
Koltai Gá bor

Egy párt sze rűt len akt fo tós
Tör té ne tek egy fe gyel mi ügy ap ro pó ján

Ked ves Udvardy elv társ! Kom mu nis ta be csü let sza vam ra, én nem ezt akar tam, higgye el
sem mi er kölcs te lent nem akar tam csi nál ni és őszin tén saj ná lom… ezt az egé szet! De ked ves 
tit kár elv társ, en gem és a töb bi lányt is be csap tak és fél re ve zet tek, mi nem va gyunk ve ze tők,
mi csak kö vet tük a Ré vész elv tár sat, nem hit tük vol na, hogy ez lesz be lő le… Saj ná lom,
hogy a tit kár elv társ hoz ez mind el ju tott…

Min den ak kor kez dő dött, ami kor Ré vész Lász ló elv társ ke rült az üze mi DISZ élé re. Mi
fi a ta lok na gyon meg örül tünk neki, hi szen tu dós em ber, egye te met is vég zett és lát szott,
hogy el szánt, lel kes elv társ, aki új éle tet hoz az üze mi ifik éle té be. Ta lán túl sá go san is meg -
bíz tunk ben ne… Ha jól em lék szem 1955 őszén le he tett, ami kor Ré vész elv társ meg szer vez -
te az üze mi fo tó szak kört. Az elv tár sak és elv társ nők kö zül so kan je lent kez tek, hi szen Ré vész 
elv társ nép sze rű ve ze tő volt az üzem ben. Én ugyan nem jár tam a szak kör be, de a töb bi ek
so kat me sél tek róla. […]

Az tán ta vasz lett, és el is me rem ked ves tit kár elv társ, bu ta sá got csi nál tunk né há nyan.
De nem mi te het tünk róla, Ré vész elv társ ta lál ta ki az egé szet… ő olyan szé pen tud be szél ni 
és agi tál ni, mi lá nyok nem hall gat tunk a jó zan eszünk re, és meg szeg tük a Párt er köl csi ta -
ní tá sa it… de vé del münk re szól jon tit kár elv társ, hogy min ket fél re ve zet tek! […]

A fen ti szö veg rész let egy rö vid idé zet ab ból a le vél ből, amit Herczeg Má ria a
kő bá nyai Nö vény olaj- és Szap pan gyár dol go zó ja írt 1956 már ci u sá ban a Ma gyar
Dol go zók Párt ja (MDP) he lyi párt ve ze tő sé gi tit ká rá nak, Udvardy La jos nak. A le -
vél ap ro pó ja az a párt fe gyel mi vizs gá lat volt, amit ak ko ri ban in dí tot tak a le vél ben
em le ge tett Ré vész Lász ló el len. De mi ért is sza bad ko zik annyi ra Má ria, mi az a sú -
lyos eset, ami ennyi re meg vi sel te a sze gény le ányt?

[…] Én nem olyan lány va gyok tit kár elv társ, aki csak úgy… az első szó ra! En gem több
hé ten át agi tált a Ré vész elv társ, hogy az iga zi fo tó mű vé szet az akt fo tó zás és ne kem olyan
szép ala kom van, hogy azt nem sza bad el rej te nem. Vagy ta lán az im pe ri a lis ták nak tar to ga -
tod elv társ nő? – kér dez te az tán tő lem feb ru ár ban. Én? Az im pe ri a lis ták nak? Aki az üze mi
DISZ ve ze tő sé gi tag ja va gyok? Aki nek apja alap szer ve ze ti bi zal mi, anyám pe dig alap szer -
ve ze ti párt tit kár? Hogy gon dol hat ilyet az elv társ?

Tu dom ked ves tit kár elv társ, nagy bu ta sá got kö vet tem el, de annyi időn át győz kö dött,
olyan szé pen és meg győ ző en agi tált és meg ígér te, hogy a Mes te ren kivül sen ki nem fog ja
lát ni a ké pe ket. A vé gén pe dig már fe nye ge tett, hogy ki tesz majd a DISZ-ből és a gyár ból is,
ha még so ká ig ké re tem ma gam. Mit te het tem vol na tit kár elv társ? Olyan ne héz jó mun kát
ta lál ni Kő bá nyán és én sze re tek it ten. En gem itt már sze ret nek a töb bi ek, szü le im is itt dol -
goz nak, mi lett vol na ve lem, ha ki rak nak in nen? […]

Már ci us ele je le he tett, szép idő volt ak ko ri ban. Ké szí tet tünk a szak kö ri mű hely ben és a
gyá ron kí vül is ké pe ket. Min dig kér dez tem Ré vész elv tár sat, hogy mit csi nált a ké pek kel,
mi ért nem adja ne kem, de azt mond ta, hogy egy al bu mot csi nál és majd utá na mu tat ja meg
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egy ben az összeset. A töb bi lá nyok ról is csi nált ké pe ket. Nem tud tam, hogy ennyi re el ve te -
mült lesz, hogy majd pl. kár tyá zás kor mu to gat ja a sem mi re kel lő ba rá ta i nak. Én csak a Mes -
ter nek en ged tem meg a ké pe ket…

Ked ves tit kár elv társ, én nem tud tam, hogy Ré vész elv társ ha za vi szi a ké pe ket, ha tu -
dom, so sem hagy tam vol na… sze gény asszony, saj ná lom, hogy a ke zé be ke rül tek a fo tók…
el gon dol ni is rossz, mit gon dolt, pe dig nem vol tam én úgy a Ré vész elv társ sal, ne kem er ről
pa pí rom is van! Az igaz, hogy ő sze ret te vol na, de én nem hagy tam, csak a ké pe ket, de az
nem ti los, nincs iga zam tit kár elv társ?

A le vél rész le tek ből ta lán már össze is áll hat előt tünk, hogy mi tör tén he tett Má -
ri á val 1956 ta va szán. A Ré vész Lász ló el le ni fe gyel mi ügy ap ro pó já ul az szol gált,
hogy a Nö vény olaj- és Szap pan gyár kő bá nyai üze mé nek mér nö ke – ha tal mi hely -
ze té vel vissza él ve – akt fo tó kat ké szí tett az üze mi fo tó he lyi ség ben (is) a fo tó szak -
kör egyes részt ve vő i ről, il let ve má sok ról is, így töb bek kö zött Herczeg Má ri á ról.
Bár a lány meg be szél te Ré vésszel, hogy a fo tó zás té nye ma rad jon ti tok ban, de az
el ké szült ké pek kö zül né hány da rab va la mi lyen úton-mó don – ta lán ép pen Ré -
vész fe le sé ge ré vén – még is az üze mi párt ve ze tő ség bir to ká ba ke rült. A párt tit kár,
Udvardy La jos nem so kat tét len ke dett, gyors vizs gá lat után ki de rí tet te, hogy ki és
kik ről ké szí tet te a fel vé te le ket, majd nem so ká ra kez de mé nyez te a fo tós, Ré vész el -
len a párt fe gyel mi el já rás meg in dí tá sát. Ré vész ugyan is párt tag volt, rá adá sul
egy ben a Dol go zó If jú ság Szö vet sé ge (DISZ) he lyi szer ve ze té nek tit ká ra, ahol a ve -
ze tő ség ben mun ka tár sa volt Herczeg Má ria is. Má ria a fe gyel mi vizs gá lat ap ro pó -
ján írt te hát Udvardynak, meg ma gya ráz va, hogy mi ért is ké szül tek róla az omi nó -
zus fo tók. Ar ról nincs in for má ci óm, hogy Ré vész fe gyel mi tár gya lá sán részt vett-e
Má ria, il let ve, hogy a mo dell(ek) el len in dí tot tak-e el já rást. Min den eset re a le vél –
amely ből rész le te ket kö zöl tem – tük rö zi Má ria vé le mé nyét a tör tén tek ről. De va ló -
ban úgy tör tént minden, ahogy Mária állítja?

*

For dul junk egy má sik for rás hoz az ese mé nyek pon to sabb fel de rí té se cél já ból, ami
pe dig nem más, mint a Ré vész Lász ló el le ni párt fe gyel mi el já rás irat anya ga. A fe -
gyel mi jegy ző könyv sze rint az Udvardy párt tit kár ál tal meg in dí tott fe gyel mi el já -
rás az elő ze tes meg hall ga tá sok kal kez dő dött, majd ezek után 1956. már ci us 28-án
ült össze az üze mi párt szer ve zet fe gyel mi bi zott sá ga. Ré vész meg hall ga tá sa, majd 
rö vid vita után a bi zott ság tag jai arra a kö vet kez te tés re ju tot tak, hogy Ré vész
„párt sze rűt le nül vi sel ke dett”, és te vé keny sé gé vel sú lyo san meg sér tet te a „kom mu -
nis ta er köl csöt”, ezért szi go rú meg ro vás párt bün te tés ben ré sze sí tet ték. A ver dik tet
jó vá ha gyás ra fel küld ték az MDP X. Ke rü le ti Párt bi zott ság ára (PB), ahol azon ban a 
ke rü le ti fe gyel mi bi zott ság nem ér tett egyet az íté let tel, és ja va sol ta a „szi go rú meg -
ro vás, mint utol só fi gyel mez te tés” párt bün te tés ki sza bá sát. Ezt a ja vas la tot 1956. má -
jus 12-én a X. Ke rü le ti Vég re haj tó Bi zott ság (VB) el is fo gad ta.1 Az ügy végki-
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1 A tör té net leg fon to sabb for rá sá ul az MDP Bu da pes ti Bi zott ság Fe gyel mi Osz tá lya irat anya gá -
ban ta lált fe gyel mi ügy irat szol gált. Ez tar tal maz za az alap szer ve ze ti fe gyel mi bi zott ság ülé sé nek 
– a hoz zá szó lá sok szer kesz tett vál to za tát tar tal ma zó – jegy ző könyv ét, egy ki egé szí tő (ká der)jel -
lem zést Ré vész Lász ló ról, va la mint a X. Ke rü le ti Fe gyel mi Bi zott ság, il let ve a X. Ke rü le ti VB ha tá -



fej le té ről, így az alap szer ve zet és Ré vész re a gá lá sá ról saj ná la tos mó don nem áll
ren del ke zé sem re több in for má ció az irat anyag hi á nyos sá gai mi att.2

Írá som cél ja azon ban nem an nak fel de rí té se, hogy mi is tör tént va ló já ban, hi -
szen ezt úgy sem le het pon to san re konst ru ál ni. Ta nul má nyom ban ma gát az – üze -
mi kö zös ség min den nap ja i ba egy ál ta lán nem illő, nor ma sér tő – ese ményt vizs-
gálom meg rész le te seb ben. A ma ol va só ja szá má ra ugyan is több rész let is ide gen -
nek tűn het a fen ti tör té net ben. Ma nap ság pél dá ul már nem könnyű azt meg ér te -
nünk, mit is je len tet tek azok az 1950-es évek ben még min den na pos fo gal mak,
hogy párt fe gye lem, párt sze rűt len ma ga tar tás, il let ve kom mu nis ta er kölcs. Jog gal
kér dez he ti to váb bá az ol va só, mi ért is volt ez az akt fo tó zás olyan ko moly ügy? Mi -
ért in dí tott vizsgálatot a pártszervezet egy olyan esetben, ami magánügynek tűnik 
és semmi köze a politikához?

Az utób bi kér dé sek ta lán kis sé álnaívak. Az ugyan két ség te len, hogy a 21. szá -
zad ele jén fur csá nak tűn het az ár tal mat lan nak tűnő fo tó zás ból szü le tett fe gyel mi
ügy, de azért ez annyi ra még sem meg le pő. En nek pe dig töb bek kö zött az le het az
oka, hogy a szo ci a lis ta rend szer idő sza ka még nin csen iga zán tör té ne ti tá vol ság -
ban tő lünk, a kor szak ról még van nak/le het nek köz vet len és köz ve tett em lé ke ink
is. Ezek az em lé kek és a köz gon dol ko dás ban gyö ke ret vert (tör té ne ti, szo ci o ló gi ai
stb.) elem zé sek együt te sen fon tos tám pont jai a ma élők tör té ne lem ké pé nek.3

Azon ban erre a tör té ne lem kép re 1990 után leg in kább az úgynevezett to ta li ta riz mus-
el mé le tek ha tá sa nyom ta rá bé lye gét.4 Ame lyek sze rint – le egy sze rű sít ve – 1989
előtt, fő ként az 1948–1956 kö zöt ti idő szak ban egy olyan torz, em ber te len párt ál la -
mi dik ta tú ra volt Ma gyar or szá gon, amely az élet min den te rü le té re ki ter jesz tet te
be fo lyá sát, cél jai el éré sé hez, ha tal ma meg tar tá sá hoz pe dig akár a leg ke gyet le nebb 
esz kö zö ket is fel hasz nál ta. A rend szer leg na gyobb el len sé ge maga az in di vi duum, 
az önál ló an gon dol ko dó és cse lek vő egyén volt, ezt és a vele össze füg gés be hoz ha -
tó fo gal ma kat (sza bad ság, ma gán élet stb.) pe dig ül döz te a kol lek ti viz mus ban
hívő kom mu nis ta ha ta lom. Ha ezt a né ző pon tot fogadjuk el érvényesnek, akkor
nem az a kérdés, hogy miért lehetett egy aktfotózásból fegyelmi ügy, hanem az,
hogy egyáltalán hogyan úszhatták meg börtön- vagy még súlyosabb büntetés
nélkül Révészék az esetet.

Ta lán ez a két vég le tes fel ve tés is jel zi, hogy nem egy sze rű fel adat az úgyneve-
zett MDP-időszak, vagy Kornai Já nos fo ga lom hasz ná la tá ban a klasszi kus szo ci a -
liz mus ko rá nak tár sa dal mi sze rep lő it és azok hét köz nap ja it meg je le ní te ni.5 Ré -
vész Lász ló és Herczeg Má ria tör té ne te ön ma gá ban is ér de kes, de nem sza bad
el vo nat koz tat nunk at tól a kör nye zet től, amely ben ját szó dik. Ugyan is ha ala po sab -
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ro za tát. A fo tós és a mo dell ne vét adat vé del mi okok ból meg vál toz tat tam, a párttisztségviselők
ne ve it vi szont ere de ti for má juk ban köz löm. A va lós ne ve ket és az em lí tett fe gyel mi ügyet lásd:
BFL XXXV.95.i 7. őe. 117/1956. Ré vész Lász ló fe gyel mi ügye. (A to váb bi ak ban kü lön nem je lölt
for rás hi vat ko zá sok erre az irat anyag ra vo nat koz nak.)

2 Az MDP Nö vény olaj- és Szap pan gyár párt szer ve zet ének ira tai 1955–1956-ból rend kí vül hi á -
nyo sak, mi kép pen az MDP X. Ke rü le ti PB 1956-os ve ze tő tes tü le ti ira tai is. Az MDP Nö vény olaj-
és Szap pan gyár párt szer ve zet ének ira ta it ld. BFL XXXV.105.c 127. őe., il let ve 212. őe.; az MDP X.
Ke rü le ti PB ve ze tő tes tü le ti ira ta it ld. a BFL XXXV.105.a ál lag alatt.

3 Az em lé ke zés, em lé ke zet és a tör té ne lem kap cso la tá ról lásd töb bek kö zött: GYÁNI, 2000.;
K. HORVÁTH, 1999.; NORA, 1999.

4 A ta lán leg na gyobb ha tá sú to ta li ta riz mus-el mé let Hannah Arendt ne vé hez fű ző dik. ARENDT,
1992.

5 Kornai Já nos alap ve tő mun ká já ban ugyan köz gaz da sá gi alap ra he lyez ve, de szé les kon tex tus -
ban elem zi a szo ci a lis ta (kom mu nis ta) rend szer(ek) alap ve tő jel lem ző it, ha tás me cha niz mu sát.
KORNAI, 1993.



ban vizs gá lat alá von juk a tör té ne tet, ak kor arra is le he tő sé get ka punk, hogy be te -
kint sünk a sztá li nis ta rend szer min den nap ja i ba, il let ve egyút tal meg is mer jük az
ál lam párt bel ső fe gyel me zé si me cha niz mu sa it is. Ta nul má nyom ban ezért nem
csu pán a fe gyel mi tör té net rész le tes be mu ta tá sá ra tö rek szem, ha nem azt is sze ret -
ném meg vizs gál ni, mi volt az a ha tár, amely nek át lé pé sét a dik ta tú ra sa ját tá mo ga -
tó i tól, azaz a párt tag ok tól sem tűr te már el.6 Vé gül be mu ta tom saját tör té net-ver -
zi ó mat is arról, hogy mi is történhetett 1956 márciusában a kőbányai Növényolaj-
és Szappangyár aktfotósával és modelljével.

A hely szín

A Nö vény olaj- és Szap pan gyár Nem ze ti Vál la lat (címe: Bu da pest X. ker. Maglódi
út 17.) 1948-ban jött lét re, mi u tán az ál la mo sí tá sok so rán ki sza kí tot ták a nö vény -
olaj-ipa ri rész le get a Kő bá nyai Pol gá ri Ser fő ző és Szent Ist ván Táp szer mű vek Rt.
ke re te i ből.7 Az új nem ze ti vál la lat meg örö köl te a ko ráb bi cég nö vény olaj-ipa ri te -
lep he lye it is, de a köz pont vál to zat la nul Kő bá nyán ma radt. Az ál la mo sí tás sal egy
idő ben, az ál lam párt tá váló MDP el kezd te ki épí te ni sa ját alap szer ve ze te it a vál la -
lat nál, ame lyek idő vel egy re na gyobb be fo lyás ra tet tek szert, és lé nye gé ben át is
vet ték a cég irá nyí tá sát.

Ez a fo lya mat ter mé sze te sen nem csak a Nö vény olaj gyár ban zaj lott le. Az MDP
irá nyí tói ugyan is ké nye sen ügyel tek arra, hogy a párt min den ho va el jus son, hi e -
rar chi ku san fel épü lő szer ve ze tei le fed jék az élet min den te rü le tét. En nek meg fe le -
lő en min den egyes mun ka- és la kó he lyen ki sebb-na gyobb párt szer ve ze tek jöt tek
lét re. Ezek a szer ve ze tek a tag ság lét szá má tól füg gő en kü lön bö ző tí pu sú ak le het -
tek. Azok a párt szer ve ze tek, ame lyek 1948-ban 1000 (majd 1954 után 300) fő fe let ti
tag lét szám mal ren del kez tek, azok párt bi zott sá got, az en nél ki seb bek párt ve ze tő -
sé get ala kít hat tak, ame lye ken be lül pe dig to váb bi, ki sebb alap szer ve ze tek mű -
köd tek.8 Ez a meg kü lön böz te tés egyút tal fon tos sá gi sor ren det is je len tett, ezért a
nagyobb üzemek törekedtek arra, hogy biztosítsák a pártbizottság megalakításá-
hoz szükséges párttaglétszámot.

A tör té ne tünk ben sze rep lő Nö vény olaj- és Szap pan gyár 1948-as meg ala ku lá -
sa kor a vál la la ti párt szer ve zet tag ja i nak szá ma nem érte el a 100 főt, ezért itt te hát
párt ve ze tő ség ala kult.9 1956-ra ugyan 166 főre emel ke dett a párt tag ok lét szá ma,10

de ez to vább ra sem volt ele gen dő egy párt bi zott ság meg ala kí tá sá hoz, ami azt je -
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6 Mun kám meg kö ze lí té sé re leg in kább az úgy ne ve zett Alltagsgeschichte, azaz a 20. szá za di dik ta -
tú rák min den nap ja i nak vizs gá la tá val fog lal ko zó – né met ori en tált sá gú – ku ta tói irány zat ha tott.
Az irány zat ról ma gyar nyel ven is szá mos is mer te tés nap vi lá got lá tott, lásd APOR, 2008.; BÓDY,
2004.; GYÁNI, 1998.; LÜDTKE, 2003.; MAJTÉNYI, 2001.; MEDICK, 2000.; Ö. KOVÁCS, 2004. Az irány zat nak 
Ma gyar or szá gon is van nak már szín vo na las írá so kat ké szí tő kö ve tői, lásd HORVÁTH, 2004.;
HORVÁTH, 2006.; HORVÁTH, 2008.; MAJTÉNYI, 2005.; TÓTH, 2007.

7 SIPOS, 2006. 115.
8 IZSÁK, 1998. 39., il let ve RÁKOSI, 1964. 54. Az MDP III. kong resszu sán mó do sí tott szer ve ze ti sza -

bály zat 300 fő fe let ti lét szám mal bíró párt szer ve ze tek nek is meg ad ta a párt bi zott ság-ala kí tá si jo -
got. RÁKOSI, 1964. 59., il let ve MDP, 1954. 640., 643.

9 BFL XXXV.105.c 127. őe. Az MDP Nö vény olaj- és Szap pan gyár párt ve ze tő sé ge tag gyű lé si
jegy ző köny vei, 1948–1954.
10 BFL XXXV.105.c 212. őe. Az MDP Nö vény olaj- és Szap pan gyár üze mi párt ve ze tő ség-vá lasz tó
tag gyű lés ének jegy ző köny ve, 1956. ja nu ár 27.



len tet te, hogy a vál la lat és ez zel együtt a vál la la ti párt szer ve zet sú lya messze nem
érte el a na gyobb, párt bi zott ság gal ren del ke ző üze me két.11

Az alap szer ve ze tek (le gye nek azok tíz fő alat ti párt cso port ok, vagy na gyobb
párt ve ze tő sé gek és párt bi zott ság ok) min dig egy na gyobb párt bi zott ság ha tás kö -
ré be tar toz tak. Ese tünk ben a há rom alap szer ve zet tel ren del ke ző nö vény olaj gyá ri
párt ve ze tő ség a X. Ke rü le ti PB ha tás kö ré be ke rült, mi vel a vál la la ti párt tag ok szá -
ma nem érte el az 500 főt.12 Ez azt je len tet te, hogy a vál la lat párttisztségviselőit a
ke rü le ti PB ne vez te ki, il let ve a ká de rek (így a ké sőb bi ek ben Ré vész DISZ-titkár)
fe gyel mi ügyei is ide ke rül tek vég ső dön tés re. A X. Ke rü le ti PB azon ban ko ránt sem 
ren del ke zett kor lát lan önál ló ság gal, hi szen a töb bi ke rü le ti és bu da pes ti nagy üze -
mi párt bi zott ság gal együtt a Bu da pes ti Bi zott ság ha tás kö ré be volt ren del ve. A Bu -
da pes ti Bi zott ság pe dig – a töb bi me gyei szin tű bi zott ság gal együtt – köz vet le nül a 
Köz pon ti Ve ze tő ség (KV) alá tar to zott.13 Íme te hát össze is ér tek a szá lak, meg va -
ló sult a mun ka he lyek és a te le pü lé sek kézi ve zér lé se, a KV élén álló ve ze tő po li ti -
ku sok uta sí tá sai pe dig a párt szer ve ze ti hi e rar chi án (és a dik ta tó ri kus rend szer
más esz kö ze in) ke resz tül be fo lyá sol ták az egész or szág éle tét. Az már csak a rend -
szer vég ső sa já tos sá gát mu tat ja, hogy a szov jet min tá ra ki épí tett párt- és ál lam -
szer ve zet ve ze tő it a Szov jet uni ó ból irá nyí tot ták.14

Az ed di gi ek ben fel vá zolt ha tal mi struk tú ra mű kö dött még tör té ne tünk ide jén,
1956 ta va szán is. Bár a dik ta tú ra szo rí tá sa eny hült Nagy Imre 1953-as mi nisz ter el -
nök sé gé től, va ló já ban Sztá lin ha lá lá tól kezd ve, de a rend szert fenn tar tó alap ve tő
po li ti kai jel lem zők még ja vá ban mű köd tek. A rend szer fo gas ke re ke i be azon ban
néha ho mok sze mek ke rül tek, s ha ez a ho mok szem rá adá sul párt tag volt, va gyis a
ha ta lom szö vet sé ge se, ak kor rög tön be in dul tak a bel ső fe gyel me zé si me cha niz -
mu sok.

A sze rep lők

1956. ja nu ár 27-én ve ze tő ség vá lasz tó tag gyű lést hí vott össze Udvardy La jos üze -
mi párt tit kár. A vál la lat egyes üzem egy sé ge it kép vi se lő há rom alap szer ve zet
166 tag já nak több mint két har ma da je len volt a vá lasz tá son, amely így ér vé nyes is
volt. A sza va zás ered mé nye ként a párt szer ve ze tet to vább ra is Udvardy irá nyí tot -
ta, aki mel lé még hat fő ke rült a ve ze tő ség be.15 Udvardy 1954-től irá nyí tot ta a párt -
szer ve ze tet, ko ráb ban üze mi bi zott sá gi el nök volt, te hát ta pasz talt és meg bíz ha tó
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11 A X. ke rü let ben pél dá ul a kö vet ke ző vál la la tok nál hoz hat tak lét re párt bi zott sá got: Kő bá nyai
Sör gyár, Kő bá nyai Tex til mű vek, Vegy ipa ri Gép- és Ra di á tor gyár.
12 Az 500 párt tag fe let ti üze mek az MDP (Nagy-)Bu da pes ti Bi zott sá ga ha tás kö ré be ke rül tek
1948-ban. RÁKOSI, 1964. 49.
13 Az MDP or szá gos és bu da pes ti szer ve ze ti fel épí té sé ről bő veb ben lásd KOLTAI, 2006.; KOLTAI,
2007.; RÁKOSI, 1964.; T. VARGA, 1998.; T. VARGA, 2005.
14 Ta nul má nyom nak nem cél ja a párt- és ál lam össze fo nó dá sá nak, il let ve a kor szak köz- és tár sa -
da lom tör té net ének rész le tes elem zé se. Erre vo nat ko zó an több ki vá ló mun ka is nap vi lá got lá tott
már, töb bek kö zött: BIHA RI, 2004.; KORNAI, 1993.; KÖV ÉR, 1998.; RAINER, 1996.; RAINER, 1999.;
VALUCH, 2001.
15 A to váb bi párt ve ze tő sé gi ta gok: Gál Imre, Ki rály Lász ló, Osváth Józsefné, Sze ke res Fe renc,
Var ga Já nos és Vi asz Károlyné. BFL XXXV.105.c 212. őe. Az MDP Nö vény olaj- és Szap pan gyár
üze mi párt ve ze tő ség-vá lasz tó tag gyű lés ének jegy ző köny ve, 1956. ja nu ár 27.



párt funk ci o ná ri us ként te kint he tett rá a ki ne ve zé sét jó vá ha gyó X. Ke rü le ti PB.16

Be ke rült to váb bá az alap szer ve ze ti ve ze tő ség be a ko ráb bi DISZ-titkár, Ki rály
Lász ló is,17 vi szont jel zés ér té kű ér de kes ség is le het az a tény, hogy az ülés ide jén –
1955. már ci us óta – hi va tal ban levő DISZ-vezető, Ré vész Lász ló nem ke rült be a
tes tü let be.

A meg vá lasz tott alap szer ve ze ti ve zér kar ra azért volt ér de mes rész le te seb ben
is ki tér ni, mi vel a párt szer ve ze ti sza bály za ta sze rint az alap szer ve ze ti párt ve ze tő -
ség tag ja i ból kel lett össze hív ni az ese ti ügye ket ki vizs gá ló fe gyel mi bi zott sá got.18

Az 1956. már ci us 28-ára össze hí vott tes tü let fel ál lí tá sa kor ma xi má li san te kin tet tel
vol tak erre az elő írás ra, ugyan is a párt ve ze tő ség min den tag ja be ke rült a fe gyel mi
bi zott ság ba. Raj tuk kí vül részt vett még a vizs gá lat ban a Révész párttagsága miatt
érintett III. alapszervezet titkára és két vezetőségi tagja is.

A fe gyel mi el já rást te hát Ré vész Lász ló üze mi DISZ-titkár el len in dí tot ták az üze -
mi párt tit kár, Udvardy La jos ja vas la tá ra. A bu da pes ti mun kás csa lád ból szár ma zó
Ré vész 1956-ban még csak a hú szas évei vé gén járt.19 A ká der jel lem zé se sze rint a
kö zép is ko la, majd az egye tem el vég zé se után – ve gyész mér nö ki vég zett- séggel –
ke rült Sajóbábonyba üzem mér nök nek, az Észak-ma gyar or szá gi Ve gyi mű vek hez.
In nen 1953 őszén he lyez ték át a Nö vény olaj- és Szap pan gyár ba, szin tén ebbe a be -
osz tás ba. En nél a vál la lat nál lett 1954 ta va szán párt tag je lölt, majd de cem ber ben
párt tag, 1955 már ci u sá ban pe dig ki ne vez ték a vál la lat DISZ-titkárává. Ré vész nős
volt ek kor már, fe le sé ge ta nár nő ként he lyez ke dett el 1954 jú li u sá ban a hat va ni
gim ná zi um ban, azon ban a fe gyel mi ügy ide jén be teg ál lo mány ban volt tü dő be teg -
sé ge mi att. Ar ról ada tok hi á nyá ban nincs in for má ci óm, hogy a Ré vész-há zas pár -
nak a férj, vagy a fe le ség mun ka hely éhez volt-e kö ze li la ká sa, eset leg külön szál-
lással rendelkeztek-e. Ennél fogva jelenleg azt sem tudom megállapítani, hogy a
feleség betegállománya alatt egy fedél alatt éltek-e vagy sem.

Az ed di gi ek alap ján Ré vész Lász ló élet pá lyá ja ide á lis párt kar ri er ként je len het
meg az ol va só előtt. A fi a tal, kép zett mér nök, aki rá adá sul „mun kás szár ma zá sú”,
gyor san jut elő re az üze mi párt rang lét rán. A ká der je len tés sze rint Ré vész mun ká -
já ban szor gal mas, több vál la la ti újí tás ki dol go zó ja, a mun ka fe gyel met be tar tó em -
ber. Azon ban még is csak fe gyel mit in dí tot tak el le ne, így még sem le het tel je sen
po zi tív a meg raj zolt kép: „meg ál la pí tá sunk az, hogy je len le gi er kölcs te len vi sel ke dé se
an nak tud ha tó be, hogy nem meg fe le lő ba rá tai van nak” – írja az Udvardy La jos ál tal
szig nált ká der jel lem zés, de a „nem meg fe le lő ba rá tok ról” több em lí tés nem esik a
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16 BFL XXXV.105.c 127. őe. Az MDP Nö vény olaj- és Szap pan gyár tag gyű lé si jegy ző köny vei,
1948–1954.
17 Ki rály Lász ló 1953–1954-ben volt üze mi DISZ-titkár a párt szer ve zet mun ka ter vei és tag gyű lé si 
jegy ző köny vei alap ján. Va ló szí nű leg őt vál tot ta 1955-ben Ré vész Lász ló, bár er ről saj nos nem ta -
lál tam írá sos ada tot. Lásd BFL XXXV.105.c 127. őe. Az MDP Nö vény olaj- és Szap pan gyár tag -
gyű lé si jegy ző köny vei, 1948–1954.
18 Izsák, 1998. 39. Ezt mó do sí tot ta az MDP Po li ti kai Bi zott sá ga 1950-ben, ami kor a párt bi zott ság -
gal ren del ke ző szer ve ze tek nél elő ír ta a fe gyel mi bi zott sá gok kö te le ző lét re ho zá sát, a ki seb bek nél 
azon ban to vább ra is az alap szer ve zet ve ze tő sé gé nek kel lett össze ül nie az egyes fe gyel mi ese tek
ki vizs gá lá sá ra. Ld. MOL M-KS-276.f 53. cs. 56. őe. Az MDP KV Szer ve zé si Osz tá lya, Ká der Osz -
tá lya és a Köz pon ti El len őr ző Bi zott ság kö zös je len té se a párt szer ve ze tek fe gyel mi mun ká já nak
hi bá i ról és ja vas la tai azok meg szün te té sé re. 1950. jú ni us 29.
19 A szü le té si idő pon tot nem le he tett pon to san meg ál la pí ta ni a ren del ke zé sem re álló ada tok ból,
ugyan is a fe gyel mi bi zott sá gi ülés jegy ző könyv éhez csa tolt ká der jel lem zés sze rint 1928-ban, a
ke rü le ti dön tést tar tal ma zó ha tá ro zat sze rint 1926-ban szü le tett Ré vész Lász ló. Az ira tok sem a
szü lők ne vét, sem pon tos lak cím ét nem tar tal maz zák, így anya köny vi for rá sok ból sem le he tett
fel de rí te ni a szü le té si ada to kat.



ké sőb bi ek ben. (Ta lán a Má ria le ve lé ben em le ge tett „Mes ter”, va gyis a fo tó szak kör 
szak mai ve ze tő je lett vol na az egyik „nem meg fe le lő ba rát”?)

A sztá li nis ta rend szer(ek) egyik alap ve tő sa ját sá ga az „éber ség nek” tu laj do ní -
tott rend kí vü li fon tos ság. Az „im pe ri a lis ta tá ma dás tól” és az „el len ség ak na mun -
ká já tól” való fé le lem mi att meg kö ve tel ték a párt tag ok tól a fo ko zott oda fi gye lést,
az ál lan dó el len ség ke re sést.20 Ré szint en nek az „éber ség nek” a meg nyil vá nu lá sa
volt, hogy „le ká de rez ték” a ki ne ve zen dő párttisztségviselőket. Ré vész ese té ben is
ez tör tént. A Nö vény olaj gyár sze mély ze ti osz tá lya ugyan is tá jé koz ta tást kért Ré -
vész nek az Észak-ma gyar or szá gi Ve gyi mű vek nél vég zett te vé keny sé gé ről. Az in -
for má ció 1955. ok tó ber 27-ével ér ke zett meg a vál la lat hoz. A je len tés sze rint
Ré vész párt hoz való vi szo nya nem volt meg fe le lő Sajóbábonyban, nem vett részt
sem mi fé le po li ti kai vagy tár sa dal mi mun ká ban, rá adá sul a csa lád „kle ri ká lis be fo -
lyás alatt álló”.21 Úgy tű nik 1956 már ci u sá ig ez az in for má ció nem za var ta a Nö -
vény olaj gyár ve ze tő it és Ré vész meg ma rad ha tott funk ci ó já ban. De a ter he lő
ada to kat nem fe lej tet ték el, és adan dó al ka lom mal, je len eset ben a már ci u si fe gyel -
mi tár- gyaláson már elő is bá nyász ták a sze mély ze ti osztály irattárából.

Ré vész Lász ló DISZ-titkárként az egyik szer ve ző je volt az üze mi fo tó szak osz -
tály nak. A szak kört egy mes ter irá nyí tot ta, aki nek Ré vész meg mu tat ta az el ké szí -
tett ké pe ket, így töb bek kö zött a Herczeg Má ri á ról ké szült akt fel vé te le ket is.
De mint a fe gyel mi tár gya lás so rán ki de rült, Ré vész nem csak Herczegről, de sa ját
fe le sé gé ről22 és más lá nyok ról is ké szí tett akt ké pe ket, az üzem te rü le tén be lül és
kí vül egy aránt. A ko ráb bi ké pek nem ju tot tak el a párt szer ve zet ve ze tő i hez, de a
Herczeg Má ri á ról ké szül tek igen. Ez már csak azért is kü lö nö sen pi káns le he tett,
mi vel a lány édes any ja az egyik üze mi alap szer ve zet tit ká ra, édes ap ja pe dig párt -
cso port bi zal mi ja volt.23 Má ria va ló szí nű leg csu pán a DISZ és nem az MDP tag ja
volt, el le ne ugyan is – ada ta ink sze rint – nem in dí tot tak fe gyel mi el já rást.24

Az egyes sze rep lők éle té nek rö vid be mu ta tá sa után néz zük meg, mi is tör -
tén(he tet)t 1956 már ci u sá ban, mi lyen kö vet kez mé nyek kel járt hő se ink re néz ve az
ár tal mat lan nak tűnő fotózási szenvedély.
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20 Vö. az MDP prog ram nyi lat ko za tá val. IZSÁK, 1998. 15–32.
21 Arra je len leg nincs ada tom, hogy volt-e va la mi lyen ak tu á lis prob lé ma, ami mi att ek kor kér ték
a tá jé koz ta tást, vagy csu pán az 1955. már ci u si DISZ-titkári ki ne ve zés hez ké pest ennyi vel ké sőbb
ké szült el a je len tés.
22 A fe gyel mi jegy ző könyv sze rint csu pán a fe le sé gé ről – va ló szí nű leg ott hon, vagy leg alább is
nem a gyár ban – ké szí tett akt fel vé te le ket nem mu tat ta meg a fo tó szak kör szak mai ve ze tő jé nek
Ré vész.
23 A lány ve ze ték ne ve alap ján ro kon sá gi fo kot jel ző alap szer ve ze ti tit kár és cso port bi zal mi ne vé -
nek nyo mát nem ta lál tam a Nö vény olaj gyár párt ira tai kö zött (igaz, az 1955-ös ira tok hi á nyoz -
nak, az 1956-osak pe dig rend kí vül hi á nyo sak). Így ezek hi á nyá ban el kell hin nünk a fe gyel mi
jegy ző könyv in for má ci ó ját.
24 Az MDP bu da pes ti és X. ke rü le ti fe gyel mi osz tá lyá nak ira tai nin cse nek még a tel jes ren de zett -
ség ál la po tá ban, így Herczeg Má ria ügye el is ke ve red he tett, il let ve az is el kép zel he tő, hogy nem
ma radt fenn az ügy jegy ző köny ve.



A cse lek mény

Az üze mi párt tit kár el be szé lé sé re tá masz kod ha tunk az akt fo tók el ké szí té se tör té -
ne té nek meg ele ve ní té se kor. A fe gyel mi bi zott ság előtt ugyan is Udvardy La jos is -
mer tet te a tény ál lást, azaz a kö vet ke zők ben a párt tit kár tör té ne tét is mer het jük
meg: „Kb. 3 hét tel ez előtt az üze mi fo tó he lyi ség ben Ré vész elv társ a DISZ ve ze tő ség egyik
tag já ról, Herczeg Má ri á ról akt ké pe ket ké szí tett, mely az üze mi Párt ve ze tő ség bir to ká ba ke -
rült.” Udvardy nem rész le te zi, hogy ki től kap ta a ké pe ket, hon nan tud ja az idő -
pon tot, ha nem ugor va egyet a tör té net ben, már a fe gyel mi el já rás ele jé re tér rá,
ami kor is sze mé lye sen be szél ge tett a fe gyel mi ügy be ke ve re dett két sze rep lő vel.
El mon dá sa sze rint elő ször mind ket ten ta gad ták a fel vé te lek el ké szül tét, csak ak -
kor tör tek meg, ami kor Udvardy meg mu tat ta ne kik a bi zo nyí té kot. Ré vész a ké -
pek lát tán be is mer te a fo tó zást és azt is el mond ta, hogy nem csak az üzem ben,
ha nem azon kí vül is, há rom al ka lom mal ké szí tett akt fel vé te le ket a lány ról.

Udvardy párt tit kár a tör té net ezen sza ka szán ki tért sa ját sze re pé re is, mi sze rint 
több ször is rá kér de zett Ré vész nél, hogy fe le lős DISZ-vezetőként, mi ként vi sel ked -
he tett ennyi re íz lés te le nül, a párt er köl cse it ho gyan sért het te meg ilyen sú lyo san.
Ré vész vissza uta sí tot ta eze ket a ki je len té se ket, mond ván ő a párt ve ze tő ség ál tal
en ge dé lye zett fo tó szak kör ben mű vé szi fo tó zást ta nult, azt kí ván ta gya ko rol ni.
Az el ké szült fo tók Ré vész sze rint mű vé szi akt fel vé te lek, nem ne vez he tő ek sem
por nog ráf nak, sem er kölcs te len nek. Rá adá sul a lány ön ként vál lal ta a fo tó kon
való szereplést, miután Révész hasonló – általa már korábban készített – felvéte-
leket mutatott neki.

Udvardy ezt a tör té ne tet is mer tet te az 1956. már ci us 28-án a Nö vény olaj- és
Szap pan gyár párt ve ze tő ség ének iro dá já ban össze ült fe gyel mi bizottság előtt.

A tár gya lás

A párt tit ká ri fel ve ze té sen a fe gyel mi bi zott ság tag jai mély sé ge sen fel há bo rod tak.
Sze ke res Fe renc sze rint az őszin tét len ma ga tar tás, amellyel ta gad ta a fo tó zást Ré -
vész, sér ti a párt nor má it, azaz „párt sze rűt len”, az „ilyen ké pek” ké szí té se pe dig „a
kom mu nis ta er kölcs be üt kö zik”. Csi kós „elv társ”, a III. alap szer ve zet tag ja is az
őszin te ség hi á nyát ve tet te Ré vész sze mé re, il let ve a párt ve ze tő ség hi bá ját is fel ve -
tet te, mi sze rint nem el len őriz te meg fe le lő en a fo tó kör mun ká ját. Osváth Lászlóné
szá má ra pe dig az volt kü lö nö sen fel há bo rí tó, hogy a fi a ta lok ne ve lé sé vel meg bí -
zott DISZ-titkár egy ál ta lán ilyes mi re ve te med he tett.

Makovényi Ferencné, a III. alap szer ve zet tit ká ra Ré vész szem pont já ból po zi tí -
vab ban állt az eset hez, sze rin te ugyan is nem sza bad a párt nak „el vet nie” Ré vészt,
ha nem in kább ne vel nie kell. Var ga Já nos és Ki rály Lász ló sze rint egy DISZ-titkár -
nak er köl csös élet re kel le ne ne vel nie az üze mi fi a ta lo kat, Ré vész ezt az el vá rást sú -
lyo san meg sér tet te cse le ke de té vel. Var ga to váb bá azt is ki fo gá sol ta, hogy mi ként
le he tett egy ál ta lán en ge dé lyez ni az üzem te rü le tén be lü li fo tó zást. Gács „elv társ”
már lá tott Ré vész nél ko ráb ban is „ha son ló ké pe ket”, de még is meg le pő dött az ese -
ten. Sze rin te Ré vész csak a lány be csü le tét akar ta meg men te ni, ami kor le ta gad ta a
fo tók lé te zé sét. Gál Imre pe dig azt ész re vé te lez te, hogy neki és a fi a ta lok nak is fel -
tűnt, mi sze rint az üze mi if jú sá gi na pon Ré vész „csak Herczeg Má ri á val fog lal ko zott”.
Ez a meg jegy zés, és Gácsnak az az ész re vé te le, hogy „Ré vész elv társ fe le sé ge be te ges
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és ta lán ez vit te őt rá a fényképezésre” – utal arra a pletykára, amely szerint Révész
László viszonyt folytatott Herczeg Máriával.

A fe gyel mi bi zott ság tíz tag já ból te hát nyol can nyil vá ní tot tak vé le ményt a
párt tit ká ri fel ve ze tés után. A hoz zá szó lók kö zül hár man ki zá rást (Csi kós,
Osváthné, Var ga), né gyen szi go rú meg ro vást (Sze ke res, Makovényiné, Ki rály,
Gál) ja va sol tak párt bün te tés ként Ré vész Lász ló szá má ra, egy fő (Gács) nem
nyilatkozott előzetesen.

A ta gok ter mé sze te sen Herczeg Má ri á val is fog lal koz tak. Osváthné sze rint a
nő vi sel ke dé se rég óta nem meg fe le lő, már ko ráb ban is vol tak fe gyel mi ügyei a
mun ka he lyén. Var ga Já nos ja va sol ta Herczeg mun ka hely ről való el kül dé sét, ami -
hez Ki rály Lász ló is csat la ko zott, aki egy ben ja va sol ta Má ria szü le i nek a párt ve ze -
tő ség elé tör té nő be hí va tá sát is „el be szél ge tés vé gett”. Gács sze rint Herczeg a
mun ka he lyén amúgy is gyen ge mun kát vé gez, il let ve „édesany ját ba rát nő ként ke zel -
te”. Hogy ez zel pon to san mire cél zott, azt nem tud ni, ta lán arra gon dolt, hogy nem 
volt meg a kellő szülői tekintély a családban és emiatt kanászodott el a leány.

A tár gya lás első sza ka sza ezen elő ze tes vé le mény nyil vá ní tás ok kal te hát le zá -
rult. Ezt kö ve tő en be hív ták Ré vész Lász lót, hogy fejt se ki mon dan dó ját a tör tén -
tek ről. Ré vész el mond ta, hogy a fo tó szak kö ri sza bály za tot ő al kot ta, ami ben
rög zít ve van az a ki té tel is, hogy por nog ráf ké pe ket nem le het ké szí te ni a szak kör -
ben, akt ké pe ket is csak fel ügye let tel (de azt le het te hát). Az akt ké pek ké szí té se
sze rin te nem por nog ráf, to váb bá hangsúlyozta, hogy a felvételeket ki zá ró la g ta-
nulás céljából készítette.

Ré vész a to váb bi ak ban a Herczeg Má ri á val való vi szo nyá val kap cso la tos cél -
zá sok ra re a gált. El mond ta, hogy „sem lel ki, sem tes ti kap cso la ta” nem volt a lánnyal,
erre be csü let sza vát adja. Vissza uta sít ja te hát, hogy in tim vi szony ban lett vol na
Herczeg Má ri á val, er ről or vo si iga zo lást is be mu ta tott, amely a lány „érin tet len sé -
gét” bi zo nyít ja. To váb bá azt is ki emel te Ré vész, hogy nem kényszerítette Hercze-
get a vetkőzésre, azt a lány önszántából csinálta.

Em lé kez zünk csak vissza, mit is írt le ve lé ben Má ria a tör tén tek ről?
[…] Én nem olyan lány va gyok tit kár elv társ, aki csak úgy… az első szó ra! En gem több

hé ten át agi tált Ré vész elv társ, […] annyi időn át győz kö dött, olyan szé pen és meg győ ző en
agi tált és meg ígér te, hogy a Mes te ren kivül sen ki nem fog ja lát ni a ké pe ket. A vé gén pe dig
már fe nye ge tett, hogy ki tesz a DISZ-ből és a gyár ból is, ha még so ká ig ké re tem ma gam. […] 
nem vol tam én úgy a Ré vész elv társ sal, ne kem er ről pa pí rom is van! Az igaz, hogy ő sze ret -
te vol na, de én nem hagy tam, csak a ké pe ket, de az nem ti los, nincs iga zam tit kár elv társ?

De tér jünk vissza Ré vész Lász ló tár gya lá sá hoz: Ré vész tör té ne tét a fe gyel mi bi -
zott ság tag jai ter mé sze te sen nem hagy ták szó nél kül. Var ga Já nos kér dé sei nem is
tűn nek lég ből ka pott nak: „Mint DISZ tit kár és mint mér nök nem e gon dolt arra, hogy
fe let te állt a lány nak, nem e fog ja a lány meg mu tat ni va la ki nek a ké pet, mely a DISZ rom -
bo lá sát se gí te né elő. Minthogy már töb ben tud nak a női öl tö ző ben a do log ról, már is rossz
ha tás sal van a DISZ ve zetőségre.” Azaz Var ga arra utalt ki je len té sé ben, hogy Ré vész
mind fog lal ko zá sa, mind párt tiszt sé ge mi att Herczegnél ma ga sabb po zí ci ó ban
volt, va gyis elő for dul ha tott a ha ta lom mal való vissza élés (Ré vész ré szé ről), il let ve 
az el di csek vés ve szé lye (Herczeg ré szé ről). A töb bi hoz zá szó ló is fő ként azt fir tat -
ta, mi lyen vi szony volt Révész és a lány között, illetve miért nem gondoltak arra,
hogy tettüknek milyen következményei lehetnek.

Ré vész vá la szá ban még egy szer le szö gez te, hogy köz te és Má ria kö zött sem mi -
lyen er kölcs te len do log nem tör tént, a XVIII. ke rü le ti 5. sz. kör ze ti or vos 1956. már -
ci us 27-ei iga zo lá sa a bi zo nyí ték erre. A to váb bi ak ban min den erre vo nat ko zó
cél zás Ré vész sze rint a be csü let sér tés ha tá rát sú rol ja. Más részt ő szi go rú an meg -
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kér te a lányt, hogy ne mu tas sa meg sen ki nek a ké pet, de ezek sze rint „a női hi ú ság”
győ zött. Ré vész fe le lős sé gét csu pán ab ban is mer te el, hogy nem egy DISZ ve ze tő -
sé gi ta got kel lett vol na fel kér nie mo dell nek, il let ve nem lett vol na sza bad a ké pek -
nek sem nyil vá nos ság ra ke rül ni ük. Ré vész be is mer te, hogy ak kor is hi bá zott,
ami kor meg bí zott Má ria ti tok tar tá si ígé re té ben. A ké pe ket azon ban to vább ra sem
tar tot ta er kölcs te len nek. A párt hoz való őszin tét len ma ga tar tá sá nak pe dig csu pán
az volt az oka, hogy meg kí ván ta vé de ni a lány becsületét, de amikor kiderült,
hogy a pártvezetőség tud a képekről, akkor teljesen feltárta Udvardy Lajos előtt a
történteket.

Ré vész sze rint ezt az ügyet fel fúj ták, nem tart ja ak ko ra vét ség nek, mint amek -
ko ra szó be széd és el já rás ke re ke dett be lő le. Sze rin te a párt ve ze tő sé ge is hi bás, mi -
vel nem volt meg fe le lő en tisz táz va, mi lyen fel vé te le ket le het a fo tó szak kör ön
be lül ké szí te ni. Ré vész ki fej tet te vé gül, hogy úgy érzi a párt ve ze tő ség bi zal mat lan
vele szem ben, hi szen hi á ba adta kom mu nis ta be csü let sza vát, hogy sem mi lyen tes -
ti kap cso la ta nem volt Herczeg Máriával, az ügyében eljárók továbbra is kétségbe
vonják ezen állítását.

Sze ke res Fe renc erre re a gál va ki je len tet te, hogy egy or vo si iga zo lás nem el len -
sú lyoz za azt a hírt, ami már el ter jedt az üzem ben Má ri á val való vi szo nyá ról. Sze -
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ke res sze rint Ré vész ab ban min den kép pen hi bás, hogy egy ál ta lán ilyen plety kák
nap vi lág ra ke rül het tek. Sze rin te egy DISZ-titkárnak fe le lős ség gel kell min dig cse -
le ked nie, Ré vész erről nyilvánvalóan többször is megfeledkezett.

A tár gya lás vé gén Udvardy La jos, a bi zott ság el nö ke még egy szer meg kér dez -
te Ré vész Lász lót, mennyi ben tart ja hi bás nak ma gát az ese mé nyek ben. Ré vész
erre is mét ki je len tet te, hogy er köl csi szem pont ból tel je sen ár tat lan nak te kin ti ma -
gát. A fo tó kat nem mint DISZ-titkár, ha nem mint fo tó szak kö rös ké szí tet te. Vá la -
sza után a meg hall ga tás számára véget ért, Révész elhagyta a pártirodát.

Az íté let

Rö vid vita után meg szü le tett az íté let, Ré vészt vissza hív ták az iro dá ba. A Nö -
vény olaj- és Szap pan gyár párt szer ve zet ének fe gyel mi bi zott sá ga az ügy vég le ges
ki vizs gá lá sá ig fel füg gesz tet te Ré vész Lász lót a DISZ-titkári fel ada tok el lá tá sa alól. 
To váb bá az el kö ve tett cse le ke de té ért „szi go rú meg ro vás” párt bün te tés ben ré sze sí -
tet te.
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Ré vész el fo gad ta az íté le tet, egy ben ígé re tet tett arra, hogy ha a párt szer ve zet
bí zik ben ne, ak kor a vég ső dön tés után is mét el lát ná a DISZ-titkári fel ada to kat.
Arra a ké ré sé re, hogy ha „nem fel tét le nül fontos”, ak kor az üze men be lül ne kap jon
az ügy nagy nyil vá nos sá got, Udvardy párt tit kár az zal vá la szolt, hogy ezzel már
Révész elkésett.

A fe gyel mi bi zott ság a fen ti íté let mel lett ja va sol ta a vál la lat ve ze tő sé gének,
hogy Herczeg Má ri át tá vo lít sák el az üzem ből, to váb bá a párt ve ze tő ség hí vas sa be 
szü le it egy, a le ány ne ve lé sé vel kap cso la tos el be szél ge tés re. A fe gyel mi bi zott ság
ezen fe lül aján lást tett a párt ve ze tő ség felé, hogy vizs gál ja ki a fo tó szak kör mű kö -
dé sét: de rít se ki, hogy kik és mi lyen fel vé te le ket ké szí tet tek az üze men be lül, és ez -
zel vé tet tek-e az éber ség re vo nat ko zó ren del ke zé sek el len. Ez zel a Nö vény olaj-
gyár párt szer ve ze te le is zárta az ügyet, és a fegyelmi ítéletet elküldte a X. Kerületi
PB-nek jóváhagyásra.

A ke rü le ti fe gyel mi bi zott ság azon ban nem ér tett egyet az íté let tel: „Mint
DISZ-titkár és mint üzem mér nök [Ré vész Lász ló] párt sze rűt le nül vi sel ke dett, ahe lyett
hogy a fi a ta lo kat ne vel te vol na, en nek el len ke ző jét cse le ked te, az üze men be lül mint a fo tó -
szak osz tály ve ze tő je fi a tal lány ról kü lön bö ző, meg nem en ge dett er kölcs te len fel vé te le ket
ké szí tett. Sú lyos bí tó nak kell te kin te ni azt a kö rül ményt, hogy nem csak a vál la la ton be lül,
de a vál la la ton kí vül is ké szí tett ha son ló fel vé te le ket.” Az íté le tet ezért a fe gyel mi bi zott -
ság „szi go rú meg ro vás, mint utol só fi gyel mez te tés re” ja va sol ta meg vál toz tat ni, ame -
lyet 1956. má jus 12-ei ha tá ro za tá ban a X. Ke rü le ti VB is el fo ga dott, a fe gyel mi
bi zott sá gi in dok lást tel jes egé szé ben át vé ve.25

Ré vész Lász lót már az üze mi párt ve ze tő sé gi fe gyel mi ülés után fel füg gesz tet -
ték funk ci ó já ból. Erre utal, hogy amíg az 1956. I. ne gyed évi üze mi párt szer ve ze ti
mun ka terv ben még ő volt a fe le lő se a vál la la ti DISZ-munkának, ad dig az 1956. áp -
ri lis 4-én ké szült II. ne gyed évi mun ka terv ben Udvardy La jos neve volt e fel adat
irá nyí tó ja ként fel tün tet ve.26 To váb bá a mun ka terv in téz ke dést ter ve zett az üze mi
DISZ-szervezet ve ze tő sé gé nek ki egé szí té sé vel kap cso lat ban. Azt nem si ke rült
meg ál la pí ta nom az irat anyag hi á nyai mi att, hogy ez az in téz ke dés Ré vész párt -
kar ri er je vé gé nek, il let ve Herczeg Má ria el bo csá tá sá nak, ne tán mind ket tő nek a
jele. Ré vész ké sőb bi sor sá ról je len leg annyi in for má ció áll a ren del ke zé sem re, mi -
sze rint 1958-ban még az üzem ben dol go zott mér nök ként, azaz a fe gyel mi ha tá ro -
zat va ló szí nű leg nem érin tet te az ál lá sát.27 Va ló szí nű sít het jük te hát, hogy Ré vész
nem fel leb be zett, hi szen ko ráb ban az alap szer ve zet ha tá ro za tát is el fo gad ta. A sú -
lyo sabb íté let el fo ga dá sá ra azért le het kö vet kez tet ni, mert Ré vész nyil ván már az
első íté let nél is tar tott a párt ból való ki zá rás, és az ezzel gyakran együtt járó
munkahelyről való elbocsátás veszélyétől. Mivel a kerületi VB sem zárta ki a párt
tagjai közül, ezért valószínűsítem, hogy Révész elfogadta a határozatot.

A tör té net to váb bi, főbb sze rep lői kö zül Herczeg Má ria sor sá ról nincs több in -
for má ci óm, de va ló szí nű leg el bo csá tot ták a mun ka he lyé ről. Udvardy La jos párt -
tit kár az 1956-os for ra da lom után is mét be ke rült az új já a la kult alap szer ve zet
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25 A párt bün te té sek sor rend je a leg sú lyo sabb felé ha lad va: dor gá lás, meg ro vás, szi go rú meg ro -
vás, szi go rú meg ro vás vég ső fi gyel mez te tés sel, ki zá rás. IZSÁK, 1998. 41., il let ve MDP, 1954. 645.
26 BFL XXXV.105.c 212. őe. Az MDP Nö vény olaj- és Szap pan gyár párt ve ze tő ség ének mun ka ter -
vei, 1956.
27 BFL XXXV.15.c 1958. 94. őe. Az MSZMP Nö vény olaj- és Szap pan gyár alap szer ve zet ének tag -
gyű lé si jegy ző köny ve, 1958. feb ru ár 6.



ve ze tő sé gé be, igaz a párt tit ká ri po zí ció he lyett be kel lett ér nie az agitp rop. tit ká ri
funk ci ó val.28

Kö vet kez te té sek

El ér kez tünk te hát az akt fo tós és mo dell je tör té ne té nek a vé gé re. Van nak kér dé sek
azon ban, ame lyek re nem si ke rült vá laszt kap ni: volt-e in tim vi szony Ré vész Lász -
ló és Herczeg Má ria kö zött, vagy csu pán al ko tó és mo dell kap cso la ta jel le mez te
együtt lé tü ket? Ezt va ló szí nű leg so sem fog juk meg tud ni. Ahogy az sem de rül már
ki soha, hogy ön ként vál lal ta-e a lány a fo tó zást, vagy volt sze re pe eb ben a DISZ-
titkár és üzem mér nök ha tal mi hely ze té nek is. Azon ban ta nul má nyom szem pont -
já ból ezek ta lán nem is annyi ra lényeges kér dé sek.

Mi ért is le het ér de kes ez az ügy? Nem el ső sor ban azért, mert csa tol ták a jegy ző -
könyv höz az omi nó zus – va ló ban mű vé szi jel le gű – fo tó kat, ha nem tör té né szi
szem pont ból in kább azért, mert az eset ből egy ál ta lán fe gyel mi el já rás lett. Azaz
Ré vész Lász ló meg sze gett egy olyan nor mát a ha tal mat kép vi se lő párt szer ve zet
sze rint, amit nem lett vol na sza bad, és ezért el já rást in dí tott a párttisztségviselő el -
len. De mi az a ha tár, amit hő se ink át lép tek, ami ért a fo tóst (va ló szí nű sít he tő en)
leváltották funkciójából, a modellt pedig elküldték munkahelyéről?

Ré vészt a fe gyel mi íté let ben párt sze rűt len és er kölcs te len ma ga tar tás cím ké vel
bé lye gez ték meg, és szab ták ki rá a má so dik leg sú lyo sabb párt bün te tést. A párt -
sze rűt len ma ga tar tás a párt ál la mi idő szak ké zi köny vei sze rint olyan vét ség, ame -
lyet ak kor kö vet el va la mely párt tag, ha „a kom mu nis ta párt cél ja i nak, ide o ló gi ai és
szer ve ze ti el ve i nek, fe gyel mé nek, er köl csi fel fo gá sá nak meg nem fe le lő, eze ket sér tő; nem
párt sze rű” tet tet hajt vég re.29 A párt sze rű ség gel, a párt fe gye lem és a párt er kölcs
kér dé se i vel en nél konk ré tab ban fog lal ko zik az MDP prog ram nyi lat ko za ta, il let ve
a párt meg ala ku lá sa kor lét re ho zott szer ve ze ti sza bály zat, a párt al kot má nya.30

A párt tag ok kö te les sé ge töb bek kö zött: a for ra dal mi harc az im pe ri a liz mus el len,
az éber ség, a párt hoz való őszin te hoz zá ál lás, a mar xiz mus–le ni niz mus ta ní tá sa i -
nak el sa já tí tá sa, a párt vas fe gyel mé nek be tar tá sa, a mun ka fe gye lem te rén pél da -
adás, a köz er köl csök vé del me stb.31 E lo gi ka sze rint Ré vész va ló ban párt sze rűt-
le nül vi sel ke dett ak kor, ami kor meg pró bál ta fél re ve zet ni Udvardy La jost a ké pek
lé te zé sé nek ta ga dá sá val. Szin tén a párt sze rűt len ma ga tar tás ra utalt Var ga Já nos
hoz zá szó lá sa is, ami kor a DISZ-titkártól, va gyis egy ve ze tő tiszt sé get be töl tő, a fi a -
tal kom mu nis ták irá nyí tá sá val meg bí zott párt tag tól el vár ha tó fe le lős ség tu dat ra
hív ta fel a fi gyel met, il let ve hang sú lyoz ta en nek hi á nyát Ré vész nél. Az már egy
má sik ta nul mány fel ada ta len ne, hogy meg vizs gál ja, mennyi re volt be tart ha tó az
a mes ter sé ges sza bá lyo zó rend szer, amit a kom mu nis ta párt meg al ko tott sa ját tag -
jai szá má ra.32

A kom mu nis ta er kölcs fo gal mát a párt sze rűt len ma ga tar tá sé nál azért ne he zebb
meg ha tá roz ni, mi vel a ki fe je zést a párt ál la mi idő szak ban gyak ran han goz tat ták, de
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28 BFL XXXV.15.c 1956–1957. 76. őe.; va la mint XXXV.15.c. 1958. 94. őe. Az MSZMP Nö vény olaj-
és Szap pan gyár alap szer ve zet ének tag gyű lé si jegy ző köny vei, 1957–1958.
29 ÉRTELMEZŐ SZÓ TÁR, 1961. 675., vö. VASS, 1976. 509.
30 IZSÁK, 1998. 15–32., il let ve 33–41. A szer ve ze ti sza bály zat mó do sí tá sát lásd MDP, 1954. 630–647.
31 IZSÁK, 1998.
32 A ha ta lom ál ta lá nos fe gyel me zé si me cha niz mu sa i ról lásd FOUCAULT, 1990., kü lö nö sen 185–266.



nem de fi ni ál ták. Erre vo nat ko zó an sem az 1970-ben ki adott, Le nin nek a kom mu nis -
ta er kölcs ről szó ló össze gyűj tött írá sai nem ad nak egy ér tel mű uta sí tá so kat,33 ahogy
az MDP prog ram nyi lat ko za ta és szer ve ze ti sza bály za ta sem. A prog ram nyi lat ko -
zat a köz er kölcs vé del mé nek kér dé se kor fog lal ko zik a prob lé má val: „A párt új de -
mok ra ti kus köz er kölcs és köz szel lem ki ala kí tá sát szor gal maz za: a kö zös ség, a nép, a haza
ön zet len szol gá la tá nak, a mun ka sze re te té nek és meg be csü lé sé nek, a nem ze ti füg get len ség, a
nép ér de ké ben való ön fel ál do zás nak és bá tor ság nak szel le mé ben. A párt arra ne vel, hogy a
köz ér de ket a ma gán ér dek fölé kell he lyez ni.”34 Ese tünk ben te hát az akt fo tó zás té nye köz -
vet le nül nem üt kö zött a köz er kölcs be, mint azt Ré vész Lász ló is bi zony gat ta a tár -
gya lá son. Azon ban a párt prog ram nyi lat ko za ta fog lal ko zik a mű vé sze tek
sze re pé vel is: „A párt el uta sít ja a »mű vé szet a mű vé sze tért« re ak ci ós, pol gá ri el vét, ma gas
szín vo na lú, a va ló sá got, te hát a nép éle tét és har ca it áb rá zo ló, az igaz sá got ke re ső, a de mok ra -
ti kus népi esz mék győ zel mét hir de tő op ti mis ta mű vé sze ket kí ván.”35 Töb bek kö zött ez a
szo ci a lis ta re a liz must hir de tő mon dat ha tá roz ta meg dön tő en 1949–1956 kö zött a
mű vé sze(te)k ma gyar or szá gi hely ze tét és le he tő sé ge it.36

Ha nincs is ben ne köz vet le nül a fen ti so rok ban, de a köz ér dek nek a ma gán ér -
dek fölé he lye zé se azt je len tet te, hogy a párt szer ve ze tek igye kez tek vissza fog ni az
em be rek egyé ni sé gé nek ki tö ré sét, a má sok tól való kü lön bö zést. En nek je gyé ben
min den olyan mű vé szi al ko tást, vi sel ke dést de ka dens nek és kis pol gár inak, va -
gyis el len sé ges nek mi nő sí tet tek, ami az át lag tól, az egy for ma ság tól, va gyis a kom -
mu niz mus nor má i tól való el té rést je len tet te. Az akt fo tók ké szí té se nyil ván va ló an
nem a szo ci a lis ta re a liz mus és a kom mu nis ta er kölcs ki tel je se dé sét je len tet te, ami -
vel Ré vész Lász ló is tisz tá ban le he tett. Nem te kint het jük te hát vé let len nek, hogy
ti tok ban akar ta tar ta ni az akt fo tó zás té nyét. Ér de kes azon ban a párt szer ve zet re a -
gá lá sa is, ugyan is nem iga zán tud tak a fe gyel mi bi zott ság tag jai mit kez de ni a
meztelen lányt ábrázoló felvételekkel, hiszen egyúttal bélyegezték klerikálisnak
is, és a kommunista erkölcs ellen vétkezőnek is a fotózgató DISZ-titkárt.

*

A ta nul mány vé gén szo kás össze fog la lást adni az ol va só szá má ra a tör té nész ál tal
ki de rí tett té nyek ről és a tör té ne ti va ló ság ról. Én et től el te kin te nék, hi szen a hi á -
nyos ada tok és az egy ol da lú for rás adott sá gok mi att csu pán a sa ját tör té ne te met
me sél he tem el mind ar ról, ami szá mom ra ki de rült Ré vész Lász ló ügyé ből.37

De ter mé sze te sen nem ál lí tom, hogy más tör té ne tek nem le het nek ugyan ilyen ér -
vé nye sek az eset ről.38

Ré vész Lász ló, a bu da pes ti mun kás csa lád ból szár ma zó, egye te met vég zett fi a -
tal em ber előtt ígé re tes jövő állt 1954-ben; ma gas po zí ci ó ban, mér nök ként ke rült a
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33 LENIN, 1970.
34 A Ma gyar Dol go zók Párt ja prog ram nyi lat ko za ta, il let ve szer ve ze ti sza bály za ta. (1948. jú ni us
13–14.) Lásd IZSÁK, 1998. 29.
35 IZSÁK, 1998. 30.
36 A té má ról bő veb ben lásd STANDEISKY, 1998.; STANDEISKY, 2005.
37 Élve a klasszi kus szo ci a liz mus ra oly jel lem ző ön kri ti ka esz kö zé vel, be kell val la nom a ked ves
ol va só nak, hogy nem volt mó dom a lé te ző, és szá mí tás ba ve he tő for rá sok (fő ként DISZ-, il let ve
vál la la ti ira tok) szisz te ma ti kus fel dol go zá sá ra, de amennyi re si ke rült ezek nek utá na jár nom, ab -
ból úgy tű nik, hogy a tör té net(ek)re néz ve túl zot tan ér de mi in for má ció fel buk ka ná sa már nem
vár ha tó ezek ből az anya gok ból.
38 A tör té ne ti meg is me rés korlátairól és az ez zel össze füg gés ben a nem zet kö zi (és cse kély mér -
ték ben a ha zai) tör té net tu do mány ban be kö vet ke zett vál to zá sok ról lásd JÁSZBERÉNYI, 2001; il let ve
GYÁNI, 2000.; GYÁNI, 2007.



kő bá nyai Nö vény olaj gyár al kal ma zá sá ba. Be lé pett a párt ba, majd nem so ká ra az
üze mi if jú sá gi szer ve zet ve ze tő je lett. Te het sé ges és lel kes fi a tal ként be le ve tet te
ma gát a vál la lat éle té be: több ipa ri újí tás is a ne vé hez fű ző dött. Az 1956-os év
ebben a számára kedvező helyzetben köszöntött rá.

1956-ban már más sze lek fúj tak, mint Sztá lin ide jé ben: ta lán épp az akt fo tók ké -
szí té sé nek ide jén me sélt Rá ko si Má tyás az MDP KV előtt Hrus csov szov jet első tit -
kár be szé dé ről.39 A Sztá lint el íté lő be széd ről Ré vész ek kor még nem tud ha tott, de
a le ve gő ben már érez ni le he tett, hogy vál to zás ké szül, a kom mu nis ta dik ta tú ra ek -
kor már kö zel sem volt olyan szi go rú, mint ko ráb ban. Ré vész is ta lán el kezd te tá -
gí ta ni a szá má ra ad dig meg nem kér dő je le zett, a párt ál tal meg sza bott ha tá ro kat.
Az egyik ilyen is mert kí sér le te si ke rült is, hi szen a fo tó szak osz tály – és ben ne az
akt fo tó zást le he tő vé tevő szak kö ri sza bály zat – lét re ho zá sa az ő öt le te volt. Ré vész
üzem mér nök ként és párttisztségviselőként va ló szí nű leg töb bet en ged he tett meg
ma gá nak, mint egy egy sze rű üze mi mun kás, és ezt fel is is mer te. De nem az eset le -
ges ha tal mi le he tő sé ge i vel élt vissza, ha nem abba a köz er kölcs től tá vo li, bi zony ta -
lan szfé rá ba me rész ke dett, ami től a párt min dig is tá vol kí ván ta tar ta ni tag ja it.
De úgy lát szik 1955 végén, 1956 elején már nem figyelt fel mindenre a „Párt vi gyá -
zó tekintete”.

Az én tör té ne tem ben Ré vész va ló ban a mű vé szi haj la ma it kí ván ta ki él ni az akt -
fo tó zás sal és nem fel té te le zem, hogy ha tal mi szó val kényszerítette Herczeg Má ri -
át a fel vé te le ken való sze rep lés re. Ezt va ló szí nű leg nem is te het te vol na meg,
hi szen DISZ-titkárként nem állt ma ga sabb po zí ci ó ban, mint a lány alap szer ve ze ti
tit ká ri funk ci ót be töl tő édes any ja. A fo tó zás mö göt ti eset le ges szán dé kok ról nem
tud ha tunk: va jon a le ány nak a csa lád és a kon ven ci ók, il let ve a fér fi nek a szo ci a lis -
ta re a liz mus el le ni lá za dá sát ér het jük tet ten az ese mé nyek ben? Ezt ter mé sze te sen
bi zo nyí té kok hí ján nem je lent het jük ki. A fo tós és a lány kap cso la tá ra néz ve ta lán
né mi leg árul ko dó az az in for má ció, ami Ré vész be te ges ke dő fe le sé gé ről szól a ká -
der jel lem zés ben, il let ve a fe gyel mi tár gya lá son el hang zott meg jegy zé sek (Gács,
Gál) is a fo tós és a mo dell kö zöt ti szo ro sabb kap cso lat ra utal nak. Akár mi is volt az
oka, min den eset re a fo tó zás meg tör tént, amit a lány va ló szí nű leg ka land ként fo -
gott fel, és ez egyút tal jó le he tő sé get adott neki arra, hogy di cse ked jen a női öl tö ző -
ben a mun ka tár sak előtt. Azon ban ez Má ri á tól nagy meg gon do lat lan ság volt,
hi szen az akt fo tó zás nem ma rad ha tott ti tok ban az eh hez hoz zá nem szo kott – akár
irigy, akár csak meg döb bent – vál la la ti dol go zók kö zött. A szo ci a lis ta vál la lat min -
den nap ja it az eset ala po san felkavarta, szárnyra kelt a pletyka, és a helyi pártszer -
ve zet sem vette jó néven a nyugodt munkahelyi körülmények megzavarását.
A képek valamilyen úton-módon eljutottak az üzemi párt tit kár kezébe, és in nen-
től már ismert a történet.

Ko ránt sem ál lí tom azon ban, hogy ez az ér tel me zés az egye dü li, ami be mu tat -
hat ja, mi is tör tént Lász ló val és Má ri á val. A párt tit kár sa já tos in terp re tá ci ó ja és a
fe gyel mi bi zott ság tag ja i nak el kép ze lé sei mel lett egy to váb bi le het sé ges tör té ne tet
vá zol fel pél dá ul Má ria le ve lé nek tar tal ma, amely sze rint nem a mű vé szi fel fe de -
zés vágy és az eset le ges románc, hanem a hatalmi helyzet van az aktfotózás
hátterében.

SIC ITUR AD ASTRA 60. (2009) 219

EGY PÁRT SZE RŰT LEN AKT FO TÓS

39 A Szov jet unió Kom mu nis ta Párt ja 1956. feb ru ár 14–25. kö zött tar tot ta XX. kong resszu sát.
A kong resszus leg fon to sabb ese mé nye Hrus csov tit kos, Sztá lin te vé keny sé gét bí rá ló be szé de
volt. Ide ha za Rá ko si Má tyás tar tott er ről rö vid be szá mo lót az MDP KV 1956. már ci us 12–13-ai
ülé sén, ame lyet ké sőbb a párt-alap szer ve ze ti tag gyű lé sek is meg tár gyal tak. Az ülést lásd MOL
M-KS 276.f 52. cs. 33. őe. 1956. már ci us 12–13.



Ezt a tör té ne tet vi szont nem tá maszt ják alá lé te ző for rá sok, ugyan is Má ria le ve -
le egy ál ta lam ki ta lált tör té ne ti for rás. A fik tív le vél meg írá sá hoz az ve ze tett, hogy
a for rá sok át né zé se, ér tel me zé se, va gyis a ku ta tás és szö veg al ko tás fo lya ma ta so -
rán egy re több olyan tör té net va ri á ció is fel tá rult előt tem, ami egy aránt va ló sze rű -
nek tűnt szá mom ra, azaz akár meg is tör tén he tett (vol na). Így hi á ba is gon dol nák
az ol va sók kö zül ta lán töb ben is, hogy Má ria tör té ne te tű nik va ló sze rűbb nek, ezt
írá sos for rá sok kal nem le het bi zo nyí ta ni. Az ál ta lam meg írt – idé ző je lek nél kü li –
le vél rész le tek ezért egy olyan le het sé ges tör té ne ti in terp re tá ció kel lé kei, ame lyek
akár ki ol vas ha tó ak is le het nek a fenn ma radt for rá sok ból. Bár a fe gyel mi jegy ző -
könyv anya ga alap ján én egy má sik ér tel me zés mel lett tet tem le vé gül a vok som,
de az irat anyag hi á nyosságai, il let ve ele ve egy ol da lú, csak a ha ta lom kép vi se lői ál -
tal írott ver zi ó ja mi att nem sza bad azt hin nünk, hogy biz to san az ál ta lam vá zolt
cse lek mény tör tént meg. Sőt, igen va ló szí nű, hogy a va ló já ban meg tör tént ese mé -
nyek Má ria tör té ne té nek (va gyis a má sik történetemnek) sem fe lel tet he tő ek meg.
Gyáni Gá bor ral egyet ért ve azt kí ván tam ta nul má nyom ban be mu tat ni, hogy
„[m]iközben múlt ból csak egy van, ugyan ak kor szá mos el té rő dis kur zus szól hat róla, mint
ahogy sok fé le tör té nel met ír tak már ed dig is ugyan ar ról a múltról”.40 A fik tív for rás sal az 
volt a szán dé kom, hogy rá mu tas sak, mennyi re ki van szol gál tat va meg ma radt
for rá sa i nak a tör té nész és mi lyen fe le lős sé ge van ab ban, ha ezek ből csi nál tör té ne -
te ket, il let ve tör té nel met. El já rá som ban azt a fő sza bályt, il let ve az ab ból kö vet ke -
ző le he tő sé ge ket azon ban igye kez tem tisz te let ben tar ta ni, amit Reinhart Koselleck 
fo gal ma zott meg igen szel le me sen: „A for rá sok el len őr zé se meg szab ja, hogy mit nem
sza bad ál lí ta ni. A le het sé ges állításokat azon ban nem írja elő.”41

Mi le het vé gül tör té ne tünk konk lú zi ó ja? Az olasz mikrotörténészek – pon to -
sab ban Eduardo Grendi – ál tal be ve ze tett „ki vé te le sen nor má lis” fo gal ma sze -
rint,42 ak kor is mer het jük meg job ban az egyén le he tő sé ge it a tár sa da lom ban, ha a
ki vé tel eset, a nem meg szo kot tat vizs gál juk.43 Ré vész az akt fo tók ké szí té sé vel át -
lép te a párt ál tal ki je lölt nor mák ha tá ra it, va gyis meg sér tet te a „kom mu nis ta er -
köl csöt”, ami ért bün te tés járt. Ré vész (és a mo dell) cse le ke de te te hát ki vé te les nek
szá mí tott, hi szen nem volt nor ma kö ve tő, de 1956-ban – úgy tű nik – még is meg volt 
erre a tör té ne ti le he tő ség. Az eset ér tel me zé sét azon ban más di men zi ó ba he lye zi
az a tény, hogy 1948–1956 kö zött – becs lé sem sze rint – leg alább 20–30.000 (vagy jó -
val több) párt fe gyel mi ügy zaj lott le a ke rü le ti jogú párt bi zott ság ok előtt.44 Va gyis
nem te kint het jük Ré vész ese tét ki vé te les nek ab ból a szem pont ból, hogy a párt nor -
má it nem csak ő hág ta át. Bár ab ban a te kin tet ben minden bizonnyal egyedi
Révészék története, miszerint aktfotók készítése valószínűleg nem tartozott a
leggyakoribb normasértések közé.

A fe gyel mi ügy vé gét töb bé-ke vés bé is mer jük, az íté let meg szü le tett. A fe gyel -
mi bün te tés ki sza bá sá nál lát hat tuk, hogy meg osz lot tak a vé le mé nyek Ré vész tet -
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40 GYÁNI, 2000. 14.
41 KOSELLECK, 2003. 174.
42 A mikrotörténelemről töb bek kö zött lásd CZOCH, 1999.; LEVI, 2000.; SZIJÁRTÓ, 2006.
43 Ér tel me zé sem in kább az Alltagsgeschichte kép vi se lő i nek fo ga lom ma gya rá za tá hoz kö ze lít. Vö.
MEDICK, 2000.
44 Becs lé sem alap ja az a több mint 250 do boz nyi irat anyag (do bo zon ként vál ta ko zó, 80–120
üggyel), amely a ke rü le ti párt bi zott ság ok előtt le zaj lott párt fe gyel mi ügye ket tar tal maz za. A
pon tos szám az irat anyag hi á nyos sá gai mi att va ló szí nű leg so sem lesz meg ál la pít ha tó. Jö ven dő
dok to ri disszer tá ci óm ban – több ke rü let fe gyel mi ügye i nek adat sze rű fel dol go zá sa után – kí sér -
le tet te szek a téma ala po sabb, sta tisz ti kai vizs gá la tá ra is. A disszer tá ció mun ka cí me: Akik a Párt
el len vét kez tek: párt fe gyel mi el já rá sok Bu da pes ten az MDP idő sza ká ban (1948–1956).



té nek meg íté lé sé ben. A sze mé lyes mo ti vá ci ók, is me ret sé gek fel de rí té se már egy
igen ala pos mikrotörténeti ku ta tást je len te ne, ha ilyen egy ál ta lán meg va ló sít ha tó.
En nek hi á nyá ban csu pán arra kö vet kez tet he tek, hogy az akt fo tók ké szí té sét
ugyan egy ér tel mű en el ítél ték a fe gyel mi bi zott ság tag jai, de nem min den ki tar tot -
ta azt a leg sú lyo sabb vét kek egyi ké nek. A bün te tés meg tör tént, az egyen súly ide -
ig le ne sen hely re állt, hogy az tán ok tó ber ben már egy teljesen más esemény miatt
forduljon fel ismét a Növényolaj- és Szappangyár élete. De ez már egy másik
történet.
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