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Június 25-én délután 6 óra körül érkezett Szentendrére Chudy Ferenc 17 tagú, bőrkabátos,
kézigránáttal felszerelt terror-különítménye.
Szántó Béla hadügyi népbiztos "... azzal az
utasítással küldött Szentendrére, hogy a zavargásokat akadályozzam meg. Az volt a parancs,
hogy az összeütközésekét kerüljük és állítsuk helyre a rendet. (Chudy Ferenc vallomása a
szentendrei munkástanács perében.)
(Szentendrei Néplap, 1921.február2.)

Chudyék a helybeliekkel összeíratták az ellenforradalmárok listáját. Dr. Weresmarty ügyvéd és
Valentin főhadnagy állt a lista élén, dr. Kucsera Ferenc káplán - a kommunista ellenes
Szentendrei Néplap volt szerkesztője - neve nem szerepelt a névsorban. Chudy emberei
Kucsera káplántól akarták megtudni,
ki
adott jelt harangozással az ellenforradalom kezdetére. Mivel Kucsera megtagadta a választ, a
Duna-partra kísérték, a pártházban mint ellenforradalmárt halálra ítélték. Chudy négy önként
jelentkező katonája végrehajtotta az ítéletet. Később tisztázódott, hogy nem Kucsera Ferenc
kezelte a kulcsokat, lehet, hogy nem is tudta, ki vitte el a harang-jeladás előtt a templomkulcsot.

Kucsera Ferenc holttestét csak másnap szállították el a kivégzés színhelyéről, addig "...a
közönség ott sírt és jajveszékelt " mellette. Szertartás nélkül "...felrakták egy kocsira. csak úgy,
koporsó nélkül. A temető-árokban hánytak rá földet, mint egy kutyára." (Chudy Ferenc
vallomása a szentendrei munkástanács perében.) (Szentendrei Néplap, 1921.február 2.)

A következő reggelre virágerdő borította dr. Kucsera Ferenc sírját. "A gyilkosságot az egész
város, a munkásság is elítélte. A lakosságot meg kellett nyugtatni," (Dr. Horváth Ákos
vallomása a szentendrei munkás-tanács perében.)
(Szentendrei Néplap, 1921.febfuár 15.)

Chudy Ferencet a hadügyi népbizottság szentendrei városparancsnokká hevezte ki. A helyi
munkástanács és direktórium ezután szinte csak névlegesen működött. "Mi szentendrei
gyerekek vagyunk, s ha meg talál bukni ez a rendszer, mi akkor is itt akarunk maradni." (Egyik
munkástanácstag vallomása a szentendrei munkástanács perében.) (Szentendrei Néplap,
1921. február 12.)
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"Szentendre rt. város képviselőtestülete egyhangúlag elhatározza, hogy dr. Kucsera Ferencnek,
Szentendre rt. város vértanújának emlékére 5000 koronával alapítványt tesz." (32. hat.)
(A képviselőtestület 192Q.január 10-i ülésének jegyzőkönyve)

' 1921. május 3-án a Pest Vidéki Királyi Törvényszéken ítéletet hirdettek a munkástanács
ügyében. Chudy Ferencet, Ozorai Józsefet és Schrötter Aladárt halálra, Navarra Jenőt
életfogytiglani fegyházbüntetésre ítéltek Kucsera Ferenc meggyilkolásának vádjával. (Az
ítéleteket nem hajtották végre, mind a négyen a Szovjetunióba kerültek fogolycsere akciók
során. További sorsukról nem tudunk.) 39vádlott ítélete 6 hónap és 15év fegyház, ill.
börtönbüntetés között terjedt. (Pest Vidéki Törvényszék iratai, 1920-B. 5721. vádirat,
Párttörténeti Intézet
Archívuma, majd Politikatörténeti Intézet
Levéltára)

1925 májusában Csernoch János hercegprímás jelenlétében ünnepélyes harangszentelés volt
Szentendrén. Ezen a napon a máskor csendes Szentendre utcáit már a kora reggeli órákban
ellepte az ünnepségre készülők tömege. Díszruhás rendőrök, tűzoltók, fehér ruhás leánykák s a
lovas-bandérium magyar ruhás legényei tették színessé az utcák képét. A Budapestről
különvonattal érkező vendégeket a város notabilitásai élén a pályaudvaron Starzsinszky László
polgármester fogadta. Üdvözölte az egyházfejedelmet, aki (...) a gyönyörűen feldíszített
díszhintóba szállva a városházára hajtatott. A hercegprímás kocsija után harminc, ugyancsak
virágokkal díszített kocsi vitte a városba a vendégeket." Harangszentelés, ötszáz gyerek
megbérmálása, majd a díszebéd után a Katolikus Legény-egyletben sor került "...a
kommunizmus alatt mártírhalált halt fiatal papnak, Kucsera Ferenc dr. arcképének a
leleplezésére". (Budapesti Hírlap, 1925. május 26.)

1928. június 24-én dr. Kucsera Ferenc kivégzésének színhelyén a Duna-parton fakeresztet
állított a város a következő felirattal: "Itt halt hitéért, honáért és katolikus testvéreiért mártírhalált
1919. évi június hó 25-én dr. Kucsera Ferenc róm. kath. segédlelkész."
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