
Tisztelt Emlékező Közösség! 
  
A budatétényi egyházközség közel 30 éve emlékezik a „magyar apokalipszisre”, ahogyan 
Csoóri Sándor költőnk nevezte a 2. magyar hadsereg doni katasztrófáját. 
Több mint 40 évnyi (el)hallgatás illetve elhallgattatás után, ugyanis csak a ’80-as évek 
legvégén nyílt először lehetőség arra – de ekkor is többnyire még falak közé szorítva, zárt 
körben megmaradva – hogy a nemzet szűk körei, csendben megemlékezhessenek a II. 
világháború katona hőseire.  
1989. január 12-én, Ternyák Géza plébános atya idejében: éjjeli virrasztást tartottak a 
hívek itt a templomban, csendes imával, elmélkedéssel adózva hősi halottaink emlékének. 
Az első megemlékezés kezdeményezője a mindannyiunk által tisztelt Hirtling-házaspár 
volt. Marika néni 14 évesen veszítette el a Kárpátokban folyó harcokban elesett édesapját, 
kinek sírját csak 44 év múltán, 1988-ban láthatta először. 
 
Hosszú út vezetett el ideáig. 
Magyarország II. világháborús szerepvállalásának megítélését a hazugságok nyomasztó 
ködébe burkolta a háború után hatalomra került nemzetellenes ideológia. Így a 
kibeszéletlen egyik legnagyobb tragédiánk: a Don-kanyarba küldött magyar hadsereg 
sorsát és a harcokban elesett hősi halottaink emlékezetét is a tudatalattinkba száműzte a 
kommunista kultúrpolitika, amely szerint – leegyszerűsítve – a II. világháborúnak csak 
„antifasiszta” áldozatai voltak, mindenki más a háború kirobbantásáért egyedül felelős, 
bűnös fasiszta rendszer kiszolgálója, így emlékük ápolása a fennálló rendszerrel szembeni 
ellenállásként értelmezendő. 
Ebben a légkörben: a harcokat túlélők, a fogságból és málenkij robotból hazatérő 
(kevesek), és a háborúban szeretteiket vesztett hozzátartozók, hosszú éveken át nem 
beszéltek, nem beszélhettek – még a legszűkebb családi körben sem – a II. világháború 
során megéltekről.  
A hallgatás csendjét – némi kortünetként – 1972-ben elsőként egy irodalomtörténész, 
majd 10 évvel később egy filmrendező törte meg. Főként Nemeskürty István hat kiadást 
megélt „Requiem egy hadseregért” című könyve, de részben még Sára Sándor: Pergőtűz 
c. dokumentumfilmje is – legfőbb erényeik mellett: hogy végre le merhette írni valaki illetve 
beszélni lehetett a 2. magyar hadsereg szenvedéstörténetéről – olyan mítoszok 
teremtődtek, melyektől azóta sem tud megszabadulni az emlékezetpolitikánk. 
 
S hogy mik ezek a sztereotípiák? 
Csak, hogy a legnagyobb sablonokat említsem: 
 
EGY) Meghalni küldték ki a Donhoz, a rosszul és korszerűtlenül felszerelt hadsereget. 
Nem igaz!  
Az ország akkori lehetőségeihez képest a 2. magyar hadsereget a lehető legjobban 
igyekeztek felszerelni. Tudni kell azonban, hogy szinte leküzdhetetlen lépéshátrányban 
voltunk ellenfeleinkkel szemben, hiszen az I. világháborút lezáró békediktátum teljesen 
megkötötte Magyarország kezét, így csak 1938-tól kezdhettünk el egyáltalán fegyverkezni.  
 
KETTŐ) A szovjet támadással szemben minimális volt a magyar hadsereg ellenállása. 
Ez sem igaz! 
A támadás első napjaiban komoly veszteségeket okoztunk a szovjeteknek: 132 
harckocsijukból 83-at megsemmisítettünk, a sokszoros túlerő ellenére, a harcok során 
aránytalanul magas emberveszteséget okozva a Vörös Hadseregnek. De említhetnénk a 
szovjet ellentámadást megelőző előző év nyári sikeres hadműveleteinket is, melyek során 
a Don mögé szorítottuk a szovjet hídfőket, sőt átkelve a folyón rövid időre még Voronyezs 
városát is elfoglalták csapataink. Természetesen azonban a ’70-es, ’80-as években még 
nem eshetett szó a magyar katonák bátorságáról és hőstetteiről. Itt is látni kell azonban, 
hogy Magyarország haderejét nem távoli hadszíntereken folyó, nagyhatalmak elleni 



küzdelmekre „tervezték”. Trianonban megsebzett hazánk hadi stratégiáját a revízióra 
készítették fel, majd a visszacsatolások után régi-új határaink megvédésére (elsősorban a 
környező országoktól: Romániától, és a darabjaira hullott Csehszlovákiától és 
Jugoszláviától). 
HÁROM) Túlnyomórészt a szegényebb néprétegeket sorozták be, magas volt a 
tartalékosok és a nemzetiségiek aránya. 
Nem igaz! 
Helyesebben nem úgy igaz, amit ezzel sugallni kívántak. Igen, Magyarország 
lakosságának többsége, a két világháború között sajnos szegény volt. Más kontextusban 
ezt persze mindig is igyekezett kihangsúlyozni a korabeli történettudomány, mely szerint 
Horthy Magyarországa a „hárommillió koldus országa” volt. Ennek elemzésébe most ne 
menjünk bele, de igen: többségében szegény honfitársainkból, többségében 
„szegényekből álló” hadsereget lehetett csak verbuválni. A hadvezetés ugyanakkor 
igyekezett a toborzást a népességarányok figyelembevételével az egész ország területéről 
egyenletesen megoldani. És igen, a józanész diktálta módon: a katonailag 
„leghasznosabb” emberanyaghoz nem nyúltak. Szándékosan. Mert a szomszédos „baráti 
országok öleléséből” adódó sajátos helyzetünk miatt tartalékolnunk kellett erőinket a 
legfontosabbra: határaink közvetlen védelmére.  
Végül: a 2. magyar hadsereg kötelékébe besorozott nemzetiségiek aránya megegyezett 
az országban betöltött népességarányukkal, így ha az a maga 20%-ával ma magasnak is 
tűnne, a visszatért részek révén 1942-ben nem volt az. 
 
Egyelőre azonban hiába minden történészi igyekezett, nagyon nehezen megy a 
szabadulás a magunk teremtette mítoszainktól. 
 
1943. január 12. 
A sztálingrádi hadműveletek részeként 74 éve, ezen a napon indult meg a szovjet Vörös 
Hadsereg feltartóztathatatlan doni áttörése a Magyar Királyi 2. honvéd hadsereg által 
védett 208 km szélességű arcvonalon. Az 1942. június 28. és 1943. január 24-e közti doni 
harcok követeltek a II. világháború során Magyarország számára a legtöbb áldozatot. 
207,5 ezer főnyi seregünk vesztesége: közel 50 ezer elesett, eltűnt: hősi halott, 
ugyanennyi, tehát majd 50 ezer sebesült és kb. 28 ezer hadifogoly, kik közül 1956-ig csak 
minden hetedik, alig 4 ezren tértek haza. 
Összesen tehát több mint 75 ezer magyar katona, magyar honfitársunk halt meg távol 
hazájától! 
 
Ma rájuk emlékezünk, fejet hajtunk emlékük előtt, mécsest gyújtunk értük. 
 
Végül had zárjam megemlékezésemet egy kezdeményezéssel. 
Sára Sándor említett dokumentumfilmje fülünkbe csengő főcímdalának sorait idézve: 
 

„Hol vannak a katonák? 
Elhulltak régen. […] 
Hová tűnt sok sírkereszt? 
Elkorhadt régen.” 

 
És tényleg. Hol vannak a katonák? Hol vannak a II. világháború budatétényi hősi halottai? 
Ha templomunk főbejárata melletti emléktáblákra tekintünk. Az 1920-ban állított 
emléktáblán ott van felsorolva az I. világháború mind a 43 elesett katonája. Ezzel szemben 
a túloldali – a II. világháború áldozatai emlékére – állított 1990-es emléktáblán nincsenek 
nevek. 
 
Hangozzék el most az egyiküké: 



1943. január 14-én, vagyis 74 évvel ezelőtt a ma napon halt hősi halált a Don-kanyarban 
egy budatétényi közkatona: Stelecz Ferenc honvéd, a budapesti gyalogezred 32/I. 
zászlóaljából. Itt lakott a templomunktól néhány utcányira, a Halk utca (akkori nevén Sütő 
utca) 16 szám alatt.  
 
Jövőre lesz a 75. évfordulója a doni tragédiánknak. Próbáljuk meg addig összegyűjteni a 
többi hősi halottunkat. Kezdésnek (egy hadtörténész segítségével) 34 harcokban elesett 
vagy eltűnt budatétényi katonát találtunk. Legyen ez a lista egy kutatás kezdete! 
 
Köszönöm a figyelmüket! 
 
Hódi Szabolcs                                                                                         2017. január 14. 


