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Abod László

az emlékezŐk életRajza 

1924-ben született Budapesten, Erdély-
ből áttelepült munkáscsaládban. A Budapesti Református Főgimnázium, majd 
a Kecskeméti Református Gimnázium után a Református Teológiai Akadémi-
án, valamint a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 
tanult. 1945-ben belépett a Független Kisgazdapártba. 1945 decemberében a 
párt ifjúsági szervezete, a Független Ifjúsági Szövetség országos titkárává vá-
lasztották. 1946 és 1948 között a Magyar Kollégiumi Egyesület főtitkára, a Né- 
kosz alelnöke, valamint a József Attila Népi Kollégium igazgatója volt. 1948 au-
gusztusában lemondott, a Magyar Ifjúság Népi Szövetségéhez került, átmeneti 
időre a kisgazdapárt művelődési osztályát vezette, majd a Vallás- és Közoktatási 
Minisztériumban a tanügyigazgatási osztály osztályvezető-helyettese. 1950-ben 
elbocsátották. A szentendrei Cementipari Vállalatnál helyezkedett el könyvelő-
ként, idővel az üzemgazdasági osztály vezetője lett. 1953-tól az óbudai 2. Számú 
Épületelemgyárban dolgozott. 1953 és 1956 között a Veszprémi Vegyipari Egye-
tem hallgatója. Az 1956-os forradalom idején az Épületelemgyár munkástaná-
csának elnökévé választották, a Nagy-budapesti Központi Munkástanács tagja 
volt. 1956 decemberében a gyár igazgatójává nevezték ki. 1957 áprilisában le-
tartóztatták. 1958-ban nyolc év börtönbüntetésre ítélték. 1961-es kiszabadulása 
után a Kőbányai Porcelángyárban előbb segédmunkás besorolásban fordító és 
tolmács volt, majd üzemvezető, később technológus és osztályvezető. A nyolc-
vanas évek elejétől 1985-ös nyugdíjba vonulásáig a Fincoop Vállalat számítás-
technikai osztályának vezetője. A Történelmi Igazságtétel Bizottsága tagja volt. 
2001-ben hunyt el.

1907-ben született polgári családban. 
1931-től a budapesti II. Számú Női Klinikán dolgozott mint katonaorvos. A há-
ború kitörésekor behívták katonai szolgálatra. 1941-től a Honvéd Tiszti Kórház 
szülészeti és nőgyógyászati osztálya vezetőjének nevezték ki. 1942-ben csatlako-
zott az antifasiszta ellenálláshoz, a Sólyom László vezette csoport tagjaként tevé-
kenykedett. 1944 novemberében lebukott, letartóztatták, és előbb a Margit kör-
úti, majd a sopronkőhidai fegyházba szállították. Szemtanúja volt Bajcsy-Zsilinsz-
ky Endre kivégzésének. Kiszabadult, majd 1945 márciusában egy katonai kórház 
parancsnokaként orosz hadifogságba esett. Budapesten tartották fogva. 1945. 
május 8-án szabadult. Ezt követően a Honvédelmi Minisztérium egészségügyi 
osztályán dolgozott, és a Róbert Károly úti honvédkórház szülészeti és nőgyógyá-
szati osztályát vezette 1949 őszéig, orvos ezredesi rangban. 1950 augusztusában a 
tábornokok perében (Sólyom-per) életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1953 
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szeptemberében szabadult. 1954-es rehabilitálása után a csongrádi szülőotthon 
igazgató főorvosa volt. 1982-ben halt meg. 

1919-ben született Gyöngyösön közép-
birtokos családban. Gyermekkorát a család gyöngyösi és gyöngyöshalmaji birto-
kán töltötte. A gyöngyösi gimnáziumban érettségizett. 1941-ben kertészmérnöki 
oklevelet szerzett a Magyar Királyi Kertészeti Akadémián, majd apja betegsége 
miatt átvette a családi birtok igazgatását. 1942-ben munkaszolgálatra hívták be. 
1944-ben Mauthausenbe, onnan a gunskircheni megsemmisítő táborba hurcol-
ták. A vészkorszakban egy testvére kivételével egész családja odaveszett. A hábo-
rú után hazatért. A gyöngyöshalmaji birtokon folytatta a gazdálkodást. 1948-ban 
kulákká nyilvánították. Budapestre költözött. A Magyar Agrártudományi Egye-
temen agrármérnöki diplomát szerzett. 1949-től előbb a Földművelésügyi Mi-
nisztérium megbízásából agrártankönyveket írt és szerkesztett, majd a Kertészeti 
Kutatóintézetben dolgozott. 1953-tól 1959-ig a Mányi Állami Gazdaság főagro-
nómusa volt. A Fejér Megyei Állami Gazdaságok Igazgatóságának főkertésze, 
majd az Állami Biztosító Főigazgatóságának kárbecslési szakértője lett. 1969-ben 
kinevezték a Kertészet és Szőlészet című hetilap főszerkesztőjévé. Szerkesztette 
a Kertgazdaságot, a Kertbarát Magazint és a Kerti Kalendáriumot is. 1981-től 
2009-ig a Magyar Televízió Ablak című közérdekű magazinműsorának állandó 
munkatársa volt. 1990-ben megalapította, majd 2012-ig vezette a Nagyváthy Já-
nos Gazdaképző Egyesületet. 1994-ben belépett a Szabad Demokraták Szövet-
ségébe, a párt Országos Tanácsának tagjává választották. 1994 és 1998 között az 
SZDSZ országgyűlési képviselője volt.

1920-ban született Magyaróváron kato-
nacsaládban. A kőszegi honvéd reáliskolában, majd a Ludovika Akadémián ta-
nult. 1941. augusztus 20-án avatták hadnaggyá. 1943 decemberében vezényelték a 
keleti frontra mint honvéd főhadnagyot. Részt vett a kárpátaljai harcokban, majd 
egységével Nyugatra menekült az előrenyomuló szovjet hadsereg elől. Ausztriá-
ban amerikai, majd szovjet hadifogságba esett. Kijevbe került egy hadifogolytá-
borba, később börtönbe szállították. A Szovjet Katonai Bíróság huszonöt év ja-
vító-nevelő munkára ítélte. Vorkután és Sztálingrádban raboskodott. 1955-ben 
térhetett haza. Csak segédmunkásként kapott munkát. 1962-ben technikumot 
végzett, ezután műszaki rajzolóként dolgozott. 1983-ban nyugdíjba vonult. 

1940-ben született Orosházán polgári 
családban. Szegeden érettségizett, majd 1959–64 között az ELTE TTK biológia–
földrajz szakos hallgatója volt. 1964-ben a gyöngyösi gimnáziumban kezdett taní-
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tani, de négy hónap múlva Egerbe, a Népújsághoz ment újságírónak. Elvégezte a 
MÚOSZ újságíró iskoláját. 1968-ban a Fonómunkás, majd 1973-ig a Pest Megyei 
Hírlap munkatársa volt. Ekkor már publikált szociográfiákat. 1972–75 között az 
ELTE BTK szociológia szakán tanult. 1973-ban a Valóság szerkesztője, 1975–83 
között a Mozgó Világ szociográfiai rovatának szerkesztője volt. 1979-ben a VÁTI-
nál lakás- és településszociológiával foglalkozott. 1981-ben egyik szerzője és szer-
kesztője volt a szamizdatban megjelent Bibó-emlékkönyvnek. A nyolcvanas évek 
közepétől jelentek meg novellái, majd regényei. 1984–88 között a Pallas Lapki-
adónál sajtószociológusként tevékenykedett. 1989–91 között a Fotó olvasószer-
kesztője volt. 1993–96 között a Budapesti Negyed alapító szerkesztője, 1997–2003 
között a BUKSZ szerkesztője volt. 2007-ben József Attila-díjat kapott.

1925-ben Miskolcon született, sokgyer-
mekes munkáscsaládban. A nyolcosztályos elemi iskola elvégzése után szakirányú 
ipari tanonciskolában tanult a DIMÁVAG-ban. 1943-ban szabadult fel esztergá-
lyos képesítéssel, és a gyárban dolgozott tovább esztergályosként mindaddig, amíg 
1944-ben bevonultatták egy karhatalmi zászlóaljhoz. Alakulatával 1944 őszén 
Nyugatra vonult vissza. Amerikai fogságba esett. 1945 októberében tért visz-
sza Magyarországra. A DIMÁVAG-ban, majd a miskolci Csavargyárban, végül 
ismét a DIMÁVAG-ban dolgozott. 1956 októberében a DIMÁVAG munkásta-
nácselnökévé választották. A Borsod Megyei Munkástanács elnökhelyettese volt.  
A forradalom leverése után Ungvárra deportálták. 1958-ban a forradalomban 
való szerepvállalása miatt tizenöt év szabadságvesztésre ítélték. 1961-ben szaba-
dult. A DIMÁVAG-ba nem térhetett vissza, 1986-os nyugdíjazásáig a Lenin Ko-
hászati Művekben alkalmazták. Az 56-osok Baráti Körének egyik alapítója. 2010-
ben hunyt el.

(Donáth Ferencné) Budapesten született 
1923-ban. Anyja tanár, apja katonatiszt volt. Az egri Angolkisasszonyoknál, majd 
Zalaegerszegen a Notre Dame de Sion által működtetett tanítóképzőben tanult. 
1940-től a Pápai Református Kollégium tanulója. 1945 tavaszán a szovjet csapatok 
elől családjával Ausztriába menekült. 1945 után a Zrínyi Ilona Népi Kollégium 
és a Pázmány Péter Tudományegyetem diákja. Belépett a kommunista pártba. 
1947-től a Magyar Nap című lap tudósítója. Elvégezte a Külügyi Akadémia két-
éves tanfolyamát. 1949 és 1951 között a Magyar Rádió Női szemmel műsorának 
rovatvezetője. 1951-ben férjével, Donáth Ferenccel együtt letartóztatták. Őt a 
kistarcsai internálótáborba zárták, ahonnan 1953-ban szabadult. A Marx Károly 
Közgazdasági Egyetem könyvtárosa lett. 1956 novemberében a Nagy Imre-cso-
porttal Romániába deportálták. 1958-ban térhetett haza. Férjét a Nagy Imre és 
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társai-perben tizenkét év börtönbüntetésre ítélték, 1960-ban szabadult. Bozóky 
Éva ekkor helyezkedhetett el ismét képesítésének megfelelő állásba. A Könyvtáros 
című folyóirat rovatvezetője lett, rendszeresen publikált evangélikus és pedagó- 
giai lapokban. 2004-ben hunyt el.

1932-ben Budapesten született sokgyer-
mekes értelmiségi családban. 1944-ben besorozták leventének, Ausztriában ame-
rikai fogságba esett. 1945 karácsonyán érkezett haza. 1956-ban a BME hídépítő 
szakán végzett, májustól Győrött mérnökként dolgozott. Az 1956-os forradalom 
idején a Városi Nemzeti Tanácsnál teljesített éjszakai ügyeletet, és részt vett a Sza-
bad Petőfi Rádió győri adójának működtetésében. 1957 júniusában letartóztatták, 
és három év börtönbüntetésre ítélték. 1960 áprilisában szabadult. Szakmájában 
nehezen tudott elhelyezkedni. Mérnökként dolgozott a Vízitervnél, a Buvátinál, 
a Metróépítő Vállalatnál, majd 1982-től a Hídépítő Vállalatnál. A hetvenes évek 
elején szakmérnöki diplomát szerzett, majd doktorált. 1982–83-ban Bagdadban, 
1984–86-ban az Egyesült Arab Emírségekben dolgozott. 1994-ben maghalt. 

1918-ban Budapesten született szegény 
munkáscsaládban. A négy polgári elvégzése után 1932-től fotóoptikus lett. 1940–
43 között munkaszolgálatos volt. 1944 márciusában ismét behívták munkaszol-
gálatra, októberben megszökött, és csatlakozott a fegyveres ellenálláshoz. 1945–
47 között rendőrnyomozó volt a Politikai Rendészeti Osztályon. A Gazdasági és 
Műszaki Akadémián vegyész szakképzettséget szerzett. 1948 után a váci Forte 
gyár igazgatója lett, majd a Péti Nitrogénműveket, később a Tiszavidéki Vegyi 
Kombinátot irányította. 1956 januárjában kinevezték a Chemolimpex Külkeres-
kedelmi Vállalat igazgatójának. 1963 decemberétől külkereskedelmi miniszterhe-
lyettes volt. 1969 júliusában a római kereskedelmi kirendeltség vezetőjének nevez-
ték ki. 1980–84 között a Generálimpex Külkereskedelmi Vállalat vezérigazgatója 
volt. 2005-ben elhunyt.

1929-ben a Békés megyei Újkígyóson 
született. Apja, Pfeff József borbélymester volt. Anyját, Grün Irént hároméves ko-
rában elvesztette. 1945-ben a Békéscsabai Felsőkereskedelmi Iskolába iratkozott 
be, 1947-ben a békéscsabai Áchim András Népi Kollégium tagja lett. 1949-ben 
érettségizett. 1953-ban végzett az ELTE BTK magyar szakán. 1953–55 között ta-
nársegéd volt az ELTE újságíró tanszékén. 1955–56-ban gimnáziumi oktatóként, 
1956–57-ben a Népművelési Minisztérium főelőadójaként dolgozott. 1957–62 
között a Népművelés rovatvezetője, majd olvasószerkesztője volt. 1962-ben az Élet 
és Irodalom munkatársa lett. 1964–67 között az újság rovatvezetője, majd olvasó-
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szerkesztője, 1973-tól főszerkesztő-helyettese volt. 1989-ben leváltották, 1990-ben 
nyugdíjba vonult. 1995–98 között a Magyar Hírlap munkatársa volt. 2013-ban 
halt meg Budapesten.

1928-ban született Budapesten értelmi-
ségi családban. Apja újságíró, anyja gyors- és gépíró volt a Pesti Hírlapnál. Anyja 
később sikeres vállalkozásba fogott: viaszosvászonból varrt játékfigurákat, alkal-
mazottakkal exportra dolgoztak. Flóra tízéves korában került a lipótvárosi Rás-
kai Lea Leánygimnáziumba, majd 1943-ban az Iparművészeti Iskolában folytatta 
tanulmányait. A családot anyja talpraesettsége mentette meg a pusztulástól: nem 
mentek csillagos házba, hamis papírokkal bujkáltak a legkülönbözőbb helyeken; 
időnként szállodai szobát vettek ki. 1947 őszén a Kőbányai Textilgyárban kezdett 
dolgozni, majd a Mokép Sajtóosztályára került. Újságírói pályáját a Szabad Nép-
nél kezdte 1952-ben, ahonnan 1954-ben elbocsátották. Közel két évig nem kapott 
munkát. 1955-ben a Magyar Nemzet munkatársa lett. A forradalom leverése után 
önkéntes száműzetésbe vonult, két gyermekével anyjához költözött, műhelye be-
dolgozója lett. A hatvanas évek közepén kapott csak munkát, az Esti Hírlap kul-
turális rovatának munkatársaként. Aktívan részt vett a demokratikus ellenzék 
munkájában, majd lelkes odaadással kapcsolódott második férje, Forgács Pál kez-
deményezéseihez (TDDSZ, Liga). 1982-ben nyugdíjba vonult, ezt követően fordí-
tott, a kilencvenes évek legelején újra írni kezdett.

1916-ban született Bárándon kiskereske-
dő családban. A Debreceni Kereskedelmi Tanonciskolában végzett, majd kereske-
dősegéd-vizsgát tett. 1932-től 1937-ig saját vegyeskereskedésükben, illetve Debre-
cenben dolgozott. 1932-ben csatlakozott a Független Kisgazdapárthoz. Újságírói 
pályafutását 1938-ban Makón, a Független Újságnál kezdte. 1937-ben belépett a 
Márciusi Frontba. Többször is behívták katonának. 1943–47 között a Kis Ujság 
és az Ellenzék szerkesztője volt. 1944 decemberétől az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
tagja, az 1945-ös választások után nemzetgyűlési képviselő. 1947. március 12-én 
kilépett az FKgP-ből, és lemondott képviselői mandátumáról. Júliusban a Magyar 
Függetlenségi Párthoz csatlakozott, képviselővé választották, de október 30-án 
erről a mandátumáról is lemondott. 1948–51 között boltos szülőfalujában, rak-
táros Pakson. 1952 márciusában letartóztatták, és tíz év börtönbüntetésre ítélték. 
1956-ban szabadult. A forradalom alatt a Kis Ujság felelős szerkesztője volt. No-
vember 4-e után a Vöröskeresztnél, majd a vendéglátóiparban, később a mezőgaz-
daságban dolgozott. 1988-ban ismét bekapcsolódott a politikai életbe, az FKgP 
örökös főtitkára lett. 1994-ben Budapesten hunyt el. 
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1920-ban Budapesten született balolda-
li értelmiségi családban. A budapesti Német Birodalmi Iskolában érettségizett 
1938-ban, majd a Műegyetem mezőgazdász karán tanult. 1941-ben férjhez ment 
Magos Gáborhoz. A vészkorszakot családjával svéd menlevél segítségével egy vé-
dett házban élte túl. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba. Az V. ke-
rületben volt pártaktivista, a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének szerve-
zője. 1946 őszétől az MKP V. kerületi propaganda osztályát vezette, majd kerületi 
párttitkárnak nevezték ki. 1948 őszétől pártiskolára járt. A pártközpont propa-
ganda osztályának munkatársa volt. 1949-től a pártfőiskola tanára, majd az újság-
írói tanszék titkára lett. Nagy Imre politikájának híve volt. 1954 tavaszán eltávo-
lították a pártfőiskoláról. Folytatta félbehagyott agrártanulmányait, és 1955-ben 
agrárdiplomát szerzett. 1955-ig a Szikra Lapkiadónál dolgozott lektorként. Állásá-
ból elbocsátották, majd néhány hónap után a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 
alkalmazták. 1956 novemberében családjával emigrált. Svájcban telepedett le. Dü-
bendorfban egy mezőgazdasági gépeket értékesítő cégnél dolgozott nyugdíjazá-
sáig hivatalsegédi, végül alosztályvezetői beosztásban. Szoros kapcsolatot tartott 
magyar emigránsokkal. Részt vett az emigráns Irodalmi Ujság szerkesztésében és 
terjesztésében. 2014-ben elhunyt.

1922-ben Budapesten született. Apja 
tisztviselő volt, és sikeres teniszoktató. 1939-ben a Werbőczy István Reálgimná-
ziumban érettségizett, majd a Földhivatali Intézetnél tisztviselőként dolgozott. 
1944-ben szerzett jogi diplomát. 1944 februárjában behívták katonának, de 1945-
ben megszökött. Részt vett az ellenállási mozgalomban. 1945-től az FKgP tagja-
ként a párt parlamenti csoportjának titkára, Kovács Béla személyi titkára volt.  
A párt feloszlatása után segédmunkásként dolgozott, közben levelezőn végezte az 
agrártudományi egyetemet Gödöllőn. A forradalom alatt a Magyar Parasztszö-
vetségben tevékenykedett. November 4-e után részt vett a Magyar Demokratikus 
Függetlenségi Mozgalom memorandumainak elkészítésében és az iratok eljutta-
tásában az indiai követségre. 1957 februárjában segített külföldre juttatni Nagy 
Imre 1955–56-ban készült írásainak egyetlen megmaradt kéziratát. 1957 májusá-
ban letartóztatták. 1958-ban életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1960 áprili-
sában részt vett a Váci Országos Börtön elítéltjeinek éhségsztrájkjában. 1963-ban 
szabadult. Szakfordító volt, majd 1964-től a Talajjavító Vállalatnál helyezkedett 
el. 1965-től szabadfoglalkozású író, műfordító. A Szabad Kezdeményezések Háló-
zata, majd a Szabad Demokraták Szövetsége alapító tagja. Részt vett a Történelmi 
Igazságtétel Bizottsága alapításában, később alelnöke lett. 1989–90-ben a Magyar 
Írók Szövetségének elnöke, majd tiszteletbeli elnöke. 1990 májusa és augusztusa 
között az Országgyűlés elnöke és ideiglenes köztársasági elnök, 1990 augusztusá-

Gimes Judit

Göncz Árpád
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tól 2000 augusztusáig a Magyar Köztársaság elnöke volt. 1994 óta a Magyar PEN 
Club tiszteletbeli elnöke. 1983-ban József Attila-díjat kapott. 2002 óta a Magyar 
Tolkien Társaság tiszteletbeli elnöke. 2015-ben hunyt el.

1932-ben született Budapesten, hivatal-
nok-földbirtokos családban. Jogász végzettségű apja a Nemzeti Parasztpárt egyik 
alapító tagja, szolgabíró, főszolgabíró, 1945 januárjától Pest megye alispánja lett. 
Judith a Sacré Coeur növendéke volt, majd mezőgazdasági szakközépiskolában 
érettségizett. Származása miatt – két nővéréhez hasonlóan – nem tanulhatott 
tovább, 1951-től Nógrád megyében dolgozott mezőgazdászként. Férjét, Maléter 
Pált a forradalom alatt a Nagy Imre-kormány honvédelmi miniszterévé nevez-
ték ki, 1956. november 3-án ő vezette a szovjet katonai vezetőkkel tárgyaló ma-
gyar katonai delegációt. A Nagy Imre-perben halálra ítélték, 1958. június 16-án 
kivégezték, és jelöletlen sírba helyezték. 1989-ben rehabilitálták, és a forradalom 
többi áldozatával együtt ünnepélyes gyászszertartás keretében temették el. Judi- 
thot elbocsátották a munkahelyéről, kilakoltatták otthonából. Leánykori nevén, 
parképítőként és temetői segédmunkásként dolgozott, majd alkalmi munkákból 
tartotta el magát. 1982-től eladó, majd az ORFI-ban leltárellenőr volt. Elvégezte 
a középfokú orvosi könyvtáros tanfolyamot, 1985-től az Orvostörténeti Könyv-
tárban, 1992–2010 között az 1956-os Intézetben dolgozott könyvtárosként. Fo-
lyamatosan ápolta férje és a forradalom emlékét, 1983 júniusától rendszeresen 
részt vett a demokratikus ellenzék által szervezett ötvenhatos megemlékezéseken. 
A TIB alapító tagja. 1990-ben 1956-os Emléklapot kapott, 1999-ben Maléter Pál 
Emlékéremmel, 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével 
tüntették ki. 

(Csiky Csikász Lászlóné) 1929-ben szü-
letett Gyulán, hivatalnok-földbirtokos családban. Jogász végzettségű apja a Nem-
zeti Parasztpárt egyik alapító tagja, szolgabíró, főszolgabíró, 1945 januárjától Pest 
megye alispánja lett. A budapesti Sacré Coeurben tanult, majd tanulmányait a 
Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek által alapított iskolában és tanító-
képzőben folytatta Zsámbékon. Itt szerzett tanítói képesítést 1948-ban. Előbb fa-
lusi iskolákban, Baksán és Kisdéren, később Budapesten, a Mester utcai Általános 
Iskolában tanított. Magyar–történelem szakos tanári diplomát szerzett. Az 1956-
os forradalom leverését követő megtorlás során apját börtönbüntetésre, sógorát, 
Maléter Pál honvédelmi minisztert halálra ítélték. Gyenes Zsuzsannát fél évig he-
lyettesítő tanárként foglalkoztatták, majd a Lenhossék Mihály Általános Iskolába 
helyezték át, ahol halmozottan hátrányos helyzetű gyerekkel foglalkozott. 1989-
ben nyugdíjba vonult. Vállalkozóként iskolai büféket üzemeltetett.

Gyenes Zsuzsanna

Gyenes Judith
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1933-ban született arisztokrata család-
ban. Apja, Hadik Mihály a Globus Nyomdában volt vezető állásban. Anyja, Eleo- 
nóra von Bissingen-Nippenburg családjának Marosvásárhely határában volt föld-
birtoka, amelyet a trianoni békeszerződés értelmében nagyrészt elveszítettek. A bu- 
dapesti Sacré Coeurben tanult. A háború után a Bíró utcai gimnáziumba iratko-
zott be. 1948 nyarán szüleivel emigrált. Egy salzburgi menekülttáborba kerültek, 
majd anyjával Párizsban telepedett le. Iskolai tanulmányait nem folytatta, alkalmi 
munkákból élt. Később személyi asszisztens volt Károlyi Daisy divatszalonjában. 
1955-ben férjhez ment. Férje, Jean Louis Lassus egy francia bank tisztviselője, igaz-
gatója volt. Házasságukból hat gyermek született. 1990-ben visszakapta magyar ál-
lampolgárságát. A Párizs melletti Celle Saint Cloudban lakik.

1925-ben született a Tolna megyei Szak-
cson, munkáscsaládban. Kisiskolás volt, amikor szüleivel Budapestre költözött.  
A polgári iskolát már a fővárosban végezte el, majd a Rákóczi Felső Kereskedelmi 
Fiúiskola után ipari tanulónak állt a Standard gyárba. 1945 januárja és márciusa 
között a Budapestet megszálló szovjet csapatok többször munkára fogták. 1945 
tavaszán a Szovjetunióba hurcolták. 1947-ben térhetett vissza Magyarországra. 
Átmenetileg szülei pestlőrinci kifőzdéjében segédkezett, megszerezte a műsze-
részsegédi képesítést. Hamarosan Ausztriába menekült. Ott egy újságírónak el-
mesélte fogságának történetét. Ezért a megszálló szovjet hatóságok ismételten 
letartóztatták, és kémkedés vádjával húsz év kényszermunkára ítélték. Tajsetben, 
szibériai lágerekben, majd egy moszkvai börtönben raboskodott. 1955-ben térhe-
tett vissza Magyarországra, 1956 májusában szabadult. Egykori munkahelyén he-
lyezkedett el, majd 1958-tól mint önálló műszerész kisiparos dolgozott.

1934-ben született Pestszentimrén, kispol-
gári családban. Kispesten nőtt fel, a családnak gyakran voltak anyagi gondjai. Igazi 
otthonra nagyanyjánál lelt. Apját 1942-ben behívták: egy munkaszolgálatos század 
egyik zászlós parancsnokaként az orosz frontra került. Az általános iskola elvégzése 
után, 1950-ben szülei – tiltakozása ellenére – gimnáziumba íratták. Ám egy év múlva 
a Vörös Csillag Traktorgyár 4. számú ipari tanuló intézetének géplakatos-tanuló nö-
vendéke lett, és 1953-ban kiváló minősítéssel végzett. 1965-ig iparitanuló-iskolákban 
oktatott, 1967-től 1989-ig a Dél-pesti Vendéglátóipari Vállalat belső tervezője volt. 
1960–62, illetve 1964–70 között a Dési Huber Képzőművészeti Kör növendéke, festé-
szetet, majd szobrászatot tanult. 1975–76-ban a kaposvári Csiky Gergely Színház szce-
nikusa. Újszerű, mozgó, kinetikus szobrai nemzetközi hírűvé tették. 1987-től két évig 
DAAD-ösztöndíjjal Nyugat-Berlinben alkotott. 1988-ban Munkácsy-díjat, 2000-ben 
Kossuth-díjat kapott. 1993-tól a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. 

Hangya János 

Harasztÿ István, Édeske

Hadik Ilona 
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(Gruber Istvánné) 1927-ben Budapes-
ten született. Apja könyvelő, anyja zongoratanárnő volt. Kezdetben varrónőként 
dolgozott, majd gépírónői, titkárnői állásokban helyezkedett el, és könyvelést 
tanult. 1948-tól a Richter Gedeon Gyógyszergyár könyvelője, üzemkönyvelé-
si csoportvezetője lett. 1957-től 1991-ig a magyar gyógyszeripar külkereskedelmi 
kapcsolatait átfogó Medimpexnél könyvelő, pénzügyi osztályvezető, majd igaz-
gató. Ebben a pozíciójában a hatvanas évek második felétől prominens szerepet 
játszott a magyar gyógyszer-kereskedelem külföldi ügynök- és vállalathálózatának 
kiépítésében, többek között Nigériában, Egyiptomban, Thaiföldön, Nepálban és 
Japánban. A nyolcvanas évektől számos nagyvállalat könyvvizsgálója volt. 1991-
ben nyugdíjba vonult, de 1995-ig megmaradt a Medimpex tanácsadójának. Ezzel 
párhuzamosan a reprivatizált Richter Gedeon Gyógyszergyár külföldi vállalatala-
pításait irányította, a külföldi vállalatokat tömörítő holding felügyelő bizottsági 
tagja volt. 2011-ben hunyt el.

1918-ban született Bogácson (Borsod-
Abaúj-Zemplén megye), szegényparaszti családban. Apja a gazdálkodást feladva 
rendőrt lett Budapesten. A polgári iskola után a Mester utcai Szent István Fel-
sőkereskedelmi Iskolában tanult, ahol 1937-ben érettségizett. A Hangya Köz-
pont főkönyvelőségén alkalmazták. Ugyanezen évben jelen volt a Márciusi Front 
megalakulásánál. 1939-ben belépett az éppen megalakult Nemzeti Parasztpártba.  
A Szabad Szó több, főként a szövetkezeti mozgalommal foglalkozó cikkét meg-
jelentette. 1940-től Kárpátalján teljesített katonai szolgálatot. 1945 februárjában 
visszatért Bogácsra, és megszervezte a NPP, majd a MADISZ helyi szervezetét is. 
Részt vett a helyi földosztásban. 1945 tavaszától az NPP dél-borsodi szervezője 
volt. 1946-ban az NPP miskolci pártiskoláján tanult. 1945 és 1950 között a bor-
sodi Törvényhatósági Bizottság tagja. 1947-től az NPP északkelet-magyarországi 
titkára. 1950-től a Borsod Megyei, 1952-től a Miskolc Városi Tanács osztályveze-
tője. 1950 után negyven éven át a Borsod Megyei Tanács tagja, 1954 és 1980 kö-
zött a megyei tanács végrehajtó bizottságának tagja. 1953–58, majd 1971–80 kö-
zött országgyűlési képviselő. 1954-től a Hazafias Népfront tagja, 1966-tól 1979-ig 
Borsod megyei titkára. 1972-ben kezdeményezte a Tokaji Írótábor megrendezését, 
melynek 1978-ig fő szervezője is maradt. 1989-ben a miskolci Veres Péter Társa-
ság, valamint a Magyar Néppárt egyik alapító tagja volt. 2008-ban hunyt el.

 
1926-ban született Budapesten. Apja 

könyvelő, pénztáros, vállalkozó volt. A Szemere utcai elemi iskolába járt, majd a 
Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett 1944 májusában. Érettségi után 
munkaszolgálatra hívták be, ahonnan megszökött. 1945-ben belépett a Nemze-

Hegedűs Györgyi 

Hegyi Imre 

Herskó János 
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ti Parasztpártba, majd 1946-ban átlépett az MKP-ba. 1945 és 1949 között alkal-
mi munkák mellett a Pázmány Péter Tudományegyetemen filozófiát, esztétikát 
és művészettörténetet hallgatott. Közben Gertler Viktor filmiskolájába járt, ahol 
1949-ben rendezői diplomát szerzett. 1948-ban felvették a filmgyárba. 1949-től 
1951-ig a moszkvai Filmművészeti Főiskola ösztöndíjasa volt. Rövidfilmeket, 
majd 1953-tól játékfilmeket rendezett. 1952-től a Színház- és Filmművészeti Főis-
kola tanára, később főigazgató-helyettese lett. A Hunnia Filmstúdió vezetője volt. 
1970-ben emigrált. Svédországban telepedett le, a svéd Film- és Színházművésze-
ti Főiskola tanára, majd 1988-tól rektora. 1994 után a Színház- és Filmművészeti 
Főiskola vendégtanára lett. 2011-ben hunyt el.

1921-ben Tatabányán született sokgyer-
mekes munkáscsaládban. A polgári iskola elvégzése után 1937-től bányászlakatos-
nak tanult, 1939-ben szabadult fel, de közben már a tatabányai bányánál helyez-
kedett el. Az ökölvívó ifjúsági válogatott tagja volt. 1939-ben belépett a Magyar 
Szociáldemokrata Pártba. 1942-ben egy intézkedő csendőr megsebesítéséért tíz 
év börtönbüntetésre ítélték. Szökési kísérlete miatt a fronton szolgáló büntetőszá-
zadba került. 1944-ben szovjet fogságba esett. Szaratovban antifasiszta iskolába 
járt. 1945 októberében tért vissza Magyarországra. A tatabányai bányánál vájár-
ként dolgozott tovább. Belépett a Magyar Kommunista Pártba. 1948-tól Buda-
pesten a Gyorsforgácsoló Szerszámok Gyárában lakatos, az üzemi bizottság tit-
kára. 1950-ben behívták katonának, a Zalka Máté Törzstiszti Iskolában tanult. 
Az iskola elvégzése után 1952–53-ban a esztergomi híradós zászlóalj parancsnoka 
hadnagyi, majd főhadnagyi rangban. 1954-ben kérvényezte a leszerelését. Az Uni-
verzálnál helyezkedett el, majd a Fémmunkás Vállalatnál lett épületlakatos. 1956 
októberében nemzetőrnek jelentkezett. Budapesten, 1956 decemberében pedig 
Tatabányán részt vett a fegyveres harcokban. 1958-ban hat év börtönbüntetésre 
ítélték. 1960-ban szabadult. 1960 és 1968 között a Vegyiműveket Szerelő Válla-
latnál szerszámkészítő és hegesztő, üb-titkár, majd a Budai Tégla- és Cserépipari 
Vállalat kísérleti műhelyének vezetője. 1970-től 1981-es nyugdíjba vonulásáig a 
Budamovil égisze alatt iraki nagyvállalati beruházásokon dolgozott. 

1929-ben született Egerben. Apja vasúti 
mérnök volt, a MÁV főtanácsosa, köztisztviselőként a nevét Ivánfira magyarosí-
totta. Ivánfi Jenő előbb a Szent Bernát Ciszterci Gimnáziumban tanult Egerben, 
majd a miskolci Fráter György Minorita Gimnáziumban érettségizett 1947-ben. 
A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán kezdte meg felsőfokú 
tanulmányait, ahonnan Mindszenty József hercegprímás melletti megnyilatkozá-
sai miatt eltávolították. Egyetemi tanulmányait 1949 őszétől az Eötvös Loránd 

Homola László

Ivánfi (Ivancsics) Jenő 
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Tudományegyetemen folytathatta. 1952-ben vegyészmérnöki oklevelet szerzett.  
A Borsodi Vegyipari Tröszthöz került. 1954-től a Veszprémi Nehézvegyipari Ku-
tató Intézetben dolgozott kutatómérnökként. Az 1956-os forradalom leverése 
után emigrált. 1956 decemberében az alsdorfi Eschweiler Bergwerksverein Haupt-
laboratoriumába került mint analitikus mérnök. 1961 nyarán visszatért Magyar-
országra a családjához. Segédmunkásként dolgozott, majd 1961 végén a Tiszai Ve-
gyi Kombinát új, tiszaújvárosi Lakkfestékgyárában kapott ismét kutatómérnöki 
állást. 1972-től a kazincbarcikai Borsodi Vegyi Kombinátnál dolgozott, 1982-től 
termékigazgatóként. 1989-ben nyugdíjba vonult. Belépett a Kereszténydemokrata 
Néppártba és annak helyi szervezetét vezette Kazincbarcikán. 1990 és 1994 kö-
zött Kazincbarcika alpolgármestere, 1994-től 1998-ig a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Közgyűlés tagja volt. 

1926-ban született Budapesten, sokgyer-
mekes munkáscsaládban. A Mária Valéria-telepen laktak. Az elemi iskola elvég-
zése után festőnek tanult. 1943-ban szabadult fel mint festő-mázolósegéd. 1944 
márciusában elvitték leventének. Kassa környékén kapott kiképzést, ahonnan 
1944 decemberének elején néhány társával megszökött. A napraforgóolaj-gyár-
ban, majd a gyapjúbegyűjtőben dolgozott. 1949 és 1951 között sorkatonai szol-
gálatot teljesített. 1951 után a Húsnagykereskedelmi Vállalatnál volt árukihordó. 
Az 1956-os forradalom idején több fivérével együtt a Tompa–Ráday utcai felkelő-
csoportban harcolt. 1957-ben letartóztatták, tizenöt év börtönbüntetésre ítélték. 
1963-ban szabadult. Nyugdíjba vonulásáig szállítómunkásként dolgozott a Budai 
Tempo Szövetkezetnél.

1925-ben született Temerinben (ma 
Szerbia). Apjának téglagyára volt, anyja középbirtokos családból származott. Apja 
korai halála miatt tizenegy évesen kellett átvennie a gyár igazgatását. Miután a 
gyárat értékesítették, beiratkozott a szabadkai gimnáziumba. 1944-ben hadiérett-
ségit tett. 1944 októberében a partizánok előrenyomulása elől Budapestre, a nagy-
bátyjához menekült. Tankcsapdák építésére a Balatonhoz vitték, itt esett szovjet 
fogságba. 1945 januárjában tíz év kényszermunkára ítélték, és a Szovjetunióba 
hurcolták. A Gulag különböző munkatáboraiban dolgozott. 1955-ben térhetett 
vissza Magyarországra. Jugoszláv állampolgárként csak vidéken kaphatott mun-
kát. Békéscsabán lett betegellenőr. 1956 nyarától a budapesti Zemagnál raktári 
munkás, később a BHG-ben, valamint az óbudai Rádiótechnikai Gyárban alkal-
mazták. A hetvenes évek közepétől idegenvezetőként és tolmácsként dolgozott. 

Kabelács Károly 

Kalmár Sándor 
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1914-ben született Baján egy pedagógus-
család harmadik gyermekeként. 1926-tól Németországban, az Angolkisasszonyok 
zárdájában tanult, majd Szegeden folytatta tanulmányait. Az egyetemen magyar–
német szakos volt, itt került kapcsolatba a Szegedi Fiatal Művészek Kollégiumá-
val. 1934-től három évig au pair volt Angliában, majd itthon dolgozott idegen 
nyelvi levelezőként. 1943-ban belépett a Szociáldemokrata Pártba. Ugyanebben az 
évben a Svéd Vöröskereszt alkalmazta. Részt vett az antifasiszta ellenállásban, a 
vészkorszak idején az embermentésben. 1945–46-ban a Hazahozatali Kormány-
hivatal munkatársa lett, majd a British Councilnál dolgozott előadóként, később 
titkárként. 1947-ben a II. kerületi választási bizottság elnökeként megpróbálta 
megakadályozni a kékcédulás csalásokat, ezért a választások másnapján elhurcol-
ták. A magyar hatóság átadta a szovjet állambiztonsági hatóságoknak, akik ítélet 
nélkül a vorkutai kényszermunkatáborba szállították. 1953 végén térhetett vissza 
Magyarországra. 1956-tól az Európa Kiadó munkatársa, majd főszerkesztője volt. 
1957-ben rehabilitálták. A Károlyi-hagyaték gondozója volt. Embermentő tevé-
kenységéért több kitüntetésben is részesült, 1985-ben megkapta a Jad Vasem In-
tézet által alapított Világ Igaza kitüntetést. 1986-ban József Attila-díjjal tüntették 
ki. 1999-ben Budapesten halt meg. 

1917-ben született Segesváron. Apja vasu- 
tas volt. Családja Erdély elcsatolása után Magyarországra költözött. 1935-ben 
Szekszárdon érettségizett. Még középiskolásként bekapcsolódott a Soli Deo 
Gloria mozgalomba. Előbb a budapesti, majd a kolozsvári református teológián 
tanult. 1939-ben a Magyar Út című újság munkatársa, Alsónyéken népfőiskolát 
szervezett. A Magyar Élet Pártja titkáraként szociológiai kutatásokat végzett, de 
Teleki Pál öngyilkossága után lemondott tisztségéről. 1941 szeptembere és 1944 
decembere között karpaszományos honvéd. 1945 tavaszán belépett a Nemzeti Pa-
rasztpártba. 1945 nyarától a Magyar Parasztszövetség művelődési osztályának ve-
zetője. Parasztpárti sajtóorgánumokban publikált. 1947 januárjában a parasztszö-
vetség más vezetőivel együtt letartóztatták, és a Magyar Közösség elleni perben 
három és fél év kényszermunkára ítélték. Büntetését többször meghosszabbítot-
ták, végül 1953-ban szabadult. Különféle segédmunkák után a Képzőművészeti 
Alapnál lett textilfestő, majd 1956 júniusától gazdasági vezető. Az 1956-os forra-
dalom idején részt vett a parasztpárt (Petőfi Párt) és a Parasztszövetség újjászerve-
zésében. 1957-től vízvezeték-szerelő. 1968 után előbb a Csepel Műveknél, majd a 
Vegyiműveket Tervező Vállalatnál dolgozott műszaki fordítóként.

Magyarókereken (ma Románia) született 
1919-ben. Apja tanító volt, korán meghalt. 1944-ben államtudományi doktorá-
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tust szerzett a kolozsvári tudományegyetemen. Részt vett a katolikus szociális 
mozgalmak munkájában. 1941–44-ben a kolozsvári Hivatásszervezet titkára, 
1943–44-ben a városháza szociális fogalmazója volt. 1944 őszén családjával Bu-
dafokra, felesége szüleihez költözött. A Belügyminisztérium közigazgatási osztá-
lyán helyezkedett el. Részt vett az üldözöttek mentésében és 1944 novemberében 
az akkor még illegális Demokrata Néppárt megalapításában. 1945 tavaszán Bu-
dafokon részt vett az élet újraindításában. 1945–47-ben ismét a Belügyminiszté-
riumban dolgozott. 1946–49 között tagja volt a DNP végrehajtó bizottságának. 
1947–48-ban országgyűlési képviselő, a frakció titkára volt. Miután 1948 nyarán 
megfosztották mandátumától, visszavonult a közélettől. 1949-től előbb harisnya-
kötésből tartotta el családját, majd az Új Ember katolikus hetilap kiadóhivatala 
alkalmazta pénzbeszedőként, illetve fűtőként. 1953-ban megszervezte a feloszla-
tott szerzetesrendek tagjainak megélhetést biztosító Solidaritas Háziipari Szövet-
kezetet. 1953–59 között az Állami Egyházügyi Hivatal kezdeményezésére rend-
őri felügyelet alatt állt. 1956-ban tagja volt a budafoki forradalmi bizottságnak, 
és részt vett a DNP újjászervezésében. 1957 júliusában Kistarcsára internálták, és 
azzal a feltétellel engedték szabadon, hogy aláírt egy ügynöki beszervezési nyilat-
kozatot. Ebben vállalta – amit jogszerűen nem tagadhatott meg –, hogy minden 
esetben jelentést tesz, ha népköztársaság-ellenes cselekményekről tudomást sze-
rez. Tényleges ügynöki jelentést nem tett. 1962-ben jogi diplomát szerzett Pécsen, 
ezt követően 1980-ig az Új Ember kiadóhivatala vezetője, illetve 1989-ig a Szent 
István Társulat jogtanácsosa. 1988-ban megalapította a Márton Áron Társaságot. 
1989-ben részt vett a Kereszténydemokrata Néppárt újjászervezésében, 1990 má-
jusáig a párt elnöke, majd tiszteletbeli elnöke volt. 1990-ben, majd az 1994–98-as 
ciklusban országgyűlési képviselő. 1990–94 között a Magyar Köztársaság vatiká-
ni és a Máltai Lovagrendnél akkreditált nagykövete. 1997. október 25-én lemon-
dott a tiszteletbeli pártelnökségről, felfüggesztette párttagságát, és visszavonult a 
közélettől. 2013-ban Budapesten halt meg. 

1912-ben Kaposvárott született. Apja 
vasúti tisztviselő volt. Az érettségi után 1930-ban jelentkezett a kaposvári hon-
véd gyalogezredbe. 1931-től 1935-ig a Ludovika Akadémián tanult. Kaposvárott 
szolgált, majd 1939 és 1942 között a Honvéd Hadiakadémián tanult. 1942 nya-
rán mint vezérkari százados frontszolgálatot teljesített a Don mellett, a 2. magyar 
hadseregnél. A Hadiakadémia elvégzése után vezérkari tisztként a Honvédelmi 
Minisztérium szervezési osztályának egyik alosztályát vezette. Közben többször 
hadi szolgálaton volt. 1944 októberében nem esküdött fel Szálasi Ferencre. 1945 
márciusában a kőszegi dandár vezérkari főnöke, majd dandárparancsnoka. Mi-
után a várost átadta a szovjet csapatoknak, szovjet fogságba került. A deportálás 

Király Béla 

02_KOROSI.indd   124 2015.11.02.   9:42



125Kőrösi Zsuzsanna–Somlai Katalin 1945 az emlékeinkben

közben megszökött. 1945 júliusában belépett az MKP-ba, az év végén igazolták. 
1946-tól az 1. honvéd gyaloghadosztály vezérkari főnöke őrnagyi, majd alezredesi 
rangban. 1947–48-ban a HM kiképzési osztályának vezetője. 1949-ben ezredes-
sé, majd 1950-ben vezérőrnaggyá léptették elő. 1951-től a Honvéd Akadémia pa-
rancsnoka. 1951 augusztusában koholt vádakkal letartóztatták, és halálra ítélték. 
1952 januárjában az ítéletet életfogytiglani börtönbüntetésre változtatták. 1956 
szeptemberében szabadult. A forradalom idején rehabilitálták. A Forradalmi Kar-
hatalmi Bizottság elnökévé választották. A november 4-i nagykovácsi csata után 
emigrált. 1957-től a strasbourgi Magyar Forradalmi Tanács alelnöke. 1959-ben az 
Egyesült Államokban telepedett le. 1966-ban a Columbia Egyetem történelem 
szakán doktorált. 1971-től a New York-i Városi Egyetem professzora. 1989-ben 
hazatért Magyarországra, felmentették az ellene korábban felhozott vádak alól. 
1990-ben vezérezredessé léptették elő. 1990 és 1994 között országgyűlési képvise-
lő. 2004-ben az MTA külső tagjává választották. 2009-ben hunyt el.

1921-ben született Budapesten. Apja el-
szegényedett erdélyi középnemesi családból származott. Anyja apai ágon német, 
anyai ágon székely eredetű. Apja 1919-ben, anyja 1920-ban települt át Erdélyből. 
Anyja néhány hónapig vagonlakóként élt. Apja állami alkalmazott, a Pénzügy-
minisztériumban miniszteri tanácsos volt, anyja háztartásbeli. Erzsébet a Szent 
Orsolya-rend gimnáziumában érettségizett 1940-ben, majd a Gyógyszerésztudo-
mányi Karon tanult egy évig. 1942 szeptemberében kötött házasságot dr. Török 
Zoltánnal. Beregszászba, majd Ilosvára költöztek. Férjét, aki bíróként dolgozott, 
1944-ben behívták katonának, 1945 őszén tért haza a hadifogságból. Erzsébet a 
háború után egy építésziroda titkárnőjeként dolgozott, 1949-ben a Szabványügyi 
Hivatalban helyezkedett el könyvtárosként. Sokáig szüleivel és testvére családjá-
val laktak együtt. 1976-tól nyugdíjas. 

1939-ben Budapesten született asszimi-
lálódott zsidó családban. Szülei fogorvosok voltak. Apja 1942-ben bevonult mun-
kaszolgálatra, és vélhetően 1943-ban a Don-kanyarban meghalt. A zsidóüldözést 
Budapesten bujkálva vészelte át anyjával. 1957-ben érettségizett az ELTE Apáczai 
Csere János Gyakorlógimnáziumban. 1962-ben az ELTE BTK latin–magyar 
szakán szerzett tanári diplomát. 1963-tól a Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975-től 
az Európa Könyvkiadó szerkesztője volt. A hetvenes években került kapcsolatba 
a demokratikus ellenzékkel, 1979-ben aláírta a Charta ’77 tagjaival szolidaritást 
vállaló nyilatkozatot, ezért elbocsátották állásából. Ezután könyvesbolti eladó-
ként, majd nyelvtanárként dolgozott. 1981-ben a demokratikus ellenzék szamiz-
dat lapja, a Beszélő munkatársa lett. 1988-ban a Szabad Kezdeményezések Hálóza-
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ta, majd a Szabad Demokraták Szövetsége alapítója, 1990–98 között országgyű-
lési képviselő volt. 1990–94 között a Beszélő főszerkesztője. A Magyar Helsinki 
Bizottság jogvédő szervezet egyik alapítója, 1994-től ügyvezető igazgatója, majd 
2007-ig elnöke volt. 2002-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisz-
tikeresztjét.

1930-ban született Budapesten. Apja er-
délyi középbirtokos családból származó katonatiszt volt. Rákosligeten járt polgári 
iskolába, majd különbözeti vizsgával gimnáziumba került. A gimnázium befeje-
zése előtt, 1948-ban jelentkezett a Kossuth Akadémiára. 1949-ben alhadnaggyá 
avatták. A Honvédelmi Minisztérium hadműveleti osztályára került. 1950 szep-
temberétől a Gyöngyösön állomásozó 18. páncéloshadosztálynál szolgált. 1951-
ben Tatára, zászlóaljparancsnoki tanfolyamra küldték. 1951-től 1953-ig a Zrínyi 
Katonai Akadémián tanult. 1953-tól Budapesten a 11. Gépkocsizó Hadtest Pa-
rancsnoksága hadműveleti osztályán szolgált századosi rangban. 1954 őszétől a 
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Páncélos Tanszékének tanára. Az 1956-os for-
radalom idején Nagy Imre miniszterelnök védelmére a Parlamentbe rendelték. 
1956 novemberének közepén megtagadta a tiszti nyilatkozat aláírását, és leszerelt. 
Sofőrként helyezkedett el. Jogosítványát, katonakönyvét bevonták, 1958-ban le-
fokozták. Munka mellett elvégezte a Közgazdasági Egyetemet. 1962 és 1965 kö-
zött könyvelő, később elnök-agronómus lett a magyargéci tsz-nél. Ezt követően 
az Olajtervnél volt előadó, osztályvezető, végül megbízott osztályvezető 1978-ig. 
1978-tól 1983-ig az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt közgazdasági osztályát ve-
zette. Az Agroimpex gazdasági igazgatóhelyettese volt. 1986 és 1990 között, nyug-
díjazásáig, a Magyar Nemzeti Banknál közgazdászként dolgozott.

1919-ben született Rákospalotán. Apja 
neves órásmester volt. 1930-ban csatlakozott a cserkészmozgalomhoz. 1934–37 
között esztergályosnak tanult a Ganz Vagon- és Gépgyárban. 1939-ben belépett 
a Szociáldemokrata Pártba. A második világháború alatt többször behívták ka-
tonának, Kassán, a Délvidéken és Erdélyben harcolt. Ausztriában amerikai, majd 
szovjet hadifogságba esett. 1945 szeptemberében engedték haza a iaşi-i gyűjtőtá-
borból. 1945-ben sógorával Pálfára jártak le mozit csinálni, majd rövid ideig egy 
magánműhelyben volt esztergályos. 1946 elejétől a Ganz Vagon- és Gépgyárban 
dolgozott. Munka mellett elvégezte a gépipari technikumot. 1956-ban a Ganz 
Vagon- és Gépgyár munkástanácsának elnökévé választották. 1958-ban négy év 
börtönbüntetésre ítélték. 1959-ben szabadult. Az Irodagép és Finommechanikai 
Vállalatnál helyezkedett el. 1979-ben nyugdíjba vonult. 

Láposi Sándor
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1929-ben született Budapesten értelmi-
ségi családban. Apja, Litván József a Budakalászi Textilművek igazgatója, a Gali-
lei-kör, majd a Magyar Radikális Párt tagja volt. A Werbőczy István Gimnázium-
ban érettségizett, 1946 és 1950 között a budapesti tudományegyetem történelem 
és politikai gazdaságtan szakjain tanult tovább, később szociológiát hallgatott. 
1947-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba, aktívan részt vett a kommunis-
ta ifjúsági mozgalomban, majd a pártoktatásban. Katonai szolgálata után 1952-
től középiskolai tanárként dolgozott, a Huba utcai vendéglátó-ipari technikum 
igazgatóhelyettese volt. Az ötvenes évek közepétől a Nagy Imre körül kialakult 
pártellenzékhez tartozott. 1956. március 23-án a XIII. kerület pártaktíva-ülésén 
nyilvánosan követelte Rákosi Mátyás lemondását. Az 1956-os forradalom idején 
tagja volt a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának, valamint a XII. ke-
rületi nemzeti bizottságnak. A forradalom leverése után részt vett a Magyar De-
mokratikus Függetlenségi Mozgalomban, amiért tanári állásából elbocsátották, 
internálták, majd 1959-ben hat év szabadságvesztésre ítélték. 1962-ben szabadult. 
Az Árpád Gimnáziumban helyezkedett el könyvtárosi, illetve tanári munkakör-
ben. 1972-től az MTA Történettudományi Intézetének munkatársa. 1985-ben 
jelen volt az ellenzéki mozgalmak monori találkozóján. 1991-től 1999-ig az 1956-
os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete alapító 
igazgatója, 1995–99 között az ELTE Szociológiai Intézetének egyetemi tanára is 
volt. A történelemtudományok doktora. 2006-ban hunyt el.

1923-ban született Csornán. Apja tanító 
volt. A soproni Bencés Gimnázium elvégzése után a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem magyar–francia szakán folytatta tanulmányait. Felvételt nyert az Eötvös-
kollégiumba. 1944 őszén egyetemista társaival csatlakozott a Táncsics zászlóalj-
hoz. 1945-től a kommunista párt tagja. A Valóság egyik alapítója, 1947 és 1949 kö-
zött felelős szerkesztője. Egyetemi tanulmányai végeztével az MDP Pártközpont 
Propaganda Osztályára került, majd a Szikra Könyvkiadó lektora és párttitkára 
lett. Később az Országos Könyvhivatalba, majd a Népművelési Minisztérium 
Könyvkiadói Osztályára nevezték ki. 1952-ben kizárták a Magyar Dolgozók Párt-
jából, majd 1955-ben visszavették. A Nagy Imre körül kialakult ellenzékhez tarto-
zott. 1956 áprilisában felszólalt Rákosi Mátyás ellen az Írószövetségben, amiért is-
mételten kizárták a pártból. 1956 októberének végén a Magyar Értelmiség Forra-
dalmi Bizottságának egyik kezdeményezője. A forradalom leverése után többször 
kihallgatták, de eljárás nem indult ellene. Néhány évig publikálási tilalom alatt 
állt. 1957 elejétől az MTA Irodalomtörténeti Intézet munkatársa, osztályvezető-
je, irodalomtörténész. 2001-ben hunyt el.
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1924-ben született Budapesten Schütz 
Gábor néven. Apja gyermekorvos volt. A Trefort utcai főgimnázium után 1932 és 
1935 között a Kertészeti Tanintézetben tanult, majd beiratkozott a Műegyetem 
mezőgazdasági karára, de tanulmányait 1939-ben félbe kellett szakítania, mert 
behívták katonának. A nevét ekkor magyarosította. Leszerelése után 1941-től ura-
dalmi segédtiszt volt Tolmácson. 1941-ben Pesten helyezkedett el kertépítő mér-
nökként. 1943-ban behívták munkaszolgálatra. 1944-ben megszökött, és átállt a 
szovjet csapatokhoz. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba. A Nagy-
budapesti Földigénylő Bizottság elnöke, a Földművelésügyi Minisztérium tisztvi-
selője volt. 1946 novemberétől Zemplén megyében az MKP szervezőtitkára. 1948 
nyarától az MDP KV mezőgazdasági osztályán dolgozott, majd a Földművelési 
Minisztériumban minisztériumi tanácsos lett. 1951-ben elbocsátották, a soroksári 
tangazdaság igazgatójává fokozták le. A Nagy Imre-féle politikai vonal támogató-
ja volt, ezért 1955-ben kizárták a pártból, és állását is elvesztette. Az 1956-os for-
radalom alatt kapcsolatban állt a Magyar Írók Szövetségével, a Forradalmi Karha-
talmi Bizottsággal és több fegyveres csoporttal. Aktívan részt vett a forradalom 
leverése utáni szellemi ellenállásban. 1956 decemberében emigrált. Családjával 
Svájcban telepedtek le. Dübendorfban segédmunkás, majd kertész, részlegvezető 
egy mezőgazdasági gépeket forgalmazó cégnél. 1958-tól a Massey-Ferguson svájci 
lerakatánál igazgató asszisztens. Munka mellett pszichológussá képezte át magát. 
Az Alkalmazott Pszichológiai Intézetben kapott állást. 1967-től a Dichter Inté-
zetben volt közvélemény-kutató. 1969 és 1972 között az Isopublicnál projektveze-
tő. Ezt követően könyvelőként, később pénzügyi vezetőként dolgozott egy nyelv-
iskolában. 1982-ben ment nyugdíjba. Az emigráns Irodalmi Ujság Baráti Körének 
megalapítója. 2000-ben meghalt.

(Anna Márk) 1928-ban született Bu-
dapesten értelmiségi családban. 1940-ig szüleivel anyai nagyapja, Vészi József, a 
Pester Lloyd főszerkesztője otthonában élt. 1944-től a zsidóüldözések miatt buj-
kálni kényszerült. 1946 és 1947 nyarát Vilt Tibor budafoki művésztelepén töltöt-
te. 1946-ban beiratkozott a Képzőművészeti Főiskolára, ahol Berény Róbert lett 
a mestere. 1946 és 1947 nyarát a Vilt Tibor által szervezett budafoki művésztele-
pen töltötte. Nem tartozott az Európai Iskolához (már csak fiatal koránál fogva 
sem), de barátaival rendszeresen látogatta a csoport festőinek műtermét. 1950-től 
az Állami Bábszínház díszletműhelyében dolgozott Bródy Verával, Jakovits Jó-
zseffel és Ország Lilivel. 1956-ban későbbi férjével, Czitrom Gáborral elhagyta 
Magyarországot. 1959-ig Németországban, Saarbrückenben éltek, majd Párizsban 
telepedtek le. 1982 és 1984 között a párizsi Cité des Arts ösztöndíjasa volt. 1964 
óta számtalan önálló kiállítása volt európai galériákban. 1980-tól jelennek meg 
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művészkönyvei. Európa számos közgyűjteményében vannak alkotásai. Magyaror-
szágon alkotásaiból 1990-ben a budapesti Vasarely Múzeumban, 2004-ben pedig 
a Fővárosi Képtárban rendeztek kiállítást.

1920-ban született jómódú polgári csa-
ládban Budapesten. Apja bankár volt. A Szent Imre Gimnáziumban érettségizett, 
1938-tól a Pázmány Péter Tudományegyetem néprajz szakán tanult, ahol Györffy 
István és Erdei Ferenc is a tanára volt. Hatásukra a negyvenes évek elejétől falu-
kutatással kezdett foglalkozni. 1943-ban megvédte Kertek és tanyák Nagykőrösön 
című doktori disszertációját. 1944-ben behívták katonának, fogságba esett. 1944 
végén a szovjet csapatokkal tért vissza Magyarországra. Kecskeméten részt vett a 
földosztásban, majd Bibó István mellett a Belügyminisztérium törvényelőkészítő 
osztályán dolgozott. A Valóság című folyóirat egyik alapítója és szerkesztője volt 
1947-ig. Ezt követően a Szabad Szó és a Válasz, valamint a Kelet-európai Tudomá-
nyos Intézet munkatársa. 1948 és 1951 között a Magyar Közgazdaságtudományi 
Egyetem oktatója volt. Az 1956-os forradalom idején az Országos Nemzeti Bizott-
ság főtitkára, a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának tagja. 1957 február-
jában letartóztatták, és tíz év börtönbüntetésre ítélték. 1961-es kiszabadulása után 
előbb a Szerzői Jogvédő Hivatalban dolgozott, majd 1962-től a Móra Kiadónál 
volt szerkesztő, ismeretterjesztő ifjúsági kiadványok szerzője. A hatvanas évek kö-
zepétől ismét falukutatással foglalkozott. 1997-ben hunyt el.

1922-ben született Békéscsabán, gazdál-
kodó családban. Általános és középiskolai tanulmányait Békéscsabán végezte, 
majd 1944-ben Budapesten jogi diplomát szerzett. 1944 nyarán nem tett eleget a 
bevonulási felhívásnak, 1945 februárjában viszont önként jelentkezett az új ma-
gyar hadseregbe a náci Németország elleni harcra. Augusztusban belépett a kom-
munista pártba. 1945–48 között Békés, majd Zala megyében volt jegyző. 1948-
ban átigazolták az MDP-be, de néhány hónappal később koncepciós váddal kizár-
ták. Egy ideig szülei gazdaságában volt segítő családtag, majd önálló gazdálkodás-
ba fogott. 1952-től könyvelőként dolgozott. 1956-ban munkahelye, a Békéscsabai 
Kézműipari Vállalat munkástanácselnökévé, valamint a városi munkástanács 
elnökhelyettesévé választották. 1958-ban másodfokon két év börtönbüntetésre 
ítélték. Szabadulása után segédmunkás, majd fordító és belső ellenőr volt Buda-
pesten. 1983-ban nyugdíjba ment. 1992-ben a Független Demokratikus Magyar-
országért Emlékéremmel tüntették ki. 2002-ben halt meg.

1920-ban született Debrecenben, mun-
káscsaládban. Szabómunkás apja a ruházati munkások szakszervezetének elnöke 
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volt a húszas évek első felében. Molnár Zoltán 1940-től fémipari szakiskolába járt, 
és bekapcsolódott az illegális ifjúsági mozgalomba. 1942-ben bevonult, 1944-ben 
hadifogságba esett. 1945 januárjában tért vissza Magyarországra, azonnal tagja 
lett az MKP debreceni pártvezetőségének. 1945 márciusától miniszteri biztosként 
irányította a földosztást Biharban. 1945 áprilisától az MKP Hajdú-Bihar megyei 
titkára. 1948 és 1950 között az MKP/MDP Somogy megyei titkára. 1950-ben le-
váltották, és kizárták a pártból. Az Épületelemgyárban lett munkaverseny-szer-
vező, majd üzemvezető. Írással foglalkozott. 1954-től az Irodalmi Ujság, később a 
Szabad Nép munkatársa. 1956 augusztusában visszavették a pártba, szeptember-
ben az Írószövetség vidéki titkárává választották. Az 1956-os forradalom idején 
ebben a pozíciójában a vidéki szervezetekkel tartotta a kapcsolatot. 1956 decem-
berében letartóztatták, és három év börtönbüntetésre ítélték. 1959-ben szabadult. 
Üzemi lapoknak dolgozott. 1963 után 1981-ig, nyugdíjba vonulásáig az Élet és Iro-
dalom rovatvezetője, majd főmunkatársa volt. 2009-ben hunyt el.

1911-ben született Budapesten. Apja 
könyvelő, anyja pénztáros volt. A polgári iskola elvégzése után szerszámkészítő 
lakatosnak tanult. 1928-ban szabadult fel. A Ganz Vagon- és Gépgyárban, majd 
az Óbudai Hajógyárban helyezkedett el. 1934-től a Vas- és Fémmunkások Szak-
szervezete, 1935-től a Magyar Szociáldemokrata Párt tagja. 1936–38-ban az Op-
tikai Műveknél idomszerész. 1938 és 1948 között az Egyesült Izzólámpa és Villa-
mossági Rt. alkalmazottja, műhelybizalmi, 1944 decemberétől a gyár főbizalmija. 
1948-ban lemondott tisztségéről, és kilépett a gyárból. Az SZDP-ből kizárták. 
Szerszámkészítő kisiparosként dolgozott tovább. 1950-ben letartóztatták, és kém-
kedés vádjával tizenhárom év fegyházbüntetésre ítélték. 1955-ben szabadult, 1962-
ben rehabilitálták. 1956-tól 1971-es nyugdíjazásáig a Remixben dolgozott gyárt-
mányfejlesztő kutatóként és műszaki fordítóként. Átmenetileg a gyár nemzetközi 
kapcsolatok csoportjának vezetője is volt.

1937-ben született Nádasdladányban, 
arisztokrata családban. Szüleivel és két nővérével nyolcéves koráig a dédapja által 
épített nádasdladányi kastélyban élt. 1944. október 26-án szovjet katonák harc 
közben lelőtték az apját, ezután a front közeledtével a család Ausztriába mene-
kült. 1945 végén tértek haza, de nem költözhettek vissza a kastélyukba, korábbi 
főintézőjük házában telepedtek le. 1948-ban felköltöztek Budapestre. 1951-ben 
rokonokhoz került, Dunaharasztiba. 1956-ban érettségizett a Kecskeméti Piaris-
ta Gimnáziumban, majd a Kecskeméti Konzervgyárban dolgozott segédmunkás-
ként. 1956 novemberében a zöldhatáron át Ausztriába menekült, Kanadába emig-
rált. 1957-től a közgazdaságtant tanult az USA-ban. 1962-ben visszatért Kanadá-
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ba. Kezdetben szállodai menedzseléssel foglalkozott. A hatvanas évek végén fo-
tóstúdiót nyitott, azonban két év után tönkrement. Ezt követően a Rémy Martin 
Vállalat marketingmenedzsere lett. 1969-ben látogatott először Magyarországra. 
1991-ben létrehozta a környezet- és természetvédelemmel, illetve művészetekkel 
foglalkozó Nádasdy Alapítványt és Nádasdy Akadémiát. Sikerült elérnie a ná-
dasdladányi kastély helyreállításának megkezdését, majd részleges helyreállítását. 
1998-ban végleg hazatelepült. Az alapítvány húszéves munkáját 2008-ban Magyar 
Örökség Díjjal jutalmazták. 2013-ban hunyt el Budapesten. 

1919-ben született Rosenzweig Irénként a 
Szabolcs megyei Nyíracsádon, szegényparaszti családban. Szülei egy Újléta mellet-
ti tanyán gazdálkodtak, de 1929-ben, a nagy gazdasági válság miatt elárverezték a 
tanyát, és a család Debrecenbe költözött. 1930-ban az anyja meghalt hastífuszban.  
A nehéz anyagi körülmények ellenére az Izraelita Polgári Leányiskolában, majd 
méltányosságból a Női Felsőkereskedelmi Iskolában tanult, 1938-ban érettségizett. 
1937-től részt vett a szociáldemokrata párt legális keretei között működő kommu-
nista csoportok munkájában. 1944 júniusában Auschwitzba deportálták, majd Glei- 
witzben volt rabmunkás. 1944 februárjában társaival együtt ismét bevagonírozták, 
Drezda felé indultak. Leugrott a vonatról, de elfogták, és Theresienstadtba, a Gesta-
po börtönébe zárták. Négy hónap fogság után, 1945. május 5-én szabadult. 1945 jú-
niusában házasságot kötött Németi Józseffel, aki a kommunista pártban dolgozott 
vezető beosztásokban, majd 1953 után több évre Moszkvába küldték pártfőiskolára. 
Irén a nőmozgalomban dolgozott, majd pártiskolákban tanított történelmet. 1955-
ben a budapesti pártközpontba helyezték át. 1957-ben kinevezték a Nők Lapja fő-
szerkesztő-helyettesének. 1959 tavaszától 1986-ig a lap főszerkesztője volt. 1987-től 
nyugdíjas. 1971-ben Rózsa Ferenc-díjjal, 1994-ben Aranytoll-díjjal tüntették ki.

1913-ban Pécsett született polgári család-
ban. A budapesti Műegyetem építészkarán kezdte meg tanulmányait. Az illegá-
lis baloldali mozgalomban való részvétele miatt az 1931-es biatorbágyi merénylet 
után letartóztatták, tíz hónap börtönbüntetésre ítélték, és kizárták az egyetemről. 
Tanulmányait Brnóban folytatta, majd a zürichi műszaki egyetemen fejezte be. 
Párizsba költözött, August Perret irodájában dolgozott. Csatlakozott a francia-
országi magyarok szociáldemokrata köréhez, amelynek vezetője Károlyi Mihály 
volt. A háború kitörésekor jelentkezett a francia hadseregbe, leszerelése után részt 
vett a kommunista ellenállásban. 1945 júniusában érkezett haza. 1946-tól az Épí-
tésügyi Minisztériumban, illetve a Fővárosi Munkaügyi Tanácsnál dolgozott. 
Tagja lett az Új Építészek Körének. 1949-ben letartóztatták, és a Rajk-perben ko-
holt vádakkal tizenöt év börtönbüntetésre ítélték. 1954-ben szabadult. Csatlako-
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zott a Nagy Imrét körülvevő értelmiségi csoporthoz. 1955-től az Országos Építés-
ügyi Hivatal csoportvezetője, 1957-től az Építésügyi Minisztérium Településfej-
lesztési Főosztályának vezetője volt. Legfontosabb szakmai eredménye a regioná-
lis tervezés magyarországi meghonosítása. A Városépítési Tudományos és Tervező 
Intézet munkatársaként 1977-től az irányítása alatt készültek a bős–nagymarosi 
vízlépcső előkészítő tervei. A nyolcvanas évek közepére a háttértanulmányok 
meggyőzték róla, hogy a tervet nem szabad megvalósítani, ezért nyilvánosan ki-
állt ellene. 1992-ben Budapesten halt meg. 

1918-ban született Budapesten. Apja a  
Magyar Nemzetet alapító Pethő Sándor újságíró és szerkesztő volt. A Hunyadi 
Mátyás Reáliskola után 1937 és 1939 között a Ludovika Akadémián tanult, ahol 
1939-ben hadnaggyá avatták. Szombathelyen teljesített szolgálatot. 1941-től 1944-
ig tanulmányait a Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatta Budapesten. Apja 
halála után 1942-ben a Magyar Nemzet szerkesztője lett. Részt vett a Bajcsy-Zsi-
linszky Endre körül szerveződő ellenállási mozgalomban. 1944 tavaszától a keleti 
fronton teljesített szolgálatot századparancsnokként. 1945-ben belépett a Nemzeti 
Parasztpártba. 1945-től a Magyar Nemzet, a Szabad Szó, a Kossuth Népe munka-
társa volt. Katonaként a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztályára, majd 1945 no-
vemberétől béke-előkészítő osztályára helyezték, később a minisztérium sajtófőnö-
ke volt. 1946-ban az Új Magyarországhoz került. 1948 júniusától ismét a Szabad 
Szó munkatársa, rovatvezetője. 1950-től az MTI, 1952-től a Magyar Nemzet kül-
politikai rovatának vezetője. 1955-től szoros kapcsolatban állt a Nagy Imre körül 
kialakult pártellenzékkel. 1957-től a Hétfői Hírekhez került. 1960-tól ismét a Ma-
gyar Nemzet munkatársa lehetett, 1973-től 1983-as nyugdíjazásáig, majd 1991-től a 
lap főszerkesztője volt. 1966-tól 1989-ig a MÚOSZ alelnöke, illetve elnöke. 1967–
71, valamint 1975–80 között országgyűlési képviselő. 1976–89 között a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsának alelnöke. 1995-ben a Magyar Polgári Együttmű-
ködés Egyesület egyik alapítója volt. 1996-ban hunyt el.

1931-ben Budapesten született sokgyer-
mekes, szegény iparoscsaládban. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Párt-
ba. 1946–49 között textilgyári munkás volt. 1949-ben önként jelentkezett kato-
nának, híradós lett. 1952-ben leszerelt. 1953–56 között alkalmi munkákból élt. 
1956. október 23-án részt vett a Bem-szobornál szervezett tüntetésen, majd csat-
lakozott a Bárány János-féle Tompa utcai felkelőcsoporthoz. 1957-től a Távközlési 
Kutató Intézetben, 1964 és 1982 között a Központi Fizikai Kutatóintézetben dol-
gozott. Az interjú készítésekor a Nemzeti Danubius Hajózási Egylet gondnoka 
volt. 2004-ben elhunyt.
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1924-ben Budapesten született. Apja gim- 
náziumi testnevelő tanár volt. 1942-ben, érettségi után jelentkezett a Ludovika 
Akadémiára. 1944-ben avatták hadnaggyá Körmenden. 1944–46 között Német-
országban volt, a kapitulációig csapatszolgálaton, utána angol hadifogolytáborok-
ban. 1949-ben „feljelentési kötelezettség elmulasztásáért” életfogytiglani börtön-
büntetésre ítélték, a büntetést később tizenkét évre mérsékelték. 1956. október 
27-én, a forradalom idején szabadult ki. 1957-ben pincérvizsgát tett, 1989-ig a ven-
déglátóiparban dolgozott, 1973-tól mint éttermi igazgató. Az SZDSZ tagjaként 
1990–94 között önkormányzati képviselő volt Kispesten, ekkor kilépett a párt-
ból. Tevékeny szerepet játszott a Politikai Elítéltek Közössége és a Kispesti Nyug-
díjasok és Mozgássérültek Klubja megszervezésében. 2002-ben Kispest Díszpol-
gára címmel tüntették ki. 

1909. május 12-én született Budapesten, 
értelmiségi családban. Apja, Preisich Kornél korának neves gyermekorvosa, a 
Tündérhegyi szanatórium létrehozója, vezetője volt. Karlsruhéban és Budapesten 
végezte építészeti egyetemi tanulmányait. 1933-ban Vadász Mihállyal megalapí-
tották a Preisich és Vadász Építészirodát. Számos modernista épület fűződik ne-
vükhöz. 1940-ben városrendezési kérdésekkel kezdett foglalkozni. 1945-ben részt 
vett az újjáépítési munkákban. 1948-ban az Építéstudományi és Tervező Intézet, 
majd a Magasépítési Tervező Intézet munkatársaként az Általános Rendezési 
Terv továbbfejlesztésén dolgozott. 1949–50-ben a Budapesti Városrendezési Iro-
da igazgatója volt. 1951–55 között a Fővárosi Tanács városrendezési és építészeti 
főosztályának, majd 1975-ig a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat városren-
dezési irodájának vezetője, Budapest általános rendezési terveinek irányítója volt. 
1998-ban Budapesten hunyt el.

1914-ben született Földi Júlia néven Bu-
dapesten, kommunista munkáscsaládban. Védőnőnek tanult. 1936 és 1939 között 
Párizsban élt, belépett a Francia Kommunista Pártba. Hazatérése után 1941-ben 
belépett az illegális magyar kommunista pártba is. A Magyar Bel- és Külforgal-
mi Vállalatnál dolgozott. 1944-ben ellenállási tevékenysége miatt Rajk Lászlóval 
együtt letartóztatták, Sopronkőhidára, majd onnan Ausztriába hurcolták. A fog-
ságból 1945 tavaszán szabadult ki. Visszatérése után a Magyar Nők Demokrati-
kus Szövetségének budapesti titkára, 1946 és 1948 között főtitkára, 1948–49-ben 
elnöke. Férje letartóztatása után 1949-ben őt is letartóztatták, csecsemő gyerme-
két elszakították tőle. 1950-ben koholt vádakkal öt év fegyházbüntetésre ítélték, 
és nevét Györk Lászlónéra változtatták. 1954-ben szabadult. A Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtárnál tudott elhelyezkedni könyvtárosként. Férje ártatlanságának 
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nyilvános elismertetéséért harcolt. 1956. október 6-án Rajk László újratemetése 
– s vele együtt Rajk Júlia személye – a kommunista rendszer reformjának szim-
bólumává vált. A rehabilitációval kapott összeget felajánlotta a népi kollégiumok 
újjászervezésére. Az 1956-os forradalmat leverő szovjet beavatkozás láttán 1956. 
november 4-én a budapesti jugoszláv nagykövetségre menekült. A Nagy Imre-cso-
porttal együtt Romániába deportálták, ahonnan csak 1958-ban térhetett vissza 
Magyarországra. Az Országos Levéltárban dolgozott levéltárosként. Az ellenzéki 
fiatalokat erkölcsi súlyával támogatta a pártvezetéssel szemben. Részt vett a de-
mokratikus ellenzék tevékenységében. 1981-ben hunyt el. 

1909-ben Budapesten született értelmisé-
gi családban. Apja, Révész Mihály a Népszava szerkesztője volt. Egyetemi tanul-
mányait a Pázmány Péter Tudományegyetem Jogtudományi Karán végezte, ahol 
1936-ban doktori vizsgát tett. 1927-ben belépett a Magyar Szociáldemokrata Párt-
ba, egyúttal a Magánalkalmazottak Szakszervezetébe. 1929-től a Városháza tiszt-
viselője volt. 1930–31-ben katonai szolgálatot teljesített. Mint városi alkalmazott, 
álnéven publikált a Népszavában. 1941-ben zsidó származása miatt áthelyezték 
az I. kerületi elöljáróságra, majd 1943-ban munkaszolgálatra hívták be. 1945-ben 
a városházi SZDP-szervezet elnökévé választották. Augusztustól a szociáldemok-
rata párt budapesti szakszervezeti titkára volt. Munkahelyén főjegyzővé nevez-
ték ki, majd a szociálpolitikai osztály helyettes vezetője volt. 1948 februárjában a 
kommunista párttal való egyesülés támogatói – miután átvették a párt irányítását 
– kizárták az SZDP-ből. Állását is elveszítette, gombatermesztésből tartotta fenn 
magát. Részt vett a többi kizárt SZDP-tag támogatására létrehozott, Kéthly Anna 
vezette hatfős bizottság munkájában. 1950-ben letartóztatták, előbb halálra, majd 
életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1955. november 25-én szabadult. 1956 
októberében részt vett a Magyar Szociáldemokrata Párt újjászervezésében, a párt 
főtitkárhelyettese lett. November 1–3. között részt vett Bécsben a Szocialista In-
ternacionálé ülésén. Hazatérése után, november 5-én megsebesült, december köze-
péig kórházban kezelték. 1957 májusától a Budakalászi Textilművek jogtanácsosa-
ként kapott munkát, 1963-tól ugyanott a jogtanácsosi iroda vezetője volt. 1972-ben 
nyugdíjazták, de 1988-ig tovább dolgozott. A Kádár-korszak éveiben igyekezett 
kapcsolatot tartani az emigrációval, támogatta a nélkülöző szociáldemokratákat. 
1989 után ismét bekapcsolódott a szociáldemokrata politikába. 1992-ben Demény 
Pál-emlékéremmel tüntették ki. 1996-ben elhunyt.

1932-ben született Marosvásárhelyen. 
Apja könyvelő és rövid ideig bankvezető, anyja háztartásbeli volt. A család 1944-
ben Budapestre menekült. Az ostrom során anyja meghalt, ő súlyosan megsebe-

Révész András 

Schuller Ervin 

02_KOROSI.indd   134 2015.11.02.   9:42



135Kőrösi Zsuzsanna–Somlai Katalin 1945 az emlékeinkben

sült. Apját malenkij robotra vitték a Szovjetunióba, így ő és a nővére 1945 tavaszá-
tól 1950-ig a Sztehlo-intézet lakója volt. 1952-ben érettségizett, a budapesti, majd a 
gödöllői agráregyetemen tanult. 1956-ban a gödöllői egyetemen beválasztották a 
MEFESZ-be, decemberben elhagyta az országot. 1957-től Kanadában élt, fizikai 
munkásként tartotta el magát. 1961-ben feleségével Angliába költözött, ahol előbb 
kereskedősegéd, majd egy tejgazdasági kutatóintézetben laboráns volt. 1990-től 
2010-ben bekövetkezett haláláig ismét Magyarországon élt. 

A Békés megyei Szeghalmon született 
1902-ben. Apja tanító volt. A kereskedelmi érettségi megszerzése után a Magyar 
Általános Takarékpénztár könyvelőjeként, majd revizoraként dolgozott. 1929-
ben belépett az illegális kommunista pártba, 1934-től a Vörös Segély aktivistája 
volt. Illegális politikai tevékenysége miatt több alkalommal bebörtönözték. 1936-
ban csatlakozott a Nemzetközi Brigádokhoz, és 1939-ig a köztársaságiak oldalán 
harcolt a spanyol polgárháborúban. Franciaországba menekült, ahol internálták. 
1943-től részt vett a francia antifasiszta ellenállási mozgalomban. A franciaországi 
magyar kommunista pártcsoport szervezőtitkára, a Franciaországi Magyar Füg-
getlenségi Mozgalom titkára volt. 1945-ben hazatért. Hamarosan az MKP párt-
gazdasági osztály helyettes vezetőjévé nevezték ki, majd 1946 és 1951 között az 
MDP KV gazdasági osztályának vezetőjeként dolgozott. Ezt követően a Belkeres-
kedelmi Minisztérium főosztályvezetője, 1953-tól miniszterhelyettes, majd 1956 
és 1969 között, nyugdíjba vonulásáig a belkereskedelmi miniszter első helyettese. 
Az MDP, majd az MSZMP KEB tagja, 1966-tól 1970-ig az MSZMP KB tagja. 
1999-ben hunyt el.

(Tempefői) 1901-ben született Budapes- 
ten német eredetű, jómódú hivatalnokcsaládban. Apja és anyai nagyapja is a Do-
hányjövedéki Hivatalban dolgozott, utóbbi annak igazgatója volt. Szülei korai 
válása után a Perleberg nagyszülők nevelték fel. A Budapesti Királyi Egyetemi 
Katolikus Gimnáziumba járt. A Tanácsköztársaság bukása után leérettségizett, 
majd a Közgazdaságtudományi Egyetemen tanult tovább. Ledoktorált, majd 1926 
és 1932 között a Statisztikai Hivatalban volt segédfogalmazó. Ekkor már rend-
szeresen jelentek meg cikkei a Magyarságban. 1932-től a Földművelésügyi Mi-
nisztérium tisztviselője, 1941–42-ben átmenetileg a Közélelmezési Minisztérium 
propaganda osztályának vezetője. A Magyar Nemzet mellett, melynek 1938-as 
megalakulása óta állandó munkatársa volt, és ahol Lénárd János, valamint Tem-
pefői néven jelentek meg írásai, más lapokban is – Szabadság, Süd-Ost Kurrier, 
Film–Színház–Irodalom, a szatirikus Pesti Posta stb. – publikált. 1945 telén ma-
lenkij robotra hurcolták. 1945 májusától továbbra is a Földművelésügyi Minisz-
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tériumban dolgozott, a közigazgatási főosztály vezetője lett. A Világban jelentek 
meg színházi és könyvkritikái, de írt a Szabad Száj című vicclapba is. 1946-tól 
1948-ig a FAO magyar bizottságának főtitkára volt. 1948 nyarán letartóztatták, 
összeesküvés vádjával elítélték. Öt év börtönbüntetés után 1953 nyarán szabadult. 
A MÉH-nél helyezkedett el fuvarozóként, majd a Vas- és Edénybolt Vállalatnál 
volt adminisztrátor. 1957-ben az Országos Tervhivatalba került, később az Élel-
mezésügyi Minisztérium dokumentációs osztályát vezette 1976-os nyugdíjba vo-
nulásáig. 1991-ben Budapesten hunyt el.

1924-ben Szegeden született. Apja ka-
tonatiszt volt, 1939-es nyugdíjazását követően csatlakozott a Nagybaconi Nagy 
Vilmos vezette antifasiszta csoporthoz. A család 1927-től Budapesten élt, heten 
voltak testvérek. Pál 1935-től a soproni katonai iskolában tanult, majd 1942-től 
a Ludovika Akadémián folytatta tanulmányait. 1944 novemberében a frontra 
irányították, de megszökött az egységétől. Budapesten hamis papírokkal bujkált, 
részt vett a zsidómentésben. 1946-ban a Honvédelmi Minisztériumban dolgozott. 
1948-ban kivándorló útlevéllel elhagyta az országot. Párizsban kezdetben alkal-
mi munkákból élt, majd kereskedőként dolgozott. Tanult a Sorbonne-on, és tagja 
lett a párizsi Martinovits Szabadkőműves Páholynak. 1968-ban Németországba 
költözött, Münchenben használt gépkocsikkal kereskedett. 1974-ben kapta meg 
a német állampolgárságot, ezután rendszeresen járt haza. 1979-től Milánóban élt, 
ingatlankereskedő lett. 1994-ben hazatelepült. 2005-ben elhunyt. 

1925-ben Szolnokon született szegény-
paraszti családban. Tizenhárom éves korától házitanító volt. 1943-ban részt 
vett a szárszói konferencián, majd beiratkozott az egyetem jogi karára. 1948-ig 
a Györffy-kollégium tagja volt. 1944-ben munkaszolgálatra vezényelték a Kele-
ti-Kárpátokba. 1945-ben miniszteri biztosként irányította a földosztást Szolnok 
megyében, majd a Nemzeti Parasztpárt megyei titkára lett. 1946-ban Fejér me-
gyében népi kollégiumokat szervezett. 1947 nyarán a jugoszláviai Petőfi Sándor 
vasútépítő brigád parancsnoka, 1947–48-ban a Dózsa György Népi Kollégium 
igazgatója volt. 1948-ban ő indította el a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége kere-
tében működő országépítő diákmozgalmat. Ezzel egyidejűleg Veres Péter titkára 
volt. 1948 őszétől Erdei Ferenc titkára lett. 1953-tól a Földművelésügyi Minisz-
térium jogügyi osztályán dolgozott. 1956. október végén megválasztották a mi-
nisztérium forradalmi bizottsága elnökének. Az év végén eltávolították állásából. 
Közel két esztendeig segédmunkásként dolgozott. Ezt követően Martonvásáron 
mezőgazdasági kutatómunkában alkalmazták. Egy évtized múltán kutatói mun-
kakört kapott.

Simonfay Pál 
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1929-ben született Siófokon. Apja gyógy- 
szertár-tulajdonos volt. Az elemi iskola után 1939-től a kőszegi Hunyadi Mátyás 
Reáliskolai Nevelőintézetben, majd 1943-tól a nagyváradi Gábor Áron Honvéd 
Tüzérségi Hadapródiskolában tanult. 1944 decemberében önként jelentkezett 
katonai szolgálatra, és tüzérütegével részt vett a dél-budapesti harcokban. 1947-
ben érettségizett. A Pázmány Péter Tudományegyetem gyógyszerész karán foly-
tatta tanulmányait, de származása miatt 1949-ben eltávolították az egyetemről. 
Segédmunkásként, majd diszpécserként helyezkedett el a Gyógyáru Értékesítő 
Vállalatnál. Egykori kadétiskolásokból Mezartin néven ellenálló csoportot szer-
vezett. 1955-ben letartóztatták. Fegyveres összeesküvés vádjával tizenhét év sza-
badságvesztésre ítélték, azonban 1956 őszén büntetését tizenhárom évre mérsé-
kelték. Az 1956-os forradalom alatt, október 31-én a tüntetők szabadították ki 
a Gyűjtőfogházból. Ezt követően november 9-ig a Corvin közi felkelőkkel har-
colt a szovjet csapatok ellen. 1956. november végén emigrált. 1957-ben Francia-
országban telepedett le. Folytatta félbehagyott egyetemi tanulmányait. Párizsban 
megalapította a Magyar Szabadságharcosok Szövetségét, melynek főtitkára, majd 
elnöke volt. 1958-ban részt vett a Szabadságharcosok Világszövetségének megszer-
vezésében is, a szervezet alelnökévé választották. 1960 után egy ipari festékeket 
és ragasztókat gyártó vállalatnál dolgozott vegyésztechnikusként, később kutató 
vegyészként. A párizsi Diadalívnél minden évben megrendezett 56-os megemlé-
kezés kezdeményezője és fő szervezője.

1912-ben Budapesten született. Apja el- 
szegényedett kisnemes, minisztériumi tisztviselő, anyja tanítónő volt. Az egye-
temen magyar–francia–művészettörténet szakon tanult. 1932-ben belépett a 
KIMSZ-be. 1933-ban letartóztatták, és másfél évi börtönbüntetésre ítélték. Sza-
badulása után emigrált. Párizsban és Bécsben dolgozott, vegyésztechnikusi képe-
sítést szerzett. 1938-ban tért haza. 1944-ig Budapesten, majd Pápán textiltechni-
kusként dolgozott, és ismét bekapcsolódott az illegális mozgalomba. 1945-ben a 
kommunista párt VIII. kerületi párttitkára volt, majd a KV apparátusába került, 
és különböző középvezetői funkciókat töltött be. 1948–50 között Magyarország 
első bukaresti követe volt, majd az MDP KV Agitációs és Propaganda Osztályá-
nak helyettes vezetőjévé nevezték ki. 1951-ben leváltották, és megbízták a Nép-
művészeti Intézet megszervezésével. 1954-ben szembefordult a Rákosi-féle veze-
téssel. 1956 októberében a Szabad Kossuth Rádió kormánybiztosa lett. Az ő ren-
delkezésére vezették be ismét a déli harangszót a Magyar Rádió adásában. Nem 
lépett be az MSZMP-be, ezért elbocsátották. 1957–59 között az Országos Széché-
nyi Könyvtárban dolgozott. 1959-ben letartóztatták, és ötévi börtönbüntetésre 
ítélték. Szabadulása után fordítóként és lektorként dolgozott. A Zeneműkiadó 
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munkatársa, majd a Könyvvilág szerkesztője volt. 60. születésnapján nyugdíjazták. 
Ezután számos cikke jelent meg az Élet és Irodalomban a népművészet és népzene 
tárgykörében. 1979-ben aláírta a Charta ’77 vezetőinek letartóztatása ellen tilta-
kozó memorandumot. Az 1986 decemberében Eörsi István lakásán rendezett ille-
gális 56-os konferencia egyik szervezője és előadója. 1988-ban a TIB egyik alapító 
tagja, részt vett Nagy Imre és mártírtársai 1989. június 16-i újratemetésének meg-
szervezésében. 1994-ben hunyt el.

1918-ban Budapesten született értelmi-
ségi családban. Apja újságíró, laptulajdonos volt, korán meghalt. A Lónyay ut-
cai református gimnáziumban érettségizett. Szellemi fejlődését két évvel idősebb 
bátyja (aki húszévesen elhunyt) és az ő baráti köre (Devecseri Gábor, Karinthy 
Gábor, Kertész Tamás) inspirálta. 1942-ben a Pázmány Péter Tudományegye-
temen magyar–latin szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. A zsi-
dótörvények miatt nem kapott állást, magántanításból élt. 1942-ban, majd egy 
évvel később újból behívták zsidó katonai munkaszolgálatra. 1944 júniusában 
az ukrán frontra került, júliusban szovjet fogságba esett. 1944 szeptemberében 
érkezett a zaporozsjei hadifogolytáborba, ahonnan 1947-ben szabadult. Klasz-
szika-filológus, az ókortudomány meghatározó tudósa. Az etruszk művészet vi-
lágszerte elismert szaktekintélye. Kerényi Károly klasszika-filológus tanítványa 
és tudományos munkásságának folytatója. A Szépművészeti Múzeum tudomá-
nyos főmunkatársa. 1951 és 1992 között vezette a múzeum Antik Gyűjteményét. 
1952-től címzetes egyetemi tanárként tanított az ELTE-n is. 1973-tól a történet-
tudomány akadémiai doktora. Számos szakmai díj kitüntetettje. 1991-ben Kos-
suth-díjat, 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillag-
gal kitüntetést kapott. 

1929-ben született Keszthelyen értelmi-
ségi családban. Apja fogorvos, anyja fényképész volt. Az elemi iskola után a Pan-
nonhalmi Bencés Gimnáziumba került. 1944 novemberétől Csesztregen bujkált, 
hogy elkerülje a besorozást. 1948-ban már az államosított Pannonhalmi Gimná-
ziumban érettségizett. 1948-tól a budapesti Orvostudományi Karon, majd 1949-
től 1951-ig a Bölcsészettudományi Kar magyar–történelem szakán tanult. 1951-
ben államellenes összeesküvés és szervezkedés vádjával hat év börtönbüntetésre 
ítélték. A Váci Fegyházban születtek első versei. 1955-ben szabadult. A csepeli Fi-
nomhengerműben segédmunkásként alkalmazták. 1956 októberének végén a Po-
litikai Foglyok Országos Szövetségének alapító tagja. 1957 júniusában kémkedés 
gyanújával letartóztatták, egy fél év után vádemelés nélkül szabadult. Kocsikísérő, 
könyvraktári munkás, utcai könyvárus volt. 1962-től 1970-ig az Országos Széché-
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nyi Könyvtárban könyvtárosként dolgozott. 1968-ban rehabilitálták. 1970-től 
szabadfoglalkozású költő és író. 2000 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja.

Budapesten született 1936-ban. Apja gé-
pészmérnök, svájci származású anyja házasságkötése előtt kalapos volt. 1955-ben a 
Kölcsey Ferenc Gimnázium orosz tagozatán érettségizett, majd a miskolci Rákosi 
Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán folytatta tanulmá-
nyait. Az 1956-os forradalom idején a miskolci egyetemi diákparlament vezetősé-
gi tagja, november 4-ig a miskolci rádióstúdióból sugárzott hírszolgálat vezetője 
volt. 1957-ben Kistarcsára internálták, és kizárták az egyetemről. 1958 után vas-
esztergályos volt, majd műszaki ellenőr a Textilgépalkatrész Gyárban. Levelező 
tagozaton, textiltechnológia szakon gépész oklevelet szerzett a Műegyetemen. 
1966-tól 1974-ig szabadfoglalkozású, műszaki fordító, 1967–73 között a Vigilia 
filmkritikusa volt. 1974–79 között információs mérnök, automatizált adatbázis-
kezelő rendszerek információkereső nyelvi szótárainak (tezaurusz) készítésével 
foglalkozott. 1981-től a Könyvtártudományi és Módszertani Központ tudomá-
nyos munkatársa, majd 1983-tól az Országos Széchényi Könyvtár tudományos 
főmunkatársa. 1989 után az ELTE és a KLTE oktatója, osztályozáselméletet és 
információkeresést adott elő. Középiskolás kora óta foglakozik szépírással, de mű-
vei csak 1965 után jelenhettek meg nyomtatásban. 1988-ban részt vett a TIB meg-
alakításában. Nagy Imre és mártírtársai 1989. június 16-i újratemetésének egyik 
szervezője, az emlékműbizottság titkára volt. 1989 óta rendszeresen jelennek meg 
publicisztikai írásai és politikai esszéi. 2005-ben Széchényi Ferenc-díjjal, 2011-ben 
Füst Milán-díjjal tüntették ki. 

1915-ben Pápán született szegény mun-
káscsaládban. A négy polgári elvégzése után cipészsegédként dolgozott. 1937-től 
illegális kommunista párttag, 1939-től katona, 1941-től munkaszolgálatos volt. 
1942 nyarán szovjet hadifogságba esett, 1945 októberében tért haza. 1945-ben a 
Pápai Hírlap felelős szerkesztője lett. 1948-ban kezdődött pályája a kommunista 
párt központi apparátusában. A sajtóosztály egyik vezetőjének nevezték ki, majd 
két évet a pártfőiskolán töltött. 1951-ben a Szikra Könyvkiadó politikai lektorátu-
sának vezetője lett. A forradalom alatt az V. kerületi pártház fegyveres védelmét 
koordinálta. Novemberben a Kossuth Könyvkiadó igazgatójának nevezték ki. 
1961-től az MSZMP KB Párttörténeti Intézete igazgatója volt. 1980-ban nyug-
díjazták. 1975-től öt éven át az MSZMP KB tagja volt. 1983-tól az ELTE BTK 
Új- és Legújabbkori Történeti Tanszék címzetes egyetemi tanára, 1990-től a tör-
ténelemtudományok doktora volt. 2004-ben Budapesten hunyt el. 
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1927-ben született a Vas megyei Sótony-
ban, szegényparaszti családban. Az elemi iskola hat osztályának elvégzése után 
felvették Vas megye Árvaháza internátusába, ami lehetővé tette, hogy középisko-
lába járjon. 1939-től a szombathelyi Faludi Ferenc Gimnáziumban tanult tovább. 
1944 júniusában diák-munkaszolgálatra hívták be a szombathelyi repülőtérre, 
majd ősztől rendszeresen közmunkára vitték. Az 1945-ös földosztás során család-
ja meglevő 3 holdjuk mellé még 2,5 holdat kapott, és azon gazdálkodtak tovább. 
Varga János egy szombathelyi népi kollégium tagjaként folytatta középiskolai ta-
nulmányait, 1947-ben érettségizett. 1951-ben szerzett az ELTE-n történész–levél-
táros diplomát. 1951-től az ELTE Társadalomtudományi Kar középkori magyar 
történet szakának oktatója, 1955–56-ban a kar dékánhelyettese. 1956 októberében 
beválasztották az Egyetemi Forradalmi Diákbizottságba, valamint a Magyar Ér-
telmiség Forradalmi Bizottságába. A forradalom után pozíciójából eltávolították, 
az MTA Történettudományi Intézetében dolgozhatott. 1968 és 1978 között a 
Művelődési Minisztérium Levéltári Igazgatóságát, illetve osztályát vezette. 1978 
után 1990-es nyugdíjba vonulásáig a Magyar Országos Levéltár főigazgatója volt. 
1990 és 1994 között az MDF országgyűlési képviselője. 1990-ben az MTA levele-
ző, majd 1998-ban rendes tagjává választották. 2008-ban hunyt el.

Varga János 
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