
TOPITS JUDIT

A 301-ES PARCELLA 
Bevezető a Belügyminisztérium Nagy Imre és társai exhumálásáról
1989 tavaszán készített filmdokumentációjához

2008-ban azzal a rejtélyes ajánlattal állított be egy férfi az 1956-os Intézetbe,
hogy mutatna valamit, és ha érdekesnek találjuk, itt is hagyná. Egy VHS-fel-
vételt adott át, amely 1989. március– áprilisában készült, a 301-es parcellában,
Nagy Imre és mártírtársai exhumálásakor. Kíváncsiak lettünk, hiszen jól is-
mertük Ember Judit megrázó Újmagyar siralom című, a Fekete Doboz műhe-
lyében készített dokumentumfilmjét. Felmerült, hogy talán a film nyersanya-
gának egy változatáról van szó, bár nem értettük, hogyan kerülhetett volna
hozzá. Az összehasonlításkor gyorsan kiderült: ez bizony egy másik kamera
más szempontú felvétele ugyanarról az eseménysorozatról, más koncepcióval
és részben más tartalommal is. Ez nem lehet más, csak a Belügyminisztérium
filmje! Régóta tudtuk, hogy létezik – az Újmagyar siralomban ugyanis többször
felbukkan még egy videokamera a kihantolás körül –, és vártuk, hogy a felvé-
tel előkerüljön. Az adományozóról kiderült, hogy abban az időben a Belügy-
minisztérium alkalmazottja volt, így „maradt” nála a videokazetta, megőrizte,
és most úgy gondolta, közkinccsé tenné.

Akkoriban szerkesztettük az 19890616 – Egy nap anatómiája című interne-
tes tartalomszolgáltatásunkat Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról és
a hozzá vezető útról (www.rev.hu/89). Úgy gondoltuk, hogy bár a film kelet-
kezésének körülményeiről, utóéletéről és a készítőkről keveset tudunk, mégis
közzétesszük ezen a weboldalon, mivel egyetértettünk a magát megnevezni
nem kívánó egykori belügyminisztériumi dolgozóval, hogy a felvétel a magyar
történelem mozgóképkincsének része. A weboldal 2009. június 11-i publiká-
lását követően azonban sajnálatosan kevés figyelem jutott a tartalomszolgálta-
tás olyan forrásaira, amelyek a sajtó által csak „ügynöklistának” aposztrofált
részeken kívül estek. Ezért döntöttünk úgy, hogy ezt a revelatív felvételt mint
rendhagyó forrást kötetünk mellékleteként is hozzáférhetővé tesszük. (Lásd a
hátsó borítót.) 

Mennyiben kevesebb ez a felvétel Ember Judit dokumentumfilmjénél? 
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Ember Judit filmben gondolkodott, a rendelkezésére álló eszközöket tuda-
tosan használta, külön gondot fordított a hangfelvétel minőségére, az érthe-
tőségre. Látjuk és halljuk, amint a kihantolást végző antropológusok a jegy-
zőkönyvbe diktálnak, s hezitálnak egy-egy szón a történelmi szituációban, lát-
juk és halljuk a jelen lévő hozzátartozók reakcióit és a rendező velük készített
interjúit. A Belügyminisztérium felvétele inkább dokumentációs jellegű,
„rendőrszakmai” film, nincsenek benne interjúk, nem értelmezi, csupán rög-
zíti a történelmi helyzetet. Ember Judit filmje csaknem háromórás, ez mind-
össze 94 perc. Nem dokumentumfilm, hanem mozgóképes dokumentáció.

Mennyiben több ez a felvétel Ember Judit filmjénél?
A film egy csaknem hatperces autósfahrttal kezdődik, amelyben az autó és

utasa a Rákoskeresztúri új köztemető főbejáratától eljut a 301-es parcelláig:
a mindenki által ismert helytől a sáros, bozótos, elhanyagolt senki földjéig.
A filmdokumentáció készítőinek szándékától függetlenül a történelem és a lélek
mélyére vezető belső utazással indul a képsor (00.00-tól). A másik újdonság: a
Történelmi Igazságtétel Bizottságának kihantolás utáni sajtótájékoztatója és
Hegedűs B. András szavai: Történelmi esemény tanúi voltunk, egy eseménysorozat
első szakaszának. Öt történelmi személy exhumálása megtörtént, az itt elföldelt ha-
lottak azonosítása – bízzunk benne – hamarosan megkezdődik (01.05.4-től). 

A film utolsó része is (01.16.53-tól) mozgóképi újdonság: a munka látvá-
nya a kihantolt maradványokkal az Igazságügyi Orvostani Intézetben, majd a
kihantolást végző antropológusok sajtótájékoztatója a sikeres azonosításról,

három nappal az újratemetés előtt. So-
ha nem látott, történelmi felvételek.

Az új történelmi mozgókép értel-
mezését segítheti Pajcsics József egy-
kori belügyminisztériumi ezredes 1991-
ben, az Oral History Archívumban
készült visszaemlékezése,1 amely a film-
felvétel elkészültének körülményeit
idézi fel. Az interjú szerkesztett válto-
zata több korábbi kiadványunkban is
megjelent.2

Reményeink szerint az újonnan elő-
került történelmi filmdokumentáció
tovább árnyalja majd a rendszerváltás
időszakáról alkotott képünket. 
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1 Pajcsics József-interjú. Készítette He-

gedűs B. And rás, 1991. 1956-os Intézet

Oral History Archívuma, 261. sz. Paj -

csics József tanulmánya a témáról: Nagy

Imre és mártírtársai sírhelyének felkuta-

tása. Rendészeti Szemle, 1993. 10. 89– 106.

Internetes újraközlése: 890616 – Egy nap

anatómiája: www.rev.hu/89 Analy menü-

pont.

2 Internetes megjelenés: 890616 – Egy

nap anatómiája: www.rev.hu/89 Memo

menüpont. Kötetben Molnár Adrienne:

89:56. Ötvenhatosok a rendszerváltásról.

Budapest, 2009, 1956-os Intézet. 62– 72.,

100–102., 134–135. 
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