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AZ 1956-OS FORRADALOMBAN 

A forradalom alatt, a fegyverszüneti tárgyalások ide-
jén csatlakozott a Széna téri fegyveres csoporthoz, me-
lyet Szabó János vezetett. Először el akarták küldeni, 
mert túl fiatalnak találták, aztán mégis ő lett a csoport 
egyik gépkocsis összekötője. Legtöbbször a Széna tér és 
a Schmidt-kastély között teljesített szolgálatot, a II. ke-
rületi tanácsházán utasításokat adott át, lőszert, kézigrá-
nátokat, a Margit Kórházból pedig gyógyszereket és köt-
szereket szállított. 

A SZÉNA TÉRI HŐS

Minden nap bejárt a Széna térre, otthon aludt. Valószínű-
leg 4-én estig maradt együtt a felkelőkkel. November 
5-től elsősorban a fegyverek összegyűjtésével foglalko-
zott. Remélve, hogy az ellenállás folytatódhat, barátjá-
val, Holecz Istvánnal géppisztolyokat, lőszert és kézig-
ránátokat gyűjtöttek, majd elosztották egymás között. 
1957 folyamán áthelyezéssel a MOM gyárba került, itt 
folytatta tanulmányait. Innen és korábbi munkahelyé-
ről, a MÁVAG-ból több tárgyat tulajdonított el. Augusztus 
4-től hasonló korú barátjával a lopások egész sorozatát 
hajtotta végre. 

AZ ELLOPOTT AUTÓ

Egy autó ellopását követően október 4-én elfogták, de 
megszökött a rendőrségről. További tolvajlásokat követtek 
el, majd letartóztatták ismét. Három és fél hónapot töltött 
vizsgálati fogságban. 1958. január 29-én egyéves börtön-
büntetésre ítélték, melynek végrehajtását háromévi pró-
baidőre felfüggesztették. Valószínűleg a börtönben átéltek 
hatására lett a kommunista rendszer ellensége. Szabadulá-
sa után idősebb barátjával, Blaski Józseffel társult, együtt 
követtek el bűncselekményeket. Később csatlakozott hoz-
zájuk Mansfeld másik barátja, Bóna Rezső segédmunkás, 
az ő barátja, Furka László ipari tanuló és a Mansfeldnél két 
évvel fiatalabb tanuló, Egei Attila. A vezéregyéniségek Blas-
ki és Mansfeld voltak.  Röplapok terjesztését tervezték és 
azt, hogy rendőröktől, munkásőröktől elvett fegyverekkel 
segítenek újraéleszteni a forradalmat. Legkomolyabb tet-
tük egy rendőr törzsőrmester, Vekerdi Elek elrablása volt, 
akit végül elengedtek. Ám hamarosan elfogták őket, miu-
tán sikertelenül próbáltak meg ellopni egy gépkocsit. 

A BÍRÓSÁG ELŐTT

1958. őszén a „terrorbanda” ügye bíróság elé került. Az 
öt vádlott mellé hatodiknak Holecz István gimnáziumi ta-
nuló került, elsősorban fegyverrejtegetés vádjával. Va-

lamennyien elismerték a terhükre rótt cselekményeket, 
és mindnyájan bűnösnek vallották magukat. Mansfeld a 
vizsgálat alatt renitensen viselkedett, mondhatni igyeke-
zett, hogy minél inkább kihívja maga ellen a bíróság és 
az ügyész rosszindulatát. Azzal bosszantotta bíráit, hogy 
láthatóan büszke volt Széna téri múltjára. A bíróság első 
fokon életfogytiglani börtönbüntetést szabott ki. A má-
sodfokon eljáró Legfelsőbb Bíróság Vágó Tibor vezette 
Népbírósági Tanácsa azonban Mansfeldet 1959. március 
19-én kötél általi halálra ítélte. Az ítélet végrehajtására 
1959. március 21-én, tizenegy nappal Mansfeld Péter ti-
zennyolcadik születésnapja után került sor.

A SZAKMA LEGJOBB IPARI TANULÓJA 

M A N S F E L D  P É T E R  1941. március 10-én született 
Budapesten. Édesapja Mansfeld József fodrász volt, édes-
anyja fodrászsegédként dolgozott, szülei 1953-ban elvál-
tak. Ezután öccsével és nővérével együtt édesanyjukkal 
éltek. A Medve utcai iskolába járt, 5. osztályban pótvizs-
gázni kényszerült, majd intézetben végezte el az iskolát. 
Ipari tanulóként folytatta tanulmányait, vasesztergá-
lyosként tanult a csepeli Rákosi Mátyás Tanintézetben. A 
„szakma legjobb ipari tanulója” címért folyó versenyben 
2. helyezést ért el 1956-ban. Ebben az évben áthelyezés-
sel a MÁVAG-ba került. A gépjárművezetés szenvedélye 
lett, csepeli Vas- és Fémművekben tanulta meg a forté-
lyait, bár jogosítványt nem kaphatott életkora miatt: még 
csak 15 éves volt.  

MANSFELD PÉTER
(1941-1959)

„…és szeretnék dolgozni még,  
ha nem ítélne halálra”


