
A  NÉPBIZTOSOK  PERE  
A  Forradalmi  Ifjúsági  Napok  ünnepi  produk-

ciójának  szánta  a  Magyar  Televízió  a Per  című  do-
kumentumjátékot,  amely  emlékeztetni  kívánt  arra  
a  megrendítő  hatású  és  a  szó  szoros  értelmében  
drámai  feszültségű  perre,  amelyet  a  népbiztosok  
pere  címmel  ismerünk.  A  Horthy-korszak  ezzel  a  
perrel  diszkreditálni  akarta  a  tanácshatalmat,  a  
proletárdiktatúrát,  az  egész  ország  közvéleménye  
előtt  akarta  személyükben  is  lejáratni,  megbélye-
gezni  a  magyar  népbiztosok  testületét.  Tíz  nép-
biztos  került  bíróság  elé.  Természetes,  hogy  a  kü-
lönböző  indíttatású,  sorsú  emberek  másként-más-
ként  reagáltak  a  vádakra,  de  már  a  tárgyalás  
folyamán  világossá  vált,  milyen  erkölcsi  erő  lako-
zik  bennük.  Kötetnyit  lehetne  idézni  a  per  belső  
történéséből,  de  érzékeltetésül  csak  Bokányi  De-
zső  szavaiból  jegyzek  fel  néhány  mondatot.  Ez  a  
legendás  kommunista  parasztvezér  a  tárgyalóte-
remben  is  kifejezte  mindazt,  amit  életével  képvi-
selt.  így  beszélt:  „Amióta  az  emberiség  él,  min-
dig  voltak  lázadók.  És  mégis  merem  állítani,  hogy  
kizárólag  azoknak  a  felségsértőknek  és  lázadók-
nak,  akik  évszázadok  folyamán  az  emberi  szabad-
ságért  folytatott  küzdelmeknek  estek  áldozatul,  
azoknak  köszönjük  azokat  a  szabadságjogokat,  
amiket  ma  élvezünk.  A  nagy  francia  forradalom  
véres  volt,  nagyon  véres  és  ma  mégis  tudjuk,  
hogy  az  egész  civilizált  világ  mennyit  köszönhet  
a  szabadság  terén  ennek  a  forradalomnak."  De  
hozzá  hasonlóan  szólottak  a  legjobbak  valameny-
nyien.  Mindezt  annak  érzékeltetésére  is  érdemes  
felidézni  hogy  hangsúlyozhassuk:  a  tévéjáték  
készítői,  bár  különös  átkomponálással  sejtetni  
engedik  a  per  lefolyását,  az  atmoszféra  teljes  drá-
maiságát  azért  sem  tudták  átélhetővé  tenni,  mert  
dokumentumról  beszélnek  és  közben  valamiféle  
dokumentarista  drámaszerkezetet  hoztak  létre,  
amelyben  három  típusban  kívánták  a  tíz  vádlott  
lélekrajzát  összefogni.  Ez  a  módszer  rendkívül  
felemás  eredményt  hozott.  Elveszett  a  történelmi  
valóság  forrósága  és  hűsége.  A  Bohó  Róbert  és  
Sipos  Tamás  forgatókönyvében  ábrázolt  emberek  
inkább  csak  illusztrálják  a  nagy  pillanatot,  mint-
sem  bizonyítják  a  szituáció  történelmi  és  társa-
dalmi  távlatait.  Az  ifjúságnak  szánták  a  játékot,  
de  minden  jó  szándék  ellenére  Iefokozottan  „ i f jú-
ságivá"  vált  a  drámai  játék,  mert  akarva-akarat-
lanul  az  összevonás  sematizálta  a  jellemeket.  A  
színészek  valóban  remekeltek,  pedig  alakjukat  
eléggé  egysíkúvá  tette  a  bonyolítás  módja.  Mata  
János  rendezése  megpróbálta  visszaadni  a  per  drá-
mai  atmoszféráját,  de  éppen,  mert  jelképekkel  
kellett  valóságot  ábrázolni,  foglya  maradt  ennek  a  
felemás  koncepciónak.  Hatást  csak  azzal  tudott  
kiváltani,  amikor  a  szövegekből,  a  magatartások-
ból  kihallottuk  a  valóság  hangjait.  
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XXI .  évf.  8.  sz.  Fi lm-
művészeti  folyóirat.  
Megjelenik  minden  hó-
nap  1-én  és  15-én.  
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