
MOLNÁR ADRIENNE

„88 EGY FURCSA ÉV VOLT”
1988 emlékezete az OHA interjúiban

1988 volt a Kádár-korszak utolsó kitöltött naptári éve, ugyanakkor a rend-
szerváltó folyamat kezdőéve. Januártól decemberig a változások a rendszer
szinte minden pillérét megrendítették. Kende Péter szerint 1988 volt a vég
kezdete,1 és hozzátehetjük: egyben egy új világ kezdete is.

A rendszer névadóját, Kádár Jánost májusban leváltották a pártfőtitkári
posztról, helyére Grósz Károly került, aki sem politikai erőben, sem bel- és
külföldi elismertségben nem érte utol elődjét, de a retorikája miatt egy ide-
ig még lehetett tartani tőle. 

A rendszer kvázi legitimitását az 1956-os forradalom kádári értelmezése
adta, amit az ellenzék egyre nyíltabban kérdőjelezett meg. A szamizdatok-
ban mind több rendszerkritikai írás jelent meg, és szaporodtak a rendszer le-
gitimitását megkérdőjelező nyilvános viták is.

A hatalom csak 1989 elején változtatta meg harminc évvel korábban ki-
nyilatkoztatott forradalomértékelését, de a „temetetlen holtak” kérdésében
már 1988 nyarán engedett. 

A tabuk helyét az emlékezés és a múltfeltárás sürgető kényszere vette át. 
A májusban megalakult Történelmi Igazságtétel Bizottsága (TIB) reha-

bilitációs és kegyeleti követelésekkel, valamint a történeti kutatások szüksé-
gességének hangoztatásával lépett fel. A hatalom első reakciója az elutasítás
volt, ám közben a Belügyminisztérium – a pártvezetés kezdeményezésére – ti-
tokban elindította a Nagy Imre-perben kivégzettek sírhelyének felkutatását.

Januárban még betiltották Ember Judit Menedékjog című dokumentum-
filmjét, amely a jugoszláv követségről
elrabolt és Romániába hurcolt Nagy
Imre-csoport sorsát dolgozta fel, ok-
tóber 23-án azonban már nem akadá-
lyozták meg, hogy a Jurta Színházban2

a forradalom kitörésének napjáról ma-
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1 Kende (1999).

2 A Jurta Színház épületét, amelyet a Ma-

gyar Színkör 1987-ben emelt a Népli-

getben, 1988–90-ben különböző politi-

kai szervezetek, pártok vették bérbe.
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guk az érintettek emlékezzenek meg, decemberben pedig az Igazságügy-
minisztériumban fogadták a Nagy Imre-perben kivégzettek hozzátartozóit,
hogy az addigi folyamatos elutasítások és harminc év titkolózás után a földi
maradványok kiadásáról tárgyaljanak velük. 

Egyre jobban érződött, hogy a hatalom elbizonytalanodik, s bár időnként
próbált erőt mutatni, mind többen csatlakoztak a korábbi években létrejött
és ekkorra megerősödött ellenzéki csoportokhoz, valamint az általuk szer-
vezett megmozdulásokhoz. Március 15-én, június 16-án és október 23-án az
ellenzéki rendezvények több helyszínére is mozgósították a rendőrséget, és
október 23-án a Batthyány téren csak a TIB egyik vezetőjének néhány per-
ces beszéde akadályozta meg a tüntetők elleni rendőri beavatkozást. De nem
léptek közbe a bős–nagymarosi vízlépcső megépítésének osztrák támogatása
és a romániai falurombolás elleni tüntetésen.

Az egypártrendszeri vezetés nem tudta útját állni a civil szerveződéseknek,
a szakszervezetek és a pártkezdemények alakulásának. Májusban megalakult
a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, szeptemberben a
Recski Szövetség, az Új Márciusi Front, nőtt az 1987 óta létező Magyar
Demokrata Fórum taglétszáma, megalakult a Fiatal Demokraták Szövetsé-
ge, a Szabad Kezdeményezések Hálózata, amelyből ősszel létrejött az Sza-
bad Demokraták Szövetsége, és újraszerveződtek a betiltott történelmi
pártok is.3

Az emigrációban élők közül – bár eleinte csak félve – mind többen láto-
gattak haza, és közülük sokan részt vettek a különböző ellenzéki megmoz-
dulásokon. A demonstrációkon a határon túli magyarság érdekében is szót
emeltek, a szolidaritás kinyilvánítása nem maradt kizárólag az országhatáro -
kon belül. 

Az Oral History Archívum interjúiból válogattunk olyan részleteket, ame-
lyek az 1988. esztendőt idézik. A szerkesztett interjúrészletekben4 az emlé-
kezők felidézik a húsz évvel ezelőtt történteket, az események hangulatát,
még erős és lassan oldódó félelmeiket, bontakozó reményeiket, csalódásaikat,

örömeiket és a szabadság hosszú idő
után először megtapasztalt, mámorító
érzését.

Az összeállítás nem tekinthető rep-
rezentatívnak sem az emlékezők, sem
az események, sem az idő tekintetében,
hiszen az interjúalanyok között – a
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3 Bővebben Beck–Germuska (1999).

4 Az interjúrészletek előtt feltüntetjük az

emlékező nevét és az interjúkészítés

évét, a forrásokat az összeállítás végén

közöljük. Az interjúalanyok életútjáról

bővebben: www.rev.hu/oha. 
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gyűjtemény jellegéből adódóan – túlreprezentáltak az ötvenhatosok, a poli-
tikai elítéltek és a Kádár-rendszer ellenzékéhez tartozók. A meghatározó él-
mény többségüknek 56 átértékelése, az ötvenhatosok rehabilitációja, kárpót-
lása mellett az egypártrendszer megroppanása volt. A válogatásba korabeli
és néhány hónappal ezelőtt készült interjúk részletei is bekerültek, így a sze-
mélyes emlékek húsz év kollektív emlékezetét is hordozzák. 

FÉLELEM ÉS OLDÓDÁS

ÁPELESZ ISTVÁN (1992): 88-ban megkaptam a vízumot, de akkor még min-
dig nem mertem hazajönni, féltem.

KOCSÁR JÓZSEF (1992): Az öcsém Angliában él, 1988-ban lépte át első íz-
ben a magyar határt. Addig komolyan tartott attól, hogy mint ötvenhatos ka-
tonaszökevényt elfogják, és nagyon súlyos konzekvenciái lesznek a tettének.

VÍGH SZABOLCS (2007): 88 májusában voltam itt először Ingriddel ket-
tesben. Röviddel ezután leváltották Kádárt. Szóval ez már az olvadás kezdetén
volt. Mégis, a határőr vagy tizennyolcszor megnézett bennünket. Nyilván
volt valami a komputerben énrólam. 

GARAMI LAJOS (1991): Mindig piszkáltak valamilyen ürüggyel. Még 88-
ban is. Ezt onnan tudom, hogy a feleségem a váci OTP-nél dolgozott, és
egyszer odaállított hozzá egy elhárítótiszt azzal, hogy „mennyivel különb a
maga férje, mint X. Y. betörő, rabló, tolvaj, azzal nincs semmi probléma, ezzel
meg állandóan baj van”. Hangosan mondta ott, az OTP területén. A felesé-
gem meg sírva fakadt, hogy hát mi köze ennek az OTP-hez? A tiszt ki-
mondta, hogy neki az a feladata, hogy engem figyeljen. A gyárba is bejárt
mindig egy elhárítós, ott srejbolt, megbízott embereket. Tudom, hogy fi-
gyeltek. 

KAJTÁR IMRE (1991): 88-ban még hallgatták a telefonom, még figyelték a
lakásomat. Mindig van egy piszkos spicli. Valahonnan tudomást szereztek ar-
ról, hogy kezdtem keresni az ötvenhatos nemzetőröket, hogy kik élnek még. 

PAPP MIKLÓS (1991): Mindazokat a szituációkat, amik az életemben zaj-
lottak, csak 1988-ban vagy 87-ben mondtam el a fiamnak. Amikor már
nagyfiú volt, akkor ültettem le: „Gyere, édesapám, ülj le, most mesélek!” És
akkor elmondtam, hogy: „Tudom, az életedben sok olyan dolog volt, amit
nem tudtál hova tenni. Mi is van az apáddal, meg mi is volt ez, mi is volt az.
Ezek voltak, csak én nem akartam a fejedet ezzel megzavarni, meg féltem,
hogy emiatt esetleg olyan passzív vagy egyéb magatartást tanúsítasz, ami az
életedet befolyásolhatja.” Tehát a gyerekem a valóságos múltamról tőlem
csak valamikor 88-ban hallott először.

241

„8
8 

E
G

Y
FU

R
C

SA
É

V
V

O
L

T
”

A működő kádárizmus – esettanulmányok és emlékezetek

009molnar.qxp:evkonyv2008  11/27/08  4:36 PM  Oldal 241



DARIN SÁNDOR (1995): Az újratemetés 1989. június 16-án volt. Előtte ta-
lán egy évvel vettük fel Ungváry Rudival a kapcsolatot. Ő írt nekem, és ak-
kortól kezdve leveleztünk. Akkor még Rudi is óvatosan fogalmazott, én még
óvatosabban. Írtam neki, hogy én még most is félek, és nem hiszem el, hogy
őszinte, igazi legyen ez a változás-akarás. Rudi azt válaszolta, hogy jó, ezt
rám bízza. Ettől függetlenül, amikor a temetésre került a sor, meg a koszo-
rúzásra, mondtam, hogy én is benne vagyok mindenben.

KISS TAMÁS (2000): 1988-ban – és egyáltalán, a 89-et megelőző időben –
vidéken semmiképpen nem volt jellemző 56 újragondolása, vagy az ötven-
hatosokkal való magatartás megváltozása. A változás szele 89 tavaszán ért le
vidékre, az ezt megelőző időszakban én nem tudok arról, hogy jelentős lét-
számú ötvenhatos megérezte volna a politikai változást.

BIHARI SÁNDOR (1993): Nagy meglepetést okozott, ami 88–89-ben kide-
rült. Sok mindent láttam és éreztem, de ekkora sötét foltot nem sejtettem.
A megtorlásról nem beszéltünk. A hatvanas évek vége fele ezzel már nem-
igen foglalkozott senki, mindenki azzal volt elfoglalva, hogy ezt is lehet kap-
ni, meg azt is lehet kapni. Az embereket ez izgatta. Mindenkinek az volt az
idegeiben, ha ez elmoccan, abból csak baj lesz. Kísértett egy emlék, hogy
Rákosi vagy a csontváza hazajön. Kádár is félt egyébként.

SZŰRÖS MÁTYÁS (1991): Körülbelül 88-ban érlelődött meg bennem,
hogy Kádár János megöregedett, megfáradt ember, tehát változtatni kell.
Arra jöttem rá, hogy annak ellenére, hogy 85-ben üdvözölte Gorbacsov
színrelépését, igazán nem tudta már fölvenni azt a fordulatszámot, amit ő
diktált. És meglepetésemre Krjucskov – aki most a KGB főnöke, akkor
Andropov embere volt – időnként megjelent Budapesten, és nemcsak a bel-
ügyminiszterrel beszélgetett bizonyos dolgokról, hanem más politikai veze-
tőkkel is. Egy alkalommal engem is megkeresett, és feltűnt nekem, hogy Ká-
dár Jánosról érdeklődik, hogy hogyan látom a pozícióját, és egyáltalán, hova
lyukadunk mi ki, merre haladunk. Kik lennének itt alkalmasak a vezetés át-
vételére? Ebben az időben jöttem rá, hogy már vége. Tudtam, hogy Kádár,
amikor a hatvanadik évét betöltötte, fölvetette a Politikai Bizottságban, hogy
gondolkodjanak el, hogyan tovább. Ő hajlandó lemondani, visszalépni, csi-
nálja más. Akkor a Politikai Bizottság nem fogadta el. Amikor hetvenéves
volt, akkor már ragaszkodott a hatalomhoz, félt attól, hogy sok mindenre
fény derül, és már 56 feszegetése is egyre erőteljesebben jelentkezett. 

SCHIFFER PÉTER (2005): Nyilvánosan csend volt. De egy érdekes apró
epizód 88-ból. Áprilisban költöztünk a Somfa közből a Tanács körútra. Ak-
kor még vezettek lakónyilvántartó könyvet, és amikor beköltöztünk, levit-

242

M
O

L
N

Á
R

A
D

R
IE

N
N

E

Évkönyv XV. 2008

009molnar.qxp:evkonyv2008  11/27/08  4:36 PM  Oldal 242



tem a házmesternek a személyazonosságit, hogy írja be az adataimat. Beír-
ta, és azt mondta: „Ne haragudjon, én nem írom be, hogy maga a párt KB-
ban dolgozik. Ezt a könyvet sokan láthatják, sose lehet tudni ebben az or-
szágban! 56-ot is megéltem, sorkatona voltam, furcsa dolgok történtek ak-
kor is. Nagyon furcsa dolgok történtek!” Még nem volt pártértekezlet, még
nem volt ez, az, amaz! Ha nem is rendben mentek a dolgok, de az MSZMP
látszólag ura volt a helyzetnek, a homlokzat mögött viszont egy erodálódó,
leépülő rendszer volt – a rendszert szimbolizáló személyekkel együtt.

ZIMÁNYI TIBOR (1998): 1988-ban is úgy éreztem, hogy nem maradhatok
ki: szolidaritást kell vállalnom azokkal, akik ezt elindították. Ezekkel én ad-
dig nem nagyon tudtam tartani a kapcsolatot, mert terhelve volt a nevem a
korábbi recski internálással, és általában az volt a politikai helyzet, hogy el-
sősorban azokat keresték, akiknek a múltjában valamilyen politikai rossz
pont volt, tehát nem akartam terhelni azokat a mozgolódásokat, amikről tu-
domást szereztem. Ezért nem tudtam részt venni a monori összejövetelen
sem, ilyen meggondolások tartottak vissza.

LITVÁN KATALIN (1995): Korábban én voltam az, aki mindig megszé-
gyenültem a baráti fiatalokkal folytatott vitákban, mert nem tudtam időben
abbahagyni. Túl messze mentem, és próbáltam őket meggyőzni még arról,
hogy 56-ban nem ellenforradalom volt. Egyszer csak, 88-ban elkezdődött a
nagy társadalmi érdeklődés, és megfordult a helyzet, akkor már kérdezték
tőlem, hogy mi is volt, hogy is volt. Persze kiderült, hogy részletekben én se
tudok mindent olyan pontosan, én sem a saját élményeimből, hanem a szü-
leim meg a barátaik visszaemlékezéseiből, beszélgetéseiből tudtam meg, mi
történt. Az az elégtételem megvolt, hogy ők érdeklődtek nálam. Ugyan so-
ha nem mondták, hogy igen, most már tudjuk, hogy neked volt igazad, de
azzal, hogy kérdezgettek, tulajdonképpen ezt fejezték ki.

ORBÁN GYÖRGY (1997): 88 egy furcsa év volt. Akkor éreztem biztosan,
hogy itt valami visszavonhatatlanul és számomra rendkívül izgalmasan meg-
változik. Az egyik ilyen magánreagálásom erre az érzésre az volt, hogy el-
kezdtem érdeklődni a Baltikum iránt. Tulajdonképpen egy kérdés érdekelt.
A kérdés úgy hangzott: mennyiben igaz az a magyar föltételezés, amit állan-
dóan hallottam – azóta is hallok időnként –, hogy a magyar egy kis nép,
egyedül van, és ezért nagyon nehéz neki. A Baltikummal, a három kis néppel
való közvetlen kapcsolatfelvétel azt az előzetes feltételezésemet igazolta,
hogy ez egy furcsa és hamis, nyilván nem is friss önkép, ami sok mindenre
használatos. Egyszerűen hibás önismeretből, hibás helyzetfelmérésből ered.
Tudniillik Európának ez a fele tele van nálunk kisebb népekkel, olyanokkal
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is, akiknek a történelmi sorsa – végiggondolva a távoli múlttól a jelenig meg
a jövőig – nagyságrendekkel rosszabb, nehezebb, mondjuk úgy, hogy kilá-
tástalanabb. Tehát a magyaroknak ez az önképe – szembeállítva a realitá-
sokkal – nagyon rosszízű nyávogásnak és problémahárításnak is fölfogható,
és talán jobb is lenne így felfogni.

Többször is elmentem Vilniusba. Bárki elmehetett. Az egyik utamon
azon a repülőn ültem, amelyen a Fidesz-delegáció utazott a Sajudis kong-
resszusára.5 A repülőre nagy garral, hangoskodva vonult be Orbán Viktor
meg az összes többi fiatal titán – látásból már ismertem őket, 88 végéről van
szó –, és Moszkvában leállították őket, nem mehettek tovább. Én elmentem,
ott is voltam a kongresszuson. 

88-ban az én politikai nyitásom, ha szabad ezt a kifejezést használni, ak-
kor többek között ezzel a balti érdeklődéssel és utakkal igazolható.

CIVIL SZERVEZŐDÉSEK ÉS PÁRTALAKULÁSOK

FORGÁCS PÁL (1993): A demokratikus ellenzékhez fűződő kapcsolatom tet-
te lehetővé, hogy amikor megindult 1988-ban az első független szakszerve-
zeti tömörülés szervezése, rajtuk keresztül tudtam belekapcsolódni. 88 ele-
jén külföldön tartózkodtunk, de rendszeresen hallgattuk a Szabad Európa
Rádió magyar adásait. Ebből értesültünk, hogy 88 februárjában a Rakpart
Klubban tartott tanácskozás alkalmával fölvetődött konkrét formában egy
független szakszervezet megalakulásának a gondolata. Ezt a gondolatot el-
sőnek a Történettudományi Intézet szakszervezeti taggyűlésén vetette fel
Spira György tudományos kutató. Arra gondoltam, hogy ez az a terület,
ahol a legtöbbet tudnék segíteni, mert egész addigi életem a szakszervezeti
mozgalomhoz kötődött mind hazai, mind pedig nemzetközi vonatkozásban. 

Amikor hazaérkeztünk, először Kenedi Jánossal beszéltünk, aki szoros
kapcsolatban volt mindazokkal, akik ebben a kezdeményezésben részt vet-
tek. Emlékezetem szerint először Sza lai Júliával találkoztam, majd Csákó
Mihállyal. Ők javasolták, hogy menjek el a koordinációs bizottság legköze-

lebbi ülésére, amit hetenként tartottak
az ELTE Pollack Mihály téri épüle-
tének tükörtermében, a Szociológiai
Tan szé ken. A következő héten elmen-
tem, és attól kezdve rendszeresen részt
vettem a koordinációs bizottság mun-
kájában. Főleg gyakorlati tanácsokat
adtam.
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5 A Litvániában Vytautas Landbergis ve-

zetésével 1988. június 3-án megalakult

Sajudis (Litván Mozgalom az Átalakítás

Támogatására) volt a Szovjetunión be-

lül az első, a kommunista párttól füg-

getlen szervezet, amely a helyi függet-

lenségi és reformmozgalom élére állt.
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Az érvényes magyar jogszabályok a szakszervezet alakításáról külön nem
rendelkeztek. Annyira elképzelhetetlen volt, hogy a pártállami struktúrán kí-
vül bármilyen civil kezdeményezés sikerrel megtörténhessen. Én épp a szak-
szervezeti nemzetközi kapcsolataim révén pontosan tudtam, hogy melyek
azok a nemzetközi egyezmények, amelyekhez Magyarország csatlakozott, és
amelyek értelmében itt is létrehozhatók legitim szakszervezetek anélkül,
hogy ehhez bármilyen előzetes engedélyre lenne szükség. Ezeket a jogsza-
bályokat azonban még a nemzetközi jogászok sem ismerhették, mert nem
jelentek meg a hivatalos közlönyben, ezeket úgy ratifikálta az akkor parla-
mentnek nevezett országgyűlés, hogy nem hirdette ki. A nemzetközi mun-
kaügyi egyezményeket lefordítottam, és ezekre való hivatkozással közöltem
a barátaimmal, hogy mi minden további nélkül legitimnek tekinthetjük ma-
gunkat, hisz egy nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség minden ha-
zai jogszabálynál érvényesebb.

1988 elején még hatalmon volt a régi struktúra, akkor is, ha már puhult
a diktatúra. Még Kádár János volt a párt elnöke, még Gáspár Sándor volt a
SZOT elnöke, és a hatalom óvta a maga monolit jellegét. A reagálásuk egy-
értelműen negatív volt. 

De már akkor megmutatkoztak a párton belüli belső ellentétek. Nem
egyformán és nem koordinálva reagáltak a kísérletünkre. A mi kezdemé-
nyezésünk lényegében párhuzamosan történt a Fiatal Demokraták Szövet-
ségének a megalakulásával.6 A reagálások jórészt mind a kettőre vonatkoz-
tak, így például Kádár Jánosnak a májusi pártkonferencián elmondott be-
széde is együtt támadott bennünket mint kísérletet a hatalom gyengítésére.
Ugyancsak ez történt a SZOT vezetői részéről, akik nyilván monopolhely-
zetük fenntartását látták veszélyeztetve a törekvéseink által. A kezdeménye-
zésünket egyértelműen ellenségesen fogadták. A SZOT akkori titkára san-
da szándékokat tulajdonított nekünk. De nemcsak a sajtóban jelentek meg
különböző állásfoglalások ellenünk, hanem gyakorlati, adminisztratív intéz-
kedések is történtek. Ezek közé tartozott, hogy a Bölcsészkar dékánja enge-
délyezte az alakuló gyűlés megtartását az egyetem területén, konkrétan a
Gólyavárban, néhány nappal később viszont a rektor megmásította a dön-
tést, és kitiltott bennünket az egyetem területéről. A sajtótájékoztatónkra ér-
kező újságírókat sem engedték be – ez
május első napjaiban történt –, így a
legelső sajtótájékoztatónkat a közeli
Múzeum Kávéházban kellett megtar-
tani. Ott ismertettük a rektor tiltó dön-
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tését, de azt is közöltük, hogy mindennek ellenére megtartjuk a TDDSZ –
a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete – alakuló gyűlését
a meghirdetett időpontban és helyen. Tudósítások nem jelentek meg a saj-
tókonferenciáról, egyetlen kivétel volt a Heti Világgazdaság, abban megje-
lent egy rövid információ.7

Az alakuló ülést csak konspiratív módon sikerült megtartani. Az idő azért
is sürgetett, mert egy héttel későbbre hívták össze az országos pártkonfe-
renciát, és tartani lehetett attól, hogy olyan határozatot hoznak, amelyik
adminisztratív módon betilthatja a kezdeményezésünket. Tehát ha nem sie-
tünk, akkor komoly rizikót vállalunk az egész kezdeményezés sikerét ille-
tően. Május 14-re több helyen próbálunk helyiséget lekötni. Kifelé fenntar-
tottuk, hogy a Gólyavárban fogunk ülésezni, de tartalékban voltak egyéb
termeink. Nem a saját nevünkben, hanem az oktatók nevében kötöttük le a
Dohány utcában lévő Metró Klub helyiségét egy egyetemi rendezvényre. Mi
tudtuk, de csak mi heten, hogy ott fogjuk megtartani az alakuló gyűlést. Er-
ről senkit, beleértve saját hozzátartozóinkat, élettársainkat sem informáltunk
egészen május 14-én reggelig. Így sikerült elérni, hogy a meghirdetett he-
lyen – a Gólyavárban – és időpontban jöttek össze a belépni szándékozók, és
ott kapták meg az eligazítást, hogy a közelben lévő Metró Klubba jöjjenek,
ahol már vártuk őket, és ahol végül is meg tudtuk tartani a TDDSZ alakuló
gyűlését.

1988. május 14. az én életemben, azt hiszem, egyike a legjelentősebb na-
poknak. Hiszen senki, így én sem számítottam arra, hogy több mint negyven
év után Magyarországon létre lehet hozni egy független, demokratikus sza-
bad szakszervezetet. Az, hogy ez megadatott nekem, hogy én vezethettem le
ezt a gyűlést, én mondtam a megnyitó beszédet, és bejelenthettem a függet-
len szakszervezet megalakítását, az életem nagy adománya. Nem tudom ma
már meghatottság nélkül feleleveníteni azokat a perceket, amikor százával
álltak sorban a belépni szándékozók a Metró Klub előtt az utcán, és amikor
érzékelhettem azt a lelkesedést, tenni akarást, ami mindenkit jellemzett, aki
eljött, és vállalta a kockázatot. Olyan erős volt az elszántságuk, hogy nem
rettentek meg semmilyen fenyegetéstől vagy rizikótól. 

Említésre méltó, hogy az alapító levél, amelyet egyhangú lelkesedéssel
fogadott el a gyűlés, már akkor kimondta, hogy a szervezet a társadalmi szo-

lidaritás szellemében kíván működni.
És már akkor meghatároztuk, hogy a
szervezet a széles értelemben felfogott
létbiztonság szavatolásáért, a létfelté-
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telek javításáért, a munkához való jogokért kíván tevékenykedni. Alapvető
eleme a teljes nyilvánosság, valamint az, hogy a politikai nézeteiért senkit se
lehessen retorzióval sújtani, a szakszervezet kiáll mindazokért, akiket bár-
milyen hátrányos megkülönböztetés ér. Itt kell megemlíteni, hogy már az
alakuló ülésen is fölmerült mindazoknak a rehabilitációja, akiket az előző
években politikai nézeteikért, világnézeti okokból elbocsátottak, vagy a tu-
dományos pályáról eltávolítottak. Ez is a szolidaritás első megnyilvánulása
volt. Talán az is említésre méltó, hogy a TDDSZ első országos választmá-
nyának a tagjai között megtalálhatjuk a magyar politikai és tudományos élet
számos vezetőjét.

Az alakuló gyűlés résztvevőinek a józanságát és bölcsességét dicséri, hogy
semmilyen szélsőséges javaslatot nem fogadtak el. Megemlítendő, hogy ép-
pen azok tiltakoztak a volt párttagok hátrányos megkülönböztetése ellen,
akik maguk is elszenvedői voltak az elmúlt évek retorzióinak. És itt megem-
líthetem, hogy Hegedűs B. András, aki 1956 kapcsán börtönbüntetést szen-
vedett, vagy Bence György filozófus, akit a pályáról kitiltottak, határozottan
lépett fel annak érdekében, hogy szakítva a múlttal, senkit se különböztes-
sünk meg hátrányosan, és a szakszervezet nyitva álljon mindazok előtt, akik
belépni kívánnak. 

KARÁTSON GÁBOR (1992): Odáig jutottam a visszahúzódásban, hogy a rá-
diót sem nyitottam ki, irtózatosan gyűlöltem mindent, és beástam magam
egy hadállásba. Ez olyan három esztendeig tartott. És akkor egyszer csak
ránk virradt, vagy nem tudom, mi, szóval változott az ábra. Engem hirtelen
ért, és bizonyos fokig meglepetésszerűen. 

Egy nagyon mulatságos, cseh filmbe illő dolog volt 88-ban. Nem tudom
pontosan, mikor volt az első dunai tüntetés, azt hiszem, áprilisban talán,8

amikor az osztrák követséghez mentünk. Pár nappal előtte bent ültem a
Corvina Könyvkiadóban, annak is a nagy sarokszobájában, ahol akkor dol-
goztam – onnan rálátni az egész Vörösmarty térre mindenfelé –, és szólt a
telefon, engem keresett egy idegen hang. Amint később kiderült, Csillag
Ádám volt a Fekete Doboztól. A nevét nem mondta, csak azt, hogy ő már
többször keresett engem filmügyben. Korábban szerepeltem néhány film-
ben, fölkértek ismerős rendezők, hogy játsszak el valamit, de ezek aztán
olyan filmek lettek, amelyek nekem nem nagyon tetszettek. Mondtam, hogy
nem, filmbe én már nem megyek. No
de hogy mégis, ő nagyon szeretné.
Mondom: nincs kedvem, nem akarok
én már szerepelni. Azt mondja: „nem
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neked kell szerepelned, hanem hogy onnan szeretnénk filmezni a teret”. Hát,
mondom, az meg egyszerű, az igazgatótól kell engedélyt kérni. Azt mondja
a hang: „Azt hiszem, nem érted, hogy mire gondolok.” S akkor én: „Hűha!
Csak nem? És netán pénteken akarnátok filmezni?” Azt mondta, hogy igen.
Hát – mondtam neki –, valóban nem az igazgatóhoz kell fordulni, hívjon
vissza később, mert azt nekem meg kell gondolnom. Vadas Jóska szerkesz-
tőségébe tartoztam, ő volt a főnököm, a Corvina párttitkára. Ő nem volt egy
borzalmas alak, de hát mégiscsak egy párttitkár, ugye. Azt nem tudtam el-
képzelni, hogy onnan, a Vadas-féle szobából fognak filmezni a Fekete Doboz-
osok. De volt egy kolléganőm, akivel jóban voltam – neki egy kis szobája
volt az angol szerkesztőknél, ahol nem volt ilyen „veszedelmes” főnökség, és
ők úgyis hamarabb haza szoktak menni –, gondoltam, megkérdem őt, nem
lehetne-e onnan filmezni. Ez egy ellenzéki nő volt, a Szolidarnosztyhoz járt
ki többször, onnan csempészett haza könyvszövegeket, fordított nekik, meg
a Kőszeg Ferivel volt jóban. Ő persze mindjárt benne volt. Beszéltem a fil-
mesekkel, hogy jöhetnek, de azért aggódtam, mert az előző tüntetést szét-
verték. Vargha János eleve lefújta, de akik mégis elmentek, azokat megver-
ték. Azt gondoltam, hogy majd ezt is szétverik. Mondtam Csillagéknak,
hogy jöjjenek kettőre – ha jól emlékszem, ötre volt kitűzve a tüntetés –, ne
a tüntetés kezdetére, mert akkor valószínűleg már be se tudnak jönni az épü-
letbe. Jó, mondta ő. 

Pénteken délután a dolgozók nagy része hazament, mintha tisztára fújták
volna a terepet, alig lézengett ott valaki. De Vadas ottmaradt. Viszont az én
barátaim csak nem jöttek. Közben meg azon rettegtem, mondtam is a lá-
nyoknak, hogy majd megjönnek valami iszonyú méretű filmfelvevő gépek-
kel, akkor lesz aztán nagy cirkusz. Mire ők lehülyéztek – egyébként is rö-
högtek rajtam, hogy én miért szorongok annyira –, hogy ma már ez nem úgy
van, az ilyenek kis videokamerákkal járnak. Mászkáltam a folyosón, hogy ha
kell, segítsek nekik, és a Vadas elkapott, elkezdett kérdezősködni valami kéz-
iratról. Válaszolgattam neki, közben félszemmel láttam, hogy a folyosón kö-
zeledik három ember. Az egyik egy óriási alumíniumkoffert hozott, a másik
egy háromlábat meg még valami kábelt. És jöttek. Gondoltam, nem nézek
oda, majdcsak kialakul valahogy. Éppen Kunos Lacinak, az idegen nyelvű
szerkesztőség főszerkesztőjének a szobájánál kanyarodtak, és az alumínium-
kofferrel nekimentek az ajtajának. Egy nagy csattanás, mire a Vadas odafor-
dult – Kunos éppen akkor lépett ki az ajtón –, és azt mondta a nyávogós
hangjával: „Mi az Laci, téged filmeznek, hát nem is vagy úgy öltözve.” Va-
lószínűnek tartottam, hogy Vadas is tudta, kik lehetnek ezek. Bepakoltuk
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őket a kisszobába, onnan filmeztek. Mi meg lementünk tüntetni, aztán visz-
szamentünk, és kiszabadítottuk őket. A filmezésből nem lett semmi baj. 

Elmentünk az osztrák követségre. Nagyszerű volt végigmenni az And rássy
úton, aztán bementünk a mellékutcába, és mindenki szaladni kezdett az
osztrák követség felé. Azt tudom, hogy szörnyen ordítottunk és pfujoztunk.
Nagyon utáltam, a mai napig is nagyon utálom Ausztriát azért, hogy a víz-
lépcsőt meg akarták nekünk építeni. Van egy kínai közmondás: kútba esett
emberre köveket dobálni. Azt éreztem, hogy ők ezt csinálják, tudják, hogy
le vagyunk taposva, és akkor ők nagylelkűen jelentkeznek, hogy megépítik.
Érdekes volt, hogy az osztrák követség ugyanolyan félelmetesen állt ott,
mintha a szovjet volna. Akkor is lehetett érezni, hogy ez nem olyan egysze-
rű dolog, hogy a Nyugat olyan jó, és a szovjet világ meg olyan gonosz, és
ezért nekünk át kéne csűrnünk a nyugati térfélre. Sokkal komplikáltabb ez
az egész. 

Így kerültem bele egyre mélyebben a Duna-mozgalomba, és nagyon bol-
dog voltam, hogy van. Szerintem a Duna-mozgalom volt Ma gyar országon
a legnagyobb erő a Kádár-rezsim ellen, szerintem sokkal jelentősebb volt,
mint a későbbi pártok. 

Volt a Duna Kör9 meg a Nagymaros Bizottság.10 Én a Duna Körbe tar-
toztam, aztán eljártam a Nagymaros Bizottság üléseire is. Kutya-macska ba-
rátságban volt ez a két csoport. A Duna Kör intellektuálisabb volt, a Nagy-
maros Bizottság meg balhézósabb. Azt hiszem, ők szervezték a tüntetéseket,
ami elévülhetetlen érdemük. Szerintem a két csoport remekül együttmű-
ködhetett volna, ha nincsenek a hiúsági tényezők. 

Egyszer volt egy háromnapos éhségsztrájk a Jurtában, azt hiszem, 88 te-
lén. Ezt a Nagymaros Bizottság szervezte. Én nagyon örültem neki, hogy
van, de túl rövid volt. Csak három napig tartott, ami elvesz a dolog ko-
molyságából egy kicsit, de ennyire futotta, ez egy szimbolikus éhségsztrájk
volt. Így is rendőrautók köröztek a Jurta Színház körül. Rólunk, akik a Duna
Körből voltunk, azt hitték egy darabig, hogy a Duna Kör kémei vagyunk.
Szóval egy gyerekes gyanakvás volt. Én nem értettem ezt a szánalmas riva-
lizálást, többször is felszólaltam, hogy
méltóztassanak abbahagyni, de nem
voltak képesek megfogadni. Azért dö-
cögtünk előre a cél felé, és végül is
mikor Németh Miklós leállította a
nagymarosi építkezést, akkor el is ér-
tük a felét annak, amit akartunk.
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Aztán kirúgtak a Corvinától. Nehéz azt gondolni, hogy ez a kirúgás ne
függött volna össze azzal, hogy ez a Duna köri ténykedésem nagyon feltűnő
volt, meg benne voltam a TDDSZ-ben – és az ötvenhatosság is.

LITVÁN KATALIN (1995): 88-ban az első Duna-tüntetésen iszonyatos tö-
meg volt. Úgy éreztem, hogy ez hajaz arra az 56-os tüntetésre, amikor nem
mertek közbelépni. Egy kis szabadságot éreztem, mert mertünk sokan men-
ni az utcán, és az ablakokból integettek nekünk.

SZÉKELY DEZSŐNÉ (1991): Már 1988-ban részt vettem a romániai bul-
dózerpolitika elleni első nagy tüntetésen a Hősök terén.11 Ott találkoztam
egy-két olyan régi ismerőssel, akiket 1956-ból ismertem. Akkor már a film-
gyárban is hallani lehetett, hogy van egy ellenzéki csoport, akik a szamizda-
tokat nyomtatják.

BÓNA BARNA (1991): A Szabad Kezdeményezések Hálózata a bűnös ve-
zetők, a bűnös módszerek feltárásában sokat tett. Ugye, elkezdődött a Beszé-
lővel, Rajk László támogatásával az élen. Nagyon imponált nekem az a bá-
tor és következetes tevékenység, amit folytattak. A magam módján annyiban
kapcsolódtam hozzájuk, hogy megszereztem én is egy-egy Beszélőt és ter-
jesztetten, sokszorosítottam, ha tudtam – akkor még kevés sokszorosítógép
volt –, és továbbadtam az ismeretségi körömben. Ők vagy elhitték, ami ben-
ne volt, vagy visszaadták azzal, hogy hülyeség, ilyen nincs, bizonyítsd be.

LITVÁN KATALIN (1995): Valahonnan megtudtam, hogy a II. kerületben,
a Szilfa utcában – akkor már SZDSZ volt, 88 novemberétől kezdve – egy kis
művelődési házban tartanak olyan esteket, ahol mindig lehetett vitatkozni.
Néha elmentem oda. Az emberekben akkor szabadult fel a beszélhetnék,
mindenki élvezte, hogy beszélhet. Egy idő múlva nagyon idegesített az állan-
dó szócséplés, ami egyszerűen abból fakadt, hogy az emberek nem tudtak
betelni azzal, hogy egy nyilvános társaságban elmondhatják a véleményüket,
de ez olyan érzelmi túlfűtöttségben zajlott, hogy nem lehetett elviselni.
Ugyanazt böfögték föl folyton, és ömlött belőlük a reveláció. Egyébként
nem feltétlenül voltak fiatalabbak, mint én, sok mindenről tudhattak volna,
mert már idősebbek voltak 56-ban, mint én, de úgy látszik, sikeresebben
nyomták el az emlékeket.

KERTÉSZ DEZSŐ (2002): Amikor a Szabad Kezdeményezések Hálózatá-
ból párttá, az SZDSZ-szé alakultunk át, a Jurtában volt egy ünnepségünk 88

novemberében. Ott óriási rendőri ké-
szenlét volt. Akkor még úgy tűnt, kell
egy kis bátorság ahhoz, hogy az em-
ber bekapcsolódjék. Karácsony előtt
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tartottunk egy megemlékezést 56-ról. Én a vásárhelyi ötvenhatos események
alapján egy elviekre is kitekintő és minden szavában, mondatában ma is
helytálló, vállalható beszédet mondtam.

FOGARASSY MIKLÓS (2003): A rendszerváltáskor megint inkább csak a pe-
remén voltam a politikai eseményeknek. 1988-ban kaptam egy üzenetet,
hogy vegyek részt a Szabad Kezdeményezések Hálózatának alakuló ülésén12

a Hági sörözőben. Jelen voltam ezen az izgalmas politikai vitán, ahol a de-
mokratikus ellenzék különböző csoportosulásai kötöttek egymással komp-
romisszumot, alakítottak ki közös platformot. Ez volt az SZDSZ megszüle-
tésének egyik fontos mozzanata. Politikai platformokat egyeztettek ott, a sö-
rözőben. Nekem ez szép emlék. Ezt követően még jelen voltam a Jurta Szín-
házban három rendezvényen, azon is, amelyen az SZDSZ gyakorlatilag
megalakult. Ezek fantasztikus légkörű események voltak: több évtized után
itt lehetett a politika igazi, demokratikus természetét, szabályait megismer-
ni. Lelkes voltam és felajzott. Volt is akkor nekem pár hétig SZDSZ-tag-
könyvem. Elmentem az egyre növekvő létszámú pártrendezvényekre, de egy
idő után azt éreztem, hogy párttaggyűlésen vagyok, és mivel soha, semmi-
féle pártnak nem voltam a tagja, kiléptem. A szimpátiát vállaltam, de a tag-
ságot nem. 

ORBÁN GYÖRGY (1997): 88 szeptemberében megkerestek, hogy alakult
egy ellenzéki politikai mozgalom Szentendrén, annak lesz az alakuló ülése,
menjek el. Budapesten éltem, de a munkahelyem, a Pest Megyei Tanács
okán ismertek, rendszeresen jártam Szentendrére. Elmentem a gyűlésre. Ott
derült ki, hogy ez a Demokrata Fórum. Én voltam az egyik jelölt, mint nem
tudom, mi – olyan amatőr volt az egész, hogy nem is volt neve –, vezetősé-
gi tag talán. Népgyűlés volt, ahol pár embert kineveztek bizalminak. Attól
kezdve, 88 októberétől mi folyamatosan üléseztünk. Számomra ez nem kö-
tődött semmiféle ideológiai irányultsághoz. Annyira nem, hogy a Pesten élő
barátom elvitt a Hálózat ülésére, amiből az SZDSZ lett, és gondolkodtam is
rajta, hogy nekem technikailag nem lenne-e könnyebb ide járni, hiszen ezek
közelebb vannak, nem kéne kijárni Szentendrére. Számomra mindegy volt,
hogy hívják őket, ez ugyanaz a csapat végül is, mi mást akarunk, azokat kell
elzavarni, és kész. Rendkívül primitív és egysíkú kép, de akkor így gondol-
tam. A jelen fényében a jó szándék tagadhatatlan, de önkritikusan azt kell
mondanom, hogy nem láttam túl pontosan a magyarországi eseményeket, és
az igazi szervezők már akkor is sokkal többet tudtak nálam. Ami miatt végül
is a Demokrata Fórum mellett marad-
tam, két dolog volt. Egyrészt kifeje-
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zetten kedves gesztusnak éreztem, bizonyos értelemben legyezgette a hiú-
ságomat, hogy engem a Pest Megyei Tanács alkalmazottjaként ismertek, s
ilyformán kértek föl arra, hogy legyek tag ennek a frissen alakuló szervezet-
nek az első bizalmi testületében. Számomra ez igazolás volt, hogy az érin-
tettek úgy érzik, jó, ha én ott vagyok. Nagyon örültem neki, ez fontos mo-
tívum volt a döntésemben. A másik, hogy még Nyíregyházán ismertem meg
Kulin Ferencet, aki mérvadó személyiség lett számomra, tőle sok érdekeset,
fontosat hallottam, meg a Mozgó Világ meg sok minden, és ő volt ennek a
szentendrei dolognak a vezére, vele dolgoztam együtt. 

Az én MDF-es politikai pályafutásom a következő eredménnyel zárult:
kiderült, hogy amit mondok, egyre inkább SZDSZ-gyanús színben tüntet
föl engem abban a szervezetben, ott túl liberálisnak tűntem. Viszont a bará-
ti körömben, amelynek tagjai hasonló lázban égtek, és az SZDSZ-ben vol-
tak regruták, másodperceken belül MDF-gyanús lettem. Tehát mindkét he-
lyen gyanús személyiségnek bizonyultam, ami először megviselt, utána meg
azt gondoltam, hogy mivel nem tudom magamba léptetni az MDF-et és az
SZDSZ-t, én lépek ki belőlük. 

SZABÓ IVÁN (2004): 88-ban léptem be az MDF-be. Ha jól emlékszem,
szeptemberi keletű a tagkönyvem. A későbbi alapszabály az első évben belé-
pőket alapító tagoknak vette, így papíron az alapító tagok közé számítottam.
A szervezésben viszonylag hamar részt vettem. 88 elején a Szondi utcában,
egy pincében, egy kisszövetkezetben kezdett alakulni a budapesti szervező-
bizottság, arra én már valakitől meghívást kaptam. A legnagyobb elképedé-
semre Sándorfy Gyuri barátom is ott ült. Amikor beléptem a terembe,
Gyuri odajött, és azt mondta nekem: „Na, izéld meg, ezt nem úszod meg
három hónappal!” Mert akkor még messzemenően nem lehetett tudni, hogy
hova fog ez vezetni. Akkor még a rizikófaktor nagyon nagy volt. 

KERESZTES K. SÁNDOR (1994): Amikor a Demokrata Fórum létrejött,
részt vettem az első Jurta színházbeli rendezvényén. Láttam ismerős győri
arcokat, felfedeztük egymást, és arra gondoltunk, itt az ideje, hogy ne csak
így, egyénileg járjunk el oda, hanem hozzuk létre a megyében is a Demok-
rata Fórumot. 88 kora őszén nekiláttunk, és többszöri szűkebb körű megbe-
szélés után 88. november végére hirdettük meg a Győr-Sopron megyei
MDF megalakulását a Rába Kultúrházban – némi drukkal, hogy mi lesz be-
lőle. Két okból volt érdekes: hány embert tudunk megmozgatni rá, és hagy-
ják-e, hogy megszervezzük. Gondot okozott a meghívók elkészítése és az a
törekvésünk, hogy próbáljuk teljesen legálisan csinálni, tehát minden titko-
lózás nélkül, legális meghívókkal meghirdetve, hogy ne lehessen azt mon-
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dani, illegális szervezkedés folyik. Nagyon nehezen tudtuk a meghívókat
megfelelő számban kinyomtatni, macerás volt.

Számomra is kicsit meglepő módon körülbelül négyszáz ember jött össze
az alakuló gyűlésre, amelynek én voltam a vezérszónoka. Ott volt Für Lajos
az MDF részéről, és Gombár Csaba, aki ugyan nem volt MDF-es, de vállal-
ta a szereplést. Több mint százan aláírták a csatlakozást, a többség azonban
nem vállalta a kockázatot, hogy aláírja a belépési nyilatkozatot. Minden-
esetre létrejött az MDF, és utána kezdtek szerveződni a helyi csoportok. 

NAGY KÁROLY (2003): Piroska lányom néprajz szakon végzett, majd mű-
vészettörténetet is hallgatott. Férjhez ment, gyermekei születtek. Zsuzsi lá-
nyom pszichológia szakon végzett négy évvel később, ő egyetemi doktorit
szerzett idehaza, majd odahaza – Amerikában – elkezdett dolgozni. Amikor
ők itt egyetemisták voltak, elkezdődött a rendszerváltás, és belefolytak. Meg-
látogatták a 301-es parcellát, fényképeztek. Részt vettek a „lánchídi csatá-
ban” 88. március 15-én, végigfotózták és -magnózták a Fidesz megalakulását,
a Jurta Színházat. Piroska egyik legaktívabb fotósa lett a rendszerváltásnak.13

A tudósításokat kiküldték Amerikába, és mi ott közöltük amerikai újságok-
ban. Zsuzsi magnózott, Piroska fotózott. Tulajdonképpen afféle külföldi tu-
dósítókká váltak. Volt néhány olyan incidens is, amikor a rendőrök nekik
akartak esni, majdnem kitépték Piroska nyakából a fényképezőgépet, de si-
került idejében elszaladnia. És az egésznek a lelkületét is át tudták venni, rá-
adásul azzal a töltéssel, amit otthonról kaptak, ők egy percig sem hívták volna
ellenforradalomnak 56-ot.

TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTELT! 

VÁSÁRHELYI MIKLÓS (1994): Tulajdonképpen 1986-tal kezdődik a gondolat –
ha nem is ilyen konkrét formában –, az 56-ról szóló kerekasztal-konferenciá -
val.14 A harmincéves évfordulón külföldi lapokban nyilatkoztam, és nyíltan
megmondtam, hogy mi a helyzet 56-tal kapcsolatban. Azt is hangsúlyoztam
mindegyiknél, hogy én és a bajtársaim küzdeni fogunk 56 helyes értékelésé-
ért, általános, nagy politikai célkitűzéseiért, és másokért is, a meggyilkolt,
mártírhalált halt ötvenhatosok sírjának megtalálásáért és méltó eltemetésü-
kért. Aztán többször fölmerült, hogy valamit kellene csinálnunk. Először az,
hogy gyűjtsünk aláírásokat, és küldjük be a Központi Bizottságnak. Aztán
jött, hogy egy bizottságot kellene ala-
pítani. 

Ekkor megindítottam a rehabilitá-
lásomra irányuló eljárást is. 87-ben
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13 A borító belső oldalára Nagy Piroska fel-

vételei közül válogattuk. (A szerkesztők.)

14 Hegedűs (1992). 
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szabályszerűen beadtam a Legfelsőbb Bírósághoz egy kérvényt, amelyben az
1958-as ítélet felülvizsgálását kértem. 88-ban is több kísérletet tettem rá –
mindig Dornbach Alajossal beszéltük meg, ő öntötte jogi formába –, és még
88 végén is elutasították! Ennek volt egy procedúrája: a Legfelsőbb Bíróság
az ügyészségnek – az Alkotmány szerint a törvényesség legfőbb őrének – adta
vissza, tehát annak a szervnek, amelyik annak idején a vádló szerepét töltötte
be. Mindig azzal utasították el, hogy nem merültek fel olyan új motívumok,
amelyek alapján újra kellene tárgyalni, vagy egyáltalán elő kellene venni az
ügyet.

Ami magát a TIB-et illeti, először Hegedűs B. Andrásnál tárgyaltunk, ál-
talában is ott zajlottak le a beszélgetéseink. Ő a nagy lakásában hajlandó volt
„szállást adni” erre, ami akkor nem volt veszély nélküli, hiszen felelősségre
is vonhatták volna. Ezeken a beszélgetéseken kezdettől fogva részt vett He-
gedűs B. András, Litván György, Mécs Imre, Szabó Miklós és Kozák Gyula,
helyenként Göncz Árpád és Dornbach Alajos is. Ilyen beszélgetéseken ala-
kult ki a gondolat, hogy tovább kellene lépnünk, s egy bizottságot kellene
létesíteni. A feltétel az volt, hogy a bizottság tagjai csak elítéltek, vagy ki-
végzettek özvegyei lehetnek. Nem tudom pontosan megmondani, hogy let-
tem én a TIB elnöke. A közös elhatározásban nyilván közrejátszott, hogy én
voltam a Nagy Imre-per egyetlen idehaza élő elítéltje.15

HEGEDŰS B. ANDRÁS (1992): Kozák Gyulával már harmadik éve csinál-
tuk formálisan is az Oral History Archívumot, előzményeivel együtt pedig
sok éve, és kimondva, kimondatlanul elsősorban ötvenhatos interjúkat próbál-
tunk készíteni és készíttetni. Afféle zsörtölődő értelmiségiekként állandóan
elégedetlenek voltunk a különböző ellenzéki mozgalmakkal. 87-ben a külön-
böző ellenzéki csoportok már nagyon sokat marakodtak, és mindkettőnknek
az volt a véleménye, hogy lehetne az ellenzéki csoportok között valami olyan
egységes vagy egységre törekvő szervet – nem szervezetet – létrehozni, amely
valamiféle vének tanácsaként működne, és megpróbálna bölcsként koordi-
nálni a különböző, nagyon széthúzó ellenzéki csoportok között.

Valamikor 87 legvégén, 88 legelején megemlítettem ezt a dolgot Litván
Györgynek. Ő szólt Vásárhelyinek, akinek nagyon tetszett az ötlet, mert Vá-

sárhelyi is érezte – Donáth Ferenc ak-
kor már nem élt, ez nagyon fontos –,
hogy az a nemzetiegység-kísérlet,
amelyet Donáthnak Monorra sikerült
összekalapálnia, Lakitelekre már vég-
leg szétment.16
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15 A Történelmi Igazságtétel Bizottsága

megalakulásról lásd még Kozák (2008).

16 1985. június 14–16-án Donáth Ferenc

szervezésében negyvenöt magyar értel-

miségi – az ellenzék különféle politikai
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Nekünk az volt a rögeszménk három évtizeden keresztül, hogy nemcsak
hogy rendszerváltozást nem lehet 56 eszmeisége nélkül csinálni, de refor-
mokat sem, mert a nemzet gyomrát úgy megfeküdte 56, hogy azt meg kell
emészteni. A kívánt alapos reformok végrehajtásához elengedhetetlennek
tűnt 56 újraértékelése. A Kádár-rendszer legitimitásának a forradalom leve-
rése volt az alapja, és ezért nem tudtak, lélekben is képtelenek voltak másként
beszélni 56-ról. Tudták, hogy ez a kádárizmus végét jelentené. Mi pedig azt
tudtuk, hogy az 56-tal kapcsolatos új-régi igazságok kimondása nélkül más
területeken sem lehet továbblépni. Ezt sok pragmatikus reformközgazdász
sem értette meg – mert nem volt kellő históriai és szociálpszichológiai érzé-
kük –, és a marxizmushoz sokáig ragaszkodók is csak nagyon lassan fogták fel. 

Amikor Vásárhelyi, Litván, Kozák és én a Gerlóczy utcai lakásomban
megállapodtunk abban, hogy lehetne valamit csinálni, akkor a fő gondolat
eléggé egyértelműen az lehetett – az ilyen szervezeti csírákat borzasztó ne-
héz visszaidézni, amelyekből azután egész más lett, mint tudjuk –, hogy egy,
az akkor nem létező pártok fölötti, csoportok fölötti vének tanácsa kellene,
egy tekintélyes testület. Vásárhelyi határozottan javasolta, hogy csak ötven-
hatos elítéltek legyenek benne, mert ha ez is olyan aláírásgyűjtésféle lenne,
akkor teljesen parttalanná válna. Egyrészt megsértődnének azok, akik nem
kerültek bele, másrészt kezelhetetlenné válna. Ezért is lett a dolog bizottság.
Így maradt ki rögtön a kezdeményezésnél az alapító tagokból két barátunk:
Szabó Miklós és Kozák Gyula. 

Úgy emlékszem, hogy először én csináltam egy vázlatot a három gondo-
latra fölépítve: a rehabilitációra komplexen; a történelmi kutatásra, helyre-
tevésre és a kegyeletre. Tulajdonképpen a három alapeszmén nem volt vita.
Utána, ahogy lenni szokott az ilyen írásoknál, egyre hosszabb változatok
születtek. Litván megfogalmazott egyet nagyon jól, és amikor már nagy ve-
szekedések voltak rajta, akkor két írás-
tudó ember vitte el a szöveget azzal,
hogy az alapfogalmazók, ha úgy tet-
szik, Litván és én már nem bírják csi-
nálni. Ők ketten, Eörsi István és
Fónay Jenő egy nagyon jó, rövidebb
és megszerkesztett szöveggel jöttek
vissza, amely tulajdonképpen a végle-
ges lett. Ez azért groteszk, mert Eörsi
és Fónay voltak az elsők, akik otthagy-
ták a TIB-et.
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és ideológiai orientációjú csoportjainak

képviselői – tanácskozott a monorierdői

kempingben. A monori találkozó sem

tudta megteremteni az ellenzéki csopor-

tok közötti egységet. A népi-nemzeti el-

lenzék 1987-ben különvált, ők lettek az

1988-ban megalakuló MDF alapítói.

1987 őszétől több alkalommal rendez-

tek tanácskozást Lakiteleken, Lezsák

Sándor kertjében.
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Emlékezetem szerint politikai, világnézeti vita nem volt. Minthogy tör-
ténelemben és a történelem rehabilitációjában gondolkoztunk elsősorban,
egyéb szempontok háttérbe szorultak. Leginkább a kegyeleti szempontok.
Egyrészt történelem-feltáró és szociologikus lelkem számára a kegyeleti ak-
tus nem volt olyan fontos. Én sose hittem volna, hogy engem a közvélemény
jelentős része fő funerátorként fog elkönyvelni, mert alapjában véve ehhez
nekem kevés érzékem van. Amivel nem azt mondom, hogy nem ismertem
föl a jelentőségét, és amikor csinálni kellett, nem csináltam, de azt hiszem,
hogy az elején az a szűk csoport, amely ezt elindította, nem tudta, hogy a ke-
gyeleti résznek milyen nagy a politikai fontossága és a nemzeti jelentősége.
Benne volt, de az egyenarányú súlya az egészben, azt hiszem, csak később
bontakozott ki. Nem volt politikai vita abban, hogy a történelmi igazságté-
telt 1945-tel kezdjük, és azért kezdődik Demény Pállal, mert akármilyen
groteszk, történelmi tény, hogy az első ártatlanul letartóztatott Demény
volt.17 Nem volt vita azon, hogy a háborús bűnösök ügyét nem érintjük – ezt
nem kell különösebben megmagyarázni. 

ZIMÁNYI TIBOR (1998): Hegedűs B. András hívott telefonon, és bejelen-
tette, hogy a TIB megalakulását tervezik. Valamin összevitatkoztunk, és azt

mondta: „Tudod, mit? Gyere el, és
ott fejtsd ki!” Így lettem én is alapító
tag. Hozzá kell tennem, hogy Hege-
dűs B. Andrással zárkatársak voltunk a
Gyűjtőben, bajtársias barátság alakult
ki közöttünk. 1988 júniusában volt az
alakuló ülés, harminchat18 tagból, ha
jól emlékszem. Közöttük, örömömre,
olyan személyek jelentek meg, akiket
ismertem, akikről tudtam, hogy egy-
értelmű a beállítottságuk, és merik is
vállalni a véleményüket. Itt már én is
vállaltam a nyílt színre lépést, mert
úgy láttam, hogy általában olyan a po-
litikai légkör, hogy erőszakkal fellép-
ni már nem tudnak ellenünk. Mindig
is erre vártunk. És az is tetszett, hogy
bölcsen választották meg a célt. Igazá-
ból a létrehozók – a szűkebb kör, He-
gedűs B. András, Vásárhelyi Miklós,
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17 Demény Pál (1901–91) 1919-ben lépett

be a kommunista pártba. A húszas évek-

től kezdve a magyarországi kommunista

mozgalmon belül önálló frak ciót szer-

vezett. A Horthy-korszakban forradalmi

szervezkedésért, majd háborúellenes te-

vékenységéért hat és fél évet töltött bör-

tönben. 1945-ben a Moszkvából haza-

tért kommunisták is letartóztatták, és

koncepciós perben négy és fél év, 1953-

ban további tíz év börtönbüntetésre ítél-

ték. 1956-ban szabadult. Teljes rehabi-

litációja 1989-ben történt meg.

18 A TIB első, Történelmi igazságtételt! cí-

mű felhívását harmincheten írták alá:

Nagy Erzsébet, Gyenes Judith (Maléter

Pál özvegye), Halda Alíz, Szilágyi Jó -

zsefné, Ujhelyiné Haraszti Mária (Lo -

sonczy Géza özvegye), Darvas Iván,

M
O

L
N

Á
R

A
D

R
IE

N
N

E

Évkönyv XV. 2008

009molnar.qxp:evkonyv2008  11/27/08  4:36 PM  Oldal 256



Kozák Gyula – voltak a szellemi mozgatók. Bennük én azt a bölcsességet lát-
tam, hogy nem fejjel mennek a falnak, hanem a lehető legkisebb rizikóval és
a legkönnyebben elérhető céllal. Hiszen nagyon fontos, hogy el is érjük a
célt. Az pedig nem volt vitatható, hogy egy tisztességes temetést meg kell ad-
ni, hiszen Hay nau ék még az aradi vértanúk holttestét is kiadták. Hogy ne le-
gyenek emberileg eltemetve, az egyszerűen nem volt európai norma. Ebbe
az irányba indult az első lépés, s láttam fantáziát benne, ha ezt elérjük, nem
muszáj majd megállni, de az óvatosságot, azt nagyon jónak találtam.

HEGEDŰS B. ANDRÁS (1992): Említettem, hogy a TIB 1988 legelején
kezdett alakulni, és elég pontos feljegyzéseim szerint május 17-én alakult
meg formálisan, amikor kimondtuk, hogy most már tényleg megalakulunk.
Május 18-án Egerben volt egy politológus-értekezlet, ami jelentősebb vala-
mi volt az akkori forrongó világban, mint általában, mert a világ magyar po-
litológusai először jöttek haza. A zá ró ér te kez leten tartottam egy hosszabb
felszólalást. A pártértekezlet19 előtti napon volt, tele volt a politológiai világ
pletykákkal, hogy mi lesz a pártértekezleten, hogy Nyers és Pozsgay beke-
rül-e a Politikai Bizottságba, vagy ép-
pen visszavonulnak, hogy a Grósz
győz-e vagy bukik, hogy Kádár ma-
rad-e vagy megy. Senki nem tudott
semmit, ezt nagyon szeretném hang-
súlyozni, a dolog teljesen nyitott volt.
A felszólalásomban elmondtam a TIB
felhívását – de nem mondtam el, hogy
a TIB megalakult, mert erre nem volt
felhatalmazásom –, azzal a konklúzió-
val, hogyha az MSZMP országos érte-
kezlete 56 kérdésével nem fog foglal-
kozni, és az az új politikai korszak,
amelyik másnap mindenképpen elkez-
dődik, nem tűzi napirendre 56, a reha-
bilitációk és a történelmi igazságtétel
kérdését, akkor nem lesz korszakvál-
tás, nem lesz reform. Nem állítom,
hogy ez nagy bátorság volt, de abban
a politológiai, kicsit elvont légkörben,
ahol struktúrákról, szervezetekről és
Isten tudja, még miről volt szó, kemény

257

Dénes János, Eörsi István, Erdélyi Ti -

bor, Fekete Gyula, Fónay Jenő, Forintos

György, Földes Péter, Gáliné Káldor

Vera, Göncz Árpád, Hankiss Elemér,

Hegedűs B. András, Hegedűs László,

Hősz Dezső, Kertész Dezső, Litván

György, Lőcsei Pál, Marián István, Mécs

Imre, Mensáros László, Molnár Ferenc,

Nagy Elek, Ober sovszky Gyula, Pártay

Tivadar, Pomogáts Béla, Rácz Sándor,

Széll Jenő, Tóbiás Áron, Ujhelyi Szilárd,

Ungváry Rudolf, Vásárhelyi Miklós,

Zimányi Tibor. (OHA 475. sz. interjú

melléklete.) Később még több ötvenha-

tos elítélt csatlakozott hozzájuk.

19 Az MSZMP országos értekezlete, 1988.

máj. 20–22. Ekkor váltották le Kádár

Jánost főtitkári posztjáról, a 108 fős

Központi Bizottságba 35, a 13 tagú Po-

litikai Bizottságba 8 új tagot választottak

a régiek helyett.
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valami volt. Azt is hozzá kell tenni, hogy mindenki egyetértett vele, Nyers
Rezsőt is beleértve.

GYENES JUDITH (1998): Elérkeztünk 1988-hoz, amikor Halda Alíz szólt
nekem a Történelmi Igazságtétel Bizottságáról. Kérdezte, hogy hajlandó
lennék-e részt venni egy bizottságban, amelyikben csak olyanok lesznek,
akik börtönbüntetést szenvedtek ötvenhatért. Természetesen vállalkoztam
rá. Annál is inkább, mert 1985-ben a lányom férjhez ment egy ausztrálhoz,
és elment itthonról. Egyedül voltam, már senkiért nem kellett felelősséget
vállalnom. 

Elég sok bírálat, bántás érte a TIB-et és az alapító tagokat, nem minket,
az özvegyeket, hanem a többieket, akik kitalálták és vezették. Az a vád érte
őket, hogy kommunisták voltak. Akkor is meg utólag is azt mondom, hogy
nekem ez teljesen mindegy volt. Én a kommunista párttól olyan messze áll-
tam egész életemben, az egész családom, sőt Maléter Pál családja is, hogy
nem is tudom, mit mondjak viszonyításként, de azt mondtam magamban,
hogy ezek az emberek 56-ban tettek valamit, ezért börtönbe kerültek, és
most megint tenni akarnak, tisztelem őket ezért, és természetes, hogy ami-
ben tudok, részt veszek és segítek. Úgy emlékszem, 1988. június 5-én hang-
zott el az első TIB-felhívás a Szabad Európa Rádióban, délután, az ötórás
hírek után. Ismertem már a felhívást, de így is izgalmas és nagyszerű volt
hallani a rádióban. Elhangzott a nevem és a telefonszámom. Ketten voltunk
Alízzal, akik adtuk a nevünket és a címünket, hogy rajtunk keresztül lehes-
sen felvenni a kapcsolatot a TIB-bel. Még nem ért véget az adás, amikor
megszólalt a telefon, és attól kezdve egészen június 13-ig, addig, amíg el
nem indultam Párizsba a szimbolikus sír avatására,20 egyfolytában jöttek a
telefonok, jöttek a levelek, és jöttek személyesen az emberek. Amikor a
nyugdíjkort elértem, részmunkaidős lettem az Orvostörténeti Könyvtárban,
és délután már otthon voltam. Jöttek, jöttek az emberek, és mondták, mond-

ták a történeteket. A szörnyű történe-
teket. Jöttek őrültek is. Teljesen egye-
dül voltam, ott ült velem szemben va-
laki, akiről fogalmam sem volt, hogy
ki. Volt olyan, aki meg akarta mutatni
az igazolványát, amire azt válaszoltam:
Csak nem képzeli, hogy igazolványt
fogok kérni, én nem igazoltatok sen-
kit, elhiszem, hogy ön az, akinek mond-
ja magát. Éjszakáig jöttek a telefonok,
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20 1988. június 16-án, Nagy Imre és már-

tírtársai kivégzésének 30. évfordulóján

Párizsban, a Pére-Lachaise temető 44-es

parcellájában felavatták Nagy Imre,

Losonczy Géza, Maléter Pál, Szilágyi

József, Gimes Miklós és a forradalom

minden kivégzettjének Rajk László által

tervezett jelképes síremlékét. Lásd

Rainer (1989). 
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és hajnalban jöttek a telefonok. Idegroncs lettem, mire elindultam Párizsba,
annyi szörnyűséget hallottam és jegyeztem le. Ugyanez zajlott Alíznál is, raj-
tunk keresztül vették fel az emberek a kapcsolatot a TIB-bel.

MOLNÁR MIHÁLY (1994): Őshallgatója voltam a Szabad Európa Rádió-
nak. Az ötvenes évektől hallgattam, szinte az egész szerkesztőséget ismer-
tem a hangjáról. 88 júniusában onnan tudtam meg, hogy mi történik Ma -
gyar or szágon, mert itt tabuk voltak, az ötvenhatos dolgokról nem szólt a
Kossuth rádió. Naponta hallgattam, nemcsak a híranyagot, hanem a min-
denféle kommentárokat, ilyen-olyan műsorokat. Akkor jelent meg a TIB
alakulási nyilatkozata. Később megkaptam a müncheni Nemzetőr egy példá-
nyát, ahol megjelent a nyilatkozat, abban az aláírók is fel vannak sorolva. Ak-
kor volt egy olyan felhívás a SZER-ben, hogy jelentkezzenek az ötvenhatosok,
ki, mikor, mennyire volt büntetve. Mivel ebben az embrionális állapotban
se iroda, se helyiség, semmi nem volt, Gyenes Judith – Maléter Pálné – és
Halda Alíz, Gimes Miklósnak az élettársa voltak a TIB irodapótlói, náluk
lehetett jelentkezni. Én Halda Alízt hívtam fel telefonon, nála jelentkeztem.
Ő küldött egy levelet, abban egy stencilezett adatlapot, amit azonnal meg-
válaszoltam.

LAMBRECHT MIKLÓS (1989): 1988 tavaszán sajnos távol voltam – Ka na -
dá ban –, amikor a TIB megalakult. Hazajövetelemkor értesültem róla Malé -
ter né Gyenes Judith jóvoltából, aki az Orvostörténeti Könyvtárban munkatár-
sam. Azonnal felhörrentem, hogy ebbe én is belépek, és a következő ülésen
már részt is vettem. Azóta mindegyiken ott vagyok, és többé-kevésbé válla-
lok egy kis aktív szereplést is.

ERDÉLYI TIBOR (1994): Az a megtiszteltetés ért, hogy én mondtam el a
Jurta Színházban a TIB első kiáltványát, nagyjából egy időben a père-
lachaise-i szertartással. Borzasztó lámpalázasan és idegesen, de saját ma-
gamtól is, meg a szövegtől is meghatódva. Máig beleborzongok, ha bele-
gondolok ebbe a szövegbe: soha egy rendszer sem tett földönfutóvá ennyi
embert, mint ez. És ezt abban a rendszerben mondtuk, amelyik földönfutó-
vá tett. Éreztem a dologhoz szükséges merészséget is, de óriási erő jött a kö-
zönségből. Ahogy szokták mondani, még a csilláron is lógtak, dugig volt a
Jurta. Mindenki empátiával fogadta a beszédet. Annyira, hogy még egy fél-
reértés is adódott rögtön. Tudniillik az utolsó mondat egy felhívás volt:
„Csatlakozzatok hozzánk!” Ott a színpadon megrohantak, mindenki alá
akarta írni, hogy csatlakozik a TIB-hez. 

Emlékszem, mielőtt sorra kerültem, volt egy szünet, és Konrád György -
gyel meg Rácz Sándorral beszélgettem a Jurta kertjében. Két teljesen eltérő
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habitusú és lelki indíttatású embernél ugyanazt a lelkesedést éreztem: most
történik valami, most csinálunk valamit, most lesz valami. Nagy erőt adott
a felolvasáshoz. A másik dolog, hogy nem maradunk le a külföld mögött, a
mögött a Párizs mögött, amelyik a magyar kormány szégyenére hamarabb
rendezett temetést, ha csak jelképest is, mint a magyar kormány.

VÁSÁRHELYI MIKLÓS (1994): A legfőbb célunk az volt, hogy mindenkép-
pen keressük a nyilvánosságot. Külföldi lapokba írtunk cikkeket, nyilatkoza-
tokat adtam – már nemcsak Vásárhelyi Miklósként, hanem a TIB elnökeként.
Az volt a szándékunk, hogy a nemzetközi közvélemény nyomásával kierő-
szakoljuk a változást. Az egész helyzet megváltoztatásához nagyban hozzá-
járult Grósz Károly amerikai útja.21 Ő ugyan nagyon-nagyon szemben állt
minden ilyesmivel, és amikor Soros György megkérdezte: „Na és mit csinál,
ha az emberek az utcára mennek?”, azt válaszolta: „Közéjük lövetek!”, de
amikor Szilágyi Juli azon a bizonyos kanadai sajtóértekezleten felállt, és azt
kérdezte, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akik még tisztességesen el
sincsenek temetve, Grósz tett egy könnyelmű kijelentést, hogy meg fogják
kapni a végső tisztesség lehetőségét.22 Ez óriási lendületet adott nekünk,
mert már volt egy konkrét kapaszkodónk is. Ebben a szellemben haladtunk
előre, mind nyíltabban. 

A HATALOM MÉG ELLENÁLL

MIKES TAMÁS (1991): 1988 – pezsgő politikai életnek nézett ki messziről. A
dolgot árnyalja, hogy a BM maga is a változás mellett döntött, és azt kezdte
el támogatni. Egyszerűen arról volt szó, hogy át akarták magukat is mente-
ni, és úgy vélték, jobb, ha ők vezénylik felülről az egész történetet, mint ha
spontán folyna. Ennek volt a következménye ez a húzd meg, ereszd meg já-
ték: van olyan csoport, amelyiknek szabad, és vannak olyanok, amelyeket
még mindig akadályoznak, és közben vannak magánakciók. Az egyik ma-
gánakció vagy a Berecznek, vagy a Grósznak a pillanatnyi hisztérikus elme-
rohama 88-ban, amikor elrendeli a verekedést a június l6-i tüntetés alkal-
mával, holott egy másik tüntetést megengedtek az erdélyi ügyben. Er délyért
szabad volt tüntetni, Nagy Imréért nem. 

HANN ENDRE (2007): A legvégén, amikor már senki nem bukott le, én
lebuktam. A romániai falurombolás
elleni nagy tüntetés után mentem ha-
za, Perbálra a Budakeszi úton. Akkor
még a városból kivezető utakon, a ha-
táron volt fakabát, szürke rendőr-
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21 Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, mi-

niszterelnök 1988. július 19–30. között

körutat tett az Egyesült Államokban.

22 Javorniczky (1990) 204–205.
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poszt. Megtörtént, hogy az ott posztoló rendőr megállított késő este, de ez
ritkán fordult elő, lehet, hogy már ismerték a rendszeresen arra járókat.
Azon az estén nagy volt a készültség a városban, elég nyilvánvaló, hogy ez is
szerepet játszott az igazoltatásokban. Mentünk haza erről a jó nagy tünte-
tésről egy kedves szomszédommal és a feleségemmel, és megállítottak. Ak-
kor villant az eszembe, hogy a csomagtartóban van egy csomó Beszélő. Nem
volt összefüggésben az aznapi tüntetéssel, csak előtte lusta voltam kirakni.
A rendőr a csomagtartót is kinyittatta, belenézett, és meglátta. Először nem
tudta, mi van, odahívta a másikat, telefonálgattak, aztán bekísértek a Maros
utcai rendőrkapitányságra. Órák hosszat ott tartottak. Fölvettek valami jegy-
zőkönyvet, a Beszélőket elkobozták. Olyan paradoxnak éreztem, mert akkor
már tényleg végjáték volt. Nem nagyon emlékszem ennek a részleteire, arra
viszont nagyon is emlékszem, ami utána következett. Volt egy meghívásom
Franciaországba egy szakmai találkozóra, és nem kaptam meg az útlevelem.
Kiderült, hogy ezzel függött össze. Akkor elmentem ügyvédhez, Dornbach
Lojzihoz, meg vittem egy súlyos levelet Horváth István belügyminiszternek,
amiben enyhe fenyegetőzés is volt, hogy engem várnak ezek a nemzetközi
izék, és hogy igencsak rossz néven fogják venni, ha nem megyek. A legko-
molyabban gondoltam, nem üres fenyegetőzés volt, értesítettem volna őket,
hogy politikai okokból nem mehetek. És akkor villámgyorsan megkaptam. 

PÁKH TIBOR (1998): Június 16-án a rákoskeresztúri temetőben volt egy
megemlékezés Nagy Imréék kivégzésének az évfordulója alkalmából. Név-
sorolvasás volt. Persze hiányos volt a névsor, mert sokkal többet végeztek ki,
mint ahányat felolvastak. Utána megállapodtunk, hogy három órakor pedig
koszorúzás lesz az ismeretlen katona sírjánál, a Hősök terén. Én pontosan
három órára vittem egy virágcsokrot az ismeretlen katona sírjához. Azt ott
el is helyeztem, de már rendőrségi készültség volt, úgyhogy a rendőr mind-
járt fel is szólított, hogy vegyem fel a virágot. Mondtam, hogy tiszteletlen-
ség lenne, ha fölvenném a sírról a virágot. Erre ő fölvette, elkérte a szemé-
lyi igazolványomat, aztán visszaadta, és fölszólított, hogy menjek el. El is
mentem onnan, de alig hagytam el a színhelyet, a Műcsarnok előtt három
férfi – titkosrendőrök – megrohant, és gólya viszi a fiát módszerrel becipel-
tek az autójukba. Ott közrefogtak, jól összenyomták a vállamat. Mondtam,
hogy a KGB-s gazdáikat fogdossák, ne engem. Akkor elvittek Fótra, ott egy
dombtetőn valami eszpresszóban időztek, engem addig bent tartottak a ko-
csiban. Aztán elvittek Felsőgödre, ott egy libalegelőn kilöktek az autóból.
Az ott játszó gyerekek azt gondolhatták, hogy egy űrutas pottyant oda. A
felsőgödi vasútállomáson jegyet váltottam, és hazajöttem. Természetesen
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másnap mindjárt megírtam a panaszomat a legfőbb ügyésznek, mint ahogy
minden hasonló alkalommal.

BRUSZNYAI MARGIT (1994): Anyám ott volt 88-ban Nagy Imre temetésé-
nek az évfordulóján, amikor azt a bizonyos pro patriás kopjafát elkobozták.23

Jó háromnegyed órás séta volt, míg kiértek a 301-es parcellához. A virágo-
kat betették a kiásott lyukba, ahova a kopjafát akarták állítani. Akkor kaptak
először röplapokat, azoknak a nevével, akik ott fekszenek. 

ERDÉLYI TIBOR (1994): 88. június 16-án kint voltam a temetőben. A köz-
temető kapujában gyülekeztünk, onnan mentünk befelé. Visszanéztem a for-
dulónál, elég sokan voltak, akkor két és fél–háromezer főre becsültem. Később
aztán lényegesen több lehetett. Felváltva vittünk elöl egy lyukas zászlót.
Amikor kiértünk a 301-es parcellába, akkor el akartunk helyezni egy kopja-
fát oda, ahol jelenleg is áll. A kopjafa akkor már nem volt ott. Akkor tudtuk
meg, hogy Filipp Tibort letartóztatták a kopjafa miatt, és elvitték a kopjafát
is. Rögtönözni kellett valamiféle ünnepséget. Félkörbe álltunk, Mécs Imre
és Hegedűs Laci felolvasták a kivégzettek névsorát. Majdnem mindenki kint
volt, aki akkor az ellenzékben élt és mozgott. 

Délután már nem voltam ott azon a Vörösmarty téri gumibotozáson,
amit Mécs meg a többiek kaptak. Két nap múlva hallottuk, hogy a kopjafa
megvan, és vissza fogják adni. Később vissza is adták. Most azon a helyen áll,
ahova akkor akartuk tenni. 

HEGEDŰS B. ANDRÁS (1992): A tömeg elvonult Nagy Imre nevét skan-
dálva a Vörösmarty térig. Azt hiszem, ez a nap volt az új motoros rendőrség
premierje, ha nem tévedek. Kemény, izgalmas nap volt. Tudom, hogy Ko-
zák Gyuszit gázsprével illették. Az egész baráti, családi és politikai köröm je-
len volt délelőtt, délután talán csak a vérmesebbje. Tizenkilenc személyt vet-

tek őrizetbe. Azt tudom még, hogy
ezt megelőzően Litvánt behívták a
rendőrségre mint a TIB képviselőjét,
és fölkérték, hogy kvázi mint a TIB
egyik vezetője, akadályozza meg az
utcai demonstrációkat. Litván határo-
zottan azt mondta, hogy a tüntetések
megszervezéséért ő nem felelős.24

ZSÁMBOKI PÉTER (1997): Június
16-án elmentem a Batthyány-örökmé-
cseshez. Egyrészt érdekelt, meg gon-
doltam, hadd legyen létszám. Az már
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23 Az Inconnu Csoport – független, ellen-

zéki képzőművészek csoportja – 1988.

június 16-án egy általuk faragott fejfát

készült elhelyezni a 301-es parcellában

az összes ötvenhatos mártír emlékére. A

fejfát a rendőrség elkobozta, majd ké-

sőbb visszaadta. 1988. november 4-én

sikerült elhelyezni az eredetileg terve-

zett helyen. 

24 Vö. Ötvenedik évforduló, huszadik év-

forduló. Élet és Irodalom, 2008. június 13.
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elég veszélytelen volt. De amikor láttam, hogy lesz valami, mert jönnek a
rendőrök, gyorsan elszaladtam. Szóval nem maradtam ott, nem szálltam
szembe velük. 

HEGEDŰS B. ANDRÁS (1992): Október 23-án reggel beültem az autómba,
fölszedtem Istvánt, a fiamat, és valahol a Gellérthegy oldalában találkoztunk
Litvánékkal. Csináltunk egy autós körutat. Elhatároztuk, hogy körbejárjuk
a várost, megnézzük a harcálláspontokat, a Bem teret, a Batthyány teret és a
Gellért teret. Mindhárom tér valóban harcálláspont volt, valami elképesztő
rendőri készültséggel. A mellékutcákban ott álltak a rohamkocsik, a riadó-
autók és a vízágyuk. Ekkor rendeztek Budapesten valamilyen idegenforgal-
mi kongresszust, tele volt a város amerikai idegenforgalmi szakértőkkel, és
bizony ez nem volt valami jó idegenforgalmi reklám Kelet-Európa legbéké-
sebb országa számára. Elmentünk a Gellért térre, kétszer körbejártuk. Nem
igazoltatták az autókat, de leállították, és minden autóba benéztek. A Mű-
egyetem rendőrkordonnal volt elzárva. Pákh Tibort, azt hiszem, azonnal
elvitték, de lehet, hogy nem azonnal, csak egy óra múlva. Szabó Mikinek va-
lahogy sikerült őt kiszabadítani ügyes fellépésével, azután a Pákhot újra el-
vitték. Úgy gondolom, megtették vele a szokásos néhány kilométeres utat,
és kirakták egy országúton. 

Én a Batthyány téren folytattam a tevékenységemet. Akkor már teljesen
nyilvánvaló volt, hogy se gyülekezni nem lehet, se átvonulni. Gondolom, az
emberek nagy része nem is jött már el, hiszen az aznap reggeli közlemé-
nyekből már kiderült, hogy mi a megemlékezést lemondtuk. Én azért men-
tem valószínűleg a Battyhány térre, mert úgy gondoltam, ha ott mégis meg-
jelennek TIB-esek, tájékoztatnom kell őket. A téren összeverődött hatvan-
nyolcvan ember, akiket a felvonult rendőrök felszólítottak távozásra. Ez a
hatvan-nyolcvan ember a térnek a templom felé eső részén volt, a rendőrök
pedig a Metró-csarnok felé eső kijáratánál. Délen az emberek, északon a
rendőrök, mondjuk, tíz-tizenkét méteres távolságban. A rendőrparancsnok
egy őrnagy lehetett, aki parancsot adott, hogy gumibotot elő, tömeget osz-
latni. Forró pillanat volt. Azt hiszem, akkor jól reagáltam. Odamentem az
őrnagyhoz, bemutatkoztam neki, és azt mondtam, hogy nagyon rosszat ten-
ne, ha feloszlatná a tömeget, mert már biztosan elmennének, ha ők nem len-
nének ott, az ő jelenlétük izgatja a tömeget. Ha szétverik, világbotrány lesz,
meg fogja írni az újság, várjanak még pár percet. Erre azt mondta, hogy ad
rá öt percet, ha garantálom, hogy öt perc múlva elmennek. Mondtam, hogy
én semmit se tudok garantálni, de meglátjuk. Akkor fölálltam egy padra, és
mondtam valami beszédecskét, aminek a lényege az volt, hogy mindenki na-
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gyon bátran viselkedik, de tudomásul kell venni, hogy itt rendőri túlerő van,
ezért emberi méltóságukat megőrizve oszoljanak föl, mert különben mind-
két részről jóvátehetetlen dolgok történnek, és azzal, hogy itt voltunk, meg-
tettük a kötelességünket. Körülbelül ezt mondtam, röviden és izgatottan. És
akkor a tömeg tényleg nagy nehezen, de néhány percen belül szétoszlott.
Akkor odamentem az őrnagyhoz, és körülbelül azt mondtam neki: na látja,
maguk is jobban jártak, hogy nem lett baj. Morgott valamit, ezzel a dolog
véget ért. Továbbautóztam, újra megnéztem a Bem teret, ahol hihetetlen
készültség volt, oda senki nem jutott be. Akkor történt, hogy Szilágyi Juli
fölszállt egy autóbuszra, és az autóbuszból kidobott egy virágcsokrot a Bem-
szobor előtt, ami miatt leszállították, és bevitték egy rendőrautóba.

Arról az utótüntetésről, amelyen aztán Kőszeg és talán Rajk mondott be-
szédet valahol a Váci utca végén, a Vörösmarty tér táján, már nem is tudtam.
Az egy spontán dolog volt.

Délután egy dokumentumműsort rendeztünk a Jurta Színházban. Ez az
ünnepség volt a TIB főattrakciója. Halda Alíz, Ember Mária, Mécs Imre,
Litván és ördög tudja, még kik, dokumentumműsort állítottak össze az én
ötvenhatos könyvtáramból. Vitatható minőségű műsor volt, valljuk meg
őszintén, de megvolt. Mécs Imre helyezte el a színpad fölé a négy képet – jó
politikai arányérzékkel –, Bárány Jancsi, Nagy Imre, Maléter és talán
Mansfeld képét. Ott tényleg egész Budapest jelen volt. A Jurta körbe volt
véve valami elképesztő mennyiségű rendőrrel és rendőrautóval, úgyhogy
elég félelmetes volt végigmenni azon a hosszú úton, a parkolótól a színhá-
zig. Zsúfolásig tele volt. A műsor egy kicsit dilettáns volt, de nagyon fel-
emelő, politikailag elég kiegyensúlyozott. Vásárhelyi Miklós tartott zárszót.
Emlékezzünk meg arról, hogy közben egy szerencsétlen gyereket véresre
vertek az Üllői úti aluljáróban. Mi a rendőrsorfalból – nem frázis, ha azt
mondom – emelkedett érzésekkel mentünk haza. Ez igen-igen jelentős nap
volt, mind a délelőtti félkudarc, mind az esti, talán teljes siker után.25

VÉGTISZTESSÉG PÁRIZSBAN

FEJTŐ FERENC (2003): Többször meghívtak Magyarországra – meghívott a
magyar PEN Klub, az írószövetség satöbbi –, de a meghívásokat nem fo-
gadtam el. Megfogadtam, hogy addig nem teszem be a lábam Ma gyar or -
szágra, amíg itt szovjet uralom van, s amíg nem mondhatom és írhatom
ugyanazt, amit Franciaországban. Csehszlovákiában jártam, Jugoszláviában

jártam, de Magyarországra nem akar-
tam eljönni. Lehetett volna, hiszen
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1955-ben francia állampolgár lettem. 1988-ban Méray Tiborban merült föl
az a gondolat – mivel Magyarországon még mindig nem került sor arra,
hogy 56-ot elismerjék forradalomnak, Nagy Imrét rehabilitálják, és méltó
temetésben részesítsék –, hogy rendezzünk Francia országban egy szimboli-
kus temetést 1956 mártírjai részére. Elfogadtam a megbízatást, és mint a
Nemzetközi Emberi Jogok Ligája magyar tagozatának akkor megválasztott
elnöke elvállaltam a megrendezését. Megkérdeztem Chiracot, aki akkor
Párizs főpolgármestere volt, hogy a Père-Lachaise temetőben tudna-e adni
helyet egy szimbolikus sírnak és egy emlékműnek 1956 mártírjai tiszteletére.

És 1988. június 16-án megtörtént az avatás. Nagy ünnepélyességgel,
mert nemcsak sírhelyet adott és helyet az emlékműnek, hanem még a köz-
társasági gárda zenekarát is kivezényelték. Meg tudtuk hívni Nagy Imrének
a lányát, Nagy Erzsébetet és a többi mártír életben lévő családtagját, Ma lé -
ternek az özvegyét, Losonczy lányát satöbbi. Eljött egy csomó francia sze-
mélyiség, minden pártból, és megkoszorúzták az emlékművet. Sőt, az Olasz
Kommunista Párt – amelyik akkor már kezdett kilábolni a moszkvai csat-
lósságból – titkársága táviratban kért, hogy fogadjam a kiküldötteiket, akik
a nevükben is meg akarják koszorúzni az emlékművet. Persze a francia kom-
munisták részéről csak elítélő hangokat hallottunk erről az „imperialista ün-
nepségről”.

Akkor egyikünknek se jutott eszébe, hogy egy év múlva, negyven év után
először, eljövök Budapestre, és részt veszek Nagy Imre ünnepélyes, nemzeti
temetésén.

VÁSÁRHELYI MIKLÓS (1994): 1988. június 16-án ott voltam Párizsban, a
beszéd szövegét ott írtam meg franciául, nem egyeztettem senkivel. Vala-
hogy a nemzetközi légkörből megéreztem, hogy itt tovább lehet lépni, mint
a TIB-felhívásban. Hallatlanul biztatóan hatott rám, hogy a temetésen az
Olasz Kommunista Párt hivatalosan képviseltette magát Piero Fassino sze-
mélyében, a francia köztársasági elnök nevében is volt valaki, és Gilles
Martinet is megszólalt a francia szocialisták képviseletében. Táviratot inté-
zett hozzánk Reagan is, amelyet Szörényi Éva olvasott fel. 

Kijött a Fekete Doboz is, fényképeztek, Elbert Márta forgatott, F. Havas
Gábor volt a riporter. Utána készítettek egy filmet, amit rosszízűnek érez-
tem, mert azt mutatták, hogy 16-án, miközben Budapesten verték az ün-
neplőket, Párizsban díszőrség volt. Úgy éreztem, olyan látszatot teremtett,
hogy könnyű volt Párizsban, bezzeg Budapesten. 

GYENES JUDITH (1998): Valahonnan, biztosan a Szabad Európából hal-
lottam, hogy Párizsban szimbolikus sírt készülnek fölállítani, hogy ország-
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világra szóló megemlékezés lesz, és hogy kik lesznek ott. Akkor azt gondol-
tam magamban, milyen érdekes, az én férjemet is kivégezték, tagja volt a
Nagy Imre-kormánynak, ezért ölték meg, és senkinek sem jut eszébe, hogy
talán én is ott lehetnék. Halda Alíz ment Amerikába, Király Béla meghívta,
és visszafelé Párizson keresztül akart jönni, hogy Mérayékkal beszéljen.
1986-ban végre kaptam útlevelet, és szóltam Alíznak, mondja meg Méray
Tibornak, már van útlevelem, szabadjegyem a repülőre, el tudok utazni, csak
abban segítsen, hogy valami olcsó szálláshelyet kapjak. Ott akartam lenni, hi-
szen ez óriási dolog volt. Korábban három levelet írtam, a Gyorskocsi utcába,
az Igazságügyi Minisztériumnak és a Belügyminisztériumnak, hogy mond-
ják meg, hol van eltemetve Maléter Pál. Mindegyik helyről azt a választ kap-
tam, hogy nem áll módjukban választ adni. Most végre, ha szimbolikus is a
sír, megemlékeznek róla, kimondják a nevét, én azon ott akarok lenni. Alíz
avval jött vissza, hogy természetesen meghívnak. Meghívtak, gondoskodtak
szállásról, ami tényleg nagyszerű volt. 

Nagyon sokan voltak az avatáson. Csupa-csupa nagyszerű, felemelő és
szép emlékem van. Mindennap kimentünk a Père-Lachaise temetőbe a
szimbolikus sírhoz. Fantasztikus volt! Egy sajtótájékoztatón meginterjúvol-
ták Szilágyi Julit, Vásárhelyi Miklóst és engem, a tolmács Fejtő Ferenc volt.
Az emlékeimről, Maléter Pálról kérdeztek, csak úgy dőlt belőlem a szó. Sok
emberrel megismerkedtünk, sokan meghívtak. Egészen mesebeli volt, hogy
annyi elnyomás, tabu és titok után végre nyilvánosan beszélhettünk arról,
amiről itthon csak válogatott emberek előtt lehetett beszélni. 

Azért van rossz emlékem is. A Lengyel Házban volt egy vacsora, amire
mi is meg voltunk hívva. A Magyar Házban akkor elképzelhetetlen volt,
hogy evvel kapcsolatos bármilyen rendezvény legyen, de a lengyelek föl-
ajánlották, hogy náluk lehet. A vacsora alatt tósztokat mondtak, és ott egy
Svájcban élő ötvenhatos menekülttől elhangzott a következő: akkor fog föl-
szabadulni Magyarország, akkor lesz demokrácia, ha hazamegy az emigrá-
ció, mert akik otthon maradtak, azok kiszolgálták a Kádár-rendszert, azok
mind kollaboránsok, azokkal úgyse lehet mit kezdeni. Hegedűs B. András
ült mellettem, és azt mondtam neki, hogy akkor én disszidálok.

HEGEDŰS B. ANDRÁS (1992): A francia emigráció, annak baloldali,
exkommunista része és nem baloldali, szabadságharcos része és mások teljes
egységben csinálták. Nagyon szép, és nagyon sok ígérettel teli esemény volt,
mert valóban 56 és Nagy Imre jegyében zajlott le. Itt tényleg tudott talál-
kozni az emigráció Sujánszky Jenő-féle szárnya Fejtővel, Kende Péterrel és
a szociáldemokrata Nagy Ernővel. Mozgósítani tudtak Párizsban egy kö-
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zönséges hétköznapon öt-hatszáz embert, és némi hivatalosságot. Nekem
nagyon megható volt, hogy először életemben – ez ugye harminc év után
következett be – három szál rózsát letettem a sírra a Petőfi Kör nevében, mi-
közben a Marseillaise-t játszották, és valamilyen nagyon szép francia dísz-
kürt jele harsant fel. Tényleg megható volt. 

A HATALOM ENGEDNI KÉNYSZERÜL

PAJCSICS JÓZSEF (1991): 1988 májusában – már Grósz Károly hatalomra ke-
rülése után – Harangozó Szilveszter vezérőrnagy magához hívatott, és azt
mondta, meg kell állapítani, hol vannak eltemetve Nagy Imréék. A nyomo-
zás szigorúan titkos, senki nem tudhatja meg, csak a vezetőmnek jelenthe-
tem. Menjek át a BV-hez, a Kozma utcai börtönbe, annak a kertkapuján ke-
resztül közelítsem meg a temetőt. Nem viccelek, szó szerint ezt mondta.
Tehát hogy még az se legyen föltűnő, hogy a főbejáraton megyek be. Men-
jek el abba a parcellába, és nézzem meg, hogy a síroknál hogy vannak kiírva
a nevek. Életében nem volt ott, és ő volt a belső elhárítás vezetője. Tudott
róla, hogy vannak, akik időnként kimennek oda megemlékezni, tisztában
kellett lennie vele, hogy ott milyen állapotok vannak. Azt hitte, hogy találok
ott egy fejfát Nagy Imre, Maléter felirattal, és csak le kell írnom, hogy há-
nyadik sorban. Tényleg így adta ki az utasítást, én meg el is hittem, hogy
ilyen egyszerű. Azt mondta, kézzel írjam meg a jelentést, és neki küldjem
borítékban, sk. felbontásra, tehát ne is gépeltessem le. Később kiderült, a
Politikai Bizottság akkor hozott egy olyan döntést, hogy Grósz, aki majd az
Egyesült Államokba utazik, ott fogja bejelenteni, lehetővé teszik a hozzátar-
tozók számára, hogy…

1988 májusában kaptam a feladatot ezek szerint. Kimentem a temetőbe,
először még egyedül, a temető térképvázlata alapján. Soha életemben nem
jártam addig a 301-es parcellában. Amikor megláttam, elképedtem azokon
az állapotokon. Ezt ma már nem kell senkinek sem részletezni. Elkezdtem
töprengeni, hogyan lehetne továbblépni. Megkerestem Könczöl Istvánt,26

az akkor már nyugdíjas elődömet, akiről tudtam, hogy korábban – a nyolc-
vanas évek első felében – nyomozott az ügyben. Elmondta, hogy nem tudta
megállapítani a sírok helyét. Sok mindent magyarázott, de láttam, hogy így
nem lehet továbbjutni. Elmentem az állambiztonsági nyilvántartóba, a ve-
zetőjét régóta ismertem, jó viszonyban
voltam vele. Mondtam neki, hogy ira-
tokra lenne szükségem, visszaemléke-
zések alapján nem lehet megtalálni a
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sírokat. Azt válaszolta, hogy ott van a harmincvalahány kötet Nagy Imre-dosz-
szié, ha megkapom az engedélyt a betekintésre, abban esetleg találok vala-
mit. Ő se látta addig ezeket az iratokat. Az állambiztonsági irattáron belül,
külön teremben, zárt anyagként voltak elhelyezve, és csak az osztályvezető
és a miniszterhelyettes engedélyével lehetett oda belépni. Később néhány
napot eltöltöttem ebben a teremben. 

Kiderült, hogy 1984 körül, amikor először adták ki a feladatot, hogy pró-
bálják megtalálni Nagy Imréék sírját, a nyilvántartó akkori vezetője, Bá lint -
né – aki személyesen ismert minden aktát, régóta dolgozott ott – kiszedett
néhány iratot a Nagy Imre-dossziékból, és elhelyezte egy külön dossziéban,
aminek a Darázsfészek fedőnevet adta. Ez a Darázsfészek fedőnevű dosszié
akkor elkerült Harangozóhoz, aki nyilván visszaküldte, de 88-ban már nem
emlékezett rá. Mik voltak ebben a dossziéban? Egy kézzel írott jelentés ar-
ról, hogy hol temették el 1961. február 24-én Nagy Imrééket, és két térkép-
vázlat. El nem tudom képzelni, hogy Bálintné honnan szedte elő ezt a három
dokumentumot. Az egyik térképvázlatra az ő kézírásával volt ráírva, hogy
„vázlat Losonczy Géza sírhelyéről, új köztemető”. Hogy ő ezt honnan tud-
ta meg, nem sikerült megállapítanom. Magával vitte a titkot a sírba. 

A jelentést Potecz Sándor alezredes, alosztályvezető készítette. Rá van ír-
va, hogy készült egy példányban, kapja Rajnai ezredes elvtárs,27 a dátuma
1961. február 25., és ezt írja: „Jelentem, hogy 1961. február 24-én délután
16,45 órai kezdettel Mérő Károly rendőr alezredes elvtárs vezetésével Nagy
Imre, Gimes Miklós és Maléter Pál holttesteit a Gyűjtőfogház területén ki-
hantoltuk, és a rabtemető 301-es parcella 23. sor 8–9. sírhelyére temettük
el. A H-8. sírhelybe – a H-nak később sem találtuk a magyarázatát, a 8. sír-
hely egyébként – Naszladi Péter, Arad, 1901. IV. 12., Móricz Zsuzsanna, fe-
dőnévvel temettük el Maléter Pált és Gimes Miklóst. Maléter holtteste van
alul. A H-9. sírhelybe Borbíró Piroska, Párkánynánás, 1908. XII. 25., Nagy
Eszter, fedőnévvel temettük el Nagy Imrét. A temetés az előre kidolgozott
szempontok szerint, a legnagyobb rend ben folyt le. A kihantolás helyéről
19.15-kor teljes sötétedésben indultunk ki a rabtemetőbe. A temetést 20.35-
kor fejeztük be. A fedőnevet csak a temető igazgatósága kapta meg, más

szervnél nyilvántartásban nem fekszik
el.” A jelentés tartalmazza még, hogy
kik vettek részt a temetés lebonyolítá-
sában. 

A Darázsfészek fedőnevű dosszié-
ban volt még két térképvázlat. Az
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egyikre, mint mondtam, utólag írták rá, hogy Losonczy Géza sírhelye, a má-
sikon pedig eredetileg is rajta volt, hogy vázlat Szilágyi József sírhelyéről.
Bejelölték rajta a 301-es parcella sarokrészét, és ettől a kerítés által alkotott
sarokponttól lépésekben adták meg azt a távolságot, ahol Szilágyi József sír-
helye található, és betájolták az északi irányt is. Ettől merőben más elképze-
lés szerint készült az a térképvázlat, amire utólag lett ráírva, hogy Losonczy
Gézáé, de ezen is lépésekben határozták meg a távolságot a sírhelyig. Így
volt elképzelésem róla, hogy hol lehet eltemetve mind az öt személy. A leg-
pontosabb adat Nagy Imre, Maléter és Gimes sírhelyéről volt, a másik két
személy sírjára vonatkozóan pedig eléggé pontatlan adatokkal rendelkez-
tünk.

Még 88 nyarán megkerestem Potecz Sándort. Idős ember volt már, egy-
két infarktus után. Azt mondtam neki: „Sanyi bátyám, tudom, hogy te vol-
tál, aki elhantolta Nagy Imrét. Mondd el, légy szíves, mi volt ez, hogyan
történt!” Az öreg a szemembe mondta, hogy ő ebben nem vett részt, fogal-
ma sincs róla, nem tudja. Nem erőszakoskodtam. Mint kiderült, röviddel
később meghalt. Akkor temették el, amikor Nagy Imréék kihantolását el-
kezdték.

Tőle talán lehetett volna valami magyarázatot kapni, és Rajnai Sándortól.
Rajnaival akkor nem találkoztam. Javaslatot tettem a miniszterhelyettesnek,
ő pedig az államtitkárnak, hogy ki kellene őt hallgatni ebben a kérdésben.
„Szó se lehet róla. Meg tudja állapítani nélküle, hogy hol vannak, vagy
nem?” Mondtam, hogy igen. „Akkor nem lehet Rajnaival beszélni.” Ezzel el
voltam fújva. Más ügy kapcsán találkoznom kellett Rajnaival, ekkor saját sza-
kállamra, külön kíváncsiságomat kielégítendő, föltettem neki a kérdést. Há-
rom alkalommal találkoztam vele, mindannyiszor visszatértem valamilyen
úton-módon erre a dologra, és mindhárom alkalommal elzárkózott. 

A miniszterhelyettes részére készített jelentésben leírtam: „A 301-es és a
környező parcellák területe teljesen elhanyagolt. A sírok helye jelöletlen.
A sorok és a sírhelyek sorszáma az elvadult növényzet miatt azonosíthatat-
lan, a parcella határai sem ismerhetők fel. A parcella három kilométerre van
a főbejárattól, az odavezető út jelentős része földút, elhanyagolt, elvadult te-
rületen vezet át. A sírhelyek azonosítása céljából beszereztük a temető egy-
kori, 1908-ban készült és a Földhivatalban jelenleg nyilvántartott térképei-
nek másolatát. Ezek segítségével Ladányi főmérnök kiszámította a parcella
méreteit, 111 × 65 m.” Kapóra jött, hogy Ladányi Jenő földmérő mérnök,
óriási szerencse volt, rendkívül jó szakember, nagyon sokat segített. A hely-
színen kitűzte a határvonalakat. „Hangodi Imre és Péter Sándor, akik az em-
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lített időben ezen a területen sírásóként dolgoztak, a határvonalak ismere-
tében megjelölték az általunk megadott sírhelyeket.”

Mi halálosan konspiráltunk. Kértük, mutassák meg, hol van a 23. sor 8–
9. hely, meg még blöffből mondtunk hozzá hármat-négyet, hogy ne tudják
pontosan, melyiket keressük. Imre bácsi azt mondta, hogy ő megmutatja, ha
tudja, hol van a 0 pont, hol kezdődik a parcella. Ekkor jött Ladányi, hogy ő
megjelöli a kezdőpontot, ha adunk neki egy térképet. Hogyhogy, nincs a te-
metőnek térképe? – kérdeztük. Kiderült, hogy nincs, csak az a sematikus
vázlat, amit bárki megkaphat, ami ki van téve a bejáratnál is. Ezek után a leg-
nagyobb titokban megszereztük a temető egykori térképének a másolatát a
Földhivatalból, a Honvédelmi Minisztériumból pedig légi fényképek alap-
ján készült térképeket kaptunk.

Ekkor Ladányi összeszedte a földmérő eszközeit, és a térkép alapján ki-
mérte a parcellát. Kiderült, hogy a parcella sarkán ma is álló nagy akácfánál
van a kezdőpont. Ekkor következett Imre bácsi, aki a lábfejét egymás mellé
téve elkezdett araszolni a parcellában, és karóval megjelölte, hogy ez az 1.
sor, ez a 2. sor, a 3. sor stb. Amikor eljutottunk a 23. sorig, ugyanezzel a mód-
 szerrel – meg közben nézte a gödröket is – szépen megjelölte a 8–9. helyet.
Mindenki tudta, hogy miről van szó, de nyíltan senki nem mondta.

Nem tudhatták, hogy hol vannak a keresett sírok, hiszen mind az öt sze-
mélyt a vizsgálati osztály őrszolgálata temette el, Losonczy Gézának még a
sírját is ők ásták meg. Szilágyiét és a Nagy Imréékét a temetői dolgozókkal
ásatták ki előre. Szilágyit úgy könyvelték le, hogy „ismeretlen férfiholttest,
adatai a vizsgálati osztályon” – ez volt beírva –, a másik kettőt pedig fedő-
néven, és senki nem tudta, annak ellenére, hogy erről legendák jártak az ő
köreikben is. Péter Sándornak is ugyanazt a feladatot adtuk, mutassa meg,
hol van a 23. sor. A legnagyobb meglepetésünkre ő is azt jelölte meg, amit
az Imre bácsi. Egymástól függetlenül. 

Egyéb adatok összevetéséből tudtam, hogy Szilágyi a 16. sor 9. sírhelyén
lehet eltemetve, ezért ezt is kimérettem a két sírásóval. Utána megmutattam
a térképvázlatokat Ladányinak, hogy mit tud velük kezdeni. Nem hittem
benne, hogy azok alapján meg lehet határozni, hol vannak a sírok. És kérem
szépen, majdnem ugyanoda lépte ki. Tehát, aki eltemette őket, és lépésben
adta meg a távolságot, az is érthetett valamit hozzá, mert ugyanoda, a 16. sor
9. helyére jutott el. Elámultam, földbe gyökerezett a lábam. Majdnem biz-
tos voltam benne, hogy Szilágyi sírhelye az. Kértem, hogy lépje ki a
Losonczyét is. Losonczy Géza sírhelyeként a 16. vagy a 14. sor 27. helyét
valószínűsítettük. 
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A jelentésben benne volt az is, hogy megítélésünk szerint Nagy Imre,
Maléter Pál és Gimes Miklós sírhelyének megjelölése kb. kilencven százalé-
kos pontosságú, Szilágyié hetvenöt százalékos. A legbizonytalanabb hely-
megállapítás a Losonczyé volt. Akkor még azt sem tudtuk bizonyosan, hogy
a temető által előre kiásott sírba temették-e el, vagy a temetési brigád ásta
ki a sírt. „Összegezve a leírtakat: exhumálás elrendelése esetén, az antropo-
lógiai adatok beszerzése után, a legnagyobb biztonsággal, csaknem 100%-os
valószínűséggel feltárható Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes Miklós sírja.
Ebben segítségünkre lehet az a körülmény is, hogy az egyik sírban ketten
vannak eltemetve. További adatgyűjtés, az elhantolásban résztvevők, hozzá-
tartozók meghallgatásának elrendelése esetén sem állítható bizonyosan,
hogy Losonczy Géza és Szilágyi József sírjait megtaláljuk.” – Ezt írtam au-
gusztus 3-án a miniszterhelyettesnek, de eljutott a pártközpontba is. 

Losonczy sírjával voltam a legnagyobb bajban, amikor egy váratlan kö-
rülmény segített a térképvázlat értelmezésében. Mégpedig az, hogy a tér-
képvázlaton szerepel egy villanyoszlop a kerítésen kívül, ami 88-ban már
nem volt föllelhető. Ősszel többször kint voltunk a temetőben, és halottak
napja előtt láttunk két férfit a 301-es parcellában. Az egyik mintha derékig
állt volna a sírgödörben. Mondtam a kollégámnak, hogy ott valaki exhumál,
saját szakállára. Kicsit meg is voltam riadva, mert akkorra már elhelyeztük a
jeleinket a parcellában. Facövekeket vertünk le, meg félméteres vaskarókat,
hogy kívülről ne lehessen látni, és hogy majd fémkeresővel meg lehessen ta-
lálni. Sárga festékkel jeleket tettünk a kerítésre és a fákra, azoknak a met-
széspontjából is meg lehetett találni. Szóval óriási konspiráció volt, nehogy
valaki idő előtt kifürkéssze, hol lehetnek eltemetve. Ettől rettegtek végig a
vezetőink. Például tudomásunkra jutott, hogy elkezdték megtisztítani a par-
cellát a burjánzó növényzettől. Erre szóltam a miniszterhelyettesnek, hogy
a jeleinket el fogják tüntetni. Akkor leállították. Amikor a magas fűben oda-
értünk a két férfihez, láttuk, hogy az egyik ülve kapálgat egy sírt. Aztán ki-
derült, hogy az öccsük van ott eltemetve, akit 1955 decemberében végeztek
ki kémkedésért. Elkezdtünk beszélgetni. Megkérdeztem tőlük, honnan tud-
ják, hogy ott van eltemetve a testvérük. Elmondták, hogy az édesanyjuk le-
fizette a sírásókat, és azok megmutatták azt a két sírhelyet, ahova a kivégzés
napján temettek. Mind a két sírhelyet ápolták, mert nem tudták, hogy me-
lyik az öccsüké. 1957 januárjában vagy talán még 1956 végén beadtak a Leg-
főbb Ügyészségre egy kérelmet, amelyben kérték, mondják meg, hol van el-
temetve a fiú. És kérem szépen, megmondták. Se előtte, se utána többé nem
közöltek ilyesmit. Az egyik férfi elmondta, hogy készített egy térképvázlatot
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az öccse sírjáról. Beszélgettünk róla, és elmondta, milyen azonosítási pon-
tokat rajzolt be. Ő is a kerítést vette alapul. És volt itt egy villanypózna is –
mondta. Kérdeztem, nem küldené-e el ezt a vázlatot? Azt mondta, hogy
lemásolja. Nem mertük nekik megmondani, hogy rendőrök vagyunk. Úgy
tüntettük fel magunkat, mint akik hozzátartozókat keresnek. Nem kérdezték,
kik vagyunk. Abban az időben volt ott valamiféle egyezményes viselkedés,
senki nem kérdezett többet, mint amennyit fontosnak tartott, vagy amennyit
a másik elmondott magáról. 

És tényleg elküldte a térképvázlat másolatát. Abba be volt rajzolva a vil-
lanyoszlop, pont a 15. sornál, ahol Losonczyt eltemették. Erre kimentünk a
kerítésen kívülre, és megtaláltam a villanyoszlop betonalapját. Azon volt egy
vasoszlop, amit valamikor levágtak, ma is látható a nyoma. Elhelyeztem a
kerítésen a sárga csíkot, és a térképvázlat szerint pontosan tudtam, hol kell
lennie Losonczy sírhelyének. 

Most idézek a Politikai Bizottság 1988. november 29-i határozatából.
A címe: Nagy Imre és társai perében, valamint az 1956-os ellenforradalmi ese-
mények miatt halálra ítéltekkel kapcsolatos kegyeleti kérdések rendezéséről. „A Po-
litikai Bizottság tudomásul veszi Nagy Imre és társai perében, valamint az
ellenforradalmi cselekményük miatt halálra ítéltek és kivégzettekkel kap-
csolatos kegyeleti kérések teljesítésének lehetőségeiről szóló tájékoztatót.
Egyetért azzal, hogy a további munka szervezését és koordinálását az igaz-
ságügyi miniszter által megbízott munkacsoport végezze a következők sze-
rint. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a jövő év elején adja
ki Nagy Imre földi maradványait a hozzátartozóknak. Újratemetésének kö-
rülményeiről és az ahhoz nyújtandó támogatásról a hozzátartozókkal lefoly-
tatott konzultáció után szülessen döntés. Sírhelyet elsősorban az új közte-
metőben, másodsorban a Farkasréti temetőben célszerű felajánlani. Újrate-
metésük körülményeit a hozzátartozók az általános érvényes rendelkezések
keretein belül maguk határozhassák meg. A Rákoskeresztúri új köztemető
301-es parcellájában elhelyezett más kivégzettek, valamint az ország bármely
temetőjében elhantolt kivégzettek hozzátartozói részére indokolt lehetővé
tenni, hogy fejfát állíthassanak volt családtagjaik emlékére. Az exhumálás ez
utóbbiak esetében megoldható, s ha a hozzátartozók kérik azt, nem célszerű
elzárkózni attól. Az igazságügyi miniszter által létrehozandó munkacsoport
lássa el a Nagy Imre és társai újratemetésével kapcsolatos feladatok intézé-
sét. Vezetője kezdje meg – ez Borics Gyula – a tárgyalást a hozzátartozók-
kal, készítse elő az exhumálásokat, illetve a maradványok átadását, és lássa el
az újratemetéssel összefüggő segítségnyújtást is. Számolni kell azzal, hogy a
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kihantolást, az azonosítást és az újratemetést különböző alternatív szerve-
zetek, mindenekelőtt a Történelmi Igazságtétel Bizottsága saját politikai
céljaikra kívánják felhasználni, demonstrációkat fognak szervezni. Az ezzel
kapcsolatos álláspontot, a konkrét információk és a tervezett események kö-
rülményeinek ismeretében célszerű kialakítani.” Tehát nem hoznak előre
döntést, hanem alkalmazkodnak a kialakult helyzethez. Én is bekerültem eb-
be a bizottságba, amelynek Borics Gyula, Tari Ferenc és az igazságügyből
két előadó volt még a tagja. Nekem az volt a feladatom, hogy mondjam meg,
hol vannak a sírok. Mindig meghívtak a tanácskozásra. Úgy határozott a Po-
litikai Bizottság, hogy „állásfoglalásáról decemberi ülésén szóban tájékoz-
tatja a Központi Bizottságot. Ezt követően gondoskodni kell a párttagság
megfelelő tájékoztatásáról is. A KB Agitációs és Propaganda Osztálya ké-
szítse elő Nagy Imre személyének tárgyilagos bemutatását a pártsajtóban.
A kormány illetékes szervei pedig biztosítsák az ügy mértéktartó kezelését a
hazai sajtóban. Az igazságügyi miniszter a Központi Bizottság ülését köve-
tően tegyen jelentést a Minisztertanácsnak. A kormány döntéséről jelenjen
meg hír. Tekintettel a nemzetközi sajtó és a közvélemény várható érdeklő-
désére, indokolt a nagykövetségek számára megfelelő információt biztosíta-
ni. A Központi Bizottság ülését követően célszerű a szocialista országok
pártvezetését a nagykövetek útján azonnal tájékoztatni. A tájékoztatások
hangsúlyozzák, hogy a kegyeleti intézkedések célja a társadalmi megbékélés
elősegítése, az emberiességi szempontok megfelelő érvényre juttatása, nincs
szó sem politikai, sem jogi rehabilitációról. A belföldi tájékoztatás térjen ki
arra is, hogy a kivégzések időpontjában érvényes jogi rendelkezések szerint
az érintetteket jeltelen sírokba temették el, ezért a hozzátartozók kérésének
teljesítése az esetek döntő többségében csak jelképesen lehetséges.” Ez volt
novemberben, aztán felpörögtek az események.

Utána azt a feladatot kaptam, hogy tárjam föl, milyen jogi szabályok vo-
natkoztak az eltemetésre. Igazolni kellett a nyilvánosság felé, hogy olyan jo-
gi szabályok voltak, amelyek szerint jeltelen sírokba kellett temetni. Kide-
rült, hogy csak belső szabályok voltak, jogszabály, törvény, törvényerejű ren-
delet nem, még az 1896-os perrendtartás határozta meg, hogy kiadható és
ki kell adni a hozzátartozóknak a kivégzetteket. 

Amikor megkaptam a feladatot, tisztában voltam vele, hogy oltári nehéz
lesz. Borzasztóan izgatott, hogy képes vagyok-e, és meg tudom-e csinálni,
mert tudtam, hogy a nagynevű elődömnek, Könczölnek beletörött a bicská-
ja. Tehát volt bennem egy szakmai ambíció, hogy márpedig én meg fogom
találni. Másrészt hihetetlenül izgatott. Annak ellenére, hogy ilyen helyen
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dolgoztam, igazából nem sokat tudtam 1956-ról. Elolvastam azokat a kiad-
ványokat, amelyek abban az időben megjelentek. Amikor Finszter Géza ba-
rátom elkezdte kutatni a kandidátusi értekezését, mondta nekem: „Te, ez az
ellenforradalom nem úgy néz ki, mint ahogy nekünk mondják. Itt nincs ösz-
szeesküvés, nincs szervezettség.” 1985–86-tól kezdve szinte naponta mesél-
te nekem a konkrét ügyeket. Elmondta, hogy mi történt a Jutadombnál,
hogy a Mecsériéket ártatlanul végezték ki. Ő szinte betege volt ennek, és en-
gem is beteggé tett. Nem viccelek. Összedőlt bennünk valami. Annyira iz-
gatott engem, hogy hozzáférhetek esetleg még a Nagy Imre-ügy aktáihoz is,
saját szememmel láthatom, hogy tényleg mi volt ott. Ha én elolvasok egy
jegyzőkönyvet, abból az én szakmai tapasztalatom alapján egyrészt jogilag
meg tudom ítélni, másrészt pedig nyomon tudom követni, hogy milyen tak-
tikát, milyen kihallgatási metódust vittek, hogy egyáltalán volt-e ebben kon-
cepció, a szájukba akartak-e adni valamit ezeknek az embereknek. Égetett a
vágy, hogy a közelébe kerüljek ennek a dolognak. Ahogy aztán kezdtem be-
lemerülni, és kiderült, hogy milyen körülmények között vannak ott elte-
metve, elképzeltem, mi lett volna, ha én kerültem volna ilyen helyzetbe, az
én szüleim vagy az én testvéreim. Végül már érzelmileg is olyan álláspont
alakult ki bennem, hogy kutya kötelességem megtalálni ezeket az embere-
ket, és ha lehet, még azt is segíteni, hogy másokat is megtaláljanak. 

GYENES JUDITH (1998): A TIB első nyilatkozatában le volt fektetve, hogy
el kell érni a hatalomnál az ötvenhatos mártírok eltemetését, és hogy vizs-
gálják felül az összes igazságtalan, koncepciós pert 1945-től kezdve. Szóval
minden törvénytelenséget. A pereket, a kitelepítéseket, a munkatáborokat,
az internálásokat satöbbi. Ezek felülvizsgálata és erkölcsi jóvátétele. Ezért
özönlöttek annyian, akiket valaha valamilyen törvénytelenség ért. Az ötven-
hatosoké volt a legnagyobb tábor. 

A TIB égisze alatt a négy özvegy – Losonczy Géza özvegye, Haraszti
Marika; Szilágyi Ella, aki akkor már elég gyenge volt, helyette inkább Juli,
a lánya; Halda Alíz és én –, akik a TIB alapítói között szerepeltünk, és Nagy
Erzsébet, tehát öten kaptunk értesítést, hogy menjünk be Borics Gyula igaz-
ságügyi államtitkárhoz. Ez 1988 decemberében lehetett. Nem tudom, hogy
a háttérben mi zajlott pontosan, de azt tudom, hogy Vásárhelyi, Göncz, He-
gedűs B. András munkájának volt a következménye, hogy tárgyalni kezdtek
velünk. Többször voltunk Dornbach Alajosnál, aki a TIB jogásza volt. Ő
vette fel a kapcsolatot az Igazságügyi Minisztériummal. Ekkor kaptunk vá-
laszt a leveleinkre, hogy ekkor meg ekkor jelenjünk meg a minisztériumban.
Az első megbeszélésre külön-külön mentünk. Elmondtam, hogy hányszor
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próbáltam, és mennyi visszautasító választ kaptam. Leginkább a nagyon ud-
varias hang képesztett el, Borics rettentő készséges volt. Bármit mondtam,
arra csak igenlő választ kaptam. Korábban a TIB-en belül beszéltünk arról,
hogy föltárásra van szükség, hogy egyáltalán tudjuk meg, hol vannak, hiszen
még 1988 végén is homály volt ebben a dologban. Akkor jött a visszajelzés,
hogy belemennek az exhumálásba, megkeresik őket, de ez óriási munka,
meg hogy ők se tudják. Szóval nagy ködösítés volt körülötte. Aztán, hogy
mindenki eltemettetheti a hozzátartozóját egyénileg.

TIHANYI LÁSZLÓ (1992): 1988. október 6-án a Magyar Közlöny 46. szá-
mában megjelent a 88. évi 20. törvényerejű rendelet a közkegyelemről, de
ebbe nem értették bele a hazaárulással, kémkedéssel és emberöléssel vádol-
takat.28 Nekik, illetve hozzátartozóiknak november 30-ig egyéni beadványt
kellett szerkeszteni, hogy kérik az ügyük kivizsgálását. Mi november 23-án
írtuk az első levelet az Igazságügyi Minisztériumnak, amelyben kértük, hogy
édesapám ne essen a köztörvényes kategóriába. Ugyanakkor írtunk a BM-be
is, ahol már Berecz János azon kijelentésére hivatkoztunk, hogy aki itt szü-
letett, azt megilleti egy koporsónyi földterület. Kértük, hogy az exhumálás-
sal és az újratemetéssel kapcsolatban foglaljanak állást, engedélyezzék. Erre
jött 88. december 9-én a BM-től a válasz, hogy az ügyet áttették az igazság-
ügyhöz. Aztán 89 márciusában az igazságügytől, hogy az exhumálásnak
nincs jogi akadálya.

HEGEDŰS B. ANDRÁS (1992): December 27-én volt egy TIB-ülés. Ezen
részt vett, Gyenes Judith, Haraszti Marika és a lánya, Losonczy Anna, Szilá  gyi
Juli és Halda Alíz. Akkor már csak a temetéssel foglalkoztunk. Vásárhelyi,
Göncz, Mécs Imre, Erdélyi Tibor, Ungváry Rudi és Litván voltak még je-
len. Nagy Erzsébet egyértelműen nem jelent meg semmin. Lehet, hogy már
nem is hívtuk, hiszen kilépett a TIB-ből.

Nem hittünk abban, hogy ez a politikai akció, a temetés, hónapok alatt
eszkalálódhat, és így a rendszerváltás központi megnyilvánulása lesz. Azt tud-
tuk, hogy az a tény, hogy az Igazság-
ügyi Minisztériumban egy ezredes és
egy magas rangú tisztviselő fogadja az
özvegyeket, és tárgyalásokba kezdenek,
önmagában egy nagyszabású valami
kezdete lehet, de az eseményeknek
ilyen hihetetlenül gyors előremenetét
nem mértük föl helyesen, de mások
sem. 
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28 1988. szeptember 30-án az Elnöki Ta-

nács törvényerejű rendeletet hozott az

1956. október 23.–1957. május 1. közötti

időben elkövetett bűncselekmények miatt el-

ítéltek kegyelemben részesítéséről. A kegye-

lem nem terjed ki azokra, akiket hazaáru-

lás vagy kémkedés miatt, illetve köztör-

vényes bűncselekmény vádjával ítéltek el.
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A FORRÁSOK

Ápelesz István-interjú, OHA 396. sz. Készítette EÖRSI LÁSZLÓ 1992-ben.
Bihari Sándor-interjú, OHA 521. sz. Készítette MOLNÁR ADRIENNE 1992–

1993-ban. 
Bóna Barna-interjú, OHA 292. sz. Készítette FERENCZY ERIKA 1991-ben. 
Brusznyai Margit-interjú, OHA 602. sz. Készítette KŐRÖSI ZSUZSANNA,

MOLNÁR ADRIENNE 1994-ben.
Darin Sándor-interjú, OHA 668. sz. Készítette MOLNÁR ADRIENNE 1995-ben. 
Erdélyi Tibor-interjú, OHA 152.2. sz. Készítette HEGEDŰS B. ANDRÁS 1994-

ben. 
Fejtő Ferenc-interjú, OHA 766. sz. Készítette LUGOSSY ISTVÁN 2003-ban. 
Fogarassy Miklós-interjú, OHA 812. sz. Készítette KELLER MÁRKUS 2003-

ban. 
Forgács Pál-interjú, OHA 97. sz. Készítette FENCSIK FLÓRA 1993-ban. 
Garami Lajos-interjú, OHA 297. sz. Készítette KŐHEGYI KÁLMÁN 1991-ben. 
Gyenes Judith-interjú, OHA 694. sz. Készítette MOLNÁR ADRIENNE 1998-ban. 
Hann Endre-interjú, OHA 873. sz. Készítette HADHÁZY ÁGNES 2007-ben. 
Hegedűs B. András-interjú, OHA 475.2. sz. Készítette MURÁNYI GÁBOR

1992–1993-ban. 
Kajtár Imre-interjú, OHA 321. sz. Készítette EÖRSI LÁSZLÓ 1991-ben. 
Karátson Gábor-interjú, OHA 401. sz. Készítette ROMVÁRI ZSUZSA 1991–

1992-ben. 
Keresztes K. Sándor-interjú, OHA 576. sz. Készítette JAVORNICZKY ISTVÁN

1994-ben. 
Kertész Dezső-interjú, OHA 763. sz. Készítette MOLNÁR ADRIENNE 2002-

ben. 
Kiss Tamás-interjú, OHA 734. sz. Készítette MOLNÁR ADRIENNE 2000-ben. 
Kocsár József-interjú, OHA 373. sz. Készítette FERENCZY ERIKA 1992-ben. 
Lambrecht Miklós-interjú, OHA 192. sz. Készítette MOLNÁR ADRIENNE

1988–1989-ben. 
Litván Katalin-interjú, OHA 639. sz. Készítette HOFFMANN GERTRUD 1995-

ben. 
Mikes Tamás-interjú, OHA 313. sz. Készítette LUGOSSY ISTVÁN 1991-ben. 
Molnár Mihály-interjú, OHA 579. sz. Készítette MOLNÁR ADRIENNE 1994-

ben. 
Nagy Károly-interjú, OHA 776. sz. Készítette STANDEISKY ÉVA 2003-ban. 
Orbán György-interjú, OHA 693. sz. Készítette MOLNÁR ADRIENNE 1997-

ben. 
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Pajcsics József-interjú, OHA 261. sz. Készítette HEGEDŰS B. ANDRÁS 1991-
ben. 

Pákh Tibor-interjú, OHA 690. sz. Készítette BALÁZS ESZTER 1997–1998-ban. 
Papp Miklós-interjú, OHA 317. sz. Készítette MOLNÁR ADRIENNE 1991-ben. 
Schiffer Péter-interjú, OHA 796. sz. Készítette MOLNÁR ADRIENNE 2004–

2005-ben. 
Szabó Iván-interjú, OHA 829. sz. Készítette SZULY KINGA 2003–2004-ben. 
Székely Dezsőné-interjú, OHA 257. sz. Készítette LUGOSSY ISTVÁN 1991-ben.
Szűrös Mátyás-interjú, OHA 426. sz. Készítette TÓTH PÁL PÉTER 1991-ben.
Tihanyi László-interjú, OHA 406. sz. Készítette KŐRÖSI ZSUZSANNA, MOL-

NÁR ADRIENNE 1992-ben.
Vásárhelyi Miklós-interjú, OHA 3.2. sz. Készítette MURÁNYI GÁBOR 1994-ben.
Vígh Szabolcs-interjú, OHA 840. sz. Készítette KŐRÖSI ZSUZSANNA 2006–

2007-ben.
Zimányi Tibor-interjú, OHA 696. sz. Készítette MURÁNYI GÁBOR 1998-ban.
Zsámboki Péter-interjú, OHA 676. sz. Készítette HOFFMANN GERTRUD

1997-ben.
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