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Pálinkás Barnabás
Történészi hagyaték történész szemmel
A Vigh Károly-hagyaték ismertetése

Vigh Károly (1918–2013) hagyatéka 2015� 
október 30-án az örökösök ajándékozása 
révén került a RETÖRKI Archívumába� A 
rendkívül termékeny történész 1918� június 
28-án, Losoncon született, édesapja, id� 
Vigh Károly nyomdászként a szlovenszkói 
magyar fiatalok egyik legjelentősebb két 
világháború közti szervezetének, a Sarló 
Mozgalomnak a lapját, A Mi Lapunkat 
adta ki�1 A szülővárosában 1936-ban tett 
sikeres érettségi vizsga után a pozsonyi 
Komenský Egyetem történelem–magyar 
szakán folytatott tanulmányokat, ahol 
alapító tagja volt az egyetemisták Eötvös 
József Körének� A második bécsi döntést 
követően, 1939–41 között már a buda-
pesti Pázmány Péter Tudományegyetem 
hallgatója volt� 1942-ben került a Teleki 
Pál Tudományos Intézetbe, ahol tanára, 
Szekfű Gyula támogatásával szlovák refe-
rens lett� A második világháború után 
ennek jogutódjában, a Kelet-Európai 
Tudományos Intézetben, majd megszün-
tetése után, 1949-től a Történettudományi 
Intézetben dolgozott� Ezekben az években 
– mint ambiciózus fiatal kommunista 
történész – aktív részese volt a történész-
műhely gleichschaltolásának és a vezetők 
– Kosáry Domokos és Benda Kálmán 

1	 Vigh	Károly:	A	felvidéki	Sarló-mozgalom	története.	
Valóság,	2004/8.,	65.

– eltávolításának�2 Később iskolákban, 
levéltárakban dolgozott, majd 1967-től 
1985-ös nyugdíjazásáig a Nemzeti Múzeum 
főmunkatársa volt� Az 1960-as években 
ismerkedett meg Bajcsy-Zsilinszky Endre 
özvegyével, aki férje egykori munkatársa-
ival az életmű átértékelésén és kanonizá-
lásán fáradozott� Ehhez elengedhetetlen 
volt egy olyan, a tudományos világban is 
jól mozgó történész, mint Vigh Károly�3 
Innentől kezdve 2013-ban bekövetkezett 
haláláig – kultuszépítéstől sem távol álló 
– kutatásainak középpontjában Bajcsy-
Zsilinszky Endre állt, de foglalkozott Tildy 
Zoltánnal, a csehszlovákiai magyarság 
sorsával, a sikertelen kiugrási kísérlettel 
és Teleki Pállal is�

A rendszerváltást megelőző években a 
közéletben is mind aktívabban szerepet 
vállalt� 1980-ban emigráns magyarok 
közreműködésével (Püski Sándor, Hám 
Tibor, Csicsery-Rónay István) részt vehe-
tett egy kéthónapos amerikai körúton�4 

2	 Romsics	Ignác:	Clio bűvöletében. Magyar történetírás 
a 19–20. században – nemzetközi kitekintéssel. 
Budapest,	 Osiris,	 2011,	 370-374.,	 illetve	 érdemes	
felidézni	 az	 ÉS	 hasábjain	 2006-ban	 történész-ügy-
nökügyben	folytatott	vita	főbb	állomásait:	Ungváry	
Krisztián:	 A	 beszervezés	 és	 az	 útibeszámoló. 
Tudósok	az	állambiztonság	célkeresztjében.	Élet és 
Irodalom,	2006.05.19.	(Utolsó	letöltés:	2019.08.21.,	
https://www.es.hu/cikk/2006-05-21/ungvary-krisz-
tian/a-beszervezes-es-az-utibeszamolo.html);	 Dr.	
Vigh	 Károly:	 Ungváry	 Krisztián	 a	 „beszervezésről”.	
Élet és Irodalom,	 2006.06.02.	 (Utolsó	 letöltés:	
2019.08.21.,	 https://www.es.hu/cikk/2006-06-04/
dr-vigh-karoly/ungvary-krisztian-a-beszervezesrol.
html);	Varga	László:	Történet	rólunk.	Élet és Irodalom,	
2006.06.09.	 (Utolsó	 letöltés:	 2019.08.21.,	 https://
www.es.hu/cikk/2006-06-11/varga-laszlo/torte-
net-rolunk.html).

3	 Bartha	Ákos:	Bajcsy-Zsilinszky Endre. Életút és utóé-
let.	Budapest,	MTA	BTK	TTI,	2019,	533–535.

4	 Az	utazásról	már	1982-ben	megjelent	egy	beszámoló,	
melyben	nyíltan	az	emigráció,	a	határon	túli	magyarság	
és	az	anyaország	kapcsolatának	szorosabbra	vonását	
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Az 1980-as években az egyik legfontosabb 
támogatója volt a csehszlovákiai magyar 
oktatás megmaradásáért folytatott erőfe-
szítéseknek és annak, hogy a „Duray-ügy” 
Magyarországon is a közvélemény elé 
kerüljön�5

sürgette:	„Mindebből	okulva	olyan	távlati	koncepciót	
kellene	 kialakítani	 a	 külföldi	magyarság	 kérdésében,	
amely	elősegíthetné	a	megoldást.	A	készség	az	óha-
zával	 való	 ilyen	 célú	 együttműködésre	 az	 amerikai	
magyarok	 részéről	 adottnak	 tekinthető.	 Kifejtették	
előttem:	az	ő	kettős	kötöttségük,	hűségük	az	új	haza	
iránt	 nem	 zárja	 ki	 azt	 az	 elhatározásukat,	 hogy	 job-
ban	 törődjenek	 az	 oszthatatlan	 magyar	 érdekekkel	
és	önmaguk	anyanyelvi	művelődésének	erősítésével.	
Abból	 a	 sajnálatos	 történelmi	 körülményből,	 hogy	
minden	harmadik	magyar	az	országhatárainkon	kívül	
él,	le	kell	vonnunk	a	konzekvenciákat.	Ez	a	ma	élő	nem-
zedékek,	az	ország,	a	haza	feladata.”	Vö.	Vigh	Károly:	
Amerikai	magyarok	között.	Mozgó Világ,	1982/4,	21.

5	 Duray	Miklós	erről	Vigh	Károly	ravatalánál	mondott	
beszédében	 is	 megemlékezett.	 Vö.	 Duray	 Miklós:	
Három	 nemzedék	 emlékezete.	 Végső	 búcsú	 Vigh	
Károlytól.	 [Gyászbeszéd	 2013.	 november	 22-én,	 a	
Farkasréti	 temetőben].	 (Közli	 a	 Százak	Tanácsának	
honlapja.	Utolsó	letöltés:	2019.08.21.,	http://www.
szazaktanacsa.hu/vegso-bucsu-vigh-karolytol)

A Hazafias Népfront keretein belül 
megalakult, majd az évek során önál-
lóságra szert tevő és az ellenzéki politi-
zálás színtereiben is megjelenő Bajcsy-
Zsilinszky Baráti Társaság elnökeként 
az Ellenzéki Kerekasztal ülésein is részt 
vett (1989 nyarán egy rövid ideig az EKA 
soros elnöki tisztségét is betöltötte)� Ez év 
decemberében, a már Bajcsy-Zsilinszky 
Társaságra keresztelt szervezet örökös 
tiszteletbeli elnökévé választották, eközben 
1991-től 2011-ig a Rákóczi Szövetség 
alelnöke, de aktív tagja volt a Magyarok 
Világszövetségének, a Százak Tanácsának 
és az Antall József Baráti Társaságnak 
is� A 2000-es évek elején a Teleki Pál 
Emlékbizottság tagjaként a néhai minisz-
terelnök budapesti szobrának felállí-
tásán fáradozott, melynek meghiúsulása 
után végül Balatonboglárra került Rieger 
Tibor alkotása� Vigh Károly hosszú, nem 
minden ellentmondást nélkülöző életút 
után 2013� november 3-án, életének 96� 
évében, Budapesten hunyt el� A Farkasréti 
temetőben helyezték végső nyugalomra�

Vigh Károly a columbusi Kossuth utcában, 1980 novemberében. 
Fotó: RETÖRKI Archívum, Vigh Károly-hagyaték, 74. doboz.
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A hAgyAték kiemelkedő részei

Vigh Károly régi vágású történészként 
– rengeteg kutatási dokumentációval, 
tanulmánnyal, rendkívül kiterjedt levele-
zéssel és levéltárosi szorgalommal gyűj-
tött legkülönbözőbb műfajú iratokkal 
– igen tekintélyes, 117 dobozból álló 
hagyatékot örökített gyermekeire, akik 
2015-ben a Rendszerváltás Történetét 
Kutató Intézet és Archívumnak ajándé-
kozták azt� A Vigh-hagyaték legnagyobb 
és méltán legértékesebb része a Bajcsy-
Zsilinszky Endréről szóló kutatások során 
keletkezett, illetve összegyűjtött 23 levél-
tári dobozt kitevő irategyüttes� Ebben jó 
néhány eredeti dokumentum is szerepel 
– többek között családi fotók, az eredeti 
sopronkőhidai halotti anyakönyvi kivonat 
[1. sz. dokumentum] –, melyek sokféle 
módon kerülhettek a történész birtokába� 
Kutatásai során ő maga is sok kortárstól 
kapott iratokat, dokumentumokat, de 
Bajcsy-Zsilinszky Endréné Bende Mária 

1974-es halála után az özvegy egyik 
örököse is ő volt�6 Mégsem zárhatjuk 
ki azt a lehetőséget sem, hogy bizonyos 
dokumentumok akarva-akaratlanul „nála 
maradtak”,7 hisz akár az 1967-ben özv� 
Bajcsy-Zsilinszky Endréné felhívásával 
induló, „a fellelhető Bajcsy-Zsilinszky 
dokumentumok összegyűjtésére irányuló 
kezdeményezés” során (melynek az OSZK 
Kézirattárát kellett volna gyarapítania), 
akár a pálkövei emlékház tervezett létesí-
tésénél Vigh Károly volt a gyűjtések egyik 
felelőse�

6 Bartha i. m.	2019,	534.
7	 Ahogy	 Bartha	 Ákos	 is	 rámutatott:	 1985-ös	 nyug-

díjazása	 során	 Vigh	 Károly	 kellemetlen	 helyzetbe	
került,	mert	„a	rá	bízott	múzeumi	értékeket	hanya-
gul	 kezelte”,	 és	 mintegy	 1000	 múzeumi	 tárggyal	
nem	 tudott	 elszámolni.	Uo.	 543.	 Igaz,	 Vigh	 Károly	
1980-as	 amerikai	 előadásainak	 és	 az	 azt	 követő	
állambiztonsági	érdeklődésnek	tulajdonította	nyug-
díjazását.	Vö.	Ladislav	Takáč:	Traumák és mítoszok. 
Beszélgetés a magyar-szlovák és szlovák-magyar 
kapcsolatokról Vigh Károly történésszel.	 Somorja,	
Mery-Ratio,	2006,	91–92.

Bajcsy-Zsilinszky Endréné és Vigh Károly dokumentumokat 
válogat Bajcsy-Zsilinszky Endre születésének 80. évforduló-
jára, 1967. február. 
Fotó: RETÖRKI Archívum, Vigh Károly-hagyaték, 74. doboz.
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Hasonlóan értékes és a RETÖRKI szem-
pontjából talán még hangsúlyosabb 
irategyüttest jelentenek a Vigh Károly 
közéleti szerepvállalásaihoz köthető 
dokumentumok, így a Bajcsy-Zsilinszky 
Endre Baráti Társasághoz (később 
Bajcsy-Zsilinszky Társaság) kapcsolódó 
iratok [4. sz. dokumentum], az Antall 
Józseffel folytatott baráti és hivatali leve-
lezés [5. sz. dokumentum], az EKA tagja-
ként keletkezett, valamint a Rákóczi 
Szövetséghez, az MDF-hez, illetve a 
határon túli magyarsághoz köthető 
iratai� További kutatásai közül a Teleki 
Pállal és a Tildy Zoltánnal foglalkozó 
munka során is jelentős mennyiségű 
dokumentumot sikerült összegyűjtenie, 
melyek számot tarthatnak a későbbi 
kutatásokra� Szintén érdekes „színfoltját” 
képezik az irategyüttesnek a George H� 
W� Bush amerikai elnök budapesti láto-
gatása kapcsán képződött dokumen-
tumok� Az ellenzéki vezetőkkel folytatott 
elnöki megbeszélésre a BZST elnökeként 
Vigh Károly is meghívást kapott� [6-7. sz. 
dokumentum]�

Érdemes megjegyeznünk, hogy két, 
2019-ben megjelent tudományos munka 
is nagyban támaszkodott a RETÖRKI 
Archívumban őrzött Vigh-hagyatékra: 
Bartha Ákos grandiózus Bajcsy-Zsilinszky 
Endre monográfiájának készítése során 
még a rendezés alatt álló hagyatékot 
kutathatta,8 míg Zétényi Zsolt „Göröngyös 
úton…”. A Bajcsy-Zsilinszky Társaság 
emlékeim és a források tükrében című 
könyvéhez9 használta az Archívum 
anyagát�

8	 Erről	Bartha	Ákos	könyve	megjelenése	után	is	elis-
meréssel	 nyilatkozott:	 Veszprémy	 László	 Bernát:	
Ki	volt	 igazából	Bajcsy-Zsilinszky	Endre?	Mandiner,	
2019.04.27.	 (Utolsó	 letöltés:	 2019.08.21.,	 https://
www.mandiner.hu/cikk/20190426_bartha_akos_
bajcsy_zsilinszky_endre)

9 Zétényi	 Zsolt:	 „Göröngyös úton…”.  A Bajcsy-
Zsilinszky Társaság emlékeim és a források tükré-
ben.	Lakitelek,	RETÖRKI	Könyvek,	Antológia,	2019.

hAgyAték A hAgyAtékbAn – egy szokAtlAn 
állományváltozási esemény

Szilágyi József10 özvegyének képviselője 
2019� május 29-én azzal kereste meg a 
Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet 
és Archívumot, hogy Szilágyi József és 
Bajcsy-Zsilinszky Endre levelezéséről 
érdeklődjön� Szilágyi-Herman Erzsébet11 
asszony érdeklődését Bartha Ákos idézett 
monográfiája keltette fel, mivel a kötet 
szerzője több esetben is a RETÖRKI 
Archívum Vigh Károly-hagyatékára hivat-
kozva idézte Szilágyi és Bajcsy-Zsilinszky 
Endre levélváltását� A beszámoló szerint 

10	 Szilágyi	József	(Győrsziget,	1896.06.23.	–	Lausanne,	
1987.06.17.)	 újságíró.	 Apja	 Szilágyi	 Vilmos,	 a	
Magyar	Színház,	majd	a	Vígszínház	 rendezője	volt.	
Az	 első	 világháborúban	 1915–1918	 között	 tartalé-
kos	 tüzér	 hadnagyként	 szolgált.	 A	 húszas-harmin-
cas	években	Bécsben	és	Budapesten	is	újságírással	
foglalkozott	vegyes	sikerrel,	majd	1924–1929	között	
Bukarestben	élt	és	onnan	igazgatta	a	család	erdélyi	
mészkőbányáját.	1930-tól	több	kisebb	megszakítás-
sal	 Párizsban	 élt,	 ahonnan	 Bajcsy-Zsilinszky	 Endre	
lapját	 és	 más	 újságokat	 tudósított	 (Szabadság,	
Párizsi Magyar Figyelő).	 1939	 augusztusától	 a	
Francia	Rádió	magyar	adásának	szerkesztésével	bíz-
ták	meg.	Részt	vett	az	ellenállásban,	majd	1942-ben	
Svájcba	menekült.	A	háborúban	tanúsított	helytállá-
sáért	1977-ben	megkapta	a	Francia	Becsületrendet.	
A	 második	 világháború	 után	 a	 Kis Újság	 párizsi	
tudósítója	volt.	1946-ban	rövid	időre	hazatért,	hogy	
meglátogassa	 édesanyját,	 de	 letartóztatták,	 és	 az	
Andrássy	út	60-ba	kerülve	csak	Nagy	Ferenc,	Kovács	
Béla	 és	 Erőss	 János	 közbenjárására	 menekült	
meg	 az	 internálástól.	 Kiszabadulása	 után	 sikerült	
Franciaországba	menekülnie.	Itt	újra	a	Francia	Rádió	
magyar	 adásának	 főmunkatársa	 lett,	 innen	 vonult	
nyugdíjba,	 majd	 Svájcban	 telepedett	 le.	 Egy	 sor	
svájci	és	francia	 lapnak	és	emigráns	magyar	lapok-
nak,	köztük	a	Hungáriának	és	az	Irodalmi Újságnak 
dolgozott.	 A	 Szabad	 Magyar	 Újságírók	 Egyesülete	
és	a	párizsi	Bajcsy-Zsilinszky	Endre	Társaság	alapítá-
sában	is	részt	vett.	[2. sz. dokumentum].	A	magyar	
emigráció	tagjaival	–	többek	között	Nagy	Ferenccel,	
Kovács	 Bélával,	 Auer	 Pállal,	 Sulyok	 Dezsővel	 és	
Gosztonyi	Péterrel	–	élénk	levelezést	folytatott.	Vö.	
Borbándi	Gyula:	Nyugati magyar irodalmi lexikon és 
bibliográfia.	Budapest,	Hitel,	1992.

11	 Szilágyi-Herman	Erzsébet	(Nyírcsaholy,	1930.02.01.)	
életútja	–	a	szabolcsi	kis	falutól,	a	svájci	emigráción	
át	Kim	Ir	Szen	személyes	kezeléséig	–	is	 igen	érde-
kes,	melyet	Bod	Péter	riportkönyvében	részletesen	
olvashatunk:	 Szilágyi-Herman	 Erzsébet–Bod	 Péter:	
Barátom, Kim Ir Szen.	Budapest,	Szépmíves,	2017.
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Szilágyi József özvegye 2012-ben, alig egy 
évvel a történész halála előtt csak kölcsön-
adta a Bajcsy-Zsilinszky Endrével folyta-
tott levelezést, melyet nem kapott vissza�

Ahogy fentebb már említettük, Vigh Károly 
örökösei 2015-ben annak tudatában 
ajándékozták a Rendszerváltás Történetét 
Kutató Intézet és Archívumnak a hagya-
tékot, hogy annak teljes egészében jogos 
tulajdonosai� A Vigh-hagyatékban tett 
alapos felmérésnek köszönhetően azonban 
nemcsak az előzetes érdeklődés során 
jelzett 14� dobozban találtunk Szilágyi 
Józsefnek tulajdonítható leveleket, 
dokumentumokat, hanem számos más 
helyen is� Ezekről jegyzéket készítettünk, 
majd kiemeltük eredeti őrzési helyükről� 
Azokról az anyagokról másolat készült, 
melyek az ügy felderítésénél előkerültek 
(pl� Szilágyi József és Vigh Károly levél-
váltása, illetve Szilágyi József levele özv� 
Bajcsy-Zsilinszky Endrénének), de feltéte-
lezhetően nem Szilágyi József tulajdonai-
ként kerültek a Vigh-hagyatékba�

A Vigh-hagyatékban található, Szilágyi 
Józseffel kapcsolatba hozható iratok vizs-
gálata hosszú folyamatra enged következ-
tetni� A történet mögött a már korábban 
tárgyalt, 1967-ben indult dokumentum-
gyűjtés húzódik� Ebben a munkában az 
özvegy egyik legfőbb szakmai támasza 
Vigh Károly volt, míg a cél az Országos 
Széchényi Könyvtár kézirattárában őrzött 
hagyaték gyarapítása és nem mellékesen 
a Bajcsy-Zsilinszky-kultusz ápolása 
volt� Ennek hozadéka egy 1969-es kelte-
zésű, özv� Bajcsy-Zsilinszky Endrénének 
címzett levél,12 amelyben Szilágyi József 
azért szabadkozik, mert az „emlékanyagot” 
és a Bajcsy-Zsilinszkyről szóló személyes 
visszaemlékezését nem küldte el� [3. sz. 
dokumentum]13 A levelek tanúsága szerint 

12 Szilágyi József levele özv. Bajcsy-Zsilinszky 
Endrénének	 (1969.	 június	 1.).	 HU-RETÖRKI,	 Vigh	
Károly-hagyaték,	10.	doboz.

13	 Szilágyi	 József	 valóban	 csak	 később	 készítette	 el	
visszaemlékezését.	 Vigh	 Károly	 szerkesztésében,	 a	
Magvetőnél	1969-ben	megjelent	Kortársak Bajcsy-
Zsilinszky Endréről c.	 kötetben	 még	 nem,	 csak	 az	
1984-es	 második	 kiadásban	 olvasható	 Szilágyi	
József	tanulmánya.	Szilágyi	József:	Bajcsy-Zsilinszky	
Endre	 emlékezete.	 In:	 Kortársak Bajcsy-Zsilinszky 

– éppen ennek a gyűjtésnek köszönhe-
tően – Vigh Károly és Szilágyi József 1970 
elején vette fel a kapcsolatot� Szilágyi arról 
ír Vigh Károlynak, hogy még nem volt 
ideje rendezni személyes iratait és könyv-
tárát, így „Bandi bácsi” leveleit sem találta 
még meg, de ha előkerülnek, fotókópi-
ákat készít�14 A fotókópiák elkészítését 
és megküldését alátámasztja egy másik 
levél,15 amely már a Kortársak Bajcsy-
Zsilinszky Endréről c� kötet 1984-es megje-
lenéséhez köthető� Ebben azt írta Szilágyi, 
hogy „mellékelve találod B� Zs�-hez inté-
zett érdekesebb leveleim másolatait” – 
ezeknek egyelőre nincs nyoma a Vigh-
hagyatékban� Ugyanebben az évben, a 
Magyar Nemzetnél vetődhetett fel némi 
bizonytalanság Szilágyi személyével és 
esetleges külsős tudósításaival, cikkeivel 
kapcsolatban, aki erre reagálva – kissé 
felháborodva16 – küldte el egyes 1945-ös 
leveleinek másolatait is, kérve Vigh Károly 
tisztázó közvetítését�17 Azt viszont már 
Szilágyi-Herman Erzsébettől tudtuk meg, 
hogy az eredeti iratok, levelek és Szilágyi 

Endréről. Szerk.	 Vigh	 Károly.	 Budapest,	 Magvető,	
Nemzet	és	Emlékezet	sorozat,	1984,	309–316.

14 Szilágyi József levele Vigh Károlynak	(1970.	március	
3.).	HU-RETÖRKI,	Vigh	Károly-hagyaték,	69.	doboz.

15 Szilágyi József levele Vigh Károlynak	(1984.	december	
11.).	HU-RETÖRKI,	Vigh	Károly-hagyaték,	11.	doboz.

16	 „Ami	 a	 Soltész	 főszerkesztő	 [Soltész	 István,	 a	
Magyar Nemzet	1982–1989	közötti	főszerkesztője]	
által	»bevont	belső	munkatársat«	illeti,	az	egy	sötét	
barom!!!	 [sic!]	Hol	talál	ő	egy	olyan	magyar	újság-
írót,	 aki	 után	 dobták	 volna	 a	 Becsületrend	 lovag-
keresztjét	a	második	világháború	után?	Már	pedig	
én	olyan	szertartás	keretében	kaptam	ezt	a	kitün-
tetést,	amelyről	elismerő	cikkek	keretében	számolt	
be	 valamennyi	 lausanne-i	 újság.	 Még	 a	 hetilapok	
is!	Tehát	feltehető	a	Becsületrend	lovagjáról,	hogy	
amit	leír,	azt	becsületesen	teszi!	Ez	a	kis	»harmadfű	
barom«	 [sic!]	kételkedik	cikkeim	 igazmondásában!	
[…]	 Végül	 még	 mellékelve	 küldöm	 a	 Bern-i	 USA	
követség	bizonyítványát	és	egy	levelét	arról,	hogy	én	
a	háború	alatt	mint	magyar	sajtószakértő	és	fordító	
működtem	a	megnevezett	követség	keretében.	[…]	
Remélem,	 sikerül	 hamarosan	 beszélned	 Soltésszal	
és	elé	tárnod	argumentumaimat.	Megvette	a	cikkei-
met,	sőt	ki	is	fizette	azokat,	mire	való	ez	az	utólagos	
gezemicézés?”	Uo.

17	 A	 leveleket	 ld.	Szilágyi József levelezése Gerald M. 
Mayer, sajtóattaséval és Elisabeth Wiskemann-nal 
[Másolatok].	 HU-RETÖRKI	 Vigh	 Károly	 hagyatéka.	
49.	doboz.
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által küldött levelek eredeti másodpéldá-
nyai csak 2012 nyarán kerültek kölcsönbe 
a történészhez, aki új Bajcsy-Zsilinszky 
monográfia megírását tervezte, ám 2013� 
novemberi halála miatt erre már nem 
került sor, ahogy az iratok visszaszolgál-
tatására sem�

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet 
és Archívum vezetésével és az Archívum 
munkatársaival egyeztetve az a szakmai 

Vigh Károly és AntAll József

Hogy mennyire nem tekintettem magamat Vigh Károly riválisának, bizonyítja az az eset is, 
amikor 1988 végén–1989 elején Morvay Lászlóval megszólítottuk Antall Józsefet egy Jurta Színház-i 
előadás szünetében. Feltettük neki a kérdést, vállalná-e a Társaság elnöki tisztségét. Antallnak 
bizonyára jólesett ez a felkérés. Azt válaszolta – a mély megbecsülés hangsúlyával –, hogy csak 
akkor, hogyha dr. Vigh Károly nem kíván elnök maradni. A BZST sorsára is meghatározó jelentő-
ségűnek tekinthetők Vigh Károly Antall József számára írt levelei. […]

A Bajcsy-Zsilinszky Társaság és a Magyar Demokrata Fórum között megkötött megegyezésnek két 
komoly, támadható hiátusa volt. Az egyik hiányosság abban leledzett, hogy magában rejtette 
a verdiktet: a Társaság nem kíván párttá alakulni. Ezt a döntést azonban lényegét illetően és 
részletesen soha nem tárgyalták meg a Társaság választmányában, illetve közgyűlésén. […] A 
másik hiányosság a kisigényűség volt: csupán egy esélyes helyet biztosítottak az országos listán 
a Társaság számára. Utólag tudom, hogy nehéz lett volna, mert az országos lista első húsz helyén 
igen jelentős nevek szerepeltek, ám meg kellett volna kísérelni legalább két esélyes hely kiharco-
lását. [...]

Az ominózus levél története utólag jelzés- és szimbólumértékű számomra abban a tekintetben, 
hogy a Bajcsy-Zsilinszky Társaság önállósága, valamint a véleményvezérek, igazodási pontok 
(Pozsgay–Antall) által meghatározott viszonylatrendszerben nem mi (a Társaság) voltunk a megha-
tározó jelentőségű erő az elnök számára. Ez az eset érzékeltette szememben, hogy vannak bizo-
nyos határok, amelyeket dr. Vigh Károly nem tudott/akart átlépni, ami egyben figyelmeztetés is 
volt arra, hogy nem bízhatunk mindent egy személyre. Ennek ellenére nyílt szócsatára, látványos 
vélemény-összeütközésekre soha nem került sor köztünk. 

Az általánosítást elkerülve azt mondhatjuk: a Társaság nevében megszólaló Vigh és két társa 
olyan „nemzeti liberális” gondolatmenetet és magatartást mutatott, ami megfelelt a Magyar 
Demokrata Fórum Antall József által képviselt középszárny politikai stílusának és elveinek. Ennek 
megfelelően látható, hogy egy idő után a „csapások” fő iránya a nemzeti radikalizmus, a „Csurka-
jelenség” felé mutatott. A „nemzeti radikalizmus” szót persze jó stílusérzékkel nem használták, hiszen 
ez egyértelműen köthető lett volna Bajcsy-Zsilinszky Endréhez (legalábbis élete egy szakaszában). 

(Zétényi Zsolt: „Göröngyös úton…”. A Bajcsy-Zsilinszky Társaság története emlékeim és a 
források tükrében. Lakitelek, Antológia, RETÖRKI Könyvek, 2019, 167–168.)

álláspont alakult ki, hogy a kérésnek 
eleget téve, a Szilágyi Józsefnek tulaj-
donítható dokumentumokat átadjuk az 
örökösöknek, míg az átadott dokumentu-
mokat másolatban megőrzi az Archívum� 
Szilágyi-Herman Erzsébet a baráti hangu-
latú találkozó alkalmával ígéretet tett arra, 
hogy az Archívum számára oral history 
interjút ad, melyet 2019� augusztus 5-én 
rögzítettünk�



1. dokumentum: Bajcsy-Zsilinszky Endre halotti anyakönyvi kivonata. 1945. április 23.
RETÖRKI Archívum, Vigh Károly-hagyaték, 1. doboz.
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2. dokumentum: Kovács Béla és Nagy Ferenc üdvözlő levele a párizsi Bajcsy-Zsilinszky Endre Társaság megalakulása alkalmából, 
1946. augusztus 18.
RETÖRKI Archívum, Vigh Károly-hagyaték, 55. doboz.
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3. dokumentum: Szilágyi József levele Bajcsy-Zsilinszky Endrénének az el nem küldött emlékekkel kapcsolatban, 1969. június 1.
RETÖRKI Archívum, Vigh Károly-hagyaték, 10. doboz.
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4. dokumentum: A Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság alapító tisztségviselői, 1986. május 15.
RETÖRKI Archívum, Vigh Károly-hagyaték, 54. doboz.
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5. dokumentum: Antall József levele Vigh Károlynak, amelyben udvariasan visszautasítja a BZSBT alelnöki pozícióját, 1988. december 6.
RETÖRKI Archívum, Vigh Károly-hagyaték, 40. doboz.
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6. dokumentum: Ülésrend George H. W. Bush amerikai elnök és az ellenzéki vezetők budapesti találkozójához, 1989. július 12.
RETÖRKI Archívum, Vigh Károly-hagyaték, 75. doboz.

Rendszerváltó Archívum 2019/3 1989 ————

60

w
w
w.
re
to
rk
i.h

u



7. dokumentum: George H. W. Bush amerikai elnök budapesti látogatásának programja, 1989. július 11–12.
RETÖRKI Archívum, Vigh Károly-hagyaték, 75. doboz.
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