
ÉLETINTERJÚK AZ ORAL HISTORY ARCfflVUMBAN

Az alábbiakban közöljük az Órai History Archívum mindazon interjúinak annotált jegyzékét, 
amelyek a kutatók számára hozzáférhetők és az Intézet korábbi Évkönyveiben közölt jegyzékek
ben még nem jelentek meg. Ezek az intetjük az Órai History Archívum 1985-ös alakulásakor 
megfogalmazott célkitűzések szerint készültek -  a tudományos, politikai, gazdasági, mű
szaki, művészeti élet személyiségeivel -  az 1956-os forradalommal kapcsolatos intetjúkon túl.

A jegyzék tartalmazza az interjúalany nevét, születési évét, foglalkozását, életútjának 
főbb állomásait.

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

Az interjúk nyilvánossági szintje a következű módon értelmezendő: nyilvános = 
szabadon kutatható és idézhető a forrás megjelölésével; kutatható = szabadon kutatható, de 
idézéshez az interjúalany és az inteijúkészítŐ engedélye szükséges.

Aranyi Sándor (1907-1982), orvos ezredes. Részt vett az antifasiszta ellenállásban. 1950- 
ben a Sólyom-perben életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték. 1954-es rehabilitálá
sa után a csongrádi szülőotthon igazgató-főorvosa.
[nyilvános] (95) 1981-82. 10 ív + mell. Kubinyi Ferenc 

Árkos Antal (1924), író, szerkesztő, műfordító. Az Eötvös Kollégium tagja, rendőrtiszt. 
1956-ban Angliába emigrált, a hatvanas években hazatért. Az Ifjúsági Könyvkiadó és 
a Móra Ferenc Könyvkiadó szerkesztője.
[kutatható] (41) 1986-87.40 fv, Havas Fanny 

Baranyai Tibori, 1925), férfiszabó, nyomdász, szociáldemokrata politikus. 1945-47 között 
a SZÍT főtitkárhelyettese, a SZOT munkatársa. 1948-ban emigrált, részt vett az 
emigráns SZDP munkájában. 1964-ben hazatért, 1989-ben az MSZDP alelnöke. 
[kutatható] (89) 1987.11 ív + mell. Kovács András 

Barcs Sándor (1912), újságíró, kisgazdapárti politikus. 1948-80 között a Magyar Rádió 
elnöke, majd az MTI vezérigazgatója, az Elnöki Tanács tagja, a MUOSZ és az MLSZ 
elnöke volt.
[nyilvános] (81) 1987.10 ív + mell. Kubinyi Ferenc 

Beck János (1915), vegyész, diplomata. Harcolt a spanyol polgárháborúban, Franciaország
ba deportálták, majd Németországon keresztül hazaszökött. Részt vett az antifasiszta 
ellenállásban. 1942-ben másfél év, 1949-ben a Rajk-per egyik mellékperében nyolc 
év börtönbüntetésre ítélték. 1955-ös rehabilitálása után több országban nagykövet. 
[nyilvános] (174) 1988. 33 ív + mell. Mérő Katalin
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Beck Márta Havas Endréné (1912), technikus. 1933-ban a Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen folyó kommunista diákszervezkedés miatt egy év börtönbüntetésre 
ítélték. Emigráns Csehszlovákiában és Angliában. Férje, Havas Endre, aki 1944-49 
között Londonban és Párizsban Károlyi Mihály munkatársa, 1953-ban börtönben halt meg. 
[nyilvános] (29) 1986.19 ív + mell. Havas Gábor 

Bíró Endre (1919-1988), biokémikus. Szent-Györgyi Albert tanítványa, az ELTE TTK 
biokémia tanszékének vezetője.
[kutathatól (168) 1987-88.29 ív + mell. Balázs Katalin 

Bolgár László (1911-1990), újságíró. 1934-44 között Bulgáriában és Jugoszláviában 
sajtóattasé, majd a Tájékoztatásügyi Minisztérium munkatársa. 1947-ben emigrált. 
1949-75 között a francia rádió magyar osztályának és a kelet-európai adások szer
kesztőségének vezetőmunkatársa.
[nyilvános] (212) 1989.11 ív, Nagy Csaba

Boross Györgyi 1896-1993), erdőmémök, erdőtelepítési szakember, szakfordító. 1924-től 
Somogy megyében erdőmérnök, 1947-től Szegeden erdőigazgató, 1950-től középis
kolai tanár. 1953-66 között az Erdőterv osztályvezetője.
[nyilvános] (349) 1991.9 ív, Garai Gábor

Borovszky Ambrus (1912), üzemmérnök. A sztálínvárosi építkezés helyettes vezetője, 
1975-ig a Dunai Vasmű vezérigazgatója, 1962-64 között kohó- és gépipari miniszter- 
helyettes.
[kutatható] (99) 1988.11 ív, Csanádi Mária

Borvendég Béla (1931), építész, egyetemi tanár. 1955-től a Dél-Magyarországi Tervező 
Vállalat tervezője, majd műszaki igazgatóhelyettese, 1982-90 között a Magyar Épí
tőművészek Szövetségének elnöke.
[nyilvános] (38) 1982-83.6 ív + mell. Szabóné Dér Ilona 

Csicsery-Rónay István (1917), könyvtáros, könyvkiadó. 1945-47 között a FKgP külügyi 
osztályának vezetője, 1947-ben koncepciós perben két év börtönbüntetésre ítélték. 
1949-től az USA-ban élt, az Occidental Press alapítója. 1990-ben hazatért. 
[kutatható] (198) 1989. 18 ív + mell. Kozák Gyula 

Csőgör Lajos (1904), orvos, szakíró, egyetemi tanár, illegális kommunista. Kolozs megye 
alispánja, a Magyar Népi Szövetség egyik vezetője, nemzetgyűlési képviselő, a Bolyai 
Tudományegyetem rektora. 1949-ben koncepciós perben hat év börtönbüntetésre 
ítélték. 1986 óta Budapesten él.
[kutatható] (7) 1986. 21 ív, Tóth Pál Péter

Csőgör Lajosné Fáik Erzsébet (1911), pszichológus, főiskolai tanár, illegális kommunista. A 
kolozsvári Lélektani Intézet mellett működő óvónőképző alapítója 1986-tól Budapesten él. 
[nyilvános] (27) 1986.18 ív + mell. Barabás Béla 

DékÁny László (1907), gépészmérnök, sportrepülő. A Csonka Gépgyár, a MÁVAG és a 
Kogépterv vezető munkatársa. 1947-49 között összeesküvés és szabotázs vádjával az 
AVO többször letartóztatta.
[nyilvános] (303) 1991. 3 ív, Garat Gábor

Dobó János (1921), vegyész. A II. világháború idején Svájcban a magyar kommunista 
Szőnyi-csoport tagja. 1945 után a Szabad Nép munkatársa, pártiskolai tanár. 1950-ben 
a Rajk-per egyik mellékperében tizenöt év börtönbüntetésre ítélték. 1954-es rehabili- 
tása után a Műanyagipari Kutatóintézet tudományos munkatársa.
[kutatható] (18) 1986.19 ív + mell. Csanádi Mária
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Domokos Pál Péter (1901-1992), etnográfus, népzenekutató. 1926-tól a kolozsvári Taní
tóképző Főiskola tanára, 1940-1944 között igazgatója. 1944-től Budapesten élt. 
1945-49 között a Népjóléti Minisztérium munkatársa, 1951-tŐI gimnáziumi tanár. 
1989-től az Erdélyi Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke.
[nyilvános] (30) 1986.15 ív, Balogh Júlia

Duka Zólyomi Norbert (1908-1989), jogász, orvostörténész, zenetanár, antifasiszta politi
kus. A csehszlovákiai magyar Liberális Párt egyik vezetője. 1946-ban nemzetiségi 
politikai tevékenysége miatt elítélték, 1949-ig volt börtönben, majd 1953-ig bányász
ként dolgozott.
[kutatható] (37) 1986.6 ív, Bába Iván

Eszterhás György (1916), jogász. AII. világháború idején a Belügyminisztérium menekült- 
ügyi osztálya munkatársaként részt vett a lengyel menekültek elhelyezésében. A 
FKgP, majd a Demokrata Néppárt tagja, országgyűlési képviselő. 1948-as emigrálása 
után az USA-ban tisztviselő.
[kutatható] (207) 1990. 5 ív, Javomiczky István 

Faluvégi Lajos (1924), közgazdász. 1945-től pénzügyminisztériumi főosztályvezető, 
1968-71 között pénzügyminiszter-helyettes, 1980-ig pénzügyminiszter, 1980- 
86 között miniszterelnök-helyettes, az Országos Tervhivatal elnöke. Az MKKE 
tanára.
[kutatható] (136) 1988-89.15 ív, VoszkaÉva 

Faragó Vilmos (1929), újságíró, kritikus. 1956-ig egyetemi tanársegéd. 1957-62 között a 
Népművelés munkatársa, 1989-ig az Élet és Irodalom szerkesztője, főszerkesztő-he
lyettese.
[nyilvános] (226) 1990.43 ív, Havrií Erzsébet 

Farkas László (1909), jogász. A kultuszminisztérium munkatársaként 1940-ben Észak-Er- 
délyben a magyar oktatás szervezője, 1942-44 között a kisebbségi sérelmeket vizsgáló 
nemzetközi bizottság magyar referense. 1948-59 között Sárospatakon teológiatanár 
és a református konvent előadója. Ezt követően az OSzK budavári építkezésének 
intézője.
[kutatható] (61) 1987. 26 ív + mell. Vásárhelyi Judit 

Farkasdy Zoltán (1923-1989), építész. Vállalati vezető, középületek és műemléki 
helyreállítások tervezője, 1981-től a Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezető 
tanára.
[kutatható] (52) 1983-87.17 ív, Szabóné Dér Ilona 

Fitos Vilmos (1913), tanár, szerkesztő, tisztviselő. Az Eötvös Kollégium tagja, a Bartha 
Miklós Társaság főtitkára, a Turul Szövetség ellenzéki népi szárnyának vezetője, a 
Magyar Élet szerkesztője, a Magyar Ifjúság Nagy bizottsága elnöke. 1947-ben a 
Magyar Közösség elleni perben másfél év börtönbüntetésre ítélték.
[kutatható] (25) 1986. 13 ív + mell. M. Kiss Sándor 

Forgács Pál (1923), cukrász, 1941-tól szakszervezeti vezető. 1958-tól a Szakszervezeti 
Világszövetség nemzetközi apparátusának munkatársa. A TDDSZ alapítója és egyik 
vezetője. 1990-92-ben a Szakszervezetek Demokratikus Ligájának elnöke. 
[kutatható] (97) 1987,1993.20 ív + mell. Fencsik Flóra 

Gádoros Lajos (1910-1991), építész, belsőépítész. A Középterv igazgatója, egyetemi tanár.
1958-ban a brüsszeli világkiállítás magyar pavilonjának fő tervezője.
[nyilvános] (133) 1987-88. 15 ív, Szabóné Dér Ilona



Gát Mátyás (1920), munkás, tisztviselő, erdélyi illegális kommunista. Több évet töltött a 
Román Királyság börtöneiben. 1945 után pártmunkás, majd a román külügyminiszté
rium apparátusában és az AGERPRESS hírügynökségnél dolgozott. 1969-ben Izrael
be emigrált, majd áttelepült Németországba.
[ikutatható] (185) 1988.17 ív + mell. Nagy Gyula 

Gáli Ernát (1917), közíró, szociológus, filozófus, illegális kommunista. A kolozsvári 
Igazság, majd az Utunk és a Korunk főszerkesztője, egyetemi tanár, a Román Tudo
mányos Akadémia tagja.
[kutatható] (15) 1985.11 ív + mell. Szabóné Dér Hona és Hegedős B. András 

Gáspár Sándor (1917), munkás, politikus. 1952-től a SZOT főtitkárhelyettese, 1956-59 és 
1965-83 között főtitkára, 1988-ig elnöke. 1959-61 és 1963-65 között az MSZMP 
Budapesti Bizottságának első ritkára.
[nyilvános] (220) 1989-90.18 ív, Kozák Márton 

Geleji Frigyes (1928), vegyészmérnök. 1950-68 között a Műanyagipari Kutató Intézet 
munkatársa, igazgatóhelyettese. Ezt követően a Magyar Viscosagyár igazgatóhelyet
tese, 1979-től az OMFB könnyűipari szaktitkárságának vezetője, 1986 után az OMFB 
elnökhelyettese.
[nyilvános] (300) 1991.7 ív, Garai Gábor

Gráber Margit (1895-1993), festő, grafikus. Fiatalon kapcsolatban állt a Galilei Körrel. 
Első férjével, Perlott-Csaba Vilmossal tagja volt a szentendrei mővésztelepnek. 
[nyilvános] (183) 1988.6 ív, Scherter Judit

Hajdú Yvonne (1924), fordító, tolmács. 1961-ben hűtlenség és államellenes szervezkedés 
vádjával nyolc év börtönbüntetésre ítélték. 1966-ban szabadult.
[nyilvános] (320) 1991.6 ív, Lugossy István

Hajós Edit (1889-1975), pszichiáter, illegális kommunista. Balázs Béla felesége. 
József Attila kezelőorvosa. 1933-ban Angliába emigrált, 1949-ben hazatért. 
Koncepciós perben hét év börtönbüntetésre ítélték, 1956-ban szabadult. Halá
láig Angliában élt.
[nyilvános] (206) 1974.3 ív, Vezér Erzsébet

Határ Győző (1914), író, költő, építész. Részt vett az antifasiszta ellenállásban. 1943-ban 
Öt év fegyházbüntetésre, 1950-ben két és fél év börtönbüntetésre ítélték. 1956 óta 
Angliában él, 1957-76 között a BBC magyar osztályának munkatársa.
[nyilvános] (180) 1988.34 ív + mell. Kabdebó Lóránt 

Hazay István (1901), geodéta. 1923-tól az Állami Földmérési Hivatal mérnöke, 1941-49 
között a Pénzügyminisztérium földmérési osztályának vezetője. 1953-tól 1972-ig a 
BME tanára, 1964-67 között rektora. Az MTA Geodéziai Bizottságának tagja, tíz évig 
elnöke.
[nyilvános] (312) 1991.2 ív, Garai Gábor

Hetényi István (1926), közgazdász. 1964-83 között az Országos Tervhivatal elnökhelyet
tese, államtitkár, 1980-86 között pénzügyminiszter. Az MKKE egyetemi tanára. 
[nyilvános] (119) 1987.20 ív, Voszka Éva

Horváth Tamás (1940), jogász, író. 1965-ben szegedi joghallgatóként letartóztatták, 
és államellenes izgatás vádjával két év börtönbüntetésre ítélték. 1967-es szabadulása 
után segédmunkás, majd tanulmányai befejezése után szabadfoglalkozású új
ságíró.
[nyilvános] (392) 1992.6 ív, Lugossy István
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Högye Mihály (1912-1992), református lelkész, történész, könyvtáros, politikus. A harmin
cas években külföldön szociális misszióvezető. A háború után diplomata Párizsban,
1947- ben államellenes összeesküvéssel vádolták, emiatt megtagadta a hazatérést.
1948- ban az USA-ba emigrált, ahol Nagy Ferenc környezetében fejtett ki politikai 
tevékenységet.
[kutatható] (460) 1992.6 ív, Csicsery-Rónay István 

Jánossy György (1923), építész. 1944-ben Németországba evakuálták, 1945—47 között 
Dániában és Svédországban élt. 1949-84 között a KÖZTI főépítésze, közben 1963-66 
között a BUVÁTI munkatársa. 1962 óta az Iparművészeti Főiskola tanára. 
[nyilvános] (134) 1988.10 ív, Szabóné Dér Ilona 

Juhász Ferenc (1928), költő, lapszerkesztő. Népi kollégista, a Szépirodalmi Kiadó lektora. 
1963-91 között az Új írás munkatársa, 1974-91 között főszerkesztője.
[kutatható] (64) 1987.20 ív, Tóth Pál Péter

Karig Sára (1914), író, költő, műfordító. Antifasiszta ellenálló, 1945 után szociáldemok
rata. 1947-53 között a Szovjetunióban Vorkután politikai fogoly. 1956-80 között az 
Európa Könyvkiadó és az Új Tükör szerkesztője.
[kutatható] (167) 1988.24 ív + mell. Bakonyi Éva 

Katona Pál (1911—1992), újságíró. 1934—38 között az Athenaeum és az Est munkatársa. 
1939-ben emigrált, az USA hadseregének katonájaként részt vett a távolkeleti harcok
ban. 1947 után a BBC magyar osztályának munkatársa.
[kutatható] (\AQ) 1988. 10 ív, Kozák Gyula

Kató Alfréd (1913), tisztviselő. 1939-től a Honvédelmi Minisztérium kémelhárító osztá
lyának munkatársa. 1947-ben a szovjet katonai bíróság először halálra, majd tízévi 
vorkutai kényszermunkára ítélte. 1955-ös hazatérése után segédmunkás.
[nyilvános] (335) 1991.4 ív, Lugossy István

Kárász Artúr (1907-1992), közgazdász, egyetemi tanár. 1945-46-ban az MNB elnöke,
1949- től emigráns az USA-ban, Bolíviában és Franciaországban. 1968-tól a Világbank 
európai igazgatója, 1976-tól a Siemens franciaországi elnöke.
[nyilvános] (122) 1989.14 ív, Rainer M. János 

Kázsmér János (1933), gépészmérnök. 1971-90 között a Videoton vezető munkatársa, 
1986-tól vezérigazgatója.
[nyilvános] (242) 1990.14 ív, Kőhegyi Kálmán 

Kereszthidi Kézer Ottó (1923), villanyszerelő. 1945-ben szovjet fogságba esett, először halálra, 
majd tizenöt év kényszermunkára ítélték, 1953-ban tért haza. 1955-ben a katonai szolgálat 
megtagadásáért öt év börtönbüntetésre ítélték, 1956-ban amnesztiával szabadult. 
[nyilvános] (336) 1991. 7 ív, Lugossy István

Kerényi László (1923), elektrotechnikus. 1946-ban egyetemi hallgatóként államellenes 
Összeesküvés vádjával letartóztatták. 1947-ben szabadult. Ezt követően a szovjet 
katonai hatóságok tartóztatták le, és a Gulágon különböző munkatáborokban tartották 
fogva. 1953-ban tért haza.
[nyilvános] (247) 1990. 13 ív, Lugossy István 

Kiss István (1906), jogász, közigazgatási és településfejlesztési szakember. A Magyar 
Közigazgatástudományi Intézetben Magyary Zoltán tanítványa, kollégája, majd a 
Pénzügyminisztérium, az Építésgazdasági és Szervezési Intézet, valamint a Nehéz
ipari Minisztérium munkatáisa.
[nyilvános] (56) 1987.22 ív + mell. Torkos Veronika



Kontra György (1925), orvos, pedagógus. 1978-tól az ELTE TTK Embertani Intézete 
tudományos főmunkatársa. Karácsony Sándor tanítványa, tanainak avatott tolmá- 
csolója.
[nyilvános] (223) 1987.6 ív, Deme Tamás

Korén Miklós (1922), közgazdász, szakszervezeti és állami funkcionárius. Az ötvenes 
években a nehézipar szervezője, tagja az 1968-as új gazdasági mechanizmust kidol
gozó bizottságnak. 1957-tól tizenhét éven át a Viliért Vállalat vezérigazgatója. 
[nyilvános] (275) 1990.3 ív. Szabó Melinda

Kovács András (1925), dramaturg, filmrendező. 1951-57 között a Mafilm dramaturgiai 
osztályának vezetője. 1981-86 Között a Filmmővészeti Szövetség elnöke.
[kutatható] (241) 1992.15 ív, Lugossy István 

Kun Zsigmond(l&9Z), postái tisztviselő. Baloldali polgári radikális, georgista. Kapcsolat
ban volt a Galilei Körrel, valamint Jászi Oszkárral és körével. 1928-tól a Pénzintézeti 
Tisztviselők Országos Egyesületének titkára. 1938-39-ben a Magyar Fórum szerkesz
tője. Az óbudai Népi otthon lakásmúzeum létrehozója.
[nyilvános] (31) 1985.14 ív, Tóth Pál Péter

Kunszt György (1924), építészmérnök, 1949-85 között az Építéstudományi Intézet tudo
mányos munkatársa, 1980-tól igazgatója. KülönbözŐENSZ-szervezetek szakértője, a 
BME egyetemi tanára. 1946 őszén csatlakozott Szabó Lajos ésTábor Béla filozófusok 
köréhez, több filozófiai mú szerzője.
[kutatható] (323) 1990-91. 11 ív, Czakó Ágnes 

Lakatos Éva (1905-1993), illegális kommunista, pártalkalmazott. 1935-45 között a Szov
jetunióban élt, 1939-től a moszkvai rádió munkatársa. 1945-től vezető pártfunkcioná
rius. 1958-tól az Állami Hangverseny- és Műsorigazgatóság vezetője, 1965 után az 
Országos Filharmónia igazgatója.
[nyilvános] (117) 1987-88.11 ív + mell. Ferber Katalin 

Landler Erzsébet (1906-1986), közgazdász. 1918-28 között apjával, Landler Jenővel 
Bécsben,majdapjahalálautánl946-igaSzovjetunióban élt emigrációban. Hazatérése 
után 1949-ig egy villamosipari egyesületnél dolgozott, majd 1971-ig az Országos 
Tervhivatal munkatársa, főosztályvezető-helyettese. Férjét, Biermann Bélát 1937-ben 
koncepciós perben kivégezték.
[nyilvános] (17) 1986.41 ív, Szigeti Katalin

Litván Józsefi 1900-1988), magántisztviselő, textilgyári igazgató. A Galilei Kör, majd a 
Magyar Radikális Párt tagja. 1958-tól Bécsben élt.
[nyilvános] (116) 1986.11 ív + mell. Tóth Pál Péter 

Lugossy István (1943), operatőr, filmrendező. 1960-ban röpcédula terjesztés miatt állam
ellenes szervezkedés vádjával három év börtönbüntetésre ítélték.
[nyilvános] (281) 1991.5 ív, Garat Gábor

Makoveczlmre (1935), építész. Az organikus építészeti formanyelv megteremtője. 1981-től 
a Makona Tervező Kisszövetkezet vezetője. A BME és az Iparművészeti Főiskola 
tanára. 1987-től a Nemzetközi Építészeti Akadémia tagja. 1992-től a Magyar Művé
szeti Akadémia elnöke.
[,nyilvános] (132) 1987-88.7 ív, Szabóné Dér Ilona 

Margittay Ilona (1920), laborasszisztens. 1960-75 között Lengyel József munkatársa és 
élettársa. Az interjú az együtt töltött évekről szól.
[nyilvános] (245) 1990.8 ív, Havril Erzsébet

276



Mélik Endre (1904-1991), újságíró. A Magyar Földműves- és Munkáspárt, majd 1928-tól a 
Weishauss Aladár vezette illegális mozgalom vezetőségi tagja, a Bartha Miklós Társaság 
titkára. 1947-ben az ÁVO letartóztatta. 1954-es szabadulása után ládagyári üzemvezető. 
[nyilvános] (190) 1988-89.12 ív + mell. Koncz E. Katalin 

Nagy Géza (1921), szobrász- és bábművész. 1944-ben csatlakozott az ellenállást moz
galomhoz, a Görgey-zászlóalj tagja. 1945-47 között hadifogoly volt a Szovjet
unióban.
[nyilvános] (357) 1991.7 ív, Ferenczy Erika

Nagy László (1921), újságíró, jogász, politológus. 1945^17-ben a FKgP sajtófőnöke, 1947 
óta Genfben él. 1969-89 között a Nemzetközi Cserkésziroda vezetője.
[kutatható] (129) 1987. 5 ív, Nagy Csaba

Nagy Pál Jenő (1911), szerszámkészítő, technikus, műszaki fordító. 1935-től SZDP-tag. 
1950-ben letartóztatták, koncepciós perben tizenhárom év börtönbüntetésre ítélték,
1955-ben szabadult.
[nyilvános] (177) 1985.7 ív + mell. Inzelt Annamária 

Nyerges András (1940), író, költő. 1967-71 között a Magyar Rádió, 1974-80 között a 
Kritika munkatársa. 1979-től 1988-ig a Kossuth Könyvkiadó, majd 1991-ig a Móra 
Könyvkiadó szerkesztője. 1983-tól a Magyar Nemzet állandó szerzője, 1991-ben 
főmunkatársa, 1991 -92-ben a Köztársaság olvasószerkesztője.
[kutatható] (157) 1988.13 ív + mell. Murányi Gábor 

Orosz István (1921), lakatos, technikus. 1939-tŐl a Kispesti Traktorgyárban, majd 1975-től 
a Fegyvergyárban dolgozott. 1939—48 között az MSZDP aktív tagja.
[nyilvános] (457) 1992.7 ív, Beck Tibor

Pap Endre (1896-1992), agronőmus, növénynemesítő. 1950-56 között a Mezőgazdasági 
Tudományos Központ munkatársa. 1956-ban Angliába emigrált.
[kutatható] (1) 1985.6 ív. Hegedűs B. András 

Perczel Károly (1913-1992), építész. Részt vett a franciaországi ellenállásban. 1947-49 
között az Építés- és Közmunkaügyi Minisztérium főosztályvezető-helyettese. ARajk- 
perben életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték, 1954-ben rehabilitálták. 1967 után a 
VÁTI vezető munkatársa.
[nyilvános] (44) 1986-87. 19 ív + mell. Szabóné Dér Ilona 

Perédi Károly (1913), gépészmérnök, közgazdász. 1936-52 között acsepeli Weiss Manfréd 
Műveknél mérnök, majd igazgató, 1954-ig az Országos Tervhivatal főosztályvezetője, 
majd elnökhelyettese. 1954-58 között az Országos Találmányi Hivatal elnöke. 1964- 
től az Energiagazdálkodási Intézetben osztályvezető.
[nyilvános] (289) 1991.13 ív, Garai Gábor

Polinszky Károly (1922), kémikus, egyetemi tanár. A veszprémi Nehézvegyipari Intézet 
megszervezője, igazgatója. A Veszprémi Vegyipari Egyetem, illetve a BME rek
tora. 1963-66 között művelődésügyi miniszterhelyettes, 1974-80 között oktatást 
miniszter.
[nyilvános] (243) 1990.12 ív, Garai Gábor

Preisich Gábor (1909), építész, egyetemi tanár. 1949-50-ben a Budapesti Városrendezési 
Iroda megalapítója, igazgatója. 1951-55 között a Fővárosi Tanács városrendezési és 
építészeti főosztály vezetője, majd 1975-ig a BUVÁTT városrendezési irodájának 
vezetője, Budapest általános rendezési terveinek irányítója.
[nyilvános] (36) 1986-87.7 ív + mell. Szabóné Dér Ilona
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Pungor Ernő (1923), kémikus. 1962-70 között a Veszprémi Vegyipari Egyetem 
tanszékvezetője, majd rektorhelyettese. 1970 öta a BME tanszékvezető egye
temi tanára, 1972-81 között a Vegyészmérnöki Kar dékánja. 1990-től az OMFB 
elnöke.
[nyilvános] (453) 1991-92.7 ív + mell. Garai Gábor 

Rados Jenő  (1895-1992), építész, építészettörténész. 1919-től egyetemi oktató, 1945- 
67 között a Műegyetem tanszékvezető tanára, majd 1986-ig a VÁTI osztályveze
tője.
[nyilvános] (58) 1987.4 ív, Szabőné Dér Ilona 

Rácz György (1907-1989), építész. A CIAM magyar csoportjának tagja. Ipari épületek, 
tanintézetek tervezésével és műemlékek helyreállításával foglalkozott.
[nyilvános] (135) 1988.9 ív + mell. Szabóné Dér Ilona 

Redő Éva Gáspár Lászlóné (1907), üzemmérnök, illegális kommunista. Emigráns Bécsben 
és a Szovjetunióban, 1946-os hazatérése után Budapesten textilgyári igazgató, a 
Könnyűipari Minisztérium főosztály vezet ője, majd kutató közgazdász.
[nyi/vdnos] (8) 1985-86.21 ív + mell. Bakonyi Éva 

Retsmann Mariann (1911-1991), fotóművész. A Magyar Fotóművész Szövetség alapító 
tagja. Az intetjúban számos általa fényképezett személyről is megemlékezik. 
[kutatható] (182) 1986-87.10 ív, Kincses Károly 

Rédey Pál (1923), evangélikus lelkész, újságíró. 1950-56 között Dezséri László evangéli
kus püspök közvetlen munkatársa, hivatalvezetője. Az evangélikus zsinat tagja. 
[kutatható] (28) 1986.22 ív, M. Kiss Sándor

Rónai András (1906-1991), geológus, egyetemi tanár. 1928-45 között az Államtudományi 
Intézet munkatársa, 1940-tŐl igazgatója. 1950-86 között a Magyar Állami Földtani 
Intézet tudományos osztályvezetője.
[nyilvános] (53) 1987. 51 ív, Balogh Júlia

R u b ik tm ő {  1910), gépészmérnök, sportrepülőgép-tervező. 1936-ban Esztergomban repü
lőgépüzemet alapított, az államosítás után különböző repülőgépgyárakban dolgozott. 
1961-67 között a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium osztályvezető-helyettese, 
majd 1971-ig a Malév műszaki tanácsadója.
[kutatható] (234) 1990.7 ív, Vajda Zsuzsa

Ruszkiczay Rüdiger Imre ijj. (1921), földmérő. Az interjúban apjára, Ruszkiczay Rüdiger 
Imre katonatisztre (1889-1957) emlékezik, aki 1942. november 1. és 1944. október 16. 
között a honvédelmi miniszter állandó helyettese volt, ezért -  mint háborús bűnöst -
1949- ben három év fegyházbüntetésre ítélték.
[nyilvános] (92) 1987. 8 ív + mell. Kubinyi Ferenc

Rusznák István (1920), kémikus. 1942-től a Goldberger Textilművek vegyésze, majd
1950- 69 között a Textilipari Kutatóintézet főosztályvezetője. 1951-től a BME Ve
gyészmérnöki Karának tanszékvezető docense, dékánhelyettese.
[nyilvános] (411) 1992.8 ív + mell. Garai Gábor 

Sándor László (1909), kritikus, műfordító. 1946-52 között Ungváron a Kárpát-ukrajnai 
Területi Képtár igazgatója, majd a Területi Könyvkiadó szerkesztője. 1956-62 között 
az ungvári rádió munkatársa. 1962-től a Gondolat Könyvkiadó szerkesztője, 1966-78 
között az Állami Gorkij Könyvtár igazgatója.
[kutatható] (69) 1987.4 ív, Bekéné Nádor Orsolya
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Sibelka Perleberg Artúr (Tempefői) (1901-1991), közgazdász, író, újságíró. 1926-tól a 
* Statisztikai Hivatal, majd a Földművelésügyi Minisztérium főtiszt viselője, a Magyar 

Nemzet, a Világ munkatársa, a FAO egyik bizottságának elnöke. 1948-ban letartóztat
ták, az FM-perben elítélték. 1953-as szabadulása után segédmunkás, majd az Élelme
zésügyi Minisztérium Dokumentációs Osztályának vezetője.
[nyilvános] (87) 1987.12 ív + mell. Nagy Csaba 

Simon Pál(1929), vegyészmérnök. 1962-73 között a Dunai Kőolajipari Vállalat igazgatója, 
az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt vezérigazgatója, nehézipari miniszterhelyet
tes, miniszter, nagykövet, vállalati igazgató.
[kutatható] (114) 1987.14 ív, Szigeti Katalin.

Stolte István (1912-1990), tanár. Az Eötvös Kollégium tagja, a kommunista diákmozgalom 
egyik vezetője, 1932 után kizárták a mozgalomból. A harmincas évek közepétől a 
politikai rendőrség ügynöke. 1944-ben az ellenállási mozgalomban való részvételéért 
letartóztatták, Sopronkőhidáról Németországba hurcolták. 1945-től az amerikai, majd 
a magyar hírszerzésnek dolgozott. 1949-ben erőszakkal Magyarországra hozták a 
Rajk-per egyik koronatanújának, és 1956-ig őmaga is börtönben volt. November 4-én 
az NSZK-ba menekült, ahol ismét az amerikaiak szolgálatába állt.
[nyilvános] (131) 1988-90.10 ív, Nagy Csaba 

Straub F. Brúnó (1914), biokémikus. Szent-Györgyi Albert tanítványa. 1945-70 között a 
Szegedi Tudományegyetem, majd a Budapesti Orvostudományi Egyetem tanára. 
1970-78 között az MTA Szegedi Biológiai Központ főigazgatója, 1988-ig az Enzi- 
mológiai Intézet vezetője. 1988-89-ben az Elnöki Tanács elnöke.
[kutatható] (71) 1987.9 ív + mell. Balázs Katalin 

Szabados Mihály (1905-1993), jogász, közíró. A harmincas években a Földmunkás Szö
vetkezet titkára, az országos szociális program megalkotója. A negyvenes években a 
Földművelési Minisztériumban a visszacsatolt országrészekkel foglalkozó részleg 
vezetője, a Miniszterelnökség Nemzetiségpolitikai Osztályának munkatársa. A Ma
gyar Közösség elleni perben három és fél év börtönbüntetésre ítélték. Szabadulása után 
segédmunkás.
[kutatható] (107) 1987.14 ív, Bekéné Nádor Orsolya 

Szabó Dénes (1929), jogász, szociológus. 1958 óta a Montreali Egyetem professzora, 
1969-84 között a Nemzetközi Összehasonlító Kriminológiai Intézet alapító igaz
gatója, 1973-tól a Kanadai Királyi Társaság tagja. Az ENSZ és az UNESCO 
tanácsadója.
[nyilvános] (65) 1985. 17 ív, Tóth Pál Péter

Szabó Imre (1912-1991), jogász. 1945-55 között az Igazságügyminisztérium munkatársa. 
1955-82 között az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének igazgatója. 1949-82 
között az ELTE ÁJTK egyetemi tanára.
[nyilvános] (137) 1988-89.17 ív, Bakonyi Éva 

Szabó István (1921), esztergályos, pártmunkás. 1941-tŐl Győrijén a kommunista iijűmun- 
kás mozgalom tagja, 1945-52 között járási párttitkár.
[kutatható] (204) 1988. 10 ív, Kozák Márton

Szabó Józsefi 1913), mérnök. 1953-tól a sztálínvárosí építkezés egyik tervezője. 1956 után 
a Tervhivatal, majd a Szabványügyi Hivatal munkatársa.
[nyilvános] (410) 1992.4 ív, Garai Gábor
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Szabó Kálmán (1921), közgazdász. 1954-56-ban az Országos Tervhivatal főosztályveze
tője. A Petőfi Kör közgazdászvitájának egyik vitavezetője. 1959-től az MKKE tanára, 
1968-73 között rektora. 1966-tól a gazdasági reformot előkészítő egyik bizottság 
tagja. 1970-1990 között országgyűlési képviselő.
[kutatható] (351) 1991. 33 ív. Gáti Tibor

Szabó Kálmánná (1921) eladó, gyári munkás. 1924-től Kijevbenélt. 1941 szeptemberében 
a megszállók kényszermunkára hurcolták Németországba. 1943-ban Magyarországra 
települt 1945 januáijában a szovjet hatóságok kémkedés hamis vádjával tíz évre 
Kolimára száműzték.
[kutatható] (191) 1990.5 ív, Körösi Zsuzsanna 

Szabó Károly (1917), jogász. 1946-1949-ig acsehszlovák-magyar lakosságcserét lebonyo
lító pozsonyi kormányhivatal helyettes vezetője. 1949-től Magyarországon faipari 
mérnök, egyetemi tanár.
[kutatható] (62) 1987.10 ív + mell. Bekéné Nádor Orsolya 

Szamuely László (1936), közgazdász. A szovjet és a magyar közgazdasági elmélettörténet 
és a mechanizmusreform történetének kutatója. 1973-78 között az MTA Közgazda- 
sági Információs Csoport, 1978-88 között az MTA Világgazdasági Kutató Intézet 
főmunkatársa.
[kutatható] (33) 1986.26 ív, Laki Mihály, Farkas Katalin 

Szatmáry Ferenc (1910) nagyváradi jogász. 1945-47 között a Szovjetunióban hadifogoly. 
Hazatérése után a román közigazgatásban dolgozott, bíró, majd ügyvéd.
[kutatható] (156) 1988.7 ív + mell. Murányi Gábor 

Szász Istvánná (1900-1994), 1919-23 között a kolozsvári Magyar Színház vezető színésze. 
Férje, Szász István mellett a két világháború közötti erdélyi értelmiség folyóiratának, 
a Hitelnek mecénása és összejöveteleinek szervezője, az Erdélyi Magyar Gazdasági 
Egyesület szétzúzásának tanúja. 1977-tŐl Budapesten élt 
[nyilvános] (416) 1992.10 ív, Molnár Adrienné 

Szekér Gyula (1925), vegyészmérnök. 1956-75 között vegyipari, illetve nehézipari minisz
terhelyettes, miniszter. 1975-80 között miniszterelnök-helyettes. 1980-84 között az 
OMFB, majd 1989-ig a Magyar Szabványügyi Hivatal elnöke.
[kutatható] (66) 1987.17 ív, Laki Mihály, Farkas Katalin 

Szelényi Tiborné Elischer Edit (1906), titkárnő. 1934-től a kereskedelmi minisztériumban, 
1945 után az amerikai missziónál és a francia követségen dolgozott. 1950-ben az AVH 
letartóztatta, majd egy év múlva kémkedés hamis vádjával hat év börtönbüntetésre 
ítélték. 1956-os szabadulása után nyelvtanár.
[kutatható] (166) 1988.6 ív + mell. Bakonyi Éva 

Szentágothai János (1913-1994), orvos, agykutató, egyetemi tanár. 1973-tól az MTA 
alelnöke, 1976-85 között elnöke. Számos szakmai és társadalmi szervezet tagja, 
elnöke. 1985-94 között országgyűlési képviselő. 1990-től a TIT elnöke.
[nyilvános] (10) 1986.22 ív, Balázs Katalin

Szepesi Zoltán (1912), fizikus. A szegedi egyetem, majd a Tungsram munkatársa. 1947-től 
Franciaországban, 1951-től Kanadában kutatómérnök. A francia és a kanadai fizikai 
társaság tagja.
[nyilvános] (173) 1988.4 ív + mell. Inzelt Annamária
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Székács István (1909), biokémikus, pszichoanalitikus, Róheim Géza tanítványa. 1945 után 
az orvosszakszervezet, az MTA és a Biokémiai Intézet munkatársa. 1953-ban kémke
dés hamis vádjával letartóztatták, kilenc hónap múlva szabadult. Nyugdíjazásáig az 
Országos Járványügyi Intézet tudományos munkatársa.
[kutatható] (225) 1990.9 ív, Javomiczky István 

Sztevanovity Miljutyin (1921), közgazdász, újságíró. Részt vett a jugoszláv ellenállási 
mozgalomban. 1948-ban Budapesten dolgozott, ahol politikai menedékjogot kért.
1952- ben koncepciós perben kémkedés vádjával tíz év börtönbüntetésre ítélték. 1955- 
ös szabadulása után vállalati ellenőr. 1948-52 és 1957-74 között a Délszláv Szövetség 
főszerkesztője, ezt követően a Lapkiadó Vállalat munkatársa.
[kutatható] (146) 1987-88. 10 ív, Kubinyi Ferenc 

Szűrös Mátyás (1933), politikus. 1975-82 között berlini, illetve moszkvai nagykövet, 
1983-89 között az MSZMP KB titkára. 1989-ben az Országgyűlés elnöke, 1889-90- 
ben ideiglenes köztársasági elnök, 1990-94 között az Országgyűlés alelnöke. 
[nyilvános] (426) 1991.24 ív, Tóth Pál Péter

Tál, Eli (Harmat Lajos) (1926), biológus. 1944-ben egy cionista csoport segítségével jutott 
el Palesztinába. Tíz évig kibucban dolgozott, majd a jeruzsálemi egyetem elvégzése 
után az egyetem tanára. A budapesti OrvostovábbképzőEgyetemen különböző élettani 
kutatásokban vett részt 
[nyilvános] (315) 1991.7 ív, Hajmási Zsuzsa 

Tantos Ferenc (1916), építészmérnök, statikus. A budapesti metró egyik tervezője, az 
UVATERV, a 31. sz. Építőipari Vállalat, majd az Építéstudományi Intézet vezető 
munkatársa.
[nyilvános] (35) 1986. 8 ív, Szabóné Dér Ilona 

Tasnádi Frigyes (1926), cukrász. 1944-51 között hadifogoly a Szovjetunióban, majd
1953- ig Tiszalökön fogoly. Felkutatta a táborban megölt öt fogoly társuk sírhelyét, és 
a nyolcvanas években fontos szerepe volt a tiszalöki tábor történetének megírásában. 
[nyilvános] (310) 1991.6 ív + mell. MonspartÉva

Tevan Zsófia (1922), építészmérnök. 1951-54 között Sztálinváros építésének egyik veze
tője. 1959-80 között a BME, majd az Építéstudományi Intézet munkatársa. 
[nyilvános] (57) 1987.4 ív, Szabóné Dér Ilona 

Tímár Mátyás (1923), bőripari munkás, közgazdász, az MSZMP KB tagja. 1955-57 és
1960-62 között miniszterhelyettes, 1967-ig pénzügyminiszter. 1967-75 között mi
niszterelnök-helyettes, majd 1988-ig az MNB elnöke.
[kutatható] (210) 1989.9 ív, Mérő Katalin

Tunyogi Csapó Gyula (1915), erdélyi ügyvéd. 1940-44 között a kolozsvári főispán titkára. 
1945-46-ban Kolozs megyei alispán. 1947-től ügyvéd, több erdélyi koncepciós perben 
védő. A hetvenes, nyolcvanas években az erdélyi református egyházkerület főgondnoka. 
[nyilvános] (500) 1993.6 ív, Vincze Gábor

Újlaki Dénes (1945), színész. 1960-ban letartóztatták, 1962-ben államellenes szervezkedés 
vádjával három év börtönbüntetésre ítélték.
[nyilvános] (265) 1991.3 ív, Lugossy István

V. Melter Ágnes (1921), varrónő, műfordító. 1946-49 között a Közgazdaság és a Minisz
terelnökség Sajtóosztályának munkatársa, majd azMTI-nél és aLukács Archívumban 
dolgozott.
[nyilvános] (221) 1990. 12 ív, Tóth László
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Varga Béla (1903), római katolikus pap, vezető kisgazdapárti politikus, parlamenti képvi
selő. 1946-47-ben a Nemzetgyűlés elnöke. 1947-ben emigrált, az USA-ban az Emig
ráns Magyar Nemzeti Bizottmány vezetője. 1991-ben hazatért.
[kutatható] (164) 1987.5 ív, Tőth Pál Péter

Varga Endre (1909-1993), közgazdász. A Népjóléti Minisztériumban a nemzetközi segé
lyek lebonyolításával foglalkozó osztály vezetője. A Rajk-per egyik mellékperében 
életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, 1955-ben szabadult. 1956 után Svédország
ban üzletember.
[nyilvános] (88) 1987.27 ív + mell. Hegedűs B. András, Kozák Gyula 

Várkonyi László (1907), katonatiszt. 1924-ben Erdélyből Magyarországra szökött. 1946 
után szőlőmunkás. A Magyar Közösség elleni perben egy év börtönbüntetésre, majd 
1950-ben öt év kényszermunkára ítélték. Szabadulása után vasbetonszerelő. 
[nyilvános] (295) 1990.7 ív, Szitányi György 

Virágh Pál (1905-1990), építészmérnök. A népi-nemzeti építészet képviselője, település- 
fejlesztési szakértő, a VÁTI vezető tervezője.
[nyilvános] (47) 1986.9 ív, Szabóné Dér Ilona 

Zala Júlia közgazdász. 1949-tŐl a KSH főosztályvezetője, elnökhelyettese, 1967—
75 között a Gazdaságkutató Intézet igazgatója, 1975-80 között az ENSZ Európai 
Gazdasági Bizottságának vezető munkatársa.
[kutatható] (124) 1987-88.18 ív, Rejtő Gábor

Összeállította: Körösi Zsuzsanna és Molnár Adrienné
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