajor utcai kórházban, ahol ha-
sonló pusztításokat végzett a Páter. Én nem láttam Qt személyesen gyilkolni, csak tudom 
a többiek elbeszélésébQl, hogy QrjöngQ szenvedéllyel gyilkoltatott és kínozta az emberek 
hatalmas tömegeit”, vallotta a kihallgatása során Fehérhegyi Katalin, Bokor Dénes titkár-
nQje a Városmajor u. 37. sz. nyilas házban.26

Kun páter 1945. szeptember elején írt vallomásában azt állította, hogy külsQ, az újsá-
gokban, folyóiratokban megjelent propaganda cikkek, illetve a Goebbels-féle rádiópropa-
ganda hatása alá került. „Eleinte meg sem mertem nézni a kínzásokat, majd bekíváncsis-
kodtam a »Védelem és megtorlás« szobájába, majd elcsúszott az elsQ pofon, a második, 
míg végleg a lejtQre lépve nem volt többé megállás. Tüzet és átkot lihegtem minden ellen, 
ami zsidó, vagy vele kapcsolatos.” De aztán ugyanott maga is beismerte, hogy a fQváros 
körüli ostromgy_r_ bezárulása után öntörvény_ lelki folyamatok kezdQdtek benne, egyé-
nisége teljesen átalakult. Az addig vallott erkölcsi törvények tagadása alapján kezdett 
új életet, ami többek között abban is kifejezésre jutott, hogy Dési Dregán Miklósnével, 
a szeretQjével, a kerületvezetQ feleségével együtt, belevetette magát a gyilkolásba. 
Apokaliptikus, pusztító energiák szabadultak fel benne, melynek vonzása az öccsét, Kun 
Károlyt is magával ragadta. Tombolása még a fQnökét, Bokor Dénest, illetve más nyilas 
vezetQket is megrémítette.

„Bukásom leginkább akkor kezdQdött, amikor az összes katonai és nyilas vezetQrétegek 
elhagyták a fQváros területét, és így fej nélkül maradva, fejetlenség lett úrrá felettünk. 
Ekkor szabadultak fel a szabadgyeplQ szárra eresztve, a szunnyadó legvadabb emberi in-
dulatok, melyek alvó félben mindnyájunknak közös, szomorú hagyatékai. Éppúgy, mint 
a betegségek, melyekre való hajlamosságunk alapcsírái mindenkiben kivétel nélkül meg-
vannak, csak alkalom kell hozzá, hogy a csírák életerQre kapjanak, míg végre dühöngQ és 
romboló formát öltenek azzal a különbséggel, hogy míg ezekre általában van orvosság, 
legalábbis megpróbálkoznak rá gyógyírt szerezni, a mi nagy betegségünkre már nem volt 
orvosság, mert eltávoztak az orvosok, a fejesek, akik durva kelevényeinket kioltották 
volna, akik irányváltoztatásra bírtak volna bennünket. Embertelen örvénylések ragadtak 
bennünket, ész nélkül rohantunk a vesztünkbe. Hazánk iránti, el nem vitatható, kezdeti 
nagy szeretetünket az ordító propaganda idegen utakra terelte, míg végül a fegyveres el-
lenségnél is ádázabb ellenségnek tekintettük a zsidót.”27

Kun András, aki a „törvény népét”, a zsidóságot törvényen kívül helyezte, és felszaba-
dította magát minden erkölcsi gátlás alól, élQk és holtak bírájaként lépett fel és megszé-
dült korlátlan hatalmától. Még a nyilas hatóságokkal is összeütközésbe került, miután a 
páter embereivel kivégeztetett egy, a parancsait vonakodva teljesítQ katonatisztet, majd 
letartóztatott és összeveretett egy rendQrtisztet is. Ekkor Bokor Dénes, felettese, és a 
Németvölgyi u. 5, számú nyilas ház parancsnoka is átmenetileg letartóztatta, majd végül 
nagy ivászat keretében „kibékült vele”. Végül a pátert a Nemzeti SzámonkérQ Szék nyo-szat keretében „kibékült vele”. Végül a pátert a Nemzeti SzámonkérQ Szék nyo-
mozói tartóztatták le 1945. január közepén Budán, de ekkor már a tábori bíróság is vádat 
emelt ellene. Utóbbi képviseletében, dr. Zekel Ágoston kérte Kun András kiadatását a 
Nemzeti SzámonkérQ SzéktQl, de sikertelenül. Zekel ezt vallotta rendQrségi kihallgatása 
során, 1945. szeptember 10-én: „Amikor mindent lenyomoztam, kötelességemhez híven 
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Kun Andrást le akartam tartóztatni és e célból többedmagammal a párthelységben meg-
jelentem. Fegyveresen ellenálltak, nem tudtam letartóztatást eszközölni, majd felettes 
hatóságom, illetve Hindy útján a Nemzeti SzámonkérQ Szék tartóztatta le Kun Andrást. 
Tette ezt annál inkább, mert a nyilas vezetésnek is tudomására jutott, hogy Kun András 
elvakultságában annyira ment, hogy elhatározta, miszerint Nidosit, Csukyt, Sédeyt és más 
nyilas vezetQket kivégeztet. Tudom azt is, hogy Kun Andrást halálra ítélték, de kegyelem 
folytán Szálasi 15 évi fegyházra változtatta át a halálos ítéletet, több ízben eljártunk és az 
elítéltet megkaparintani próbáltuk, de a SzámonkérQ Szék nekünk nem adta ki.”28

A rendQrséggel való összeütközésérQl Kun András saját maga is beszámolt vallomá-
sában, amibQl kit_nik, milyenek voltak viszonyok az ostromlott Budapesten. „Jelentést 
kaptam arról, hogy a Karácsony uccai egyik saroképület pincéjében kb. 15-20 rendQrtiszt 
dQzsöl. Megint az én vezetésem mellett kiszállt egy különítmény, az ott lévQ rendQrtisz-
teket és helyszínen összefogdosták és a Németvölgyi úti párthelyiségbe kísérték be. A 
pártszolgálatvezetQ leigazoltatta a rendQröket és szabadon bocsájtotta. Nekem azonban 
nem volt ez elég, kiküldöttem Pokornyit, aki többedmagával kiment, ismét behozták az 
elengedett rendQröket és a segítségükre kirendelt 20 másik rendQrt, ezek közül 2 vagy 
3-at megvertünk, az ütlegelésben én is részt vettem. A verést kézzel és géppisztolyagy-észt vettem. A verést kézzel és géppisztolyagy-l és géppisztolyagy-
gyal eszközöltem. A Németvölgyi u. 5. sz. házzal szemben volt a H_ség Háza, ott székelt 
Bokor és Megadja. És amikor a rendQröket behoztam, Qk is megsokallták a dolgot, féltek 
attól, hogy baj lehet a dologból, engem elfogtak és a rendQröket kiszabadították. Valahogy 
kimagyaráztuk a dolgot, ki is békültünk a rendQrökkel és a rendQrtisztekkel, de pár perc 
múlva a Várból nagy rendQri készültség jött, körülfogták a házat, engem letartóztattak, 
bekísértek, és ezt követQen ítéltek kötél általi halálra.”29

Kun Andrást feltehetQleg a nyilas hatóságok akadályozták meg abban, hogy szemé-
lyesen is részt vegyen a Városmajori úti kórház és az Alma utcai otthon lakóinak lemé-
szárlásában, úgy, ahogy ez a Maros utcai gyilkosságoknál történt. FeltehetQ ugyanakkor, 
hogy a mészárlásokat mégis az Q befolyására hajtották végre. Halálos ítéletét Szálasi 
rendkívüli kegyelemmel tizenöt évi fegyházra változtatta. Végül február elsQ napjaiban 
azzal a feltétellel bocsátották szabadon, hogy a rajvonalban harcol az oroszok ellen. Nem 
tudni, hogy a páter végül valóban fegyvert fogott-e az oroszok ellen, vagy ekkor már a 
szökésen járt az esze.

4. Pszichológusok és „fasiszta lelkek”
A Budapest ostroma idején a Budai Chevra Kadisha kórházaként, ma orvosi 
rendelQintézetként m_ködQ Maros utca 16. számú épület elQcsarnokában, márványtáblán 
a következQ felirat olvasható: „E kórház betegei és hivatásukat önfeláldozásig teljesítQ 
orvosai, ápoló és segítQ személyzete 1945. január 12-én zsidóságunk vértanúi lettek. 
Irgalom istene vigasztald meg fájó szívünket, gyógyítsd meg az emberiség beteg lelkét!”

A Városmajor környéki zsidó kórházakban és egészségügyi intézményekben végrehaj-
tott mészárlásokra már jóval a szovjet hadsereg ostromgy_r_jének bezárulása után került 
sor. A kortárs pszichológusok, pszichiáterek élénk érdeklQdést tanúsítottak a történtek 
iránt, erre utal az 1946-ban állított emléktábla szövege, mely a gyilkosságokat összefüg-
gésbe hozta „az emberiség beteg lelkével”. (Néhány évvel késQbb, amikor a „náci barba-
rizmus” megítélésében uralkodóvá vált a kommunista történelemszemlélet, ilyen szöveg_ 
emléktáblát valószín_leg nem engedélyeztek volna.)

Ez a nyilas gyilkosság-sorozat nem kegyetlenségével és brutalitásával emelkedett ki 
a Szálasi korszak tömérdek hasonló terrorcselekménye közül. Egyedisége abban állt, 
hogy a fQvárosi véleményformáló közvélemény elQször e gyilkosságok feltárása során 



PELLE JÁNOS: A NYILAS TERROR BUDÁN 81

szembesült a holokauszt valódi dimenzióival, az általa felvetett erkölcsi és világnézeti di-
lemmákkal. A Soát addig csak a háborús eseményekkel és veszteségekkel összefonódva, 
egyéni zsidók tragédiák sorozataként ismerte meg a magyar társadalom, illetve elvont, 
ideológiailag erQsen átitatott hírek formájában értesült róla. A budai nyilasok áldozatai 
civilek, elsQsorban betegek, illetve zsidó orvosok és ápolók, nQk, öregek és gyerekek 
voltak, vagyis a polgári lakosságnak az a csoportja, melyet a háború során a magyar ha-
tóságok és a német csapatok igyekeztek megkímélni – amennyiben persze nem voltak 
zsidók. 1945 áprilisában Pesten nem volt még ismert a városmajorihoz hasonló nagyság-
rend_ gyilkosságsorozat. Addig a zsidókkal szemben elkövetett gyilkosságok túlnyomó 
többsége „személytelen” maradt. A felelQsségre vonás, illetve a bírósági tárgyalás idején 
sem az áldozatok személye, sem pedig a helyszín nem volt rekonstruálható. Viszont 1945 
áprilisában a Maros utcai kórház kertjében nemcsak a vérengzQ nyilasok, a rendQrök, 
és a kirendelt vizsgálóbizottság, de a környékbeli lakosság is szembesülhetett a borzal-
makkal, s számos olyan kérdés felmerülhetett, amire alig két hónappal késQbb az közeli 
LipótmezQn a holokausztot túlélt pszichológusok és pszichiáterek válaszolni próbáltak.

Két széleskör_ ankétot tartottak 1945 nyarán: „Lelki tömegfertQzések” címmel a Magyar 
Állami Gyermeklélektani Intézet rendezésében, a másikat „A beteg néplélek és gyógyítása” 
címmel a Társadalomtudományi Társulatban. MindkettQre a LipótmezQn került sor.30

Noszlopi László már az ankétokról kiadott füzet elQszavában beleütközött abba a prob-
lémába, hogy a nyilas terrort, és egyáltalán, a nemzetiszocializmust lehet-e forradalom-
nak nevezni, vagyis egy olyan fogalmat alkalmazni rá, melyet a kommunisták kizárólag 
pozitív tartalommal használtak. „A lezajlott második világháború elQtt és alatt olyan 
mozgalomnak voltunk tanúi, mely sok tekintetben egészen egyedül áll a világtörténelem-
ben. A népirtás és ember-üldözés e mozgalma kétségtelenül valamiféle forradalom volt. 
Csakhogy régebben a forradalmak nemes célok és eszmék érdekében törtek ki, ilyeneket 
írtak zászlójukra. A közelmúlt forradalmai ellenben kifejezetten az aljasság érdekében 
keletkeztek és folytak le. Ez a mozzanatuk különbözteti meg Qket minden eddigi törté-
neti eseménytQl”, írta a pszichiáter, nyilvánvalóan hamis, tévútra vezetQ, különbségtevQ 
erkölcsi értékminQsítést alkalmazva.

Gleimann Anna A lelki tömegfertQzések fejlQdéstana cím_ elQadásában, a forradalom 
problémáját megkerülve azokra a csoportjelenségre koncentrált, melyeket egyénen belül 
nem lehet magyarázni. Szavai 1945 nyarán igencsak aktuálisak voltak: „Amikor tömeg-
ragályozásról, fertQzésrQl beszélünk, csoportokra gondolunk, amelyeket ez a fertQzöttség 
tesz egy csoporttá, legalábbis jelenségszer_leg. Ezek nem minden esetben károsak, lehet-
nek ezek a fejlQdést szolgálók, azaz hasznos ragályozások is. A kár és a haszon azonban 
mindig a társadalom szélesebb egészére vonatkozik, nem magára a csoportra, amelyik 
hordozója ezeknek a jelenségeknek.”

Gleimann Anna a tömegfertQzés több fajtáját különböztette meg. MegjegyzendQ, hogy 
a budai nyilasok mészárlásokba torkolló kollektív pszichózisában a hagyományos és 
a „modern” lelki tömegfertQzés formái összeolvadtak. Mivel a nyilasok az utolsó idQ-
szakban a gyilkosságaik között folyamatosan ünnepi lakomákat, tivornyákat rendeztek, 
a pszichiáter jogosan utalt a „bacchanális ünnep jelleg_ formákra”, melyek az ókorban a 
trák Orfeusz és a görög Bacchus ünnepein nyilvánultak meg. Ilyenkor „misztikus meg-acchus ünnepein nyilvánultak meg. Ilyenkor „misztikus meg-
szállottság alakul ki, az egyének transzcendens hatalmakban oldódnak fel, nincs határ az 
isteni és a halandó, a félelem és az agresszió, az üldözQ és az üldözött között”.

Nem kevésbé kóros jelleg_ volt a középkorban a „lidérces jelleg_ tömegfertQzés”, a 
„millenáris pánik”, világvégétQl való félelem, boszorkányság, ördögi megszállás. Ami 
a támadó ösztön kiváltásához, a félelem és a b_ntudat felkeltéséhez vezet. Az, hogy az 
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ostromlott Budapesten egy, a védQkkel azonosuló kisebb, fanatikus nyilas csoport a vég-
ítéletet vizionálta, és a démonokkal küzdve gyilkolt, nem meglepQ.

A racionális társadalmakban ezekre a tömeglélektani elQzményekre építkezve tudato-
san fertQznek kisebb csoportok. Tagjaik között vannak „megszállottak”, de józanok is, 
akik egy paranoiás rendszerre és szuggesszív erQire építenek, hogy reális szükségletüket 
kielégíthessék. „Ez a csoport a tömeg elé hamis célt t_z ki, koholt vagy torzított sérel-
mekkel felkelti bennük az Qsi indulatokat és ösztönöket és ezzel azt a csalárd szükségletet, 
hogy védekezzenek, megtoroljanak és jogukba helyezkedjenek. Valódi érdekeiket ellep-
lezik ezzel, és készek vakon rohanni a saját romlásukba. Ennek a módnak természetesen 
b_nbakra van szüksége, amit rendesen a tradíció szolgáltat. (Hogy az idQnként üldözött 
csoport, legyen néger, zsidó, pária vagy nemzetiség miért oly alkalmas, hogy felkeltse az 
ellenséges indulatokat és az üldözést, azt a mélypszichológia könnyen érthetQvé teszi.) 
De ez természetesen nem elég ahhoz, hogy az egész csoport huzamos idQre elvakuljon, 
hogy a józan belátást és kritikát eldobva, minden erkölcsös magatartást megcsúfolva a 
saját vesztébe rohanjon. Ehhez a reál-funkciót – a valósághoz való tudatos értelmi alkal-
mazkodást kell meggyöngíteni a csoport tagjaiban.”31

Ezen ponton Gleimann Anna nyíltan utalt a nyilas mozgalomra: „Ha az elmúlt évek 
történetére pillantunk, ezeket a jellegeket – t.i. a mitikus elméletképzést – lehetetlen észre 
nem venni. A nyilasok hite tele volt »földöntúli« vonásokkal és mágiával. A horoszkópok, 
a jóslatok, a »gondviselés«, a »sugallatok«, a csodavárás és a csodafegyver-hit mindenki 
elQtt ismeretes. Folyton hallottuk, hogy a lehetetlennek látszó dolgokban való hit a fontos, 
ez fogja megnyerni a háborút.”

Hermann Imre, a nagyszer_ analitikus és pszichiáter, Az antiszemitizmus lélektana 
cím_, ma is klasszikusnak számító munka szerzQje A beteg néplélek analízise cím_ 
elQadásában arra a démoni hatásra hívta fel a figyelmet, melyet a Kun Andráshoz ha- Kun Andráshoz ha-
sonló, torzult lelkület_, ugyanakkor meggyQzQ figurák gyakoroltak jórészt iskolázatlan 
és primitív követQikre, és ami egyfajta „kollektív regresszió” képében nyilvánul meg. 
„Világos, hogy a démoni hatás, vagyis a tudattalan réteg megszólaltatása a kiváltó 
személytQl is függ. Teljesen józannak ismert kispolgár senkire sem fog démonikusan 
hatni, az elmebetegség hatása alatt álló azonban, aki maga is küzd lelke titokzatos 
világával, annál inkább. Ha a csábító valamiképp sejtetni engedi, hogy nem is olyan 
józan, mint amilyennek gondolhatnák (s erre a jelzésre legalkalmasabb a démoni erQk 
bemutatása, mint amilyen a szenvedélyes düh, vagy valami, ami elmebetegségre utal), 
akkor már csaknem nyert ügye van. Az éhezQ tömeg, ahogy láttuk, lelki szerkezeté-
ben az elmebetegség felé közeledik, belQle is démoni erQ sejtetése árad, úgyszintén a 
baj miatt összeverQdött tömegbQl: most útjába állítunk valakit, aki ugyancsak ezen a 
mesgyén vándorol. Találkozni fognak és megértik egymást. SQt ez a titokzatos csábító 
vezetni is fogja a tömeget, mert démoni mivoltában könnyen a gyermekkori apának, 
anyának, tehát e különös és titokzatos tulajdonságú óriásoknak a helyébe képes lépni. A 
démoni hatást egészen különlegesen fokozza az a szinte ellentmondásos helyzet, hogy 
a csábító agitátor most rosszra csábítja, rosszra, mert a tudattalan réteg szabad feltárási 
lehetQségeivel fellazítja elfojtott ösztöneinek indulatait, és mégis, habár rosszra csábít, 
ez a csábítás mintha apától-anyától indulna ki. Nem csoda, hogy a fertQzött lélekben 
a tiltott iránti csábítás kerül elQtérbe, hiszen úgy látszik, hogy most, amikor az óriás 
apa, illetve a helyén álló valaki csábít, tehát az elfojtásos emberben lelke rossz részét 
hívogatja, a régi értékelések halomra dQlnek. Az ösztön szabad lefolytatása a fejlett 
társadalmakban tilos vagy korlátozott. Ösztöncél, csábítás és tiltott jó ezekben egymást 
részben vagy egészben fedQ fogalmak.”32
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1945 szeptemberében Szirmai RezsQ újságíró és Gartner Pál pszichiáter beszélgetett a 
kivégzésére váró Kun Andrással.33

Az újságíró szerint Kun „a megrendültség minden szembet_nQ jele nélkül” ül egy 
széken, „szürke szeme keményen és konokul villan sápadt, elszánt arcából. Néha felnevet, 
gúnyosan és mélyre fojtott sírással teli hangon, néha kijön a sodrából, de csak akkor, ha 
szerzetesi mivoltát érinti a vallató szó. Nem kétséges: ez az ember nem fél. Nem fog félni 
a kivégzés pillanatában sem. De az sem kétséges, hogy bátorsága mögött a gonoszság és 
az elvadultság hosszú árnyéka sötétlik.”

Kun András, aki a bíróság elQtt csak azt ismerte el, hogy néhány személyt „tettleg bán-
talmazott”, és mint a párt által kirendelt szónok „beszédeket tartott a végsQkig való kitar-
tás érdekében”, a következQképp magyarázta tetteinek indítékát: „A háborús események 
gyors iramban torlódtak. A vezetQk elmenekültek és mi itt maradtunk a fQvárosban, 
védelem nélkül. Az évtizedek során belénk gyömöszölt propaganda vérünkké vált. Ez a 
propaganda úgy mutatta be nekünk a bolsevistákat, hogy s személyes és családi biztonság 
és fQként az Egyház elszánt ellenségeit láttuk csak bennük. A propaganda belénk verte a 
hitet, hogy a bolsevisták mögött a zsidóság áll. A legvadabb harcok közepette itt álltam 
ezzel a hittel, elébem kerültek a zsidók és én megvertem Qket…”

Kun András reakciói, egész viselkedése, tetteinek indítékai, úgy, ahogy elQadta Qket, 
nyilvánvalóan ellentmondásosak. Gyilkosságaiért, melyeket formálisan nem ismert be, de 
csak erQtlenül tagadott, a külsQ befolyást, a náci propagandát tette felelQssé, melynek nem 
tudott ellenállni. Vagyis önmagát passzív szereplQként, szinte már-már áldozatként tüntette 
fel, azt állítva, hogy „valami elragadott… valami ár.” De ez inkább csak választott taktika 
volt, mellyel a látogatói, illetve a Népbíróság elQtt csökkenteni próbálta felelQsségét. Mivel 
tisztában volt azzal, hogy halálra ítélik, és felakasztják, fanatikus meggyQzQdésébe kapasz-
kodott, melyet a bírái elQtt igyekezett eltitkolni. Ezt az újságíró és pszichiáter is felismerte, 
ezért írta róla: „bátorsága mögött a gonoszság és az elvadultság hosszú árnyéka sötétlik.”

Papi, szerzetesi lelkiismeretével össze tudta egyeztetni a gyilkosságait. A terror legvé-össze tudta egyeztetni a gyilkosságait. A terror legvé- tudta egyeztetni a gyilkosságait. A terror legvé-
resebb idQszakában is gyónt, és figyelmen kívül hagyta a gyóntatója intelmeit. Azért, mert 
saját szavai szerint „a hazaszeretet bennem a vallásos meggyQzQdéssel párhuzamosan 
élt s a viharos hónapokban az elQbbi túltengett”. Másként mondva: Kun páter egy új, az 
addig vallottat gyökerestül megtagadó vallás apostolaként lépett fel. Jogosultnak érezte 
magát arra, hogy a keresztény erkölccsel teljes mértékben ellentétes törvények nevében 
cselekedjen, és erre buzdítsa nyilas társait is. („Krisztus nevében, t_z!”) Tetteinek igaz-) Tetteinek igaz-
ságáról még az akasztófa alatt is meg volt gyQzQdve, ezért nem rendítette meg az sem, 
amikor az újságíró a gázkamrákról, Auschwitzról, a legyilkolt milliókról beszélt neki. És 
ezért tekintette magát végsQ soron hitvalló mártírnak, aki igaztalanabbul szenved, mint 
azok az zsidók, akiket megölt.

Gartner Pál pszichiáter felhívja a figyelmet a Kun páter lényében rejlQ alapvetQ hasa-
dásra. „Milyen ellentétek a külsQségekben! Papi öltözék és géppisztoly, szelíden bongó 
orgánum és a kivégzésekre felszólító harsány vezényszó! És milyen belsQ antitézis: a sze-
lídség, az önmegtagadás alázata és a legdurvább, szadista ösztönorgiák! … Lehet, hogy 
évtizedek lemondásaiért vett elégtételt rövid élet_ irgalmatlanságával, kegyetlenségével. 
Úgy látszik, hogy bizonyos »kultúrák«, bizonyos »elvek« arra is jók, hogy valamiképp 
ésszer_vé, lehetségessé tegyék a megengedhetetlent.”

De a lélektani elemzésnél, mely az „az emberiség beteg lelkének” vizsgálata alapján 
igyekezett feltárni a holokauszt egyediségét, sokkal erQsebbnek, rövidesen kizárólagos-
nak bizonyult a Szövetséges EllenQrzQ Bizottságban meghatározó szerepet játszó szov-
jet képviselQ által diktált politikai, ideológiai értelmezés. Ez már Kun András páternek 
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a pere során is határozottan megnyilvánult, és évtizedekig meghatározta a holokauszt 
kommunista szempontú, „kanonizált antifasiszta” recepcióját. Ami már Kun András 
perének tárgyalása során, a Népbíróságon is megnyilvánult, ahogy ez kit_nt a Szabad 
Nép beszámolójából.34

A kommunista napilap cikke tudósítása eltúlozta az áldozatok számát, „ezernél is több 
áldozatról” írt, meg sem említve, hogy zsidók voltak, ezzel „személytelenítve” Qket. Arról 
is hallgatott, hogy a Maros utcai kórház, a Városmajor úti és az Alma utcai is a budai 
zsidó hitközség intézményei voltak. A szerzQ, nyilvánvalóan ideológiai okból, kerülte az 
antiszemitizmus fogalmát is, és a b_ncselekmények részletes felderítése helyett a gyors 
megtorlást tartotta fontosnak. A notórius népirtónak tartott Kun páter kivégzése után a 
tettesek motivációinak elemzése sz_k körben tárgyalt szaktudományi kérdéssé vált, nem 
sokkal késQbb pedig a magyar pszichológusok körében hosszú idQre lekerült a napirend-
rQl a zsidók ellen elkövetett tömeggyilkosságok, így a Városmajor környékén elkövetett 
mészárlások tömeglélektani rekonstrukciója.

1945 nyarán a magyar pszichoanalitikusok jó irányban indultak el az események 
elemzése során. A szakma mégis csak a hatvanas években vonta le a tömeglélektani 
következtetéseket a fanatizált tömegek, illetve csoportok által végrehajtott, náci típusú 
tömeggyilkosságokból. Az Amerikában és Nyugat-Európában született elemzéseket itt és 
most nem ismertetem. Elég, ha Arthur Koestler angolul 1967-ben megjelent, Szellem a 
gépben cím_ munkáját idézem. A zseniális magyar-zsidó szerzQ szakirodalomra támasz-áját idézem. A zseniális magyar-zsidó szerzQ szakirodalomra támasz- A zseniális magyar-zsidó szerzQ szakirodalomra támasz-
kodó leírása jól jellemzi Kun páter és az Qt követQ nyilasok irracionálisan kegyetlen, 
ugyanakkor halált megvetQ viselkedését Budapest ostroma alatt.

„Ahogyan a hipnotizált alany, a tömeglélek hatásainak kitett ember is elveszíti önálló 
kezdeményezQképességét, és szándékai a vezetQ akaratának rendelQdnek alá; »az ego 
funkciói mintegy felfüggesztQdnek«, kivéve azokat, melyek »a vezetQvel tartják a kap-«, kivéve azokat, melyek »a vezetQvel tartják a kap-, kivéve azokat, melyek »a vezetQvel tartják a kap-»a vezetQvel tartják a kap-a vezetQvel tartják a kap-
csolatot«. Ez bizonyos mentális tehetetlenséget, egyfajta enyhe holdkórosságot, megb_-«. Ez bizonyos mentális tehetetlenséget, egyfajta enyhe holdkórosságot, megb_-. Ez bizonyos mentális tehetetlenséget, egyfajta enyhe holdkórosságot, megb_-
völtséget okoz, amely azonban a vezetQ utasítására bármely pillanatban a legerQteljesebb 
aktivitásba csaphat át. A tömeg hajlamos fanatikus (vagy hQsies) – azaz célirányult – vi-
selkedést tanúsítani, mert a tagjai közti egyéni különbségek átmenetileg háttérbe szorul-
nak, kritikai képességük álomba merül, és az egész intellektusa ekképpen egy primitív kö-
zös nevezQre redukálódik, egy olyan kommunikációs szintre, amely mindnyájuké – a cél-
irányultság is együgy_séget jelent. A tömeg érzelmi dinamizmusa ugyanakkor az egyének 
közötti kölcsönös indukció következtében – a vászon rései (vagy a szemellenzQk) mind 
egy irányba mutatnak –erQteljesen felfokozódik. Amolyan rezonanciahatás ez, amely a 
tömeg tagjait azzal az érzéssel tölti el, hogy egy ellenállhatatlan erQ részei; ráadásul egy 
olyan erQé, amely egyúttal ex hipothesi tévedhetetlen is. Az azonosulás feloldoz az egyé-
ni felelQsség alól; a kezdeményezQkészség és a felelQsség érzése – akárcsak a hipnotikus 
összhang állapotában – a vezetQ akaratának alárendeltségébe kerül. Ez szöges ellentéte a 
»hierarchikus tudatosságnak«, a szabályok által irányított hierarchia korlátain belüli egyé-hierarchikus tudatosságnak«, a szabályok által irányított hierarchia korlátain belüli egyé-«, a szabályok által irányított hierarchia korlátain belüli egyé-, a szabályok által irányított hierarchia korlátain belüli egyé-
ni szabadság tudatának. A hierarchikus tudatosság kettQs, Janus-arc; a tömeglélek lapos, 
szemellenzQs profil. A tömeg tudatállapota nemcsak a személyes felelQsség érzését füg-
geszti fel, de az egyén önérvényesítQ törekvéseit is. Ezzel a paradoxonnal már korábban is 
találkoztunk. Az egyént a csoporttal való azonosulás több értelemben is önzetlenné teszi; 
közömbössé a veszély és kevésbé érzékennyé a fájdalom iránt – ez a hipnotikus érzéste-
lenítés egy formájának nevezhetQ. Baráti, altruisztikus és hQsies cselekedetekre készteti 
– egészen az önfeláldozásig, ugyanakkor pedig könyörtelenné és kegyetlenné teszi a cso-
port ellensége vagy áldozata iránt. A fanatikus csQcselék tagjai által elkövetett bestiális 
cselekedetek azonban személytelenek és önzetlenek; céljuk az egész – vélt vagy valós – 
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érdekeinek szolgálata, és tetteseik nemcsak ölni, de halni is készek ezekért az érdekekért. 
Más szavakkal: a csoport önérvényesítQ viselkedése tagjainak önmeghaladó magatartásán 
alapul, s ez a csoport érdekében személyes érdekeik, de akár életük feláldozását is 
jelentheti. Vagyis a tagok altruizmusa táplálja a csoport egoizmusát.”35

A pszichológiai elemzések közelebb visznek bennünket ahhoz, hogy megértsük az 
1944 végén és 1945 elején Budapesten elkövetett tömeggyilkosságokat, azt az örvénysze-
r_ folyamatot, melyben a nyilasok, fanatikus vezetQiket követve, az utolsó pillanatokig 
folytatták az öldökléseket, méghozzá úgy, hogy mindezt jogos önvédelemként élték át. 
Az események teljes rekonstrukcióját, hiánytalan magyarázatát persze hiába reméljük. 
Mégis, az emberi lélek legmélyebb bugyraiból feltörQ agresszió és téboly vizsgálatából 
levont következtetéseket a jövQ nemzedékek sem hagyhatják figyelmen kívül.

1 Érdemes itt megemlíteni Lackó Miklós (Nyilasok, 
nemzetiszocialisták, 1966), Teleki Éva (Nyilas 
uralom Magyarországon, 1974) és újabban Paksa 
Rudolf (Szálasi Ferenc és a hungarizmus, 2013) 
munkáit, illetve Karsai László megjelenés elQtt 
álló Szálasi-monográfiáját.

2 Lásd: Vihar Béla: Sárga könyv. Adatok a magyar 
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34 Felakasztották a tömeggyilkos Kun pátert
 
 A büntetQtörvényszék zsúfolásig megtelt tárgya-

lótermében óriási érdeklQdés közben tárgyalta a 
népbíróság Jankó-tanácsa Kun András páter véres 
b_nügyét. Amikor bevezették a tárgyalóterembe 
a megbilincselt vádlottat, a tömeg hangosan tün-
tetett ellene. Körülötte rendQrök és fogházQrök 
vontak kordont, hogy megvédjék a közönség 
dühkitörésétQl és az esetleges lincseléstQl.

 Az elnök ismerteti a vádiratot, amelybQl kiderül, 
hogy ezernél is több ember halála terheli ennek az 
elvetemült embernek a lelkiismeretét. A bíróság 

elQtt fejét felszegve, cinikus hangon, konokul 
tagadott. B_nösségét nem ismerte el, s csak kisebb 
bántalmazásokat és rablásokat volt hajlandó beval-
lani. Kijelentette, hogy csak novemberben kapta 
meg a hercegprímás rendeletét, amely eltiltotta a 
papi funkcióktól és a reverendától. A hallgatókö-
zönség elborzadva, meg-megújuló tüntetések kö-
zött hallgatta az elkövetett szadista kegyetlenségek 
történetét, amelynek egy része nyomdafestéket 
sem t_r.

 Leírhatatlan bestialitás
 Kornitzer Simon kereskedQ megrázó vallomásá-

ban mondotta el, milyen válogatott kínzásokkal 
gyötörték Kun páter vezetésével az embereket a 
Városmajor utcai nyilas-házban, míg végül vala-
mennyit a Duna-parton kivégezték. Hasonlóképp 
vallott dr. Morelli József ügyvéd, míg Bernát 
József egyetemi hallgató egy partizáncsapat két 
vezetQjének meggyilkolásáról tett vallomást. 
Kiderült, hogy egy Lackovics József nev_ pap 
is volt a nyilas brigantik között. Müller Károly 
könyvkiadó szintén a nyilas bandák borzalmairól 
vallott, ahol dQzsölve, felhalmozott ékszerek 
között, válogatott kínzásokkal pusztították az 
elQállítottakat a nyilas hóhérok. TetQfokára hágott 
az izgalom, amikor elmondta, hogy két fiatal 
lánnyal és egy nyilas fiúval, aki néhány üldözött 
nQn akart segítni, milyen minden perverz fantáziát 
meghaladó ás leírhatatlan bestialitással bánt el Kun 
páter. A közönség tombolva szidalmazta a vádlot-
tak padján dacosan, cinikusan ülQ tömeggyilkost.

 A szembesítések során Kun páter mindent gyáván 
tagadott, sQt, vakmerQen szemébe mondta a terhe-
lQ tanuknak: egy szó sem igaz az egészbQl!

 FogházQr állította a bíróság elé Fehérhegyi Katalin 
17 éves magántisztviselQ nQt, aki a több ezer gyil-
kosságért néhány héttel ezelQtt kivégzett Bokor 
Dénes nyilas ház parancsnok titkárnQje volt. 
Hátborzongató vallomásában mondotta el a nyilas 
házakban elkövetett gyilkosságokat. Kijelentette, 
hogy Kun Péter megtorlásvezetQ-helyettes volt, 
ötvenes csoportokban vitték kivégzésre Kun páter 
parancsára az elQállított üldözötteket. Ipper Sándor 
arról vallott, hogy papírt dugtak a lábujjai közé, 
meggyújtották, úgyhogy mindkét lábfeje leégett. 
Stern JenQné elmondotta, hogy látta, amikor Kun 
páter a Maros utcai kQrházban rendezett vérfür-
dQnél halomszámra gyilkolta a csecsemQket és az 
aggokat egyaránt. A kegyetlenkedésrQl vallott még 
báró Perényi Katalin tisztviselQnQ is.

 Ezzel befejezQdött a bizonyítási eljárás, és dr. 
Matizfalvy István népügyész vádbeszédében azt 
fejtegette, hogy amit a vádlott az egyházparan-
csainak megtagadásával, a gy_lölet hirdetésével, 
papi ruhában cselekedett, a legvisszataszítóbb b_n, 
páratlanul álló hitványság, a legnagyobb szent-
ségtörés az egyház ellen, ami a legsúlyosabb 
megtorlást kívánja. Ortutay Gyula nemzetgy_lési 
képviselQ, megbízott közvádló azt fejtegette, hogy 
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ebben a b_nperben két vádlott van: Kun András 
és a nemzeti szocializmus. Nemcsak a magyaroké 
az a szomorú hírhedtség, hogy pap is került a náci 
bitangok közé, hanem akadt egy állam, amelynek 
feje pápai reverendájával szankcionálta legfQbb 
b_nöket. Kun András a legaljasabb hazaáruló, aki 
részese volt a magyarság politikai és erkölcsi meg-
tévesztésének. Halálbüntetés kiszabását kérte.

 A védQbeszéd idején Kun András még az utolsó 
szó jogán is tagadott.

 A népbíróság ítéletében tömeggyilkost kötél általi 
halálra ítélte, azzal az indoklással, hogy a szörny_ 

bestialitások olyan tömegét követte el, amelyre 
még a halálbüntetés sem megfelelQ megtorlás. 
Ezen a földön azonban más büntetés kiszabása 
nem áll rendelkezésre. Ezután megkérdezte Kun 
Andrástól, hogy kegyelmet kér-e, mire a nyilas 
páter kegyelemért könyörgött. A bíróság azonban 
a kérelmet elutasította, és az ítéletet nem sokkal 
késQbb a fogház udvarán, több száz fQnyi tömeg 
elQtt végrehajtották.

Szabad Nép 1945. szeptember 20.
35 Arthur Koestler: Szellem a gépben. Európa 

Könyvkiadó, 2000, 324–325. o.


