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HU_BFL_XIV_47_4_084 

Tudósítások, beszélgetések a Nagy Imre és társai kivégzésének évfordulója alkalmából 

tartott ellenzéki megemlékezésekről, 1988. június 16. (részletek) 

 

 

Krassó György (K) 

Igen. 

Molnár Tamás (M) 

 Óriási rendőri erőkkel körül volt véve a Hősök tere. Rendőri forgalomirányítás volt a 

kereszteződésben, ahogy a Népköztársaság útról kijövünk, körben rendőrök állták a teret, 

rengeteg civil ruhás nyomozó hátul a fák között, tehát a két múzeum mellett is 

rendőrautók. Először elrabolták körülbelül 3 óra előtt tíz perccel a Pákh Tibort, 

betuszkolták egy kocsiba, ő kiabált segítségért. Nagyon kevesen voltak... 

K Ez hol történt? 

[…] 

M A Műcsarnok, bocsánat, a Műcsarnok melletti részen állt a... 

K Ti még nem voltatok ott? 

M Tessék? 

K Ti még akkor nem voltatok ott? 

M De ott voltunk, úgyhogy láttuk is az eseményeket, sőt, én oda is mentem, de hát addigra 

elvitték. Ezt követően a koszorú odakerült, amelyet Für Lajos és Csurka István tartott a 

kezében, és ott gyülekezett kisebb tömeg, egy olyan... 

K Hova került? Az ismeretlen katona... 

M Tessék? 

K Az ismeretlen katonához került? Vagy hova? 

M Nem, nem került sehová, hát a tér körül volt véve rendőrökkel. A Műcsarnok előtt Für 

Lajos és Csurka István tartotta a koszorút és körülbelül negyven ember volt és elég sok 

bámészkodó körben a téren. 

K Tehát ha szembe nézünk a szobrokkal, akkor jobb oldalt? 

M Ha szembe nézünk, akkor jobb oldalt, igen. 

K Igen. De hogy tudtak odajutni elé? 

M Tessék? 

K Az nem volt lezárva az előtte levő terület? 

M Nem volt lezárva. Lényegében a tér sem volt lezárva, lehetett közlekedni, de rendőrök 

álltak, és hát ők nagyon jól tudták, hogy kire vadásznak, úgyhogy, mondom, a Pákhot 

elvitték azonnal, a kezdés előtt tíz perccel. Néhány percre rá, egy-két percre rá kiemelték 

az ott lévők közül Rácz Sanyi bácsit, őt szintén külön egy autóba tuszkolták, elhurcolták, 

valamint Dénes Jánost is. Úgyhogy valószínű, hogy vittek még el többeket, ezeket láttuk, 

és mást nem. A koszorúval Für Lajos és Csurka István beült egy autóba, és elvitték a 

Ferences-rendi templomba az esti mise helyszínére, úgyhogy ennyi. 

K Igen, hát tényleg nagyon jól mondtad, hogy a mai nap minősíti a kormányzatot. 

[…] 

M Igen. Na tehát ez van. Idefele jövet a Batthyány örökmécses környéke már most nagy 

erőkkel, rendőri erőkkel körbe van véve. Minden útbejárónál rendőrök állnak, úgyhogy 

valószínű, valami hasonlóra fog sor kerülni ott is. 

K Igen, na most az fél ötkor van, ugye? 

M Az fél ötkor, igen. 

K Na most nem tudom, nem kérhetnélek-e meg arra, hogy ez esetben nagyon röviden, ha 

fel tudsz hívni, bemondanád nekem az üzenetrögzítőbe, hogy mi volt, mert én nem leszek 

itt, mert én akkor a tüntetésen vagyok. 
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[…] 

M Szerbusz, Gyuri, Tamás vagyok. Lenn folytatódik a tüntetés, felrohantam, hogy 

tudósítsalak. Nagy rendőri erőkkel körbevették a Batthyány-örökmécses teret, lezárták 

mindennemű forgalom elől, és nem engedtek senkit, csak kifelé lehetett menni. Ennek 

ellenére körülbelül a lezárt kör sugarán, tehát a környező utcákat lezárták, a kör sugarán 

belül 300-400 ember gyűlt össze, a körön kívül körülbelül ugyanennyi, részben 

kíváncsiskodók, részben pedig szervezett, így is lehet mondani, hogy szervezett tömeg. 

Itt koszorút és virágot próbáltak elhelyezni pontban fél 6-kor, mármint fél 5-kor a 

rendezők. Ezt a rendőrség megakadályozta. Tamás Gáspár Miklós beszédet akart 

mondani, erre elhurcolták és megverték. Ugyanilyen sorsra jutott Demszky Gábor és még 

néhányan, akiket nem ismerünk. Több emberre ütöttek, gumibotoztak és könnygázsprayt 

használtak a rendőrök. Később a tömeg ütemesen visszaszorulva a házfalakhoz kiabálta, 

hogy „Demokráciát, demokráciát!”, „Szabadságot!” „Le a rendőrállammal!” Ugyanezt a 

kordonon kívül is ütemes tapssal kísérve kiabálta a tömeg. Ezek után az emberek az 

örökmécsestől a Duna felé indultak és találkoztak a másik részével a tömegnek. A Magyar 

Televízió előtt a lépcsőkön állva beszédet mondott először Kis János, majd Mécs Imre. 

A rendőrség zárt kordonban követte az eseményeket és lezárta a környező utcákat. Most 

jelen pillanatban a Münnich Ferenc utcán halad a tömeg, és a belváros felé igyekszik. 

Körülbelül olyan háromszáz fő. Hangos, ütemes tapssal kísérve Nagy Imre, Nagy Imre 

kiáltások hallatszanak. Szerbusz! 

 

Gondos Béla (G) 

G Háromnegyed 6-kor hívtalak. Jelen pillanatban ismerősömnél vagyok. Talán otthon 

leszek este. Jelenleg vonul mintegy ezer ember a városban. Nem engedtek az 

örökmécseshez, illetve aki odament, azt elvitték. Többek között Csoóri Sándort, Tamás 

Gáspár Miklóst, Orbán Viktort. Lehet, hogy közben kiengedték, mert egymás után azt 

csinálták, hogy elvittek embereket, majd kiengedték. Nem tudom, a mostani menet 

sikerrel elér-e valahová. Állandóan szorongatják, üldözik őket a rendőrök. Nem tudok 

most többet mondani, nem akarom más telefonszámláját növelni. A templomban 

valószínűleg probléma lesz. Nem tudok egyelőre többet. Próbáljál késő este hívni, kösz. 

 

Philipp Tibor (P) 

[…] 

P És elmentem. Elmentem a templomhoz, amit még éppen elértem, ahol óriási készültség 

volt. 

K Na és azt akkor talán el tudod mondani, én ezt körülbelül odáig tudom, merthogy itt volt 

egy tüntetés, amit én szerveztem és amiatt, hogy itt jöttek a hírek, én el is késtem a saját 

tüntetésemet, tehát nem késtem le, csak elkéstem róla, de odáig hallottam, hogy az 

örökmécses, amit, gondolom, elmondtak neked... 

P Valamicskét, igen. 

K Hogy az örökmécsesnél volt ez a zűrzavar, és hogy nem engedték oda... egy része bent 

volt, másik része kint volt. Egyesülten mentek, a tévé előtt mondott a Kis János és még 

valaki egy beszédet. 

P Tamással nem beszéltél még?1 

K Nem még, mert... 

P Ő föl akar hívni. 

K Ő azt mondta, hogy nálad lesz. 

                                                 
1 Molnár Tamásról, az Inconnu csoport tagjáról van szó. 
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P Igen, de aztán másképp alakult a dolog, mert úgy... szóval mindegy, lényeg az, hogy ő 

ezelőtt egy olyan húsz perccel hazament, lehet, hogy talán épp ezekben a ... lehet, hogy 

most ér éppen haza, nem tudom. 

K Én nem is hívtam őt. Téged nagyon nehéz... 

P Ő akarta jelezni, hogy mi van, merthogy megvannak neki a beszédek, meg minden. 

K Aha. Na most az van, hogy én odáig hallottam, hogy a tömeg az vonul a belváros felé a 

Nádor... a Münnich Ferenc utcán át. 

P Ahol Nagy Imrét üvöltöznek. 

K Igen, ennyit tudok. 

P Hát én is ennyit tudok. 

K Itt szakadt meg. 

P Én is ennyit tudok körülbelül. 

K És hogy mi lett velük, a néppel, szétszéledtek valahol vagy mi lett? 

P Erről nincs semmi információm. 

K Miért, nem mentek oda a templomhoz sokan közülük? 

P Te, hát a templom, az teljesen tele volt. Én nem tudom, hogy mennyire volt ez ugyanaz a 

társaság. 

K Aha. 

P A templom, az teljesen tele volt. A misét betiltották. Betiltották. Egészen fantasztikus, 

hogy a hogyhívják, ezek a papok, ezek tényleg nem tartották meg a misét, jóllehet a 

rendőrségnek semmiféle jogköre nincsen. 

K De milyen módon tiltották be? 

P Hogy nem lehet megtartani a misét. Hogy ott ez a hogyhívják, ez a misét celebrálandó 

pap bejelentette, hogy a rendőrség megtiltotta, hogy misét tartson. 

K Nem tudod a nevét? 

P Sajnos nem. 

K Tudniillik én úgy tudom, hogy ott egy 56-os pap van, aki ott már keresztnévre... 

P Állítólag ez egy ... én nem láttam a papot és csak alig-alig hallottam az egészből, csak 

szófoszlányokat. Mások mondták, hogy valójában mit mondott. Tehát ez legalábbis 

másodkézből származó információ, amit most mondtam. Annyit tudok még róla, hogy 80 

éves és ott többen próbáltuk, még a Lexi2 is próbálta utána kisilabizálni, hogy ki is ez a 

pap. De nem jött rá a nevére. Úgyhogy nem tudom. 

K És mennyien lehettek a templomban? 

P Hát teljesen tele volt, szóval ismered azt a templomot? 

K Nem. Illetve ismerem a templomot, de nem tudom, hogy az az-e. Ha megyünk a Moszkva 

tér felől a Margit híd felé, akkor bal oldalt van? 

P Igen, igen. 

K Akkor ismerem, igen. 

P Hát ott csak egy templom van. 

K Akkor ismerem, igen.3 

P Hát az teljesen tele volt. Mozdulni nem lehetett benne. 

K És akkor mi történt? Semmi nem történt? 

P Hát akkor az történt, hogy ottan valamiféle ilyen egyházi dalocskát ott dünnyögött ez a 

pasas. 

K A pap? 

P Igen, valami... én ezt nem tudom, mert ezt nem hallottam, hogy ez mi volt, viszont utána 

eléneklődött a hogyhívják, a Himnusz, és ezzel vége lett a dolognak. Akkor kijöttek az 

                                                 
2 Nagy Elekről van szó, aki 1956-ban a Csepel Vas- és Fémművek Központi Munkástanácsának az elnöke volt. 
3 A Margit körúti (akkor: Mártírok útja) Országúti Ferences Plébánia széktemplomáról van szó. 
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emberek, és akkor rengeteg rendőr volt arrafele, ámde nem oszlottak szét, úgyhogy még 

majd’ egy óra múlva is majdnem ugyanannyian voltak ott. 

K A rendőrök vagy emberek? 

P Is, is, mind a ketten. Aztán valahogy szétszéledt a társaság. 

K A rendőrök egyenruhások voltak? 

P Igen, igen. Hát ugye voltak civilek is, de nagyon nagy számban voltak egyenruhások. 

K És nem avatkoztak ott be? 

P Nem. Nem avatkoztak be. […] 

K Várjál, akkor pontosan kit vittek el? Én hallottam, hogy rajtatok kívül, akik ezek szerint 

már te is kint vagy, a Tamás Gáspárt... nem, először a Pákhot, a Ráczot és a Dénes Jánost. 

P Igen, a Dénest, azt kiengedték húsz perc múlva. 

K Honnan? 

P Ezt nem tudom, hogy honnan, mert én csak annyit tudok, hogy húsz perc múlva 

kiengedték. Én találkoztam vele, tehát az biztos, hogy kiengedték. 

K Nézd, a Ráczot és Pákhot is kiengedhették, mert mind a kettő olyan típus, hogy nem 

jelentkezik. Az lehet, hogy a templomban ott lettek volna, az valószínű, de telefonálni 

utálnak. Na most akkor az örökmécsesnél hallottam a Tamás Gáspárt, a Csoórit, a 

Könczöl Csabát és a Demszkyt, ezeket hallottam. 

P Azt nem tudom, hogy a Könczölt elvitték-e, de a Csaba, az ott volt este a misén. Tehát én 

azt gyanítom, hogy őt nem vitték el. 

K De az igaz, hogy megverték vagy könnygázozták vagy valami? 

P Hát ez elképzelhető lehet, mert volt rajta egy apró seb. 

K Igen. 

P Az többeken volt, tehát a Lexit is nagyon összesprézték, meg vertek ott mindenkit. 

Ottíliát4 is megütötték meg Kist is. 

K Ez közvetlenül a ... ki az utolsó? A Kis? Ki az a... 

P Kis Jancsit. 

K Ja, ezt hol tették? Ott a hogy hívjáknál? 

P Én csak ezt tudom, hogy a téren, ott valahol a téren. 

K Tehát ott az örökmécses körül. Na most a Demszkyt és a Rozit is elvitték?5 

P Én így tudom, legalábbis a magyar televízió bemondott egy listát az esti híradóban, hogy 

néhány, ugye, hogy az ilyen 56-os ellenforradalomban aktív személyek meg kívánták 

zavarni az akármicsodát, és hogy őrizetbe vették ezért vagy előállították, azt hiszem, ezt 

mondták. Sajnos nem figyeltem pontosan. És akkor jött egy lista, hogy a Ráczot, a 

Demszkyt, a Rozit, a Jenőt,6 aki akkor már szabadlábon volt, és nem is tudom. Mást talán 

nem is mondtak. 

K Aha. 

P Tehát se a Gazsit, se a Dénest, se engem nem mondtak. 

K Szóval a Pákhot... 

P Ja és a Pákhot, a Pákhot, azt talán mondták. 

K Aha. 

P De nem esküszöm rá. Tamás talán lehet, hogy jobban emlékszik. 

K Egyébként semmit nem mondtak a temetőről vagy egyéb... 

P Nem, semmit. 

K Aha, akkor a Glasznoszty visszább ment, egy márciusban volt... 

P Na, hát szóval ez. 

                                                 
4 Solt Ottiliáról van szó. 
5 Hodosán Rózáról van szó. 
6 Nagy Jenőről, az ABC Kiadó vezetőjéről, az 1986–1991 között működő Demokrata című folyóirat 

szerkesztőjéről van szó. 
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K Igen. Na most azt nem tudod, hogy a temetőben, te nem voltál ott, merthogy ketten 

olvasták ezt a listát, de a Mécsen kívül ki volt a másik? 

P Hát ezt sajnos nem tudom. 

K Egyébként rosszul állok most tájékoztatás dolgában, mert a BBC-ben ... hát azt 

valószínűleg nem hallotta senki, mert kint volt az utcán, a 7 órai adásban elég részletesen 

elmondtam azt, ami ma történt egészen az örökmécses előttig. Akkor még örökmécsesről 

nem volt hír. A késő estibe nem tesznek bele, mert a Nick Thorpe küldött valami 

nyúlfaroknyi jelentést és most már délután kihagyták az övét és most este azt teszik be. 

A Szabad Európával meg teljesen összevesztem azért, mert a Kasza7 lefoglalta magának 

annyira ezt a műsort, hogy egyszerűen semmiféle módon engem nem hagyott szóhoz 

jutni, se eseményekben, se visszaemlékezésben, se semmi, és ezen rettentő feldühödtem. 

Végül a Zsille Zoli becsúsztatott délben valami három- vagy négyperces szöveget tőlem. 

Például nem voltak hajlandók a kivégzettek listáját, ami nekem megvan, és egész éjjel 

másoltam, ezt nem voltak hajlandók átvenni egyszerűen azért, mert a Kasza saját maga, 

szóval mindent ő akar. Csak úgy vette volna át, hogy akkor jó, átadhatom neki, és akkor 

majd beleteszi a műsorába. 

[…] 

 

G ...nem olyan régen. Hívtalak, csak foglalt volt.  

K Igen. Hát te, én elég sok mindent tudok. Lényegében az utolsó az, ott kiesik valami, mert 

tudom, hogy mi volt a misén nagyjából, illetve, hogy nem tartották meg, és hát az utolsó 

az volt, hogy itten... Tessék? 

G Közös imádkozás. 

K Igen, hát nem egész pontosan lett elmondva nekem, de az, hogy ezt betiltották és hogy 

ezt a papok betartották, és hogy valami egyházi dalok voltak és Himnusz-éneklés. 

G Igen, igen. 

K Azt mondod, hogy közös imádkozás? 

G Igen, Miatyánk, Üdvözlégy, többször. 

K Ez a pap vezetésével? 

G Igen. 

K És ez a pap, ezt nem tudod, hogy ki volt? 

G Nem, nem, nem. Nem értem én az elejére oda, és már ment. 

K Aha. Na most mi történt avval a tömeggel, aki délután ugye fél hat fele ott vonult vagy 

fél 5... 

G Na most az a tömeg a Kossuth tér felőli oldalról közelítették meg sokan, próbálták 

megközelíteni az örökmécsest. Voltak, akik a Nemzeti Bank felől, voltak, akik a 

Szabadság tér másik utcája felől, illetve a Bajcsy-Zsilinszky út felől. Sajnos itt egy hiba 

történt, hogy nem voltak megbeszélve a találkozóhelyek és szétszóródott. És hát akkor 

ezeket már tudod, hogy ott kiket hurcoltak el? 

K Te, én ezeket tudom, csak miután elmentek a mécsestől. 

G Ja, hogy a tömeg, igen, tehát elmentek onnan a Szabadság tér felé. Na most a Szabadság 

tér szovjet hősi emlékműnél rengeteg rendőr volt, ezért egy kicsit elkanyarodva a TV-

székház előtt mentünk. Tehát a tömeg a TV-székház előtt vonult végig egész a TV-

székház másik végéig és a másik végénél utolérte egy csomó rendőr a társaságot... 

[…] 

G Na most a Kis Jancsi beszélt, és akkor utolérte egy nagy adag lovas, nem lovas, na... 

motoros rendőr, valamint hát ilyen gyalog rendőrök, egy hatalmas tömeg tódult a tömeg 

után éppen, amikor már kifelé jött a Szabadság térről, és a végén elcsíptek néhány embert, 

                                                 
7 Kasza Lászlóról, a Szabad Európa Rádió egykori igazgatóhelyetteséről van szó. 
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többek között a Bouquet Gábort. Beszorították a sarokba vagy hatan kitekert kézzel és 

kórusban kiabáltuk, hogy Gábor, Bouquet Gábor, engedjék ki, és elengedték. Elcsípték a 

Harasztinak8 a nem tudom, feleségét vagy menyasszonyát, aki iszonyúan elkezdett 

kiabálni, és őt is elengedték. A Konrád9 és a Haraszti ment a segítségére. Két fotóst 

ütöttek ott... 

K Külföldit? 

G Egyik külföldi volt, a másik belföldi, nem ismerem, csak látásból. De mind a kettőnek 

sikerült kamerával együtt elmenekülni. Úgyhogy ott az emberek próbálták őket fedezni. 

Ott is a Konrád nagyon aktív volt. 

K Aha. 

G Szóval mondta, hogy sikerült a srácoknak kamerával együtt, de nagyon brutálisan, szóval 

gumibottal ütötték-vágták. De az volt a szerencse, hogy nem szorultak be a sarokba. Na 

most ott kezdett a tömeg már egy kicsit dühös lenni, mert ott addig visszafogta magát és 

ott kezdték az ávósok meg Gestapo... 

K Ez a beszorítás, ez a TV-székház oldalának volt? 

G Igen, igen, ott az egyik végén... 

K Ott, ahol egy kis tér van, nem? 

G Igen, igen, igen. Ott annak a végét, tehát a TV-székház túlsó végénél van egy kis tatarozás 

és ott állványok vannak... 

K Igen, már évek óta vannak. 

G Igen, igen, és ott akkor be lehetett szorítani embereket. Most végül is csak a Bouquet 

Gábor maradt ott, akit elcsíptek, de végül is a tömeg nyomására kiengedték. Utána a 

milyen utca is? Talán Münnich Ferenc utca, az melyik a... 

K Münnich Ferenc, amelyik megy a ... megy lefelé a József nádor térhez. 

G Igen, igen, azon mentünk aztán végig. 

K És hallom, hogy ott volt ez a kiabálás, hogy „Nagy Imre!” meg „Rendőrállam!” 

G Igen, igen, „Nagy Imre!” végig. „Demokráciát!” „Nagy Imre!” „Furcsa reform, furcsa 

Glasznoszty!” Akkor „Igazságot ’56-nak!”, ezek voltak a jelszavak és rengeteg külföldi 

volt. Na most itt volt egy affér, szintén megvertek egy Érszegi nevű amerikai férfit is. 

Szóval URH-ba becipelték, majd miután megtudták, hogy kiről van szó, kiengedték, de 

ő még a mai nap az amerikai követnél fog panaszt tenni. Egyébként az amerikai 

követségnek a titkára is kijött és a Haraszti beszélt vele, és ezt a titkárt is megütötték. 

K Igen, nagyszerű! 

G Úgyhogy azt hiszem, hogy ők is kaptak egy leckét, hogy erre hogyan reagálnak. Nagyon 

brutálisak voltak bizonyos időkben. Szóval máskor ott az orruk előtt üvöltöztünk és 

akkor... 

K Igen, hát most fel lettek uszítva, igen. Na most mi lett a tömeggel? Ezt akarom kérdezni. 

Tehát az utolsó dolog... 

G Na most a Vörösmarty térnél szétoszlott. Oda én már nem mentem el, de a Tamás barátom 

ott volt, meg az édesapja. Tehát a Vörösmarty térnél a Mécs azt mondta, hogy menjetek 

haza, és abban a pillanatban – egyébként Méccsel beszéltem –, abban a pillanatban, 

amikor ő azt mondta, hogy na, akkor köszönöm barátaim, hogy eljöttetek és 

megpróbáltunk ünnepelni, menjetek haza, és abban a pillanatban beszáguldott vagy 

harminc motoros rendőr, tényleg, és többek között a Mécset is rángatták. Letépték az 

ingét, nadrágját szaggatták, és egy színész barátja volt ott, aki végül is elráncigálta őt, és 

így úszta meg. És ott a Vörösmarty tér után a Váci utca felé ment tovább a tömeg, mert a 

rendőrök valamilyen jelre egyszer csak visszavonultak. De a Váci utcában vonuló srácok 

                                                 
8 Haraszti Miklósról és Szenthe Antóniáról van szó. 
9 Konrád György. 
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közül a végén az utolsók közül három vagy négy egyenruhás rendőr egyet elhurcolt. De 

olyan hirtelen történt, hogy mire az eleje visszafordult, a srácot már el is vitték. 

K Igen. Na mostan akiket én tudok vagy hallottam az elviteléről, azt szeretném kérdezni, 

hogy egyrészt tényleg így van-e, másrészt, hogy kiengedték-e. 

G Mondjad! 

K Az egyik a Tamás Gazsi. 

G Nem tudunk róla. 

K A másik, azt hallottam, hogy már a misén ott volt a Könczöl. 

G Ott volt. 

K Akkor a Demszky és a Rozi. 

G Elvitték őket. 

K A Rozit is. 

G A magyar tévé bemondta. Bemondta a magyar tévé... 

K Az nem jelent semmit, mert a magyar tévé állítólag bemondta a... 

G A Nagy Jenőt. 

K ...a Nagy Jenőt is, akit már kiengedtek. 

G Igen, és az pedig ott volt már a ... ott volt az örökmécsesnél. 

K Ezeket an bloc mondta be, tehát nem különböztette meg, hogy kit hol vittek el. 

G Nem, nem, nem. 

K És hányat mondott be? 

G Négyet vagy ötöt. A Ráczot, a Nagy Jenőt, a Demszkyt, Hodosánt. Ezt a négyet. 

K Ráczról sem lehet tudni, hogy mi van vele, ugye? 

G Nem, őt biztos nem engedték... 

K A Pákhról sem, ugye? 

G Nem. 

K Te, ezek persze olyanok, hogy nem telefonálnak, tehát ezt nem lehet biztosan tudni, hogy 

nem engedték ki. Mindkettő olyan, hogy nem telefonál. 

G Dénes Jánost is elvitték a Hősök teréről. 

K De azt kiengedték állítólag. 

G Kiengedték ott mindjárt, egy fél óra múlva. 

K És honnan? Azt nem tudod, hova vitték őt? 

G Csak odavitték, ott egy nagy csomó, legalább húsz URH állt a Műcsarnok mögött, és oda 

vitték be egy URH-ba, fölvették az adatait, körülbelül 20-25 percet várakoztatva, utána 

elengedték, de Ráczot nem láttam ott. 

K Philipp Tibor is már megvan. Mi van az Orbánnal? 

G Az Orbánt is elvitték. 

K És az sincs meg még. 

G Az sincs meg. 

K És a Csoóri? 

G Csoórit elvitték, de nem tudom aztán. A magyar tévé nem mondta. A Csoórit elvitték, és 

ez nagyon furcsán jött elő. Úgy jött elő, hogy jött egy nő, hogy a Csoóri beszédet akart 

mondani, és elvitték. És abban a pillanatban hallom a mellettem levő URH-ban ott az 

egyik rendőrnél, hogy Csoóri Sándor ügyében kérek intézkedést. 

K Aha. 

G És akkor én ott mondtam, hogy elvitték Csoóri Sándort, és akkor ott kiabálták, Csoóri, 

azt hiszem, azt ott, ott elterjedt és mindenki. Szóval az egyértelmű volt. Hogy aztán őt 

kiengedték-e vagy nem, azt nem tudom. 

K Hát jó, te... hát... 

G De nyilvánvaló, őt biztos, na, hát szóval ez… 
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K Kíváncsi vagyok, mi lesz a folytatása. Szóval ezeket mind ki fogják engedni, és szerintem 

nem fognak semmilyen büntetést alkalmazni, legfeljebb valami apróságot. De hát 

mindenképp bemutatkozott a kormányzat és megmutatja, hogy adott esetben bármire 

képes. 

G Igen, ez egyértelmű volt és ennek a bármennyire furcsa, hogy itt véresre vertek embereket 

meg elhurcoltak, a legmocskosabb dolog a kopjafának az elvitele volt. 

K Igen. 

G Ez, ha ezt nem használja ki a nemzetközi sajtó, akkor... 

K Semmit nem használ ki. Te, én ezt sejtettem, hogy van valami komoly konfliktusveszély, 

és egész tegnap délutánt avval töltöttem, hogy minden létező londoni lapot és az összes 

tévéadót felhívtam, egyiket sem érdekelte. Hol határozottan megmondták, hogy nem a mi 

profilunk, hol pedig hallottam rajtuk, hogy nagyon köszönik, milyen telefonszámon 

hívhatnak majd vissza, aztán egyik sem hívott vissza. 

G Te, nagyon sok tudósító volt különben. 

K Igen, tehát én mindenképp, mindenütt mondtam, hogyha tudósítójuk van, azt küldjék oda, 

de nem hiszem azért, hogy ennek szerepe volt. A sajtó persze foglalkozni fog vele. Most 

utólag most már látni fogja a jelentőségét, de nem tudom, hogy. A Szabad Európa nagyon 

furcsa volt, egy csomó téves adatot közölt egész nap. 

[…] 


