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Válogatás 

DEPORTÁLÁSOK A SZOVJETUNIÓBA - 1956 
Rendező: Gulyás János, riporter: Szerdahelyi Szabolcs 
(Videográfia Egyesület, 1996) 

A film készítői közérdeklődésre bízvást számot tartó témát választottak. Tudjuk, hogy 
a forradalom bukása után magyar állampolgárokat deportáltak a Szovjetunióba (akko-
riban ez rendkívüli módon foglalkoztatta a magyar közvéleményt), de - mint már az 
első képsorokból is kiderül - konkrét ismeretekkel e tárgyban még a korszak tudomá-
nyos kutatói is alig-alig rendelkeznek. Úgy tűnik, mindez növelte az alkotók ambíció-
it, mert a film villámgyorsan elkészült. 

A három főszereplő, Bük János, Richter József és Szlama Árpád a mű jelentős 
részében életének történetét mondja el, a forradalomban játszott szerepéről beszél. 
Ezért kevesebb idő jut a voltaképpeni témára. Közülük egyébként csak Bük szerepel a 
levéltári forrásokban „ellenforradalmár"-ként. (Viszonylag szerencsésnek bizonyult: a 
18 éves Széna téri felkelő, noha részt vett az ÁVH-sok, kommunista funkcionáriusok 
előállításában, megúszta azzal, hogy 1957-ben közbiztonsági őrizetbe, majd 1958 má-
jusában rendőri felügyelet alá helyezték.) 

Természetesen nem lehet a forradalom összes résztvevőjének tevékenységét ki-
zárólag az írásos források alapján rekonstruálni. A Szovjetunióból visszaszállítot-
tak forradalmi múltját azonban feltehetően megvizsgálták. Aligha képzelhető el, hogy 
olyan aktív felkelők, mint amilyennek Richter mondja magát (beszámolója szerint 
eljárt a Petőfi Körbe, majd a Rádiónál és a Szabad Nép székházában ugyanúgy, mint 
a Corvin közben részt vett a harcokban), vagy Szlama (elmondása szerint tisztként 
nehézfegyvereket szállított a corvinistáknak, és a harcok közepette szinte minden fel-
kelőt megismert a VIII., a IX. és a XX. kerületben, továbbá - ahogy a korábbi inter-
júkból kiderült - a Köztársaság téri ostromból sem maradt ki), ne buktak volna le, 
amikor Szovjetunióból hazaszállították őket, és kivizsgálták ügyüket. 

De számos abszurditás hangzik el a deportálásról is, s ez tovább növelheti a kéte-
lyeket: „Nagy Imre statáriális rádióbejelentésére hivatkozva kint a Szovjetunióban 
nagyon-nagyon sok embert halálra ítéltek." A deportáltak ellen kint semmiféle bíró-
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sági eljárást nem indítottak, és az sem hihető, hogy a megtorlást az október 24-i statá-
riumra alapozták volna. Szlama emellett azt is állítja, hogy társaival együtt halálra 
ítélték, de ő - miután felvilágosította a szovjet tiszteket (személy szerint Ivan Szeröv 
tábornokot is) arról, hogy háború volt, és a hadifoglyok életét nemzetközi törvények 
védik - megmentett tizennyolc életet. Ilyen képtelenségekkel az alkotók az egész film 
hitelességét kockáztatják. 

Vajon mi lett a deportáltak sorsa? Abban általános az egyetértés, hogy a foglyo-
kat a kárpátaljai városokba, főleg Ungvárra, Sztrijbe vitték. A megszólaltatott negye-
dik deportált (dr. Bán Elek, aki korábban párttitkár volt) és két szemtanú úgy értesült, 
hogy a magyarok egy részét Kárpátaljáról Szibériába vitték, ahonnan már nem tértek 
haza. A hírközlők - tételezzük fel - összekeverték az 1956-os elhurcoltakat a koráb-
biakkal. Az '56-osok szibériai deportálására ugyanis semmilyen bizonyíték nincs, azt 
viszont tudjuk, hogy az erős nemzetközi tiltakozás ezúttal elérte a célját: a szovjetek 
leállították az embertranszportokat, illetőleg viszonylag gyorsan visszaszállították a 
magyar foglyokat. 

Említettem már, hogy Bük ellen csakugyan eljárás indult.1 Dr. Bán távollétét 
munkahelyén jutalomszabadságként regisztrálták, tehát kapott fizetést és egyéb jutta-
tásokat is. Richter József sem beszélt a személyét ért retorzióról, jóllehet - elmondása 
szerint - jelentékenyen részt vett a forradalmi harcokban. Tragikusan alakult viszont 
Szlama Árpád sorsa. Hűtlenség és kétszeres illegális határátlépés vádjával 1961-ben 
tizenöt évi börtönbüntetésre ítélték, ám a dokumentumokban egyetlen szó sincs arról, 
amit saját '56-os részvételéről elmondott,2 továbbá a deportálásáról sincs semmilyen 
említés.3 

Richter azt mondja, hogy 1956-ban a szovjetek elszállítottak lengyeleket is, 
egy ukrán szemtanú szerint pedig 1968-ban csehszlovákokat is. Mindez nyilvánva-
lóan tévedés, hiszen ilyesmi még legenda formájában sem merült fel az említett orszá-
gokban.4 

1 Egyébként Bük a film folyamán önellentmondásba kerül: előbb arról beszél, hogy az előállítások-
ban való részvételéért tartották fogságban, egy későbbi állítása szerint pedig sikerült elhitetnie a 
hatóságokkal, hogy a Széna téren csak mentős volt. (Csak az első verzió lehet igaz, mert ha a nyo-
mozók már kivizsgálták, hogy a terhelt melyik „ellenforradalmi" csoportnál tevékenykedett, a sze-
repköre sem maradt rejtve előttük.) 

2 Peréből kiderül, hogy a forradalom idején mindvégig Orosházán, a Pf. 2550 alakulatban mint 
hadnagy teljesített szolgálatot. November 3-án utasították, hogy alegységével foglaljon el tüzelőál-
lást a szovjetek ellen a laktanya északi részén egy 76 mm-es páncéltörő löveggel (tehát nem a 
Corvin mozinál, mint ahogy ő ezt a rendszerváltás óta állítja), azonban még aznap egy újabb pa-
rancs folytán a tüzelőállásból visszavonult az alakulathoz. Mivel nem írta alá a tiszti nyilatkozatot, 
leszerelték (Szlama Árpád és társa, Hadtörténeti Irattár levéltára 0019/61. Történeti Hivatal Irattára 
[a továbbiakban: THI] V-147372). 

3 Sajnálom, hogy cáfolnom kell e szerencsétlen sorsú ember állításait, aki 1960-tól 1974-ig rabos-
kodott. 

4 A poznani megmozdulást egyébként sem a szovjet katonai beavatkozás verte le, a prágai esemé-
nyek idején pedig ez már végleg elavult módszernek számított. 
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Lényegében ez minden, amit az érintettektől (és az alkotóktól) megtudhatunk az 
1956-os deportációról.5 Mindez azt bizonyítja, hogy történész szakértő bevonása nél-
kül történelmi dokumentumfilmet készíteni nagyon kockázatos vállalkozás. A filmké-
szítők nem adhatják tovább kritikátlanul a közönségnek mindazt, ami a józan ész 
szerint nem hihető.6 Szerdahelyi Szabolcs eddigi áldozatos szervező- és gyűjtőmunká-
ját lényegesen jobban ki lehetett volna aknázni.' 

Mivel alig van forrásanyagunk erről a témáról, legyen ez rendhagyó recenzió, 
amelyben összefoglalhatom ezzel kapcsolatos - szintén nagyon gyér - kutatási ered-
ményeimet. Nem tudjuk, hány embert hurcoltak el. M. N. Holodkov belügyminiszter-
helyettes és Szeröv jelentései szerint 846, illetve 860 főt, N. N. szerint' 2500 főt. 
Valószínűleg csak a véletlenen múlott, hogy melyik foglyot deportálták. Legtöbbjüket 
Budapestről vitték el, különösen sok embert (N. N. értesülései szerint 180-200 főt, 
köztük 25 nőt) a Baross utcai templomban gyűjtöttek össze, köztük több VIII. kerületi 
felkelőt.10 A VIII. kerületi tanácsházát november 6-án körülvették a szovjetek, és 
szabad elvonulást ígértek a nemzetőröknek a fegyverletételért. Ehelyett azonban a 
józsefvárosi templomba, majd onnan a Szovjetunióba szállították őket. 

A Tűzoltó utcaiak közül adataink szerint három felkelőt hurcoltak el. Itt személy 
szerint keresték a harcosokat, kiváltképp a vezetőiket.11 Három (corvinista) felkelőt, 
akik Nyugatra indultak, Nagykovácsiban fogtak el a szovjetek, és Vecsésnél vagoní-
rozták be őket. 

A fegyveres csoportok közül a Széna térieket sújtotta leginkább a deportálás. 
November 3-án este Szombathelyen mintegy negyvenen elfoglaltak egy határőrlakta-
nyát, és másnap hajnalban mindnyájan szovjet fogságba estek. 

A nagyobb városok közül Veszprémből, Miskolcról,12 Dunapenteléről és Ka-
posvárról vittek még ki magyarokat. 

Több deportált beszélt kínzásokról, erőszakról, ebben is nagyon különböznek a 
források. Valószínűleg folyamatosan kihallgatták a foglyokat. 

5Érdekességként még megemlíthető, hogy Bartis Ferenc szerint Moldovába Románián keresztül 
(is) vittek emberszállítmányokat. 

6Mindemellett a zenei szerkesztés (Lajkó Félix és bandájának 1994-95-ös koncertfelvételeiből) és a 
film részei közé elhelyezett „refrénsnittek" kiválóan érzékeltették a mű témájának hangulatát. 

7 Szerdahelyi kezdeményezésére 1996-ban megalakult az '56-os Deportálások Tényfeltáró Bizott-
sága, amely számos deportált és szemtanú visszaemlékezéseit gyűjtötte össze. 

xIdézi forrásmegjelölés nélkül F. Tóth Benedek, 168 óra, 1996. október 17. 15. o. 
945 nap az ukrajnai börtönökben. Új Hungária (München), 1957. február 22. 3. o. (A továbbiakban 
N . N . ) 

10 Klenovszky István és társai, Fővárosi Bíróság (FB), 2844/75, Fáncsik György és társai, FB, 
2844/75 és Ficsor Dezső és társa FB, 5431/57, THIV-141388 („Gyűjtőbe előállított személyek"). 

11 Részletesebben lásd Eörsi László: Ferencváros 1956. Budapest, 1997, 1956-os Intézet. 117-118. o. 
12 Elszállították a Borsod megyei munkástanács 10-12 fős elnökségét. Interjú Bogár Károllyal és 

Földvári Rudolffal. Készítette Molnár Adrienne. In „Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni". Vá-
logatás 1956-os munkástanács-vezetők visszaemlékezéseiből. Szerk. Kozák Gyula, Molnár Ad-
rienne. Budapest, 1993, Századvég-1956-os Intézet. 259-260. és 288. o. 
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Nem tudjuk, hányan haltak meg, vagy tűntek el. Például Kasza (vagy Kaszás) 
Jánost, a Kisfaludy utcaiak parancsnokát fegyvereseinek egybehangzó vallomásai 
szerint13 elhurcolták a szovjetek, s feltehetőleg nem tért vissza, mert további sorsáról 
semmilyen adat nem került elő. 

Állítólag több mint 250 fogoly még Sztrijben raboskodott, amikor Ungvárról 
már hazaszállították a többieket.14 

A hazaszállítottakat néhány hétig a budapesti börtönökben tartották, majd nagy 
részüket kiengedték. Ekkor többen emigráltak. Később azonban, miután eljárást indí-
tottak ellenük, visszakerültek a börtönökbe. A Széna téri deportáltak közül négy felke-
lőt (Bán Róbert műszerészt, Rusznyák László, Czimmer Tibor és Laurinyecz András 
bányászokat) Budapesten 1957. február 29-én kivégeztek. 

A HEGESZTŐ-SZEMÜVEGES IFJÚMUNKÁS 
Rendező: Csernyi Miklós 
(Duna Televízió, 1996) 

A mű elkészítésének ötletét valószínűleg az adta, hogy az 1956-os forradalom egyik 
résztvevőjét, az Épületszerelő Vállalat dolgozóját, a Los Angelesbe emigrált Czene 
Ferencet azonosították az október 23-i archív felvételekről. E felfedezést követően 
- úgy tűnik - a szerző a további lehetőségektől függetlenül, mindenképpen forgatni 
akart, lehetőleg Kaliforniában. 

A nyolcvan percnyi interjúfilmben ez a rokonszenves vasmunkás az egyetlen 
szereplő. Sajnos nem elég szuggesztív előadó, és ezt a hiányosságot megsokszorozza, 
hogy a rendező vágatlannak tűnő anyagot mutat be. 

Ennek ellenére a film ígéretesen indul: Czene meggyőzően eleveníti fel a forra-
dalom első napját, a tömeghangulatot, a tüntetést, a Sztálin-szobor ledöntését, a Rádió 
ostromát, a civilek fegyverszerzését stb. Még bízni lehet abban, hogy élmény dús inter-
júval gazdagodik az '56-os történeti irodalom. Ám a további napok felelevenítése 
kimerül az általánosságokban. Hősünk azt sem tudja elmondani, hogy valójában mit 
csinált, hol volt, kiket ismert meg az októberi-novemberi napokban. (Konkrétan csak 
azt említi meg, hogy részt vett a Köztársaság téri pártház ostromában, és erre is csak 
egy tőmondatot szán.) 

A forradalom leverése után úgy vélte (és véli), hogy a karhatalmisták személy 
szerint keresni kezdték szülőfalujában, s ezért sietősen emigrálnia kellett (november 
23-án). 

Los Angelesben a Szabadságharcos Szövetség tagja, majd elnöke lett, de a szö-
vetség problémáiról, feladatairól a filmet nézve semmit sem tudhatunk meg. Egy kivé-
tel akad: a Los Angeles-i Mindszenty téren felállított „szocreál" jellegű Szabadság-
harc-emlékmű (Dómján Árpád 1969-ben készült alkotása, 56 láb magas, dombormű-
vei és a tetején egy turulmadárral), amelyet minden nézőpontból megcsodálhatunk. 

13 Klenovszky István és társai, FB, 2844/75, Fáncsik György és társai, FB, 2844/75. 
14 Lásd N. N. 
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A hallottak alapján e tér legfőbb jelentősége, hogy a kommunista rezsimek emigránsai 
itt tartották gyülekezőiket. 

Az utolsó rész Magyarországon, a Békés megyei Jánoszűgban folytatódik. Itt 
Czene üzleti vállalkozásba fogott, s már látjuk is a majdani tágas panzió falait. E snit-
tek sem tartogatnak különösebb izgalmakat, legfeljebb egy kérdést: miért nem forgat-
ták le a teljes filmet itthon? E szerény alkotás szerényebb költségekkel is létrejöhetett 
volna. 

A BIRODALMI HELYTARTÓK 
Rendező-operatőr: Tóth Tamás, szerkesztő-riporter: Kun Miklós 
(Az MTV Dokumentum Stúdiójának megbízásából készült 1996-ban) 
és 
A BIRODALMI RENDCSINÁLÓK 
Rendező-operatőr: Tóth Tamás, szerkesztő-riporter: Kun Miklós 
(Az MTV Dokumentum Stúdiójának megbízásából készült 1996-ban) 

A forradalom magyar résztvevőit a rendszerváltás óta már gyakran láthattuk-hallhat-
tuk. Most végre fogalmat alkothatunk arról, milyen is lehetett 1956 a „Birodalom" as-
pektusából. 

A fenti két cim két különböző, átfedéseivel mégis körülbelül nyolcvan százalék-
ban egy filmet jelöl, ismertetését ezért célszerűbb nem szétválasztani. 

A megszólaltatott volt káderek (Vlagyimir Kazimirov, rendkívüli és meghatal-
mazott nagykövet 1954-59 között; Pavel Bezusko és Nyikolaj Dzjuba, a szovjet párt-
központ egykori alosztályvezetői; Nyikolaj Jegoricsev, a Moszkva Városi Pártbizott-
ság egykori első titkára; Vlagyimir Bajkov, Kádár János szovjet tanácsadója; Mihail 
Kupcsenko, nyugalmazott ezredes) meglepetést okozva lényegesen jobb interjúala-
nyoknak bizonyultak, mint magyar exelvtársaik túlnyomó többsége. Elbeszéléseikből 
hiteles képet kapunk az akkori szovjet politikáról, a szovjet-magyar viszonyról, egyes 
vezetők emberi vonásairól. És itt jelen van a szakértelem is, az agilis riporteré. Látha-
tó, hogy kérdéseire a volt apparátcsikok nemegyszer szinte akaratuk ellenére fedik fel 
kártyáikat. Ezek a jelenetek a film nem várt, izgalmas fordulatai. 

Azt azonban már nem tudták elérni az alkotók, hogy a mű egységes, koherens 
legyen, mert a bemutatott orális források ehhez kevésnek bizonyultak. így be kell 
érnünk annyival (s ez sem kevés), hogy különféle adalékokat tudhatnak meg néhány 
szovjet vezetőről, szereplésükről, és főleg epizódokat ismerhetünk meg 1956 novem-
berének szovjet-magyar eseményeiből. 

A magyar közönséget leginkább talán Kádár János élettörténetének legmeghatá-
rozóbb és egyben leghomályosabb időszaka, 1956. november 2-a és 3-a érdekli. Erről 
azonban sajnos kevés új információval gazdagodhatunk. A filmben hallottaktól elté-
rően nem november l-jén, hanem 2-án érkezett Kádár Budapestről Moszkvába, ahol 
két napig tartózkodott. Ezen belül csak a november 2-i értekezletről maradtak emlé-
kek, amelyen Kádár mellett a szovjet prezídium (a Magyarországon tartózkodó Zsu-
kov kivételével), Miinnich Ferenc, Bata István és Horváth Imre is részt vett. A ripor-
tert Kádár felszólalásából csak az érdekelte, hogy miképpen értékelte Nagy Imrét: 
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„mint kommunistát ismerte meg"; „a Petőfi Körrel való kapcsolatát elítéljük, a jelen-
legi politikáját helytelennek tartjuk"; „még Dobi Istvánt is megsértette" (nem derül 
ki, hogy mivel). Dzjuba elmondása szerint Bata és Münnich is értékelte a helyzetet. 
A volt honvédelmi miniszter a magyar vezetés katonai kudarcáról beszélt, Münnich 
pedig az „ellenforradalom" előidézésében a magyarok nemzeti érzésének semmibevé-
telét rótta fel, s példaként az „aranycsapat" kötelező vereségét hozta fel a szovjetekkel 
szemben. E két hozzászólást az elnökség állítólag nem vette komolyan. Az értekezlet-
ről fennmaradt írásbeli dokumentum ezeket az emlékeket csak részben támasztja alá.15 

Megtudhatjuk, hogy a szovjetek milyen eszközöket használtak az akkori és a korábbi 
magyar vezetőkkel szemben: az értekezlettel egy időben Kádáréktól elkülönítve látták 
vendégül Rákosit, illetőleg tőle is elszigetelve Gerőt és Hegedűs Andrást. E sztálinista 
politikusokkal Kádár tudta nélkül magyarországi kiáltványokat készíttettek. (Például: 
„Nyílt levél a magyar dolgozó néphez!") 

Rendkívül érdekes Bajkov visszaemlékezése is arról, hogy Hruscsov mennyire 
fontosnak tartotta Kádár biztonságát. (Bajkov természetesen nemcsak tanácsadó volt, 
hanem megfigyelő-ellenőr is.) 

Valószínűleg meglepő a közönség számára, hogy a magyar biztonsági erők se-
gítségével Dzjubáék bejutottak egy csepeli munkástanács még mindig elszánt hangu-
latú ülésére: legfőképpen a szovjet csapatok távozását sürgették. 

A riportokat gyakran kísérik az eseményeket,16 vagy a szóban forgó politikuso-
kat bemutató, archív filmbetétek. Ezzel a film nagyobb közönséget vonzhat, anélkül, 
hogy tudományosságából veszítene. 

EMLÉKSZEM EGY VÁROSRA 
Rendező: Incze Ágnes 
(Hunnia Filmstúdió, Magyar Történeti Filmalapítvány, MTV, 1997) 

A film 1972-73 „alternatív" március 15-i ünnepségeit, méginkább azok következmé-
nyeit eleveníti fel számos volt résztvevő közreműködésével. Érdekes, újszerű téma ez, 
amelyet előbb-utóbb teljességében fel kell tárni. 

Az 1956-ot követő megtorlás óta ezek a jórészt középiskolásokból álló „ellen-
ünneplők" szegültek szembe először csoportosan a kommunista rendszerrel. Termé-
szetesen ez a konfrontáció semmilyen mércével sem hasonlítható a forradalomhoz. 
Mindössze csak az történt, hogy pár száz fiatal, akik hamisnak érezték a hivatalos 
ünnepséget, a hatalom megkerülésével a Petőfi-szobornál Petőfi-verseket szavaltak. 
Ma már szinte felfoghatatlan, hogy emiatt vizsgálati eljárásokra, sőt vádemelésekre is 
sor került. Emellett a rendőri intézkedések, a fogva tartás körülményei kimondottan 
brutálisak voltak. Az „alternatív" ünneplőket rendőri felügyelet alá helyezték, és meg-

15 V. Ny. Malin feljegyzése, in Döntés a Kremlben, 1956. Szerk. Vjacseszlav Szereda, Rainer M. 
János. Budapest, 1996, 1956-os Intézet. 79-83. o. 

16 Leszámítva egyetlen kivételt, amikor a csepeli eseményekhez Szabó Jánosról (Szabó „bácsi") és a 
Széna téri felkelőkről készült snitteket társították. 
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fosztották a továbbtanulás lehetőségétől. Mindez hozzátartozott a kádári konszolidá-
cióhoz. 

A film készítője értékes, eddig kevéssé ismert levéltári forrásokat is felhasznált. 
Belepillanthatunk néhány „szigorúan titkos" ügyiratba. Az egyik informátor („Raj-
zoló") tárgy szerű, pontos jelentést készített a fiatalok ünnepi készülődéséről. Ez a 
nagyon fontos történeti dokumentum egészíti ki a résztvevők szubjektív visszaemlé-
kezéseit. Tipikus kortörténeti forrás az egyes „célszemélyekről" készített rendőrségi 
jellemzés, amelyhez a házmesteri jellemzést csatolták. Idesorolható a börtönügynöki 
jelentés, a vizsgálati eljárás fontos része. 

Tizenegy volt résztvevő beszél a filmben 1972-73-as emlékeiről. Közülük a ren-
dező kitüntetett szerepet szán az egykori elsőéves kirakatrendező-tanulónak, a Párizsban 
letelepedett Ulveczky Gábornak. Erre utal a mű címe is. Voltaképpen az ő sorsát kísér-
jük végig a filmen, az említett rendőrségi iratok is mind rá vonatkoznak, a többi szereplő 
anonim marad,17 s bár ők is kiváló inteijúalanyok, szerepük inkább arra korlátozódik, 
hogy a „főhős" elbeszéléseit alátámasszák.18 

Kik voltak még a „márciusi ifjak"? Közülük kik ellen indult eljárás, kiket ültet-
tek a vádlottak padjára, milyen büntetéseket kellett elszenvedniük? 

A rendező az egyik résztvevő élettörténetének bemutatását részesítette előnyben 
a szintetikus feldolgozással szemben. Lehet egyetérteni ezzel a koncepcióval, vagy 
lehet vitatkozni vele. Szerintem - bár az alkotás hitelesen jeleníti meg a hetvenes évek 
elejének Kádár-korszakát, és mutatja be rokonszenves „főhősét" - érdemes lett volna 
alaposabban körbejárni az eseményeket, és megismertetni többeket is. 

Csak a jelentősebb, 1972-es ünnepségről vannak levéltári forrásaink. Érdemes 
ezeket röviden áttekinteni. A március 16-i rendőrségi jelentés készítője a következő-
képpen rekonstruálja az eseményeket: négy-ötszáz fiatal kisebb csoportokban, Kos-
suth-nótát énekelve látogatta az 1848-49-es kegyhelyeket. Az időközben felduzzadt 
tömeg fontolgatta, hogy az MSZMP Központi Bizottsága épületéhez vonul. A Bat-
thyány-örökmécsesnél „felfokozódott a hangulat", majd spontán szónok beszélt a 
fiatalokhoz. Röpiratterjesztés is folyt: „Szólásszabadságot! Sajtószabadságot! Gyüle-
kezési szabadságot akarunk! Várunk a Múzeum-kertben 6-kor. 72. március 15.! Éljen 
a jog!" és „Több szavaló és éneklő felvonuló társunkat elfogták, megverték! Jogot 
követelünk! Békét akarunk, de jogos békét! Sokan vagyunk és kitartással sokra me-
gyünk! Szabadság!" A felhívást követően a Párizsi udvarban és környékén megélén-
kültek a csoportosulások, majd a felvonuló rendőri erő láttán gyülekezési helyüket 
a Múzeum-kertbe, a Március 15. térre és az Engels térre helyezték át. A Gerlóczy 

17 A film végén természetesen ők is fel vannak tüntetve (Fisch Istvánné, Grillmayer József, Kígyós 
Erzsébet, Marián Béla, Bratka József, Fülöp Géza, Andriska Tünde, Apponyi Ferenc, Farkas Ká-
roly, Kiss Róbert, Kovács Lajos), csakhogy egyiküket sem lehet azonosítani. 

IS Kivétel az egyik volt diáklány visszaemlékezése. 1973. március 15-én állították elő a rendőrök, mert 
kokárdát viselő barátnőivel beszélgetett. Egyébként nem tartozott a renitensek közé, nem is állt szán-
dékában provokálni a hatóságot. Ennek ellenére fogságban tartották, megalázták, s noha még fiatalko-
rú volt, a női börtönbe vitték. Mindez alapvetően befolyásolta további sorsát, mert nem engedték le-
érettségizni, ráadásul korábbi baráti társasága is megszakította vele a kapcsolatot. 
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utcában „operatív intézkedés" következtében szétbomlott az egyik felvonulócsoport. 
„A Szentháromság téren egy 2-300 fős csoport szerveződött, oszlatásukra határozott 
intézkedés történt kényszerítő eszközök alkalmazásával. Az itteni csoport határozottan 
agresszív, rosszindulatú volt. A rendőri intézkedés során többen ellenszegültek, szél-
sőségesen durva kijelentéseket tettek. Ismételten beavatkozást kellett tenni, amely 
során ismeretlen tettesek az egyik URH-gépkocsi szélvédő üvegét kővel bedobták. 
Határozott intézkedés következtében kb. 21 óra tájban a rendzavaró csoportok fel-
oszlottak." 

83 fő „előállítása vált szükségessé". 33 fiatalkorú volt köztük, 47 fiatal felnőtt, 3 
felnőtt. Foglalkozásuk szerint 33 középiskolai és ipari tanuló, 15 egyetemi és főiskolai 
hallgató, 6 értelmiségi, 26 szakmunkás és segédmunkás, 3 egyéb. 15 főt őrizetbe vettek. 

Végül 1972. május 31-én nyolc fiatal ellen emeltek vádat. 1972. július 5-én első 
fokon a Gyíirky-tanács Szalay Miklóst (ELTE, ötödéves fizika szakos hallgató) 1 év 8 
hónap, Ulveczky Gábort (az Iparcikk-Kereskedelmi Szakmunkásképző Iskola kirakat-
rendezői tagozatának elsőéves hallgatója) 10 hónap, a fiatalkorú Ferencz Gábort (har-
madikos gimnazista) 7 hónap (3 évre felfüggesztett), Grillmayer Józsefet (19 éves 
OTP-dolgozó, kisegítő beosztásban) 1 év 10 hónap, Murgács Gábort (19 éves kisegítő 
a Képzőművészeti Főiskolán) 1 év, Kalászi Györgyöt (22 éves segédszerkesztő a 
Vízügyi Tervező Vállalatnál) 8 hónap, Bíró József Istvánt (anyagkiadó a Beloiannisz 
Híradás-technikai Vállalatnál) 8 hónap (3 évre felfüggesztett), Zahoránszky Pétert (az 
Iparcikk-Kereskedelmi Szakmunkásképző Iskola kirakatrendezői tagozatának első-
éves hallgatója) 6 hónap (3 évre felfüggesztett) börtönbüntetésre ítélték. Másodfokon 
1972. október 9-én Szabó Pálné tanácsa a felfüggesztéseket meghagyva Ferencz Gá-
bor büntetését 10 hónapra, Zahoránszkyét 9 hónapra emelte fel. 

A vádlottak az esemény idején legfeljebb csak egy vádlott-társukat ismerték. 
Szalay volt az említett rendőrségi jelentésben szereplő szónok a Batthyány-örökmé-
csesnél. O már 1970-7l-ben is részt vett a „rendbontásban", 1971-ben Ferencz Gá-
borral együtt. Ferenczet „izgató tartalmú" verséért (Fel március), „nacionalista-
irredenta" uszításért (osztálytársai előtt beszélt Trianon igazságtalanságáról, az ország 
függőségéről), és a hatósági személyek sértegetéséért (amikor Szalayt a rendőrök 
leszedték a talapzatról, eljárásukat disznóságnak minősítette) ítélték el. Grillmayernek 
(aki a filmben is szót kapott) felrótták, hogy mindenütt ott volt, ahol rendbontás folyt, 
és uszított a KGST, a szovjet megszállás és a csehszlovákiai bevonulás ellen. Pénzt 
gyűjtött zászlókra, amelyeket szétosztott, és rendezte a tüntetők sorait. Mindezekért őt 
büntették a legkeményebben. Bíró Józsefet pedig azért állították bíróság elé, mert ő 
kezdeményezte, hogy egy hatvan fős csoport álljon fel a Bécsi kapu tetejére. Murgács 
„fasiszta terrorbandá"-nak titulálta a rendőröket, amikor a Szentháromság téren feltar-
tóztatták a fiatalokat. Ezután már hiába vegyült el a tömegben, a BM-dolgozók felis-
merték. Kalászi a Múzeum-kertnél ellenállásra szólította fel a fiatalokat, és állítólag 
lezsidózta a rendőröket. Zahoránszky pedig a lakásában már 1971 őszén klubot szer-
vezett, ahol a társaság a szórakozáson kívül társadalmi, politikai, művészeti kérdések-
kel foglalkozott, újságot szerkesztett. Az ünnepségre is együtt készültek. Varga Villő 
Katalin (őt nem állították bíróság elé) vállalta, hogy Babits Mihály Petőfi koszorúi 
című versét több példányban legépeli, Ulveczky pedig azt, hogy az ünnepségen szét-
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osztja. „A vers tartalma az adott helyen, időben és körülmények között alkalmas volt a 
fennálló társ[adalmi] rend elleni hangulatkeltésre."19 

ICRASSÓ GYÖRGY (1932-1991) 
Készítették: Dobrányi Péter, Hafner Mónika, Hujber Balázs, 
Kabdebó Katalin, Kiss Róbert, Kulcsár Györgyi, Lugossy István, Majoros József, 
Somlai János, Tárkányi Ferenc, Xantus János, Zsillé Zoltán 
(Duna TV, 1997) 

Krassó György már életében is legendás személyiség volt, rendkívüli egyéniségével, 
energiájával, múltjával, politikai szerepvállalásával. A halálával támadt űrt senki sem 
töltheti be. Ez indokolja a témaválasztást. Az alkotók azonban nem törekedtek a 
Krassó-jelenség közérthető, átfogó bemutatására. Vegyes műfajú filmet hoztak létre, 
amelyben keverednek dokumentalista elemek, színpadi jelenetek és avantgárd betétek. 
A nézők többségének a film egyrészt túl sokat, másrészt túl keveset nyújt. Az avant-
gárd jelenetek ugyanis legfeljebb a bennfentesek számára dekódolhatók, a dokumen-
tális részletek pedig összességükben csekély információt tartalmaznak. A képek, az 
interjúk, a színjátékok sorrendiségében, arányaiban nincs koncepció. Vagy ha mégis, 
annál rosszabb. Villámsnitteket láthatunk a családi, gyermekkori képekről, női fotó-
kat, képeket a betegségéről, valamint a Litvánia melletti 1989-es tiltakozásról. Ez 
utóbbit leszámítva teljesen kimaradt az alkotásból a rendszerváltás Krassója és a Ma-
gyar Október Párt. A Magyar Október Szabadsajtó szóba sem kerül. Útlevélkérelmé-
nek hatósági elutasításáról viszont három, viszonylag hosszú képsort is láthatunk. Egy 
inteijú kapcsán érintőlegesen szóba kerül testvérével, a szintén kivételes egyéniségű 
Krassó Miklóssal való kapcsolata. Ez is érdekes téma lehetett volna. A legsikerültebb 
részek a börtönélményeket, valamint a szabadulása utáni rendőrségi zaklatásokat 
elevenítik meg. Hallatlanul unalmasak viszont a lakásán leforgatott jelenetsorok. És 
ami a legmeglepőbb: '56-ot csak egyszer-kétszer említik, pedig tudvalevő, hogy ez 
volt Krassó életének alapvető élménye. 

Hogyan került a forradalomba? Mit tett 1956 október-novemberében? Fogsága 
idején hogyan emlékezett vissza e napokra? 

Jómódú polgári családból származott, édesapját 1920-ban elbocsátották a kül-
ügyi szolgálatból, mert 1919 januárjától - tehát a Tanácsköztársaság idején is - ott 
dolgozott. 1946-ban rehabilitálták, de 1949-ben nyugdíjazták, és feleségével együtt 
kizárták a pártból. 

Krassó György 1945-ben - tizenhárom évesen - bekapcsolódott a kommunista 
iflúsági mozgalomba, két év múlva felvették az MKP-ba. „[...] fiatal, értelmes, gyors 
felfogású, korához képest az átlagnál jóval műveltebb volt, hamarosan komoly igény-
nyel bíró cikkeket írt [...] 1948. november 11. a Szabad Nép című lapban: »A reakció 
titkos erőtartalékai« címmel két középiskolás tankönyvről. E cikk remek érzékkel 
válogatta ki a tankönyv sorai között megbújó reakciós felfogást hirdető nézete-
ket. Hasonlóan komoly igényű cikke jelent meg a Politika című lap 1949. július 30-i 

19 Szalay Miklós és tsai, FKKB, 20843/72, II. f. 3334/72, Történeti Hivatal Irattára, V-159241/1-8. 
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számában »Az USA és gyarmatai, avagy a válság exportálása« címmel."20 De még 
ugyanebben az évben otthagyta a gimnáziumot, és Csepelen kitanulta a horizontál-
esztergályos szakmát. „Úgy gondoltam, hogy meg kell ismerni a munkások életét, 
nem elég csak beszélni arról, hogy a munkásoké a vezető szerep."21 Középiskolai 
tanulmányait iparitanuló-évei alatt, a dolgozók gimnáziumában fejezte be, majd fel-
vették a Közgazdaság-tudományi Egyetemre. Előbb 1953-ban a pártból távolították 
el, két év múlva (néhány héttel az utolsó tanév befejezése előtt) az egyetemről is. 
„magatartása nem példamutató, sokat hiányzik, hiányzásait nem igazolja, és ezzel 
lazítja az egyetemi fegyelmet [...] olyan nézeteket teijesztett maga körül, miszerint 
értelmetlen az egyetemi előadások és gyakorlatok kötelező látogatásának rendsze-
re."22 „destruktív és jobboldalinak nevezett nézeteim miatt az egyetemről kizártak, 
amelyet ma is igazságtalanságnak tartok [...] kizárásomat [a pártból] indokoltnak 
tartom, minthogy a párt politikájától eltérő véleményem volt, amelyet szűkebb körben 
terjesztettem is."23 Ezután a forradalom kitöréséig főleg alkalmi munkákat végzett 
(„nem barátja a rendszeres, állandó jellegű és fegyelmet igénylő munkának"24). Részt 
vett a Rádió ostromában, majd a Verseny Áruház fegyvereseihez csatlakozott. Októ-
ber 25-én, mivel a belügyi szervek fegyvert találtak nála, a Fő utcai börtönbe kísérték, 
ahol többször kihallgatták. („Nagyon sok emberrel foglalkoztam, de a vádlottat azért 
jegyeztem meg magamnak ennyire, mert ilyen arrogánsan, cinikusan, szemtelenül 
senki nem viselkedett" - tanúskodott az egyik Fő utcai vallató Krassó tárgyalásán.25) 

Szabadulása után kapcsolatba lépett a Forradalmi Diákbizottsággal, az Értelmi-
ség Forradalmi Bizottságával. A Magyar Jövőben (egyetemi lap) Hat nap az ÁVH 
fogságában címmel cikket jelentetett meg. A szovjetek támadásakor nem látott esélyt 
a fegyveres ellenállásra, de november 15-i letartóztatásáig folyamatosan terjesztette a 
„lázító" röpcédulákat. 

Fogsága idején mindvégig kiállt a forradalom mellett, sőt igazáról meg akarta 
győzni a nyomozókat, ügyészeket, bírákat is.26 

20 Krassó György ítélete. FB, 1768/57. 
11 

Bozóki András beszélgetése Krassó Györggyel. In Maradj velünk! Krassó György írásai. Össze-
állította és a jegyzeteket írta Hafner Mónika és Zsillé Zoltán. Budapest, [1992], Magán-Zárka. 
342. o. 

22 Krassó ítélete. FB, 1768/57. 
23 Krassó ügyészségi jegyzőkönyve. Dátum nélkül, FB, 1768/57. 
24 Krassó ítélete. FB, 1768/57. 
25 FB, 1768/57, tárgyalási jkv. 1957. VI. 11. 
26 Például: a „legnagyobb politikai baklövésnek a Gerő-féle hírhedt beszédet tartom, amikor suhancok 

kalandjának nevezte a magyar nép legnagyobb szabadságharcát. A Rádió ostrománál a magyar 
nép színe-java, a munkásság vett részt, és nem suhancok. Ezt én jobban tudom, mert ott voltam. 
Ha azok, akik ott voltak, suhancok voltak, ezek a suhancok bátrabban és hősiesebben viselkedtek, 
mint a felnőttek. [ . . . ] Az októberi eseményeket forradalomnak tartom, és nem ellenforradalomnak. 
Azokat, akik a felkelésben részt vettek, nagy többségükben forradalmároknak tartom, azokat, akik 
a felkelés leverésében vettek részt, ellenforradalmároknak tartom. Ezek után a Kádár-kormányt is 
ellenforradalminak tartom [...], amiért a magyar nép szabadságharcát az orosz segítséggel vérbe 
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B.-né Tóth Matild tanácsa 1957. június 19-én 7 évre, a Radó-tanács szeptember 
25-én jogerősen 10 évre ítélte. Az 1963-as amnesztiával szabadult. 

Visszatérve az alkotásra, a meglévő forrásokból, interjúkból, filmfelvételekből 
izgalmas, érdekes, tartalmas dokumentumfilmet lehetett volna készíteni. Xantusék azon-
ban, eleve elhibázott elgondolás alapján, heterogén művet hoztak létre. A fiktív és a 
valóságos képsorok váltakozása az avantgárdnak sem kedvez. 

fojtotta. Egyébként a Horthy-rendszerről rettentő rossz véleményem van, de meg lehetne nézni, 
hogy hány forradalmárt végeztek ki a Horthy-rendszerben, és hány forradalmár halt meg Magyar-
országon az utolsó fél évben." (Krassó ügyészségi jegyzőkönyve, 1957. V. 7. FB, 1768/57.) 
„A Kádár-kormányt senki sem választotta meg. Törvényesnek a Nagy Imre-kormányt tekintem." 
(Uo. 1956. XI. 18. FB, 1768/57.) 




