
Doni megemlékezés 
 
Tisztelt plébános Atya, Elnök asszony, budatétényi polgárok, tisztelt emlékező 
közönség!  
A mai este a szomorú emlékezés ideje. 72 évvel ezelőtt megtörtént az, amit a 
magyar történelem tragikus eseményeként tartanak számon, sok ezer család és egy 
egész nemzet személyes vesztesége. A doni ütközet jelzésértékű mindenki számára, 
egy fogalom ma már. Jelképezi az értelmetlen szenvedést és pusztulást, jelképezi az 
átgondolatlan politikai döntések szörnyű következményeit, de ugyanakkor 
példaértékű szimbóluma a hazáért harcolni és meghalni kész nemzeti öntudattal 
felvértezett haderőnek.  
A történések évtizedeken át csak apró betűs széljegyzetként jelenhettek meg a 
történelemkönyvek oldalain, de lehetett ez a betűméret bármilyen kicsi is, mint ahogy 
a zongora fekete félhangbillentyűi, ezen események is elválaszthatatlan részei lettek 
a magyar történelemnek, mert megtörténtek. Jelen van és jelen lesz a jövő feltörekvő 
generációi számára is. Mi, ma élő honfitársak feladatként kaptuk és annak is 
érezzük, hogy méltón tegyünk említést a 2. magyar hadsereg hazától távol eső, 
néhány hétig tartó önfeláldozó küzdelméről és veszteségéről.  
Kétszázezer katona vonult csatába, s mintegy fele, körülbelül százhúszezren, harc 
közben vagy annak következményeként a legkegyetlenebb hadifogolytáborokban 
legyengült szervezettel vesztette életét, sosem tért haza. A szülőföldjétől nagyjából 
kétezer kilométerre bevetett gyalogság a frontvonalnak nevezett Don-kanyart 
számukra emberfölötti körülmények között közelítették meg, több száz kilométeres 
távot is járművek nélkül megtéve. A magyar politikusok és katonai vezetők 
kényszerpályán mozogtak, mikor vállalták a hadba szállást a Szovjetúnió ellen. A 
csapatok nagysága és erőfeszítése ellenére is eleve prognosztizálható volt a 
vereség. Az idegen hatalom elképzelése szerint a magyaroknak a megszálló német 
csapatok biztosítása lett volna a feladatuk a mintegy kétszáz kilométeres Don parti 
szakasz állandó figyelemmel tartása mellett. Amit a harcba rendelt erők tagjai, akkor 
még nem sejtettek, a németek a lövészárkok kitöltésére rendelték honvédjeinket a 
doni helyszínre a túlerőben levő szovjet csapatok előrenyomulásának 
megnehezítése céljából. Nem is csoda a magyar haderő ilyen mértékű pusztulása, 
hiszen egy számára idegen hadszíntér nehezen járható területén vívott sírig tartó 
harcot idegen parancsnokság utasítását teljesítve, dacolva a hideggel, és a 
szövetségesekéhez, valamint az ellenségéhez képest technikailag elavult 
felszereltséggel. A kemény helytállásuk legyen örök mementó mindannyiunk 
számára és legyen iránymutató vezérfonala minden jövőbeni hazafias 
cselekedetnek.  
A magyar férfiak szenvedése Krisztusi mélységbe jutott, a harctéren folyó 
ellenségeskedés még a borzalmakat átélt felnőtt ember lelkén is mély sebeket 
hagyott. A honvédek egy része a húszas éveinek derekán járó fiatal férfi volt, akik 
éppen felnőtté váltak, éppen kitanultak egy szakmát, melyben némelyikük sosem 
dolgozott. A már családot alapító idősebbek kénytelenek voltak a fenntartás és 
gyermeknevelés terhét és felelősségét áthárítani a női lakosságra.  
Családtagok, társak búcsúzkodtak a besorozottaktól.  
Egy ölelés, egy utolsó mosoly és a távolodó vonat hangja, koromfekete füstje 
préselte szívükbe az utolsó pillanatokat. A frontra és vele együtt a bizonytalanságba 
induló katonáknak ez a szívszorító látvány, pár fotó és az együtt töltött idők képe 
vésődött örökre az emlékezetükbe. Az itthon maradt hozzátartozók napjait a 
várakozás töltötte ki attól a perctől kezdve.  



Kevés az olyan túlélő, aki nem szenvedett testi sérülést, de biztosan állíthatom, hogy 
lelkileg mindannyian hatalmas traumát éltek át. A meglőtt vagy bombatámadásban 
elhunyt bajtársak tetemének látványa mindenkiben mély nyomot hagyott. Nehéz volt 
ezzel a képpel hazatérni, még nehezebb a némaság homályába rejtőzve korábbi, 
otthoni életüket folytatni. Merthogy, a Dont megjárt embert megannyi negatív jelzővel 
illették, aki beszélt azt családjával együtt kitelepítették.  
A fizikailag és lelkileg egyaránt meggyötört veteránok száma napról napra 
fogyatkozik. Ők a tisztességben megöregedett egyszerű emberek a hazugság és a 
hálátlanság folytán láthatatlanul belesimultak a nyugdíjasok egyre rohamosabban 
növekvő tömegébe. Sokukról nem is tudjuk, nem tudhatjuk, hogy mi lenne a nemzet 
kötelessége velük szemben. Az urivi ütközet évfordulóján, minden évben ők is 
emlékeznek az eseményekre és az elesettekre. Egy szál gyertya  
értük és a társakért ég, egy ima lelki üdvükért szól.  
Amíg a XXI. század emberét korának aktualitásai foglalkoztatják, addig nekik csupán 
a háború nyomorúságának szörnyű ténye és miértje maradt. Lelkükben az űr, melyet 
már soha senki nem tölthet be. Csak a megbocsátás hozhat megnyugvást, és ama 
ténynek elfogadása, hogy egy szebb jövőért harcoltak, s ma hősökként tekintünk 
rájuk. Emléküket mindig is megőrizzük, kit-kit név szerint, kit-kit „a Don-kanyarban 
harcoló hősi halált halt hazafiként” említünk. Ez egy olyan történelmi esemény, 
amelyre mindig emlékeznünk kell!  
Antóni Sándor versének részletével, s utána a kertben meggyújtott mécsessel hajtok 
fejet az akkori magyar hadsereg minden katonája előtt, vérük hullatásával áldoztak 
családjukért, értem, s minden már elhunyt és élő magyarért.  
Antóni Sándor - A Don-kanyarnál (részlet)  
 
„Távol a hazától idegen földben, 
Elvesztettük őket mindörökre.  
De emlékük szívünkben örökké él,  
Míg magyar ember él a földtekén.  
Nagy árat fizettünk, hol ott semmi dolgunk,  
Az értelmetlen halált, mit örök gyászként hordunk.  
Emlékezzünk rájuk és soha ne felejtsék, 
Ifjú életüket derékba törték.  
Hajtsunk fejet némán és gondoljunk rájuk,  
Egy percnyi csendet mit emlékükre szánunk.  
Nincs bosszúvágyunk, azt szívünk nem akarja,  
Légy örökké gyászunk árvák Don-kanyarja.”  
 
Köszönjük Néktek, hős Katonák! 
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