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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „A politikai
okokból üldözött, megkínzott vagy meggyilkolt gyermekek és fiatalok emléknapjáról” címmel
a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

A politikai okokból üldözött, megkínzott vagy meggyilkolt gyermekek és fiatalok
emléknapjáról

1.  Az  Országgyűlés  március  21-ét,  az  1956-os  forradalomban  és  szabadságharcban  részt  vevő
Mansfeld  Péter  kivégzésének  évfordulóját  A  politikai  okokból  üldözött,  megkínzott  vagy
meggyilkolt gyermekek és fiatalok emléknapjává nyilvánítja.

2. Az Országgyűlés

a) szükségesnek tartja méltóképpen megemlékezni azokról a gyermekekről és fiatalokról, akiket a
történelem viharában – kiemelten az elnyomó, totalitárius rezsimek idején – származásuk, hitük,
meggyőződésük vagy véleményük kinyilvánítása miatt üldöztek, kínoztak, illetve meggyilkoltak;

b) tisztelettel adózik azon gyermekek és fiatalok emléke előtt, akik hazánk függetlensége és egy
szabad  Magyarország  megteremtése  érdekében  legdrágább  kincsüket,  az  életüket  is  hajlandóak
voltak feláldozni;

c) támogatja és szorgalmazza az ezzel kapcsolatos

ca) országos, illetve helyi megemlékezések szervezését, hogy áldozatuk soha ne merülhessen
feledésbe;

cb) olyan programok, hazai és nemzetközi konferenciák szervezését, oktatási anyagok, valamint
audiovizuális  termékek  készítését,  amelyek  e  gyermekek  és  fiatalok  történetét  hitelesen
mutatják be;

cc) iskolai megemlékezések szervezését, emlékművek avatását, közterek elnevezését;

cd) az emléknaphoz kapcsolódó pályázatok meghirdetését.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Mansfeld  Péter  a  kommunista  rezsim egyik  legismertebb  áldozata,  aki  1956-ban  15  évesen
csatlakozott  a  Széna  téri  felkelőkhöz,  majd  a  szabadságharc  bukása  után  több  alkalommal
próbált meg fegyveres ellenállást kirobbantani az önkényuralom megdöntése érdekében. 1959.
március 21-én, egy évnyi raboskodást követően – megvárva 18. életévének betöltését – végezték
ki kötél általi halállal.

Mátsik  György ügyész,  aki  az  életfogytig  tartó  börtönbüntetést  kevesellte,  a  következőképp
érvelt  a  fiatal  kivégzése  mellett:  „Igen  nagy  a  vádlottak  társadalmi  veszélyessége,  akik  a
kapitalista  restauráció  törekvői.  Kiemelni  kívánom,  hogy  ezen  bűnügyben  másképpen  kell
vizsgálni  azt  a  tényt,  hogy  a  vádlottak  valamennyien  munkás  szülők  gyermekei,  úgy  kell
vizsgálni,  mint  osztályárulókat.  Nem  megtévedt  emberekről  van  szó,  hanem  tudatos
ellenforradalmárokról. [...] Kiemelni kívánom továbbá, hogy politikai síkon nincs fiatal- vagy
idősebb  korú  vádlott.  Velük  szemben  a  legdrákóibb  szigorral  kell  eljárni  a  büntetés
kiszabásánál.”

Mansfeld Péter mellett számos további, szabadságharcban részt vevő fiatalt végeztek ki, illetve
hurcoltak meg a megtorlás idején.  Hasonló sorsban osztoztak a két világháború alatt  és után
otthonukat,  szülőföldjüket  elhagyni  kényszerülők,  a  Tanácsköztársaság,  a  német  és  szovjet
megszállás,  valamint a nyilas terror rémtetteit  elszenvedők is. Az általunk javasolt  emléknap
emléket  állít  előttük,  továbbá  bármely  más,  politikai  okokból  meghurcolt,  megkínzott  vagy
meggyilkolt gyermek és fiatal előtt.
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