
HÁROM FILM ’56-ROL

Mindent a hazáért -  Corvin köz ’56.1—III. rész

Hunnia Filmstúdió, 1993
író, szerkesztő-riporter: Horváth Tamás. Rendezte: Ordódy György

A m i címétől eltérően nem meghatározott témájú dokumentumfilmet láthattunk, hanem 
egy csaknem három és fél órás interjúcsokrot (néhány archív felvétellel), az ’56-tal 
kapcsolatos témákról vegyesen. Hosszú riport készült a szovjet-magyar határ két oldalán 
élt nyugdíjas személyekkel, akik a november 4-i emlékeikről beszéltek, részleteket mutat
tak be az 1 992-es Antall-Jelcin találkozóról, majd az alkotók felidéztették az orosz elnökkel 
az amerikai szenátusban elmondott beszédét (miszerint az ’56-os forradalom indította el 
azt az eróziót, amely a szocialista tábor felbomlásának kezdete volt), filmkockákat láthat
tunk a Tóth Ilona-per tárgyalásáról, az 1956. november 3-i parlamenti szovjet-magyar 
tárgyalásról, stb.

A film egészéből kiderül, hogy a tárgykör ilyen mérvűi kitágítása nem (illetőleg nem 
csak) a fegyelmezetlen csapongások eredménye, hanem a szerzők koncepciójának lényege, 
amely szerint a forradalom és a szabadságharc diadala, a függetlenség megszerzése döntő 
részben a Corvin közi felkelők érdeme. A film keretéül szolgáló ünnepségek -  Nagy Feró 
dala, a Keresztény Nemzeti Unió emléktáblája („a Corvin köz hősei a világtörténetben 
először győzték le a Vörös Hadsereget”) - ,  valamint Pongrátz Gergely könyvének1 kriti- 
kátlan felhasználása mind ezt a felfogást támasztják alá. (Csak a Király Bélával készített 
rövid tnteijú tükrözi a józan realitást: nélkülük ugyan nem lett volna forradalom, de nem 
csak nekik, hanem másoknak is részük volt az eredmények kivívásában.)

A látottak alapján egyébként azt hihetnénk, hogy mindenütt csak a Corvin közi 
felkelők harcoltak. Kik voltak ők valójában? A film „főszereplője”, Pongrátz Gergely, 
szerint a forradalom győzelme után mindenki a Corvin-parancsnoksághoz tartozott; Angyal 
István Tűzoltó utcai csoportja éppúgy, mint Bárány János Tompa-Ráday utcai, Nickelsburg 
László Baross téri egységei, vagy Dudás József „nemzeti bizottmányosai”. Ezt a felfogást 
magukévátettékazalkotókis, és ezzel súlyos aránytalanságotidéztek elő. Bár kétségtelenül 
a Corvin volt a legerősebb felkelőbázis, ám a többi csoport teljesen önállóan ténykedett, és 
szándékukban sem állt a corvinistákhoz csatlakozni. Ugyanakkor a népes, jó harci értékű

1 Corvin köz. 1956. Chicago-Budapest, 1982-1992.

3 4 7



Práter utcaiakról, akik pedig szoros kapcsolatban álltak Pongrátzékkal, szinte említés sem 
történt a filmben, A Vajdahunyad utca 41. számú házban székelő fegyveresek viszont 
(közéjük tartozott a gyakran szereplő Wittner Mária is) voltaképpen csak az őrség jelsza
vainak egyeztetésével konzultáltak aCorvin köziekkel. Mindezek tisztázására a dokumen
tumfilm alkotói kísérletet sem tettek.

Számos példát lehetne még említeni a felületességre, például: az egyik megkérdezett 
személy (Benedikty Dániel) a belvárosi Duna-parton történt nagy tűzharcról, majd a 
szovjetek által elkövetett sortűzről beszél, amely sok áldozatot követelt. Ennek hitelességét 
a filmben semmilyen más forrás nem támasztja alá. Egy másik személy a forradalom ellen 
harcoló görögökről és az ellenük fanatikus elszántsággal fellépő koreaiakról tesz említést. 
Itt sem derül ki a filmből, hogy az elbeszélő téved-e, vagy új információkkal gazdagodhat
tunk. A gondatlanságnak és a felszínességnek sajnos már meg is lett a böjtje: a sokat 
szenvedett corvinista felkelő, Dilinkó Gábor, a hírlapok hasábjain volt kénytelen elnézést 
kérni a „kékfényes” Szabó Lászlótól, aki valótlan vádaskodásáért becsületsértési pert 
indított ellene.

. A Köztársaság téri pártház ostromában acorvinistáknak nem volt olyan szerepük, mint 
amilyet a film sugall. Bár közülük többen is részt vettek ebben az akcióban, bizonyított 
tény, hogy -  Pongrátz állításával ellentétben -  a Mátyás laktanyából érkező esztergomi 
ezred harckocsijai, nem pedig aCorvin páncélosai határozták meg aharc végsőkimenetelét. 
A szerzők fontosnak tartották, hogy a nézőkkel megismertessék Solymosi János nyugalma
zott tábornok véleményét is: a Köztársaság téri eseménysor szovjet provokáció volt. Vajon 
ez a szerzők meggyőződése is? Az ehhez hasonló hiedelmek meglehetősen elterjedtek az 
érdeklődő közvélemény körében. (Mások szerint a forradalom kitörését is a Kremlben 
készítették elő.) Ezzel a dokumentumfilm alkotói egy régi hagyományt folytatnak: külföld 
(igaz, már nem aNyugat, hanem aSzovjetunió) segítette elő, vagy irányította aforradalmat.

Az egész filmet nagymértékben jellemző egysíkú ábrázolás még bántóbbá válik, 
amikor ez a forradalomért mártíromságot szenvedettek ellen irányul. A szerzőknek az ő  
érdekükben még inkább szem előtt kellett volna tartaniuk a dokumentumfilmes feldolgozás 
alapvető normáit. E méltatlanság elsősorban Maiéter Pált sújtja. A Kilián laktanya parancs
nokát már nemcsak Pongrátz, hanem még két volt bajtársa (Peredi László és Benedikty 
Dániel) is tömeggyilkossággal vádolja -  teljesen megalapozatlanul. A három excorvinista 
előadásából szinte az derült ki, hogy a Maiéter vezette Kilián laktanya bizonyult számukra 
a legádázabb ellenségnek. Tudjuk, nem mindegyik volt Corvin közi harcos osztja ezt a 
véleményt. Még a filmben egyébként többször megkérdezett Vízi Imrének sem adatott meg 
az a lehetőség, hogy kifejtse ezzel kapcsolatos, Pongrátzékkal merőben ellentétes állásfog
lalását.2 Mint ezt számos forrás bizonyítja, Maiéter igen nagy népszerűségnek, tiszteletnek 
örvendett a felkelők döntő többségének körében még akkor is, ha a forradalom első 
időszakában valóban előfordult némi viszálykodás a Kilián és a Corvin között. (Solymosi 
János gyűlölködésének bejátszása ami nem is ehhez a kérdéshez kapcsolódott -  különösen 
öncélú megoldás volt.)

A szerzők a forradalom után szintén kivégzett Iván Kovács László jellemzését is főleg 
ellenfeleire bízták, így a nézők hamis képet kaptak a Corvinba Pongrátzéknál jóval 
korábban került felkelőről, aki a nagy többség bizalmából november 1-jéig (vagy 2-áig)

2 Vízi Imre-interjú. Órai History Archívum, 255. sz. Készítette: Eörsi László 1991-ben.
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főparancsnok volt ott. Ez nem derül ki a filmből, miként az sem, hogy a vele szemben álló 
Pongrátzék katonai támogatóik segítségével „puccsot” szerveztek ellene, és szűkkörú 
értekezleten azzal az indokkal, hogy kimerült, s nem elég erélyes, lemondatták. Tehát 
parancsnokválasztás -  a filmben elhangzottakkal szemben -  nem volt. Ezen a gyűlésen 
állapodtak meg Pongrátz Gergely parancsnokságában, majd kihirdették a többieknek.

A mő alkotói nemigen tettek erőfeszítést arra, hogy hitelesen mutassák be a felkelést 
és annak résztvevőit, inkább patetikus, szentimentális ábrázolásra törekedtek, miközben 
abszurd módon átértékelték az eseményeket. Ez a felfogás azonban az ’56-os forradalom 
üres transzparenssé történő lezüllesztéséhez vezet

Széna tér, ’56 (Márton Erzsébet)

Fórum Film Alapítvány -1993  
Rendezte és fényképezte: Lugossy István 

Történész szakértő-riporter: Kresalek Gábor

Végre láthattunk egy színvonalas, jól szerkesztett dokumentumfilmet a fegyveres felkelők 
témaköréből. Az alkotók -  az eddigi általános gyakorlattól eltérően — hiteles személyisé
geket mutattak be, akik az eseményeket gyakran különbözőképpen, egymásnak ellent
mondva adták elő. Ezúttal „hiányzott” a szentimentális, idealizált „pesti srácok’ -kép, a 
végletekig leegyszerűsített, torz ábrázolás, a bántó aránytalanság. Mindennek termé
szetesen nem lehet magyarázata az, hogy a Széna téri felkelők alapvetően különböztek 
például a corvinistáktól. A helyszínek bemutatása -  archív és mostani felvételek felhasz
nálásával -  szintén nagyszerűen sikerült.

A „főszereplő” Márton Erzsébet, volt autóbuszkalauz, elmeséli életének döntő moz
zanatait: 1956-ban csatlakozott a Széna téri felkelőkhöz, mert acélkitűzéseikkel egyetértett; 
a csoport egyik „felderítő” részlegének tagja, sőt valószínűleg a vezetője lett (a „felderítők” 
megkeresték, és előállították az ávéhásokat és a pártfunkcionáriusokat); a forradalom után 
Belgiumba emigrált, majd az amnesztiafelhívásra hazajött; letartóztatták, a „Fónay Jenő és 
társa” per Q. rendű vádlottjaként első fokon halálra, másodfokon 15 évi börtönbüntetésre 
ítélték.

A filmben a forradalmi események közül túlnyomórészt a „felderítő egységek” tevé
kenysége/ a felkelők fogságába került személyek sorsa, vagyis azok a momentumok 
kerültek szóba, amelyek kapcsán Mártont elítélték.

Mindebből különös hangsúlyt kap Marosán György elszállítása, és a lakásán végre
hajtott házkutatás. Nem véletlenül. Nyilvánvalóan ez a tett döntően megszabta Márton 
sorsát, szenvedéseinek is jórészt ez volt az oka, jóllehet Marosán 24 órán belül sértetlenül 
hazatérhetett. Hosszú, archív képsorokat láthatunk a kommunista politikusról, nemcsak 
előállításának felidézése kapcsán, hanem az 1948-as választási és az 1957-es Köztársaság 
téri szónoklata közben, valamint a forradalom kirobbanására visszaemlékező (nem derül 
ki, hogy mikori) nyilatkozatából is. Habár a felvételek nagyon értékesek, felmerülhet a 
kérdés: helyénvaló volt-e a témához kevéssé kapcsolódó részletek bejátszása. A rendező

3 Más felkelőcsoportok is véghezvittek hasonló akciókat, mivel ez nemzetőr-parancsnoksági utasítás volt.

3 49



ezzel az eszközzel Marosánt is „főszereplővé” tette. A két személy szembeállítása Hy 
módon talán kissé mesterkélten került előtérbe.

Ugyanakkor teljesen hiányzott a Széna téri felkelők bemutatása, pedig a mő címe ezt 
már önmagában is indokolta volna. így nem ismerhettük meg az ottani személyiségeket, 
nem tudtuk meg, kikre hogyan emlékszik Márton Erzsébet. Ezt a hiányosságot némileg 
pótolta volna az az intetjú, amit az alkotók Németh Bálinttal, az egyik volt felkelővel 
készítettek, de végül a bemutatásra került változatból sajnos ez kimaradt4 (csakúgy, mint a 
Széna téri parancsnokról, a legendás „Szabó bácsidról meglevő archív snittek): „Szeretném 
megemlíteni, mélyen fejet hajtva, Szabó Jánost. <5 volt az a parancsnok a budapesti felkelők 
között, aki nem hagyta el katonáit, utolsónak maradt itt, és azt mondta, hogy ameddig a 
katonái szanaszéjjel vannak a városban, és nincsenek biztonságban, ő nem megy el az 
országból. Elfogták, zsarolással fogták el, feleségét vitték el, és akkor jelentkezett, és január 
19-én kivégezték.” Röviden beszélt Bán Róbertról, Ekrem Kemálról és Fónay Jenőről is, 
akik Németh Bálint emlékezete szerint fontos szerepet játszottak a Széna téri csoportban. 
(Kár egyébként, hogy Fónay nem szerepel a filmben.)

Márton Erzsébet felkeresése azonban szerencsés elgondolásnak bizonyult. Elbeszélé
sei új elemekkel gazdagítják ’56 történeti irodalmát, felfogása pedig -  összehasonlítva a 
volt felkelők megnyilvánulásainak túlnyomó többségével -  nem tipikus. Márton értékrend
jében kiemelt szerepet játszik a humanitás, az emberi jogok érvényesítésére való törekvés. 
(Ennek kidomborítását a rendező is elősegítette: a film legelején és az utolsó képsorok alatt 
Márton arról beszél, hogy megengedhetetlen eszköznek tartja az önbíráskodást, illetőleg -  
miután előadta az elszenvedett szörnyű kínzásokat -  kijelenti, hogy semmi bosszúvágyat 
nem érez.) Viszont akadnak zavaros, sőt teljesen valószínűtlen történetek is, amelyek 
értelmezésében nem kapunk kellő támogatást az alkotóktól.

Nehezen lehetne találni még egy olyan felkelőt, aki még ma is el merné mondani, hogy 
fellépett a szovjet katonák védelmében saját társaival szemben. Az egyik harci esemény 
során a szovjetek jelentős veszteséget szenvedtek, csak néhányuknak sikerült az egyik 
Széna téri ház valamelyik emeleti lakásába menekülni. Itt fehér ruhadarabbal jelezték 
fegyverletételüket, ám a felkelők közül egyesek mégis meg akarták ölni őket. Márton mikor 
látta, hogy hiába próbálja jobb belátásra téríteni a forrófejűeket, a szovjet katonákhoz ment 
segítségért. (Sajnos nem derül ki a filmben, hogy mi történt ezután.) Nem tudhatjuk 
mennyi valóságtartalma van e rendkívüli históriának, még akkor sem, ha Márton a peres 
eljárás alatt is hasonlóan vallott.5 Mivel az ilyen kivégzések meglehetősén ritkák voltak, 
vélhetően a felkelők inkább csak heveskedtek. Hihető viszont, hogy Márton mindenáron -  
akár a szovjet katonák segítségével is -  el akarta kerülni a fegyvertelen személyek 
meggyilkolását. Csakhogy ezzel aligha sikerült volna megoldani a helyzetet.

A felkelők Maros utcai székhelyén -  Márton elbeszélése alapján -  még valószínűtle
nebb események játszódtak le. November 4-én a felkelők ki akarták végezni ávéhás, 
kormányőr és pártifunkcionárius foglyaikat. Márton megakadályozta ezt az embertelensé
get: kiszöktette a foglyokat. Ezért a fegyveresek valamelyik parancsnoka (vagy parancsno
kai) halálraítélté, és az udvaron előkészültek az agyonlövetéséhez. Ám éppen ekkor gördült

4 Módomban állt megnézni az eredetileg elkészített verziót
1 Fővárosi Bíróság 627/1989.
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oda az utcáról egy burgonyaszállító teherautó, amelynek tartalma kizúdult. Az ezt követő 
pillanatnyi zavart sikerült kihasználnia és elmenekült.

Ennek a történemek ellensúlyozására az alkotók egy másik Széna téri felkelőt, Czájlik 
Pétert is meghallgatták, aki szerint csak elenyésző kisebbség volt hajlamos a kegyetlenke
désre. A fegyelmezett, jó  gárdából álló kapuőrségi szolgálat is kizárta volna, hogy akárcsak 
fegyvert is emelt bárkire. Mindezt azzal egészíthetjük ki, hogy ismét hangsúlyozzuk: ilyen 
brutális megoldásokhoz, tervszerű kivégzésekhez nemigen folyamodtak a felkelők a forra
dalom történetében.

Nem állítjuk azt, hogy Márton Erzsébet szándékosan tér el a valóságtól, hiszen közel 
négy évtized távlatában nyilvánvalóan nem lehet mindenre pontosan emlékezni.6

De vajon az ’56 történetében kevésbé jártas nézők is el tudnak-e igazodni az ilyen 
ellentmondásokon? Erről nem lehetünk meggyőződve. Ilyen lényeges kérdésekben az 
alkotók nem elégedhetnek meg a különböző vélemények bemutatásával, törekedniük 
kellene az igazság feltárására is.

Maiéter I—III.

Fórum Film Alapítvány, 1993 
Rendezte: Szobolits Béla 

Szakértő konzultáns: Horvátit Miklós

A Kilián laktanya legendás parancsnoka a forradalom egyik legismertebb, de a mai napig 
is sok vitát kiváltó személyisége. Az természetesnek számított, hogy a kádárista kiadványok 
a szokásos „ellenfonadalmár” színben tüntették fel, ám egészen más okból és különböző 
hevességgel az emtgrációs irodalomban (és szamizdatban nálunk is) szintén bírálták a 
forradalom alatti szerepéért. Ezért egy Maléterről szóló dokumentumfilm elkészítése 
különösen indokolt volt

A szerzőknek sikerült megtalálniuk és megszólaltatniuk azokat a szemtanúkat, akik 
többféleképpen látták, ismerték és ítélték meg Maiéter Pál személyét és életének utolsó 
éveit. (A film szinte csak a forradalom és a megtorlás időszakát öleli fel, ezért talán 
szerencsésebb lett volna ezt a címben is jelezni.) Ennek megfelelően gyakran hallhattunk 
egymással ellentétes nézeteket, tényállításokat, a vélemények ütköztetése adja a film 
drámaiságát. Bár érződik, hogy az alkotók „Maiéter pártján állnak”, a legkevésbé sem 
törekedtek arra, hogy meggyőződésüket korlátlanul érvényesítsék. (A filmben például 
bőséges lehetőséget kapott a visszaemlékezésre Pongrátz Gergely, a Corvin közi felkelők 
egyik parancsnok is, akiről köztudott Maiéterrel szembeni olthatatlan gyűlölete. Számos 
valótlan állítása közül mindössze egyikhez fűznek kommentárt a szerzők, ekkor is nagyon 
szerényen. Feliratos formában elmagyarázzák, hogy Pongrátz legsúlyosabb állítását, mi

6 Az elbeszélések közül a  légárról is abb epizód a II. fokú tárgyalást megelőzd orvosszakértői vizsgálat volt: Az 
orvos gyorsan elmondta neki a  tennivalókat; bújjon az íróasztal alá, és amikor valaki belép a szobába, ugassa meg, 
mintha kutya volna. Ezzel sikerült elérni, hogy betegnek minősítsék, és így az I. fokú halálos ítélet nem emelkedett 
jogerőre.
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szerint Maiéter lelőtt volna két felkelőt, nem igazolják a kutatások, a Corvin volt parancs
noka ezt csak hallotta valakitől.)

Maiétert ellenfelei elsősorban amiatt bírálják, hogy a forradalom első szakaszában a 
felkelők ellen harcolt. Ennek tényszerűsége igazolódni látszik Tan János volt százados, 
harckocsizászlóalj-parancsnok elbeszéléséből. Tari hitelesen számol be arról, hogy Maiéter 
parancsot adott az Üllői dton haladó harckocsiból egy rájuk tüzelő géppuskaállás kilövésé
re. Emiatt azonban semmiképpen sem lehet elmarasztalni Maiétert, hiszen a megtámadott
nak minden körülmények között joga van védekezni. Részint ugyanerre az okra vezethető 
vissza a Kilián-Corvin kezdeti ellenséges viszonya is: a felkelők támadást intéztek a 
laktanya ellen (elsősorban fegyverszerzés céljából), a katonák pedig, akik fel sem ismerték 
a helyzetet, védekezésre kényszerültek. Itt meg kell jegyezni, hogy ez a konfliktus távolról 
sem okozott olyan komoly veszteségeket a corvinistáknak, mint ahogyan ezt Pongrátz 
Gergely és néhány híve állítja. Név szerint egyetlen felkelőről sem tudunk (és Pongrátzék 
sem említenek ilyen személyt), akit a Kiliánból ért volna lövés. A filmben megszólaltatott 
Bangó Pál, a Kilián volt katonája szerint nem is történt sérülés ebben a konfliktusban.

Maiéter kezdetben kétségkívül szemben állt a felkelőkkel (például a laktanyában lévő 
ci vileket lefegyverezte), ez még özvegyének, Gyenes Judithnak a nyilatkozatából is kiderül. 
Ennek okát Csiba Lajos, aki századosi rendfokozatban a laktanya parancsnoka volt, a
következőképpen foglalja össze:..... Mi a felkelőkkel ellentétben felelősek voltunk ezen
kormánynak tetteinkért.”’ A lojalitást indokolja Kovács István, volt vezérkari főnök is: 
„Meg kell érteni azt a lelkiállapotot, hogy mi a szovjet hadsereggel harcoltunk a háború
ban. .. Fegyverbarátoknak tartottuk őket. Különösen a XX, kongresszus után azt hittük, 
hogy most már egy igazi fegyverbarátság ideje jött el...” (Maiéter és Kovács partizánként 
harcolt a Szovjetunióban a németek ellen.) A magyar politikai vezetés megosztottsága is 
nagymérvű bizonytalanságot eredményezett a tisztek körében.

A források megoszlanak abban a tekintetben is, hogy Maiéter mikor állt a forradalom 
mellé. Ez valószínűleg október 28-án, Nagy Imre rádióbeszéde után történt meg. Elhangzott 
azonban egy utalás (Szűcs Miklós volt hadműveleti csoportfőnöktől) Koltay ezredesnek a 
honvédelmi miniszterhez intézett jelentéséről, miszerint lehallgatta Maiéter október 26-i 
vagy 27-i telefonbeszélgetését a Corvin köziekkel, amelyben a felkelők lőszert kértek a 
Kiliántól. Emiatt a minisztériumban úgy vélték, hogy Malétermárjóval a kormányhatározat 
előtt együttműködött a felkelőkkel.

Tiszttársai szerint a Kilián parancsnoka a forradalom alatti gyors előmenetellel elég
tételt érezhetett korábbi indokolatlan mellőzöttsége miatt. Mindezt nincs okunk kétségbe 
vonni, de hozzá kell tenni, hogy a gyors siker elérésében elsősorban a szerencse segítette.

Maiéter ellenfelei szerint a Kilián parancsnoka csak karrierizmusból állt a forradalom 
mellé. Kapóra jöhet számukra Szűcs Miklós közlése, miszerint november 2-án Kovács 
Istvánnak és neki Maiéter kijelentette: „Én a szocialista rendszer híve vagyok, nem lőttem, 
nem lövettem, és nem is vagyok hajlandó lőni vagy lövetni a szovjet csapatokra...” 
Korántsem ugyanez a felfogás tükröződik viszont perében tett vallomásából, amelynek 
részletét a filmben is láthattuk: „Arra az esetre azonban, ha a tárgyalások nem vezetnek 
eredményre, és a szovjet csapatok továbbra is Magyarország területén tartózkodnának, az

7 Idézet Csiba Lajos leveléből, amit a  Szivárvány szerkesztőségének és Pongrátz Gergelynek írt. (Szivárvány, 
1988. október, Chicago. 84. p.)
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volt az álláspontom, hogy ^védelmi harcot^ kell folytatni ellenük.” Mivel semmi jel nem 
utal arra, hogy a népbíróság előtt ki akarta volna hívni maga ellen a sorsot, nyilvánvalónak 
látszik elkötelezettsége Magyarország függetlenségének kérdésében.

Különös színfolt volt Király Bélának, a nemzetőrség volt parancsnokának szereplése. 
Láthatóan nem érez szimpátiát a volt honvédelmi miniszter irányában, ám ennek okait nem 
feszegették a film készítői. Méltatlan riválisának tartotta Őt, vagy amiatt neheztel rá még 
mindig, mert november 3-án le akarta Őt tartóztatni?

A filmben megszólaltatott két Kilián-beli volt kiskatona, DieraEmil és Bangó Pál nagy 
tisztelettel beszéltek parancsnokukról, s ez sokat elárul Maiéter személyiségétől. Bátor 
helytállásáról beszél két vádlott-társa, Kopácsi Sándor, Budapest volt rendőrfőkapitánya és 
Vásárhelyi Miklós, volt pártellenzéki politikus. Különösen megrendítő volt hallani, hogy 
tárgyalásaik alatt Maiéter -  ellentétben a politikus vádlottakkal -  naivan hitt igazának 
érvényesíthetőségében.

Összességében kiváló dokumentumfilmet, egy differenciált Maléter-képet láthattunk, 
amelyben mind az archív, mind a mű keretéül szolgáló felvételek (részletek Ember Judit: 
Új magyar siralom című filmjéből), illetőleg a Maléterről készült fotók beillesztését 
esztétikusán oldották meg a szerzők.

Remélhetőleg az újabb kutatások eredményeképpen rövidesen választ kapunk a film
ben nyitva maradt kérdésekre, ellentmondásokra is.

Eörsi László
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