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Június2S:en volt nyolcvanegy'éve amíak, hogy dr. Kucsera Ferenc segédlelkészt a
Lenin-fiúk terrorkülonítménye Szentendrén a Duna~parton kivégezte. Halálának
körülményeit évtizedeken át hallgatás övezte. A mártírpap a Kálvárián lelt végso
nyugvÓhelyréi;,!paptársaimell~tt"A jó pásztor életét adja juhaiért! - olvasható sír-
jának m'árván'ytábláján.;~i,<'i:"; , '

TARR ERIKA

Dr. Kucsera Ferf{nc 1892. sZeptember 23-án
született Léván, 1915. június'21-én szentelték
pappá. Még ebben ai évben újmisés papként
került Szentendrére káplánnak. Pár éven át
tartó szolgálata alatt' szeretettel vették körül hí-
vei, ahogy az egész város közmegbecsülését is
élvezhette. ' ,

i A proletárdiktatúrakikiáltásánakmásnap-

I ján, 1919.március 22-én Szentendrén megala-
I kult az új munkástanács, majd felállították ar Vörös Gárdát. A város vezetoit radikális esz-
j közökkel leváltották. Elkezdodött a tisztoga-
j: tás, melynek következtében többeket fegyve-
! res ellenorzés alá helyeztek. A plébánián ház-
i kutatást tartottak Kada Mihály plébánosnál és
r Kucsera Ferenc káplánná!, akit kommunista-
!' ellenes írásaiért letartóztattak, eroszakkal el-
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hurcoltak, majd másnap kiengedtek. Hamaro-
san jól szervezett mozgalom indult meg a vá-
rosban a kommunista uralom ellen. Kada Mi-
hály plébános feljegyzése szerint "Nocte veni-
unt pro clavibus", azaz éjjel jöttek a templom-
torony kulcsaiért. Az összehangolt ellenállás
megindítására harangzúgás adott jelt.

Június 24-én a félrevert harangok megindí"
tották a fegyveres akciót. Másnap azonban
megérkezett a Lenin-fiúk terrorkülönítménye,
és hamarosan legyurte a kommunisták ellen
elszántan harcoló bátor polgárokat. A segéd-
lelkészt felszólították, mondja meg, ki adta
oda a kulcsot és hogy ki húzta meg a harangot
Miután nem volt hajlandó az árulásra, elhur-
colták a Duna-parton található egykori párt-
ház pincéjébe. Az épületben jelenleg a
Vujicsics TIhamér Zeneiskola muködik. Ott
kínzások közepette vallatták és figyelmeztet-

A folóka szerzo felvételei

ték, amennyiben nem vall, halál vár rá. O
azonban hallgatott. Nem árult el senkit, pedig
ezáltal,megmenthette volna az életét. Inkább
feláldozta /11(;/gát,hogy megmentse paptest-
vérét és azt a sokgyennekes fiatal apát, aki ha-
r.angozott.A rögtönítélo bíróság utasítására
négy önkéntjelentkezo vöröskatona az éjszaka
leple alatt a Duna-partra vitte, ahol fobe lot-
ték. Még él a kutya! - mondta egyikük.,majd
egy utolsó lövéssel leterítette a huszonhét éves
segédlelkészt.

Nem temették el azonnal. Idos emberek el-
mondása szerint a nagy hoségben a szeren-
csétlen pap fedetlen holtestét legyek sokasága
lepte eL "Menjen, sétáljon egyet!" - szóltak a
papjukat sirató hívek a tetemet orzo katoná-
nak, majd virággal és a parton található lapule-
velekkel betakargatták szeretett papjukat.

A kivégzés színhelyérol csak másnap szállí-
tották d. "Halál neme: lott seb. Haldoklók
szentségében nem részesült. Június 26-án a
terrorcsapat az alsó temeto árkába koporsó
nélkül elkaparta. Huszonnyolcadikán exhu-
málták, és a temeton ásott sírban beszentelés
mellett eltemettetett" - olvasható a halotti

anyakönyvben.

Demokrata 2000/27



. '"',' '<"
.. , " , ,,~:,' i!'

',~-- '~'l

Ii

,.;;,"";, .",'"',' '," ' '," ", " ' "

MAGYARORSZÁG "

, " "';, '.. .k., , ",_u,-'""':,,-,,i'2!~~,.~,.L :;.,.. -"""'~
'.:,,-. i;"'Xi',.::i"'...~~'ii"~~~""f.i);.~:;"ij:;',;:rit?f."i?;)'1,,:;,~,"
Irl.l,[)f~,~~cseraFer€?pc;:,}qy~gtéS~h!c9y.~toen';

.,Szentendi-lv áfo~""tailácsa' javaslatát"'tett"á"
:mártírp,ap' eJ!1lékép~"inegörölq:i~sére. y§",/
letlenszerencsefolytánjutottamhozzáan-' .

" nak a jegyzokönyvnek: 'a másolátáho.z, ,mély' ,r
"a' nemes kezdeményezést' tartalmazza. Az
'alábbiakban e dokumeritúrtí teljes, szövegé
olvasható: ~t;,,:,,~';~,.;F; K~."t:

,,32: T~. 7514 kigÍI~I9.~1í~t-,i'i~,:;i,';J'r
'Dr.'Kucsera Ferenc emlékének méiörökíté~,

se ,'», ';'t "i,.~\"'t, "':c~;.(J.,,:" ",r'

'RsiPmve~o eloterje~zti, fioiY d~&f(!icsefq~'

FerenC római kath. segédlelkész a cdmmuni§..G: '
mus átkos uralmának ideje alatt 'azért" rf/ért I;~~ '
tenhez. tehát vallásához'és magyar haZdjához':

ragaszkodott"s ezeketsoha,nein tagadta meg,

;
",

'

,

'

,

'

,
'~

'

Vé itan úJip
"

"lál,t,~l t,,lj ~-kuc;:filii, E.éiLrg1ikg~~~" "
,

{:;.§1J1iii!ak in~qfi:g)I~l~ztet(§l'lihéférKillimnM; n'!)
ly.."késo 'íit6dok-"~loti"'is;~ébb

'~,""áz7~t~if"'ésJjjj~1eretet 'l;~i
~'. té!dl1tetéberi5'Abbán az idoöen'

~11f1~'"leó] U(!'Y
i "vazi:fsossdigal,r luJiaSz~retett' "sekedrii'*;ji

, J...",Mi",;." ' '" '" " ,,' , ',' nein'ésGkJwgyJieili3JhJtSZabarJ,~i"'!1,neze"1t",
""Az'alsó'temetoben halála után tú/évvel ka-' hirdetni,'ezekroZ'tanúbiz()flyságiJt.te'nnie, "
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Ci mét~~UII).áIW; ke~~u:;..EkkP.r ;k7rü1t :végsoc,;,éle.~é.t;13~rtudiii; ho~él
~, nyugvóhely~re; paprestvéryi,J;l1epé.::\:,: , ",;.;.', Jiogy,magata~Y!J!,:lii
,

t
",,:i~ Kada Miiiliiy'(plé.bart/)'sfiataipi1ptdrsána"'t~':',n'egt~rlásFpfoddKdIW
";'L tragikus halálái'nem 'liiJ'ilifeldolgomi,. ideg-" "tlhát villlásáficJznij:lt'ou~' I ~f' _'--',r... .~if#~~~~~~ o uu ,

:(""" össz~omlási'kilpóttés rientsoKkalkésobbmeg-'-'tetlinül'a bé'Csülé~ft~i;~~.'ósság- ~~s\..-n,,~ e/~ 'ttz.ékld . .'le ki(j~fJ, .
::. halt. Különös és megrendíto fordulata a sors- mélységes hazaszeretet füs r ,mesgyéjén ~iz ' s'ev,ZáfÓ'viZSgák !7§jfl~O~egfeleIQr

nak, hogy plébán~s és'segédlelké~ze,ína egy- elmúl~nÖkqfJjyJi.a ,gyalázatossagáJwz. mé-, ,ü~iiepség keretében, az iskol{összes növen";
más mellett:nyugszanak, "'.;, , ly'et dák az akkori, minden emberi érzésboZ: déJ<einekjelenlétében történnék, amikor azt

Szentendrén, il Duna partján több mint két kivetMzöit nyomonil} rend, az o öntudatos iskola lelkésze vagy tanítójaköteles lenne dr.~
, évtizedig állt egy egyszeru tölgyfa kereszti uralmával az ilyen kiváló erényekben bovelke- Kucsera Ferenc érdemeit' megfelelo m6don ,

melyenkis táblahirdette:"Itthalt hitéért,ho" do nem mindeniiapi'e,1wemekjuttathatott. i, méltatni,különössúlyt helyezvénarra,~hbgy
'náért és katolikus testvéreiért mártÍrhalált Amilyen'szép, amizy~dempeifeletti volt ti meg- 'Clmegboldogult'páratlanul eros hite és hi:zza:!'
1919.év június 25-én dr. Kucsera Ferenc róm. fJOldogultnak férfias 'mO.gatártása'~z utolsó szereiet~a, n6vendékek elott 'kidom1jbrít-!
kat. segédlelkész"., I ' pillanatig,olynyomorultul,olygyávánvégez- {assek.Az ünn'epélyekrea város tanáCsosa

1950-bén ismeretlen tettesek a keresztet el- tek hóhérai az"éj íepie alatt ezzel a még soktnindenkor mei](lívandó s a tanács eze..~,ün-
tüntették. Mint mondják, ~gy é.üel a Dunába szép reményre jogosíió fiatal élettel. Nekünk, i;tépélyeken képviseltetni köteles. Az ail;'pító-
dobták. Kucsera Ferenc nevétnégyven évig akik szemtanúi voltunk az o páratlanul álló' levél egy-egy jJéldánfa:d-°mellalapítólevel~;
csak suttogva Iehetett kiejteni. ' ,ne11'les,hosies magatartá~á~szemtanúi vol- 'nek tartalmaznia kell di.'kucsera Ferenhel-

1993-banaZtána Római Kato~s Egyház-' tunk az '6yértanúhalálá1iak, minden alkalmat jes életrajzát, halálánakindítóokdt, ki\,egez-;,
község'kezdeményezésére új keresztet állítot- meg kell ragadn~nk, hogy ennek a nem min- tetésén~k körülményeitJ}áz azon, Úldítóqko-:
tak, melyet június 27-én áldották ineg.A tábla dennapi, nem közönséges, embemek émiékét kati melYfk Széntendre r.rt.tárosközönségét:
újra hirdeti. ;,Itthalt vértanúhalált 1919.június azo életéhez és haláláJwz méltón megörökít- ai.'alapítvány létesítésére bírta '-.megkülden~
25-éndr.'KutseraFerenckáplán."~'~' ~ '., sük. ".\ o ~lJ !. ;'.J,';" do:az összes kere!]zté1;zyhiiJelek;zete~ }~lké-,

Néhány évvel ezelott a segédlelkészroI ut- Szentendre r. t. (rendezett tanácsú - a szer- szeinek.' Az ilY,"értelembenmegszerkeSzÚÚJdo
tát neveztek el; mely azt megeloz,oena Május zo megj.), Város Tanácsa;ezen'intf!l]tióktólili- a{ápítólevél aZ igen tisiiel~ kép1iiselo-testü~
1. nevet viselte. " " díttat\ia javasolja, hogy dr. Kucsera Ferenc letnek annak idején jóváhagyás végett be fog

A k~teszt "elhelyezésévei,'kaptsolatban emlékéreÚtessékegyalapftvány,s ezenala- mutatkozni!" , >'Y ,., 'c

konfliktusalakultki a helyi muvészekés az 'pítványJwzSzentendre r.'t.;város,közönsége 1921.március23-ánazegykoripolgánnes-
egyházközött,Tudniillikidoközbena Duna- 5000 koronával,járuljorhlioziá.1Tekintettel terdönres,ealapjána hatóságianyakönyv~na

.korzó elején, a mártírpap kivégzésének hely- pedig arra, hogy, atmegboldbgultsíremlékére ' halál okáiJak kiigazítását rendelte el az alábbi,
színén'egy hatalmas posztmodern' szobrot ál- 'márisesZközbltette~ gyujtések, a:város taná- szöveggel: ,,' " ,
lítottákfel. Miutána muvészeknemjárultak csa'úgy gondolná az alapítványkérdésének;,A nemzeti ügy,és a keresZtényerkölcs.
hozzáa keresztottani elhelyezéséhez.;azt az ~egoldásá(Jwgy el,nzárecímeTJI},eddi$bé- ,~zolgáIatábanvértariúh31á!!J~t;-',';c :;:~\\"1-

~m{ék;~b!~~.ql:együtt.'azer:deti,helyszíntóJ., f.o!y~gsszege&~~f#?lt~ss?~ ~ ~á~s ~zi!~- (Ú"'{\Zu~Ó?biévek~n' e~f'~,~b~~jt~\
ugyketszazmeterre,a Zeneiskolavalszembe:, ' segenek adomanyához.a gyuJteslndltasSek galmazódikmeg a hívekkorébénaz a,k~~e~I,

'T ' nni partszakqSzon, a Duna medrébenhelyezték:, meg újból siiz alapítvá17,Y10 ezáJcoronJra ményez,és; miszerinf'eljptt az ido, hqgyOrA
el. Sok* .sze,rintkegyeletsérto, ~ögy az em~. ilymódon egészíttessék~. Az összegyulendo Kucsera I:erenc m~apot; boldoggá avas-
'léktábláta kerészthezlevezetoegyiklépcson alapítványi összeg áztán takarékpénztárba sfu (Köszönettel, tartozofn" dr. KatonaI

rögzítették, hiszen azt nap mint nap lábak ta~' . helyel]etik 'l;!l;'ezen' álapiiMnyt a város köz- Gy.úláné hElytörténeti kutató1'zak;'aki íTYisom~.
possák , '-..,n,'" 'o<' pénztári ,hivatala kezeli;la"'yároshatósl1gnak." hoz hasznos informádókkalsz'()lgált.) .';, , '., ", " 1.. . 'o, ' , " "~'7\>," ' ,,0'
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