
Hatvani vérfürdő 
1919-ben 

A Tanácsköztársaság viharos gyorsasággal omlott össze Hatvanban. Július 27-re 
még politikai naggyűlést hirdettek Nyisztor György részvételével, augusztus 2-án meg 
már itt voltak a román hadsereg egységei. Dühüknek több mint 50 ember esett áldo-
zatul. Közöttük volt az a negyvenkilenc lábadozó sebesült, akik a mezőkövesdi 
katonakórház ápoltjaiként várták, hogyan alakul a hadihelyzet. Amikor a vörös 
hadsereg ellenállásának összeomlása nyilvánvalóvá vált, a kórház parancsnoksága 
elhatározta a kiürítést. Július 30-án Egerbe vonultak, ahol a súlyos betegeket elhelyez-
ték a kórházban, akik pedig vállalni tudták az utazást, szekereken és gyalogosan 
útnak indultak Budapest felé. Augusztus 2-án szerencsésen megérkeztek Gyöngyös-
re, de vesztükre még eznap tovább indultak abban a reményben, hogy Hatvanon 
keresztül eljuthatnak a fővárosba. Mikor Hatvan határába értek, román lovasok 
tartóztatták fel őket, majd mindannyiukat fogolyként kísérték a községi istálló udva-
rába. Még aznap este megkezdték a foglyok kihallgatását, miközben ütötték-verték 
őket. A kegyetlenkedők nem kímélték a sebesülteket, de még az ápolónőket sem. 

Másnap, augusztus 3-án, vasárnap reggel megjelent a helyszínen a román várospa-
rancsnok, és parancsot adott a foglyok kivégzésére. A környék lakói azonban tudo-
mást szereztek a készülődő szörnyűségről. Egyre nagyobb tömegben gyülekeztek 
össze, és hangos tiltakozásukkal ideiglenesen meg tudták akadályozni a mészárlást. A 
kivégző osztag parancsnoka meghátrált ugyan, de nem mondott le az aljas parancs 
végrehajtásáról. Az izgatott tömeg megnyugtatására kihirdette, hogy a foglyokat nem 
fogják kivégezni, hanem Szolnokra kísérik hadifogolytáborba. Nem sokkal később 
láthatták is az emberek, hogy a foglyokat csoportba terelték, és fegyveres román 
lovasok kíséretében megindították a Jászberény felé vezető úton. 

A községből kiérve a román katonák parancsnoka levetette a jámborság álarcát. 
Parancsot adott a raboknak, hogy futólépésben haladjanak. Az elgyötört, félig 
gyógyult emberek nem sokáig bírták az iramot, hiába ösztökélték őket fegyverrel, 
ütleggel. A parancsnok, amikor elértek a csányi-jászberényi útelágazáshoz, letereltette 
a foglyokat a Rakottyás-dűlőbe. Ott négyes sorokba állíttatta őket, majd hátulról 
sortüzet vezényelt. A gyalázatos mészárlást betetőzték azzal, hogy sorra vették az 
elesetteket, és az életben maradottakat felkoncolták. Két román katonát visszahagy-
tak, hogy figyeljék meg nem élte-e túl valaki a tömeggyilkosságot. 

A román betolakodók vérengzése nem merült ki a mezőkövesdi kórház ápoltjai-
nak és ápolóinak lemészárlásával. Nem egyedülálló túlkapásról volt szó. Ezt támasztja 
alá az, hogy a románok, bevonulásuk után a hatvani kastélyban berendezett hadi-
kórház betegei közül is többet agyonlőttek. 

Kiss Istvánné, aki szemtanúja volt ennek, a következőket mondta el az esetről: 
„ 1919-ben, amikor a románok bejöttek, a kastélyban kórház volt, amelyben sebe-

sült vöröskatonákat gyógyítottak. A lábadozó sebesültek a kastély kertjében sétálgat-
tak, kártyázgattak. Egyszer csak jöttek a román katonák, összefogták és agyonlövöl-
dözték őket. Mi a mostani Balassi utcában meghallottuk a lövéseket. Sokan odasza-
ladtunk a kerítéshez, és láttuk, mit csináltak. Sírtunk, kiabáltunk, könyörögtünk a 
románoknak, hogy ne öljék meg őket, de azok nem törődtek velünk. Nem tudom, 
hányat öltek meg, de lehettek azok húszan is." 

Kókai Sándor elmondta, hogy ő titokban végignézte a nagy vérengzést a Rakoty-
tyásban. Tudomása van arról, hogy egy vöröskatonát, aki életben maradt, bevitték a 
kastélyba és ott lőtték agyon a románok. 
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Juhász József elmondása szerint szintén tanúja volt annak, amint a Hatvan főutcá-
ján áthaladó szekérről a román katonák leszállítottak fegyvertelen vöröskatonát és a 
felesége szeme láttára kivégezték a postával szemben, a kastély falánál. 

A románok végezték ki Szénási László vasutast, aki kezet emelt egy garázdálkodó 
román katonára. 

A tragikus eseményeket nem azért elevenítjük fel, hogy a románok elleni gyűlölet-
re izgassunk. Éppen ellenkezőleg. Az a véleményünk, hogy a magyaroknak és a 
románoknak meg kell békülniök, ha európai módon akarnak élni, mint ahogyan a 
németek és a franciák is meg tudták tenni. 

Nem régen olvashattuk a Históriá-ban, hogy némely román történész szerint a ro-
mán királyi hadsereg 1919-ben szabadságot hozott a magyaroknak. Az ilyen állítások 
nem szolgálják a megbékélést. Az igazat kell kimondani, akkor lehet eltemetni a régi 
sérelmeket. 

Ma még nem tudjuk pontosan, kik voltak azok a román parancsnokok és beosztott 
tisztek, akik személy szerint is elsősorban felelősek a Hatvanban elkövetett háborús 
bűntettekért. A hírlapok közléseiből két felelős beosztású tiszt neve ismeretes: 
Murozi királyi román ezredes volt a Hatvan-Vác-Salgótarján kerületét megszálló 
román hadsereg parancsnoka. A másik Davidzrlu tábornok, aki a hatvani Deutsch-
kastélyban székelt, mint a román főparancsnokság parancsnoka. 

A Csányi Állami Gazdaság traktoros brigádjának tagjai egy helytörténeti vetélkedő-
re készülve szereztek tudomást a nagy vérengzés történetéről. Potomai József javasla-
tára elhatározták, hogy emlékművet állítanak az áldozatoknak a kivégzés helyén. 
Kezdeményezésükre összefogtak a környék üzemének munkásai, és 1985. március 
21-én felavatták Hatvan külterületén, a csányi-jászberényi útelágazásnál Benedek 
György szobrászművész alkotását. Az emlékmű nem szokványos szobor, hanem 
sziklából nyersen megformált három emberalak golyókkal lyuggatva, szögesdróttal 
körbefonva. A monumentális szoborcsoport messziről magára vonja az utazók fi-
gyelmét, és emlékezetet arra, hogy valamikor itt rettenetes dolog történt. 

Németi Gábor 
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