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Galgóczi Er zsé bet 1956-ban

Be lõ lem öt ven hat csi nált írót. Mint ha há lyo got ope rál tak vol na le a sze mem rõl, 
egyik pil la nat ról a má sik ra meg ér tet tem min dent. De csak vis  sza me nõ leg, öt ven ha tig. 
Öt ven ha tot nem ér tet tem, és kö rül be lül egy évig nem ér tet tem az öt ven hat utá ni po li ti kát 
sem”– ír ta nap ló já ban.

„Ha za fe lé Nagy vá ra don be mond ta a han gos be szé lõ, hogy Ma gyar or szág ra nem 
köz le ked nek a vo na tok. Heten el in dul tunk gya log. Négy nap alatt ér tünk Bu da pest re.”
– nyi lat koz ta Bertha Bulcsunak.

„Püs pök la dány tól az or szág út és Pes ten min den sa rok: Ruszkije, igyitye damoj! Már 
ilyet is lát tam: Ruszkije go hom!” – ol vas ha tó nap ló já ban.

Ok tó ber 30-án ért ha za.
A nap ló ból idé zünk egy-két be jegy zést no vem ber 1-jei kel te zés sel:
„Kedd es te óta Pes ten va gyok. Az Ül lõi út nál jöt tünk át a Kör úton. Nem is mer tem rá! 

Ki égett há zak, ki lõtt tan kok, fel té pett kö ves út. Nem ég tek a vil la nyok. Egy hul lá ra majd nem 
rá lép tem. Ha nyatt fe küdt, szét ter pesz tett láb bal, s va la mi fe hér por ral volt be hint ve. Szom-
ba ton fent volt a bá tyám Pes ten, hoz tak egy te her au tó élel mi szert. Az egye te mi if jú ság 14 
pont ját az öcsé mék  – mû e gye te mis ták – fo gal maz ták, ked den, 22-én es te. Sok szo ro sí tot ták, 
s a di ák szál ló ban min den pa pír el fo gyott. Az öcsém éj jel jött el hoz zám (la ká sá ra), mert 
tud ta, hogy ren ge teg pa pí rom van, s el vit te. Az én pa pír ja i mon ter jesz tet ték a 14 pon tot. A 
Du nán túl ról jö võ te her au tók a Vasárhelyi Pál Di ák ott hon elõtt áll nak meg leg elõbb (Bar-
tók Bé la úton). Az öcsé mék (nem zet õrök) irá nyít ják õket, mi u tán a ma guk ré szét le ve szik. 
So ha még ilyen jól nem volt el lát va Bu da pest éle lem mel. Ez a pa rasz tok for ra dal ma is.”

Rész let egy ed dig pub li ká lat lan in ter jú ból

„…Az 56-os ese mé nyek alatt nem vol tam Ma gyar or szá gon.
– Ha nem? 
– Ro má ni á ban vol tam.
– Mit csi nál tál? 
– Hi va ta los kül dött ként. Ott hal lot tuk meg a do log nak hí rét, és rög tön ha za in dul tunk, 

de csak Nagy vá ra dig köz le ked tek a vo na tok, Ma gyar or szá gon szü ne telt a köz le ke dés. 
Nagy vá rad tól gya log jöt tem Bu da pest re, négy na pig gya lo gol tam, és 30-án ér tem ha za, 
te hát a vé gé re. 

– Te hát ok tó ber 30-án.
– Ok tó ber 30-án.
– Lá tod, ahogy most mon dod, ol vas tam va la hol egy ré gi in ter jú ban, hogy vi szont 

nem en ged tek át a Du na-hí don, és ak kor ha tá roz tad el, hogy Bu dán akarsz lak ni, mert 
on nan ha za tudsz gya lo gol ni Gyõr be.

– Igen, pon to san, az 56-os ese mé nyek mi att 18 ba rá to mat csuk tak bör tön be, vagy 
pe dig a bör tön elõl dis  szi dál tak, és fel té te lez ték, hogy ha itt hon let tem vol na az ese mé-
nyek alatt, ugyan azt csi nál tam vol na, mint a ba rá ta im, ho lott ez nem igaz. Én egy óva tos  
pa raszt va gyok, aki meg vár ja, hogy mer re ala kul a hely zet. Azok ban a za va ros idõk ben 
ezt nem le he tett meg ítél ni, te hát nem csi nál tam sem mit.

– És ez vol na az oka, hogy az tán so ha töb bet éle ted ben  se hol  nem vol tál stá tus ban, 
leg alábbis egy ide ig.

– Kér lek szé pen egy évig fe ke te lis tán vol tam, úgyhogy akár mit ír tam vol na, az sem  
je len he tett vol na meg. Utá na pe dig azt kö ve tõ év ben 18 no vel lá mat ad ták vis  sza. 

– 56 ret te ne tes nagy meg ráz kód ta tást je len tett, gon do lom nem csak ne kem, ha nem 
az egész ma gyar nép nek. Mint ha egy há lyo got le ope rál tak vol na a sze mem rõl, egész 
más képp kezd tem lát ni  az éle tet is, a rend szert is, ben ne sa ját sze re pe met, a pa raszt ság 
sor sát, és sze rin tem ez a ka tak liz ma hoz ta ki a va ló di lé nye met.”

(Tóth Gab ri el la: Galgóczi E. szü le tés nap já ra. 1985.)

GALGÓCZI ER ZSÉ BET

A fõ ügyész fe le sé ge
A  mû ke let ke zé sé nek kö rül mé nyei és utó éle te

Köz re ad ja Galgóczi Károlyné
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A mû for rá sá tól a meg je le né sig

1963-ban hal lot ta az író a gyõ ri me gyei fõ ügyész tör té ne tét Himódi Évá tól, a fõ ügyész
húgától. (Himódi Éva Pá pai Ka tó – az író leg idõ sebb nõ vé ré nek a lá nya – osz tály tár sa 
volt, egy  bu da pes ti Nem ze ti Szín ház- be li elõ adá son is mer ked tek meg.)

A tör té net a nap ló be jegy zé se alap ján:
„A gyõ ri me gyei fõ ügyész tör té ne te, Himódi Éva  báty ja.
56 után, 27 éves ko rá ban ki ne vez ték fõ ügyész nek. Õ ve zet te le az 56 utá ni pe re ket, õ 

ítél te ha lál ra az elõd jét, aki an  nyit fog lal ko zott ve le, a kez dõ vel, õ ítél te ha lál ra a vá ro si 
szín ház fõ ren de zõ jét, jó ba rát ját, és min den kit, aki sze re pet ját szott 56-ban és min den kit 
is mert. Ta lán be le ír ni a Gá li, meg An gyal Pis ta tör té ne tét. 

Még 56 elõtt, gya kor ló ügy véd ko rá ban fe le sé gül vet te a gép író nõ jét, egy rend kí vül 
kö zön sé ges nõt. Fõ ügyész ko rá ban, mert fi a ta lok vol tak és nem bír ta el vi sel ni a fe le lõs-
sé get, az as  szony volt a bi zal ma sa, ak kor még sze ret te.  Az tán az as  szony el kezd te csal ni 
fû vel-fá val,  el akart tõ le vál ni. De az as  szony nem volt haj lan dó vál ni. – Kép zeld el, sze-
re tek fõügyészné len ni – és az zal zsa rol ta, ha el vál nak, min dent ki tá lal a mi nisz ter nek, s 
õt hi va ta li ti tok tar tás meg sér té se mi att ha lál ra íté lik. Csap dá ba volt zár va s nem lá tott 
ki utat. Szí ven lõt te ma gát, de a go lyó el té ve dt, át fúr ta a tü dõt, a gyom rot és a ha sat. Egy 
hé tig esz mé let len volt s köz ben négy mû té tet haj tot tak vég re raj ta. – Most már élet ben 
ma rad – mond ta az or vos. S tény leg, egy hét után ma gá hoz tért. Been ged ték hoz zá az 
any ját, aki nek elõ zõ leg egész úton azt haj to gat ták: nem sza bad sír ni, nem sza bad sír ni. 
Nem sza bad sír ni! S az ágy nál tény leg nem is sírt, de a fo lyó son ös  sze esett. A fõ ügyész
éj jel, ami kor õri zet le nül hagy ták, le té pett ma gá ról min den kö tést, s haj nal ra el vér zett. 

Most már élet ben ma rad – mond ta a fõ or vos a te le fon ba. –  Most már élet ben kell 
ma rad nia, még ak kor is, ha ez el lent mond min den ed di gi is me re tünk nek az em be ri or ga-
niz mus ról.  A go lyó át fúr ta a tü dõt, a gyom rot, a has fa lat és a be le ket. Tu laj don kép pen 
az el sõ 24 órá ban meg kel lett vol na hal nia. En nek el le né re egy he te él. Öt mû té tet haj-
tot tunk raj ta vég re, há rom vér át öm lesz tés és ma haj nal ban ma gá hoz tért. ... Igen … 
át adom … Min den jót, mi nisz ter elv társ.”

To váb bi fel jegy zé sek a nap ló ban „A fõ ügyész fe le sé gé rõl”.
1963. dec. 21. 
„A fõ ügyész ha lá lát ked vem len ne meg ír ni, csak nem is me rem elég gé az ügyész mun-

ká ját és mun ka kö rül mé nye it.”
1964. jan. 2.
„Az or szág gyû lé si könyv tár ban vol tam dél után, kap tam egy kü lön szo bát. El ol vas tam 

az 56. ok tó be ri Nép sza bad sá got. ( !) Nem sok va ló sult meg ab ból, amit ab ban az idõ ben 
Ká dár ki-  meg be je len tett.”

1964. már ci us 2.
„Már 25 flekk kész. Ha po li ti kai okok mi att nem uta sít ják el, ez zel kész a kö te tem. 

Kö tet cím lesz.”
1964. már ci us 9.
„Be fe jez tem a re gényt.”
50 ol dalt le gé pelt és Fõvénynének szán dé ko zott ad ni. (Fövényné a fõ is ko lán esz té-

ti kata ná ra volt, majd nem min den írá sát a meg je le nés elõtt né ki ad el ol va sás ra, vé le mé-
nye zés re.)

1964. már ci us 15. 
„A Fõvénynének na gyon tet szik és a Vi rág Er zsi nek is.”
1964. áp ri lis 14.
„A Gö rög Lí vi á nak tet szik  A fõ ügyész fe le sé ge. Stí lu sa tö mör, ke mény, el len ál ló.”
 Áp ri lis 30.
„A Szép iro dal mi el fo gad ta. Vécseiné kö zöl te, hogy Gö rög Lí via sze rint min dig a 

ma gány do mi nál ben ne.” 
„Ha Fábri csi nál na fil met a fõ ügyész bõl, mi re el ké szül ne a for ga tó könyv, a fõ ügyész

nem fõ ügyész, ha nem fõ or vos, a re gény vé gén nem ön gyil kos len ne, ha nem ki tün tet nék.”
1964. jú ni us 20.
„Most jut eszem be: A fõ ügyész fe le sé gét úgy len ne ked vem ki ja ví ta ni, hogy idõn ként,

ahol az anyag kí ván ja, be le ír nám a Mik lós mo no lóg ja it. Gye rek ko rá ról, az egye te mi 
évek rõl, a po li ti ká ról, a sze re lem rõl – Te le van a vi lág meg ke resz telt és meg nem ke resz-
telt mo csok kal – és sa ját gyen ge sé gé rõl.” „Egy más hoz va gyunk kö töz ve, mint két fa da-
rab a víz ben, ha az egyik el me rül, el me rül a má sik is.”
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A „Fõ ügyészt”-t el vit te a Mag ve tõ nek – ír ja au gusz tus ban. Il lés End re saj nál ko zik ezen. 
Gö rög Lí via sze rint a „Fõ ügyész” jó kis re gény, a hi bái ki ja vít ha tók. 
1964. ok tó ber 26. 
„Át kell ír ni a Fõ ügyészt.”
1965. áp ri lis 26. 
„El pa na szol tam Tóth De zsõ nek A fõ ügyész fe le sé gét. Már áp ri lis 29-én vá la szolt 

Tóth De zsõ. Vég re va la ki meg ír ta, mi a hi bá ja a re gény nek. Úgy dön töt tem, hogy át írom
a Fõ ügyészt.”

No vem ber ben úgy dönt, hogy át ír ja. De cem ber re le gé pel ve kész. Még min dig a Mag-
ve tõ nél van. 

1966. feb ru ár 18. 
„Ha a Mag ve tõ nem fo gad ja el az Al ma nach ba A fõ ügyészt, ak kor a Szép iro dal mi 

be le te szi a kö tet be.”
Áp ri lis 9. 
Már át is vit te a Szép iro dal mi nak, „Gö rög Lí vi á nál van”.
No vem ber 2.
„A Kor társ dön tött, hoz za a feb ru á ri szám ban.”
1966. de cem ber 2.
„ A So mo gyi Tóth Sa nyi val be szél tem ma, azt mond ta nem elõ ször. A fõ ügyész fe le sé-

ge az utol só tíz év leg jobb kis re gé nye.” A Fövénynét okol ja azért, hogy nem je lent meg 
ak kor, ami kor meg ír ta.

A nap lók ban nincs több szó a meg je le nés rõl. Vé gül 1968-ban A fiú a kas tély ból cí mû 
kö tet ben je lent meg. 

Két kri ti kus – Sza bó B. Ist ván (… „1956-nak és kö vet kez mé nyé nek … ügyé szi 
fe le lõs sé gû ren de zé se”.), Mezey Emõ ke („Az 1956-os el len for ra da lom és azt kö ve tõ 
konszolidáció…”) – fog lal ko zik a kis re gén  nyel.

1969. áp ri lis 18.
„Osztovits Le ven te, a kecs ke mé ti szín ház dra ma turg ja kez de mé nyez te, hogy a szín ház 

sze ret né meg ren dez ni  A fõ ügyész fe le sé gét.”
Rö vi de sen el ké szül a váz lat. Ta lál ko zik a szín ház igaz ga tó já val és a ren de zõ vel. Hi va-

ta lo san is fel ké rik a da rab meg írá sá ra. 1970 ja nu ár já ban kész lett a da rab, már feb ru ár 
4-én el fo gad ták. A be mu ta tót áp ri lis 14-re tûz ték ki.

A szín há zi át dol go zás 

A he lyi saj tó ban a szer zõ aján lá sa:
„Az iro da lom ih le tõ je az élet, a va ló ság ban meg tör tént ese mé nyek – meg szûr ve és át ala-

kít va egy kon cep ció ér de ké ben, amely az író leg sa já to sabb mon da ni va ló ját hor doz za. 
Rend kí vü li idõk ben rend kí vü li ese mé nyek tör tén nek. Ilyen rend kí vü li idõ volt kö zel-

múl tunk tör té ne té ben az 56-os, 57-es év. Kö rül be lül tíz el be szé lést és egy szín mû vet 
– A fõ ügyész fe le sé gét – ír tam er rõl a kor szak ról, de még ko ránt sem ér zem ki me rít ve a 
ma gam szá má ra. 1957 ele jén va la hol a ha tár szé len le tar toz tat tak két em ber csem pész 
csa lá dot. Nem el írás: csa lá dot – ugyan is a csa lá dok min den tag ja, be le ért ve a gye re ke-
ket is, te vé ke nyen részt vet tek a dis  szi dá lók kül föld re jut ta tá sá ban. Va ló sá gos „láncot” 
épí tet tek ki ön ma guk ból Bu da pest tõl Bé csig, s a lánc min den sze me hó na po kon át 
tö ké le te sen mû kö dött. Hor ri bi lis ös  sze gû pénzt, va lu tát, ék sze re ket, ara nyat, bun dá kat 
stb. ha rá csol tak ös  sze nem egé szen fél év alatt. De ahogy 57 ele jén kon szo li dá ló dott a 
hely zet, a ha tár õr sé get is meg erõ sí tet ték, egy re koc ká za to sabb do log lett az em ber csem-
pé szés, vé gül is le he tet len né vált. A csa lád azon ban nem hagy ta abba… Ho gyan? kér-
dez het né az ol va só – ha egy szer le he tet len né vált…? Pest rõl még szór vá nyo san ugyan, 
de min dig ér kez tek a dis  szi dá lók – de ezek már nem ju tot tak át a ha tá ron. A csa lá dok 
fér fi tag jai meg öl ték õket. Hogy ne le gyen nyo ma a gyil kos ság nak, szö get ver tek az ál do-
zat fe jé be, le vet kõz tet ték õket, ki ra bol ták õket s be le dob ták a Du ná ba. Mi ért? – bor zad 
el az em ber –, mi ért nem küld ték õket vis  sza? A bûn cse lek mény nek több mo ti vá ci ó ja volt 
– hogy szak sze rû en fe jez zem ki ma ga mat. Az egyik: a kap zsi ság. Rá jöt tek, hogy mun ka 
nél kül ok kal több pénzt le het ke res ni, mint mun ká val, s te he tet len sé gük ben nem akar tak 
er rõl a dú san bu gyo gó for rás ról le mon da ni. A má sik ok: a fé le lem at tól, hogy va la me lyik 
csa ló dott dis  szi dens le buk tat ja õket. A har ma dik ok: a fé le lem egy más tól, a kö zös bûn 
fé lel me tes ös  sze tar tó ere je.  Egyik ál do za tuk, egy or vos cso dá val ha tá ros mó don élet ben 
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ma radt – a két csa lád fér fi tag ja it le tar toz tat ták. A csa lád sza bad lá bon vé de ke zõ nõ tag jai 
pe dig meg vesz te get ték a me gyei fõ ügyész fe le sé gét, hogy jár ja ki fér jé nél, hogy a gyil kos
em ber csem pé szek mi nél eny hébb íté le tet kap ja nak. A meg vesz te ge tés nap fény re ke rült, 
s a me gyei fõ ügyész a le tar tóz ta tás elõl ön gyil kos ság ba me ne kült. Ez volt rö vi den a 
va ló sá gos tör té net, amely éve ken át fog va tar tot ta a fan tá zi á mat. Egy re nyil ván va lób bá 
vált, hogy szá mom ra – az én bel sõ vi lá gom és mon da ni va lóm szá má ra – nem a gyil ko-
sok a fon to sak, ha nem a fõ ügyész ék. A vé let len szin te sors sze rû en a ke zem re ját szott: 
né hány év vel az eset után meg ke re sett az ön gyil kos fõ ügyész hú ga, s el mon d ta, ki volt 
az õ báty ja, mi lyen em ber volt, hogy lett fõ ügyész s hogy ju tott el az ön gyil kos sá gig. Ez 
is hal lat la nul iz gal mas tör té net, el is rak tá roz tam a fe jem be, s egy szer biz to san fel dol-
go zom. A né zõ azon ban, aki meg né zi A fõ ügyész fe le sé ge cí mû da ra bot, egy har ma dik 
tör té ne tet lát, ami nek a két va ló sá gos tör té net hez van is kö ze, meg nincs is. Hogy ho gyan 
lesz két va ló sá gos tör té net bõl egy tel je sen ere de ti har ma dik tör té net – ez ma rad jon az 
író mû hely tit ka.” (1970. ápr. 14.)

Áp ri lis l6-án mu tat ták be a da ra bot. Galgóczi be teg volt – elõ zõ nap jött meg ju go szlá-
vi ai nya ra lá sá ból –, a be mu ta tó ra sem ment el. Csak az utol só elõ adást lát ta.

1970. má jus 2. 
„Meg néz tem a da ra bo mat az utol só elõ adá son. Telt ház volt és na gyon mér sé kelt 

si ker. Ne kem an  nyi ra nem tet szett, hogy ha nem a sa ját da ra bom ról van szó, az el sõ félóra 
után ott ha gyom az elõ adást. Így vé gig néz tem. Kor rekt, öt let te len és szét esõ ren de zés, kor-
rekt kö zép sze rû szí né szi já ték. Egyet len ren de zõi plusz van az elõ adás ban a szö veg hez 
ké pest: a fris sen ki ne ve zett fõ ügyész dú dol va és tán col va jön be a szín re, – és egyet len
szí né szi ala kí tás: Já no si Sán do ré, a párt tit kár sze re pé ben. A töb bi – szö veg fel mon dás, 
igaz, an nak in tel li gens és hi te les. De még így is cso dál ko zom, hogy pl. Pándi még an  nyi 
jót is fel fe de zett a da rab ban, mint amen  nyit fel fe de zett. … Kecs ke mé ten jó volt a dísz let
és min den ki na gyon tisz tes sé ge sen, sõt lel ki is me re te sen ját szott. Job ba Ga bi, For gács 
Ti bor in tel li gen sen fel mond ta a sze re pét, de fi gu rát nem ho zott. Körtvélyessy majd nem
hoz ta a fi gu rát is. Meg ta lán a Kéry Edit – rö vid kis sze re pé ben is volt öt le te a jel lem-
hez. Mi kor ol va só pró bán lent vol tam, na gyon ki ro hant el le nem Föl des Gá bor – sze rin te 
ha mis –  sze re pel te té se mi att. De, amit csi nált az jó volt, el kell is mer nem.”

A da rab bu ká sát két ség beesett ku darc ként él te meg, amely „nem csak sze mély re szó ló 
volt, ha nem ben ne fog lal ta tott a »né pi írók« el le ni gyû lö let és az 56-os ese mé nyek el le ni 
ult ra ba los in ge rült ség. Hogy én ab ból, hogy a da ra bo mat fo gad ták, mes  sze me nõ kö vet-
kez te tést von tam le, más részt mes  sze me nõ eg zisz ten ci á lis kö vet kez mé nyei let tek – pl. 
nem mu tat ják be Pes ten.” – vé de ke zik egyik ba rát já nak vád ja i ra.

A má jus 26-i író szö vet sé gi köz gyû lé sen be vá laszt ják a vá laszt mány ba, a 11. leg több
sza va za tot kap ta. Jól esett írói lel ké nek a kor tár sak sze re te te. Itt ta lál ko zott Il  lyés Gyu-
lá val, aki még fo koz ta a jó köz ér zet ét. „Il  lyés Gyu la mond ta az egyik szünetben: a mai 
na pig lelkiismeretfurdalásom van, hogy nem ír tam meg ma gá nak, ne kem és csa lá dom-
nak men  nyi re tet sze nek a ma ga írá sai. – De meg ír ta Gyu la bá tyám, kö szö nöm és na gyon 
örü lök ne ki. – De nem elég gé! – mond ta õ. Az óta az egész ro kon sá gom el ol vas ta és 
oszt ják a vé le mé nye met. A ma ga mun ká ja nem csak, mint írói tel je sít mény ki tû nõ, ha nem 
ami a leg in kább el len áll ha tat lan (– ezt mond ta? Vagy azt, hogy meg gyõ zõ?) ben ne, az 
a ma kacs, kö vet ke ze tes eti kai ma ga tar tás. Lát ja, ilyen kor ér zem, hogy ér de mes volt él ni,
mert ha ilye nek jön nek utá nunk, mint ma ga...”

„A Pándi két na pon át egy foly tá ban men te ge tõ zött. S azt mond ta, be szél a Horvaival, 
mert õne ki a kri ti ká já val iga zán nem az volt a szán dé ka, hogy el vág ja a da rab pes ti 
be mu ta tó já nak az út ját.”

Rész let a Pándi-kritikából (Nép sza bad ság, 1970. április 23. 7. p.):
»E drá ma tör té ne te 1957–58-ban in dul, s az író in nen per ge ti vis  sza Homoródi Mik-

lós tra gé di á ját, aki egy me gye 1956-ban ki ne ve zett fõ ügyé sze ként ha lál bün te tést kért 
az egyik el len for ra dal mi cse lek mény ben részt ve võ vád lott ra. A vád lott – a fõ ügyész
ba rát ja, új ság író – meg ta gad ta a ke gyel mi kér vény alá írá sát, az íté le tet vég re haj tot ták. 
Egy má sik fa lu bé li ba rát já val is szem be for dít ja a kö te les ség: Im re, az egy ko ri ku lák lis-
tá ra tett meg ta po sott em ber, öt ven hat után em be rek tu cat ja it szök te ti ki az or szág ból, 
bos szú ból és anya gi ér dek bõl. E dió héj nyi tar ta lom is ele gen dõ drá mai anya got sej tet, 
mind ez azon ban csak ré sze a tra gé di á nak. A má sik „ré sze” a fõ ügyész fe le sé ge. Lu ca 
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ügyész sé gi tit kár nõ bõl „emel ke dett” fõ ügyész né vé, kí mé let len cél tu da tos ság gal, erõs 
egyé ni ség gel. Olyan as  szony tí pus, ame lyet csak azért kény te len el tûr ni a szo ci a liz mus, 
mert nem le het be lõ le ki til ta ni: sem mi fé le esz köz tõl nem ri ad vis  sza, hogy fér jé bõl „va la-
kit csi nál jon”.  A szo ci a liz mus csak esz köz az õ szá má ra, amely be be le le het fe küd ni, 
mint az ágy ba, hogy hi ú sá gát, hit vány kis pol gá ri élet for ma esz mé nyét meg va ló sít has sa. 
Itt nem egy sze rû en a rossz as  szony ról van szó, nem egy kar ri e ris ta, fér fi a kért bo lon du ló 
ce men dé rõl, ha nem egy tár sa dal mi je len ség rõl, amely az írói áb rá zo lás ban szük ség sze-
rû en fel na gyí tott, dú sí tott for má ban je lent ke zik.« To váb bi ak ban ki fej ti, hogy a fõ ügyész 
gyen ge em ber, aki nem kom mu nis ta bel sõ meggyõzõ dé sé bõl szer vez pár tot, tar tóz tat 
le em be re ket, kér ha lál bün te tést, ha nem mind ezt fe le sé ge ha tá sá ra te szi. A fõ ügyész 
nem meg gyõ zõ dés bõl cse lek szik, a ha lál ra ítélt ba rát vi szont meg gyõ zõ dés bõl vál lal ja a 
ha lált. Azt fej te ge ti, hogy a drá má ban a vád lott szub jek tív szán dé ka nem kap cso ló dott 
ös  sze tet té nek ob jek tív kö vet kez mé nyé vel, mint ahogy ez – is me ri el – az 1956 utá ni
po li ti kai pe rek egy ré szé ben is drá mai elem volt…”

A film

A film vál to zat so ká ig ké sett, an nak el le né re, hogy  „ezt már több ren de zõ meg akar-
ta csi nál ni, tv-ben is, film nek is, de so ha nem ren del ték meg”. 1982-ben And rás Fe renc  
film ren de zõ al ku do zott a film gyár ral és a tv-vel a film rõl. A for ga tó könyv el is ké szült,
film re azon ban ek kor sem kap tak en ge délyt. 

Az utol só for ga tó köny vet And rás Fe renc cel kö zö sen ír ták. Eb bõl ír ta And rás Fe renc 
a vé gül el ké szült film for ga tó könyv ét már az író ha lá la után. Nem si ke rült ki de rí te nem, 
hogy a film ben meg je lent új mo tí vu mot – Tóth Ilo na elít élé sét – ki nek az öt le te alap ján 
ír ták be le a film be. A nap ló ban több ször szó van Gá li Jó zsef rõl, akit Tóth Ilo na pe ré ben 
ítél tek el. Galgóczi meg em lí ti, hogy részt vett a tár gya lá son is, te hát is mer te a tör té ne tet. 
A té vé fil met 1990. no vem ber 8-án mu tat ta be a Ma gyar Te le ví zió. 

A mû utó éle te

Galgóczi Er zsé be tet egész éle tén át fog lal koz tat ta A fõ ügyész fe le sé gé nek té má ja. 
Ha lá la elõtt há rom hét tel, 1989. má jus 7-én nyílt le ve let írt a rá dió Va sár na pi Új ság 

cí mû mû so ra szer kesz tõ jé nek.

„Ked ves Gyõrffy Mik lós!

Min dig ér dek lõ dés sel hall ga tom a Va sár na pi új ság mû so rát. A múlt he ti adás ban 
el hang zott egy in ter jú az 1956-os mo son ma gya ró vá ri vé reng zés rõl, amit egy nyug dí jas 
vízvezeték-szerelõvel ké szí tet tek, aki a ka szár nya elõtt ve szí tet te el a fél lá bát. A ri port 
vé gén el hang zott egy ten den ci ó zus (?) kér dés: Ez még so ha nem je lent meg nyom ta tás-
ban? – A vá lasz: Nem. A szo ká som mal el len tét ben rög tön be te le fo nál tam, hogy de igen! 
Saj ná lom, hogy ezt az egy mon da tot ak kor rög tön, ami kor a leg ak tu á li sabb, nem is mer-
tet te a hall ga tók kal, azért írom ezt a le ve let. A mo son ma gya ró vá ri vé reng zést – a szó ra 
bír ha tó in ter jú ala nyok s a hoz zá fér he tõ per irat ok alap ján – már 1964-ben meg ír tam A 
fõ ügyész fe le sé ge cí mû kis re gé nyem ben. Négy évig kü lön bö zõ szer kesz tõ sé gek ben há nyó-
dott a kéz irat, vég re 1968-ban föl vál lal ta a Szép iro dal mi Könyv ki adó, s meg je len tet te a 
Fiú a kas tély ból cí mû kö te tem ben. 

Ezért tar tom fon tos nak Önök és a hall ga tók tu do má sá ra hoz ni, mert egy re gyak rab-
ban meg kap juk – jobb ról is, bal ról is –, hogy míg ki nem tört a „reformbátorság”, hol 
vol tak az írók? Hol la pul tak? Hát nem la pul tak! A ma gyar írók ja va nem 56, de már 53 
után fog lal koz ni kez dett az úgy ne ve zett „öt ve nes évek kel”. Nem az õ hi bá juk, hogy írá sa-
ik meg kés ve és csak kis pél dány szá mú köny vek ben lát tak nap vi lá got. A fõ ügyész fe le sé-
gét is több ren de zõ meg pró bál ta té vé já ték ká vagy film mé át dol goz ni, de nem kap tak rá 
en ge délyt. Ezért nem le het cso dál koz ni, hogy egy rok kant mun kás hoz nem ju tott el. De 
a rá dió fõ szer kesz tõ i tõl el vár ha tó len ne a na gyobb tá jé ko zott ság.” 
1989. máj. 7. Tisz te let tel: Galgóczi Er zsé bet

A hoz zá fér he tõ per irat a re gény írá sa köz ben még nem állt az író ren del ke zé sé re. Va la-
kik vagy va la ki azért pon to san tá jé koz tat ta az ese mé nyek rõl. A le vél írá sa ide jén ott hon
volt, Ménfõcsanakon, és ar ról be szélt, ho gyan ju tott el hoz zá, mi lyen ti tok za tos mó don a 
mo son ma gya ró vá ri sor tûz és Föl des Gá bor pe re. Egy au tó ban ki vit ték egy la kat lan hely-
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re, ahol sen ki sem hall gat hat ta le a be szél ge té sü ket. Ma ga a per irat csak 1980-ban ju tott
el hoz zá, ke rü lõ úton, egy le vél kí sé re té ben. A Vid ra vas írá sa kor vett át be lõ le, ami kor 
az ávós tisz tet agyon ve rik a kór ház elõtt. Homoródi Mik lós és Kom lós kulcs je le ne tét 
– ami kor a bör tön ben Mik lós meg pró bál ja rá be szél ni  Kom lóst a ha lá los íté let meg fel leb-
be zé sé re –, ös  sze ha son lít va a pró zai 1964-es és a  drá mai vál to za tot, lé nye gé ben azo nos, 
két el té rés van. Az ere de ti pró zai le írás ban (184. p.) olyan ne vek (Gyenes György, Vági 
Jó zsef) és je le net van le ír va (okt. 26-án dél után, a sor tûz nap ján), ame ly Föl des Gá bor 
pe ré ben ol vas ha tó, il let ve, amel  lyel Föl des Gá bort vá dol ták. Ar ra en ged kö vet kez tet ni, 
hogy már ak kor rész le te sen és pon to san tá jé koz tat ták a per rõl.

Föl des Gá bor édes any já nak meg rá zó le ve le is hoz zá  tar to zik a tör té net hez. (A pert 
fel dol goz ta Job bá gyi Gá bor, az interneten hoz zá fér he tõ.)

„Bu da pest, 1980. XII. 30.
Ked ves Mû vész nõ!
Egy nyolc vanöt éves, so kat szen ve dett, be teg as  szony for dul Ön höz bi za lom mal. 

Mû vész nõ rõl köz tu dott se gí tõkész sé ge, de ezen felül en gem a ka rá csony es ti »Timár 
Jó zsef« hall ga tá sa in dí tott a le vél meg írá sá ra. …

Én Föl des Gá bor édes any ja va gyok. Gon do lom, Mû vész nõ em lé ke zik még a fi am ra, 
akit a gyõ ri szín ház fõ ren de zõ je ként 1958 ja nu ár já ban ki vé gez tek. Fér jem meg halt már, 
de utol só per cig ab ban bí zott, hogy sze gény fi am ár tat lan sá ga ki de rül. A mai na pig sem 
is mer jük azo kat a szín fa lak mö göt ti ese mé nye ket és erõ ket, me lyek ilyen em bert akasz-
tó fá ra jut tat tak. Mi csak azt tud tuk és tud juk, hogy tel jes szí vé vel, lel ké vel ön tu da tos, 
be csü le tes és bá tor kom mu nis ta volt, aki az el len for ra da lom alatt is hir det te esz méit, és 
nem ta gad ta meg párt ál lá sát. Ba rá tai és jól is me rõi az utol só per cig har col tak éle té ért, 
saj nos kö zü lük már töb ben meg hal tak (Mesterházy, Urbán Er nõ, Szendrõ Jós ka). Ma jor 
Ta más is igen jól is mer te, õt idé zem: »Föl des Gá bor az az em ber, ki nek szá ját ha zug 
szó még el nem hagy ta.« Ma jor Ta más ment el an nak ide jén Ká dár elv társ hoz – fi am
éle tét meg men te ni és er re ígé re tet is ka pott. Még sem így tör tént. Az 1958. ja nu ár 10-én 
tar tott el nö ki ta nács – igen ke vés és fel dúlt kö rül mé nyek kö zött – el uta sí tot ta a ke gyel mi 
kér vényt, és ja nu ár 13-án ki vé gez ték a fi a mat.

Fül ta núk ál lí tá sa sze rint utol só sza va i val is ön ma gát iga zol ta: „Él jen Le nin, él jen a 
Párt, él jen a nem zet kö zi mun kás moz ga lom, él jen a füg get len Ma gyar or szág!” Hang já-
tól zen gett a gyõ ri fegy ház ud va ra. Gye pes bí ró, aki hi va tal ból ki ren delt részt ve võ je a 
ha lá los íté let vég re haj tá sá nak, lá nyom nak – (aki e so ro kat ír ja) – mond ta ja nu ár 14-én: 
»Úgy halt meg, olyan bát ran, ahogy azt Föl des Gá bor tól vár tuk.«

Fi a mat na gyon meg vi sel te ide gi leg, fi zi ka i lag a vizs gá lat, és en nek tu laj do ní tom, 
hogy nem kért ke gyel met. Ap já nak az zal in do kol ta, hogy ilyen ha zug ságára dat ban õ 
nem tud és nem akar to vább él ni. Ak kor az ügy véd hi va tal ból fel leb be zett, így ke rült a 
pes ti ka to nai leg fõbb bí ró ság hoz az ügye. 

Ügy véd je dr. Bojta Bé la (a volt NOT el nö ke) nem csak jo gi kép vi se lõ je volt. Mind-
vé gig úgy har colt éle téért, ahogy csak egy kom mu nis ta tud az igaz sá gért küz de ni. A 
ke gyel mi kér vény el uta sí tá sá ról szó ló hírt õ hoz ta ne künk sír va, sze mé lye sen a la ká sunk-
ra. Együtt sírt ve lünk. Saj nos az óta már õ is meg halt.

De még éle té ben át ad ta ne künk a bi zal mas és tit kos an ke zelt per anya gát az zal, õriz-
zük jól, szük sé günk lesz még rá, mert Gá bort ez a rend szer kell, hogy re ha bi li tál ja. Ezt 
az anya got sze ret ném Mû vész nõ nek át ad ni. A Mû vész nõ har cos kom mu nis ta és igaz 
em ber, tud igaz ügyért har col ni. Nem tu dom, meg érem-e azt az idõt, ami kor fi am el te me-
tett ügyét na pi rend re tû zik és ne vét tisz tá ra mos sák. De ha én nem – fe le sé ge, gye re ke, 
test vé re ta lán igen. És ha Mû vész nõ ke zé be te szem le fi am ügyét, nyu god tab ban ha lok 
meg – jó ke zek be ke rült.

Vá rom szí ves ér te sí té sét, akár le vél ben, akár te le fo non, há lás kö szö net tel:
Özv. Föl des Gáborné
Bp. XIII., Victor Hugo u. 32.  
Te le fon: 295-186

U.-i.: el né zést, ami ért lá nyom mal írat tam ezt a le ve let, de az õ írá sa jó val ol vas ha tóbb.
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Az anya, aki át él te fia igaz ság ta lan ki vég zé sét, az el sõ ol da lon ol vas hat ta az 
aláb bi a kat:

1957. jú ni us 10-én ki hir de tett íté let:
„Föl des Gá bor 1. r. vád lott – aki 1923. má jus 31-én szü le tett Bu da pes ten, gyõ ri – Sztá-

lin u. 35. – la kos, nõs Ung vá ri Ir má val, fe le sé gé tõl kü lön vál tan él, 1 gye rek (5 éves) 
aty ja és el tar tó ja, szín há zi fõ ren de zõ – a gyõ ri Kis fa ludy Szín ház nál – fog lal ko zá sú, 
ha vi 3000 Ft fi ze tés sel, ko ráb bi fog lal ko zá sa – ren de zõ, szí nész –, érett sé gi és szín mû vé-
sze ti fõ is ko lai vég zett sé gû, ka to na volt, al had na gyi rend fo ko zat tal, va gyon ta lan, szü lei 
– Föl des Lász ló és Fürst Er zsé bet, bün tet len elõ é le tû –

1957. má jus 3-tól elõ ze tes le tar tóz ta tás ban van

Bû nös

a né pi de mok ra ti kus  ál lam rend meg dön té sé re irá nyu ló moz ga lom ve ze té sé nek bün-
tet té ben, va la mint

3 rend be li gyil kos ság ra va ló fel buj tás bûn tet té ben
és ezért õt a bí ró ság össz bün te té sül 

ha lál ra és tel jes va gyon el kob zás ra íté li. (Gyõr Me gyei Bí ró ság : 009/1957/42) 

Gye pes Ist ván s. k. a me gyei bí ró ság el nö ke, a ta nács el nö ke”

Még öt ven év múl tán is meg rá zó ol vas ni eze ket a so ro kat. Az íté let ben köz re mû kö dõ 
egyik ügyész nem volt meg ren dül ve, sõt, ar ra hív ja fel az író fi gyel mét, hogy szí ve sen 
ki egé szí ti Kom lós alak já nak jel lem raj zát, a va ló di sze rep lõ – aki ben az ál ta la tár gyalt
ügy ben Föl des Gá bort vé li fel fe dez ni – jel lem raj zá val, amely kö zel sem azo nos az író 
áb rá zo lá sá val.

„Tisz telt Író nõ!
Szí ves el né zé sét ké rem, ami ért so ra im mal – is me ret le nül – za va rom. Azon ban a 

kö zel múlt ban ál ta lam ol va sott egyik mû ve gon dol koz ta tott el, an  nyi ra, hogy rá szán tam 
ma gam az Ön meg ke re sé sé re. 

Nyu gal ma zott ka to nai ügyész va gyok. … Több év ti ze des pá lya fu tá som alatt sok ér de-
kes üg  gyel ta lál koz tam. Ezek egyi ke volt az 1956. évi el len for ra dal már ok egyik gyõ ri
cso port já nak a te vé keny sé ge. E cso port ve ze tõ je, 1. rendû vád lott ja bi zo nyos Föl des 
Gá bor ne vû egyén, a gyõ ri szín ház fõ ren de zõ je volt, aki cse lek mé nye i nek egy ré szét
ka to nák kal kö zö sen kö vet te el. Ezért ke rült az ügy má sod fo kon a Leg fel sõbb Bí ró ság 
Ka to nai Kol lé gi u ma elé, mely a ka to nák és ci vi lek ügyét egye sí tet te. A ka to nai fõ ügyész-
sé get a má sod fo kú el já rás ban én kép vi sel tem. 

Mind ezt azért ad tam elõ, mert a na pok ban ol vas tam el Ön nek egyik – több év vel
ez elõtt ki adott – re gé nyét, amely nek a „Fõ ügyész fe le sé ge” cí mû fe je ze té ben Kom lós 
ne vû szí nész fõ ren de zõ el len for ra dal mi te vé keny sé gé rõl tá jé koz tat. Ezen Kom lós ról szó-
ló ada tok, az ál ta la ta nú sí tott el len for ra dal mi ma ga tar tás majd nem min den te kin tet ben 
egye zik az ál ta lam tár gyalt Föl des Gá bor ügyé nek tar tal má val. Bi zo nyos va gyok te hát 
ab ban, hogy az Ön re gé nyé nek for rá sá ul ezen ügy szol gált. –

El len ben az a jel lem rajz, amit Ön „Kom lós”-ról le fest, lé nye ge sen el tér a va ló ság tól. 
Le het, hogy az Ön in for má ci ói e te kin tet ben té ve sek vol tak, de az zal is tisz tá ban va gyok, 
hogy az írói sza bad ság nem kö ti meg a szer zõ ke zét.

Amen  nyi ben Önt ez az el té rés, Föl des jel le mé nek va ló sá gos ol da la ér dek li, vagy 
tény le ge sen nem szer zett tu do mást a va ló ság ról, úgy szí ve sen áll nék – kí ván sá gá ra 
– ren del ke zé sé re.

Bu da pest, 1981. dec. 7. 
Tisz te let tel:
Dr. Er dé lyi Je nõ
1124 Thomán I. u. 5.
T: 858-262”

A le vél hez nem írt meg jegy zést Galgóczi Er zsé bet.


