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„Tizenegy hónapos ál-
lamfői működése alatt 
több kísérletet tett a 
demokrácia 
megmentésére" 
Zsedényi Lillával, az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés és a Nemzeti 
Főtanács elnöke, dr. Zsedényi 
Béla lányával beszélget Sári 
Katalin1 

•Nincs a magyar tör ténelemnek olyan szereplője, akit így, élve eltemettek volna. 
Zsedényi Béla neve negyven évig eggyé vált az agyonhallgatás, az elfeledettség és a 
mártíromság fogalmával - kezdi beszélgetésünket interjúalanyom. Az ország első em-
bere volt, mégis az 1969-ben megjelent Magyar Életrajzi Lexikon csak azt közli, hogy 
„háborús bűnösként , kémkedés vádjával bebörtönözték", de azt a lexikon n e m közli, 
hogy ártatlanul. Vajon mikor kerül be kellő méltatással a tör ténelemkönyvekbe az, aki 
a l egnehezebb időkben fel merte vállalni e posztot? Mert ő tisztában volt az ezzel járó 
felelősséggel, és kétségei voltak... De azt mondta, ha ő nem vállalja, ki vállalja fel ak-
kor, és jobb lesz-e az országnak? 

Az eltelt évtizedek alatt megemlékeztek-e róla? 
•1994. április 5-én, születésének 100. évfordulóját csak Miskolc város ünnepe l t e 

meg. Az országgyűlés - a választások izgalmában - megfeledkezett róla, valamint el-
maradt a nehezen falra került emléktábla felavatása is. Erkölcsi rehabilitálásától az újra-
temetéséig és az emléktábla megkoszoaízásáig minden egyéni kezdeményezésre tör-
tént, nem pedig felső utasításra. Ő nagyon nehezen - és csak részletekben - kapta 
meg az utókortól a neki járó elismerést, megbecsülést . Ezért nevét - a kortársain kívül 
- ma is kevesen ismerik; még kevésbé életútját. Bár bör tönben halt meg, mivel nem 
akasztották és nem lőtték agyon, utána most kártérítést sem kaptam. 

Kérem, röviden ismertesse édesapja életrajzát! 
•1894. április 5-én Máramaros megyében született. Apja bányamérnök volt. Édes-

apám a jogakadémiai tanulmányait itt kezdte el és a budapest i egyetemen fejezte be, 
ahol summa cum laude szerzett jogi és államtudományi doktorátust. 1914-ben jelent-
kezett a Tiroli Császári Vadászezredhez, ahol főhadnagyi rangot kapott, és a fronton 

1 1995. február 7-én a Magyar Jogász Egylet Jogtörténeti és Római Jogi Szakosztálya tu-
dományos emlékülést szervezett Zsedényi Béla halálának 40. évfordulója alkalmából. 
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megsebesült. Komárom főjegyzője lett. A csehek „izgatás" címén letartóztatták és a 
Terezienstadtba internálták. 

A harctéren hét kitüntetést szerzett. 1924-ben a Johanita Lovagrend tiszteletbeli tagja 
lett. Tolcsvai és olaszliszaki szőlőjében gazdálkodott, majd 1925-ben választották a 
miskolci egyetem Közjogi Tanszékére tanárnak - Maiéter Pál édesapjának állása üre-
sedett meg - , ahol később politikát, nemzetközi jogot is oktatott. 1928-ban Pécsett ma-
gántanár lett. Számos közjogi, egyházi, polgári, társadalmi tanulmányt írt, és az elsők 
között indított sajtótudományi szemináriumot. 1925-től az evangélikus egyház jegyző-
je, 1927-től pedig világi főjegyzője, később miskolci presbitere; az egyetemes törvény-
szék bírája, a Zsinat tagja. 

A miskolci Polgári Demokrata Párt képviselőjeként Debrecenben - 1944. december 
20-án - egyhangúlag választották meg az Ideiglenes Nemzetgyűlés és a Nemzeti Főta-
nács elnökévé, ami akkor egyben az államfői tisztséget is jelentette, 1946 végéig pedig 
a képviselőház elnöke is volt. 

Tizenegyhónapos államfői működése alatt több kísérletet tett a demokrácia meg-
mentésére. Felszólalt a büntetőjogi védelemről szóló javaslat ellen az ebben rejlő visz-
szaélések lehetősége miatt. A Magyar Függetlenségi Párt alapítója tagja (Moór Gyulával 
és Pfeiffer Zoltánnal együtt), és annak soraiban harcolt a párt felszámolásáig, aztán 
1950. május 24-ig - letartóztatásáig - ügyvédként működött budapesti irodájában. 

Letartóztatása után semmit nem tudtunk hollétéről. A hosszú kihallgatások és kínzá-
sok utáni ún. Kővágó-féle koncepciós perbeli életfogytiglani ítéletéről sem tudtunk 
semmit. Négy évig nem tudtuk, él-e, hal-e! A vád ellene: kémkedés, háboríts- és népel-
lenes bűntett volt, de az is, hogy Szakasits-csal együtt kezdeményezte a Wallenberg-
szobor felállítását. Pertársától - Kővágó Józseftől - utólag tudtam meg, hogy először az 
Andrássy út 60-ban, onnan a Fő utcába, majd a Váci börtönbe került, ahol az őrök pus-
katussal ájultra verték csupán azért, mert az ún. „sétaútról" - amely vonallal volt kije-
lölve - fél lépéssel kilépett. Ezután hordágyon kórházba szállították. A Gyűjtőfogház-
ban 1955. február 8-án fejezte be életét. Haláláról a családot nem értesítették. Én a Fő-
ügyészségen tudakozódtam, és halála után két hónappal kaptam egy „sajtcédulát", 
amelyen közölték halálát. 

A 301-es parcellában - titokban - temették el. Sírját 1990. december 22-én sikerült megta-
lálni, és az év decemberében az Antall-kormány állami dísztemetéssel újratemette. 
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Életfa ábrázolás a sárospataki korongon 
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