
 
Egyházi vizsgálatok Kun András minorita  páter ügyében 1944–1945-ben  Kurucz Ádám  
A háborús és népellenes bűntettek elkövetésében bűnösnek talált és kivég-zett Kun András minorita szerzetes vélt és valós bűntettei 1945-ben orszá-gosan ismertté váltak. Hírhedt cselekedetei miatt napjainkig visszatérő alakja a szak- és szépirodalomnak egyaránt.1 A római katolikus egyház több mint másfél évvel népbírósági tárgyalása előtt a lehető legmagasabb szin-ten foglalkozni kezdett személyével. Az Esztergomi Prímási Levéltárban őrzött dokumentumok alapján három – párhuzamosan futó – ügy tanul-mányozható: egyházjogi helyzetének tisztázása, ittas duhajkodása és a Boldog Katalin Nagyleányotthonban lefolytatott nyilas razziában való sze-repvállalása és annak következményeinek kivizsgálása. Az alábbiakban e három esetet ismerheti meg az olvasó abban a kronologikus sorrendben és abból a szemszögből, ahogyan azok az egyházi vezetők elé kerültek 1944 januárja és 1945 szeptembere között. A tanulmány – a rendelkezésre álló források alapján – bár egyoldalúan az egyházi hatóságok szemszögéből ismerteti az eseményeket, az már elöljáróban is említést érdemel, hogy eljárásukat mindvégig a lehető legalaposabb körültekintés és minden érin-tett fél meghallgatásának igénye jellemezte.  Kun András egyházjogi helyzete és részeg duhajkodása Kun András egyházjogi helyzetének kérdése dr. Hamvas Endre protonotá-rius kanonok, budapesti általános érseki helytartó 1943. december 30-án kelt levele nyomán került Serédi Jusztinián, Magyarország bíboros herceg-prímása elé. Hamvas – aki azzal kezdte levelét, hogy a hercegprímás bizo-nyára emlékezni fog arra a minoritára, aki egy kultúrház avatásakor2 prog-ramon kívül fellépett és elénekelte a Magyar Miatyánkot – arról számolt be, hogy Kun  „jelentkezett [nála] azzal, hogy rendjétől ½ évi szabadságot kapott, me-lyet Budapesten anyjánál tölt és valami beosztást kért. Azt mondtam – ír-ja Hamvas – most nem tudok adni. Beszélgetés közben elárulta, hogy a la-ikus státusba3 akarja magát tétetni és máris beiratkozott az egyetemre.4 Ügyének elintézéséig azonban szeretne egyházi funkciót viselni. A misé-zést, ha iratai rendben vannak nem tiltom meg neki, de adható-e, neki 

 
1  Kun András hírhedtté vált tetteiről és azok történeti megítéléséről levéltári források, 

sajtóhírek és visszaemlékezések alapján összeállított korábbi kutatási eredményeim: 
KURUCZ ÁDÁM: Kun páter a 21. századi történetírásban. In: Létünk, 2017. 3. sz. 173–
193. p.; UŐ: Adalékok Kun András, a nyilasterror emblematikus alakjának 
tevékenységéhez. In: Létünk, 2019. 4. sz. 139–158. p. 

2  A kézírásból nem kivehető, hogy melyik kultúrházról van szó, feltételezhetően az 
ünnepségen Serédi Jusztinián és Hamvas Endre is jelen volt. 

3  Laikus – az a világi hívő, aki nem tagja a klérusnak, vagyis a papi testületnek 
4  Kun András egyetemre történő beiratkozására a vizsgált iratcsomóban ez az egyedüli 

utalás. 
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instructió azon a számon, hogy az »apostoli szentszék döntésének úgyis alá fogja magát vetni«?” – zárta sorait a helytartó.5  Annak érdekében, hogy a kérdésben megalapozott döntést hozhasson, 1944. január 11-én Serédi Jusztinián levélben fordult dr. P. Péchy Alán Miskolcon székelő minorita tartományfőnökhöz. Tájékoztatta, hogy egy laicizálását6 kérő minorita, bizonyos P. Kun András – aki állítása szerint fél évre szabadságot kapott és Budapesten az V. kerületben, a Váci út 16. szám alatt választott magának lakhelyet – gyóntatási joghatóság megadásáért fordult hozzá. A hercegprímás hozzáfűzte: Kun laicizálási kérelmét a szen-telés érvénytelenségére hivatkozva adta be,7 ezért a misézésre sem adhatja meg számára az engedélyt. Válaszul a tartományfőnök 1944. január 14-i keltezéssel közölte: Kun András minorita rendi áldozópap összeférhetetlen természete miatt már kétszer részesült monitio canonica-ban,8 és tőle azzal az indoklással kért hat hónapra (1943. december 1-jétől 1944. június 1-jéig) szóló exclaustra-tio-t,9 hogy ez idő alatt elintézhesse a reductionem ad statum laicalem-et, vagyis világi állapotba való visszahelyezését. E körülményekre való tekin-tettel nem javasolta a kérelem pozitív elbírálását. A kapott információk alapján Serédi 1944. január 19-én üzent Hamvas Endrének. Tájékoztatta: „az az álláspontom, hogy nevezettnek gyóntatási joghatóság egyházmegyém területén ne adassék”. Továbbá a misézési en-gedély megadását ahhoz a feltételhez kötötte, hogy laikus státuszba való visszahelyezését nem szentelésének érvénytelensége címén kérelmezte. Ezzel a Kun-ügy „első felvonása” le is zárult, Kun András nem nyert alkal-mazást az esztergomi főegyházmegyében. Kun szabadságának lejárta után – amint az dr. Drahos János eszter-gomi általános érseki helytartó 1944. november 6-án Hamvas Endre hiva-tali utódjának, Witz Bélának írt leveléből kiderül –, 1944. június 13-án személyesen kereste meg Drahost, ezúttal őt kérve: vegye alkalmazásba az egyházmegyében, adjon számára misézési engedélyt és gyóntatási jogható-ságot. Egy iratot is bemutatott – ezt Drahos ekkor nem vizsgálta meg ala-posan –, amiben 1944. május 29-i keltezéssel az állt, hogy további hat hó-napra meghosszabbítást nyert kolostoron kívüli tartózkodási engedélye. Az 
 

5  Prímási Levéltár, Esztergom. 3108/1945. (= Kun Andrásra vonatkozó iratok.) A 
tárgyban folytatott teljes levelezés ebben az iratcsomóban található, ezért csak az 
egyéb felhasznált forrásokra hivatkoztam a továbbiakban. 

6  Laicizálás – A felszentelt pap világi hívek jogi állapotába történő visszahelyezése a 
cölibátusra tett eskü szentszéki felmentése által. 

7  A gyóntatási joghatóságot (iurisdictio) csak a területileg illetékes megyéspüspöktől 
kaphatta meg Kun, ugyanakkor amennyiben valóban szentelése érvénytelenségére 
hivatkozott – erre vonatkozóan máshol nincs utalás –, azzal eleve kizárta magát 
kérelme pozitív elbírálásának lehetősége alól, tudniillik a gyóntatási joghatóság 
előfeltétele volt az érvényes papi felszentelés. 

8  Monitio canonica – hivatalos egyházi intés, büntetést megelőző kánoni figyelmeztetés 
9  Exclaustratio – a fogadalmas szerzetesnek illetékes előljáró által adott engedélye arra, 

hogy ideiglenesen szerzetesi közösségén kívül élhessen. Szerzetes marad és 
fogadalmai kötelezik, szerzetesi ruháját viselheti Az idő leteltével vissza kell térnie a 
szerzetesi közösségbe. 
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ügyben Serédi Jusztinián 1944. július 11-én újabb elutasító határozatot hozott, amit közölt is Kunnal: „a körülményekre való tekintettel legna-gyobb sajnálatomra nem áll módomban Tisztelendőségedet egyházme-gyém papjai közé felvenni, sem egyházmegyém területén alkalmazásához hozzájárulva a szükséges jurisdictiót10 megadni.” Bár Kun András ügye ezzel ismét rövid úton nyert elintézést, fővárosban maradásának kérdése egy eddigiektől független megkeresés eredményeként hamarosan ismét felvetődött.  Történt ugyanis, hogy 1944 októberében egy budapesti rendőrtisztvi-selő, bizonyos Bajai László arra a meggyőződésre jutott, hogy nem hivata-los formában értesíti a hercegprímást egy minorita atya hónapokkal ko-rábban elkövetett kihágásáról. „Vártam és magam akartam meggyőződni sok mindenről” – indokolta késlekedését. 1944. október 8-án megfogalma-zott állítása szerint már több pap barátja felhívta figyelmét erre a szerzetes-re. A rendőrtisztviselő előre bocsátotta, hogy véleménye szerint a szóban forgó Kun András helytelen és veszélyes utakon jár. Megállapítása szerint illegitim módon tartózkodik Budapesten, fugitivus11 szerzetes, aki hóna-pokkal korábban Erdélyből érkezett. „Hébe-hóba misézik ugyan, de megél-hetése nincs biztosítva és könnyelmű élete apostaria-ba12 sodorhatja. Ér-demes lenne őt sarokba szorítani a saját és az Anyaszentegyház érdekében” – fogalmazta meg aggodalmait Bajai, aki mellékelte az esetről készült jegy-zőkönyvet is.  Ebből kiderül, hogy 1944. január 30-án, éjjel negyed 12-kor Csejtei Imre rendőr és Kőszegi Zoltán próbarendőr záróra-ellenőrző szolgálatukat látták el, amikor észlelték, hogy a IX. kerület Liliom utca 18. szám alatti László és Bajó étterem ajtaja még nyitva van. Beléptek a helyiségbe, ahol Bajó Emil étteremtulajdonos azzal sietett Csejteihez, hogy vendége – az ekkor még nem azonosított Kun – a helyiségből többszöri felszólítás ellené-re sem akar távozni. A belső helyiségbe vezette a járőrt, aki – jelentése szerint – látta, hogy a reverendát viselő későbbi feljelentett, ittasnak látszó állapotban „lármás hangon kiabálva” Bajót meg akarja pofozni, amiért ő a helyiség elhagyására szólította fel. Csejtei a hangoskodót – papi mivoltára való tekintettel –udvariasan kérte: hagyja el a helyiséget, mert már elmúlt a záróra. Erre többszöri győzködés ellenére sem került sor, sőt kiabálni kezdett és a járőrt is pofonokkal fenyegette meg. Mindeközben a társaság-ban lévő hölgy és egy honvéd zászlós is kérlelte Kunt: távozzanak, de hiába. Ekkor Csejtei – megelégelve a huzavonát – megragadta a karját és kivezet-te a botránykeltőt. Az említett hölgy és a zászlós kérésére a rendőrök elte-kintettek az előállítástól, mert megígérték: hazakísérik a részeg papot – aki időközben a kiabálással is felhagyott. Csejtei Imre bemondás alapján állapította meg, hogy a kihágást Kun András követte el, aki ellen megtette a szükséges feljelentést a IX. kerületi rendőrkapitányságon. Kun később az intézkedő rendőr ellen – eljárása 

 
10  Jurisdictió – joghatóság  
11  Fugitivus – olyan szerzetes, aki elöljárói engedély nélkül, de visszatérési szándékkal 

elhagyja a szerzetesházat és egy napig vagy hosszabb időtartamra jogtalanul távol 
marad 

12  Apostaria abordine religioso – szerzetesi hitehagyásra, ha valaki a szerzetesi 
fogadalmait megszegve elhagyja rendjét 
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miatt – panaszt tett az osztályparancsnokságon, ezért nem büntetőparan-csot kapott, hanem tárgyalásra került sor. A rendőrbíró 30 pengő vagy 6 napi elzárásra ítélte, mert nyilvános helyen ittas állapotban botrányt oko-zott, de az ítélet végrehajtását papi mivoltára való tekintettel egy év próba-időre felfüggesztette. Kun könyörgött, hogy az egyházi hatóságot ne értesít-sék a történtekről, aminek a rendőrbíró helyt is adott, így a kihágás ekkor nem került a hercegprímás elé, csak októberben informális úton. Serédi – feltehetően a fenti felvetések eredményeként – 1944. október 14-én ismét Péchy Alánhoz fordult, felvilágosítást kérve arra vonatkozóan, hogy Kun kapott-e újabb exclaustratio engedélyt, s ha igen, Budapesten miből tartja fenn magát? A felvetés jogos volt, hiszen nem nyert alkalma-zást az egyházmegyénél és gyóntatási joghatóságot sem kapott.  Botrányos prédikáció a városmajori templomban Októberben Kun ismét hallatott magáról, ami Drahos János figyelmét is felkeltette. Értesült ugyanis, hogy október 22-én vasárnap egy idegen pap – feltételezhetően Kun András – „különös bevezetéssel és tartalommal” mondott beszédet a városmajori Jézus Szíve plébániatemplomban. Októ-ber 27-én jelentéstételre szólította fel a „házigazdát”, Kriegs-Au Emil13 pápai kamarás plébánost. Előre bocsátotta: „ha tényleg Kun Andrásról van szó, annak nem volt joga prédikálni, sem a városmajori templomban, sem másutt az esztergomi főegyházmegyében, mert tőle a jurisdictió megtagad-tatott és így igehirdetési hatalma sincs. Tdőségednek nem lett volna szabad őt prédikálni engedni. A jövőben gyakoroljon gondos ellenőrzést ilyen vonatkozásban” – figyelmeztette a helytartó. Kriegs-Au Emil 1944. október 30-i válaszában tájékoztatta feljebbva-lóját: ő már október 23-án e tárgyban magyarázatot adott a budapesti álta-lános érseki helytartónak, „aki azt megértéssel fogadta”. A plébános el-mondása szerint „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.” Megígérte továbbá, mihelyst alkalma nyílik rá, személyesen is részletes beszámolót ad. Drahos János 1944. november 6-án ismertette Witz Bélával a plébá-nos álláspontját, felidézve annak fentiekben ismertetett szavait. Kiemelte:  „Bármint is van ez a különös dolog P. Kun András minorita további egy-házi szereplésének kérdése rendezést igényel. A nevezettnek kolostoron kívüli legitim tartózkodása idejére volt misézési engedélye a főegyházme-gye területén, de a gyóntatási joghatóság kifejezetten is megtagadtatott tőle. A nevezett szerzetében kapott két kánoni megintés után – ezt bizal-masan jelentem – azért kért és f. é. jún. hó 1-ig terjedően nyert engedélyt kolostoron kívüli tartózkodásra, hogy laikus statusba való visszahelyezé-sét elrendezze. Ezért nem kapott jurisdictiót.”  Folytatva az ügy taglalását, Drahos beszámolt a június 13-i látogatásról, amikor is Kun személyesen jelent meg nála, de akkor benyújtott kérelmét 
 

13  Kriegs-Au Emil szervezte meg a városmajori plébániát az első világháború után és az 
ő plébánossága alatt épült fel az ún. városmajori kistemplom, majd a Jézus Szíve 
Plébániatemplom. Új Ember, 1955. október 16. 3. p. 
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július 11-én kelt határozatával a hercegprímás elutasította. Felidézte, hogy bemutatott egy dokumentumot, miszerint kolostoron kívüli tartózkodási engedélye meghosszabbítást nyert. Kérte a helytartót, „szíveskedjék ezt az iratot bekívánni, alaposan betekinteni, esetleg arról egy másolatot ide be-küldeni, hogy ügyében megfelelő rendelkezés történhessék.” Végül tudatta vele: „Rendfőnökéhez f. é. okt. 14-én intézett megkeresésre Miskolcról eddig – sajnos – válasz nem érkezett.” A hercegprímáshoz csak mindezek után jutott el Péchy Alán hivatali utódjának, P. Ladányi Lászlónak 1944. október 27-én kelt levele. Tájékoz-tatta: Kun András június 1-ig kapott exclaustratio-ját az április 26–27-én Szegeden tartott definitorium14 hozzájárulásával az akkori Delegatus Pro-vinciális15 fél évvel meghosszabbította (1944. december 1-jéig), és az erről kiállított okmányt már Ladányi írta alá. Eközben Kun a Delegatus atyától engedélyt kért és kapott arra, hogy tábori lelkészi szolgálatra jelentkezhes-sen.16 Ladányi az alábbiakban foglalta össze Kun aktuális egyházjogi hely-zetét:  „Az első exclaustratiot arra kapta P. Péchytől, hogy laicizálását elintézhes-se, a másodikat pedig azért kapta, hogy szegény szülőit intensive támo-gathassa. Mielőtt ezt neki kiadtam volna, személyesen adtam tudtára, hogy további meghosszabbítás nem áll módomban az Apostoli Szentszék-től kapott jogomnál fogva sem, s így dec. 1-én vagy visszajön a rendházba vagy keres magának Ordinariust17 és sekularizál.18 Saját bevallása szerint ez idő alatt óraadásból (olasz és hegedű) tartja fenn magát ezen idő alatt. A rendfőnök változás19 következtében történhetett meg az újabb exclaust-ratio illetve a meghosszabbítás bejelentésének elmulasztása az Ordinári-usnál.”  Kriegs-Au Emil plébános számonkérése Witz Béla 1944. november 10-én válaszolt Drahos János november 6-i – a városmajori plébániatemplomban történtekkel kapcsolatos – levelére. Beszámolója szerint a plébánost szombaton (1944. október 28.) a Helynök-ségre20 rendelte, hogy számot adjon a kérdéses eseményről. Witz meghall-gatva a referátumot, magatartását rosszallta és erősen helytelenítette. Meghagyta: Kunnak misézési engedélyt többé nem adhat és adja tudomá-

 
14  Definitorium – választott bizottság a szerzetesrendeknél, amelynek feladata, hogy 

segítségére legyen a rend- vagy kerületi főnöknek a rendet érintő fontosabb ügyekben 
15  Delegatus Provinciális – a szerzetesrend tartományának (provincia) főnöke 
16  Tábori lelkészi szolgálatára vonatkozóan jelenleg nem áll rendelkezésre több forrás. 
17  Ordinarius – rendes joghatósággal bíró egyházi főhatóság 
18  Sekularizál – itt a világi hívek sorába való visszahelyezkedésre utal 
19  1944-ben több személyi változás is történt a minorita rend élén. 1944 februárjában 

betegsége miatt lemondott dr. Péchy Alán rendfőnök, akinek helyére P. Bujnovszky 
Aurélt választotta a római rendi nagytanács, de őt egészségi állapota megakadályozta 
hivatali székének elfoglalásában. Ezért az ügyek vitelére dr. P. Merényi Vince szegedi 
házfőnök-plébánost delegálták. 1944 májusában P. Ladányi László egri házfőnököt 
választották a magyar rendtartomány új főnökének. Magyar Élet, 1944. február 20.; 
Magyar Jövő, 1944. február 20. 3. p.; Nemzeti Újság, 1944. február 25. 9. p.; Eger, 
1944. május 6. 3. p. 

20  Helynökség – Budapesti Általános Érseki Helytartóság. 
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sára, hogy máshol sem tarthat istentiszteletet, mert az erre vonatkozó en-gedélyt megvonja tőle. Hozzátette: egy ilyen jámbor és idős plébánostól több pasztorális21 bölcsességet várt volna el. Witz szerint Kriegs-Au Emil azon véleménye, hogy magyarázatát ő megértéssel fogadta, csak alátá-masztja a naivitásáról elterjedt általános véleményt. Witz ezt követően P. Kunt is a Helynökségre rendelte, elsősorban azért, hogy tisztázza magát a felmerült „rágalmakkal” kapcsolatban. Rész-letekbe nem bocsátkozott vele, mert időközben a fültanúktól is teljesen ellentétes híreket kapott. A helytartó az ügy egészének „bírálata, tónusa, beállítottsága révén” kijelentette, hogy amit Kun tartott, az nem minősült szentbeszédnek, és bizony sokakat mélyen megbotránkoztatott. Ebből kifolyólag azon kérését, miszerint, engedje meg Budapest bármely temp-lomában – az általa kijelölt órában – liturgia és szentbeszéd tartását, nem teljesítette, sőt ezektől a tevékenységektől szigorúan eltiltotta. Hivatkozott arra is, hogy a nála lévő iratok szerint Kun nem is tartózkodhat Budapes-ten, kolostorában kellene lennie, fegyvert sem viselhet pap, pártmozga-lomban pedig jelentősebb szerep vállalásához szentszéki engedéllyel kelle-ne rendelkeznie. Witz konstatációira Kun válasza az volt, hogy rendi hatóságától de-cember 1-jéig engedélyt kapott a kolostoron kívüli tartózkodásra és meg-ígérte: ezt írásban is be fogja mutatni. Fegyverhasználatát azzal indokolta, hogy élete állandó veszélyben forog, de – hangsúlyozta – használni kizáró-lag a morálisan megengedett esetekben fogja, ami ilyen helyzetben köteles-sége is. A pártmozgalomban való szereplésével kapcsolatban megígérte: azt el fogja intézni a kormányhatalom. Kiemelte: az nagyon bántja és meg is ütközik rajta, hogy attól tiltják el, amit az ordo22 szerint megtehetne, de – mint mondta – majd ezt is elintézteti. Végezetül szavát adta, hogy hétfőn (1944. október 30.) iratait beviszi. Erre azonban nem került sor.  Időközben (október 28-a és november 10-e között) Witz is megkapta a Serédinek címzett rendfőnöki levelet, miszerint Kunnak december 1-jéig a kolostoron kívüli tartózkodásra engedélye van. „Megkísérlem, hogy ezen engedélyt bemutassa – folytatta Witz –, de alig hiszem, hogy erre megkap-hatom.” Arra a véleményre helyezkedett, hogy Kunra semmiféle egyházi fenyítés nem fog hatni, nem törik meg, „de makacsabbá válik és az egyházi rendelkezéseknek aligha fogja magát alávetni és megjátssza az »üldözött« szerepét”. Ezért javasolta: engedjék, hogy „essen bele abba a verembe, amit maga ásott magának. Ez a verem pedig az, hogy ő laicizálását kérte.” Witz logikusan érvelt:  „ennek elismerése esetén semmit sem tehet és kifelé ennek kihangsúlyo-zása mindennél hatásosabb lenne, mert mindaz, amit eddig tett, valóban csak olyantól telik ki, aki lélekben már régóta távol áll a papságtól. A reá kiszabható egyházi fenyítéseknek nem kell okvetlenül elmaradniok, mert egy laicizált sem tehet akármit. De kezdeni vagy bármit is tenni vele szemben mindent figyelembe véve, legajánlatosabb laicizálásának perfek-tuálása vagy legalábbis ez irányú törekvéseinek kihangsúlyozása. Ez úgy-

 
21  Pasztorális – lelkipásztori. 
22  Ordo – szerzetesrend. 
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szólván mindent megértet s az ő részéről minden mentegetőzést és véde-kezést kizár, mert a saját maga vetette hurokba került.”  Kun András részvétele a Boldog Katalin Nagyleányotthonban végrehajtott nyilas razziában 1944. november elején ismét új fejezet nyílt Kun András ügyében. Witz Béla a Szent Jobb Veszprémbe történő átszállítása23 miatt 6-án és 7-én nem tartózkodott Budapesten. 7-én este érkezett vissza hivatalába, ahol a Nunciatúra24 azon üzenetével fogadták, hogy P. Kun Andrást legutóbbi botránykeltő eljárása miatt haladéktalanul fossza meg a reverenda viselé-sének jogától, annak érdekében, hogy a polgári hatóság is eljárhasson vele szemben. Amint arról a helytartót értesítették, erre vonatkozóan a Kül-ügyminisztérium már ígéretet tett a Nunciatúrának.  „Én erre azt feleltem – írta Witz november 9-én Serédi Jusztiniánnak –, hogy semmiről sem tudok semmit, mert jelentést senki sem tett a történ-tekről. P. Kun egyébként is minorita, dec. 1-ig engedélye van a kolostoron kívüli tartózkodásra, rendi ruhát visel, s tartományfőnöke Egerből ren-delkezhetik vele. Pesti magatartását feltétlenül hajlandó vagyok ellenőriz-ni, de az ügy megvizsgálása nélkül nem kezdeményezhetek semmit.”25  Witz reggel azonnal hozzálátott a nyomozáshoz. Próbálta elérni Klinda Pált, a Nagyleányotthonban működő hadiüzem (varroda) igazgatóját, va-lamint Kun Andrást, hogy mindkét érintett felet meghallgathassa az ügy-ben – egész nap eredménytelenül. Noha a mielőbbi intézkedést az is indo-kolta, hogy a Nunciatúra aznap további két üzenetben kérte intézkedését. Witz válaszüzenetében mindössze azt kérte az eljárás felgyorsítása érdeké-ben, hogy legalább pár sorban jelezzék a történteket, mivel hivatalos felje-lentést senki sem tett. Miután a Nunciatúra ennek nem tett eleget, maga adott utasítást, hogy másnap a helyszínen vizsgálják ki a történteket és jegyzőkönyvet vegyenek fel.  
„Jegyzőkönyv [a Boldog Katalin Nagyleányotthonban 1944. november 5-én történtekről]  Felvétetett a Római Katholikus Boldog Katalin Nagyleányotthon, XII. Bu-dakeszi út 46. sz. alatt 1944. november 9-én délelőtt ½ 11 órakor, Bene-dek Katalin Domonkosrendi nővér gondnok és dr. Tóth K. Jónos külügy-minisztériumi szentszéki referens, mint a budapesti érseki helytartó úr megbízott ügy hallgatója jelenlétében, az 1944. november 5-én történt eseményekről.  Jelen vannak 65-en az Otthon lakói és a Hadiüzem alkalmazottai közül. 

 
23  Szálasi Ferenc döntése alapján 1944. november 6-án délután 2 órakor a koronázási 

jelvényeket – a palást kivételével – Veszprémbe szállították. CENTGRAF KÁROLY: 
Budától Kőszegig. Radvánszky Albert országos koronaőr emlékirata. In: Levéltári 
Szemle, 1978. 1. sz. 65–69. p., 67. p. 

24  Apostoli Nunciatúra - A Szentszék Magyarországi Nagykövetsége. 
25  Valószínűsíthető, hogy Witz a nunciatúra felé informálisan javasolta, hogy Kun 

Andrással kapcsolatban a minorita tartományfőnököt keressék meg. 
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Az 5-én történt eseményekről a következőket vallják: 1. Délelőtt ½ 12 felé Pongrácz Miklósné kapustól egy nyilaskeresztes karszalaggal ellátott fegyveres, Molnár nevű férfi bebocsátást követelt, hogy végig nézze a lakásokat és ellenőrizze az itt lakókat. Pongráczné kíséretében végig járta az összes helyiséget, sőt nők hálószobáit is, hol egyesek még az ágyban voltak. Amikor meglátta a látogatóban éppen itt tartózkodó néhány férjet és édesapát, gyanúsító megjegyzést tett, hogy ezek is itt bújtak el. Távozóban megegyeztek, hogy az összes itt lévő nők 16-40 éves korig kötelesek másnap reggel bevonulni. 2. Ugyanaznap ½ 4 óra felé Seregi Gabriella 23 éves kapus két másik hadiüzemi munkásnővel (Décsi Zsuzsanna és Fraknói Éva) éppen a kapuban volt, amikor nyilas karszalaggal ellátott és felfegyverzett férfi jelent meg ott. Puskát szegeztek Seregire és lövéssel fenyegetőztek, ha be nem engedi őket. Seregi rémülten kinyitotta a kaput, mire a Molnár nevű nyilaskeresztes kicsavarta kezéből a kulcsot és először egyedül, majd körülbelül 20 tagú karszalagos felfegyverzett férfiakból álló csapattal benyomult a villa területére. Ekkor megjelent az igazgatónő dr. Molnár Erzsébet, akit puskatussal hátba vágtak, visszakergettek. Ugyanígy járt a hadiüzem felügyelőnője, Mallász Margit26 is. Molnár nyilaskeresztes vezetésével a nyilasok végig járták a parkot, le-lövéssel fenyegetve mindenkit, aki nem megy be a házba. »Büdös zsidó kurvák!« »Kuplerei!« A zsidóbérenc és zsidókat bújtató Nuncius, a her-cegprímás, majd a zsidókirály Horthy és a zsidóbérenc Szálasit szidva a legtrágárabb kifejezésekkel kevert (az emberi és állati nemi élet köréből vett képekkel) és Istenkáromló megjegyzések között terelték be a társasá-got a varrodába. A jelenlévő 6 férfit megkardlapozták. Egyiküket, Fraknói Rezsőt27 – volt gyárvezető – jelenlegi munkaszolgálatost ököllel arcba vágták, szemüvegét eltörték és orrán, szemén, halántékán súlyosan meg-sebesítették. A nőket durván puskatussal a varroda egyik sarkába terelték. Mielőtt az irodába értek volna, dr. Molnár Erzsébet igazgatónőnek si-került felhívni a Nunciatúrát (a Nuncius Úr Őexellenciájával személyesen beszélt) valamint a főkapitányságot és segítséget kért tőlük. Mindig több és több nyilaskeresztes nyomult be a házba. Megérkezett dr. Falusi28 had-nagyi uniformisban, részegen, páter Kun András minorita szerzetes kísé-retében, aki fekete reverendát viselt, fehér kordával, revolverrel, tojásgrá-nátokkal felfegyverezve, sötét felöltőben és kalapban, nyilaskeresztes kar-szalaggal és hatalmas nyilas jelvénnyel a kereszt mellett. Ezekkel együtt jött egy magas szemüveges férfi, kutyakorbáccsal, pártkarszalag nélkül, akit a többiek mérnöktestvérnek szólítottak. A főkapitányságról is megér-kezett Lotzner rendőrfogalmazó 8 rendőrrel – az igazgatónő hívására –, aki azonban gúnyos mosollyal tétlenül nézte végig a villában lezajló ese-ményeket. 
 

26  Mallász Margit – Ismertebb nevén Mallász Gitta, akinek az itt történtekről írt 
visszaemlékezése: MALLÁSZ GITTA: Az angyal válaszol. Bp., 1998. 381–382. p. 

27  Fraknói Rezső a Magyar Ruggyantaárugyár Rt. gyárvezetője (igazgatója), 1937 
júniusától egyik cégvezetője. Budapesti Hírlap, 1937. június 4. 9. p.; Papír és Írószer, 
1939. augusztus 15. 10. p.; Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz 1941–1942. évre. 
Bp., 1941. 451. p. 

28  Dr. Falusi Endre Kun páter bűntársaként vált hírhedtté. A háború utáni sajtó 
értesülése szerint 1940-ben Nagykőrösről érkezett Budapestre és a Ráday utca 9. 
szám alatt – ahol lakott – fűszerüzletet nyitott. Kis Ujsag, 1946. december 13. 2. p. 
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Közben az irodában jelen voltak: a rendőrtiszt, páter Kun, dr. Falus és egy pár fegyveres nyilaskeresztes. Az irodában minden szekrényt felfeszí-tettek, feltörték az intézeti pénztárt, és az egyik kiemelte az oltárkövet a szekrényből. Megvizsgálták és megállapították, hogy robbanó akna, úgy-nevezett tányérakna. Páter Kun bevitte a varrodába, felmutatta a boríté-kot, amiben küldték és gúnyos megjegyzések kíséretében kijelentette: na-gyon örülök, hogy kezemben vannak a bizonylatok az egyházzal szemben, hogy egy római katolikus intézetben robbanó aknán miséztek. A varrodában őrséget hagytak, a többiek bejárták az egész házat, ház-kutatást tartottak fegyverek és elbújtatott zsidó férfiak után. Az utcáról és a személyzeti lakásból idegeneket is felhoztak a varrodába, köztük Páter Süle minorita atyát, aki éppen az Otthonba tartott. Bernáth Elemér tart. tábori lelkészt szembe köpték, lezsidózták és igen gúnyos kifejezésekkel il-lették. Mallász Margit felügyelőt megkérdezték, hogy mennyi a létszám. Név-sort olvasni nem engedték, csak a számszerűséget ellenőrizték, közben a felügyelőnőt mellbe vágták, leköpték, többször pofon ütötték és a legdur-vább kifejezésekkel illették. Ő igazolni akarta magát, hogy őskeresztény és a hadiüzem megbízott felügyelője. Ezt nem fogadták el. P. Kun volt a fő-uszító, aki erre meg is jegyezte, hogy ha száz iratot mutat, akkor is tudja, hogy zsidó, mert ismeri a papokat, akik hamis keresztleveleket állítanak ki. Ugyancsak ő volt az, aki a jelenlévő két papot legjobban gúnyolta, csu-hába öltözött zsidóknak nevezte őket. Az idegenektől különválasztott társaságot hetes sorokba állították, folytonos szidalmak és fenyegetések között, hogy ha megmozdulnak, ke-resztül lövik őket. A férfiakat mindegyiket megpofozták. Steiner László tart. hadnagy munkaszolgálatosról Falusi hadnagy letépte a nemzeti színű karszalagot, sapkájáról a rózsát, mondván, hogy meri zsidó létére ezeket a színeket hordani. Mikor a hadnagy Fraknói munkaszolgálatosról megtud-ta, hogy félvér, dühében letépte melléről a keresztet, mondván: az én szent keresztemet gyalázod meg ezzel a pofával és az én Szűz Máriámat! – és a tiédet is testvér – fordult P. Kunhoz. Fraknóit puskatussal verte és becsmérlő kifejezésekkel illette. Időközben telefonhívásra beidézték az irodába a hívottakat, akiknek azt kellett a telefonba mondaniok lelövés terhe alatt, hogy a hívó azonnal jöjjön ki az Otthonba, mert pl. felesége haldoklik. Guttmann Sándorné férje így érkezett meg, őt belökték durva szitok kíséretében a varrodába. Az ajtó mindkét üvegtábláját kitörték. Guttmannt ütötték, verték pus-katussal, végigesett a földön. Mikor felakart kelni újra leütötték és ordí-tottak, hogy meghal ha nem kel föl. Mikor végre fölemelkedett, meg-mondta, hogy a Todt szervezet29 szolgálatában áll. Ekkor bekötöztették súlyos fejsérüléseit és gyógyszert is adtak neki. Gutmann elájult. Mikor magához tért ráparancsoltak, hogy vetkőzzék le, hiszen ezek előtt úgysem kell magát szégyellnie, mert ezeknek úgyis gyakorlatuk van ilyenekben, hiszen ez nem hadiüzem, hanem zsidó »kuplerej«. Guttman olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a fejsebét utólag több varrattal kellett be-varrni. 

 
29  Todt szervezet (Organisation Todt) – Kényszermunkára és munkaszolgálatra 

kötelezettekből álló egységeket alkalmazó, katonai építkezéseket lebonyolító 
szervezet. 
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Átmeneti nyugalom után a hadnagy tajtékozva rohant ki a varrodába, mondván, hogy eddig még szépen bántak a társasággal, de most már be-bizonyult bűnösségük, mert az irodában robbanó aknát találtak. Rá is van írva a csomagra nagy betűkkel. A Páter Kun is követte, mint aknaszakértő és megállapította, hogy ez az akna negyedóra múlva robbant volna, hogy mindenkit a levegőbe röpítsen. Kérdezték, hogy a varrodában lévők mit tudnak erről. Egyöntetűleg azt felelték, hogy fogalmuk sincs róla. »Persze most tudtok egyszerre hazudni.« A jelenlevők egyetemes tagadására rájuk rivalltak: »talán mi hazudunk?« »Hallgassatok, mert belétek lövünk.« P. Kun kihozta a csomagot, az igazgatónőtől kérdezték tartalmát. Ő mondta, hogy ez oltárkő, amelyen nyáron tábori misét tartottak. Páter Kun: »szó-val tányéraknán miséztek. És ki ministrált?« Az igazgatónő felelte, hogy a lányok. P. Kun: »jó, hogy nem kézigránátokon ministráltatok«. Majd kije-lentették, hogy most már nincs kegyelem. Trágár, durva szitkok állandóak voltak, sőt a Páter maga szólította fel a nyilaskereszteseket: »Basszatok beléjük a zsidó kurvákba!« A Páter a domonkosrendi nővérhez fordult: »te vagy a fekete apáca, meggyalázod Szent Margit ruháját! « »Majd a fe-jedbe nyomjuk ezt a fátyolt!« Az igazgatónőt a hadnagy mellére szegezett pisztollyal kérdezte egy cím felől, amit az nem tudott. Ezután kijelentették, hogy elviszik a társaságot a párthelyiségbe meg-verni és meggyalázni, utána pedig a toloncházba. Nem engedtek kabátot venni, hanem kezdték leterelni őket a kertbe. Ott már nyilas őrség állt. Négyes sorokba állították a levonulókat. Az első nyolc ember[t] a hi-degbe legalább fél óráig állni hagyták minden meleg ruha nélkül, míg a többieket mégis engedték felöltözni. A lent állókra rá-rá világítottak és trágár megjegyzéseket tettek. A fiatal 15 éves Gábor Olgától pl. megkér-dezték: »nincs férjed, ilyen fiatal fejlett leány már igazán gondoskodhatott volna róla«. Közben Fraknói Rezső[t] egy nyilaskeresztes és a hadnagy kardlapozva kergette végig a kerten. Ellentétes utasításokat kiáltva: »menj, állj!« Mivel – mint maguk mondták – ebben van a móka. A hadnagy azzal vált el az őrségtől, hogy a fegyverhasználat nem csak joguk, de kötelességük, aki kilép a sorból, vagy elesik, azt azonnal puffant-sák le. P. Kunnal együtt távozott el, magukkal vitték a kapuról a táblát (a Nunciatúra tábláját) és a pápai zászlót, melyet »az itteni zsidó csürhe meggyalázott és amit P. Kun fog megszentelni«. Mindez P. Kun jelenlé-tében történt. Közben lehozták az udvarra az egész társaságot, köztük a hadiüzemi felügyelőnőt, akit Molnár nyilaskeresztes kísért, kiáltva: »külön elszámo-lok ezzel a kurva felügyelőnővel!« Odalépett hozzá és bár a felügyelőnő el-takarta arcát, leköpdöste. Dr. Molnár Erzsébet[et], a Boldog Katalin Nagyleányotthon igazgató-nőjét, mint főbűnöst félreállították, pofozták Benedek Katalin nővérrel együtt, hogy velük külön végeznek. Az egész menetet útnak indították gyors menetlépésben. Körülbelül az Új Szt. János Kórház előtti megállóig jutottak. Minden második sornál nyilaskeresztesek és rendőrök álltak. A János kórháznál megállították a menetet, 20 perc múlva megfordították és visszakísérték az Otthonba. Az épületben visszatartott igazgatónőt szíjjal egymáshoz kötözték, üté-sekkel, puskatussal nedrigálták a varrodába és ott letérdeltették, ököllel arcul ütötték, minden oldalról verték, a nővér fátyolát lerántották és, mint apácát gyalázó kifejezésekkel illették. »Kurva apáca, őt lehetett volna leg-jobban megbecsteleníteni.« »Aljas féreg, utolsó fekete ördög.« 
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»Kitől kaptad ezt a fátyolt?« Később levitték őket a kapuhoz. Ekkor jött a felmentő telefon. Az irodából a kézi pénztárból elvittek 800 pengőt, dr. Molnár igazga-tónőtől 140 pengőt, egy hócsizmát, 3 pár cipőt és egyéb apróságot.”  Az ügy érdemi elintézéséhez fűzött meglátásai során Witz – tekintettel a kormány és a párt hatalmának erőviszonyaira – tartózkodott attól, hogy Kunból „mártírt” csináljon: „ha valaki a hurkot a nyakába vetette, azt kell megragadni és nem szükséges új után szaladni”. Arra hivatkozott, hogy Kun laikus státuszba való visszahelyezését kérte, vagyis már nem akar papi funkciót végezni, nem akar reverendát viselni. „Ezen a vonalon kell őt meg-fogni – fogalmazott – és kidomborítani, hogy nem más, de önmaga vágta el a fát maga alatt. Így nem játszhatja ki magát üldözött »mártírnak«. Mód lenne még az is – mutatott rá –, hogy rendőrségi vagy bírósági eljárás ellen vele szemben az Egyház óvást nem emel; tehát a polgári hatóság minden gátlás nélkül járjon el vele, s ne hozza junktimba az Egyház magatartását saját kötelezettségével.” Végezetül hangsúlyozta: Kun teljesen lehetetlen magatartását lényegesen súlyosbítja, hogy pápai védelem alatt álló hely ellen vétett, s így annak következményei is csak a legsúlyosabbak lehetnek. A hercegprímás még a jegyzőkönyv felvételének napján kézhez vette a dokumentumot, amire azonnal megfogalmazta álláspontját. Közölte: „én már ismételten tartományfőnökéhez fordultam, de választ is nehezen kap-tam. Úgy látszik, a rendfőnök nem mer hozzányúlni.” Az aktuális üggyel kapcsolatban – az egyházjogra hivatkozva – egyedül akkor tartotta magát illetékesnek a büntetés kiszabására, ha a tartományfőnök felszólítás ellené-re sem akarná megbüntetni Kunt. „Esetünkben azonban – folytatta sorait –, mivel a rendfőnökhöz való fordulásom és az ő esetleges intézkedésének foganatosítása a mostani postai viszonyok mellett hetekre is eltolhatná az ügy elintézését, amely pedig felette sürgős, én nem látok más megoldást, mint azt, hogy az ap. nuncius úr, mint az Ap. Szentszék teljhatalmú és mindenféle jogokkal felruházott képviselője, közvetlenül kiszabja és alkal-mazza Kunra a megérdemelt büntetést”, beleértve azt is, ami a reverenda megfosztásáról intézkedik. Serédi az ügy végleges megoldására azt a javas-latot tette, hogy a nuncius forduljon a külügyminiszterhez, kérje őt, hogy  „a belügyminiszter vagy a honvédelmi miniszter útján a rendőrségnek ad-jon olyan utasítást, amely szerint Kunról erővel is szedjék le a papi ruhát, ha a nuncius úr büntetésének e tekintetben nem akarna engedelmesked-ni. Esetünkben a büntetés annál is inkább a nuncius úrra tartozik, mert Kun az Ap. Szentszék védelme alatt álló helyen és személyeken tetézte be delictumait.30 Ha Kun ugyanezt a delictumot az Ap. Szentszék territoriu-mához tartozó helyen követte volna el, akkor is közvetlenül a Szentszék büntetné meg, nem pedig az Ordinárius.”  Serédi Jusztinián cselekvésre utasítja Witz Bélát Nem áll rendelkezésre arra vonatkozó adat, hogy Angello Rotta nuncius fellépett-e Kun Andrással szemben, de feltételezhető, hogy nem. Serédi Jusztinián azonban nem hagyta annyiban az ügyet. November 15-én két 

 
30  Delictum – polgári személy ellen elkövetett vétség 
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végzést és egy levelet küldött Witz Bélának, amelyben utasította: hívassa magához Kun Andrást azzal az indokkal, hogy „őeminenciája reá vonatko-zó végzését akarja vele közölni”. Amint megérkezik – szólt a további direk-tíva – két tanú előtt írassa alá vele az I. sz. végzést:  „I. számú végzés  Krisztus egyházának fegyelmi törvényei mind a világi, mind pedig a szer-zetes papoktól a laikusok belső és külső életénél tökéletesebb, erényesebb és példásabb életet kívánnak (can. 124 + 592). Aki tehát a világi vagy a szerzetes papok közül az egyház fegyelmi törvényeit megszegi, azt a bűn-tett súlyosságával arányban álló büntetésben kell részesíteni, amint ezt a büntető törvények megszabják. Mivel Ön azóta, hogy, – mint exclaustrált szerzetes – az esztergomi főegyházmegye területén tartózkodik, számos igen súlyos bűntettet köve-tett el, amelyek miatt saját Rendfőnökétől büntetésben nem részesült, azért az intézkedést sürgető botrányos esetek miatt, énnekem, mint annak a főegyházmegyének az érseke, amelynek területén a bűntetteket elkövet-te, minden enyhítő és súlyosbító körülmény figyelembevétele mellett az 1933. can. §. 4. és 2225. can. értelmében jelen végzésemmel Önre súlyos büntetéseket kell kiszabnom. Megállapítom, hogy Ön szerzetes-pap létére a 138. can. tilalma ellené-re szerzetes-papi ruhája felett a derekán nagy pisztolyt viselt és más rob-banószereket is hordott magánál, amivel nemcsak mód nélkül megbot-ránkoztatta híveinket és komolyan gondolkodó embereket, hanem igen sokat ártott a papi rendnek is, amelyhez tartozik. Hasonlóképpen megállapítom, hogy Ön, bár főegyházmegyémben gyóntatási joghatósága nem lévén prédikálási joga sem volt, Budapesten mégis prédikált a városmajori és a Helyőrségi templomokban, ahol be-szédeibe a napi pártpolitikát is belekeverte és a hívek még nagyobb bot-ránkoztatására politikai személy éljenzésével fejezte be politizáló beszéde-it.31 Súlyosbítja a bűntettet és a botrányt az a körülmény, hogy az előbbi esetben a sajtó, az utóbbi esetben pedig a rádió is közölte a beszédet.  Megállapítom azt is, hogy fegyverrel a derekán olyan politikai tevé-kenységet fejtett ki, amely nyilván a 141. kánon 1. §-ába ütközik. Végül a Boldog Katalin katolikus nagyleány-otthonba másokkal együtt fegyveresen és robbanó szerekkel behatolt, ott a legtrágárabb szavakkal bíztatta társait ártatlan személyek bántalmazására, sőt maga is nevetséges argumentumot keresett Krisztus egyháza ellen. Mindezek alapján azonfelül, hogy a tilos és botrányos fegyverviselést azonnal abba kell hagynia, jelen végzésemmel Önre azonnali hatállyal a következő büntetéseket szabom ki:  1. Megtiltom, hogy jelen végzésem közlése napját követő éjféltől kezdve az esztergomi főegyházmegye, kivált Budapest területén tartózkodjék (can. 2298, n. 7.). 
 

31  Legutolsó templomi prédikációját idézi a Világosság, a rádióban elhangzott 
beszédeinek rendőrség kezébe került másolataira hivatkozva: „Krisztus igéi Szálasi 
célkitűzéseiben érvényesülnek. A hungarizmus tehát az evangéliumból táplálkozik. 
Legyünk hűségesek az új kormányhoz és tegyük le az esküt. Dicsértessék a Jézus 
Krisztus! Kitartás! Éljen Szálasi!” – Világosság, 1945. szeptember 7. 4. p. 
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2. Az esztergomi főegyházmegye területén az 1. pontban említett időtől fogva sem szentmisét, sem más egyházi funkciót nem végezhet. 3. Bár gyóntatási joghatósága híján az esztergomi főegyházmegye területén eddig sem volt joga prédikálni, jelen Végzésemmel külön és nyomatékosan is megtiltom, hogy akár nem exempt, akár exempt templomokban, akár azon kívül, akár a rádió bekapcsolásával, akár anélkül, s akármilyen nyelven prédikáljon.  Az 1–3. pontok alatt megállapított büntetések addig maradnak hatályban, míg én magam, vagy törvényes utódaim, vagy az Ap. Szentszék meg nem szünteti őket.  Esztergom, 1944. november 14.  Alulírott elismerem, hogy fenti Végzést Witz Béla budapesti érseki hely-nök úr őméltósága előttem két tanú jelenlétében felolvasta. Kijelentem, hogy azt megértettem és rendelkezéseinek töredelmes lélekkel alávetem magamat. Budapest, 1944. november ….-n.”  Arra az esetre pedig, ha ezt nem volna hajlandó aláírni, egy másik végzést is előkészített:  „II. számú végzés Mivel Kun András minorita felszentelt pap, sem eddigi botrányos viselke-dését abbahagyni, sem pedig azoknak a büntetéseknek, melyeket az esz-tergomi főegyházmegye területén, nevezetesen Budapesten elkövetett sú-lyos és botrányos fegyelmi vétségei miatt 1944. november 14-én (8661/1944.sz.) kelt Végzésemmel reá kiszabtam, amint ezt Witz Béla, budapesti érs. helynök előtt kijelentette, magát alávetni nem akarta, illet-ve mivel a hivatkozott Végzés közlése céljából neki kézbesített idézésre meg sem jelent, azért jelen Végzésemmel a 2300. can. alapján főegyház-megyém egész területén, kivált Budapesten, megfosztom őt mindennemű egyházi ruha viselésének és mindennemű egyházi funkció végzésének jo-gától.  Budapest, 1944. november ……-n.”32  A harmadik eshetőséggel számolva – ha Kun meg sem jelenik – Witz-nek kézbesítenie kellett számára mindkét végzést, a másodikat dátummal ellátva. Amennyiben az utóbbi forgatókönyv következne be, vagy személye-sen nem venné át az I. sz. végzést, akkor a II. sz. végzés két példányát az apostoli nunciushoz is el kellett juttatnia, „aki a külügy – honvédelmi mi-nisztérium – rendőrség útján leveteti róla az egyházi ruhát, ha azt önként le nem tenné”. Végezetül amennyiben Kun András megjelenik és egy vég-zést átvesz, akkor annak egy példányát a nuncius mellett Hász István tábo-ri püspöknek is el kellett juttatnia. Kun András Witz Béla előtt 1944. november 17-én Witz Béla idézést küldött Kun Andrásnak – számolt be Witz november 18-án kelt levelében a hercegprímásnak –, aki másnap  

32 A II. számú végzés 1944. november 17-i keltezéssel lett kiállítva. 
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meg is jelent nála. Két tanú, dr. Szabó Imre és dr. Ritsmann Pál budapesti érseki helynökségi titkárok jelenlétében felolvasta az I. sz. végzést, amire Kun első és határozott kijelentése az volt, hogy annak nem veti alá magát, mert az abban megfogalmazott állítások tévesek. Kijelentette: a Helyőrségi templomban ő nem prédikált, fegyverviseléstől pedig, mint exponált, fron-tokat járó ember, el nem tiltható, és Pestről Őeminenciája nem távolíthatja el. Witz figyelmeztette: az adott körülmények között nincs helye és lehető-sége sem a bírálatnak, sem a magyarázkodásnak, mindezt azonban a kellő formában az illetékes helyen majd megteheti, de akkor is a legkedvezőbb hozzáállás az lenne, ha ennek a végzésnek töredelmesen alávetné magát. Kun ekkor gondolkodási időt kért, majd hajlandónak mutatkozott alá-írni a végzést, ha egy példányt megkap belőle, aminek a birtokában – a párt vagy a politikai szereplők segítségét kérve – elintézheti az ügyet, vagyis Pesten maradását és fegyverviselését. Witz erre újfent figyelmeztette: világi hatósághoz nem fordulhat, mert ez egy új delictum lenne, a végzés kiadásá-ra pedig nincs megbízatása, csak annak közlésére. Ugyanakkor megnyug-tatta: másolatot biztosan fog kapni, amennyiben azt kérvényezi. Kun újabb gondolkodási időt kért, majd aláírásra határozta el magát. Amikor a két tanú is aláírta, kijelentette, hogy Pestről való távozását nem ígéri meg. Nem fog misézni, gyóntatni, prédikálni, ugyanis ezt – mint pap-nak – az egyházi hatóság elrendelheti és ehhez tartani is fogja magát, azonban az egyházi hatóságnak nincs joga őt Pestről kitiltani. Mint mond-ta, ezt a két tanú vegye tudomásul, mert erre a kijelentésére hivatkozni akar. A helynökségi titkárok tiltakoztak és bejelentették tanúskodásuk visz-szavonását, mert nem kikötéses végzés átvételéről volt szó. Kun ragaszko-dott kritériumaihoz, ezért – miután Witz jelezte, hogy így nem fog menni – törölte aláírását. Ekkor – Serédi utasítása szerint – dátummal látta el a II. számú végzést, amit átadott Kunnak. Witz Béla jelentésére 1944. november 28-án reagált a hercegprímás. Továbbra is fenntartotta, hogy a két végzést Witz juttassa el a nunciatúrá-ra, azzal a módosítással, hogy a II. sz. végzés szövegéből az „illetve mivel a hivatkozott Végzés közlése céljából neki kézbesített idézésre meg sem je-lent” részt törölje. Továbbá tájékoztatta a még elérhető ordináriusokat, hogy Kun Andrást az esztergomi főegyházmegye területén, de kiváltképpen Budapesten mindennemű egyházi munka viselésétől és egyházi funkció betöltésének jogától megfosztotta. Hász István tábori püspök már másnap reagált a hercegprímás levelé-re. Közölte, hogy végzései értelmében „a lehető leghathatósabban” felhívja és utasítja a budavári Helyőrségi templom őrzésével és gondozásával meg-bízott szerveket, hogy ügyeljenek a hivatkozott végzések pontos végrehajtá-sára, „és tegyék lehetetlenné nevezett P. Kun András minorita felszentelt pap számára a Kapisztrán templomban esetleg szándékolt bármiféle egy-házi funkciót, de különösen is a prédikálást – akár rádió bekapcsolásával, akár anélkül s akármilyen nyelven.”33 
 

33  Hász István e levelét megküldte a budapesti I. honvéd hadtest parancsnokság vezető 
rk. lelkészének, a budapesti érseki általános helytartóságnak (Witz Bélának) és a 
budapesti Koronázó Főplébánia Hivatalának. 
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A székesfehérvári püspök december 1-jén küldött értesítést a végzések tudomásulvételéről. Más visszajelzés nem érkezett.  A minorita rend állásfoglalása és az ügy megjelenése a sajtóban 1945. március 29-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Serédi Jusztinián. A kánonjog szerint összeült fő- és székeskáptalan a széküresedés idejére Drahos Jánost választotta káptalani helynöknek, aki így hivatott lett az utód kinevezéséig a főegyházmegyét vezetni.34 1945. június 13-án Ladányi László minorita tartományfőnök már hozzá fordult azzal a kéréssel, hogy a Kun Andrásra vonatkozó aktákat tegye át hivatalához, mivel még az elmúlt esztendőben „hallotta”, hogy „őeminenciája Kun András Imre exclaustrált minorita szerzetes áldozárt engedetlen magaviselete és helytelen magatar-tásáért felfüggesztette és eltiltotta az egyházi ruha viselésétől”. Drahos János június 21-i levelében ennek eleget is tett: megküldte az I-es és II-es számú végzést és ismertette az 1944. november 18-án Witz Bélánál történteket, miként kapta kézhez Kun a II. sz. végzést. Ugyanakkor emlé-keztette: „a bíboros főpásztor az ügyről jelentést küldetett Ntdőségednek, minden püspöknek, akivel postai érintkezés akkor még fennállt, a tábori püspöknek, az Apostoli Nunciatúrának.” Ladányi 1945. augusztus 25-én kelt válaszában értesítette a káptalani helynököt, hogy „a nehéz idők után” összeült első Definitorium augusztus 23-án kelt határozatával kizárta a minorita rend kötelékéből Kun Andrást, ezenfelül a legerősebb egyházi büntetés kiszabása végett ügyét az Apostoli Szentszékhez terjesztette fel. 1945. szeptember 1-jén Jámbor Dezső, a Magyar Kurir Részvénytársa-ság főszerkesztője levélben fordult a frissen kinevezett bíboros hercegprí-máshoz, Mindszenty Józsefhez, felhíva figyelmét, hogy az aznap megjelenő lapok – köztük a Kossuth Népe – beszámolnak arról, hogy Kun András minoritát a rendőrség letartóztatta.35 Szerkesztőként kötelességének tartot-ta, hogy felhívja a bíboros figyelmét a botrányos esetre. Mivel ennek továb-bi folytatására számított, arra a véleményre helyezkedett, hogy az egyház részéről, hivatalos helyről meg kellene világítani egy rövid nyilatkozatban, mit lehet tudni Kun Andrásról. Erre 1945. szeptember 6-án Drahos János a következő tájékoztatást adta:  „A nevezett P. Kun András Imrét ismert súlyos bűntettei miatt boldogult Serédi Jusztinián bíboros érsek 1944. november 14-én a következő bünte-tésekkel sújtotta: 1.) Megtiltotta neki az esztergomi főegyházmegye terüle-tén, kivált Budapesten a további tartózkodást. 2.) Eltiltotta ugyanezen fő-egyházmegye területén a miséztetéstől és minden más egyházi funkció végzésétől. 3.) Nyomatékosan megtiltotta, hogy az esztergomi főegyház-megyében akár templomokban, akár azokon kívül, akár rádió bekapcsolá-sával, akár anélkül, akármilyen nyelven prédikáljon. Ez a büntetés vele két tanú jelenlétében 1944. november 18-án szóban és írásban is hivatalo-

 
34  Szabad Szó, 1945. április 1. 3. p. 
35  1945. szeptember 1-jén a Kossuth Népe címlapján jelent meg MAGYAR PÁL: 

Rendőrkézen Kun András, a vérengző nyilas páter című cikke. 
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san közöltetett. Szerzete pedig hivatalos közlés szerint a Rend kebeléből kizárta és degradáció eljárást tett vele szemben folyamatban.”36  Miután Angelo Rotta apostoli nuncius elhagyta Magyarországot, min-den ügyében Grősz József kalocsai érsek lett hivatott eljárni. Ezért 1945. szeptember 11-én Ladányi László hozzá fordult azzal, hogy a Minorita Rend határozata szerint Kun Andrásra a végső büntetést kiszabja. Grősz érsek azonban semmit nem tudott a Kun-ügy előzményeiről, ezért erre hivatkoz-va a megkeresést 1945. szeptember 18-án Drahos János káptalani helynök-höz tette át azzal az indoklással, hogy ezen az előterjesztésen kívül neve-zettről semmilyen hivatalos értesülése nincs, ezért információ hiányában ügyében nem tud eljárni. Ekkor már Kun András elfogásáról, a vádiratban megfogalmazott bűntetteiről több tucatnyi újságcikk beszámolt, és másnap (szeptember 19-én) a dolog végső elintézést nyert. A népbíróság megtartotta tárgyalását, halálra ítélték és még aznap végrehajtották a kivégzést. Ezt követően már Drahos Jánosra sem hárult több feladat. 1945. október 1-jén Ladányi Lász-lónak írt levelével lezárta Kun András aktáját. Tudatta vele: a kalocsai ér-sek hozzá tette át megkeresését. Mivel „nevezett köztudomásúlag már nincs az élők sorában”, kérte tájékoztatását: van-e a minorita rend részéről az üggyel kapcsolatban további kívánság vagy tennivaló. Erre október 8-án Ladányi László közölte: a páter ellen „folyamatba helyezett fegyelmi eljárás befejezést nyert,” degradációra azonban csak akkor terjesztette fel, amikor megtudta, hogy él, „azonban a gyorsan bekövetkező események” felesleges-sé tették a további eljárás lefolytatását. Miközben a Kun András ellen folyó eljárás a végéhez közeledett, La-dányi László tartományfőnök is felvette a kapcsolatot a sajtóval és a mino-rita rend állásfoglalásának közzétételét kérte, ami meg is történt 1945. szeptember 16-án:  „A Szabad Nép szombati számából37 értesültem »Kun András 35 éves mi-norita szerzetes« elfogatásáról és bűnlajstromának összeállításáról. Mint-hogy az újságok a közeljövőben per longum et latum38 fogják tárgyalni a volt páter ügyét, a félreértések megelőzésére kérem katolikus olvasókö-zönségünk szíves felvilágosítását érdemes lapjának – mely ez idő szerint egyetlen sajtóorgánumunk – hasábjain az alábbiakban: A magyar minorita Rendfőnökség annak közlését kéri a napilapokban megjelent hírrel kapcsolatban, mely Kun András 35 éves minorita szerze-tes elfogásáról szól, hogy a nevezett még 1943. december 1-én kivált a rend kötelékéből s mint exklausztrált pap élt a fővárosban azon célzattal, hogy a Szentszéktől a világi hívők sorába való visszahelyezését kéri. Ami-kor a múlt év októberében szomorú emlékű szereplése megkezdődött, rendfőnöke tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy jogtalanul előszedte egy 
 

36  A Drahos János által küldött nyilatkozat több hírlapban is megjelent: Kossuth Népe, 
1945. szeptember 11. 2. p.; Világosság, 1945. szeptember 11. 3. p.; Világ, 1945. 
szeptember 11. 3. p. 

37  A Ladányi László által közreadott nyilatkozat némi csúszással jelenhetett meg az Új 
Ember hasábjain, ugyanis a hivatkozott tartalommal két héttel korábban jelent meg 
egy rövid cikk: Szabad Nép, 1945. szeptember 1. 4. p. 

38  Per longum et latum – részletekbe menően. 



128  Egyháztörténeti Szemle XXI/2 (2020) 
évvel ezelőtt letett rendi ruháját s tisztán propaganda céljából hordta azt a hívek nem kis megbotránkoztatására, amiért is akkori főpásztora, a b. e. hercegprímás november közepén megfosztotta mindennemű egyházi ruha viselésének jogától és felfüggesztette az összes papi ténykedések gyakorlá-sától. Ezt követte a rendből való kizárása, amihez külön már másfél esz-tendő óta semmi sem fűzte a jogi köteléken kívül.”39  Összegzés Kun András ügyére kezdettől fogva a már-már túlzott körültekintés volt jellemző a római katolikus egyház legfelsőbb magyarországi vezetőinek részéről. Végigkísérve az eseményeket megállapítható: Kun András egyház-jogi helyzetének tisztázása még egyszerűen lezajlott Serédi Jusztinián és a minorita tartományfőnök között. Korábbi részeg duhajkodása – bár bizo-nyosan befolyásolta megítélését – nem képezte további büntetés alapját. A Boldog Katalin Nagyleányotthonban elkövetett kihágása pedig már próbá-ra tette az egyházi hatóságok eljárásrendjét. Mi okozta a kialakult hatás-kör-értelmezési nehézséget? Kun András kolostorán kívül tartózkodó mi-norita szerzetesként az esztergomi főegyházmegye területén egy Apostoli Nunciatúra védelme alatt álló épületben követte el jegyzőkönyvezett cse-lekményeit, ráadásul háborús környezetben, midőn az információáramlás is akadozott. Nem volt tehát egyértelmű az adott körülmények között, hogy a minorita rendfőnök, a főegyházmegye élén álló esztergomi érsek vagy a kihágást elszenvedő intézmény védnökségét vállaló nuncius az illetékes a büntetőeljárás lefolytatásában. Továbbá – amint arra több utalás is történt – az adott politikai környezet az egyházi szereplőket is némi kivárásra, a drasztikus lépésektől való tartózkodásra késztette. Mire a hatáskörök tisz-tázása és a döntéshozatal felvállalása körvonalazódni látszott az egyházban, a polgári hatóság „megoldotta” a problémát: Kun Andrást a népbíróság 1945. szeptember 19-én halálra ítélte és kivégzését tárgyalását követően még aznap végrehajtották. Kun András alakja a sajtóban tömeggyilkos vérengző szadistaként tűnt fel a nyilvánosság előtt. Bizonyosan ez késztette Ladányi László tarto-mányfőnököt, hogy a minorita rend „tisztázására” érdekében némiképp csúsztasson az 1945. szeptember 16-i nyilatkozatában. Nincs nyoma ugyan-is annak, hogy a rendfőnök – maga Ladányi – tiltakozását fejezte volna ki Kun András rendi ruhájának jogtalan viselése felett. Ezt egyébként nem is tehette volna meg, hiszen csak 1944. november 17-én tiltotta meg Kun számára annak viselését Serédi Jusztinián. Ráadásul Ladányi hozzáállásá-val kapcsolatban a hercegprímás még november 7-én is úgy fogalmazott, hogy „a rendfőnök nem mer hozzányúlni” – ezért is került sor az említett végzés kiadására. Az állásfoglalás zárása, miszerint ezt követte a minorita rendből történő kizárása, helytálló ugyan, de erre csak több mint 9 hónap-pal később, „a nehéz idők után” került sor. A hercegprímási iratokat vizsgálva szembeötlő, hogy a másfél éves időszak alatt, amely felöleli Páter Kun András egész hírhedtté vált működé-sét, mindössze egy templomba nem illő – mai fogalmaink szerint – politi-kailag inkorrekt prédikáció, egy nyilas razzia során tanúsított botrányos viselkedés, valamint egy mindezeket megelőző ittas viselkedés híre-ténye 

 
39  Új Ember, 1945. szeptember 16. 2. p. 
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jutott el Serédi Jusztiniánhoz. A napilapokban megjelent brutális cselek-ményeknek nyoma sincs ezekben az iratokban. Noha egy hívő rendőr lelki-ismereti okokból kötelességének érezte, hogy Kun megbotránkoztató dor-bézolásáról értesítse a hercegprímást, addig olyan személy három hónap alatt nem akadt, aki a sajtóban később megjelent tetteiről beszámolt volna az egyháznak. E kérdés megválaszolása e helyütt elmarad ugyan, de a to-vábbi kutatások talán ennek okára is fényt derítenek majd. 
  


