
Hegedűs (Hegedős) László  
 

1936-ban született Budapesten. Apja, Hegedűs László (+ 
1944, szovjet hadifogság) fővárosi tisztviselő, anyja, Kosaras 
Erzsébet (+ 1967) varrónő volt. Elemi iskoláit a Ranolder 
Intézetben végezte, érettségi vizsgát a Budapesti Piarista 
Gimnáziumban tett (1955). Az orvostudományi egyetemre 
jelentkezett. A felviteli vizsgán megfelelt, de helyhiány miatt 
az Orvossegédképző Iskolába irányították. 1956. október 23-
án az egyetemistákkal együtt vonult a Petőfi- majd a Bem-
szoborhoz és a Parlament elé. Október 24-étől önkéntes 
mentős a Központi Honvédkórházban, ahol később, 1957 
februárjáig, az idegsebészeten dolgozott. A harcok idején 
nemcsak sebesülteket mentett, gyógyszerrel és kötszerrel látta 
el az egyes felkelő gócpontokat. A fegyveres ellenállás 
leverése után kapcsolatba lépett munkás és egyetemista ellenálló csoportokkal, röpcédulákat írt, 
sokszorosított és terjesztett, majd forradalmárok külföldre mentésében vett részt. Ő maga azonban 
Magyarországot elhagyni nem akarta. 1957 májusában letartóztatták, 1959-ben, a Nagy József és társai 
perben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a Népköztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés 
kezdeményezése címén. Elzárása idején részt vett a váci éhségsztrájkban, ami miatt több hónapra 
szigorított börtönbe került. Ez után kezdett írni. Az ENSZ által kierőszakolt amnesztiával szabadult 
1963-ban, de még fél évre rendőri felügyelet alá helyezték. Szabadulása után segédmunkás az 
Országos Mentőszolgálat gépkocsialkatrész-raktárában, majd gépíró a Híradástechnika Szövet-
kezetben. Itt később műszaki könyveket szerkesztett. Írásai – néhány, a Vigiliában álnéven szereplő 
versétől eltekintve – sokáig nem jelenhettek meg. A hetvenes évek elején munkahelyéről 
eltanácsolták. Ekkor már három gyerek apja volt (1965-ben megnősült, felesége dr. Bártfai Judit), 
továbbra is műszaki könyveket szerkesztett, de most már szabadúszóként. Ugyancsak a hetvenes 
években kapcsolatba lépett ellenzéki körökkel, egyik szerzője a kényszerűen szamizdattá lett Bibó 
emlékkönyvnek, ami miatt megjelenés előtt álló kisregénye kéziratát indoklás nélkül visszaküldték. 
1988 – 89-ben a Történelmi Igazságtétel Bizottság alapító tagjaként az 56-os mártírok temetésének 
egyházi vonatkozásait szervezte, majd rövid ideig a TIB ügyvezető elnöke volt (funkciójáról 
lemondott). Jelenleg Hegedős László néven ír, számos műve kiadásra vár. Tagja a Magyar Katolikus 
Újságírók Szövetségének. 

Megjelent írásai  
Hegedűs László néven: 
 1100 esztendő (kis magyar történelem, 1994 április, Miniszterelnöki Hivatal) 
 Lélektani vonatkozások a rákgyógyászatban (1996, Magyar Rákellenes Liga) 
Hegedős László néven: 
 Ugyanazon tű hegyén (versek, 1985, magánkiadás) 
 Kiszökött szemünkből az álom (versek, 1999, Littera Kkt.) 
 Lángoló kerti kapu, színpadi költemény (2002, Littera Kkt.) 
 Rongylabda, tragikus színjáték (Bp., Püski, 2005.;  színházi bemutató: Bp., Térszínház, 2005.) 


