
AZ ÉV FILMJEIBŐL 

„Magyarország levegőjét szívtam" 

Hunniafllm-Nova CivilisKft1994. 
író-riporter: Horváth Tamás. Rendezte: Ordódy György 

Aki megtekintette a Mindent a hazáért - Corvin köz 1-I1I. című 1993-as filmet, igen-
csak meglepődhetett 1994. október 23-án este a tévé előtt, amikor látta, hogy ugyan-
azok az alkotók, fő mondanivalóját, felfogását tekintve egy merőben más művet hoz-
tak létre. A film készítői ezúttal nem a gyűlöletkeltés, az acsarkodás, a kirekesztés, az 
álszent patetizmus eszközeivel, a tények meghamisításával akarták „meghódítani" a 
közönséget, hanem a toleranciát, a békességet, a szeretetet helyezték előtérbe. Sőt, 
voltaképpen ezeknek az erényeknek a bemutatásán kívül más koncepciót nehéz lenne 
felfedezni ebben az alkotásban. 

A dokumentumfilm Tova Meyer élettörténetének egyes momentumait dolgozza 
fel. 1926-ban egy szlovákiai községben született (amelyet a háború után a Szovjet-
unióhoz csatoltak, így most Ukrajnához tartozik). Édesanyja zsidó volt, édesapja 
származását nem ismeijük. Egyik nagyapja huszárként szolgált az Osztrák-Magyar 
Monarchia idején. 1942-ben Budapestre jött bátyja után, aki már egy éve itt élt. Test-
vére elhelyezte őt a Belvárosi Izraelita Nőegyletben, és varrni tanult. 1944-ben Soós 
Imre színész segítségével szerencsésen megmenekült az elhurcolástól. A tiszántúli 
Pirtóra került, egy „magyar anyához". Féijhez ment, lánya is született, aki elhunyt 
(nem tudjuk, mi okozta a halálát). 1956-ban, „Vadmacska" néven, a Széna téri Szabó 
János „bácsi" fegyveres csoportjában vett részt a forradalomban. 1957. november 
11-12-én emiatt elhagyta az országot, és két évig Belgiumban élt, ahol a Magyar 
Katolikus Tanács Iíjúsági tanácsadója lett, majd Izraelben, a felső-galileai Áj elet 
hásáchárban telepedett le, egy kibucban. Jelenleg gyémántot árul a kibuc vendég-
házában. A filmben láthattuk Tova Meyer férjét, beszélt fiáról, unokájáról is. 

Rendkívül érdekes élettörténet ez (amelyet az alkotók sikeresen illusztráltak ko-
rabeli dokumentumfilmekkel, képekkel), de több fontos részletét sajnos nem tudhattuk 
meg. Meyer csak felületesen beszélt kárpátaljai gyermekélményeiről, szüleiről, ma-
gyarországi letelepedésének okáról, körülményeiről, a forradalom előtti életútjáról. Mi 
történt Sáfrán Károllyal, akinek - mint ez a „Vadmacska" nemzetőri igazolványából 
kiderül - felesége volt a forradalom idején? Mi volt Tova Meyer eredeti neve? Nem 
világos, hogy Ausztriába menekülésekor a klosterneuburgi lágerbe került, vagy e tá-
borról bemutatott archív snittek csak esetlegesen szerepelnek a filmben? Meyer két 
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évig tartó belgiumi tartózkodásáról, majd az izraeli életéről is csak felszínes benyomá-
sokat szerezhettünk. Nem esett szó arról sem, hogy 1959-ben miért éppen Izraelt vá-
lasztotta új hazájának. 

Nehezen elképzelhető, hogy mindezekről a szerzők nem kérdezték meg Meyert, 
s az sem valószínű, hogy nem kapták meg a válaszokat. Feltehetően azonban ezúttal 
kerülni akartak mindenfajta szembeállítást, drámaiságot, elejét kívánták venni bármi-
lyen feszültségnek. 

A szereplők kiválasztásában ugyanez az elgondolás látszik megvalósulni. Bizo-
nyára még sok olyan személyt lehetett volna bemutatni, akik éppoly kevéssé ismerték 
„VadmacskáM-t, mint Nagy Erzsébet (a kivégzett miniszterelnök leánya), a forradalom 
alatti tevékenységéért életfogytiglanra ítélt Marián István (a Műszaki Egyetem katonai 
tanszékének volt parancsnoka) és Kopácsi Sándor (Budapest 1956-os rendőrfőkapitá-
nya). Hosszú elbeszéléseik egyáltalán nem kapcsolódnak a film többi részéhez, vi-
szont ők is azok az '56-os személyiségek (akárcsak Tova Meyer), akik ma nem vesz-
nek részt a civakodásokban, és a megbékélés mellett szállnak síkra. 

A forradalom bemutatásánál feltűnő, hogy „Vadmacska" felkelőtársai közül csak 
a parancsnokot, Szabó Jánost említi, talán nem is emlékszik más Széna téri fegyveres-
re. Nem lehet elhallgatni, hogy elbeszéléseiben bőven megtalálható a népmeseszerű 
elem. Ezekhez kell sorolni a Maléter-történetét, miszerint a forradalom egyik napján a 
„Kilián legendás parancsnoka" a Széna térre kerülve tőle kért volna egy tál meleg 
ételt. Szintén ebbe a kategóriába tartozik az az epizód, ami az ávéhásoktól történő 
fegyverszerzést örökíti meg.1 S bármilyen kellemetlen az illúziórombolás, a ragad-
ványnév szerzésével kapcsolatos hősi históriát is a regék világába kell utalni. Nem 
hihető ugyanis, hogy egy másodpercen belül kb. 250 méteres távolságból fel lehessen 
ismerni valakit (aki ráadásul egy autóban ül). Egyébként a fent elmondottak, ha való-
ban megtörténtek volna (már csak a rengeteg szemtanú miatt is), megtalálhatóak len-
nének a levéltári forrásokban és mások elbeszéléseiben. Egyelőre még a kutatás szá-
mára rejtély, hogy a legendás „Vadmacska" miért nem szerepel egyik nevén sem az 
áttanulmányozott korabeli dokumentumokban.2 Ez a körülmény eddigi tapasztalataim 
alapján azt valószínűsíti, hogy „Vadmacska" a legendás hírnevét később, az emigrá-
cióban szerezte. (Egyébként a másik Széna téri „beszkártos lány", Márton Erzsébet -
aki látta is a filmet - nem emlékszik Meyerre.) Mindezzel természetesen legkevésbé 
sem szeretném cáfolni e rokonszenves nő részvételét a forradalomban, csak vélemé-
nyem szerint emlékei nem mindig pontosak, és utólag akaratlanul is jóval aktívabbnak 
látja szerepét. 

1 Elmondása szerint egy minisztereket őrző ÁVH-s csoport tagjai korábban már többször megszólították őt, 

és kérték, maradjon velük. Meyer megígérte, hogyha szüksége lesz rájuk, megkeresi őket. Később, amikor 

a Széna tériekhez csatlakozott, Szabó bácsi kérte, hogy segítsen fegyverhez juttatni a felkelőket. Ekkor 

ment az AVH-s részleghez, és csókokkal, rábeszéléssel szerzett tőlük fegyvert. 

2 A Széna téri felkelőkkel kapcsolatos peranyagokról van szó: ,Rusznyák László és társai" 2383/57, „Fónay 

Jenő és társa" 627/89, „Blaski József és társai" 2541/75 (Fővárosi Bíróság), „Renner Péter és társai" 003/58 

Hadtörténeti Levéltár. 
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Az alkotók néhány belgiumi filmkockától eltekintve Izraelben és Budapesten 
forgattak, különböző helyszíneken, ám nem mindig egyértelmű, hogy mikor milyen 
meggondolásból. Ezek közül csak két példát említek. A film első és utolsó snittjei 
(talán nem mindenki számára nyilvánvalóan), a kelet-izraeli Massadát mutatják. 
A festői tájak (Holt tenger, sivatag, a hegyen lévő ókori erődítmény romjai) igézték 
meg ennyire a szerzőket, avagy párhuzamot találtak a szabadságért folytatott küzde-
lemben a római légiókkal szembeni utolsó zsidó ellenállók és a szovjet páncélosok 
ellen harcoló magyar felkelők között? A jeruzsálemi filmképek a világ három nagy 
vallásának egyes elemeit és a békés egymás mellett élés lehetőségét mutatják be. Bár 
Tova Meyerrel együtt sokan szeretnénk, ha ez meg is valósulna, e képek kevéssé kap-
csolódnak a film más részeihez. 

Ugyanez jellemző a mű egészére: mondanivalójával, felfogásával csak szimpati-
zálni lehet, de mint dokumentumfilm, aligha jelent felejthetetlen élményt. 

A mi forradalmunk 

Fórum Film Alapítvány, 1993. 
Rendező: Magyar József. A rendező munkatársa: Berek János 

Magyar József rendkívül nehéz feladatot tűzött maga elé, amikor az általános gyakor-
lattól eltérően olyan dokumentumfilm elkészítését vállalta, amelynek központi témája 
nem egy személy vagy csoport, nem helytörténeti érdekesség, hanem az 1956-os for-
radalom globális és objektív bemutatása a cél. Természetesen ezt csak több részből 
álló film elkészítésével lehetett megoldani. 1993 decemberére - a felmerülő nehézsé-
gek ellenére3 - elkészült az ötrészes, hét és fél órás film, de újabb problémák merül-
hettek fel. Mindeddig ugyanis (1995. május) még egy rész bemutatására sem került sor 
sem a mozikban sem pedig a televízióban. 

A sorozat első 90 perce 1945-től mutatja be a forradalom előzményeit Nagy Im-
re és Hegedűs András életútján keresztül, akik egymást váltották a miniszterelnöki 
székben. A középső három tartalmazza a forradalom időszakát (1956. október 23.-
november 4.): közülük az első rész az október 23-ai nap emlékeit tálja elénk, a máso-
dik október 24-től a 28-i fegyverszünetig tartó időszakot öleli fel, a harmadik pedig az 
október 29-e és november 4-e közötti napokat jeleníti meg. Az utolsó rész pedig a 
szovjet intervenció bekövetkeztétől november 10-ig tartó szabadságharcot, ellenállást 
eleveníti fel. 

Ezen részek közül sajnálatos módon csak a negyediket, „A forradalom dicsősé-
ges és ostoba percei"-t mutatták be. Talán nem helyeselhető vállalkozás egy ötrészes 
film negyedik darabjáról kritikát írni, de ha az utóbbi év filmjeiről szó esik, nem lenne 
szerencsés kihagyni Magyar József nagyszabású alkotását, kiváltképp, ha a közeljövő-
ben ténylegesen bemutatják. Egyébként a „részfilmek" külön-külön is „egészek". 

3 Népszabadság, 1994. XI. 11. 
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A film szerkezetileg profi munka; szerzője nem véletlenül nyert számtalan díjat 
a nyolcvanas években. A korabeli archív anyagok narrátorszöveg kíséretében történő 
bemutatását mindvégig ritmikusan váltják a résztvevők, a szemtanúk elbeszélései, 
megjegyzései. Az egyes elemek arányait Magyar úgy alakította ki, hogy a film minél 
szélesebb nézőközönség érdeklődését kösse le. 

Említésre méltó érdeme a filmrészletnek, hogy a szerző elmélyedt az 1956-os 
forradalom történetének tanulmányozásában. Gazdag személyes tapasztalatai is hite-
lesítik alkotását, hiszen a New York-palota épületében a fegyveresek parancsnokhe-
lyettese volt.4 

Mindezek mellett felvetődik az a kérdés, hogy lehet-e a forradalom egészéről 
objektív filmet készíteni? 

A tárgyilagosság kritériumainak már a mű címe („A forradalom dicsőséges és 
ostoba percei") sem felel meg, az „ostoba percek" alatt, ahogy ez a filmből kiderül, a 
forradalom győzelme után kialakult személyi ellentétekből fakadó megosztottság 
értendő. Kétségkívül léteztek konfliktusok a forradalom egyes mérvadó szereplői 
között, de ennek a valóságban (feltehetően az idő rövidsége miatt) korántsem volt 
olyan jelentősége, mint ahogy azt a film sugallja. Mindez talán fel sem tűnne, ha a 
film nem az elfogulatlanság igényével, hanem az alkotó egyéni nézőpontjából készült 
volna, akinek „jogában áll" ilyen aspektusból látni a forradalmat. 

Az objektivitás szempontjából szintén nehezen megoldható feladat a témák kivá-
lasztása, arányainak megteremtése, kiváltképp, ha a szerző vonzódik az általa feltárt, 
vagy eddig csekélyebb súlyúnak ítélt események, tények bemutatásához. 

A szereplőket is csak szubjektív módon lehet kiválasztani. Tőlük, mint a forrada-
lom résztvevőitől pedig nem feltétlenül várhatunk el elfogulatlanságot, de még véle-
ményeik ütköztetésével sem mindig érhető el a tények feltárása. Az ezekből fakadó 
hiányosságokat, valamint a nyilatkozóktól származó téves adatokat a dokumentumfilm 
eszközeivel nem vagy csak ritkán lehet korrigálni. 

Akadnak olyan emlékezők, akiknek szerepeltetése nem eléggé indokolt. (Mint 
recenzens, véleményem szerint a bemutatott felkelők kiválasztása - az egyetlen 
Baross téri Pásztor Gézát leszámítva - kifogásolható. Az '56 történetében kevéssé 
elmélyedő néző joggal hiheti, hogy a számtalan szereplési lehetőséghez jutó Pongrátz 
Gergely és Fónay Jenő volt a fegyveres felkelés két legkimagaslóbb alakja. Lebecsülé-
sük nélkül megállapítható, hogy mai pozíciójuk révén szerepeltetésük messzemenőkig 
eltúlzott. Fónayt egyébként nem forradalmi tettei, hanem az őt sújtó nemigen érthető 
halálos ítélete, 1989 előtti illegális szerepe, majd politikai funkciója tette ismertté. 
Pongrátz, az '56-os dokumentumfilmek szinte állandó szereplője, bőven kap lehetősé-
get korrektnek nemigen mondható könyve5 egy-egy részének ismételgetésére. E film-
ben visszaemlékezéseiből tudomásom szerint sokat vágott a szerző, de két valótlan 
rész bent maradt: Pongrátz a Köztársaság téri eseményekről csak másoktól értesülhe-

4 Erről bővebben lásd: Magyar József-interjú. Készítette Eörsi László 1991-ben. 1956-os Intézet Oral History 

Archívuma, 322. sz. 

5 Corvin köz 1956. (Chicago-Budapest 1982-1992). 
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tett, ő maga nem volt ott, mivel abban az időben a Maiéter vezette katonai küldöttség-
gel tárgyalt; november 13-án már nem harcolt a szovjetek ellen. 

Az ugyancsak corvinista, 1956-ban szinte még gyerek Peredy László kamera elé 
állítása - az 1993-as dokumentumfilmben mutatott megnyilvánulásai alapján6 - mel-
lőzhető lett volna.) 

Mindezek alapján valószínű, hogy egy ilyen nagyszabású feladat szubjektív be-
állítással könnyebben megoldható, mint tudományos megközelítéssel. 

A film narratív részében is akadnak hibák, pontatlanságok. Október 29-én már 
valóban megkötötték a fegyverszünetet, de csak elvileg: a szovjet kivonulás ekkor 
még csak inkább a szavakban létezett, mivel haderejük még lőtte a várost, és a felke-
lőkkel is harcban állt. 

Az Egyiptom elleni angol-francia támadás időzítése nem volt összefüggésben a 
magyar forradalommal: a konkrét tervek már október 22-én elkészültek. 

Ugyanebbe a kategóriába sorolható az a feltételezés is, hogy a Köztársaság téri 
lincselést az NKVD (!) készítette volna elő. A film szerzője a hallottakat egészítette 
azzal ki, hogy „precedenst kellett teremteni".) Ilyen alapos igénnyel elkészített alko-
tásból mellőzni lehetett volna e misztikus elemet, annál is inkább, mivel lényegében 
ismertek a Köztársaság téri ostromnak és az azt követő tragédiának körülményei. 

Sajnos az a közlés sem valós, hogy a felkelők fogságába esett ÁVH-sok közül 
senkit nem végeztek ki, mert - ha csak kivételként is - de előfordult ilyen eset. 

A feliratokban is akadnak tárgyi tévedések (pl.: Pongrátz Gergely nem október 
30-ától, hanem csak később, november 1-től vagy 2-ától volt a Corvin közi felkelők 
parancsnoka), és elírások is előfordulnak. 

Mindezek a tévedések, mulasztások lényegében csak a film bizonyos részeit 
érintik. Összességében izgalmas, tanulságos, érdekes alkotást láthatunk, amelyben a 
szerző előítéletek nélkül, a kínos kérdéseket sem megkerülve, tisztességes, korrekt 
módon törekszik a tények bemutatására. 

Az áldozat 

Fórum Film Alapítvány, 1994. 
Rendező, operatőr: Lugossy István. Történész-szakértő, riporter: Kresalek Gábor 

E film több '56-os témakört érint, főleg a Péterfy Sándor utcai kórházhoz tartozó sze-
mélyekkel, az ottani eseményekkel kapcsolatban: az orvosok, mentők és lelkészek 
munkáját és a börtönemlékeket. Az alkotók fő célja azonban Péch Géza sebesültszállí-
tó tevékenységének és tragikus sorsának bemutatása volt. Szép, eddig még jószerivel 
ismeretlen archív filmrészleteket, fotókat nagyszerűen illesztett be a rendező, különö-
sen esztétikus a mű nyitánya és befejezése. 

6 Mindent a hazáért - Corvin köz '56. / - / / / . rész. író-riporter: Horváth Tamás, rendező: Ordódy György. 
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A témaválasztás egyedinek tekinthető, mivel a forradalmi események egészen új 
aspektusába enged betekintést. Ezenkívül külön érdekesség, hogy a film „főhőse" nem 
a politikusok, katonák, értelmiségiek vagy szabadságharcosok körébe tartozó híresség, 
hanem egy kevéssé ismert üzemmérnök, aki 1956. október 24-től november 6-ig ön-
kéntes gépkocsis mentős volt, s akivel - a látottak alapján teljesen vétlenül - a kádári 
retorzió végzett. 

A rendező nem elégedett meg a felszínes ismertetéssel. Ez a törekvés dicséretes, 
csakhogy a hosszú, túl részletes, ismétlődő, a kitűzött témával nem összefüggő elbe-
szélések nemcsak a film szerkezetét gyengítik, de feltehetően követhetetlenek a kö-
zönség túlnyomó része számára is. Pl.: a két orvossal, Bács Pállal és Oláh Vilmossal 
készített riportok kellően bemutatták a kórházi feladatokat, a két volt mentős (Tóth 
István és Tóth Tamás) előadásával ez a rész már vontatottá vált. Szintén hosszadalmas 
a Köztársaság téri harc szanitéc szempontból történő ismertetése (Rácz József), s nem 
kellően összekapcsolható a film egészével, még akkor sem, ha az „áldozat" is jelen 
volt e tragikus eseménynél (ez egyébként csak a film végén derült ki). Horváth Gyula, 
akkori bányász saját (egyébként rendkívül szomorú és megható) történetét beszéli el, 
Schimmer József lelkész szintén hosszú, nemigen odaillő eseményeket (pl. Kállai 
Éváról) ad elő stb. 

Térjünk vissza Péchhez, akit az interjúalanyok mindegyike humánus, rokonszen-
ves, nagyszerű embernek tartott, de forradalmi múltjának szinte kizárólag csak az 
egyik részéről, a Péterfy Sándor utcai kórház „mundérjában" rendkívüli elhivatottság-
gal teljesített munkájáról beszéltek. Ez meglepő, ha arra gondolunk, hogy a megkér-
dezettek közül ketten (Rácz József és Tóth Tamás) Péch vádlott-társai voltak. 
(Sajnálatos, hogy egy harmadik elítélt, a szintén aktív résztvevő Atzél Endre nem 
szerepelt a filmben.) Az alkotók (akik jól ismerik a levéltári forrásokat), egyetértenek 
riportalanyaik álláspontjával: Péch Géza olyan áldozat volt, akit bűncselekmény híján 
még az akkori felfogás szerint sem lehetett volna elítélni. (Természetesen az „akkori 
felfogás" alatt nem az akkori törvények betartására való törekvés értendő.) Ez a film 
legizgalmasabb, legfontosabb kérdése, annál is inkább, mivel feltehetően a néző -
bármennyit is hallott a retorzió kíméletlenségéről - nehezen tudja elképzelni, hogy 
vöröskeresztes szolgálatért életfogytiglanra vagy halálra ítélhettek bárkit.7 

Mindössze néhány igen bizonytalan utalást hallhatunk arról, hogy Péch milyen 
tevékenységet folytatott a sebesültmentésen kívül. Dr. Oláh Vilmos valószínűnek 
tartja a „MUK"-mozgalomban való részvételét. Tóth Tamás, a „Péch-per" VIII. rendű 
vádlottja szerint november 4-e után a hatóságok elől rejtette a forradalmárokat, hogy 
kimenekítse őket az országból. Cellatársa, Dr. Tóth István (aki olvasta Péch periratait) 
ártalmatlan bécsi tartózkodásáról beszél, szerinte az ellene folytatott eljárás koncep-
ciós része volt a CIA-s kapcsolata. Dr. Gárgyán Tibor ügyvéd (aki egyébként az eljá-
rás idején nem Péchet, hanem a IV. rendű vádlott-társát védte; nemcsak ismerte a 

7 A 16 vádlottat felvonultató per I. fokú tárgyalásának tanácselnöke Tutsek Gusztáv, a II. fokúé Borbély 

János volt. Meg kell jegyezni, hogy a kádári megtorlás egyik legkegyetlenebb népbírója, Tutsek, ebben a 

perben egy személyt (Balogh László) ítélt halálra, míg jogerősen 4 személlyel (Péch Géza, Balogh, Gerlei 

József, Békési Béla) szemben hozták meg a legsúlyosabb ítéletet. 
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peranyagot, de néhány részletét fel is olvasta) teljesen érthetetlennek tartotta a halálos 
ítéletet. Valóban abszurd: a tanács elnöke bűnként rótta fel, hogy a vádlott a Köztársa-
ság téri csata után a pártház épületében nem keresett sebesülteket (mivel tudomása 
szerint nem is volt), vagy nem sietett a meglincseltek segítségére (mellesleg Péch 
valószínűleg nem volt a helyszínen az önbíráskodások alatt). Elítélésének másik oka 
- az ügyvéd elmondása szerint - a hűtlenség vádja: bécsi tartózkodásából a magyar 
hatóságok automatikusan azt a következtetést szűrték le, hogy a CIA beszervezte, s 
bár a volt Baross téri felkelővel, Pásztor Gyulával felvette a kapcsolatot, nem játszott 
szerepet a Kádár-ellenes szervezkedésben, mindössze a rászorulók számára próbált 
valami segélyt szerezni. 

Mindezekért kellett Péch Gézának halállal bűnhődnie? Ennél valószínűbb, hogy 
a döntéshozók amiatt akartak leszámolni vele, mert (távoli) rokonságban állt az Ame-
rikában élő Eckhardt Tiborral.8 Ehhez hasonló példa ebből a korból Pálinkás 
Pallavicini Antal sorsa. 

Véleményem szerint azonban semmiképpen sem „ártatlanul" ítélték el Péchet, s 
nem is a rokoni kapcsolatában kell keresni e kíméletlen eljárás okát. Ugyanis Péch 
nemcsak bátor, önfeláldozó mentős volt (aki az ÁVH-sokat és a szovjeteket éppúgy 
elszállította, mint a felkelőket), hanem ellenálló is, aki a forradalom leverése után 
tettekkel bizonyította az ország függetlensége és demokratizálódása iránti elkötele-
zettségét. December közepén csatlakozott egy illegális csoporthoz (közülük többen a 
forradalom idején Baross téri fegyveresek voltak), amely a Kádár-ellenes szervezke-
dést külföldi támogatással az ország egész területére ki akarta terjeszteni. A periratok 
szerint továbbá Péch részt vett egy nyomtatásra és sokszorosításra alkalmas stencilgép 
üzembe helyezésében, egy dorogi bányászsztrájk előkészítésében, olyan megbeszélé-
seken, ahol a Nyugatról történő fegyver-, rádió adó-vevő, pénz stb. beszerzését vitat-
ták meg, „ellenséges" brosúrák, kiadványok terjesztésében, a székesfehérvári és a 
Pilis-hegységben, illetve másutt lévő „ellenforradalmárok beszervezésének előkészíté-
sében". A Szovjetunióba deportált magyarokról névsort akart készíttetni egy Ukrajná-
ba utazó társával. 1957. januárjában illegálisan Ausztriába szökött, ahol személyesen 
igyekezett támogatást szerezni a mozgalom számára. A Szabad Európa Rádió munka-
társával is felvette a kapcsolatot. Visszajövetele után folytatta volna az ellenállást, de 
február 10-én a gönyűi hajóállomáson a határőrök őrizetbe vették.9 

1957-58-ban ennél jóval csekélyebb „bűnlajstrom" is elegendő volt a halálos 
ítélethez, még akkor is, ha a konspiráció összességében szinte semmilyen gyakorlati 
eredményt nem tudott felmutatni. Péch tetteinek értékelésén (sem a bíróság, sem a mi 
szemszögünkből) az sem sokat változtat, hogy a bécsi utazását elsősorban kisfia visz-
szaszerzése motiválta, akit elvált felesége Angliába vitt. 

8 Péch Eckhardt Géza értelmiségi családból származott, 1930-ban született. Szüleit még kisgyermek korában 

vesztette el. Édesapját Eckhardt Györgynek hívták. Féltestvére, Eckhardt Piroska - Péch Zoltánné - fogadta 

örökbe, s kapta a Péch vezetéknevet 1940-ben. Nyomozati vallomása szerint az Eckhardt család még a 

XVIII. század elején kettévált. Eckhardt Tibor ágával Péch rokonsága nem állt kapcsolatban. (Péch Géza 

kihallgatásáról készült jegyzőkönyv 1957. V. 16. Fővárosi Bíróság levéltára 306/90). 

9 Fővárosi Bíróság levéltára 306/90. 
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Tehát Péch '56-os szerepének megítélésében véleményem nem egyezik a mű al-
kotóiéval (és a riportalanyok nagyobb részével). Talán a további kutatások még ár-
nyaltabbá tehetnek egy Péch Géza-portrét. E film egyébként minden kritikai megjegy-
zésem fenntartásával is korrekt munka, hiteles szereplőkkel. 

Irgalmatlanul 

Forgatókönyv Alapítvány, 1994. 
Rendezte: Hintsch György. Produkcióvezető: Vámosi András 

Az '56 utáni megtorlás egyik legfelháborítóbb, s ezért a rendszerváltás után a legna-
gyobb visszhangot kiváltó eseménye a 18. életévét éppen betöltő Mansfeld Péter halá-
los ítélete és kivégzése volt. Hogyan történhetett ez meg? Erre kapunk választ ebben a 
kitűnő alkotásban. 

A szerző - noha a mellékszálak mentén gyakran kalandozhatott volna el - mind-
végig csak a film alapkérdéséhez kapcsolódó szempontokat vette figyelembe. Ezért a 
mű könnyen követhető, s emellett mindvégig izgalmas. Mindehhez a korabeli archív 
anyagokon (periratok, filmek, fotók) kívül komoly segítséget nyújtottak az igazság-
ügyi szakértők.10 Szót kapott a sértett rendőr-tanú özvegye, Vekerdi Elekné, valamint 
Mansfeld Péter öccse, László is. 

A film „főszereplőivé" Mansfeld volt vádlott-társai váltak: Blaski József, Bóna 
Rezső, Egei Attila és Holecz István.11 Voltaképpen óriási szerencse, hogy egy történet 
feldolgozásakor ennyi hiteles „koronatanú" szólal meg. Mindnyájan „pesti srácok" 
voltak a forradalom idején, illetve utána, s letartóztatásukkor (1958. február 22.) -
Blaski kivételével - még nem töltötték be a 18. életévüket. Elbeszéléseikben nem 
túlozzák el saját jelentőségüket, kerülik a valótlanságokat, a torzításokat. Előadásaik-
ból megismerhetjük az elfogatásuk előtti életüket, gyermeki felfogásukat, vakmerősé-
güket, majd az elesettségüket. (Sajnálatos, hogy a rendszerváltás óta a volt felkelők és 
ellenállók közül csak ritkán kaphattak szót ilyen szerény, hiteles személyek, mert '56 
értékelése kedvezőbb maradt volna a széles közvélemény előtt.) 

A filmből voltaképpen csak a vádhatóság képviselete hiányzik, emiatt az alkotás 
óhatatlanul egyoldalú. Ám ez a probléma megoldhatatlan, hiszen természetesen senki 
nem található meg azon személyek közül, akik vállalni mernék egykori szerepüket, 
így azonban csak feltételezhetjük irgalmatlanságuk motívumait. Ennek vizsgálatára 

10 Dr. Zinner Tibor jogtörténész, dr. Kónya István bíró és dr. Gárgyán Tibor ügyvéd, Mansfeld védő-

ügyvédje. 

11 Csak a volt III. rendű vádlott, Furka László nem lehetett közöttük, mivel már elhunyt. 
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azonban feltétlenül szükség van, annál is inkább, mivel túlságosan idealizált a közvé-
leményben kialakult Mansfeld-kép, amit ez az alkotás is csak részben helyesbít.12 

A rendelkezésünkre álló levéltári forrásokból (amelyeket a film készítői is fel-
használtak) kiderül, hogy Mansfeld a forradalom alatt tagja lett Szabó „bácsi" csoport-
jának (mint gépkocsis összekötő főleg a Széna tér és a Schmidt-kastély között teljesí-
tett szolgálatot, de ilyen minőségében járt többek között a II. kerületi pártházban, a 
Szabad Nép székházában is), s november 7-ig, amíg a nagy szovjet túlerő szét nem 
szórta a felkelőket, nem hagyta el társait. 

A forradalom leverése után viszonylag nagy mennyiségű fegyvert és robbanóanyagot 
rejtett el, hogy azokat felhasználja barátaival az újonnan kiépült hatalommal szemben. 
(A fegyverek egy részét Piros László volt belügyminiszter villájából szerezték 1956. no-
vember 4-e után.) Emellett Mansfeld a munkahelyeiről (Csepeli Vas- és Fémművek, 
MÁVAG) számos tárgyat kicsempészett, amelyeket részben értékesített, részben elajándé-
kozott. Legfőbb szenvedélye (a nyúltenyésztés mellett) az autózás volt (bár jogosítványa 
még nem lehetett), ezért már 1957-ben 22 gépkocsit „vett kölcsön", amiért 1958 januáijá-
ban egy évre ítélték, de az ítéletet három évre felfüggesztették. (Ezt megelőzően szökésben 
volt a rendőri szervek elől, majd három és fél hónapig előzetes letartóztatásban.) Ezután 
Mansfeldben felerősödött a rebellis szellem, a bosszúvágy Szabó „bácsi"-ért és a szintén 
letartóztatott sógoráért, Virág Jánosért. Barátait bevonva egy ellenállócsoport szervezésébe 
kezdett, hogy röpcédulagyártással és terrorista eszközökkel megakadályozza a hatalom 
konszolidációját. Röpcédulákat végül is nem készítettek, s a társaság egész tevékenységét a 
gyermekes átgondolatlanság jellemezte. Mindenekelőtt rendőröket és munkásőröket akartak 
lefegyverezni, s lopott autókkal furikázva figyelték, hol kínálkozik erre alkalom. (Egy-egy 
autót az üzemanyag kiürüléséig használtak.) A rózsadombi Árvácska utcában lévő osztrák 
követség előtt szolgálatot teljesítő rendőrt lefegyverezték, elszállították a Ságvári ligethez, 
ahol elvették az igazolványait, majd szabadon engedték. Előzőleg azonban a rendőr kivég-
zését fontolgatták. (A periratok szerint végül Blaski akarata győzött, amikor arra hivatko-
zott, hogy foglyuknak két gyermeke van.) Ugyanilyen akciókat terveztek a következő na-
pokban is, ám hiányzott a kedvező alkalom. A Marx térnél egy ízben motoros rendőrök 
igazoltatni akarták őket. A fiatalok tüzelésre készültek, miközben a volánnál ülő Mansfeld 
teljes sebességre kapcsolt, s mivel az üldözőket sikerült lerázni, nem került sor fegyver-
használatra. Ez idő alatt a nyomozók már keresték Mansfeldet a lakásán. Ezután a társaság 
Mansfeld javaslatára egy volt cellatársának feleségéhez indult, hogy „igazságot szolgáltas-
sanak". Ugyanis az asszony, „ellenforradalmi" fényképek gyűjtéséért feljelentette a féijét, 
hogy összeálljon egy katonatiszttel. A többiek elfogadták Mansfeld véleményét, miszerint 
az üyen emberrel, mint ellenséggel, végezni kell. Az is felmerült bennük, hogy a nőt meg-
erőszakolják. (Váratlanul azonban a volt cellatársat találták otthon.) A következő napon 
elfogták őket a rendőrök. Bár a gyilkolás szándékáról más bizonyítékok nincsenek, mint a 
letartóztatott csoport tagjainak a nyomozás, majd a tárgyalások idején tett vallomásai, té-
nyékként kell ezeket elfogadnunk, mivel konspirációs vádakról szó sem lehet (hiszen ebben 

12 Mindez a nem metaforikus értelemben vett Mansfeld-képre is igaz: következetesen csak azt a fényképet 

láthattuk a filmben, amelyen a „főhős" sokkal szelídebb, kisfiúsabb vonásokat mutat, mint a peranyagban 

lévő felismerési jegyzőkönyv két különböző Mansfeld-fotója. 
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az esetben például nyilvánvalóan hamis tanúkat is felvonultattak volna), s azt is kizárhatjuk, 
hogy e fiatalok szándékosan akarták volna maguk ellen kihívni a sorsot. Mindazonáltal 
korántsem biztos, hogy ezeket a fogadkozásokat adott esetben végrehajtották volna. Sőt, 
valószínűleg mindig találtak volna valamilyen indokot (mint az elhurcolt rendőr esetében), 
hogy ilyen tettre ne kerüljön sor. A vádhatóságok azonban - Mansfeld ellen különösen 
rosszindulatúan - alaposan kihasználták a terhelő vallomásokat. 

Ahogyan ez a filmben többször is elhangzott, Mansfeld nem törekedett arra, 
hogy a bíróság szimpátiáját elnyelje. Valóban javíthatatlan „ellenforradalmár"-nak 
tűnhetett a szemükben. A két tárgyaláson Mansfeldtől utolsó szó jogán elhangzott 
beszédeinek részleteit azonban helytelenül, tendenciózusan válogatva hallhattuk a 
filmben. Ugyanis a két teljes beszédet elolvasva nem lehet vitás, hogy Mansfeld meg-
ijedt az ügyészek vérgőzös beszédeitől, és igyekezett menteni a menthetőt.13 

A teljesség kedvéért meg kell jegyezni: a volt vádlott-társak állítását, miszerint 
Mansfeld azért kapta a legsúlyosabb ítéletet, mert társait mentesítette az őket ért vá-
daktól, kegyeleti gesztusként kell értékelnünk, mert ez csak kismértékben fedi a való-
ságot. Másrészt egymást terhelő vallomások is elhangzottak. 

Valószínűleg kevesen tudják, s ez a filmből sem derült ki, hogy Mansfeld milyen 
elszánt, merész, sőt, rettenthetetlen jellemű személyiség volt, ami nyilván szintén 
nagyon irritálta a hatóságokat. Fogságának 10. napján egy szeggel lyukat fúrt a cellája 
falán, s így beszélgetni tudott a szomszédos zárkában lévő Blaskival, aki később peré-
nek I. rendű vádlottja lett. Néhány nappal később priccsének egy kb. 70 cm-es gömb-
vas részét letörte, hogy a kihallgatáskor a nyomozóját leüsse, s annak fegyverével, 
igazolványával megszökjön. Azonban fényképészhez vitték, le kellett vetkőznie, s bár 
sikerült a ruháját úgy letennie, hogy ne essen ki belőle a vasdarab, az egyik rendőr 
véletlenül beleütközött. (Büntetés: 5 nap sötétzárka.) 

A nyomozás során gyakran beszélt arról, hogy különböző helyeken fegyvereket 
rejtett el. El is érte a célját: az egyik helyszínelés alatt kihasználta a kínálkozó alkal-
mat, kibogozta a csuklójára erősített szíjat, és a kb. 4 m mélységben lévő útra ugrott. 
Valaki (valószínűleg a fényképész) azonban utána kapott, elvesztette az egyensúlyát, 
és így az ugrás következtében két helyen eltört a karja. A rendőrök lövöldözése és 
anyjának kiáltása ellenére elfutott egy rendelőhöz, ahol elsősegélyben részesítették, 
majd amikor a Villányi úti kórházba került, elfogták. 

Mindezek a tények hozzátartoznak az általánosságban jól, részleteiben kevéssé 
közismert történethez. Mansfeld Péter személyisége is meglehetősen félreismert. 
E kiváló alkotásból legfeljebb azt hiányolhatjuk, hogy a szerző ebben a vonatkozásban 
nem használta ki a lehetőségeit. Mansfeld nem gáncs nélküli szabadsághős volt, ha-
nem homályos célokért küzdő, korántsem mindig tiszta eszközöket felhasználó, meg-
gondolatlan, vakmerőségig bátor „pesti srác", akinek „átnevelhetőségében" nem bíz-
tak a hatóságok. Ezért másfél éves siralomházi raboskodás után a törvényességet és az 
emberiességet megcsúfolva, brutális módon meggyilkolták a 18 éves fiút. 

Eörsi László 

13 A II. fokú tárgyaláson az egyik védőügyvéd meg is kérdezte Mansfeldet, hogy a tárgyalás idején miért 

nem beszélt hasonlóképpen, mint az utolsó szó jogán. 




