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„SOSE HITTEM VOLNA, HOGY
A KÖZVÉLEMÉNY FŐ FUNERÁTORNAK FOG ELKÖNYVELNI”
RÉSZLET HEGEDŰS B. ANDRÁS INTERJÚJÁBÓL1

MURÁNYI GÁBOR BEVEZETŐJE

„Nagyon keveset stilizáltam. Érdemes még a szöveg átfésülésére erőfeszítést tenni, mert 
mindkét (!) fél stílusa nagyon gyenge [ ...] .  Egyébként meg vagyok elégedve. Kikerekedik a 
történet [ . . . ] ,  de a kiegészítéseket ne hanyagoljuk el, és kell még jó  néhány interjú.”  1993 
augusztusában értékelte így nyolc-kilenc hónapos életútinterjú-beszélgetésünk hatszázhar
minc oldalas „nyersváltozatát”  Hegedűs B. András. HBA akkor éppen Londonban volt, a ne
kem címzett — ám persze legalább annyira a maga számára készített — emlékeztetőben némi 
latolgatás után az is szerepel, hogy a beszélgetés „bizalmas lesz” . Bizalmas, vagyis pirosba 
kötött, idegen szemek elől zárolt interjú, amit csak ő, illetve halála után az interjú készítője 
oldhat majd fel. A  feloldásnak azonban még nem jött el az ideje. Ezt a mostani — illetve a Be
szélő 2001. július-augusztusi számában közzétett hosszabb — szerkesztett részletet „csupán”  
HBA halála, a reá emlékezés szomorú kötelezettsége tette „aktuálissá” .

HBA-val 1989 nyara óta terveztük, hogy leülünk egy magnó mellé, és ő  elmondja mind
azt, amit elmulasztott napról napra feljegyezni. Aki netán nem tudná: HBA, a Történelmi 
Igazságtétel Bizottsága egyik alapítója nem csupán tűzközelből volt szemtanúja a rendszervál
tás szimbólumává lett — akkoriban is, azóta is igen sok indulatot keltő és magasztos érzést 
kiváltó — Nagy Imre és mártírtársai Hősök terei újratemetésének, de annak (ahogy előtte a 
TIB-nek és az exhumálásnak) egyik spiritusz rektora, a megvalósításnak fáradhatatlan koor
dinátora is. Határozott — persze sokak szerint inkább: nyers, pokróc — modora, politikusi óva
tossága s egyben örök elégedetlensége folytán majdhogynem közmegelégedetlenséggel elegy 
tisztelet övezte személyét, rögtönzést sem nélkülöző cselekedeteit. Az 1989. június 16-a utáni 
hetekben még élénken élt emlékezetében az elmúlt esztendő szinte minden részlete, könnyű 
volt egyetértenünk — neki, az egyik cselekvő koronatanúnak, s nekem, a mindent dokumen
tálni akaró krónikásnak —, hogy ezeket, ha utólag is, de még frissiben kell rögzíteni. Nem élet- 
útinterjúban gondolkodtunk tehát, inkább baráti csevegésben. Aztán, ahogy az lenni szokott, 
mindig közbejött valami. Nála az 1956-os Intézet alapítása, a kárpótlási kollégiumi munka, a 
TIB puccsistáival szembeni küzdelem, majd a méltósággal viselt bukás, a Petőfi Kör évtize
deken átmentett jegyzőkönyveinek publikálása, s egyáltalán: a szabad publikálás mákonya,

1 Az interjút Murányi Gábor készítette 1992—1993-ban az Oral History Archívum számára. Terjedelme 31 ív, nyil

vántartási száma 475.2.
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mámora. Ez utóbbi rám is hatott, talán soha annyit nem írtam azóta se, és mindez megspékelve 
a Magyar Nemzet körüli bonyodalmakkal, amelyek 1991 végétol hosszabb időre állásnélkü
livé tettek. Sokszor és sokat találkoztunk, újra és újra megerősítettük, hogy az ő  magnóra rög
zítendő emlékezése legalább olyan fontos, mint azok az OHA-interjúk, amelyeket az idő tájt 
készítettem, s amelyeket ő  is halaszthatatlannak titulált...

Csak a mi „frissiben”  való beszélgetésünk halasztódott egészen 1992 októberéig. Ekkor is 
csak a véletlen sietett a segítségünkre. HBA-t ugyanis egy időre ágyhoz kötötték gerincbán- 
talmai, s hogy „valami hasznos”  azért mégiscsak történjen, hát végre hozzáfogtunk. Az első 
időben három-négy naponta találkoztunk, ám HBA túl hamar felépült, így aztán egy-egy 
újabb felvétel között olykor három-öt hét is eltelt. Ebből adódott a „nyersszövegben”  a sok 
HBA utólagos (ön)kritikája szerint (is) „felesleges ismétlés” , nem szólva arról, hogy a témánk 
is bővült, hiszen — „ha már leültünk”  — nemcsak a temetésről s nemcsak a TIB megalakulá
sáról, de immár szétveréséről is, valamint az 1956-os Intézetről, létrehozásáról, az indulás za
varairól, szakmai és politikai fogadtatásáról is kimerítő részletességgel beszéltünk.

„Naplót kellett volna vezetnem!”  — fakadt ki HBA több alkalommal is, amikor egy-egy ap
róbb, emlékezete rostáján már kiesett részlet iránt érdeklődtem. Ilyenkor, mondhatni, ingerült 
türelmetlenséggel várta, mikor megyek már el, hogy aztán odalépjen könyvespolcához, asztal
fiókjához, számítógépéhez, s vadul lapozgatva, papírok közé túrva, billentyűket verve meglel
jen egy-egy fecnit, egy néhány szavas emlékeztetőt vagy egy többoldalas elaborátumot, egy el 
nem küldött levélvázlatot, amelyekből, amelyekről aztán eszébe jutott a szóban forgó momen
tum, és amelyeket — miután megtelefonálta „felfedezését”  — egy dossziéba tett. így, jegyze
tekkel felszerelten utazott 1993-ban Londonba, s a „Murányi G. feliratú kisméretű flopin, 
IRNOK programban”  javította át a szöveget, s látta el megfogalmazott lábjegyzetek sokaságával. 
Ennél csak azon lábjegyzetek száma volt (lett volna, s majd egyszer lesz) több, amelyeknél ez 
a megjegyzés állt: „az interjúkészítő nézzen pontosan utána!”  Egy-egy ilyen „megbízás”  oly
kor akár órás keresgélést igényelt (volna). Az alant közölt, több mint száz oldalból negyvenre 
rövidített interjúrészletben az olvasó most (egy kivétellel) csak azokkal a — meggyőződésem 
szerint jellemző — lábjegyzetekkel találkozik, amelyeket HBA fogalmazott utólagos megjegyzés
ként, önkorrekcióként, kiegészítésként.

A  Történelmi Igazságtétel Bizottságának a története az én szemszögemből úgy kezdődött, hogy 
1987 végén vagy már őszén, meg nem határozható időben, Kozák Gyulával már harmadik éve 
csináltuk — formálisan is — az Oral History Archívumot (OHA), az előzményeivel együtt per
sze már sok éve, hiszen kimondva-kimondatlanul elsősorban ötvenhatos interjúkat próbál
tunk készíteni és készíttetni. Ez az egyik, ha úgy tetszik az emberi előzmény. A  másik: afféle 
zsörtölődő értelmiségiekként sokszor elégedetlenek voltunk — vagy állandóan elégedetlenek 
voltunk — a különböző ellenzéki mozgalmakkal, amelyek 1987-ben, Monor után és Lakitelek 
táján már nagyon sokat marakodtak. Mindkettőnknek az volt a véleménye, hogy az ellenzéki 
csoportok között valami olyan egységes vagy egységre törekvő intézményt, szervet — nem szer
vezetet! — kellene létrehozni, amely valamiféle „vének tanácsaként”  működne, és közben 
megpróbálna valamiképp koordinálni a nagyon széthúzó csoportok között. Nekünk, azt kell 
mondanom, nagyon kritikus volt a véleményünk, nemcsak a népi értelmiségi ellenzékkel kap
csolatban, hanem a demokratikus ellenzékkel szemben is. Ugyanezenközben Kozáknak na
gyon szoros kapcsolata volt ez utóbbi csoporttal, terjesztette a Beszélőt, szoros barátságban 
volt Solt Ottiliával és Havas Gáborral, valamint Kenedi Jánossal együtt szerkesztette 1985-ben 
a Kemény István 60. születésnapjára készült kötetet...



EMLÉKEZET, EMLÉK 1 8 1

Az Isten éltessen, Pista! című szamizdatot...
Igen. Es Kozák részt vett az ugyancsak szamizdatos Választási Almanach munkálataiban is. 
En a demokratikus ellenzéknek nem ezzel a körével voltam kapcsolatban, hanem, ha úgy tet
szik, az öregekkel, vagy udvariasabban: az öregebbekkel.
Ez az „öregek” megjelölés az ötvenhatos reformértelmiségieket, más néven a revizionistákat illeti?
Erre mindjárt válaszolok, de előtte az előző kérdésedre folytatásul hadd mondjam még el: 
1982-ben Csalog Zsolt és Halda Aliz kezdeményeztek egy ötvenhatos beszélgetést. Először 
Donáth Péter festőművész Attila úti lakásán gyűltek össze ennek a társaságnak a tagjai, hogy 
egy hosszú és laza beszélgetésben örökitsék meg ötvenhatos élményeiket. Ezt azóta csak ke- 
rekasztal-beszélgetésként emlegetjük. Mivel azonban Donáth Péter lakása egy ilyen rendez
vényre technikailag teljesen alkalmatlannak bizonyult, s mert én akkor éppen egyedül laktam 
itt, a Gerlóczy utcában, ez a nagy lakás meg a forgalmas lépcsőház állambiztonságilag is egy 
fokkal jobbnak látszott. Az első találkozó után tehát hozzám települt át az egész társaság. Több 
alkalommal jöttünk össze, gondolom, legalább tizenötször. Nagyon el is húzódott a dolog.
A beszélgetéseiteket már akkor magnóra vettétek?
Kozák vette magnóra, miközben ő  volt az egyik kérdező, a másik pedig Csalog Zsolt. A  har
madik interjúvoló Szabó Miklós lett volna, de ő  inkább mint szakértő szólalt meg. A  követke
zők voltak je len ..., illene persze ábécésorrendben mondanom, de nem fog sikerülni. Kilencen 
voltunk. Ketten haltak meg azóta, Mérei Ferenc és Donáth Ferenc. Azt hiszem, Halda Aliz volt 
az egyetlen nő. A  Nagy Imre-perből Vásárhelyi Miklós, a Mérei-perből — Mérein kivül — Litván 
György és én. Es ott volt Mécs Imre, Rácz Sándor és Göncz Árpád. Azt mondanám, hogy a 
kerekasztal egy a féllegalitás és a legalitás közti fél-magánbeszélgetés volt. A  rolót például le 
húztuk, s a végén azért mindig egyesével-kettesével távoztak tőlem az emberek. Az egésznek 
talán egyetlen idevágó érdekes következménye volt, hogy 1983-ban — de ennek utána lehet 
nézni, ha érdekes, mert lehet, hogy már 1982-ben, mindenesetre körülbelül egy időben — in
dultunk nyaralni Kozákkal. 0  autóval ment — Hegyeshalmon át — Londonba, én Ferihegyről 
repülőgéppel indultam az anyámhoz, ugyanoda. A  reptéren normálisan beadtam a kofferemet, 
és már a tranzitban voltam, amikor az információhoz kérettek, majd visszatessékeltek a vám
hoz, s ott egy derék határőrtiszt — nő volt az illető — személyi motozás alá vett. Nyilvánvaló 
volt, hogy nem kábitószert keresnek, mert csak úgy nagyjából tapogatott végig. (Csinos nő 
volt, ezért mondhatni, majdhogynem kellemes élmény volt.) A  kofferem már szintén fönt volt 
a repülőgépen, azt is visszahozatták. Természetesen abban sem találtak semmit. Minthogy 
azokban a hónapokban a kerekasztal volt az egyetlen dolog, amivel vádolni lehetett volna, 
gondolom, azt hitték, a beszélgetésről készült kazettákat viszem ki. Előre mondom, a történet
nek nincs megoldása. Az egész az akkori körülmények között egyfajta szakszerű udvariassággal 
zajlott le. Végül egy pasas még elnézést is kért. „Örül az ember — mondta —, ha az állampolgár 
becsületes” , és ők tévedtek. Még a repülőgép is megvárt, az utasok izzadtak csak benne húsz
huszonöt percet. Hogy valójában miről volt vagy lehetett szó, ez azért lett csupán ennyire nyil
vánvaló, mert Kozákot ugyanigy szétszedték Hegyeshalomnál. Utólag következtettük ki tehát, 
bizonyára megtudták a kerekasztalt.2 Hozzá kell tennem, hogy nekem azokban az években 
igazi illegális tevékenységem nem nagyon volt, én inkább a legalitást szerettem. Legfeljebb a 
-Beszélőből nem egy példányt vettem, hanem ötöt-hatot, de ez jelentéktelen. Szóval ez az 1982-es 
kerekasztal-beszélgetés meg aztán az 1986-ban rendezett ötvenhatos konferencia voltak a

2 De azért az mindenképp megemlitendő, hogy a kerekasztal-beszélgetések idején Rácz Sándort egy-két-három al

kalommal, talán Izsákon is, ahol lakott, felkeresték az állambiztonsági szerv tisztjei, és elbeszélgettek vele. Rácz 

akkori elmondása szerint elsősorban értelmiségi barátaitól óvták őt. (HBA utólagos megjegyzése.)
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TIB egyfajta előzményei. Most térnék vissza a kérdésedre, kik voltak az én revizionista bará
taim. Az elmondottakból talán már kiderült: az a kilenc plusz három ember, akikről az előbb 
beszéltem. Es ez már a mostani méltatlan vitákkal és alattomos támadásokkal is összefüggés
ben van, s ezért aztán ki lehet számolni, hogy ebből hány volt eredendően „revizionista” , 
amely különben is egy hülye szó.
Nem én találtam ki, ez az egyetlen mentségem...
Nem te találtad ki, de akkor is hülye szó. Használatos kifejezés, de hülye szó. Mert ebből a tár
saságból ugye egyértelműen ide sorolható Litván, Mérei, Donáth, Vásárhelyi, én és többé-ke- 
vésbé Halda Aliz, Gimes Miklós élettársa, aki NEKOSZ-os volt. De Göncz és Mécs soha nem 
volt revizionista. Göncz ugye kisgazda volt, Mécs pártonkivüli, katolikus világnézetű és hitű 
egyetemista, az is maradt. Rácz Sándornak pedig soha semmi köze nem volt ehhez a politikai 
csoporthoz. A  három kérdező közül pedig egyikük sem állt közel a revizionistákhoz soha. Csa- 
log Zsolt egyetemistaként nemzetőr volt, gondolom, nem sértődik meg, ha azt mondom, igazi 
antikommunista. Szabó Mikinek legfeljebb annyi köze lehetett hozzánk, hogy én tanitottam őt 
az egyetemen. 0  inkább jobbról balfelé menő diák volt, de soha nem lett még párttag se. Ko
zákról meg nem is beszélve. Mondom, ez volt az én politikai köröm, az ő véleményükre ad
tam. Igen jó  barátom, Tánczos Gábor akkor már nem élt, 1979-ben öngyilkos lett. A  felsorol
takon kivül még Széll Jenő jelentette a szorosabb baráti körömet, de Jenő politikai értelemben 
már nem volt aktiv. Nyilvánvaló, hogy én elsősorban az öregekre, ha úgy tetszik, a revizionisták
ra néztem föl, de az semmiképp se állitható, hogy csak velük lettem volna kapcsolatban. Meg 
kell emlitenem még a számomra talán legfontosabbat, hogy ezekből az emlitett kapcsolataim
ból születtek az első oral history-interjúk. A  Széll Jenővel készültet például, amelyet még az 
OHA alakulása előtt csináltunk, és az OHA standardjának tekintjük. Amikor Kozák Gyuszival 
éppen állástalanok voltunk, heteken át egy megközelitőleg ezeroldalas interjút készitettünk 
Jenővel. Ezután csináltam meg a Fazekas György-inteijút, amely a rendszerváltás évében meg 
is jelent a Magyar Hírlap kiadásában. Hála istennek, hogy elkészült, mert az interjú után 
Fazekas nagyon gyorsan meghalt. Fazekasra egyébként még Donáth hivta fel a figyelmemet, 
mondván, nagyszerű mesélő, és mindenre emlékszik. (Most minden kegyeletsértés nélkül azt 
kell mondanom, az azért nem véletlen, hogy Fazekas a kerekasztal-beszélgetésen nem vett 
részt. 0  ugyan soha egy pillanatig nem tagadta meg Nagy Imré-s múltját — ez az interjúból 
feketén-fehéren kiderül —, ám élete végén bizony rengeteg politikai engedményt tett.) 
A  kerekasztalnak — most már hadd csapongjak tovább — a további, mondhatnám, személyes 
következménye volt az, hogy igazán összebarátkoztam Göncz Árpáddal. Természetesen vele is 
csináltam egy nagy életútinterjút. De még ez sem tartozott az OHA szervezett gyűjtéséhez, 
mondhatni, ez is társadalmi munka volt. Most végre visszaérkeztem oda, ahonnan indultam. 
Kozákkal tehát sokat morgolódtunk, és a megoldást valamiféle „vének tanácsában”  láttuk. 
Ezt az ötlet(szerűség)et valamikor 1987 legvégén, 1988 legelején megemlitettem Litvánnak — 
most tényleg csak tréfásan mondom — mint felső kapcsolatomnak, mert hangsúlyozom még 
egyszer, semmi illegális szervezetünk nem volt. Litván szólt Vásárhelyinek, neki szintén tet
szett, talán úgy is mondhatnám: kapóra jött az ötlet. Gondolom, Vásárhelyi is érezte — Donáth 
akkor már nem élt, ez nagyon fontos —, hogy az a kisérlet a nemzeti egység megteremtésére, 
amelyet Donáthnak Monorra sikerült összekalapálnia az..., az...
Az Lakitelekre szétment...
Nem csak Lakitelekre! Lakitelekre végleg szétment. De már előtte sok minden történt, és 
nem hiszem, hogy a dolog annyira egyszerű, ahogy azt manapság egyrészről Für Lajos be- 
állitja, vagyis hogy a Beszélősök a Társadalmi Szerződést nem mutatták meg nekik, de más
részről sem annyira egyszerű, hogy a népiek Pozsgay Imre utasitására nem merték volna meg
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hívni a demokratikus ellenzéket. Ha ma olvassuk el ezt a sok évvel megkésett, csak 1991-ben 
közzétett lakitelki jegyzőkönyvet, akkor azt kell mondanom, hogy ott 1956 még érintőlegesen 
sem merült föl. Nekünk három évtizeden keresztül tényleg ez volt a — mondhatni, egyetlen 
igazi — rögeszménk, és erre, ha úgy tetszik, nyugodtan lehetek és lehetünk büszkék, hogy 
nemcsak hogy rendszerváltozást nem lehet 1956 nélkül csinálni (ne csapjuk be magunkat, 
senki sem gondolt a rendszer bukására), de semmi lényeges reformot nem lehet 1956 eszmei
sége nélkül végrehajtani. Ezt mi alapelvnek tekintettük. Tardos Marci, amikor az Uj Márciu
si Frontnak a legelső felhívását fogalmazták, megmutatta nekem annak piszkozatát — azt, amit 
aztán Nyers Rezső egy fél vagy háromnegyed évre hibernált. Elolvasás után megjegyeztem: ez 
mind nagyon szép, mind nagyon jó , de nem lehet egy reformprogramot úgy megírni, hogy ab
ban ne legyen semmifajta utalás az 1953-1956-os reformszakaszra. Meghökkentő, hogy erre 
akkor még Tardost is figyelmeztetni kellett. De továbbmegyek: a demokratikus ellenzék meg
határozó személyei — akiket manapság ironikusan kemény magnak és még ironikusabban kö
ménymagnak szokás nevezni — nagyon későn vették észre, hogy volt egyszer 1956. Ez az öt
venhatosok és a demokratikus ellenzéki csoportok között kezdetben egy ideig bizony okozott 
feszültségeket. Az is igaz persze, hogy ezt mára el kell, és el is lehet felejteni, hiszen amikor 
a demokratikus ellenzék kijött a szamizdat Beszélővel, majd Demszky a Hírmondóval, akkor 
már, gondolom, Donáth hatására — de ezt nekik kellene egyszer elmondani —, tökéletesen tisz
tában voltak azzal, hogy 1956 nélkül nincs, nem lehet ellenzéki mozgalom Magyarországon. 
A  Beszélő 1. számából (1981-ben jelent meg) már nyilvánvaló, hogy ezt akkorra teljességgel 
fölismerték. De hát mégiscsak hozzá kell tennem, hogy a különböző akolból jött demokrati
kus ellenzékieknél ez a felismerési folyamat nagyon lassan ment végbe, s emiatt a mi köreink
ben bizony sok ingerültség is volt. Tánczos 1979-ben például még úgy ment a halálba, hogy 
az volt a meggyőződése: nekünk nem sok közünk van vagy lehet „hozzájuk” , hiszen ők nem 
törődnek 1956-tal. A  nyolcvanas évek fordulójáig a történelmi világ nekik 1968-cal, Prágá
val kezdődött. Ez filológiailag is bizonyítható. A  Kis János—Bence György szerzőpáros első fő  
művében — amit Mark Rakovszki álnéven jelentettek meg, s ezt egyszer ebből a szempontból 
elolvastam — még az 1956-os dátum sincsen benne. Tehát rájuk nemcsak szubjektíve nem volt 
ez hatással, de hosszú ideig nem is gondolták végig, hogy a demokratikus átalakulás 1956 vé
giggondolása nélkül nem lehetséges.
Félbe kell hogy szakítsalak. Kérdésem nem a filológiai pontosságodra irányul, hiszen az ellenőrizhető, hanem 
egy valamivel mélyebb dologra. 1956 előtt ti sem „viszonyultatok” , mondjuk, hogy mást ne mondjak, például 
a fordulat évéhez, nálatok a történelem 1956-tal kezdődött. Minden nemzedéknek — ez, mondhatni, termé
szetes — az életében azzal kezdődik a történelem, amelyben ő történelmi szerepet játszhatott, vagy legalábbis 
ami „felébresztette” . 1968 sokfajta szempontból Kis Jánosék nemzedékének volt vízválasztója, olyannyira, 
hogy jó néhányan akkortól vállaltak komolyabb politikai szerepet, vagy épp ellenkezőleg: akkor „szakítottak” . 
Van igazságod, de azt kell mondjam, hogy egy nem szabad társadalomban — mert azért ne fe
lejtsük el, hogy ez a Kádár-diktatúra puha volt ugyan, nem volt olyan kemény, mint ahogy ma 
mondják, a hatvanas-hetvenes években, de nem is volt olyan puha, mint ahogy mások szeretik 
állítani — mindenesetre ezekről a kérdésekről nem lehetett szabadon beszélni, vitatkozni. 
1968-ról sem és 1956-ról sem. Az ötvenhatosoknak tehát nem volt lehetőségük arra, hogy fó
rumokon, pódiumokon, baráti vitákban igazából propagálják álláspontjukat. Ujra megfogal
mazom azt a feltételezésemet, hogy szerintem Donáth Feri volt az, aki e csoport felé bizonyos 
gondolkodási falakat tört át. (Ha ebben tévednék, akkor ezt megengedem magamnak.) En csu
pán azt akarom itt megállapítani — nem elítélően, csak kicsit bírálóan —, hogy a demokratikus 
ellenzék lassan jutott el 1956-hoz. Persze az is tény, hogy a 30. évfordulón a 1986-os konfe
renciát ilyen értelemben már egységben és egyetértésben lehetett megrendezni!
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Mármost ha visszatérnénk a TIB-re...
Jó. Arra például pontosan emlékszem, Vásárhelyinek volt az a határozott javaslata, hogy az 
alapítói gárdában csak ötvenhatos elítéltek legyenek benne, mert ha ez is egy olyan valami 
lesz, mint az aláírásgyűjtések, akkor teljesen parttalanná válunk. Egyrészt megsértődnek a ki
maradt emberek azon, hogy ők nem kerültek bele, másrészt kezelhetetlenné válik az egész. 
Egyébként ezért is szerepelt a nevünkben a bizottság megjelölés. így maradt ki az alapító ta
gok sorából — rögtön a kezdeteknél — két barátunk, Szabó Miklós és Kozák Gyula, akiknek ez 
— tegyem hozzá: joggal — igen fájó pont volt, s nyilván maradt is. (Csalog Zsoltot csak azért 
nem említem, mert ő  ezekben az években Amerikában élt.)
Hadd kérdezzem meg, mielőtt a TIB-ügyekben elmélyednénk, ebben az időben vezettél bármifajta naplót?
Naplót soha életemben nem vezettem, de feljegyzéseim vannak. S ha filológiai pontosságot 
akarunk teremteni, akkor igen sok napot pontosan vissza tudok keresni. Ha már rákérdeztél, 
hadd mondjam: egy ötvenhatos, ugyan már, ne vezessen részletes, gondolati naplót! De ráadá
sul lusta is voltam. Feljegyzéseim viszont vannak.
Ezek milyen jellegűek? Titkos írással, rövidítésekkel készültek?
Nem, nem! Ennyire azért nem konspiráltam. De annyira viszont igen, hogy amikor 1986-ban 
már szerveztük az ötvenhatos konferenciát, akkor az egész ötvenhatos gyűjteményemet, ame
lyet sok éves szünet után ismét itthon őriztem, óvatosságból elvittem Schweitzer Pali barátomhoz. 
Kiadod a titkos rejtekhelyet?
Talán most már nem lesz újabb rendszerváltozás. Szóval elvittem Schweitzer Pali barátom 
lakására, aki befogadta az iratokat, de hozzátette: nem hiszi, hogy baj lesz. Mondtam, én se 
nagyon, de hogyha a Petőfi köri jegyzőkönyvek és az ötvenhatos újságjaim és egyebeim el
vesznek, akkor harminc év munkája vész oda, és ezt nem tudnám magamnak megbocsátani. 
Feltehetően túlzott óvatosság vezetett, hiszen egy sztálinista puccs esetén engem aligha tar
tóztattak volna le az első hullámban, legfeljebb csak a másodikban, harmadikban. Ha a negye
dikben kerültem volna csak sorra, az persze már sértő lett volna... De azt hiszem, a második, 
harmadik etapban mindenképpen begyűjtöttek volna, s akkor maradt volna egy kis időm az 
anyag elrejtésére. De mégis...
Bocsánat, ha sértő módon kósza ötletnek nevezem, de mégis azt kérdezném: a „négyes fogat” kósza ötlete 
miként terebélyesedett odáig, hogy el lehetett kezdeni egy bizottság megszervezését?
A  dolog teljesen nyilvánvaló volt, hogy amikor mi — Vásárhelyi, Kozák, Litván, Hegedűs — úgy 
gondoltuk, hogy ez jó  ötlet, akkor azokat kell elsőnek összehívni, akik az 1982-es kerekasz- 
tal-beszélgetésen részt vettek. Tehát nem az 1986-os konferenciához, hanem a kerekasztalhoz 
nyúltunk vissza. Az említett tizenkét emberből tizenegy el is jött, mert, mint mondtam, Csalog 
Zsolt nem volt itthon.3 Ennyien kezdtük el a szervezést, s azt hiszem, az első alkalmakkor még 
nevet sem adtunk a „gyerekünknek” , csupán elkezdtünk gondolkozni, kik vegyenek majd részt 
benne, milyen társaság is legyünk, hogy hívjanak minket, s igen hamar elkezdtük megfogalmaz
ni az alapító felhívást is.
Mikor volt az első „hivatalos” ülésetek?
Ezt majd a „filológiai kutatásaim”  alapján pontosan meg fogom mondani, most emlékezetből 
1988 februárjára tenném, amikor mint kerekasztalosok először összejöttünk, és gondolatban 
névsorolvasást tartottunk. Valahogy úgy történt, hogy mindenki elmondta, hogy szerinte kiket 
hívjunk meg. Az teljesen nyilvánvaló volt, hogy elsőként a Nagy Imre-perben kivégzettek hoz

3 A  kerekasztal-beszélgetésnek kilenc résztvevője és három kérdezője volt, ez valóban tizenkét ember, de mivel 

időközben Mérei és Donáth meghaltak, így Szabó Miklós, Kozák, Litván, Vásárhelyi, Rácz, Mécs, Göncz, Halda 

és én dugtuk össze a fejünket. (HBA utólagos kiegészítése.)
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zátartozóit kell megnyernünk. Közülük először csak egyvalaki volt jelen, Gimes Miklós élettár
sa, Halda Aliz. Nem volt semmi probléma Maléter Pál özvegyének, Gyenes Judithnak a „m eg
nyerésével” , már csak azért sem, mert Halda évtizedek óta jó  barátságban volt vele. Gyenes 
Judith, ha nem is gyakran, de mikor hivták, mindig kész volt mindenütt megjelenni. Es ez az 
egyébként nem politizáló, de önmagához és Maléterhez mindig hű, bátor asszony azóta is min
dig elvállalta azt a szerepet, amelyet el kellett „játszania” .4 Szilágyi József özvegye csupán egy
szer vagy kétszer jött el, már nagyon beteg volt, de helyét, mondhatni, automatikusan vette át 
a leánya, Szilágyi Júlia. 0  bátran, néha nagyon radikálisan, és ha szabad ezt mondani, olykor 
kicsit hisztérikusan, de mindig aktivan és konstruktivan vett részt mindenben. 0  apja lánya, 
egy igazi, abszolút hős apa leánya. Ez a történet persze ismert, de hogy az utókori olvasónak is 
érthetővé váljék, ajánlom, olvassa el Javorniczky István Eljő az a nagy, szép idő cimű könyvét, 
amely nagyon pontosan tükrözi ezt az apa-lány kapcsolatot is. Szilágyi Julinak egyébként na
gyon szoros — mondhatni: neveltlányi — kapcsolata alakult ki Göncz Árpáddal, mert — véletle
nül — az Árpád szabadulása utáni években egy házban laktak a Bécsi úton. Semmiféle problé
mát nem jelentett, legfeljebb egy-két embernek okozott kellemes meglepetést, hogy Losonczy 
Géza özvegye, dr. Haraszti Mária és férje, Újhelyi Szilárd azonnal és fenntartás nélkül csatla
koztak a kezdeményezéshez, és mindvégig nagyon aktivan és nagyon konzekvensen részt is 
vettek benne. Ez különösen azért figyelemre méltó, mert tudjuk, hogy Ujhelyi Szilárd azután 
az Uj Márciusi Front elnöke lett, s ő  mindvégig szoros barátságban maradt Aczéllal. Szilárd a 
Kádár-rendszerben többször elvállalt egy-két jelentősebb funkciót, volt Párizsban UNESCO- 
nagykövet, és egy ideig filmfőigazgató is volt. De 1956-tal kapcsolatban soha egyetlen kritizál
ható mozdulata, nyilatkozata nem volt. Vásárhelyié az a szellemes mondás, hogy hitével Szi
lárd az utolsó becsületes huszártiszt a kommunista mozgalomban.
Milyen rendszerességgel jöttetek össze?
1988 júniusáig, tehát ameddig nagy nehezen sikerült nyilvánosságra hozni az első nyilatko
zatot, lehetett négy-öt „nagyplénumos”  megbeszélésünk.
Csak?
Ennyi. Tényleg nem több. Az érdekesebb inkább az, ahogy végül ez az alakuló nyilatkozatot 
aláiró névsor összeállt.
De közben kifelejtettél a hozzátartozói felsorolásból valakit, Nagy Erzsébetet. Róla nem beszéltél.
Nem véletlenül hagytam a Nagy Imre-per mártirjainak hozzátartozói közül utoljára Nagy Er
zsébetet, mert nála már a legelső alkalommal érzékelhetővé váltak azok a problémák, látens 
konfliktusok, amelyek később kilombosodtak, és az elmúlt hetekben robbantak. Gondolom, 
most a lemondással Nagy Erzsébet politikai története be is fejeződött.5 
Mondod ezt 1992. október 6-án. Ezt egy ilyen megállapításodnál, lásd be, nem árt, ha hangsúlyozzuk. 
Belátom. Ami tehát biztos: a legelső előkészitő megbeszéléseken Nagy Erzsébet nem vett részt. 
Ennek mi volt az oka? Nem hívtátok? Nem jött el? Vagy feltételekhez szabta az eljövetelét?
Nem emlékszem pontosan, hogy ez hogy történt. Nekem Nagy Erzsébettel és családjával nem
igen volt kapcsolatom az 1956 utáni évtizedekben, annak ellenére, hogy Vészi Jánossal azért 
volt egy laza és pozitiv előjelű kapcsolatom.

4 Gyenes Judith háziasszonyként és hallgatóként már az 1986-os konferencián is részt vett. (HBA utólagos kiegé- 

szitése.)

5 A  TIB válsága a HBA-val készitett interjú idején kulminált. 1992 márciusában — a TIB-en belüli közgyűlési 

puccsot megelőző napokban — az alapitók nyilatkozatot tettek közzé Ez a TIB már nem az, ami volt cimmel. 

A  március 28-i közgyűlésen úgymond „spontán”  megválasztott Nagy Erzsébet 1992 szeptemberében mondott le 

a TIB elnöki posztjáról. HBA megjegyzése erre a lemondásra vonatkozik.
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Vészi János Nagy Erzsébet második férje.
így van. Vele egy véletlen folytán, 1962-ben, a szabadulásom után ismerkedtem meg, ugyan
is az ő  édesanyjával cseréltünk lakást. Vészi első feleségemnek, Ember Máriának is kollégája 
volt, ezzel együtt legfeljebb véletlen találkozásaink voltak csak. Ezért is nem vállaltam Nagy 
Erzsébet megkeresését. Amellett persze, hogy úgy gondoltam: Nagy Imre lányát mégiscsak a 
Nagy Imre-csoportból kellene valakinek fölkérnie. Abszurdum is lett volna, hogy egy olyan 
bizottságban, amelynek Újhelyi Szilárd, Vásárhelyi Miklós, Halda Aliz a tagja, rám testálód- 
jon ez a feladat. Kiderült azonban, hogy ez valahogy senkinek sem akaródzott. Nekem akkor 
— ezt meg kell hogy mondjam — még nem esett le a 20 filléres. Bizonyára naivitás volt a ré- 
szemrol, be kellett volna hogy kattanjon, itt bizony nagyon komoly személyi ellentétek voltak és 
maradtak fenn a Romániába deportált csoport és a Nagy Imre-család között. Mindenesetre én 
ebben az eredendo okban látom azt, hogy sem Ujhelyi, sem Szilágyiné, mi több, Vásárhelyi Mik
lós számára sem volt természetes, hogy élete nagy idoljának a lányához elmenjen, és azt 
mondja, Zsóka, megalakitjuk a TIB-et, gyere el közénk. Groteszk és furcsa szituáció támadt. 
Remélem, jól emlékszem, végül Fónay Jenő ment el Nagy Erzsébethez.
Ez már egy többedik ülés után volt?
Mondtam, nemigen volt „sokadik”  ülés. Talán a második, de legfeljebb a harmadik összejö
vetelen került elő ez a probléma. Hozzá kell tennem, az első-második ülésen Nagy Erzsébet 
leginkább azért nem vett részt, mert az ő  aktiv politikai szereplése addig igen csekély volt, 
tudtommal soha egyetlen aláirási akciót nem támogatott.
Már ha felkérték rá...
Bizonyára. Szóval Fónay vállalta, hogy elmegy Nagy Erzsébetékhez, mert ha jó l emlékszem, 
Vészi János a III. kerület egyik iskolájában tanitotta az ő lányát. S ahogy az már szinte „tör
vényszerű” , rögtön a kezdet kezdetén történt egy „végzetes”  malőr. Miután ugyanis Nagy Er
zsébet aláirta a TIB felhivását, utána — mint férj — Vészi János is aláirta. Vészi azonban nem 
volt sohasem Nagy Imre veje, börtönben sem ült. Ekkor mi, a TIB alapitó tagjainak ez a szer
vező „kemény magja” , megmakacsoltuk magunkat, és dogmatikusan ragaszkodtunk — utólag 
azt mondom: valószinűleg nagy szamárság volt — az első elhatározásunkhoz, hogy csak bör
tönviseltek irhatják alá, mert ha Vészi aláirja, akkor aláirhatja bárkinek a férje, felesége. Es 
akkor ott tartunk, amit, mint mondtam, mindenképp el akartunk kerülni, s aminek, mint 
mondtam már, Kozák is, Szabó Miki is „áldozata”  lett. Am ezen Vészi és persze Nagy Erzsé
bet is halálosan megsértődött. Egyszerűen képtelenek voltak akceptálni, hogy egy szervező
désnek lehetnek ilyen-olyan alapelvei, amelyek normális, objektiv kritériumok, s amelyeket 
nem célszerű maguknak a szervezőknek áthágniuk. A  már eleve konfliktusokkal terhes kap
csolatot ez a kinos affér tehát szinte a TIB alakulásától kezdődően végzetesen elrontotta. 
Amikor 1988 februárjában az első alkalmakkor számba vettétek a potenciális alapítókat, sokat vitatkoztatok 
a neveken?
Inkább úgy mondanám: ötletbörze volt, számtalan név elhangzott, vita leginkább azon volt, 
hogy kit nem hivunk meg. Például egyértelműen fölmerült, hogy Fekete Sándort nem.
Mi volt az indoklás? Hiszen nekem Te többször elsütötted azt a bon mot-t, hogy Fekete Sándor „sok mindent 
elárult, de 1956-ot nem” .
Igen, de a „sok minden”  bőven elég volt ahhoz, hogy ne akarjunk vele egy listán lenni. Feke
te Sándor 1987—1988 fordulóján az Uj Tükör sikeres főszerkesztője volt, még nem volt az Uj 
Márciusi Front alapitó tagja, és akkor a hetvenes évek végétől főszerkesztői munkájának vé
géig az aczéli politikának egy olyan nagyon tehetséges kiszolgálója volt, akinek gondolatrend
szerét, úgy gondolom, abban lehet összefoglalni, hogy az 1956-os forradalom vivmányait az
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európai lehetőségek keretein belül Kádár János és Aczél György a lehető legmaximálisabban 
végrehajtották, tehát őket támogatni kell. Ez a lehetséges világok legjobbika (Voltaire szavai
val), és mindenki káros, aki ezt nem veszi tudomásul, mert ez csak sztálinista fordulatot ered
ményezhet. Fekete a nyolcvanas években nyíltan denunciált minden ellenzéki mozgalmat.
Más vétózott nevekre nem emlékszel?
Nézd, mi Feketével együtt álltunk bíróság előtt a Mérei-perben, s a többi vádlott — Mérei már 
meghalt —, Széll Jenő, Litván és Hegedűs alapító tagok lettünk. Az ember mindig először a 
saját körében néz körül, ezért emlékszem ennyire erre a „vétóra” . Talán egy röpke pillanatra 
Gyurkó László neve is fölmerülhetett, rá mindenki csak legyintett. Es biztos, hogy bedobtunk 
és elvetettünk más neveket is. Ahogy gondolkozom, eszembe jut például, és erre határozottan 
emlékszem — ez persze más eset —, hogy Vásárhelyi megpróbálta „megvétózni”  Dornbach 
Alajost, mondván, ő a Soros ügyvédje, s ebbeli funkcióját nem lenne szabad veszélyeztetni. 
De hát ez egy aktuálpolitikai és nem elvi-politikai megfontolás volt, arról nem is szólva, hogy Dornbach végül is 
alapító tag lett. Mondd, kialakult-e a vétózásnak valamiféle szabálya?
Nem, természetesen semmiféle szabály nem volt. Kiabálós konszenzus volt. Elmondok egy el
lenpéldát. En azt mondtam, hogy Kosáry Domokost mindenképpen kell hívni. Magam nagyon 
tiszteltem és becsültem Kosáryt, akivel együtt ültem, de az utána következő évtizedekben 
nem volt vele szorosabb kontaktusom. Mások, akik közelebbről ismerték, úgy gondolták, 
Kosáry nem fog csatlakozni, mert óvatosabb, akadémiai és tudományos pozícióit bizonyára nem 
akarja veszélyeztetni. Kosáryhoz hárman mentünk el: Litván, Eörsi István és én. Addigra már 
kész volt a felhívásunk egyik szövegvariánsa, ami lényegében nem sokban különbözött a vég
legestől. Kosáry elolvasta, s egy hét gondolkodási időt kért. Egy hét után azt mondta — az én 
csalódásomra és mások kaján kárörömére —, hogy a felhívás nagyon bombasztikus, és ő  ilyen 
szóvirágokat nem szívesen ír alá. Ez 1988 elején volt. Viszont, s itt engedtessék meg nekem 
is egy kis kajánság, 1989. június 16-án, a temetésen, ahova ő  is mint minden kiemelt elítélt 
külön meghívót kapott, amikor a szertartás utolsó koszorúját a TIB helyezte el — tudniillik pro- 
tokollárisan az utolsó koszorú az első —, akkor a legnagyobb meglepetésemre a TIB szűk ve
zetősége mellé odaállt Domokos, és ő is koszorúzott. Es azóta ő is kvázi alapító tag, amit én 
most ironikusan említek, de meg kell mondanom, hogy azóta minden politikai akcióban és kü
lönösen az 1956-os Intézettel kapcsolatban a legmaximálisabban szolidáris velünk.
Végül is milyen stádiumokon ment keresztül a „szóvirágos” felhívás szövege?
Emlékezetem szerint a felhívás nagyon lassan született meg, már csak azért is, mert senki nem 
gondolt arra, hogy a történelem menete oly hirtelen felgyorsul majd. Nem siettünk azért sem, 
mert az értelmiségiek — főleg ha többen írnak — lassan szövegeznek. A  „vének tanácsának”  
alapgondolata időközben módosult. 1956 elismertetése, a forradalom igaz történetének felde
rítése, a kutatások szorgalmazása és emlékének ápolása került előtérbe, azt is mondhatnám: 
tulajdonképpen a mostani 1956-os Intézet is ekkor körvonalazódott. Egy másik fontos vonu
latként rajzolódott ki a rehabilitáció sürgetése, ami akkor még csak nagyon általános szinten 
fogalmazódott meg, voltaképp 1956 „helyretevésének”  keretében. Ne feledd, a Pozsgay-féle, 
igen szűkre szabott népfelkelés meghatározás6 is csak egy év múlva került nyilvánosságra. Ezt 
azért ne felejtsük el: akármilyen gyorsan száguldott is a történelem, azért még egy év kellett 
ennek a „hőstettnek”  a véghezviteléhez! Most olvastam Hovanyecz László tollából a Népsza
badságban, hogy Ormos Mária érdemeit elfelejtjük, pedig ő  találta ki a népfelkelés szót. Sze-

6 1989. január 28-án a rádió 168 óra című műsorában az MSZMP KB történelmi albizottsága nevében Pozsgay Imre 

„népfelkelésnek”  minősítette át az 1956-os — addig ellenforradalomnak aposztrofált — forradalmat. (HBA utóla

gos kiegészítése.)
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rintem okosabb is, ha ezt elfelejtjük! Egyáltalán nem érzem akkora érdemnek, hogy 1989-re 
eljutottak ehhez a lapidáris megfogalmazáshoz. A  mi egy évvel korábbi felhívásunkban 1956 
forradalommá, szabadságharccá nyilvánításának követelése szerepelt, s persze számos rész
követelés is, például hogy 1956 egykori elítéltjei kapják vissza emberi jogaikat, adjanak ne
kik útlevelet, utazási jogot, erkölcsi bizonyítványt. Emlékszem, az egyik ilyen megbeszélésen 
a feddhetetlenségi intézmény eltörlésének szükségességét is felvetettem. Ez engem ugyanis 
nagyon sértett. Nekem — mint kisidősnek — akkor már volt ugyan erkölcsi bizonyítványom, ám 
azzal semmit nem lehetett kezdeni, mert a feddhetetlenség is számított. Es valamifajta anya
gi egyenjogúság követelését is megfogalmaztuk, mert kárpótlásról akkor természetesen nem 
lehetett beszélni. Nem is beszéltünk róla, mégis, valamivel később, talán 1988 nyarán a Nép
szabadság nagyon durván reagált a felhívásunkra, mondván, mi pénzt akarunk.
Volt-e vita közöttetek arról, vagy egyáltalán: beszéltetek-e arról, hogy az ötvenhatos emigrációt is bevonjátok 
a TIB-be?
Nem tudnám megmondani, hogy kinek a javaslatára, de azt elég gyorsan eldöntöttük, hogy az 
emigrációt nem invitáljuk meg az alapító tagok közé. Ezért többen meg is sértodtek.
Mi volt az elvi indokotok?
Inkább gyakorlati okai voltak, elsősorban is az a megfontolás, hogy egy emigráns nem koc
káztat semmit a csatlakozással, tehát a dolog teljesen aránytalanná válik, ha mi bevesszük az 
emigrációt, amely végtelen, s miért ne csatlakozna bárki az emigrációból. Úgy éreztük, a dolog 
morális súlya csökkenne ezzel, arról nem is szólva, hogy a már említett „börtönviseltségi”  
alapelvet is meg kellett volna sértenünk. Ezenkívül tartozom a történelmi igazságnak azzal is, 
hogy elmondjam: az emigrációval való teljesen nyílt kapcsolatfölvételtől, mármint szervezeti
leg, 1988-ban még távol akartuk tartani magunkat. Nagynak találtuk a politikai kockázatot. 
1988 elején ugyanis nem volt világos az, hogy az MSZMP-n belüli harc merre dől el. Az 
MSZMP leépülőben volt ugyan, de egy baloldali restaurációnak vagy puccsnak a lehetőségét 
egyáltalán nem zárhattuk ki. Ezt is számba vettük, ugyanakkor Vásárhelyi Miklósnak volt egy 
nagyon fontos mondata, amikor ennek a felhívásnak a véglegesítése, közzététele már túl so
káig vacakolódott: „Azért olyan gyávák mégsem lehetünk, hogy megvárjuk az 1988-as párt
értekezletnek az eredményét”  — mondta többször is. Magyarán: azt nem várhatjuk meg, hogy 
Kádár bukik vagy megerősödik. Mert azért Kádár bukása nem volt biztos! Az a teljes csere, 
hogy szinte az egész Kádár-féle Politikai Bizottság eltűnik a pártértekezleten, ez valóban nagy 
politikai szenzáció volt.
A szövegnek voltak-e lényeges előzményváltozatai?
Véleményem szerint nem voltak. Valamennyi verzió az említett három gondolatra épült.
Ki vagy kik voltak a szövegezők?
Úgy emlékszem, az első, nagyon durva vázlatot én fogalmaztam meg, aztán ahogy az ilyen írá
soknál szokott lenni, egyre hosszabb verziók születtek. Majd Litván Gyuri fogalmazott egy 
újabbat, szerintem nagyon jót, amit újabb menetben két hivatalból írástudó, Eörsi István és 
Fónay Jenő vett kézbe. így alakult ki a szerintem igen „ütős” , a maga idején elég nagyot szóló 
felhívás.
Azért örülnék, ha felidéznéd a felhívás szövegével kapcsolatos vitapontokat.
Hidd már el, nem voltak politikai, világnézeti vitáink! Amit én írtam, az természetesen túl 
hosszú volt, olyasmi mint egy párt részletes politikai programnyilatkozata, tehát jogosan nyir
bálták meg. Minthogy magam elsősorban történelemben és a történelem rehabilitációjában 
gondolkoztam, ezért az első változatban a többi szempont talán nem volt elég hangsúlyos. 
Magamat ismerve, leginkább a kegyeleti szempontok szorulhattak háttérbe. Történelemfel
táró és szociologikus lelkem számára ugyanis a kegyeleti aktus, az, hogy újratemessünk,
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hogy a sírokat ápoljuk, akkor nem volt annyira lényeges követelés, mint aztán nem is sokkal 
később lett. Sose hittem volna, hogy engem a közvélemény jelentős része valamifajta fő 
funerátornak fog elkönyvelni, mert alapjában véve ehhez nekem kevés érzékem volt. Ezt én 
akkor is, azóta is azzal magyarázom, hogy apám valahol a Don-kanyarban egy olyan sírban 
fekszik, amelyet sose fognak föltárni. Az apósom Auschwitzban égett el. Félreértések elke
rülése végett: itt nem a zsidóság a lényeg, hanem az, hogy az ember felmenőinek nincs meg
jelölt sírja, s én ennek hiányát valahogy nem nagyon éreztem. Bár azt hiszem, hogy a kezde
teknél a többi TIB-es sem tudta igazán felmérni, hogy ennek a kegyeleti résznek milyen 
nagy, mondhatni, döntő fontossága lesz. Noha már az első felhívásunkban követeltük az em
berhez méltó temetést, mégis, igazi hangsúlyt ez csak hónapokkal később kapott. De nem 
volt politikai vitánk abban sem, hogy a történelmi igazságtétel 1945-tel kezdődjék. Ezért ke
rült be a rehabilitálandók sorába Demény Pál, mert akármilyen groteszk — s ez nem egy kom
munista gondolkodás, hanem történelmi tény —, hogy az első ártatlanul letartóztatott ember 
a kommunista Demény volt. Es abban is egyetértettünk, hogy a háborús bűnösök igen komp
lex ügyét mi ne érintsük.
A Történelmi Igazságtétel Bizottsága végül is 1988. június 5-ei dátummal szignálta első felhívását, a króni
kák erre a napra teszik a TIB megalakulását is.
Ez persze tévedés, de ezt már aligha lehet korrigálni. Említettem, hogy a TIB-et 1988 legelején 
kezdtük szervezni, és — feljegyzéseim szerint — formálisan május 17-én alakultunk meg. Aznap 
ebben a lakásban mondtuk ki magunk között, hogy igen, a nyilvánosság elé lépünk. De már azt 
megelőzően is számos változatban csócsáltuk az alapító nyilatkozatot. Talán most, a naptárbe
jegyzéseim alapján össze tudom foglalni, hogy mi mikor is történt. Egészen biztos például, hogy 
már márciusban ezekről az ügyekről tárgyaltam Gönczcel, Vásárhelyivel. Gönczcel áprilisban 
újra. Április 12-én Kozák, Vásárhelyi, Göncz, Litván, Szabó Miklós volt nálam, másnap Kozák, 
Litván, Vásárhelyi. Április 26-án már négyórás beszélgetés volt itt a lakásomban, s a május 17-i 
alakulásról már szóltam. Másnap, 18-án aztán Egerben volt egy nagy politológusi értekezlet, ami 
az akkori forrongó időkben azért volt jelentősebb esemény, mivel a világban élő magyar polito
lógusok először jöttek haza. Emlékezetem szerint, gondolom, Bihari Mihály meghívására olya
nok tartottak akkor előadást, mint Tőkés Rudolf, Schöpflin György, s még isten tudja, kik. Ott, 
Egerben, én is hosszabban hozzászóltam. Mindez egyébként a földcsuszamlásszerű pártértekez
let kezdete előtti napon történt. A  politológiai világ érthetően tele volt pletykákkal, találgatások
kal: mi lesz a pártértekezleten, Nyers és Pozsgay bekerül-e a Politikai Bizottságba, vagy éppen 
ellenkezőleg: kényszerből visszavonulnak? Az aspiráns Grósz Károly győz-e, vagy éppenséggel 
bukik, s legfőképp: Kádár marad-e, vagy megy. Pozsgay éppen akkor indult vissza Pestre, ami
kor én odaértem (ez persze véletlen egybeesés volt), ő, mint mondták, a felszólalásában csupa 
dodonai kijelentéseket tett. Tehát senki nem tudott semmit, minden teljesen nyitott volt, vagy 
legalábbis annak látszott. Tehát én ott, ebben a kissé bizonytalan légkörben tartottam egy meg
lehetősen hosszú, rögtönzött felszólalást, amiben lényegében felmondtam a TIB immár végső 
formába öntött felhívását. Csak azt nem tettem hozzá, arra ugyanis nem volt felhatalmazásom, 
hogy a TIB meg is alakult. Beszédemet azzal zártam: ha az MSZMP országos értekezlete nem 
fog 1956 kérdésével foglalkozni, és az az új politikai korszak, amelyik másnap mindenképpen 
elkezdődik, 1956, a rehabilitációk és a történelmi igazságtétel kérdését nem tűzi napirendre, 
akkor nem lesz korszakváltás, és reform sem lesz. Egyáltalán nem állítom azt, hogy ez bátorság 
volt a részemről, de abban a politológiai, kicsit elvont légkörben, ahol struktúrákról, szerveze
tekről és isten tudja, még miről tanácskoztak, ott azért ez igen kemény felszólalásként hatott. 
Az ottani, egri társaság előtt mennyire lehetett világos, hogy ez nem csupán Hegedűs B. András véleménye, 
hanem egy alakuló szervezeté?
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Erre a kérdésre nem tudok egyértelműen válaszolni. Valószínűleg halványan utaltam rá, de 
ugyanakkor engem ott ismertek, és tudták, hogy mindenkinek megvan a maga politikai rög
eszméje, s nekem 1956 az. S azért az is tény, hogy a kérdés valamiképp ott volt a levegőben.
A májusi megalakulás helyett miért szerepel június a felhívás alján?
A  TIB megalakulásának nyilvánosságra hozatala azért húzódott júniusig, mert addig nem volt 
lehetőségünk semmiféle nyilvánosságra. Pedig rögtön fölkértük a Magyar Távirati Irodát, 
hogy tegye közzé, s a napilapokhoz is elküldtük a nyilatkozatunkat.
Mikor? Itt a napoknak is szerepe van.
A  kérdésben elhangzott állítással teljesen egyetértek, de igen egyszerű a válaszom: június 
elejére sikerült csak eljuttatnunk a Szabad Európához a szöveget, azután, hogy pártértekezlet 
ide, pártértekezlet oda, nyitás ide, nyitás oda, sem a napilapok, a Magyar Nemzet, a Magyar 
Hírlap, a Népszabadság, sem az MTI nem adtak rólunk hírt.
Nem voltatok biztosak a visszautasításban?
De igen. Mégis megpróbáltuk, már csak azért is, hogy aztán hivatkozhassunk arra, hogy mi 
előbb itthon próbálkoztunk. Szögezzük le: a rendszer, ha nagyon lassan is, de puhult, lazult, 
ám a diktatúra a maga struktúrájában még nagyjában-egészében létezett. S a TIB-ben olyan 
emberek kezdtek el politizálni, akiknek a megtorlás időszakában keserű tapasztalataik voltak 
a diktatúrával. En nem szeretek azzal a kifejezéssel, hogy diktatúra, dobálózni, de most 
készakarva használom. Az idő tájt ugyanis, nem győzőm ismételni, egyáltalán nem volt az el
döntött kérdés, hogy az elkövetkező hónapokban mi történik. Ezt azért is újra és újra el kell 
mondani, mert 1988-ban olyan sokat megtapasztalt emberek mentek ismét a „barikádra” , 
akik egyszer már belebuktak a reformtörekvéseikbe, akik megtapasztalták, hogy később fegy
veres harc és vérözön következett, olyanok, akik — miként 1956-ban — megint békés átmenet
re vagy békés reformra gondoltak, de meg voltak győződve arról, hogy a békés reformnak 
alapvető feltétele a múlt tisztázása. Olyanok, akik azonban úgy gondolták, nincs erkölcsi 
alapjuk arra, hogy ebben a fontos, de mégis talán parciális ügyben más politikai csoportokat 
kivigyenek az utcára, és az ő vérüket kockáztassák. Most, szokásommal ellentétben, a vér ki
fejezést is többször használtam, megint csak szándékosan. Mert igenis: 1988 tavaszán nem 
jósolhattuk meg, hogy a magyar rendőrség, a munkásőrség, a forradalmi rendőrezreddé átke
resztelt (ma is létező) karhatalom és a katonaság mit fog tenni. Es ennek a társaságnak volt 
már tapasztalata: a karhatalom vagy a fegyveres testületek hol összeomlanak egyik pillanatról 
a másikra, hol hihetetlenül gyorsan képesek a reorganizációra és a legbrutálisabb megtorlásra. 
Miután tehát idehaza nem sikerült közzétennetek ezt a nyilatkozatot, azután juttattátok el — Eörsi Istvánon 
keresztül — a Szabad Európa Rádióhoz, de mint hírlik, ott sem könnyen ment át. Miért?
Valami oknál fogva ott is vacakoltak. Az igazi okot persze nem tudom, legfeljebb egy feltéte
lezést engedek meg magamnak. Abban az időben már jó  néhány ellenzéki szervezet és cso- 
portocska jött létre, amely a maga fontosságát hangsúlyozandó közleményeket gyártott. Talán a 
Szabad Európa ezért volt óvatos, talán másért.
A felhívás — bármi okból tehát, de — június 5-ei dátummal jelent meg, ekkor lépett tehát színre a Történel
mi Igazságtétel Bizottsága. Ekkor viszont rögtön üdvözölte a napokkal később, június 16-án rendezendő Pere 
Lachaise-i jelképes síremlékavatást. Én sem akkor, sem utána nem voltam olyan naiv, hogy ne azt gondoltam 
volna: egyeztetett és időzített akcióról van szó. Ezt a feltételezésemet az is erősítette, hogy nem csak te, a TIB 
több más tagja is kijutott az ünnepségre Párizsba.
Azt kell mondanom, hogy — minden látszat ellenére — az összefüggés nem volt olyan direkt, 
mint ahogy ezt a marxista-leninista összeesküvés-elméleted feltételezi. A  Pere Lachaise-i 
emlékműavatás előkészületei akkor már jó  ideje folytak, hiszen a sikerhez rengeteg minden 
kellett. Fejtő Ferencnek és Méray Tibornak a szervezőereje, koordinálása, Nagy Ernőnek, a
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giromagnyi nyomdásztulajdonosnak az áldozatkészsége, Rajk Lászlónak a tervezőmunkája, a kü
lönböző változatok elvetése, pénzgyűjtés, mindaz, aminek eredményét a Tetemrehívás című 
kötet összefoglalja. A  dolog mégis „csak”  történelmileg esett egybe. Azt a mondatot, hogy 
üdvözöljük a Pere Lachaise-t, utólag írtuk bele a felhívásba — és az ember a saját mondataira 
emlékszik, tehát én írattam bele —, akkor, amikor már elhúzódott a felhívásunk közzététele, s 
valóban közeledett a párizsi megemlékezés napja. De ismétlem: direkt összefüggés a kettő kö
zött nem volt. Hogy azután a TIB megalakulását nem a magyarországi tömegkommunikáción 
keresztül, hanem a SZER-ben való elhangzás után élőszóban ott, Párizsban jelentettük be, 
nos ezt az alkalom hozta. Persze a párizsiak örömmel egyeztek bele abba, hogy a nemzetközi 
sajtóértekezleten Halda Alíz felolvassa a felhívást.
Milyen visszhangja volt a TIB megalakulásának?
A  baráti visszhang egyértelműen pozitív volt, akadt persze aggodalmaskodás is.
Rendőri „visszhangja” volt-e?
Kézzel fogható, szemmel látható rendőri visszhangja nem volt.
A TIB-nek volt-e szervezetileg — hangsúlyozottan szervezetileg — köze a június 16-ai budapesti megemléke
zéshez?
Egyértelműen. Először is a felhívásban expressis verbis benne van, hogy a június 16-ai ün
nepség kvázi a TIB rendezvénye. A  TIB első alkalommal természetesen csak a temetőben 
akart valamit rendezni, mondjuk egy-egy szál virágot vinni a jeltelen sírokra. Önmagában már 
az jelentőséggel bírt, hogy délelőtt találkoztak az emberek a temető kapujában, és végigsétál
ták azt a három-négy kilométert. Temetői járat még nem volt, az út végén pedig bizony bozót
tenger fogadta az odaérkezőket. (Megjegyzem, amikor mi sok-sok évvel azelőtt először kimen
tünk oda, akkor félcipőben egyáltalán nem lehetett a helyszínre jutni. Ezt ne felejtsék soha el 
azok, akik most ott márványon lépkednek!) Ez a délelőtti akció egyértelműen a TIB-é volt. A 
Tetemrehívás című könyvben megjelent fotókon jól látható, hogy a TIB tagjai vitték a főszere
pet. Mécs Imre és Hegedüs László olvasta föl a kivégzettek listáját, Fónay Jenő beszélt, Nagy 
Elek állt az első sorban. Ami a többi megmozdulást illeti: már akkor érzékelhető volt a kü
lönböző ellenzéki csoportok egymásra licitálása. Nem tudom pontosan fölidézni, akárhogy 
erőltetem is, hogy mi, hogyan és mikor történt, mert az e nap és az 1988-as október 23-a kö
rüli vita nagyon egybefolyik az emlékezetemben. De azt a tények pontos felidézése nélkül 
mondhatom, hogy mi, a TIB vezetői, sokkal lassúbbak, megfontoltabbak — ha úgy tetszik óva
tosabbak — akartunk lenni, mint a radikális utcai akciócsoportok.
Akkor térjünk vissza inkább Párizshoz, ott szemtanú voltál.
Most itt el kéne mondani az egész Párizst?
Inkább csak azt, ami „mögöttes” . Mert az eseménytörténetet és persze még sok minden mást is — például a 
beszédeket — közli a Tetemrehívás.
A  mögöttesből talán annyi érdekes, hogy a repülőgépen Vészi János súlyos szemrehányást tett 
nekem azért, hogy az ő  aláírása nincs rajta a TIB felhívásán. Erről korábban már beszéltem, 
de ezt a részletet kifelejtettem.
Mondható, hogy ezen az úton eszkalálódott a konfliktus?
Nem. A  konfliktus addig is valódi volt, tudtam, hogy Vészi meg van sértve, mert ez azért visz- 
szajutott hozzám.
De személyesen csak a repülőn beszéltetek erről?
Igen, ott találkoztunk, és akkor próbáltam tisztázni vele — hozzá kell tennem: mindenfajta 
mellébeszélés, hátsó gondolat nélkül —, hogy értse meg, helyesen vagy helytelenül, de úgy 
döntöttünk, ezt a felhívást csak ötvenhatos elítéltek, illetve az ő hozzátartozóik írják alá. Le
het, mondtam, hogy ez az „elitista magatartás”  helytelen volt, de ha kivételt tettünk volna,
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akkor azzal sokkal több embert hoztunk volna lehetetlen helyzetbe, így „csak”  őt bántottuk 
meg. En elnézést kérek tőle — mondtam —, nagyon igyekezve a barátságunkra utalni, mert hi
szen addig közöttünk semmi konfliktus nem volt. Marhaság, mondta erre Vészi. Erre a kife
jezésére pontosan emlékszem. Mondtam, egyezzünk meg abban, hogy ez marhaság volt, de 
akkor se haragudjon ránk. Sok eredményt nem értem el. A  párizsi megemlékezésre viszont 
csak azt tudom mondani: szép volt. Nagyon szép, felemelő. Ezt a francia emigráció, annak 
baloldali része és annak az egyáltalán nem baloldali, szabadságharcos része, Sujánszky Jenővel 
az élen és mások teljes egységben csinálták. Valóban, mindez 1956 és Nagy Imre szellemé
ben zajlott. Nekem különösen megható volt, hogy életemben eloször a Petofi Kör nevében há
rom szál rózsát letehettem a „sírra” , s közben a Marseillaise-t játszották, és még valamilyen 
nagyon szép francia díszkürt is felharsant. Es persze sok emberrel is találkoztam Párizsban. 
A  Kanadából odajött Varga Ivánnal, akit húsz éve nem láttam. Egy kávéházban akkor ta
lálkozhattam újra Petőfi köri titkártársammal, Nagy Balázzsal, akit 1956 novembere óta nem 
láttam. Az ünnepségre a „trockista”  Balázs természetesen nem jött el, ez a trockizmusából fa
kadó csacsisága. Hozzá kell tennem, hogy a június 16-ai temetésre eljött, tehát lehet, hogy 
mégsem „elvből”  nem volt ott a Pere Lachaise-ben, az ördög sem ismeri ki az ő  lelkét. Min
denesetre harminckét év után, trockizmus ide, trockizmus oda, órákon keresztül és nagyon jól 
beszélgettünk.
1988 júniusa után két hónappal, augusztusban a Történelmi Igazságtétel Bizottsága 2. számú nyilatkozata 
már Magyarországon is ismertté vált, megjelenhetett az első nyilvánosságban is. De mi történik június 16-a 
és augusztus közepe között a TIB-ben?
Semmi. Azt hiszem, semmi. Erik a történelem, hogy patetikusan fogalmazzak. En, mint mond
tam, Párizsból Angliába mentem, ahol azt hiszem, legalább két hetet töltöttem. Londonban fel
vettem egy életútinterjút Rentoul Ferenccel, a BBC magyar osztályának volt vezetőjével, aki 
1956-ban tudósított. A  családi látogatáson túl ez volt utam célja.
Tehát gyakorlatilag ennek a 2. számú nyilatkozatnak komolyabb megbeszélés-előzménye nem is volt?
De biztos volt. Mikor is adtuk közre? Jó, hogy itt a noteszom! Igen: augusztus 23-án volt itt, 
a Gerlóczy utcában — harmincöt fővel — egy TIB-ülés. Tehát szinte mindenki megjelent, ami 
egy augusztusi napon igen szép teljesítmény. Gondolom, azért kellett ezt a nyilatkozatot meg
tenni, mert a politikai élet érett tovább. Végül is a TIB első nyilatkozata még egy pártértekez
let előtti, Kádár-uralom alatti hangulatban született. Augusztus végére Kádár bukása után el
telt negyed év, megkezdődött a politikai szezon, tehát a TIB-nek is ki kellett lépnie valamivel. 
Azért ezt a 2. felhívást nagy részben Grósz Károlynak a Nagy Imre és társai hamvai kiadásáról, illetve az illő el
temetéséről tett nyilatkozatígérete ihlethette meg, nem? Grósz kanadai megnyilvánulását sokan és sokfélekép
pen kommentáltak, a szemellenzős belügyisek például azzal, hogy hogy tehetett Grósz ilyen nyilatkozatot, ami
kor képtelenség megtalálni a jeltelenül elföldelt holttesteket. A szóban forgó TIB-nyilatkozat augusztusban már 
tovább ment, annyiban legalábbis, hogy már nemcsak a Nagy Imre-per kivégzettjeinek méltó eltemetését szor
galmaztátok, hanem azt is kimondtátok, nem lehet különbséget tenni az ismert vezetők és a névtelen áldoza
tok között, és a kivégzettek, valamint az őrizetben meghaltak névsorának is elő kell kerülnie.
Ez igen lényeges kérdés, nem is tudom, mitől volt pillanatnyi emlékezetzárlatom. A  történe
lemben ekkor váratlan fordulat történt, tehát elég pontosan tetten érhető, hogy azon a nyáron 
lett, lehetett politikai követeléssé, mi több: első számú politikai jelszóvá a temetés. Tehát nem 
a rehabilitáció mint politikai, jogi folyamat, hanem a temetés mint kegyeleti, politikai ese
mény. Azt hiszem, a véletlenek sorozatában alakult ez így, mi legfeljebb felismertük, hogy ez 
igen jó  jelszó lehet. Politikai követelésként sokkal megfoghatóbb az exhumálás és az újrate
metés, mint a korábban követelt absztrakt „rehabilitáció” . Azonkívül — szemben az én már 
említett, ezzel kapcsolatban kicsit elvont, „nemtörődöm”  álláspontommal — az embereket igen
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is foglalkoztatta az, hogy a halottak ott, a 301-es parcella valóban elviselhetetlen szörnyűsé
gei között feküdtek több évtizeden keresztül, s addig nem lehetett elérni semmit. Grósz Ka
nadában viszont kényszerhelyzetbe került. Szilágyi Júlia Torontóban egy sajtóértekezleten 
„provokálta”  ót, s ó  zavarában meggondolatlan ígéretet tett. Megjegyzem, Julinak erre a TIB- 
tol nem volt „megbízása” , ez az ó  magánakciója volt. De nagyon jó l tette, s ezzel, ezt meg kell 
mondani, Szilágyi Juli bátran, minden elókészítés nélkül hatalmas lökést adott a folyamatnak. 
Hazaérkezése után Grósz ugyanis utasította a Belügyminisztériumot, hogy kezdjék el a sírok 
felkutatását. (Megint csak mellékesen: utóbb én Pajcsics József rendőr ezredessel, akivel a 
301-es parcellában ismerkedtem meg — akkor még alezredes volt —, ezt a nyomozást egy élet- 
útinterjú keretében részletesen megbeszéltem. Innen tudom, hogy nekik kezdetben semmiféle 
információjuk nem volt ezekról a sírokról, és szabályos rendóri nyomozást és vizsgálatot vé
geztek annak érdekében, hogy megtalálják azokat. S ha már itt tartunk, megint elóreugrok egy 
picit: magam sem hittem, de láttam, észleltem, érzékeltem, mondhatnám többes számban is, 
érzékeltük, hogy az a két-három rendőrtiszt, aki ott volt az exhumálásnál, szinte ugyanolyan 
izgalommal várta, megtaláljuk-e a holttesteket. Látnivaló volt, hogy nem biztosra mentek, s 
egyfajta szakmai presztízs is munkált bennük.)
Nagyon előreszaladtunk...
Valóban. De azt kell mondanom, hogy 1988 nyarán egyáltalán nem volt nyilvánvaló, hogy ez a 
kegyeleti aktus a legújabb kori magyar történelem legnagyobb politikai demonstrációja lesz. A 
„méltó eltemettetésen”  mi még hosszú hónapokkal késóbb is csak „családi”  eseményt értet
tünk. Ami, teszem hozzá, korántsem jelentette azt, hogy ne lettünk volna mindvégig tisztában 
azzal: valójában politikai akciót szervezünk.
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