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A forradalom vidéki eseményeiről a rendszerváltás után számos visszaemlékezés és 
helytörténeti tanulmány jelent meg. Ezek között több igazán színvonalas munka 
akadt, a tárgyalt kötet azonban nem tartozik ezek közé. Péter Károly, a Pécsett köz-
tiszteletben álló nyugalmazott belgyógyász főorvos (1956-ban orvosegyetemista, 
MEFESZ-es), a helyi '56-osok egyik csoportjának támogatásával adta közre könyvét, 
versenyre kelve a konkurens kiadvány készítőivel.1 

A szerző egész Baranya megye 1956-os történetének bemutatására vállalkozott, 
de saját élet- és szenvedéstörténete legalább annyi helyet kapott könyvében, mint a 
forradalmi események leírása. Bár a nyitólapon ott díszeleg Tacitus „sine ira et studio" 
jelszava, könyvével leginkább saját maga és (orvos)társai „emlékművét" építgeti. 
Nagyvonalúan figyelmen kívül hagyja a szerzői jogok minden fajtáját: prózai műve-
ket, verseket teljes terjedelemben közöl, könyvekből hosszasan idéz, és nem jelöli 
meg a forrást, MTI-fényképeket használ a copyright bármilyen feltüntetése nélkül. 
A sokfajta irat, irodalmi mű, visszaemlékezés és újságcikk - a szerző szándékával 
éppen ellentétesen - nem színesíti az elbeszélést, hanem inkább összekuszálja. E töre-
dékes szerkesztési mód oka talán a szerző azon szándéka lehetett, hogy egy-egy témát 
egy tömbben tárgyaljon, emiatt azonban fragmentálissá vált a kötet. 

Előszó helyett Albert Camus írását, John Donne versét, valamint Buzády Tibor 
és Kiss Dénes patetikus visszaemlékezését olvashatjuk az első oldalakon. (Utóbbi az 
aktuálpolitikai szlogenektől sem riad vissza, és a „Kimentek a tankok - bejöttek a 
bankok!" színvonalú fordulatokkal a Magyar Fórum heti jegyzetére emlékeztet.) Az 1. 
rész — A kelet alkonya (egy világbirodalom bukásának kezdete) - már címében is egy 
közkeletű mítosz igazolására törekszik: a „gonosz birodalmát" 1956-ban itt, Magyar-
országon érte végzetes csapás,2 ezt azonban sem az elbeszélt - személyes - történet, 

1 Romváry Ferenc-Rozs András: Mecseki Láthatatlanok Pécs - 1956. Dokumentumok és emlélcezé-
sek Pécs, 1997, Pécs Története Alapítvány. 
A témát számos nézőpontból megvitatták az 1996 őszén Budapesten rendezett, Az 1956-os magyar 
forradalom a világpolitikában című nemzetközi konferencián. Lásd Évkönyv V. 1996/1997. Szer-
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sem a bemutatott dokumentumok nem igazolják. A kötet csapong a különböző témák 
között: először a baranyai „Fehér könyv"-ből ad ízelítőt, majd egy 1953-56-os krono-
lógiát közöl, amit egy Márai Sándor-vers szakít meg, ezt követi önálló fejezetben 
Nagy Imre bírósági tárgyaláson elmondott önéletrajza 1944-ig, illetve életrajzának 
kronológiája az 1945-53 közötti időről. (Az utóbbit Péter Károly minden bizonnyal 
Rainer M. János Nagy Imre-életrajza alapján3 írta, de nem hivatkozik rá.) 

Az Alulnézeti történelem - Baranyában című fejezetben egy kis „archontoló-
giát" találunk a pártok és köztestületek 1944-48 közötti helyi tisztségviselőiről, va-
lamint megismerkedhetünk a szerző fiatalkorának néhány epizódjával. E részben 
külön fejezet foglalkozik Pécs 1956-os katonai helyzetével - feltehetőleg periratok 
alapján. Itt Péter Károly pontatlanul „MUSZ-osoknak" nevezi a bányászkatonákat, és 
Maiéter Pált a „MUSZ központi parancsnokává" nevezi ki. (Valójában ezek a sorál-
lományú katonák a Kisegítő Műszaki Katonai Alakulatok - KMKA - kötelékébe 
tartoztak, és „osztályidegen" minősítésük miatt nem láthattak el fegyveres szolgálatot; 
Maiéter pedig mellőzöttségből lett az alakulat parancsnoka.) A szerző ezután előresza-
lad a katonai események vázlatos ismertetésével egészen 1956. november 4-ig, majd a 
Pécsi Orvostudományi Egyetem forradalom előtti életéhez tér vissza. 

A II. részben címe ellenére - 1956 ősze a pécsi egyetemeken és főiskolán - ol-
vashatunk a mecseki Láthatatlanokról, a pécsi és a megyei forradalmi eseményekről 
(járásonként), és az 1957 januáijáig tartó utóvédharcokról. A szerző szövege váltako-
zik a korábban máshol megjelent visszaemlékezések, cikkek újraközlésével, Péter 
Károly kevés önálló mondanivalóval áll elő. Itt is tárgyi tévedésekbe botlunk, mint 
például a 111. oldalon, ahol „Ami a Sztálin-szoborból maradt" aláírással a gellérthe-
gyi Szabadság-szobor ledöntött szovjet katonája csizmájának képét közli (a Duna jól 
látszik a fotón). 

Néhány érdekes visszaemlékezés-fragmentum után az 1956. november 4. utáni 
kronológiában több helyen szó szerint átveszi - eddigi módon - 1956 Kézikönyvé4 

kronológiáját. (Lásd november 16., november 17., november 19., november 20., no-
vember 22., november 23., november 29., december 6., december 7., december 9.) 
Ugyanígy jár el a 272-276. oldalakon az 1957-59-es kronológiánál. A 293-295. olda-
lakon A megtorlás halálos áldozatai Baranya megyében címmel szó szerint közli 
Szakolczai Attila 1956 Kézikönyve III. kötetében megjelent Herczeg József-, Petrus 
József- és Szabó István-életrajzait. A 295-315. oldalakon pedig szintén e kézikönyv 
111. kötete Perek fejezetének tipográfiáját utánozva újraközli Csikor Kálmán és társai. 

kesztőbizottság: Hegedűs B. András, Kende Péter, Kozák Gyula, Litván György, Rainer M. János. 
Budapest, 1997, 1956-os Intézet. 
Rainer M. János: Nagy Imre. Politikai életrajz. 1. köt. 1896-1953. Budapest, 1996, 1956-os In-
tézet. 

4 1956 Kézikönyve. Főszerk. Hegedűs B. András. 1. köt. Kronológia. írta és összeáll. Hegedűs B. 
András, Beck Tibor, Germuska Pál. Budapest, 1996, 1956-os Intézet. 
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Dobrovics Emil és társai, Kertész Endre és társai, Turner István és társai, valamint 
Mecséri János és társai perének adatait.5 

A III. rész - „...és utána néma csönd... " - szintén nagyon heterogén: találunk itt 
egyetemi fegyelmi iratokat, beszámolót a disszidáló egyetemistákról, egy 1996-os új-
ságcikket Akiket csak életcéljuktól fosztottak meg címmel, majd egy oldalban össze-
foglalva a pécsi egyházmegye 1956-os történéseit. 

Az eddigieknél még zavarosabb és furcsább a Negyven év múlva (és ami közben 
történt) című IV. rész, ahol a szerző személyes üldöztetéseinek előadásán túl leleple-
zőnek szánt iratokat, újságcikktöredékeket, könyvrészleteket halmoz egymásra vala-
miféle bizonytalan üzenet bizonyítékaként: „»Az írástudók árulása« avagy »az értel-
miség útja az osztályhatalomhoz«. Ehhez a fejezethez semmiféle kommentár nem 
íratik! Itt mindenki mindent önmaga írt magáról! Mi »lábhoz tett fegyverrel« és ámu-
lattól szájtátva olvassuk! A tanulság levonása az olvasó feladata!" (325. o.) Itt Péter 
Károly teljesen elvész az 1990 utáni veteránügyek parttalan, terméketlen és sokszor 
ízléstelen tárgyalásában: ki igazolt ellenálló, és ki nem az, kinek jár kitüntetés, és 
kinek nem, kiről bizonyosodott be, hogy 1958-as halálraítélése előtt karhatalmista volt 
stb. A közreadott fénymásolat-tengerben elvesznek a pécsi '56-os emlékmű- és emlék-
tábla-állítás, vagy a rehabilitációk valóban érdekes dokumentumai. 

Paradox módon - hiszen itt csak néhány kommentárja olvasható - az utolsó rész 
tükrözi legvilágosabban Péter Károly írói attitűdjét, gondolkodásmódját. Egy nagy-
szerű, felemelő forradalom után a hallgatás, a félreállítottság évtizedei következtek, és 
az 1989-90-es fordulat sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: emiatt csalódott és 
sértődött a szerző. Valami igazságtételi hevület munkál benne, és még az 1956 Kézi-
könyve pontatlanságaiban is kirekesztési és hamisítási szándékot vél felfedezni. Én 
azonban nem hiszem, hogy a magyarországi - baranyai, pécsi stb. - közhangulaton és 
morális helyzeten változtatni lehet azzal, hogy a pécsi orvosi egyetem rektorának és 
professzorainak húsz évvel korábbi munkásőrfotóit és talmi munkásmozgalmi dicsek-
véseit újraközli. Nem hiszem, hogy ilyen „leleplezésekkel" a mai olvasót, és különös-
képpen a fiatalokat a forradalom ügye mellé lehet állítani; nem hiszem, hogy ezzel, 
vagy akármilyen rehabilitációval, kárpótlással el lehet feledtetni évtizedek szenvedé-
sét és félreállítottságát. 

Péter Károlyt magánemberként sajnálom, de módszereit egy történeti szakmun-
kában megengedhetetlennek tartom. A szerző mintha abba a csapdába esne bele, mint 
Milán Kundéra Tréfájának főhőse, Ludvík Jahn: egy hajdani balsikerért akar bosszút 
állni - ha csak verbálisan is, a bosszú azonban visszafelé sül el s újra önmagát 
bünteti vele. Arra viszont senki sem tud válaszolni, hogy akkor mi legyen a történe-
lem „gonosz tréfáival". Talán elfelejtsük őket? 

5 Vö. 1956 Kézikönyve. 3. köt. Megtorlás és emlékezés. Szerk. Kende Péter; összeáll. Szakolczai 
Attila, Germuska Pál, Boros Géza. Budapest, 1996, 1956-os Intézet. 




