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BAUEr sánDor élEtE és tűzHAlálA (1952–1969)1

Egy fotó: kamasz fiú áll fekete bőrkabátban, farkaskutyájának pórázát fogja. A képen 
mosolyog. Jobbról és balról és mellette állnak barátai, akik cigarettáznak. Vagánynak 
tűnnek, annak szeretnének látszani. füves telek, a háttérben házakkal, inkább kül -
városi környezetben. A kép hátoldalán felirat: s. Miklós barátomnak. A képet bú -
csúajándéknak szánta legjobb barátjának Bauer sándor, mielőtt Jan Palach példáját 
követve felgyújtotta magát a Magyar nemzeti Múzeum kertjében, 1969. január 
20-án.2

Adott egy kamaszokból álló baráti társaság, nagyrészt egy házban laknak, ipari 
tanulók, illetve a lányok gimnazisták vagy általános iskolások. szeretik együtt töl-
teni az idejüket: magnót vagy táskarádiót hallgatni, táncolni, beszélgetni. és köztük 
egy fiú, aki olvasottabb az átlagnál, feltűnőbb az átlagnál, és néha furcsa. szeret poli-
tizálni, de viccelődni is, néha bokszol, néha gorillát utánoz. életében két törés volt: 
amikor szülei elváltak, és amikor kicsapták az általános iskolából. A családi történe-
tekben ott lappang a szovjet hadifogság emléke, de az 56-os forradalom is. Pon to -
sabban beszélnek róla, de nem a hivatalos elvárás szerint. A rokonok és felmenők 
között van hírneves szakszervezeti aktivista is, szülei párttagok, egyik legjobb barát-
jának édesapja munkásőr. édesanyjával él kettesben, harmonikusan, édesapja gyak-
ran látogatja őket. lakásuk nyitott a barátok előtt. Erdész szeretett volna lenni, mégis 
autószerelő iskolába adják, nem derül ki, miért. úgy tűnik, Bauer sándor magányo-
san készült tervére, társaival nem osztotta meg, hogy az önkéntes tűzhalált választja. 
Halála után azonban baráti körét, családtagjait vegzálja a rendőrség és az állambiz-
tonság, eljárást indítanak ellenük, majd annak lezárásával van, akit kirúgnak munka-
helyéről, mást még hosszú éveken át megfigyelnek. Bauer sándor a szovjet megszál-
lás ellen tiltakozott, a független Magyarországért életét áldozó magányos hős volt, és 
nem akart volna környezetének rosszat – az állambiztonság mégis megfélemlített 
mindenkit, aki közelebbről ismerte őt.

Bauer sándor tette tiltakozás volt csehszlovákia szovjet megszállása ellen, és Jan 
Palach példáját követte. Jan Palach cseh egyetemista 1969. január 16-án gyújtotta fel 
magát a prágai Vencel téren, tiltakozásul a prágai tavasz eltiprása, a Varsói szerződés 

1 lakott: Budapest, iX. kerület, üllői út 167.
2 A Bánki Donát iskolába járt (MüM 9. számú ipari iskola), osztályfőnöke n. gábor rajztanár volt.
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csapatainak csehszlovákiai bevonulása ellen. 1969. január 16–31. között 10-en gyúj-
tották fel magukat csehországban, Morvaországban és sziléziában,3 a későbbi évek-
ben is követték példáját: 1970. február 13-án Mojzes Márton költő Brassóban, 1972. 
május 14-án romas kalanta, 19 éves diák kaunasban, 1980. március 21-én Walent 
Badylak, 76 éves nyugdíjas krakkóban. A csehszlovák hírügynökség két órával Jan 
Palach halála után számolt be a tragédiáról, 1969. január 19-én.4

Jan Palach búcsúlevelében – mely Bauer sándort is tette végrehajtására sarkallta 
– ez szerepelt: „tekintettel arra, hogy nemzeteink a reménytelenség szélére sodród-
tak, a következő módon fejezzük ki tiltakozásunkat, hogy ezzel is felrázzuk népein-
ket: egy önkéntesekből álló csoport ügyünkért kész felgyújtani is magát. Engem ért 
az a megtiszteltetés, hogy az első levelünk megírjam és az első fáklya legyek.” 

Bauer sándor ellenezte az 1968-as magyar katonai bevonulást csehszlovákiába. 
Barátainak azt mondta, Magyarországnak inkább egy közép-európai független állam 
részének kellene lennie, nem a Varsói szerződés tagjának.5 „Magyarország, len -
gyelország, románia, csehszlovákia szövetségre lépve olyan erőpotenciált képes lét-
rehozni, amely fel tudja venni a harcot a szovjetunió ellen.”6 Az, hogy a szovjet csa-
patok Magyarországon vannak, megszállás, és Magyarországnak inkább függetlení-
tenie kellene magát a szovjetuniótól.7

Egy nappal Jan Palach halála után végzett magával a 17 éves autószerelő-tanuló 
fiú.8 tettét 13 óra körül követte el,9 ruhája alá törülközőket csavart a testére, mielőtt 

3 1969. január 20-án Josef Hlavatý, 25 éves munkás Plzeňben; 1969. január 21-én Josef Jaroš, 19 éves 
traktoros znojmóban; 1969. január 22-én Miroslav Malinka, 22 éves munkás Brnóban; 1969. január 
23-án Jan gabor, 23 éves munkanélküli léván; 1969. január 24-én Emanuel sopko, 24 éves szerelő; 
1969. január 24-én Blanka nacházelová, 18 éves tanuló Prágában; 1969. január 26-án Jan Beres 26 
éves tanonc chebben; 1969. február 25-én Jan zajic, 19 éves tanuló Prágában; 1969. április 9-én 
Evžen Plocek, 40 éves technikus Jihlavában. 

4 sem Jan Palach, sem Bauer sándor nem tudott arról, hogy a Varsói szerződés csapatainak cseh-
szlovákiai bevonulása ellen az első, önégetéssel tiltakozó 1968. szeptember 8-án a lengyel ryszard 
siwiec (1909–1968) volt, aki a lengyel központi aratóünnepségen, a sportarénában gyújtotta fel 
magát Varsóban. Az esetet azonban eltussolta a korabeli lengyel média, a szabad Európa rádió is 
csak 1969 áprilisában tudósított a tragédiáról.

5 k. József tanúvallomása. 1969. január 22. A szövegben idézett összes forrás lelőhelye: áBtl, 
3.1.9.V-157854/1-2

6 sz. János tanúvallomása.  U. károly tanúvallomása, 1969. január 22. 
7 M. János tanúvallomása. 1969. január 22.
8 rövidhír: Esti Hírlap 1969. január 21. 
9 útközben, az 52-es villamoson összetalálkozott általános iskolai osztálytársával, A. Attilával: „Mun-

 kásruhában és bakancsban volt. kabát és sapka nem volt rajta. A peronon utazott, lába között két-
fülű táska volt, amiben üvegek voltak, emlékezetem szerint 3–4 darab. kérdésemre azt válaszolta, 
hogy az üvegekben ital van, házibulira megy. feltettem neki a kérdést, hogy meg sem kínál az ital-
ból. Azt válaszolta, hogy nem kínál meg, mert ki van számítva, így is kevés lesz.” 
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benzinnel lelocsolta és felgyújtotta magát. kezében két magyar zászlót fogott. A Viii. 
kerületi rendőrkapitányság járőre, D. lászló 1969. január 20-i jelentésében így fog-
lalta össze, mit látott: „[…] szokásos napi járőrözésem közben lettem figyelmes arra, 
hogy a Múzeum-kertben, a lépcső tetején, a Petőfi emléktábla fölötti kijárónál egy 
fiatalember, 17–18 év körüli, kb. 168–170 cm magas, két nemzetiszínű zászlót tartott 
a kezében és ruhája, valamint egész teste rendkívül magas lángokkal (kb. 2–3 méter 
magas) égett. Ezután futólépésben felmentem a lépcsőkön, és a helyszínre érkeztem, 
több más polgári és katonai személyekkel együtt, akik szintén látták az eseményeket. 
Meg akartuk fogni az illetőt, de égő lángokban futásnak eredt, majd újra visszajött, 
amikor is elgáncsoltuk és kabátokat dobtunk rá, [hogy] az égő lángokat eloltsuk.”

2–300 fős tömeg nézte az égő fiatalembert, B. imre orvostanhallgató sietett első-
ként a segítségére. Vallomása szerint az eszméleténél levő Bauer sándor azt mondta, 
hogy tettét hazaszeretetből, az orosz megszállás ellen, cseh testvére példája nyomán 
tiltakozásból követte el.10 B. imre és barátja, n. Balázs először azt hitték, filmfelvé-
tel zajlik, de amikor rájöttek, hogy élő ember ég, gyorsan rádobták kabátjaikat. raj -
tuk kívül még két szemtanú – köztük egy katona, f. lajos – cselekedett így.11 Bauer 
sándor kabátja alatt teste be volt tekerve éghető anyaggal átitatott gézcsíkokkal. 
Amikor a tanúk ezt próbálták leszedni róla, az anyag ismételten lángra kapott.

f. lajos honvéd szakaszvezető, szintén szemtanú szerint azt mondta Bauer: „Azért 
gyújtom fel magam, hogy tiltakozzam a szovjet megszállás ellen.”12 f. lajos teljesen 
véletlenül tartózkodott a tetthelyen: „1969. január 20-án szabadságon voltam, és 
Budapesten nőismerősömet látogattam meg. nőismerősömmel 15 órára volt meg -
beszélve a találka. tekintettel arra, hogy a találkozásunkig sok idő volt, ezért az volt 
a célom, hogy a nemzeti Múzeumba bemegyek. kb. 13 óra lehetett, amikor a mú -
zeum lépcsőjén felmentem és a bejárati ajtón kifüggesztett tájékoztató táblán láttam, 
hogy hétfőn a Múzeum zárva. úgy döntöttem, hogy a találkozóig sétálok a városban. 
Visszafelé jövet a bejárattól […] furcsa emberi hangra lettem figyelmes. […] Egy fia-
talembert láttam, akinek két keze szét volt tárva és mintha égett volna mindkét ke -
zében valami. én nem tulajdonítottam komolyabb jelentőséget a látottaknak, tovább-
indultam. Pár lépés után azonban éles sikításszerű hangra lettem figyelmes, amikor 
[…] visszafordultam. […] A személy már nagy lángokban égett.13

több búcsúlevelet írt: osztálytársainak, legjobb barátjának, szüleinek és barátai-
nak is. itt most az osztálytársaknak szólóból idézünk: „Mindenkit üdvözlök az osz-

10 http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/2014/01/19/bauer_sandor_onegetese
11 n. Balázs tanúvallomása. 1969. január 21. 
12 állambiztonsági szolgálatok történelmi levéltára (a továbbiakban: áBtl], 3.1.9.V-157854/1. 36. o. 

fáklyás fedőnevű nyomozás.
13 f. lajos tanúvallomása. 1969. január 24.
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tályban. Minden diákot és tanárt. Azt üzenem, eszme nélkül nem él, csak létezik az 
ember. Harcoljatok úgy, ahogy azt tanácsoltam. tűzhalált halok, akárcsak az a cseh-
szlovák fiatal, aki 19-én gyújtotta fel magát. Így tiltakozva az orosz megszállás 
ellen.”

édesanyja, Bauerné Váczi Auguszta14 Balogh zsolt 1968 című – 1989-ben bemu-
tatott – filmjében beszélt róla: „[A fiam] nagyon szerette a természetet és arra készült, 
hogy majd erdész lesz.15 tejbegrízt nagyon szerette, palacsintát is nagyon szerette. 
lement ide a térre,16 akkor a gyerekek odaszaladtak hozzá, kitárta a karját, rácsim-
paszkodtak a kisgyerekek.” Egyik barátja, sz. János szerint:17 „Egyesek azt hitték róla, 
hogy beképzelt, akik viszont közelebb álltunk hozzá, felnéztünk rá, mint az olyan 
személyre, aki rendelkezik ismeretekkel.” W. Erika, akinek 1968 első félévében ud -
varolt, úgy emlékezett rá, mint széles látókörű, nagy vitakészséggel rendelkező fiúra, 
aki azt tervezte, hogy motort vásárol. Erikának szerelmes verseket is írt.18 

1968 nyarán Bauer sándor barátaival Horányban nyaralt négy napot, sziget  mo -
nostoron is jártak.19 osztálytársaival és barátaival járt kirándulni a budai hegyek  be, 
többek között csillebércre.20

Bauer sándor édesapja is autószerelőként dolgozott, az MszMP központi gará-
zsának vezetője volt.21 Első házasságából 1927. június 13-án egy fiúgyermek szüle-
tett, akit szintén Bauer sándornak hívtak. ő a második világháború alatt katona volt, 
Budapest ostroma alatt szovjet hadifogságba esett, és nyomtalanul eltűnt. Az önégető 
Bauer sándor édesapjának második házasságából született. Elképzelhető, hogy az 
eltűnt – és általa soha nem ismert –, idősebb testvér mitikus hős, példakép volt Bauer 
sándor számára.22 Bauer sándor általános iskolás korában lejárt a Pöttyös utcai lakó-
telep játszóterére, gitárja is volt, azon tudott egy pár számot, melyet a többieknek 
eljátszott, akik azt szívesen hallgatták.23

14 nagymamája Váczi sándorné XV. kerület Arany János u. 4. szám alatt lakott. áBtl, V-157854/1. 
28. o.

15 Ezt tanúvallomásában megerősítette cs.  imre is: „lakásuk egyik részében egy kisebbszerű (sic!) 
növénykert volt, ahova kígyót-békát összehordott. Ez szó szerint értendő, mert volt békája, vízisik-
lója, gyíkja. […] A kirándulások alkalmával nagy buzgalommal beszélt az erdei életről, valamint  
a vadállatokról. […] Amikor kisebb volt, arról beszélt, hogy ő erdész szeretne lenni.” 1969. február 
14. Ezt megerősítette t. kálmán is tanúvallomásában, 1969. február 12-én. 

16 A ház háta mögötti tér volt a fiatalok találkozóhelye.
17 sz. János tanúvallomása. 1969. január 22.
18 W. Erika tanúkihallgatása, 1969. január 22.
19 s. Miklóssal, M. Jánossal, k. gáborral és ráckevei Józseffel együtt.
20 W. lászló Bauer sándor osztálytársa volt. Elhunyt 2012-ben.
21 1969. március 6-i jelentés.
22 1969. február 26-i jelentés.
23 k. Erika tanúvallomása. 1969. január 21. 
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Bauer szülei elváltak, ő édesanyjával élt.24 1964. február végétől lakott Bauer sán-
 dor és édesanyja az üllőt út 167-es számú házban. Az édesapa két-három naponta 
látogatta őket. édesanyjához nagyon ragaszkodott, segített neki a házimunkában.25 
k. Erika tanúvallomása szerint „[…] édesanyjával nagyon szépen éltek együtt, bár 
tudom, hogy szülei külön éltek, ez a látszat szerint nem okozott benne törést. Papája 
rendszeresen látogatta és anyagilag is támogatta őket.”26

Bauer sándor gyakorlatát az Afit ii. számú Autójavító Vállalatának 5-ös üze-
ménél27 töltötte. Az üzem vezetője, sz. sándor a BM-nek adott jellemzésében Bauer 
sándort csendes, szorgalmas, igyekvő tanulónak tartotta, aki szabadidejében a Vasas 
sportegyesületben bokszolt,28 és érdekelte a jóga is. sokat olvasott és sok történelmi 
évszámot tudott fejből, a Néphadsereg című folyóiratot is forgatta, szívesen beszél-
getett a szervizben is hadtörténeti kérdésekről. 1968. november 27-én volt utoljára 
gyakorlaton, azonban ekkor beletenyerelt egy üvegszilánkba, így többet nem jelent 
meg az üzemben.29 Az autószervizben ismerkedett meg egy 22 éves lánnyal, r. Má -
ria Judittal is, aki a Műszaki Egyetem ásvány- és földtani tanszékén dolgozott. 
Autóját – amelyet 1968. június 12-én autó-nyereménybetét sorsoláson nyert – hozta 
javíttatni, de elmentek együtt moziba is.30 Az ismeretséget r. Mária a kihallga táson 
letagadta.31

Bauer 1968. november 28-tól nem járt be munkahelyére, de ezt szülei előtt eltit-
kolta. Ugyanabban az időben ment el reggel és tért haza, mintha bent lett volna  
a tra  bant szerelőműhelyben. saját maga írta alá szakmunkásképző igazolványában 
ezeket a napokat.32

történelem iránti érdeklődéséről egy kvázi feljelentő levél is beszámol, melyet 
1969. február 21-én az egyik szomszéd, M. sándor írt a BM szerveknek. Ez esetben 
M. sándornak nem lett volna szükséges a hivatalos szerveknek beszámolni, azonban 
úgy tűnik, nem bírta mondandóját magában tartani. Annak fényében, hogy Bauer 

24 k. istvánné tanúkihallgatása. 1969. január 21. 
25 k. istvánné tanúkihallgatása. 1969. január 21. 
26 k. Erika tanúvallomása.1969. január 21. 
27 Budapest, iX. kerület, Ecseri út 16. trabant szerviz. Munkatársak: J. lászló, M. károly, cs. János: 

ő gyerekkori barát volt, Bauer neki adta el gitárját.
28 Budapest, Xiii. ker. lehel u. 16–18. néha a szervizben is gyakorolt, bokszoló mozdulatokat tett 

a levegőbe az öltözőben vagy a mosdóban. olykor azt játszotta, hogy gorilla. t. istván tanúvallo-
mása, 1969. március 6. „Munkahelyén a  gorillára emlékeztető testtartást vett fel és ilyenkor kije-
lentette, hogy ő gorilla.” 

29 sz. sándor üzemvezető jellemzése. 1969. január 31. 
30 1969. február 21-i jelentés.
31 A nyomozás során kihallgatták nőismerőseit, így: l. éva, f. éva, W. Erika, V. Mária, k. Erika, 

H. gabriella. Jelentés, 1969. március 6. 
32 Ezt írásszakértői vizsgálat is alátámasztotta: Jelentés, 1969. március 6. 
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sándor éppen a szovjet megszállás miatt lett öngyilkos, a történelmi érdeklődés nem 
is annyira meglepő. A levél jó forrás arra, milyen közegben élt Bauer sándor. A le -
vélíró fia többször rendezett „magnós bulikat”, sándor is egy ilyen alkalommal volt 
hivatalos. A bulin hat kamaszfiú vett részt 1968 nyarán. sándor a szemközti házban 
lakott. A srácok között ő vitte a szót, az űrrepülésről és a második világháborúról 
beszélgettek. A levélírónak nem tetszett, ahogyan Bauer ezekről a témákról beszélt 
– amit a másik szobából gyakorlatilag hallgatózva rakott össze – és átment a fiúkhoz, 
akiknek elmondta saját véleményét. Bauerhez pedig így szólt – legalábbis a levélben 
ezt írta –: „Vigyáznod kell, mert Hitler is »vezéregyéniség volt« és csúnya vége lett.” 
Ezt persze a levél írásának időpontjában – 1969. február 21-én – úgy értékelte, hogy 
ő megjósolta a tragikus véget.33

Bauer sándor utolsó napjairól a nyomozás az alábbiakat derítette ki: 1969. január 
16-án nála volt s. Miklós. Miklós azért ment hozzá, mert Bauer a francia Mirage 
típusú repülőgép képét mutatta meg neki, amire kíváncsi volt, mivel a hírekben az 
szerepelt, hogy ennek szállítását beszüntette franciaország izraelbe.34

1969. január 17-én édesapjával megbeszélte, hogy magnóját elviszi javíttatni nagy-
bátyjához, t. kálmánhoz. Azonban ehhez szüksége lett volna édesanyja táskájára, 
aki a táskát nem adta oda neki, így a látogatás meghiúsult.35 Ennek ellenére ez a táska 
volt az, amellyel végzetes útjára indult el, így a táskát végül édesanyja összeégve 
kapta vissza a rendőrségtől.36

nagybátyjáról, t. kálmánról azt derült ki, hogy díszállat-kereskedése volt,37 32 hó -
napot töltött szovjet hadifogságban.38 gimnáziumot végzett, szakképzettsége nem volt, 
eleinte az oti-nál dolgozott tisztviselőként. nagyapja, t. károly39 a szakszervezetek 
országos szövetségének alapítója volt, édesapja, szintén kálmán40 tanító, újságíró, 
ugyancsak szakszervezeti aktivistaként is dolgozott.

33 M. sándor feljegyzése k. lászló századosnak. 1969. február 21.
34 s. Miklós kihallgatása. 1969. február 13. 
35 Jelentés, 1969. február 10. 32. o. 
36 Jelentés, 1969. február 10.
37 A kereskedés: Budapest, Viii. ker. luther u. 2., majd: Budapest, Viii. ker. rákóczi u. 9. Három 

testvére volt: Mária (1912. február 6.), Erzsébet (1913) és Vera (féltestvére). Mária általános iskolai 
tanár majd könyvelőként is dolgozott (Vi. ker. tanács házkezelési igazgatóság), Erzsébet tüdő -
szakorvos a Budakeszi szanatóriumban, Vera közgazdáz és egyetemi tanár. BM környezet  tanul -
mány, 1969. február 5.

38 1944 decemberében öcsénynél esett fogságba, a borovociai táborban került, 1947 nyarán tért haza. 
Honvéd alhadnagyként szerelt le, 1952-ben tartalékos kiképzésben részesült.

39 1855–1916, róla utca van elnevezve.
40 1882–1952.
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1945–57 között t. kálmán a szakszervezetek országos tanácsánál dolgozott, 
1958-ban nyitott díszállat-kereskedést. A kereskedésbe a vízibolhát, a vízi növénye-
ket személyesen gyűjtötte be a tavakból. A boltban ő vagy a felesége árusított. Első 
felesége k. Margit volt, akivel a fogságból hazatérte után elváltak, de jó kapcsolatban 
maradtak.41 Második házasságot 1950. december 30-án, Budapesten kötött k. Bor -
bálával.42 két gyermekük született: 1949-ben károly,43 aki az események idején 
a gödöllői Agrártudomány Egyetem hallgatója volt és 1954-ben Borbála,44 első éves 
gimnazista. t. kálmán volt Bauer sándor példaképe: a kórházban is őt emlegette, 
hogy vele szeretne beszélni.45

Január 18-án délután 3-kor találkozott utoljára legjobb barátjával, s. Miklóssal  
a Belvárosban, a nemzeti galériánál.46 B. istván is ott volt, hanglemezboltba mentek 
a Váci utcába, majd B.-vel ketten a toldi Moziba.47 Megbeszélték, hogy este hármas-
ban elmennek cukrászdába, de erre a találkozóra már sem Berger, sem Bauer nem 
jöttek el.48

Bauer sándor anyai nagymamájával 1969. január 19-én találkozott utoljára. 1969. 
január 25-i koncertprogramot tervezett, a Metró együttes fellépésére. Valószínűleg 
ekkor még nem értesült Jan Palach önkéntes tűzhaláláról.49

Bauerné Váczi Auguszta, az édesanyja így emlékezett Balogh zsolt filmjében: 
„Aznap [mikor hazamentem], bejövök a lakásba és itt a szobában magyar zászlók 
voltak mindenütt kitűzve, szalagok, transzparensek, feliratok. Hogy szabad függet-
len Magyarországot, ilyen feliratok voltak kitéve. […] Hát, mondom, ez a gyerek mit 
csinál, megáll az embernek az esze. Miért csinálja ezt, nincs nemzeti ünnep, nincs 
semmi, miért csinálja ezt. fogtam összeszedtem és a szekrényébe, ahol a könyve, 
dolgai voltak, oda betettem, és hát itthon végzem a munkámat, takarítok, főzök, 
csöng a telefon. A munkahelyemről kerestek, hogy ott jártak detektívek és engem 
kerestek. […] következő hónapban lett volna 17 éves. nagyon hiányzik nekem, 
egyetlen gyermekem volt. tudja, én hányszor elégtem már? éreztem a fájdalmát. 
Hogy a szovjet csapatok menjenek ki Magyarországról. Ezt akarta.”

41 1957. december 22-én férjhez ment V. János szabómesterhez első felesége. Budapest, Vi. ker. Ma -
jakovszkij u. 56. iii. em. 4. itt volt a szabóműhely és itt laktak. 

42 k. Borbála.
43 Még a házasságkötés előtt, 1949. március 2-én született.
44 1954. április 23-én született.
45 intézkedési terv, 1969. február 11. 
46 gyakorlatilag minden nap találkoztak. 1969. február 13-i kihallgatásán számolt be arról, hogy 

1969. január 16-án ő volt fent Baueréknál, január 17-én Bauer náluk. 
47 B. istván kihallgatása. 1969. január 21. 
48 s. Miklós kihallgatása. 1969. január 21. 
49 feljegyzés, 1969. január 28.



342

tótH EsztEr zsófiA

részben ugyanerről számolt be az édesanya a nyomozóknak is: „[…] a könyvszek-
rény melletti polcon, egy kis virágvázában egy kisméretű piros–fehér–zöld zászló 
volt elhelyezve. A rádión levő porcelán dísztányérban egy kb. 5 ft-os nagyságrendű, 
összehajtogatott, piros–fehér–zöld színű ragacsos papír volt, amelyben lehetett vala-
  mi becsomagolva, mivel kemény fogása volt.”50 Az édesanya ezeket kidobta. nem 
derült ki, hogy félelemből tette-e vagy egyszerűen csak nem érdekelte, a fia miért 
tette ki a piros–fehér–zöld jelképeket a lakásban.

A korabeli sajtóközlemény eltussolta halálának valódi okát, sőt, azt hangsúlyoz-
ták, hogy már korábban is megkísérelt öngyilkosságot, 1967-ben, 15 éves korában: 
„[…] a nemzeti Múzeum kertjében ruháját leöntötte benzinnel, majd meggyújtotta, 
ily módon öngyilkosságot kísérelt meg.”51 Bauer sándort 1969. január 20-án 13 óra 
45 per körül szállították be 70%-os, harmadfokú égési sérülésekkel a központi 
Honvédkórházba.52 A mentőorvosnak annyit mondott, hogy fázik és fáj. A kórházban 
csak szülei látogathatták, egy operatív tiszt és megbízhatónak tartott ápolószemély-
zet vigyázott arra, hogy más ne mehessen be hozzá. 1969. január 23-án halt meg,  
3 óra 30 perckor.53 temetése titokban zajlott a rákoskeresztúri új köztemetőben, 
1969. január 28-án reggel 9-kor, nagyszülei sírjának közelében. 

csak szülei lehettek jelen a temetésén és a legszűkebb hozzátartozó kör, 10–15 
fő.54 A Brfk külön akciótervet készített erre az alkalomra: munkahelyét, taninté-
zetét nem értesítették. A rendőrség már 1969. január 27-én megbeszélést folytatott  
a temetkezési intézet igazgatójával, majd 11 órakor a szülőkkel. 12 órától a temető-
ben jelen volt két operatív tiszt, hogy az újságírók érdeklődését elhárítsa. Egy sza-
kasz rendőr pedig tartalékban várakozott, esetleges problémák elhárítására. A szü-
lőknek a rendőrség a hamvasztást javasolta. rövid beszédet a temetkezési Vállalat 
hivatalos búcsúztatója mondhatott, hangsúlyozva azt, hogy Bauer fiatalon és értel-
metlenül halt meg. A beszéd nem térhetett ki halálának körülményeire.

2001-ben emléktáblát állítottak neki a Múzeumkertben az alábbi szöveggel: „itt 
élt köztünk Bauer sándor 17 éves tanuló, itt lobbantotta magát lángra 1969. január 

50 Jelentés, 1969. február 10.
51 http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/2014/01/19/bauer_sandor_onegetese
52 dr. f. János, k. Péter, z. lászló szállították be a helyszínről. Amikor megérkeztek, a múzeum lép-

csőjén ült, jóformán meztelenül, súlyosan összeégve.
53 Holttestét megvizsgálták, hogy volt-e mérgező anyag a szervezetében, de nem találtak erre utaló 

nyomot. 
54 áBtl V-157854/2. 15. o. Brfk leltár személyes tárgyairól: 1 db sötétkék színű férfinadrág, 1 db 

barna nadrágszíj, 1 db barna színű férfiing, 1db fehér színű jéger alsónadrág, 1 db búzakék színű 
sportnadrág, 1 db szürke férfizokni, 1 műanyag kézitáska, 1 fél literes fehér üveg dugóval, 2 sötét-
zöld üveg, steril pólya, műanyagtasak, 2 darab, hurkapálca nyéllel ellátott piros-fehér-zöld papír-
zászlócska. 
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20-án, hogy égő áldozatával csitítsa mindannyiunk lelkiismeretét, amiért tiltakozás 
nélkül viseltük a rabságot.” 2013-ban bronz mellszobrot állítottak neki Budapest 
Viii. kerületében, a Mátyás téren. 2013. május 26-án lángolj címmel színdarabot 
mutattak be életéről, melyet ivanyos Ambrus írt.55 „A történet a nemzeti Múzeum 
lépcsőjén történtekkel kezdődik és ér véget. két nyomozó próbálja kideríteni az ügy 
hátterét és párhuzamosan mindent elhallgatni a nyilvánosság elől. Mindeközben lát-
juk, milyen események befolyásolják Bauer életét, mi vezet a tizenhét éves fiú ön -
égetéséhez” – nyilatkozta a szerző, akit foglalkoztatott az a kérdés is, miként sikerült 
a kádár-rendszernek a történteket annyira eltussolni, hogy annak ellenére, hogy Jan 
Palach temetése tömegdemonstrációvá vált, itt jóformán titokban lezajlott. A Viii. 
kerületben utcát neveztek el róla és lakóparkot építenek jelenleg, mely az ő nevét 
fogja viselni.

A BAUEr sánDor HAlálA Után inDÍtott ElJárás

A rendőrség izgatási ügyben56 indított nyomozást még 1969. január 22-én, mikor 
Bauer sándor a kórházban haldoklott. Ezt azzal támasztották alá, hogy mikor ben-
zinnel leöntötte és felgyújtotta magát, olyan kijelentéseket tett, amely izgatásnak 
minősült: önkéntes tűzhalálával „az volt a célja, hogy ily módon tiltakozzon a szov-
jet csapatok Magyarországon tartózkodása ellen. […] nevezett barátai és ismerősei 
körében a Magyarországon állomásozó szovjet csapatokra, tovább a Magyar szo -
cialista Munkáspártra és a Magyar forradalmi Munkás-Paraszt kormányra gyalázó 
kijelentéseket tett.”57

A nyomozás során többször kihallgatták a barátait, s. Miklóst és B. istvánt.58 1969. 
március 24-én 13 tárgyat foglaltak le Bauer sándor szüleinél, többek között tolltar-
tót, guminyomdát, füzeteket, egy indiánújságot és az Mti bizalmas cikkgyűjtemé-
nyét a nemzetközi helyzetről.59

Az eljárás célja egyrészt Bauer környezetének megfélemlítése volt. Másrészt an -
nak kiderítése, Bauer sándor 1968 folyamán volt-e betegállományban, és esetleg 

55 http://78.131.7.66/index.php?page=kerulet&id=5718
56 Btk 127 §. 1. bek. c, 2. bek. a.
57 áBtl V-157854/1. 11. o.
58 Horváth sándor: Kádár gyermekei. Budapest, nyitott könyvműhely, 2009.; A „fáklyás” fedőnevű 

ügyben 1969. március 17-én szüntették meg a nyomozást Bauer barátja, a Pogácsás által terheltté 
nyilvánított s. Miklós ellen, akinek bűne nagyrészt az volt, hogy ismerte Bauer „felforgatónak és 
maoistának” titulált gondolatait.

59 áBtl, V-157854/1. 17. 
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indokolatlanul vette-e igénybe azt. 1968. szeptember 4–7. és október 9–12. között 
tüdőgyulladása, november 12–14. és december 10–13. között influenzája volt a XiX. 
ker szakorvosi rendelőintézet tájékoztatása szerint.60

A nyomozás során az állambiztonság emberei végig azt vizsgálták, állt-e össze-
esküvés az eset hátterében. Arra kerestek bizonyítékokat, hogy Bauer sándor nem 
volt magányos hős, azonban ezt nem sikerült bebizonyítaniuk. Annak ellenére sem, 
hogy Bauer sándor édesanyja azt állította, hogy január 20-án cigarettacsikkeket 
talált a lakásban – filteres és filter nélküli cigarettavégeket is, pedig Bauer nem 
dohányzott. és azt is vallotta, hogy Bauer 1968 szilveszterén azt mondta, nem ba -
rátaival, s. Miklósékkal szándékozik tölteni az estét, hanem komolyabb emberek-
kel, akiket nem nevezett meg. Végül persze s.-ékkal volt, úgy, ahogy korábban is 
szokott.61

A nyomozás során Bauer sándor barátait, így s. Miklóst és B. istvánt többször 
kihallgatták az állambiztonság emberei, ezen alkalmaktól azt remélve, hogy a fiúk 
bevallják, szervezett összeesküvésre készültek. Ellenük feljelentési kötelezettség 
elmulasztása (Btk 132. §. 1.) miatt folytattak eljárást.62

s. Miklós Bauer sándor legjobb barátja volt, egyik búcsúlevelét is neki címezte,63 
és egy közös képet is adott volna neki emlékbe, ha azt a rendőrség le nem foglalja.  
A fiúk ugyanabban a házban, egymás szomszédságában laktak, 1963 óta voltak jó 
barátságban. A titkosszolgálat által készített környezettanulmány szerint s. Miklós 
szüleinek egyetlen gyermeke volt, édesapja a fémfeldolgozó ktsz-nél géplakatos-
ként, majd műszerészként, édesanyja a fővárosi nyomdaipari Vállalatnál dolgozott 
kalkulátorként. Havi jövedelmük 4200 ft volt. Miklós, miután elvégezte a Hámán 
kató általános iskolát, a ságvári Endre nyomdaipari tanuló intézetben tanult to -
vább. rendezett körülmények között éltek, a szülők egyetértésben, némi szigorral 
nevelték a gyermeket. A fiút udvariasnak, szorgalmasnak, nem befolyásolhatónak, jó 
pajtásnak írták le. szabadidejében zenét hallgatott, olvasott, este fél 9-re kellett ott-
hon lennie, ha barátaival elment valahová. 1968 októberében a házmestertől kaptak 
a pincében egy helyiséget, ahol Pince club-ot alakítottak ki, ott magnón, lemezját-
szón és táskarádión zenét hallgattak, táncoltak. A falakra autós és nőket ábrázoló 

60 áBtl, V-157854/1. 10. o.
61 áBtl, V-157854/1. 33. o.
62 áBtl V-157854/1. 40. o. intézkedési terv, 1969. február 11.
63 „ti meg fogtok érteni. Vasárnap Prágában önkéntes tűzhalált választott egy fiatal. tiltakozásul az 

orosz csapatoknak csehszlovákiát megszálló utasítás ellen. éljen a cseh, lengyel, német, román, 
és Magyar proletáriatus. Halál az orosz megszállókra! oroszok, menjetek haza!” Aliz [s. Miklós 
beceneve] A súlyok [tornaszerek] a tietek, Bergerrel együtt használjátok. A gumibot a tied. A bajonett 
a B.-é lehet. én elutazom, a fényképemet tedd el. Mindenkit üdvözlök, a Jocót, a gábort, a Ma  rit,  
a Jóskát, szóval minden barátot üdvözöl, barátod sándor.
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képeket tettek ki. Az összejöveteleken ott volt k. gábor és testvére, Albert is, aki 
súlyzózni járt le a pincébe – mivel akkoriban feleségétől különválva élt az édesany-
jánál – és Bauert súlyzógyakorlatra és rajzolni tanította.64

Ezek az összejövetelek 1968 decemberéig tartottak, általában este 8-ig, fél 9-ig. 
Bauer sándor zárta be esténként a helyiséget és ide járt le súlyzózni is.65 s. Miklós 
Bauer sándor haláláról úgy értesült, hogy 1969. január 20-én délután öt órakor talál-
koztak Bergerrel a Pince clubban, aki elmesélte, hogy Bauer felgyújtotta magát  
a Múzeumkertben.

Bauer sándor másik barátjának, B. istvánnak az édesapja karosszérialakatos volt 
a munkásőrségnél, édesanyja exportcsomagoló. Havi jövedelmük 3800 ft körül volt. 
B. istván ösztöndíját hazaadta, ebből naponta 3–5 ft-ot kapott tízóraira. állandó 
zsebpénze nem volt, ha moziba vagy más pénzes programra ment, akkor kapott rá 
pénzt.

Havi ipari tanuló fizetését, 110 ft-ot B. istván hazaadta a szüleinek. Húga, ilona 
hetedik osztályos általános iskolás volt. szülei egyetértésben nevelték őket. Berger ist-
 vánt a környezettanulmány szolidnak, csendesnek, udvariasnak írta le. Berger ist  ván 
szerkezeti lakatos tanuló volt a ganz Viii. kerület 7. számú ipari szakmunkásképző 
iskolájában. Akárcsak a többiek, szeretett olvasni, barátaival találkozni a té  ren, zenét 
hallgatni, moziba menni, sakkozni.66 Munkahelyén szorgalmas, tisztelettudó volt, 
a házimunkában sokat segített. B. istván 1965 óta, tehát 3 éve volt jó barátságban 
Bauer sándorral, nem sokkal azután barátkoztak össze, hogy B.-rék beköltöztek az 
üllői út 167-es számú házba. B. megerősítette, hogy Bauer sándor szovjetellenes 
volt, azt mondta, hogy a „szovjetunió agyaglábon álló birodalom, melyet úgy lop-
kodtak össze kisebb államokból”. Magyarországot lerohanta a szovjetunió és az 
uránércet folyamatosan lopja Magyarország területéről.67

Az eljárás során felmerült az is, hogy Bauer sándor tényleg öngyilkos akart-e 
lenni, vagy tettével fel szerette volna hívni magára a figyelmet. Barátai közül volt 
olyan, aki azt állította, hogy Bauer annyit mondott: külföldre megy, nem pedig azt, 
hogy öngyilkos szeretne lenni. k. istván a tanúvallomása szerint a magánéleti válsá-
gát osztotta meg Bauer sándorral: „én 1968 karácsonyán […] leutaztam kaposvárra 
nővéremékhez. itt megismerkedtem egy kislánnyal, akibe szerelmes lettem. E tényt 
közöltem Bauer sándorral 1969. január 8-án. Elmondtam többek között azt, hogy 
nekem nincs életcélom jelenleg, mert a kislánnyal nem tudok találkozni. E kijelenté-

64 k. Albert tanúvallomása. 1969. január 23. 
65 s. Miklós kihallgatása. 1969. március 12. 
66 id. Berger istván tanúvallomása, 1969. február 11. 
67 k. gábor tanúvallomása. 1969. január 22. 
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semre ő azt felelte, neki valójában most van életcélja, mert a közeljövőben ki fog 
menni németországba dolgozni.”68

A nyomozást 1969. március 19-én szüntették meg. A fiúk a büntető eljárás le -
zárultával figyelmeztetésben részesültek, tekintettel „fiatal korukra, büntetlen elő-
életükre, az eljárás során tanúsított őszinte, megbánó magatartásukra”.69 sz. Jánost 
és W. lászlót – mivel BM felügyelet alatt álló autójavító műhelyben dolgoztak  
a Miskolci úti gépkocsisszervizben – munkahelyükről eltanácsolták „feljelentési 
kötelezettség elmulasztása miatt”. A MüM 9. számú tanintézetet és a trabant szer-
vizt szignalizációban70 figyelmeztették a politikai nevelés hiányosságaira. A rendőr-
ség berkein belül pedig felelősségre vonták a helyszínt biztosító kollegákat, mivel 
azok az épségben maradt üvegekből a gyúlékony anyagot kiöntötték, ez később jelen-
tősen megnehezítette az önégetéskor használt anyag meghatározását.

Bauer sándor barátaira ügynököket állítottak, 1969–1973 között megfigyelték őket, 
az ügynökök beszámoltak a hatóságoknak életük jelentősebb eseményeiről. fent 
maradt az a dokumentum, amelyben az érintetteket a BM operatív központi nyilván-
tartásából 1973. május 7-én törölték. B. istván sorkatonai szolgálatra vonult 1971 
őszén, 1972-ben őrvezetővé léptették elő. s. Miklós a fővárosi nyomdaipari Vál -
lalatnál helyezkedett el, ott, ahol édesanyja is dolgozott. 1973. február 15-én szintén 
sorkatonai szolgálatra vonult.

Balogh zsolt 1968 című, 1989-es filmje az első alkotás, amelyben megszólal Bauer 
sándor édesanyja, és utolsó napját, önégetését fikciós formában lejátsszák. A filmben 
ezzel párhuzamosan emlékeznek a csehszlovákiába bevonuló magyar katonákra és 
felvételeket láthatunk a táncdalfesztiválról, interjúkat az 1968-as életérzésről. Bár 
Bauer halála után sikerült az emlékét eltussolni, temetésén sem jelentek meg töme-
gek, a rendszerváltás után alakja, életének feláldozása a szovjet megszállás elleni 
harc feledhetetlen szimbólumává vált.

68 k. istván tanúvallomása. 
69 nyomozást megszüntető határozat. 1969. március 17. 
70 „A megelőzés és a büntetőeljáráson kívüli differenciált felelősségre vonás módszere. A társada-

lomellenes tevékenységről jelzésadás az illetékes párt, állami, társadalmi, gazdasági szerveknek, 
szervezeteknek.” http://www.galantai.hu/festo/fogalomtar.html
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 sánDor BAUEr’s lifE AnD sElf-iMMolAtion 
(1952–1969)

on January 20th, 1969, a technical student named sándor Bauer self-immolated in 
the park of the Hungarian national Museum in Budapest. His voluntary death was in 
protest of the occupation of czechoslovakia by the soviet Union. in my work, using 
heretofore unknown state security sources, i analyze in detail what happened to 
sándor Bauer, his family and his close circle of friends on that fateful day. Although 
having nothing to do with Bauer’s decision, state security initiated proceedings 
against his family and friends, keeping them under surveillance until May 7th, 1973. 
Despite successfully burying his memory after his death – and minimizing the num-
 ber of people at his funeral – Bauer and his self-immolation became an unforgettable 
symbol in the fight against soviet occupation following the system changeover.  
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lEBEn UnD fEUErtoD DEs  sánDor BAUEr  
(1952–1969)

Der lehrling sándor Bauer hat sich am 20. Januar 1969  im Budapester Museumsgarten 
angezündet. sein freiwilliger feuertod war ein Protest gegen die sowjetische 
Besetzung der tschechoslowakei. in der studie wird aufgrund bisher unerschlosse-
ner Quellen der staatssicherheit ausführlich analysiert, was und wie an dem tag  mit 
sándor Bauer, seiner familie und seinem freundeskreis geschehen war, gegen die  
– obwohl sie nichts mit dem feuertod zu tun hatten – ein Verfahren eingeleitet wurde 
und die bis zum 7. Mai 1973 von der staatssicherheit observiert wurden. obwohl es 
nach dem tod  sándor Bauers gelang, sein Andenken zu vertuschen – und auch auf 
seiner Beerdigung erschienen keine Massen – sind seine gestalt und die opferung 
seines lebens nach der Wende zum unvergesslichen symbol des kampfes gegen die 
sowjetische okkupation geworden. 


