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1942. június 10. – A Lidicei mészárlás napja
2. A Heydrich-merénylet és következményei
1942. május 28-án a cseh Josef Gabčik és a szlovák Jan Kubiš merény-
letet követ el Reinhard Heydrich ellen. Bár a német parancsnok csak 
június 4-én hal meg a kórházban, az SS és a Gestapo ügynökei még 
a merénylet napján megjelennek a Prágától kb. 20 km-re lévő Lidice 
nevű bányászfaluban, és elhurcolnak 15 embert, akikről titkosszol-
gálati jelentések alapján feltételezik, hogy bújtatták a merénylet 
elkövetőit. A németek ezután kivonulnak a faluból, aminek lakói ab-
ban a hitben maradnak, hogy a megtorlásnak ezzel vége.
Heydrich halálát követően Horst Böhme (Kladno város SD vezetője) 
javaslatára Adolf Hitler utasításba adja: 

(1) Az összes felnőtt férfit agyon kell lőni. (2) Az összes nőt koncentrációs táborba 
kell szállítani. (3) A gyerekeket össze kell gyűjteni, és, amennyiben elnémetesíthetők, 
a birodalomban SS-családoknál kell őket elhelyezni. A többit más nevelésnek kell 
alávetni. (4) A falut fel kell égetni, és a földdel egyenlővé kell tenni.

1942. június 9-én késő este a falut körbeveszi egy német különítmény. 
A nőket és a gyerekeket egy kladnoi gimnáziumba szállítják (ahonnan 
később külöböző koncentrációs táborokba kerülnek), helyben lemé-
szárolják 15 évnél idősebb férfiakat, a falut pedig földig rombolják.

Források 3 alapján tudható, hogy a végzetes éjszakán közel 30-an 
nem tartózkodtak a faluban (pl. a korábban letartóztatottak vagy 
éjszakai műszakban dolgozók, kórházban lévők). Őket a németek 
begyűjtik, és június 16-án Prágában kivégzik. A Heydrich elleni me-
rénylet következményeként összesen 340 lidicei lakosnak  kellett 
meghalnia.

3	 Občané	Lidic	zastřelení	v	červnu	1942.	(	http://lidice.cz/obec/historie/MUZI/muzi01.html )

1. Történelmi háttér
Az Első világháború végén a széthulló Osztrák-Magyar Monarchia 
egyik utódállamaként megalakult a Csehszlovák Köztársaság, mely-
nek fővárosa 1922-ben a soknemzetiségű Prága lett. Az ország fej-
lett ipari állam volt, ahol az életszínvonal európai viszonylatban is 
magasnak számított. Azonban a számottevő különbség volt a cseh 
és a szlovák országrész fejlettsége között. A harmincas évek európai 
változásai, a szlovák, német és magyar lakosság megoldatlan prob-
lémái súlyos válságba sodorták Csehszlovákiát, amely fokozatosan 
elveszítette legfontosabb külpolitikai támaszait. A hitleri Német-
ország nyomására megszületett müncheni egyezmény a németek 
által lakott területek elvesztésével, és az első csehszlovák köztársa-
ság bukásával is együtt járt. 1

Az 1939. március 15-én létrehozott Cseh-Morva Protektorátus Né-
metország egyik legfontosabb hadiipari beszállítója volt. A birodal-
mi helytartó tisztségre kinevezett Konstantin von Neurath nem tud-
ta megfékezni az erősödő cseh ellenállást, ezért helyére 1942 elején 
az ambiciózus Reinhard Heydrich került. A „tehetséges” Heydrich 
volt a birodalmi hírszerző szolgálat, a zsidókérdés megoldása, illet-
ve a háborút kiváltó színlelt támadás szellemi atyja. Kíméletlensége 
miatt a brit emigrációban lévő cseh kormány az angol SOE közremű-
ködésével már 1941-ben kitervelte a megölését, melyre cseh és szlo-
vák emigráns ügynököket képeztek ki. 2

1	 Szlovákiai	Magyar	Adatbank	–	Csehszlovákia	szócikk	(	http://adatbank.sk/lexikon/csehszlovakia/ )

2 Fiziker róbert:	Prágai	mészáros.	Élet	és	tudomány,	2012.	(LXVII.	évf.),	32.	szám,	1001-1003.
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Prága a II. világháború idején
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásával létrejött Csehszlovákia 
fővárosa az 1922. január 1-jén hatályba lépett törvény szerint a 37 
szomszédos település összekapcsolásával létrejött Nagy Prága lett. 
Az egykori Királyi Fővárosban (a belső nyolc kerület) megtalálhatók 
mind középkori, mind historizáló, mind szecessziós és funkcionalis-
ta stílusú épületek, életteret biztosítva a kulturálisan sokszínű cseh, 
német és zsidó lakosság számára. Fejlődik a tömegközlekedés: 1907-
től a város üzemelteti villamoshálózatot, és 1939-ben két trolibusz-
vonal is kiépül. A város jellegzetessége a kockakő-burkolat mind a 
járdákon, mind az úttesteken. A Monarchia korának örökségeként 
vegyesen vannak cseh és német nyelvű feliratok az üzlet cégérein 
(1. fotó). 4

A Cseh-Morva Protektorátus létrejöttével, Prága német megszállá-
sával a kulturális sokszínűség elvész. A zsidó és cigány lakosságot 
deportálják (2. fotó).

A hirdetőtáblákon kétféle (német és cseh) nyelvű plakátok jelen-
nek meg(12. fotó). Az utcák felett  Németország győzelmét zengő 
transzparenseket feszítenek ki (11. fotó). Több épületről horogke-
resztes zászlók lógnak (9. fotó).

1942 elején Prágában is bemutatják az „A szovjet Paradicsom” című 
bolsevistaellenes kiállítást, melyet a városban mindenhol kihelye-
zett plakátokon hirdetnek (3. fotó). 5

4	 Wikipedie	–	Praha	(	https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha )

5	 Výstava	„Sovětský	ráj“	v	Praze	(1942)	(	http://nassmer.blogspot.hu/2012/03/vystava-sovetsky-raj-
v-praze-1942.html )
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Prága a II. világháború idején
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Prága a II. világháború idején
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Korabeli plakátok, hirdetmények

Vérdíj hirdetmény a Heydrich elleni merénylet elkövetőire
Németország győzelmét hirdető transzparens két épület között 
kifeszítve (a 11. fotó részlete)

Kétnyelvű bejelentés, miszerint a németek több cseh ellenállót 
kivégeztek.

12

13

14
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A megvalósítandó jelenet
során megismer. Előző nap kora este a hivatalban szerez tudomást 
arról, amit a nácik Lidicében terveznek.

4. A jelenet világa és a valóság kapcsolata
• Falusi lány karaktere (16. fotó)

Egyike lehet azoknak a lidicei lakosoknak, akik a véletlen 
folytán elkerülik a falubeli mészárlást (feltehetően a né-
metek elfogják, és június 16-án kivégzik).

• Hosszúkabátos férfi karaktere (17. fotó)
Mint mindenhol, Csehszlovákiában is voltak olyan helyi-
ek, akik együttműködtek a megszálló németekkel. Azon-
ban több utalás van arra, hogy a kollaboránsok többsége 
az 1945-ös prágai felkelés idején már a cseh oldalon har-
colt a németek ellen.

• Chlapek Patika
Nem volt ilyen patika Prágában. Beazonosítható, hogy 
a jelenet helyszínének ötletet adó fotó a Prága Óváros 
negyedében lévő Na Perštyné utcában készült. Egy 1910-
ben készült kép (22. fotó) szerint ez egy saroképület, a 
két bezárt üzlet egy ékszerbolt és egy trafik. A Google 
Streetview 6 szerint ez az épület ma már nem létezik.
Dušan Chlapek 7 egy ma élő cseh kutató gyógyszerész.

6 Prága,	Na	Perštyné	utca	a	Google	Streetview-n

7	 Studie	 vzniku,	 provozu	 a	 transformace	 fakultní	 lékárny	 v	 Hradci	 Králové	 (	 http://www.medon-
solutio.cz/online2013/index.php?linkID=txt34 )

1.	 Szereplők
• Falusi lány
• Hosszúkabátos férfi

2. Háttértörténet
A jelenet Prágában játszódik 1942. június 10-én, a lidicei mészárlás 
napján. A lidicei Falusi lány apja nemrég súlyosan megbetegedett. A 
falu orvosa a lányt küldi Prágába, a Chlapek Patikába egy különle-
ges gyógyszerért, ami talán megmentheti a beteg életét. Azonban 
Chlapek gyógyszerészt a családjával és az alkalmazottakkal együtt a 
németek néhány nappal korábban elhurcolták. A patika azóta zárva 
van. A lány előző nap késő délután egy ismerősével Kladnoba ment, 
így még azelőtt elhagyta a falut, hogy a német különítmény késő 
este megérkezett oda. A faluban történő eseményekről mit sem sej-
tő lány a Kladnoból induló vonattal kora reggel érkezik meg Prágába.

3. Karakterrajzok
Falusi lány: 19 éves parasztlány Lidicéből. Naiv és dolgos, nagyon 
szereti az apját, ezért is vállalja önként, hogy elhozza a különleges 
gyógyszert Prágából.

Hosszúkabátos férfi: 22 éves, polgári családból származó prágai 
fiatalember. Humán gimnáziumba járt, Csehszlovákia német meg-
szállása idején érettségizett. Hivatalsegédként dolgozik a városi 
rendőrségen. Mivel kitűnően beszél németül, fő feladata fordítás és 
tolmácsolás. Saját érdekében lojális a németekhez, kötelességtudó-
an elvégzi a munkáját, és mélyen hallgat mindenről, amit a munkája 
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szerint csak itt van olyan 
orvosság...
Az apám nagyon beteg.

A férfi végigméri a lányt, végül megsajnálja.

HOSSZÚKABÁTOS FÉRFI
Sajnálom! Honnan jött?

FALUSI LÁNY
Lidicéből.

A férfi elsápad.

HOSSZÚKABÁTOS FÉRFI
Azt mondja, Lidicéből?

FALUSI LÁNY
Kladnoból a hajnali vonattal.

A férfi körbenéz az utcán, majd egész közel hajol a lányhoz.

HOSSZÚKABÁTOS FÉRFI
Ne menjen haza! Bújjon el!

A férfi sietősen elindul. A lány utána kap és megállítja.

FALUSI LÁNY
De miért?

A férfi kitépi magát a lány kezeiből és megindul, de pár 
lépés után visszafordul.

HOSSZÚKABÁTOS FÉRFI
Ne menjen Lidicébe!

A férfi szinte futva távozik. A lány utána néz, de nem 
követi.

FALUSI LÁNY
(reszkető hangon)

De miért? Mi van Lidicében?

** VÉGE **

5. A jelenet forgatókönyve

CHLAPEK URAT ELVITTÉK

KÜLSŐ. A CHLAPEK PATIKA PORTÁLJA ELŐTT - KORA REGGEL

A prágai utca, ahol a Chlapek Patika üzlete áll, teljesen 
kihalt ezen a kora reggeli órán. Az üzlet felett széles, 
elegáns táblán a „CHLAPEK” felirat díszeleg. A patika 
leeresztett redőnyeire egy nyíl és a „MOLDAU - VLTAVA” felirat 
van ráfestve. A járda fölé benyúló aesculap jeles cégéren a 
„LÉKÁRNA” felirat olvasható.

A patika elé megérkezik a Falusi lány. 19 éves, csinos, bőre 
napbarnított. Fején fehér kendő, nyomott mintás sötét blúzt, 
sötét szoknyát visel. Egyik karján egy kisebb fonott kosarat 
tart. Bizonytalan léptei lelassulnak. Felnéz a cégérre, 
tanácstalanul körbenéz az utcán. Sietős lépteket hall maga 
mögött, arra fordul.

A Hosszúkabátos férfi lép a képbe. 22 éves, vékony testalkatú, 
arca frissen borotvált. Nyakig begombolt hosszú kabátot visel, 
fején kalapot hord. Kezeit a kabátzsebébe dugja. Sietősen 
igyekszik a munkába.

A lány határozottan a férfi elé áll.

FALUSI LÁNY
Ne haragudjon! Nem tudja, mikor 
nyit a patika?

A férfi megáll és a patikára néz.

HOSSZÚKABÁTOS FÉRFI
(szórakozottan)

Ez? Ez már soha. Chlapek urat 
elvitték.

FALUSI LÁNY
(kétségbeesve)

Jaj, Istenem! Blažej doktor 
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A karakterek

Falusi lány Hosszúkabátos férfi

15 16
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A jelenet szempontjából releváns korabeli képek

17

1918
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A forgatás helyszíne
Tervezés, helyszínválasztás
Helyszínkereséskor a kiindulásként használt kép (21. fotó) alapján 
beazonosítottam a prágai helyszínt, és Google Streetview segítsé-
sével felmértem az épületek stílusát. Többségükben ma is eredeti-
nek tűnő, eklektikus stílusú homlokzatok találhatók a Na Perštyné 
utcában. Ennek a világnak Budapest 7. kerületének épületei nagyjá-
ból megfelelnek.

A jelenet leforgatására a Rejtő Jenő utca 6. számú házat szemeltem 
ki (20. fotó), a lehúzott redőnyű üzlethelyiség és a homlokzat stílusa 
miatt. A szomszédos épületek homlokzata is közelítőleg megfelel az 
eredeti helyszínnek.

A kiindulásként használt kép

A fenti helyszín egy 1910-ben készült fotón

20

21

22
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Helyszínrajz

LF

1

2
3

helyszín

szereplők
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Helyszín berendezés
5. A teljes falfelületre cseh nyelvű gyógyszertári reklám-

tábla kerül.
6. Jellegzetes prágai kék házszámtáblára cserélni.
7. A kapulámpa eltávolítandó.
8. A kapu melletti falakra cseh nyelvű cégtáblák szerelen-

dők, ezzel a kapucsengő kiszerelés nélkül takarható. A 
kapaszkodó és a szórólaptartók eltávolítandók.

9. Az eltávolított utcai hulladékgyűjtő és a biciklitároló 
oszlopok helyére fém szemeteskukákat kell tenni.

10. A parkolóttáblát tartó oszlop helyére korabeli kandellá-
ber szerelendő, ami működik.

11. Egy cseh nyelvű üzlet táblájára kell kicserélni.
12. Az új építésű házról nagyméretű, egészen az első eme-

let aljáig érő horogkeresztes zászlókat kell lelógatni.
13. A közlekedési táblák korabeli prágai táblákra cserélen-

dők.
14. Az utcai lámpa eltávolítandó, a huzalra keresztben nagy-

méretű náci transzparens kerül.

Továbbá a fotókon téglalappal jelzett helyre a gyógyszertár nagy-
méretű, korhű cégtábláját kell tervezni:

CHLAPEK • LÉKÁRNA • APOTHEKE

 A táblát úgy kell elkészíteni, hogy abból a járda fölé kinyúló aescu-
lap címeres cégér kerüljön.

Opcionálisan a házak zászlótartóiba birodalmi zászlók tehetők.

1. Problémák
1. Autók az utcában, járda és úttest felülete
2. Utcatábla formája (23., 25. fotó)
3. Rejtő Jenő emléktábla (23., 24., 25., 26., 27. fotó)
4. Graffiti a redőnyön és a házfalakon (24., 25. fotó)
5. Közüzemi vezeték jelző tábla (23., 24., 25., 27. fotó)
6. Házszám formája (25., 27. fotó)
7. Kapulámpa (25., 27. fotó)
8. Kapucsengő, kapaszkodó, szórólaptartók a kapu mellett 

(24., 25., 26., 27. fotó)
9. Utcai hulladékgyűjtő (24., 26. fotó) és biciklitároló oszlo-

pok (26. fotó)
10. Bicikli parkolót jelző tábla (23., 24., 26. fotó)
11. Kínai üzlet felirata (23., 24., 26. fotó)
12. Új építésű ház a háttérben (23. fotó)
13. Közlekedési táblák a háttérben (24., 26., 27. fotó)
14. Utcai világítótest (23., 26. fotó).

2. Megoldások
1. Teljes útszakasz lezárása, autók eltávolítása. A járda és 

az úttest kockakővel borítása.
2. Jellegzetes prágai piros utcatáblára cserélni.
3. A teljes falfelületre cseh nyelvű gyógyszertári reklám-

tábla kerül.
4. A graffitiket el kell távolítani. A fő helyszín redőnyeire 

egy nagy fehér nyilat kell festeni. A nyílban a következő 
felirat szerepel: MOLDAU – VLTAVA
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Helyszínfotók a problémás részekkel

23
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Helyszínfotók a problémás részekkel

24
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Helyszínfotók a problémás részekkel

25
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Helyszínfotók a problémás részekkel

26
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Helyszínfotók a problémás részekkel

27



19

Náci transzparens két épület között kifeszítve

Minták az átalakításhoz

Aesculap címeres patika cégér

Cukorkabolt táblája 

Prágai kandelláber

Patika cégtábla
Szemeteskukák

Moldva útbaigazító tábla egy üzlet redőnyére festve
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Reklámtáblák a kapu két oldalán 

Minták az átalakításhoz

Nagyméretű horogkeresztes zászlók

Prágai utca és házszám táblák

Közlekedési tábla

Hirdetőtábla és cégtábla


