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EGY FORRADALOM SNITTJEI

Tüntető egyetemisták a Műegyetem előtt; a Kossuth Lajos utca egyik házának ablakából 
zászlóval integető asszony; fehér köpenyes mentősökre leadott sortőz, lincselések a Köz
társaság téren; szétvert és ledöntött vörös csillagok; a Dózsa György úton elhaladó szovjet 
tankok... Ezek a képsorok az 1956-os forradalom legismertebb és leghíresebb dokumen
tumfelvételei közé tartoznak. Láthattuk őket hazai és külföldi adókon, feltűntek játék- és 
dokumentumfilmek sokaságában, videoklipben. A forradalom eseményeit megörökítő 
filmes figurája már játékfilm témájaként is megjelent. (Mészáros Márta önéletrajzi trilógi
ájának befejező része, a Napló apámnak, anyámnak főszerepleje, a filmrendezést tanuló 
Kovács Juli fényképezi, dokumentálja a november negyediké utáni budapesti eseménye
ket.) A forradalomról szóló dokumentumfdmekkel rendszeresen találkozunk, mégis ágy 
tűnik, mintha aránylag kevés felvételből válogathatnának a szerkesztők, hiszen a különféle 
összeállításokban sorra a már jól ismert felvételek köszönnek vissza. Amíg 1956 levéltári 
dokumentumainak és iratanyagának hazakerülésével, a rendelkezésre álló forrásanyag 
bővülésével az elmúlt években bő terjedelemben foglalkozott a sajtó és a televízió, a 
filmdokumentumokról jóval kevesebb sző esett, pedig a rendszerváltás kezdete óta több 
külföldi összeállítás, fontos képsorozatok kerültek (vissza) Magyarországra (lengyel, szlo
vák archív anyagok, legutóbb pedig a forradalom leverését követően az Egyesült Államok
ba költözött Mikó József gyűjteménye). Az ’ 56-os forgatásokról terjengő híreknél, értesü
léseknél és legendáknál (ki, hol, mennyit filmezett) talán csak e filmek későbbi sorsa 
áttekinthetetlenebb. Bizarr paradoxon, hogy amíg a forradalom után a magyar karhatalmis- 
ták és a KGB emberei tettek meg mindent, hogy felkutassák a tekercseket -  mostanra 
(szerencsés esetben) a történészeknek jut ez a feladat. A história fintoraként a helyszínek, 
események és főleg aszereplők azonosítása-ha természetesen más-más céllal is -  mindkét 
társaság elsőrendű törekvése. Ahogy az évtizedeken át elhazudott műit csak lassan válik, 
válhat történelemmé, e felvételek is meg kell hogy járják a maguk útját: politikai érvelések 
és csaták eszközeiből, perelhető bizonyítékokból, a bizonyosság rekvizítumaiból lesznek 
majd csendes, az archívumok polcain sorakozó dokumentumok.

Az egyes becslések jelentősen eltérnek egymástól abban, hogy körülbelül mennyi 
(milyen hosszúságú) felvétel készült a forradalomról. A filmhíradónak, szokás szerint 
természetesen minden jelentősebb belpolitikai eseményről tudósítania kellett, így kamerái 
jelen voltak Rajk László és társai újratemetésén is, bár az eredeti tervek szerint csak a sajtó 
számolhatott volna be étről az eseményről. A végül mégis elkészült híradós tudósítás 
(amelyben a gyászolók között Nagy Imrét és feleségét is láthatjuk) bemutatása ugyan 
néhány napig kétséges volt, nem sokkal a forradalom előtt azonban engedélyezték, s a
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mozikban megjelenhetett. (Ugyanebben az időben mutatták be Fábri Zoltán legújabb 
filmjét, a harmincas években játszódó, de aktuális politikai áthallásoktól sem mentes 
Hannibál tanár urat is.)

A csütörtökönként megjelenő híradószámok anyaga hétfőre általában már elkészült. 
Az 1956/43. számú filmhíradó október 18-án jelent meg. A következő hétfő, október 22-e 
utáni felvételek tehát csak egy későbbi híradóba kerülhettek volna be. A forradalom 
kitörését követően azonban leállt a híradóstáb koordinálása, a teendők pontos és részletes 
elosztása, hiszen az események menetét nem lehetett előre kiszámítani. A filmhíradó 
munkatársainak megszokott rendező-operatőr párosai ezekben a napokban gyakran külön- 
külön, vagy másokhoz csatlakozva dolgoztak. Nem voltak pontos tervek, mennyit forgas
sanak, ki és hol filmezzen. (Az általában tízperces híradószámok különféle tudósításaihoz 
megszabott mennyiségő nyersanyagot használhatott fel a stáb, a túlforgatásnak adott normái 
voltak. Ez a rendszer a forradalom alatt nem működött, a teljes leforgatott anyag hosszát 
ezért is nehéz megbecsülni.) „Rendes” filmhíradőszám a forradalom leverését követően 
még hetekig nem jelent meg, december legvégén csak az év utolsó, 1956/52. híradója került 
a mozikba.

A forradalom legelső eseményeit csak magyarok filmezték -  hihetetlen véletlen lett 
volna, mondjuk, egy amerikai stáb felbukkanása a tömegben vagy épp a Petőfi-szobomál. 
Magyarok filmeztek, de már önmagában az is hatalmas szerencse, hogy huszonharmadika 
kora délutánján elkészülhettek ezek a felvételek. Az engedélyezés és letiltás váltakozása 
következtében ugyanis túlságosan zavaros volt a szituáció ahhoz, hogy a híradósok cso
portját diszponálni lehessen, azok tehát a forgatásra előkészülhessenek. A tüntetés kezdetét, 
a Műegyetemtől a Margit hídig tartó menetet csak egy operatőr, Mikó József örökítette 
meg, a Margit hídon, majd a Bem téren azonban már többen csatlakoztak hozzá. (Közülük 
eddig Hajdú Ferencet sikerült azonosítani, aki Mikó egyik Margit hídi snittjén tűnik fel 
elsőként.) Nagyjából a műegyetemi indulástól számított két óra alatt lehetett kamerához 
jutni és a menetet utolérni. (Mivel az ötvenes évek elejére „biztonsági okokból” begyűjtöt
ték az amatőr filmesek kameráit, felvevőgépet gyakorlatilag csak a Filmgyárból lehetett 
szerezni.) Az utcai harcok következtében beállt néhány napos szünet után, október végén 
és november legelső napjaiban mind a Filmhíradó (az akkori Híradó- és Dokumentumfilm- 
gyártó Vállalat) munkatársai, mind a játékfilmesek több csoportban, folyamatosan dolgoz
tak. (Az ezt megelőző napokban a lövöldözések, a zavaros helyzet miatt alig néhányan 
tudtak, tudhattak kijutni a filmgyárba.) Október 26-tól kezdve tehát lényegében mind a 
híradósok mind pedig a játékfilmesek a forradalom dokumentálását végezték. A játékfilm
gyár (amely a forradalom napjaiban újra felvette régi nevét, a Hunniát) épületei és műtermei 
Pasaréten illetve a mai Róna, az akkori Gyarmat utcában helyezkedtek el. A Híradó- és 
Dokumentumfilm Stúdió épületei és műtermei a Könyves Kálmán körúton, tehát a Kilián 
laktanyánál folyó harcok közvetlen közelében voltak. Ezért volt nehéz megközelíteni 
eleinte a gyárat. Ugyancsak ebből, a helyszín adottságaiból következett, hogy vélhetően a 
híradósok forgattak a híradóstúdió szomszédságában, az Üllői úti pályán, ahol a Fradi, az 
FTC újraalakulását örökítették meg. (Érdekes, hogy ezi a látványos jelenetsort a dokumen
tumfilmesek gyakorlatilag nem fedezték fel, filmjeikben eddig csak ritkán használták.)

Döntő többségében Budapesten, illetve a nyugati országrészben: Győrött, Mosonma
gyaróváron, az osztrák-magyar határnál, de Miskolcon is készültek felvételek. Győrött a 
Tanácsházán, ahol a forradalmi bizottság tartózkodott, Mosonmagyaróvátott pedig a teme
tőben, az október végi sortűz áldozatainak friss sírhantjait örökítették meg a kamerák. A

2 88



magyarokon kívül lengyel és szlovák operatőrök, valamint nyugati híradósok (a francia 
Pathé, az angol BBC, az osztrák Fox és Pommer, az amerikai NBC és CBS) szintén sokat 
forgattak, A magyar forradalom megsegítésére küldött első lengyel segélyszállítmánnyal, 
repülőgéppel érkezett egy lengyel operatőr. (A poznani vérszállítmány érkezéséről készült 
snittek általában szerepelnek is a filmekben.) A nyugati híradósok közül sokan csak az 
osztrák-magyar határnál, Hegyeshalomnál dolgoztak, szintén a segélyszállítmányok érke
zését megörökítve.

A forradalom leverését követő hónapokban külföldre távozott operatőreink közül 
többen (Badal János, Csák János, Mikó József, Szekeres József és Vass Ferenc bizonyosan) 
vittek ki magukkal filmeket. Az értékes dokumentumok kijuttatása nemcsak azok bizton
ságba helyezésének, majd bemutatásának volt a garanciája, de több filmes számára egyúttal 
a szakmai egzisztencia megteremtésének magától értetődő lehetőségét is jelentette. Alap
vetően ezekre a magyar operatőrök által forgatott majd külföldre került felvételekre épül a 
forradalomról szóló két legfontosabb nyugati összeállítás (mindkettő 1957-es), a Magyar- 
ország lángokban (Ungam in Flammen) című német és a Magyar felkelés (Revolt in 
Hungary) címő amerikai film. Az Ungam in Flammen a Münchenben élő Erdélyi István 
produkciójában készült. A forradalom leverését követően ő  gyűjtötte össze a hozzáférhető 
filmeket, ebből az anyagból készült összeállítása. A  CBS filmje a zárófelirat tanúsága 
szerint ugyan az Erdélyi által összegyűjtött anyagra épül, mégis található benne olyan 
jelenet, amelyet bizonyíthatóan az Egyesült Államokban vettek fel. Dokumentumnak 
álcázott képsorról van szó: egy Fiatalember Molotov-koktél gyutacsát gyújtja meg, majd a 
palackot egy palánk mögül az utcára hajítja. Ezek a képek Mikó József felvételei. Készítő
jük elmondta, hogy a jelenetet Kaliforniában vették fel -  mindez a képen látható távveze
tékről is kiderül, amely felismerhetően az amerikai és nem a magyar szabványnak felel 
meg. Mindazonáltal érdekes, hogy a CBS, egyébként kifejezetten értékes és gazdag, saját 
’56-os felvételeiből (magyar operatőrök mellett ők forgatták a Köztársaság téri ostrom és 
a lincselések képeit) semmit sem használt fel filmjében. Egy másik, ugyancsak híres snitt 
szintén csak áldokumentum: a zászlókból a címert kivágó férfiak jelenete.

Az itthon maradt, illetve a külföldre került filmek képsorai közötti részleges átfedések 
és ismétlődő jelenetek magyarázata, hogy néhány esetben még Budapesten egy-egy dub- 
pozitív kópiát húztak le a kész negatívról és ezt vitték ki, míg az utóbbit hagyták idehaza. 
E tekercsek nagy részét azután a karhatalmisták foglalták, „tartóztatták” le, majd (valószí
nűleg) megsemmisítették, abban a hitben, hogy az egyetlen kópiával számolnak le. (No
vember 4.-ét követően szovjet tisztek, de magyar karhatalmisták is jártak a filmgyárban, a 
forradalom alatt készített anyagot követelve.) így szóródott, így került szét különféle 
helyekre a forradalom alatt készült anyag nagy része. Mindennek szerencsés oldala, hogy 
amennyiben egy-egy felvételből, még 1956-ban több kópiát is lehúztak, lehetséges, hogy 
előkerül a korábbiaknál hosszabb és teljesebb változat. Kellemetlenebb következménye 
pedig, hogy nyugatról kell összegyűjteni és visszavásárolni magyar operatőrök felvé
teleit is.

Az ’56-os filmdokumentumok rendszerezésénél alapvető szempont és probléma, hogy 
nem lehetünk mindig biztosak egy-egy jelenet teljességéről: nem cíonka-e az adott anyag, 
nem található valamely más archívumban, eddig fel nem lelt összeállításban teljesebb 
felvételsor. Az operatőrök ebben az időben ugyanis két perc-két perc tíz másodperc 
hosszú tekercsekre forgattak, ezeket tehát folyamatosan cserélni kellett. Az események 
megörökítése így eleve szaggatott volt. Nem lehetett előre kiszámítani, végigforgassák e a
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két percet vagy tekercset cseréljenek, esetleg tartalékolják a nyersanyagot későbbi fontos, 
érdemleges történésekre. (Egy ilyen szerencsés tekercsváltásnak köszönhetően tudta pél
dául Mlkó József megörökíteni a Gellért-hegyi szovjetkatona-emíékmű ledöntését.) A 
különféle anyagokban ráadásul nagyon sok az átfedés, gyakran ismétlődnek jelenetek. A 

" kétperces tekercsek képsorait jó  néhányszor átvágták és felcserélték az elmúlt évtizedek
ben. Ezekből az alapvetően szétaprózott darabkákból kell újra összerakni a történetek 
krónikáját. A következő évek feladata lesz a személyek, helyszínek és időpontok minél 
részletesebb és pontosabb azonosítása. Ezt követően és ez alapján a filmtöredékeket 
topografikus és kronologikus regiszterbe helyezhetjük, amely az eseménytörténet nyomon 
követését segítheti majd. Mindez azért sürgető feladat, mivel jelenleg még megoldható, 
hogy szemtanúk, fontos szereplők segítségével azonosítsuk a különféle jeleneteket, ezáltal 
olyan részleteket tudjunk meg, melyek később kideríthetedenek lennének, elvesznének a 
kutatómunka számára.1

Új snittek, esetleg jelenetek felbukkanása mindig örömteli, ezért igen lényeges és 
fontos az az összeállítás, amely tavaly került vissza az Egyesült Államokból Magyarország
ra, a Magyar Filmintézet Filmtárába. A Mikó-gyűjtemény, Mikó József operatőr anyaga 
több részletében is teljesebb felvételeket tartalmaz, mint az eddig ismert összeállítások. 
Fentebb már említettem, hogy Mikó volt az egyedüli, aki a huszonharmadika! tüntetésről 
annak kezdetétől fogva forgatott. Stábjuk aznap kora délután ért vissza a fővárosba egy 
külső forgatásról. Mivel a Zsarnok medve címő filmet színes nyersanyagra készítették, a 
Műegyetem környékén lakó Mikó kamerával és el nem használt fekete-fehér filmmel 
felszerelkezve indult haza. (A forgatócsoportok abban az időben mindig tartottak maguknál 
fekete-fehér nyersanyagot is, arra az esetre, hogy a filmhíradóban felhasználható, érdekes 
eseményeket is meg tudjanak örökíteni.) Ekkor, még a tüntetés legelején találkozott a 
diákokkal. Végig követte és filmre vette azt a kisebb csoportot, amely a Szabadság hídon 
ment át Pestre. A Petőfi-szobornál összegyűlt tömeg a KiskÖrútra, majd a Margit hídon 
keresztül Budára vonult. A tüntetők valamikor délután négy-öt óra körül érhettek a Bem 
térre. Az itteni gyűlés képsorai megvannak (köztük Veres Péter beszéde az emberekkel 
zsúfolásig megtelt téren), ennél későbbi felvételeink azonban nincsenek és ez megint csak 
a korabeli technikai feltételekkel magyarázható. A filmesek ekkor még nem rendelkeztek 
olyan, eléggé fényérzékeny nyersanyaggal, amellyel sötétedéskor, lámpapark és bevilágítás 
nélkül forgatni tudhattak volna. (Van ugyan néhány homályos és sötét snittünk a Kossuth 
térről, ezekről azonban csak feltételezhető, hogy még huszonharmadikán este készültek. 
Lehetséges, hogy néhány nappal későbbiek, amikor már lámpával legalább valamennyire 
be tudták világítani a teret.)

Mikó nemcsak a forradalom első napján, de a későbbiekben is forgatott, a gyűjtemény
ben ilyen felvételeket szintén szép számmal találhatunk. Ezek közül a Szabadság-hegyen, 
az ÁVH-villában készült felvételek a legfontosabbak. A villát Szász Béla könyve, a Minden 
kényszer nélkül alapján Nádas Péter zseniális empátiával még a hetvenes évek végén 
azonosította. Itt, ebben a hatszögletű épületben találkozott Rajkkal Farkas Mihály és Kádár, 
e házban zajlott tehát a politikus „meggyőzése”, rábeszélése a beismerő vallomás megté
telére. Most e felvételeken külső és belső felvételek szerepelnek a villáról, illetve annak

1 Az 1956-os Intézet filmográfiai vállalkozása a Magyar Mozgókép Alapítvány támogatásával a befejezéshez 
közeledik. Annak elkészülte után szisztematikusabb listáink és ismereteink lesznek.
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szenespincéjéről, ahol a foglyokat tartották. V isszaemlékezésekből tudjuk, hogy nemcsak 
az ÁVH-villában, de a Gerő- és a Rákosi-villában is készültek felvételek (M akk Károly és 
Badal János forgattak ott), ezek azonban nem m aradtak meg, legalábbis még nem 
kerültek elő.

A Mikó-gyűjtemény nem csak eddig ismeretlen felvételek előkerülése miatt kiem elke
dő  fontosságú. Ez az anyag végre olyan felvételsorozatokat tartalmaz, am elyeknél mind az 
operatőr személye, mind pedig a forgatás helyszíne pontosan m egállapítható. Az ’56-os 
filmdokum entumok többségénél ugyanis épp a pontosítás, a behatárolás okoz nagy nehéz
ségeket. Több mint harm incöt év távlatából gyakran nem lehetséges szétválasztani, azono
sítani a felvételeket. Csak magyar operatőrök vagy kéttucatnyian forgattak, és ha e tekercsek 
egy része m egsem m isült is, a m egmaradt képsorok szerzőinek m egállapítása igen körül
ményes. M ikó, aki Am erikába érkezte után nem sokkal felhagyott a filmezéssel, a forgatá
sok egyik legautentikusabb tanúja. Évtizedeken át garázsában őrizte a tekercseket, azokat 
csak nem rég, az átadáskor nézte újra végig. Talán ő  lepődött meg a legjobban, am ikor 
kiderült, hogy felvételei egy része tökéletesen újnak számít illetve, és ez a lényegesebb, jó  
néhány képsora az ő  tudta nélkül került be az 1956-ról szóló leghíresebb összeállításokba.

A már ismert ’ 56-os jelenetek közül igen sokat csak most, készítőjük „felbukkanásá
val” tudtunk azonosítani. M ikó a szemtanú kivételesen szerencsés pontosságával és hite
lességével em lékezett vissza a forgatások körülményeire. (Hol, milyen beállításból film e
zett, filmeztek, milyen más stábokkal, operatőrökkel találkozott, találkoztak a különféle 
helyszíneken.)

A szerencse és a véletlen is segítette néha az operatőröket, fotósokat, a forradalom 
esem ényeinek m egörökítése azonban máig em lékezetes, „forradalm i” tett. Nekik köszön
hető, hogy más je llegű  alapdokum entum aink m ellett „képünk is van” , képeink, film jeink 
maradtak 1956-ról. M ikó József e dokumentátorok közé tartozik. Neve, a szűk két hét egyik 
legfontosabb krónikásaként bizonnyal bekerül majd a hazai dokum entum film ezés törté
netébe.
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