
KIEGESZITESEK AZ ORAL HISTORY ARCHÍVUM 
1956-OS INTERJÚ JEGYZÉKÉHEZ

A jegyzék tartalmazza az interjúalany nevét, születési évét, foglalkozását, ’ 56-os tevékenységét és 
bírósági ítéletét.

Az utolsó sorban jelöljük az interjú nyilvánosságának szintjét, nyilvántartási számát, készítésé
nek évét, teijedelmét (ívben), valamint készítőjét.

Az interjúk nyilvánossági foka következő módon értelmezendő: nyilvános=szabadon kutatható 
és idézhető a szerző megjelölésével; kutatható=szabadon kutatható, de idézéshez az inteijúalany és 
az interjú készítőjének engedélye szükséges; korlátozott=mind kutatáshoz, mind idézéshez az inter
júalany és az inteijú készítőjének engedélye szükséges.

A *-gal jelzett interjúk nem teljes életútinterjúk, hanem csak az ’ 56-os magyar forradalom 
eseményeit, illetve azok hatását tárják fel.

Angeli János, (1921) kertészmérnök. 1956-ban a Veszprém Megyei Forradalmi Bizottság tagja.
1957-ben 1 év bujkálás után önként jelentkezett a rendőrségen, majd 10 hónap felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítélték.
[nyilvános] (452) 1992. 5 ív, Ferenczy Erika

Antal Árpád, (1925) Kolozsváron élő egyetemi tanár. Bemutatja a Bolyai Egyetem 1945-87 közötti 
életét, ezen belül az 1956-os eseményeket és azok hatását.
[korlátozott] (477) 1992. 5 ív, Gagyi-Balla István

Ásványi Rezső, (1935) jogász, anyagbeszerző. 1956-ban nemzetőrként részt vett a Rádió technikai 
berendezéseinek védelmében, és tagja volt annak a csoportnak, amely kiszabadította a rabokat 
a Gyűjtőfogházból. 1957-ben a joghallgatók perében két és fél évi börtönbüntetésre ítélték. 
[nyilvános] (431) 1992. 9 ív, Romvári Zsuzsanna

Asztalos János, (1927) tanár, újságíró. 1956-ban Tatabányán újságíró, a forradalmat támogató cikkei 
miatt 1957-ben másfél év börtönbüntetésre ítélték.
[nyilvános] (484) 1992. 3 ív, Germuska Pál

Benedek Ágoston, (1934) Kolozsváron élő unitárius lelkész. Feljelentési kötelezettség elmulasztása 
miatt 1959-ben koncepciós perben 4 év börtönbüntetésre ítélték.*
[nyilvános] (436) 1991.1 ív, Gagyi-Balla István

BenkőSamu, (1928) kolozsvári művelődéstörténész. Az inteijúban a kolozsvári ’56-os eseményekre 
emlékezik.*
[nyilvános] (434) 1991.1 ív, Gagyi-Balla István

Birinyi László, (1928) vasesztergályos. 1956-ban a debreceni MÁV Járműjavító Munkástanácsának 
vezetője, 1957-ben elbocsátották a munkahelyéről.
[nyilvános] (428) 1992. 3 ív, Valuch Tibor
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Bodor András, (1915) történész, műfordító, kolozsvári egyetemi tanár, 1956 végén dékán. Az 
interjúban a Bolyai Egyetemen történt ’56-os eseményekre emlékezik.*
[nyilvános] (441) 1991.1,5 ív, Gagyi-Balla István 

Boér Lajos, (1930) katonatiszt, energetikus. 1956-ban a debreceni nemzetőrség parancsnokhelyettese. 
1957-ben 3 év börtönbüntetésre ítélték.
[nyilvános] (456) 1992.6 ív, Valuch Tibor

Csehiné Papp Sára, (1917) kolozsvári tanár. Csehi Gyula (1910-1976) irodalomkritikus, egyetemi 
tanár özvegye. Az ’50-es évekre, kiemelten a magyar forradalom kolozsvári fogadtatására 
emlékezik.
[kutatható] (481) 1992.7 ív, Gagyi-Balla István

Csetri Elek, (1924) Kolozsváron élő történészprofesszor. A Bolyai Egyetemen történt ’ 56-os esemé
nyekre és az azt követő megtorlásra emlékezik.*
[korlátozott] (440) 1991.1,5 ív, Gagyi-Balla István 

Csóra József, (1919) földműves, kereskedő 1956-ban a Berettyóújfalui Forradalmi Bizottmány 
vezetőségének tagja. 1958-ban 4 év börtönbüntetésre ítélték.
[nyilvános] (447) 1992.3 ív, Valuch Tibor

Dávid Gyula, (1928) kolozsvári irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő, a Kriterion igazgatója.
1956- ban a Bolyai Egyetemen tanársegéd. 1957-ben a magyar forradalommal összefüggésben 
7 év börtönbüntetésre ítélték.
[kutatható] (479) 1992.6 ív, Gagyi-Balla István

Fülöp Sándor, (1920) kolozsvári tanár, építőmunkás. 1956-ban mint a magyar forradalommal 
szimpatizáns tanárt letartóztatták, 6 év javítófogház büntetésre ítélték.*
[nyilvános] (443) 1992.1 ív, Gagyi-Balla István

Hantos Antal, (1933) vegyészmérnök. 1956. november 3-a után a Nemzetőrség tagjaként csatlakozott 
a Baross utcai felkelőcsoporthoz. November 6-án Ungvárra hurcolták, majd 1957. január 17-ig 
a Gyűjtőfogházban volt.
[nyilvános] (412) 1992.2 ív, Garai Gábor

Hegedűs B. András, (1930) közgazdász, szociológus. 1956-ban a Petőfi Kör egyik titkára. 1959-ben 
a Mérei-perben 2 év börtönbüntetésre ítélték. A TIB alapító tagja.
[kutatható] (475) 1985.17 ív, Tolmár Klára

Hevessy József, (1931) fizikus, villamosmérnök. A forradalom alatt a debreceni Kosssuth Lajos 
Tudományegyetem tanársegédjeként a politikai ellenállás egyik kezdeményezne, szervezője.
1957- ben 3 év börtönbüntetésre ítélték. 1990 óta Debrecen polgármestere.
[nyilvános] (461) 1992.4 ív, Valuch Tibor

Hídvégi Ferenc, (1916) szerszámkészítő. 1956-ban a debreceni Gördülőcsapágygyár munkástanácsá
nak elnöke.
[nyilvános] (439) 1992. 3 ív, Valuch Tibor

Homola István, (1938) szerszámkészítő lakatos. 1956 októberében Budapesten, decemberében Tata
bányán részt vett a fegyveres harcokban. 1958-ban 6 év börtönbüntetésre ítélték. 1959 szeptem
berében egyéni kegyelemmel szabadult.
[nyilvános] (449) 1992.4 ív, Germuska Pál

Horváth Ferenc, (1909) jogász. 1956-ban részt vett a Veszprém megyei forradalmi eseményekben. 
A Brusznyay-per másodrendű vádlottjaként 4 év börtönbüntetésre ítélték.
[nyilvános] (450) 1992.7 ív, Ferenczy Erika

Horváth József, (1920) autószerelő. 1956-ban a veszprémi Fémfeldolgozó Vállalat munkástanácsának 
elnöke és a Veszprém Megyei Munkástanács tagja.
[nyilvános] (451) 1992.4 ív, Ferenczy Erika

Horváth Károly, (1936) vegyésztechnikus. November 4-e után Debrecenben részt vett a politikai 
ellenállásban, ezért 7 év börtönbüntetésre ítélték.
[nyilvános] (437) 1992. 5 ív, Valuch Tibor
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Jaszunski, Grzegorz, (1921) lengyel újságíró. 1956-ban a Zycie Warszawy címtf lengyel napilap 
külföldi tudósítójaként részt vett a New York-i ENSZ-közgyúléseken.*
[nyilvános] (468) 1991.2 ív, Tischler János

Jenser Gábor, (1931) kertészmérnök. 1953-tól a Kertészeti Főiskolán tanársegéd. 1956-ban a főiskola 
nemzetőrségének parancsnokhelyettese és a MEFESZ titkára. 1958-ban eltávolították munka
helyéről. 1963-tól tudományos kutató.
[nyilvános] (458) 1992.12 ív, Beck Tibor

Kacsó Tibor, (1931) mezőgazdasági almémök, lakatos. 1956-ban Csíksomlyón a magyar események
ről baráti körben beszélgetett, ezért 1959-ben szervezkedés vádjával 25 év kényszermunkára 
ítélték. Az 1964-es amnesztiával szabadult. 1990-ben részt vett a marosvásárhelyi események
ben.
[nyilvános] (487) 1993.7 ív, Gagyi-Balla István

Keszi-Harmath Edit, (1925) Kolozsváron élő egyetemi tanár. 1950-től 1957-es kizárásáig a kolozsvári 
Bolyai Egyetem tudományos szocializmus tanszékén tanított. Az egyetemi ’56-os eseményekre 
emlékezik.*
[nyilvános] (435) 1990.1 ív, Gagyi-Balla István

Lasota, Eligiusz, (1929) lengyel újságíró. 1953-56 között a Po prostu főszerkesztője. Az inteijúban 
a magyar eseményekkel kapcsolatos lengyel sajtóreagálásról, illetve a lengyel értelmiség 
forradalomhoz való viszonyáról beszél.*
[nyilvános] (485) 1991. 3 ív, Tischler János

Lázár Imre, (1935) könyvtáros, tanár. Az 1956-os Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmány 
sajtóreferense. 1958-ban 1 év börtönbüntetésre ítélték. 1990 óta Hajdúböszörmény polgármes
tere.
[nyilvános] (427) 1992.3 ív, Valuch Tibor

Lengyel Balázs, (1918) író, szerkesztő, irodalomtörténész. Az Újhold című- folyóirat, illetve az 
Újhold-Évkönyv sorozat egyik szerkesztője. Az interjúban elsősorban az írószövetség forrada
lom alatti és utáni szerepéről, hathetes előzetes letartóztatásáról és a Kádár-korszak kultúrpoli
tikájáról beszél.* *
[nyilvános] (438) 1992. 6 ív, Standeisky Éva

M. Nagy Gábor, (1922) üzemmérnök, szakoktató, anyagbeszerző. 1945-48 között szovjet hadifogoly. 
1956. október 24-én a Corvin közbe került. 1957 decemberében letartóztatták, 1958-ban 5 év 
börtönbüntetésre ítélték.
[kutatható] (463) 1992.7 ív, Eörsi László

Molnár József, (1939) bányász, anyagbeszerző. 1956-ban csatlakozott a Landler Jenő utcai fegyveres 
csoporthoz. A Tóth Ilona és társai per negyedrendűi vádlottjaként 3 év börtönbüntetésre ítélték. 
[nyilvános] (429) 1992.15 ív, Gyenes Pál

Morawski, Jerzy, (1918) lengyel közgazdász, újságíró. 1956 októberétől 1960-ig a LEMP KB és PB 
tagja. 1957 májusától 1960-ig a LEMP KB titkára.*
[nyilvános] (473) 1991. 1 ív, Tischler János

Móri lászlóné Horváth Zsuzsanna, (1920) ápolónő, betanított munkás, portás. 1956-ban a Corvin 
közben sebesülteket ápolt, és a konyhán tevékenykedett. 1957-ben Iván Kovács László és társai 
perében 6 év börtönbüntetésre ítélték.
[nyilvános] (465) 1992. 3 ív, Nagy Mónika Zsuzsanna

Mus, Wlodzimierz, (1916) lengyel tábornok. 1956-ban a Belbiztonsági Hadtest parancsnokaként a 
magyar események lengyel összefüggéseit követte nyomon. 1964-67 között a LNK budapesti 
nagykövetségének katonai attaséja.*
[nyilvános] (471) 1991. 1 ív, Tischler János

Nagy Gyula, (1920) okleveles mezőgazda. 1953-ig a Földművelésügyi Minisztérium, majd 1967-ig 
az Országos Tervhivatal főtisztviselője. 1956 novemberében a pártközpont mezőgazdasági 
osztályvezetőjévé nevezték ki, de az állást nem fogadta el. 1968-76 között a MÉM továbbképző
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intézet vezetője, majd nyugdíjazásáig a Gödöllői Agrártudományi Egyetem tanára. 
[korlátozott] (11) 1986.12 ív, Czakó Ágnes

Németh Antal Károlyné Csuhái Magda, (1928) Az ötvenes években Darázs Endre költő felesége.
1949-56 között a Begyűjtési Minisztérium munkatársa, 1952-ig Nagy Imre titkárnője. A 60-as 
években közgazdász végzettséget szerzett.
[;nyilvános] (430) 1992.16 ív, Gyenes Pál

Ondrasek Iván, (1932) hivatásos katonatiszt. 1956. október 26-án szemtanúja volt a miskolci ÁVH-s 
sortűznek.*
[nyilvános] (438) 1992.2 ív, Páczelt Istvánná

Örsi Tóth László, (1932) tanár, iskolaigazgató. 1956-ban Békéscsabán újságíró, a Forradalmi Füg
getlen Újság szerkesztője. 1957-ben Kistarcsára, majd Tökölre internálták.
[nyilvános] (432) 1992.23 ív, Ferenczy Erika

Papp Géza, (1919) 1951-től katonatiszt, könyvelő. Az inteijúban elmondja, hogy a román hadsereg
ben miként változott a hangulat a magyar forradalom hatására. 1957-ben 7 év börtönbüntetésre 
ítélték. 1963-as szabadulása után Kolozsváron villanyszerelő.*
[nyilvános] (445) 1991.1 ív, Gagyi-Balla István

Rentoul Ferenc, (1915) jogász, újságíró. 1938 óta Angliában emigráns, 1941 óta a BBC munkatársa. 
1949 és 1975 között a BBC magyar osztályának vezetője.
[kutatható] (151) 1988.11 ív, Hegedűs B. András

Saszet Géza, (1929) kolozsvári filozófus. 1955-től 1957-es elbocsátásáig a Bolyai Egyetem logika
professzora. 1989-es nyugdíjazásáig az Állami Magyar Színháznál dogozott.*
[kutatható] (444) 1990.2 ív, Gagyi-Balla István

Schulek Mátyás, (1935) tanár. 1956-ban egyetemistaként a Debreceni Egyetemi Forradalmi Bizott
mány elnökségének tagja. Három év börtönbüntetésre ítélték.
[nyilvános] (448) 1992.4 ív, Valuch Tibor

Starewicz, Artúr, (1917) lengyel mérnök, kémikus. 1954-59 között a KB póttagja, 1971-ig KB-tag. 
1956. október 28-30. között Gomulka megbízásából magyar és szovjet politikusokkal tárgyalt 
Budapesten. 1956 decemberétől 1963-ig a LEMP KB Sajtóirodájának vezetője.*
[nyilvános] (474) 1991.1,5 ív, Tischler János

Surányi Ferenc, (1916) vas- és fémesztergályos szakmunkás. 1956-ban a debreceni MÁV Járműjavító 
(Vagongyár) munkástanácsának vezetőségi tagja. November 4-e után részt vett a munkástaná
csok közötti egyeztető megbeszéléseken. 1957-ben Kistarcsára, majd Tökölre internálták. 
[nyilvános] (466) 1992.4 ív, Valuch Tibor

Szabó Józsefhé Hajnal Klára, (1937) előadó. Az interjúban főként vőlegénye, Bárány János forrada
lom utáni tevékenységéről valamint Nagy József és társai peréről -  amelyben Bárány az 
ötödrendű vádlott volt -  beszél.
[nyilvános] (488) 1993. 3 ív, Eörsi László

Szegő Katalin, (1933) kolozsvári filozófus, egyetemi tanár. Az ’ 56-os kolozsvári egyetemi esemé
nyekre emlékezik.*
[korlátozott] (433) 1991.1,5 ív, Gagyi-Balla István

Székely Elek, (1925) mérnök. 1956-ban a miskolci DIMÁVAG főtechnológusa, a forradalom első 
napjaiban -  az igazgató távollétében -  a gyár vezetője, a forradalmi események támogatója.
1958-ban 2 év börtönbüntetésre ítélték.
[nyilvános] (467) 1992.6 ív, Molnár Adrienné

Székelyhídi Ágoston, (1933) tanár, publicista. 1956-ban Debrecenben az október 23-i egyetemista 
tüntetés egyik szervezője, az egyetemi 10-es bizottság, majd a Debreceni Szocialista Forradalmi 
Bizottmány tagja. November 9-én Ungvárra hurcolták, majd 1957 áprilisában előzetes letartóz
tatásba helyezték. Jelenleg az MDF országos választmányának elnöke.
[kutatható] (486) 1992.10 ív, Valuch Tibor
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Szilágyi Júlia, (1936) a Korunk szerkesztője. Az inteijúban arra emlékezik vissza, hogy 1956-ban 
diákként milyen változásokat tapasztalt a Bolyai Egyetemen.*
[kutatható] (480) 1992.2 ív, Gagyi-Balla István

Sztrányiczki Gábor, (1930) kolozsvári filozófus. 1954-től a Bolyai Egyetem tanára. Az interjúban az 
’56-os magyar forradalom hatásáról beszél.*
[nyilvános] (454) 1992.1 ív, Gagyi-Balla István

Thury Zoltán, (1921) újságíró, író. 1948-ban Nyugatra menekült. 1951-től Nótárius álnéven a Szabad 
Európa Rádió munkatársa. 1957-től nyugdíjazásáig az USA-ban banktisztviselő. 1957-ben 
Münchenben Menekültek kalauza címmel, 1991-ben Budapesten Békétlenek címmel regénye 
jelent meg.
[nyilvános] (424) 1992. 6 ív+mell. Tóth Pál Péter

Tímár Béla, (1930) kolozsvári egyetemi tanár, agrármérnök. 1956-ban a Bolyai Egyetem marxizmus 
tanszékén dolgozott, 1957-től az egyetem KISZ-bizottságának titkára. A visszaemlékezés jelzi 
azt az ideológiai zűrzavart, amelyet az ’56-os magyar események váltottak ki Kolozsvárott.* 
[korlátozott] (478) 1992. 3 ív, Gagyi-Balla István

Tóth István, (1929) katonatiszt, kőműves. 1956. október 26-án csatlakozott a Péterfy Sándor utcai 
kórházban működő önkéntes mentőszolgálathoz. November 1 -tői a kórház biztonságáért felelős 
katonai parancsnok. 1958-ban a Péch Géza és társai elleni perben 8 év börtönbüntetésre ítélték. 
[nyilvános] (455) 1992. 10 ív, Gyenes Pál

Varga László, (1928) marosvásárhelyi református lelkész. 1956. szeptember-novemberben Magyar- 
országon volt tanulmányúton. A forradalom idején felkereste Németh Lászlót és Tamási Áront. 
Több magyarországi nyomtatvánnyal tért haza, amiért 1957-ben hazaárulás és illegális iratok 
terjesztése vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1964-ben az általános amnesztiával 
szabadult.
[kutatható] (476) 1992.5 ív, Gagyi-Balla István

Vázsonyi Vilmos, (1935) 1956-ban bölcsész- és joghallgatóként tagja volt az Egyetemi Forradalmi 
Diákbizottságnak. 1956 novemberében emigrált, Párizsban szellemtörténettel foglalkozik. 
[korlátozott] (462) 1991.7 ív, Eörsi László

Werblan, Andrzej, (1924) lengyel történész. 1956-1981 között a LEMP KB tagja. 1956-1957-ben a 
KB Propagandaosztályának vezetője.*
[nyilvános] (470) 1991.1 ív, Tischler János

Wolf, Richard, (1919) német újságíró. Svájci emigránsként bekapcsolódott a kommunista mozgalom
ba. 1945 után az NDK-ban telepedett le. 1957-ben a magyar forradalommal összefüggésben, 
egy koncepciós perben 3 év börtönbüntetésre ítélték. Szabadulás után Angliába emigrált. 
[nyilvános] (464) 1991.1 ív+mell. Hegedűs B. András

Wolicki, Krzysztof, (1930) lengyel újságíró. 1956. október végétől november 11-ig a Trybuna Ludu 
budapesti tudósítója.*
[nyilvános] (469) 1991. 3 ív, Tischler János

Wróblewski, Andrzej, újságíró. 1956-ban az Odnowa c. egyetemi lap szerkesztőségének tagja. A lap 
első száma nagyrészt a magyar eseményekkel foglalkozott, ezért rögtön betiltották.* 
[nyilvános] (472) 1991.1 ív, Tischler János

Készítette: Körösi Zsuzsanna és Molnár Adrienné
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