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Imre Molnar: Kwatera 301 – panteon
węgierskiego narodowego męczeństwa
Węgrzy także mają swoją „Łączkę”. To kwatera 301 Nowego
Cmentarza na obrzeżach Budapesztu. Grzebano tu potajemnie
ofiary komunistycznego terroru.

26 sierpnia 2021 r. pochowano jednego
z ostatnich bohaterów rewolucji 1956 r.
László Regéczy-Nagy został w 1958 r.
skazany na karę piętnastu lat więzienia.
Oskarżono go o to, że między innymi dzięki
niemu po klęsce rewolucji trafiło na Zachód
– za pośrednictwem brytyjskiej ambasady
– protestacyjne memorandum ministra stanu
Istvána Bibó oraz ostatnie pismo
prawowitego premiera Imrego Nagya.

Wraz z Bibó i Árpádem Gönczem,
późniejszym prezydentem Republiki,
Regéczy-Nagy został uwolniony w 1963 r.
dzięki interwencji sekretarza generalnego
ONZ U Thanta. Nie każdy jednak w tamtym
czasie otrzymał taką pomoc. Okrutny odwet
komunistyczny, który nastąpił po rewolucji
1956 r., pochłonął ponad trzysta ofiar.
Większość z nich spoczywa w górnym rogu
Nowego Cmentarza (Új köztemető) na
obrzeżach Budapesztu – jednej
z największych nekropolii w Europie – około
trzech kilometrów od głównego wejścia, na
łączce 301.

Ich ciała były pod osłoną nocy wrzucane do nieoznakowanych dołów. Po zmianie ustroju
uczestnicy rewolucji, którzy przeżyli represje, wybierali dla siebie kwaterę 301 jako miejsce
ostatniego spoczynku. Tu również, zgodnie z jego wolą, spoczął Regéczy-Nagy. Wieloletni
przewodniczący Komitetu Sprawiedliwości Historycznej utworzonego przez węgierskich
więźniów politycznych w 1988 r. był wielkim wielbicielem i przyjacielem narodu polskiego.

Z jego inicjatywy w 50. rocznicę rewolucji 1956 r. na skraju kwatery 301 został
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umieszczony pomnik węgierskich i polskich ofiar 1956 r. Przedstawia on Chrystusa
z odciętymi rękoma, zawieszonego na krzyżu, a raczej na drzewie szubienicy, jak jedna
z ofiar roku 1956. Ze strony polskiej przy fundowaniu monumentu współpracował śp.
Andrzej Przewoźnik, ówczesny sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa.

Kwatera rzeczywiście zasłużonych

Kwatera 301 jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci historycznej narodu
węgierskiego. Upamiętnia ona przede wszystkim ofiary rewolucji 1956 r. i brutalną akcję
odwetową – w tym męczeństwo premiera Nagya. Spoczywają tu również m.in: István
Angyal, młody bojownik o wolność, intelektualista pochodzenia żydowskiego; László Iván-
Kovács, dowódca legendarnych budapeszteńskich chłopców z zaułka Corvina; József
Dudás, przywódca rewolucji pochodzący z Transylwanii; János Szabó, pseudonim „Ojczulek
Bem”, który walczył przeciwko sowieckiemu wojsku na pl. Széna; osiemnastoletni Péter
Mansfeld, powieszony przez komunistycznych oprawców; Ilonka Tóth, studentka
medycyny, być może najczystsza stracona ofiara rewolucji; László Nickelsburg, który
również był bojownikiem wyzwoleńczym i został powieszony 26 sierpnia 1961 r. jako jedna
z ostatnich ofiar odwetu.

Komunistyczna zemsta po rewolucji dokonywała się w politycznym więzieniu przy ul.
Kozmy. To tu odbywały się egzekucje, a ciała ofiar powieszonych lub pobitych na śmierć
podczas przesłuchań wywożono nocą powozem konnym na teren pobliskiego ogromnego
cmentarza, na najdalszą, wówczas jeszcze nieużywaną (lub używaną jako śmietnik)
działkę, by pamięć o nich zniknęła na zawsze. Zwłoki były wwożone przez dziurę
w ogrodzeniu i składane w ziemi przez milicję lub pod jej nadzorem.

Inaczej było w przypadku Imrego Nagya, Pála Malétera i Miklósa Gimesa. Powieszono ich
o świcie 16 czerwca 1958 r. i pochowano na dziedzińcu Małego Więzienia przy ul. Kozmy,
twarzą w dół, owiniętych w papę. Ich groby zostały zabetonowane, a następnie przykryte
zużytymi meblami biurowymi. 24 lutego 1961 r. zwłoki zostały potajemnie wykopane
i przeniesione do kwatery 301.

Pochówki osób straconych z powodów politycznych w nieoznakowanych grobach
rozpoczęły się w roku 1948 wraz z przejęciem władzy na Węgrzech przez komunistów.
W kwaterze 301 i wokół niej pochowano nie tylko ofiary odwetu po rewolucji 1956 r. Do
dziś nie wiadomo dokładnie, ile ofiar skrywa ta ziemia przesiąknięta krwią męczenników.

Spoczywa tu István Pógyor, harcerz Chrześcijańskiego Związku Młodzieży, zamęczony
w wyniku tortur w komunistycznym więzieniu w 1953 r.; dopiero w 1989 r. bliscy
dowiedzieli się, gdzie leżą jego szczątki. Znajdują się tu mogiły wielu bohaterów
narodowych straconych pod fałszywym zarzutem spisku przeciwko komunistycznemu
państwu, w tym takich legendarnych postaci, jak Lajos Tóth, dowódca węgierskich sił
powietrznych przed 1945 r., czy niedawno wyniesiony na ołtarze salezjanin bł. István



Sándor, stracony w 1953 r. W miejscu tym pogrzebano wiele nieznanych dotąd ofiar,
których nikt już nie szuka, gdyż odwet najczęściej dosięgał również rodziny i bliskich
spoczywających tu bohaterów.
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