
AZ ORAL HISTORY ARCHÍVUM ÚJABB ’56-TAL 
KAPCSOLATOS INTERJÚINAK ANNOTÁLT JEGYZÉKE

A jegyzék tartalmazza az 1992. és 1993. Évkönyvben közöltek kiegészítését.
Közöljük az interjúalany nevét, születési évét, foglalkozását, ’ 56-os tevékenységét és 
bírósági ítéletét.

Az utolsó sorban jelöljük az interjú nyilvánosságának szintjét, nyilvántartási számát, 
készítésének évét, terjedelmét (ívben), valamint készítőjét.

Az interjúk nyilvánossági szintje a következő módon értelmezendő: nyilvános = 
szabadon kutatható és idézhető a forrás megjelölésével; kutatható = szabadon kutatható, de 
idézéshez az interjúalany és az interjúkészítő engedélye szükséges; korlátozott = mind a 
kutatáshoz, mind az idézéshez az interjúalany és az interjúkészítő engedélye szükséges.

András Gusztáv Ágoston (1914), nagyváradi tanár. Az 1956-os magyar forradalmat köve
tően koncepciós perben szervezkedés vádjával tizennyolc év börtönbüntetésre ítélték.
1964- ben szabadult.
[nyilvános] (502) 1993.4 ív, Gagyi-Balla István 

Bakonyi Blum József (1929), kalauz. 1956-ban részt vett a Rádió épületének ostromában, 
aBESZKART munkástanácsának elnökhelyettese volt. 1958-ban nyolc év börtönbün
tetésre ítélték.
[nyilvános] (494) 1993.2 ív, Eörsi László

Bállá Bálint (1928), jogász, szociológus. 1956-ban a Ravill munkástanácsának elnöke.
1965- ben Németországba emigrált. Az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem 
egyik alapítója, egyetemi tanár Berlinben.
[kutatható] (347) 1991.9 ív + mell. Kozák Gyula 

Beck Tibor (1936), kertészmérnök. 1956-ban a Kertészeti Egyetem MEFESZ-szervezeté- 
nek titkára és nemzetőr. 1956 novemberében röplapokat terjesztett, ezért 1957 novembe
rében letartóztatták, 1958 júniusában másfél év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. 
[nyilvános] (525) 1993.10 ív, ifj. Beck Tibor 

Bihari Sándor (1932), költő, szerkesztő. 1956-ban Miskolcon felszólalt az egyetemi diák
parlamenten, majd tagja lett a városi nemzeti bizottságnak. 1958-ban a miskolci íróper 
egyik vádlottjaként két év börtönbüntetésre ítélték.
[nyilvános] (521) 1992-93.10 ív + mell. Molnár Adrienné 

Bordás Attila (1941)- Jancsó Csaba (1941), faipari technikusok. 1956-ban alapító tagjai a 
Székely Ifjak Társaságának, ezért 1958-ban tizenkét, illetve tíz év börtönbüntetésre 
ítélték őket.
[nyilvános] (515) 1993. 5 ív, Gagyi-Balla István
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Börzsöny Attila (1939), mérnök, építésvezető. 1956-ban tizenhét évesen csatlakozott a 
Széna téri, illetve a Maros utcai fegyveres csoporthoz. November közepén elhagyta 
az országot, Ausztriába, majd Angliába emigrált. Jelenleg Új-Zélandon él.
[kutatható] (510) 1993.5 ív, Körösi Zsuzsanna 

Bulárka István (1920), géplakatos. 1956-ban Temesvárod a Szoboszlai-féle összeesküvés
sel összekapcsolva huszonöt év börtönbüntetésre ítélték. 1964-ben szabadult. 
[nyilvános] (516) 1993.4 ív, Gagyi-Balla István 

Csemák Emília (1920), tanár. Az interjúban az ötvenes, hatvanas évek nagyváradi társa
dalmáról, hatalmi mechanizmusáról és az '56-os magyar forradalom kiváltotta hatá
sokról beszél.
[kutatható] (505) 1993.5 ív, Gagyi-Balla István 

Csontos András (1923), gépész, szállítás vezető. 1956-ban a Berettyóújfalui Forradalmi 
Bizottmány karhatalmi szekciójának tagja, majd a nemzetőrség parancsnoka. 1957 
őszén letartóztatták, és hat év börtönbüntetésre ítélték.
[nyilvános] (523) 1993.4 ív, Valuch Tibor

Doby István (1925), kiskereskedő, költő. 1944—45 telén az Ideiglenes Nemzeti Kormány 
tisztviselője, majd hadifogoly a Szovjetunióban. 1947-49 között az FKgP központjá
ban dolgozott, ezt kővetőén terményfelvásárló. A forradalom első napjait Fehérgyar
maton töltötte. A Magyar írók Szövetsége november 2-i taggyűlésének aktív résztvevője. 
[nyilvános] (492) 1993.3 ív, Standeisky Éva

Emericzy Kálmán (1915), tisztviselő, jogász. 1952-ben jogi diplomát szerzett, de kineve
zését -  morális okokból -  visszautasította. 1956-ban a politikai foglyok kiszabadítá
sának kezdeményezője, vezetője volt, ezért 1958-ban életfogytiglani börtönbüntetés
re ítélték.
[nyilvános] (517) 1993.2 ív, Körösi Zsuzsanna 

Erdős Péter (1925-1990), újságíró, popmenedzser. 1944-ben Borba, majd Buchenwaldba 
hurcolták. 1946 után a Szabadság és a Szabad Nép munkatársa. 1950-ben kémkedés 
hamis vádjával letartóztatták. 1953-as szabadulása után csatlakozott a pártel
lenzékhez. 1956 februárjában koncepciós vádakkal ismét letartóztatták, áprilisban 
szabadult. November 4-én közreműködött abban, hogy a Nagy Imre-csoport több tagja 
a jugoszláv követségre jusson. 1957 márciusában letartóztatták, másfél év mülva 
szabadult. Ezt követően a Szerzői Jogvédő Hivatal, majd a Hungaroton munkatársa. 
[kutatható] (73) 1988.22 ív + mell. Acsay Judit 

Fisch, O. Róbert (1925), orvos. 1956. október 24-én bekapcsolódott az önkéntes mentő- 
szolgálat munkájába. November második felében elhagyta az országot, 1957 január
jától az USA-ban él.
[nyilvános] (518) 1993.5 ív, Gyenes Pál 

Futó Barnabás (1921), ügyvéd. 1956-58-ban Angyal István védőügyvédje volt. 
[nyilvános] (526) 1993.4 ív, Eörsi László

Hirth László (1941), katonatiszt. 1956. október 29-ig a dabasi forradalmi események 
résztvevője, majd a budapesti Tűzoltó utcai csoport tagja. November 4-én megsebesült. 
[nyilvános] (352) 1992.4 ív, Eörsi László

Huszár Tibor (1930), szociológus, egyetemi tanár. 1945-56 között ifjúsági funkcionárius. 
1955-ben mint a DISZ Budapesti Bizottságának titkára részt vett a Petőfi Kör megala
kításában, majd munkájában.
[nyilvános] (499) 1993.9 ív, Hegedűs B. András
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Jaticsó Csaba lásd Bordás Attila
Karászy János (1929), katonatiszt. 1944-ben csatlakozott M aiéter Pál partizán zászlóaljá

hoz. 1956-ban tagja a Tom pa utcai felkelőcsoportnak, majd aktívan részt vett a 
politikai ellenállásban. 1957-ben Angliába emigrált.
[korlátozott] (507) 1993. 5 ív, Eörsi László, Horváth Miklós

Kállay István (1915), tanító, ötvösm űvész. 1956-ban rádióstúdiót irányított a VII. kerület 
pártházában, ezért 1957-ben öt év börtönbüntetésre ítélték. 1960-ban szabadult. 1964- 
ben izgatás és állam titoksértés vádjával egy év börtönbüntetésre ítélték.
[nyilvános] (345) 1991-92. 29 ív, Lugossy István

Kopré József (1919), tanár, író. A Szabad Szó, majd 1956-ban a Dudás-féle Magyar 
Függetlenség munkatársa, a VIII. kerületi forradalmi bizottság tagja.
[nyilvános] (493) 1993. 6 ív, Baló Péter

Kovács Béla( 1914), tanár, levéltáros, könyvtáros. 1945 után vezető kisgazdapárti politikus 
Debrecenben. 1956-ban a Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmány elnökségi tagja. 
1958-ban két év börtönbüntetésre ítélték. 1990-94 között az FKgP parlamenti képviselője. 
[kutatható] (497) 1991.6 ív, Valuch Tibor

Lassan György (1936), fémm unkás. 1956-ban a Rádiónál, majd a Corvin közben harcolt, 
a Práter utcai felkelőcsoport parancsnoka volt. Részt vett a novem ber 4. utáni harcok
ban. Jelenleg az USA-ban él.
[nyilvános] (511) 1993. 4 ív, Horváth Miklós 

Lendvay György (1919), vasesztergályos. 1956-ban a Ganz Vagon- és Gépgyár m unkásta
nácsának elnöke volt, ezért 1957-ben első fokon két év, 1958-ban másodfokon négy 
év börtönbüntetésre ítélték. 1959-ben szabadult.
[nyilvános] (528) 1993-94. 12 ív, Körösi Zsuzsanna 

Mikes Tamás (1940), jogász, tűzoltókészülék-ellenőr. 1956-ban tagja volt a Petőfi 
K örnek, részt vett a Corvin közi harcokban és a M agyar É rtelm iség Forradalm i 
B izottsága m unkájában. Novem ber 7-én a Szovjetunióba hurcolták, decem ber elején 
tért haza. Ezt követően röpcédulákat készített. 1962-ben egyetemi hallgatóként állam
ellenes szervezkedés koholt vádjával három és fél év börtönbüntetésre ítélték. 
[nyilvános] (313) 1991. 13 ív, Lugossy István 

Molnár Józsefi 1921), esztergályos. A buchenwaldi, illetve az osterodei koncentrációs tábor 
foglya. 1946 után az angol katonai missziónál, majd az angol követségen fordító, 
tolmács. 1956 októberében M aiéter Pál és az angol katonai attasé tárgyalásán tolmá
csolt, em iatt 1957-ben három hónapig vizsgálati fogságban volt.
[kutatható] (276) 1990. 2 ív, Szabó M elinda

Nagy Ferenc (1924), m unkás, vállalkozó. 1954-55-ben rendszerellenes kijelentései miatt 
hat hónapig az ÁVH fogva tartotta. 1956-ban M osonm agyaróváron a töm egdem onst
ráció egyik szervezője, Levél község nemzeti bizottságának elnöke. 1957-től az 
USA-ban él.
[nyilvános] (509) 1992. 3 ív, M olnár Adrienné 

Nagy Ferenc (1929), cipész kisiparos. 1956-ban a debreceni nem zetőrség parancsnoka.
1957-ben a Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmány vezetőinek peréber] 
börtönbüntetésre ítélték.
[nyilvános] (496) 1993.4 ív, Valuch Tibor 

Nagy Mihály (1936), vegyésztechnikus. 1956-ban a Baross téri nemzeti 
N ovem ber 4. után csatlakozott a Péterfy Sándor utcai röplapkészítőkhj
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herében letartóztatták, hat év börtönbüntetésre ítélték.
[nyilvános] (495) 1993.3 ív, Eörsi László

Pajzs Zsuzsanna (1931), orvos. 1955-től a Péterfy Sándor utcai kórházban dolgozott. Szemta
núja volt az 1956-os forradalmi eseményeknek, és részt vett a december 4-i nőtüntetésen. 
[nyilvános] (512) 1993.4 ív, Eörsi László

Pestessy József (1933), orvos. 1956. október 26-tólaKilián laktanyában dolgozott. Decem
berben letartóztatták, majd néhány nap múlva kiengedték.
[kutatható] (513) 1993. 5 ív, Gyenes Pál

Puskás Attila (1931), tanár. 1959-ben Kolozsvárott koncepciós perben húsz év börtönbüntetésre 
ítélték. 1964-es szabadulása után tisztviselő, 1989 decemberétől az RMDSZ egyik vezetője. 
[nyilvános] (503) 1993.3 ív + mell. Gagyí-Balla István

Sárközi Mátyás (1937), író, kritikus, műfordító. 1956-ban a Hétfői Hírlap munkatársa. 
1956-63 között Londonban újságíró, majd 1966-ig a Szabad Európa Rádió szerkesz
tője, ezt követően a BBC munkatársa.
[nyilvános] (482) 1993. 10 ív, Hegedűs B. András

Simon Zoltán (1935), tanár, szerkesztő. 1956-ban az október 23-i debreceni egyetemista 
tüntetés egyik szervezője, tagja a Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmánynak, 
ezért 1957-ben négy évre kizárták az egyetemről. 1968-90 között az Alföld szerkesz
tője, jelenleg a megyei könyvtár igazgatója.
[nyilvános] (524) 1994.7 ív, Valuch Tibor

Suba Bálint (1918), földműves, fuvarozó. 1956-ban a vámospércsi forradalmi bizottmány 
tagja. 1957-ben nyolc év börtönbüntetésre ítélték.
[nyilvános] (490) 1993.4 ív, Valuch Tibor

Szentes Tamás (1933), közgazdász, egyetemi tanár. 1956. október 23-án az egyetemisták 
megbízásából tárgyalt Iván Kovács Lászlóval, a Corvin közi felkelők parancsnokával. 
[nyilvános] (508) 1993.2 ív, Eörsi László

Vajda Németh József (1929), segédmunkás. 1950-55 között antikommunista röplapok 
terjesztéséért börtönben volt. A forradalom alatt a XX. kerületi rendőrkapitányság 
politikai nyomozócsoportjának vezetője. 1959-ben tizenöt év börtönbüntetésre ítélték. 
1969-ben szabadult.
[kutatható] (489) 1992.2 ív, Holbok Sándor

Vájná Gáspár László (1923), jogász. 1956-ban Kézdi vásárhelyen élt. 1958-ban a Szobosz- 
lai-féle szervezkedéssel kapcsolatban feljelentési kötelezettség elmulasztása miatt 
nyolc év kényszermunkára ítélték.
[nyilvános] (514) 1993.4 ív, Gagyi-Balla István

Varga József (1914), közgazdász, segédmunkás. 1956. október 23-án harcolt a Rádiónál, 
később a Corvin közben egy fiatalokból álló csoport vezetője volt. A forradalom 
leverése után Jugoszláviába menekült, jelenleg Svájcban él.
[nyilvános] (529) 1994.3 ív, Eörsi László, Horváth Miklós

Vén István (1933), feltaláló vállalkozó. 1956-ban a Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
hallgatója, október 25-től kapcsolatban állt a Corvin közi felkelőkkel, sebesülteket 
szállított. Novemberben Gödöllőn nemzetőrséget szervezett. Az Iván Kovács-perben 
nyolc év börtönbüntetésre ítélték.
[nyilvános] (491) 1993.13 ív, Eörsi László

Összeállította: Körösi Zsuzsanna és Molnár Adrienné
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