
AZ ORAL HISTORY ARCHÍVUM ÚJABB INTERJÚINAK 
ANNOTÁLT JEGYZÉKE 

Az alábbiakban közöljük az Oral History Archívum mindazon interjúinak annotált 
jegyzékét, amelyek az intézet korábbi Évkönyveiben publikált jegyzékekben még nem 
jelentek meg. 

A jegyzék tartalmazza az interjúalany nevét, születési évét, foglalkozását, életút-
jának főbb állomásait, illetve '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 = sza-
badon kutatható és idézhető a forrás megjelölésével; kutatható = szabadon kutatható, de 
idézéséhez az interjúalany és az interjúkészítő engedélye szükséges; korlátozott = mind a 
kutatáshoz, mind az idézéshez az interjúalany és az interjúkészítő engedélye szükséges. 

A [Gy]-vel jelzett interjúk az Oral History Archívum új, Az ötvenhatosok máso-
dik nemzedéke címmel indult kutatása keretében készültek. 

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

Andi József (1946), betanított munkás, gépkocsivezető, 1990 óta önkormányzati kép-
viselő, bérleményellenőr. Édesapja, Andi József (1924-1958) laboráns, majd 1950-
től hivatásos katonatiszt. 1956. november 2-ától a csepeli nemzetőrség tagjaként 
részt vett a szovjetek elleni fegyveres ellenállásban, ezért halálra ítélték, és kivé-
gezték. 
[nyilvános] (626) 1995. 4 ív, Körösi Zsuzsanna [Gy] 

Andorka Rudolf (1931), jogász, szociológus, akadémikus. 1956-ban egyetemi hallgató, 
november 7-e után közreműködött a Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsának 
munkájában, röpcédulákat terjesztett. 1957-ben öt hónap börtönbüntetésre ítélték. 
Szabadulása után fordítóként, majd a KSH-ban szociológusként dolgozott. 1984-től 
a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem Szociológiai Tanszékének veze-
tője, 1991 óta a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem rektora. 
[nyilvános] (567) 1993-1994. 11 ív, Javorniczky István 
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Árokházi György (1933), villamosmérnök, automatika szakmérnök. 1956-ban Székes-
fehérváron újságíró, a forradalom alatt a Vörösmarty Rádió riportere, emiatt elbo-
csátották állásából, kizárták az ELTE-ről. 1957-1972 között a BHG munkatársa, 
telefontervező. 1972-1989 között a HM távhívórendszerének kifejlesztője. 
[nyilvános] (574) 1994. 5 ív+mell. Molnár Adrienne 

Bán István (1931), református lelkész. 1956. október 31-én és november 2-án beszédet 
mondott a nyíregyházi rádióban. Az ún. református megújulási mozgalom egyik 
kezdeményezője. 1957-ben nyolc év börtönbüntetésre ítélték. 1962-es szabadulása 
után segédmunkás, technikus, majd vízgazdálkodási szakmérnök. A lelkészi 
pályára nem térhetett vissza. 
[kutatható] (608) 1994. 10 ív, Valuch Tibor 

Barabás Lajos (1932), tanító Erdélyben. 1956-ban a budapesti rádió adásait hallgatta, 
és forradalmi tartalmú verseket olvasott. 1958-ban letartóztatták, és koncepciós 
perben nyolc év börtönbüntetésre ítélték. 1963-as szabadulása után villanyszerelő. 
[nyilvános] (599) 1994. 3 ív, Gagyi-Balla István 

Barta Éva (1916-1994), ékszertervező iparművész, keramikus. 1934-1944 között a 
Szocialista Művészek Csoportjának tagja. 1944-ben Fekete Nagy Bélával üldözött 
zsidók számára több ezer hamis iratot gyártott.* 
[nyilvános] (633) 1994. 9 ív, Kozák Gyula 

Batonai Margit, Fülöp Lászlóné (1949), cipőfelsőrész-készítő, jelenleg háztartásbeli. 
Édesapja, Batonai László segédmunkás (1927-1957) István öccsével 1956. no-
vember 1-4. között a XXII. kerületben nemzetőr. 1957-ben lőszer- és fegyver-
rejtegetés miatt statáriális bíróság halálra ítélte, majd kivégezték őket. 
[nyilvános] (590) 1994. 2,5 ív, Körösi Zsuzsanna [Gy] 

Brusznyai Margit (1954), zenetanár, karvezető. A váci zeneiskola tanára. Édesapja, 
Brusznyai Árpád (1924-1958) görög-latin és történelem szakos tanár, a forradalom 
alatt a Veszprém Megyei Forradalmi Tanács alelnöke, majd elnöke volt. 1958-ban 
halálra ítélték, és kivégezték. 
[kutatható] (602) 1994. 7 ív, Körösi Zsuzsanna, Molnár Adrienne [Gy] 

Cornides István (1920), fizikus. 1942 óta a Pázmány Péter Tudományegyetem Gya-
korlati Fizikai Intézetében, majd a jogutód ELTE TTK-n tanított és kutatott a No-
bel-díjas Békésy György professzor mellett. 1956-ban az ELTE TTK Forradalmi 
Bizottságának elnöke. 1957 elején letartóztatták, és őszig vizsgálati fogságban 
tartották. 
[kutatható] (609) 1993-1994. 20 ív, Garai Gábor 

Czájlik Péter (1940), erdész. 1956-ban csatlakozott a Széna téri felkelőkhöz, novem-
bertől Bécsben az emigráció szervezésében vett részt, illetve az angol hírszerzés 
megbízásából magyarországi futárszolgálatot teljesített. 1957-ben letartóztatták, 
majd 1958-ban tizenkét év börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban szabadult. 1965-ben 
koholt vádak alapján nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, és 
állásából elbocsátották. 
[nyilvános] (519) 1994. 18 ív, Eörsi László 
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Cserépy Gyula (1931), nyomdász, katonatiszt. Az 1956-os forradalom idején a 
Berzenczey utcai fegyveres csoport tagja. 1957-ben életfogytiglani börtönbüntetés-
re ítélték. 1970-ben szabadult. 
[nyilvános] (578) 1994. 3 ív, Eörsi László 

Darnay Benjámin (1933), újságíró. 1950-től a csepeli Fogaskerék című üzemi újság 
munkatársa, majd 1953-ban beiskolázták a katonatiszti főiskolára, de 1955-ben el-
bocsátották. Ezt követően a Csepel Vas- és Fémművekben segédmunkás. 1956. 
október 25-től tagja a csepeli forradalmi bizottságnak. 1956 novemberében el-
hagyta az országot, az USA-ban él. 
[nyilvános] (597) 1994. 10 ív+mell. Gyenes Pál 

Donáth László (1955), evangélikus lelkész. 1988-tól a csillaghegyi gyülekezet 
lelkésze. 1994-től országgyűlési képviselő. Édesapja, Donáth Ferenc (1913-1986) 
jogász, politikus, 1956-ban Nagy Imre közvetlen munkatársa. 1956 novemberében 
a családot Snagovba internálták. 1958-ban Donáth Ferencet tizenkét év börtönbün-
tetésre ítélték. 1960-ban szabadult. 
[kutatható] (631) 1994-1995. 5 ív, Javorniczky István [Gy] 

Drobny, Heinrich (1935), gépészmérnök. 1956-ban egyik szervezője volt a temesvári 
egyetemisták október 30-án a Mihai Viteazul diákmenzán rendezett gyűlésének, 
ezért hat év börtönbüntetésre ítélték. 1962-ben szabadult. Jelenleg a Temes megyei 
tanács alelnöke. 
[nyilvános] (632) 1995. 12 ív, Bodó Zoltán 

Fekete Zsolt (1948), sütő- és édesipari üzemmérnök, majd takarító. Édesapja, Fekete 
László hivatásos katonatiszt, kohómérnök, 1953-tól a Nehézipari Műszaki Egye-
temen tanított. 1956-ban a Borsod Megyei Munkástanács elnökhelyettese. 1956. 
november 5-én Ungvárra hurcolták, majd 1957 elején letartóztatták, egy év 
börtönbüntetésre ítélték. 1958-ban szabadult. 
[kutatható] (613) 1995. 4,5 ív, Körösi Zsuzsanna [Gy] 

Földesi Katalin, Síkhegyi Béláné (1953), OTP-ügyintéző Szegeden. Édesapja, Földesi 
Tibor (1923-1958) villanyszerelő, a forradalom alatt a szegedi forradalmi bizott-
ság elnökségének tagja. Novemberben Nyugat-Németországba menekült, ahol 
kapcsolatba került az amerikai hírszerző szolgálattal. 1957-ben hazatért, majd le-
tartóztatták. 1958-ban halálra ítélték, és kivégezték. 
[kutatható] (596) 1994. 3 ív, Körösi Zsuzsanna [Gy] 

Földvári Magdolna (1950), üzletkötő. Édesapja, Földvári Rudolf lakatos, pártfunkcio-
nárius. 1952-től az MDP budapesti, 1954-től a BAZ megyei pártbizottságának első 
titkára. 1956-ban a Borsod Megyei Munkástanács elnöke, ezért Ungvárra hurcol-
ták, majd 1958-ban életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1963-as szabadulása 
után fordító, műszaki szerkesztő. 
[kutatható] (605) 1994. 2 ív, Molnár Adrienne [Gy] 

Gál Lajos (1917), cipész. 1942-1945 között csendőr. 1950-ig szovjet hadifogoly. 
1956-ban Hajdúszovát Forradalmi Bizottmányának tagja, a nemzetőrség parancs-
noka. 1959-ben egy év börtönbüntetésre ítélték. 
[kutatható] (530) 1994. 6 ív, Valuch Tibor 

Gimes Judit lásd Magos Gábor 
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Göncz Kinga, (1947), pszichiáter, egyetemi oktató. Édesapja, Göncz Árpád jogász, 
agronómus, író, műfordító, 1990-től a Magyar Köztársaság elnöke. 1956-ban részt 
vett Bibó István és Nagy Imre írásainak Nyugatra juttatásában, ezért 1958-ban 
életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban szabadult. 
[kutatható] (568) 1994. 4,5 ív, Javorniczky István [Gy] 

Gulyás Anikó, Andrásiné Gulyás Anikó (1947), könyvelő. Édesapja, Gulyás Lajos 
(1918-1957) Levél községben lelkész, a forradalom alatt a Mosonmagyaróvári 
Nemzeti Bizottság tagja. A mosonmagyaróvári sortűz utáni békítő és embermentő 
szerepe ellenére halálra ítélték, és kivégezték. 
[nyilvános] (580) 1994. 7 ív+mell. Körösi Zsuzsanna [Gy] 

Hargitay Oszkárné, Farkas Brigitta (1935) Az 1956-os forradalom idején férjével a 
Lapkiadó Vállalat New York-palota épületében működő fegyveres csoport tagja. 
A szovjet támadás idején sebesülteket mentett. A forradalom után tanulmányait be-
fejezve a vendéglátóiparban dolgozott.* 
[nyilvános] (595) 1994. 1 ív, Eörsi László 

Hegedűs László (1936) 1956-ban az orvossegéd-képző iskola hallgatójaként a Köz-
ponti Honvéd Kórház mentőseként sebesülteket mentett, novembertől a „Bástya" 
illetve „Bagoly" ellenállócsoportok tagja volt. Ezért 1959-ben életfogytiglani bör-
tönbüntetésre ítélték.* 
[nyilvános] (603) 1994. 2 ív, Eörsi László. 

Herzum Péter (1939), tv-rendező, kínai tolmács, műfordító. Az 1956-os forradalom 
idején a művészeti gimnázium tanulójaként a Nagyvárad téren filmezte a for-
radalmi eseményeket, és harcolt a szovjetek ellen. 1957-től néhány évig segéd-
munkás, majd az MTV munkatársa, 1982-től rendező. 1969-1978 között a belgrádi 
televízió munkatársa. 
[kutatható] (607) 1994. 5 ív, Eörsi László 

Jamandi Emil (1938), 1956-ban a kolozsvári Bolyai Egyetem hallgatója. 1962-ben 
koncepciós perben izgatás vádjával öt év börtönbüntetésre ítélték. 1964-es szaba-
dulása után anyagbeszerző. 
[nyilvános] (627) 1995. 3 ív, Gagyi-Balla István 

Kalusi Sámuel (1924), gépipari technikus, üzemvezető-helyettes. A II. világháborúban 
szovjet hadifogságba esett. 1956-ban Budapesten a IX. kerületben a Göndör-féle 
fegyveres csoport parancsnokhelyettese. 1957-ben tizenöt év börtönbüntetésre 
ítélték. 
[nyilvános] (577) 1994. 4 ív, Eörsi László 

Katona Emil (1929), biokémikus. 1952 végén szervezkedés és kémkedés hamis vádjá-
val tíz év börtönbüntetésre ítélték. 1956. október 27-én szabadult a váci börtönből. 
Szabadulása után a POFOSZ és a nemzetőrség tagja, részt vett a szovjetek elleni 
fegyveres ellenállásban. Decemberben elhagyta az országot. A Zürichi Egyetem 
Sugárzásélettani Intézetében dolgozott. Jelenleg Kanadában él. 
[kutatható] (594) 1994. 5 ív+mell. Szakolczai Attila 

Kelemen Csongor (1939) 1956-ban teológushallgató volt Erdélyben, találkozott az 
Erdélyi Magyar Ifjúsági Szövetségnek néhány aktivistájával, ezért 1959-ben le-
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tartóztatták, és feljelentés-kötelezettség elmulasztásának vádjával huszonöt év 
börtönbüntetésre ítélték. 1964-es szabadulása után elektrotechnikus. 
[nyilvános] (616) 1995. 4,5 ív, Gagyi-Balla István 

Keresztes K Sándor (1944), építész, urbanista, politikus. 1969-től a Győri Tervező 
Vállalatnál, majd 1974-től a Győri Városi Tanács városfejlesztési csoportjánál dol-
gozott. 1986-90 között az Észak-dunántúli Tervező Vállalat városrendezési 
szakosztályának vezetője. 1990-94 között országgyűlési képviselő, 1990-93 kö-
zött környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter. Édesapját, Keresztes Sándor 
(1919) politikust, aki 1956-ban részt vett a Demokrata Néppárt újjászervezésében, 
1957-ben internálták. 
[nyilvános] (576) 1994. 9 ív, Javorniczky István [Gy] 

Kolompár Valéria (1954) és Erzsébet (1957), betanított munkások. Édesapjukat, Ko-
lompár Mátyás kiskunmajsai alkalmi munkást (1924-1957) emberölés vádjával 
halálra ítélték, és kivégezték. 
[nyilvános] (592) 1994. 2 ív+mell. Molnár Adrienne [Gy] 

Kovács Gyula (1934), közgazdász. A magyar forradalommal szimpatizáló kijelentései 
miatt 1959-ben koncepciós perben nyolc év börtönbüntetésre ítélték. 1964-ben 
szabadult. Jelenleg a székelyudvarhelyi bútorgyár igazgatóhelyettese. 
[nyilvános] (534) 1993. 3 ív, Gagyi-Balla István 

Lazur Barna (1930), katonatiszt, épületgépész-technikus. 1956-ban a szegedi nemzet-
őrség parancsnoka, november 5-19. között Jugoszláviában internált. 1957 január-
jában a katonai hűségesküt megtagadta, leszerelt, majd 1958-ban kilenc év börtön-
büntetésre ítélték. 
[kutatható] (153) 1989. 5 ív, Kozák Gyula 

Lay Imre (1938), esztergályos kisiparos. 1956-ban középiskolásként részt vett az Erdé-
lyi Magyar Ifjúsági Szövetség szervezésében. 1959-ben Marosvásárhelyen kon-
cepciós perben húsz év kényszermunkára ítélték. 1964-ben szabadult. 
[nyilvános] (563) 1993. 4 ív, Gagyi-Balla István 

Lőrincz Sándor Károly (1928), erdélyi ipari munkás. 1956 őszén részt vett a 
Szoboszlai-féle szervezkedésben, ezért 1957 novemberében letartóztatták, és hu-
szonöt év börtönbüntetésre ítélték. 1964-ben szabadult. 
[nyilvános] (587) 1993. 4 ív+mell. Gagyi-Balla István 

Lukách Krisztina (1956), közgazdász, katolikus hitoktató. Édesapja, Lukách Tamás 
(1923) lakatos, gépészmérnök, 1956-ban a Ganz Vagon- és Gépgyár munkástaná-
csának titkára, ezért nyolc év börtönbüntetésre ítélték. 1963-as szabadulása után 
segédmunkás és műszaki alkalmazott. 
[nyilvános] (581) 1994. 3 ív, Körösi Zsuzsanna [Gy] 

Magos Gábor-Gimes Judit (közös életútinteijú) Magos Gábor (1914), kertészmérnök. 
1945 után minisztériumi tisztviselő, pártközponti osztályvezető, 1951-től tangaz-
dasági igazgató. A forradalom alatt kapcsolatban állt a Magyar írók Szövetségével, 
a Forradalmi Karhatalmi Bizottsággal és több fegyveres csoporttal. A november 
4-e utáni szellemi ellenállás aktív résztvevője. Gimes Judit (1920), Gimes Miklós 
húga, Magos Gábor felesége, mezőgazdász. 1945-1954 között pártfunkcionárius, 
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pártfőiskolai tanár. 1957-ben Svájcban telepedtek le, részt vettek az Irodalmi Új-
ság szerkesztésében és terjesztésében. 
[nyilvános] (531) 1993-1994. 40 ív, Standeisky Éva 

Marton György (1930), mérnök. 1956-ban Várpalotán elektrotechnikus. A forradalom 
hírére Budapestre jött, csatlakozott a Széna téri felkelőcsoporthoz. A Szabad Nép-
székházban a fegyveresek egyik parancsnoka, részt vett a szovjetek elleni fegyve-
res ellenállásban. December végén emigrált, Belgiumban él. 
[kutatható] (584) 1994. 8 ív, Baló Péter 

Mérei Zsuzsa (1956), pszichológus. Édesapja, Mérei Ferenc pszichológus (1909-1986) 
1956-ban az ELTE tanáraként az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság egyik veze-
tője volt. 1959-ben tíz év börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban szabadult. 
[kutatható] (593) 1994. 3 ív, Hoffmann Gertrúd [Gy] 

Misur György (1932), diplomata. 1956. november 3-án mint a Magyar Népköztársaság 
varsói nagykövetségének sajtóattaséja jelen volt, amikor átadták a magyar kor-
mány hivatalos jegyzékét arról, hogy Magyarország kilépett a Varsói Szerződés-
ből. Több nyugat-európai fővárosban nagykövet, jelenleg külügyminisztériumi 
főosztályvezető-helyettes. * 
[nyilvános] (569) 1993-94. 1 ív, Tischler János 

Molnár Mihály (1922), jogász, könyvelő. 1945-1948 között Békés és Zala megyében 
járási és vármegyei jegyző. 1948-ban kizárták az MDP-ből. 1956-ban a békéscsa-
bai városi munkástanács elnökhelyettese. 1957-ben három év börtönbüntetésre 
ítélték. 1958-as szabadulása után segédmunkás, majd fordító, belső ellenőr. Kora-
beli naplói alapján írt visszaemlékezése rövidített formában, név nélkül, 
„Munkástanácsok Békéscsabán" címmel 1986-ban megjelent a párizsi Magyar Fü-
zetek Munkástanácsok 1956-ban című kiadványában. 
[nyilvános] (579) 1994. 7 ív+mell. Molnár Adrienne 

Molnár Tibor (1946), tanár, 1989 óta a Pedagógus Szakszervezet ügyvivője. Édesapja, 
Molnár Zoltán (1920), munkás, pártfunkcionárius, író, újságíró. 1956-ban a Ma-
gyar írók Szövetsége vidéki titkára. 1956 decemberében letartóztatták, 1957 ok-
tóberében három év börtönbüntetésre ítélték. 1959 márciusában szabadult. 
[nyilvános] (625) 1995. 5 ív, Hoffmann Gertrúd [Gy] 

Mőcsényi Mihály (1920), kertészmérnök. 1945-ben a cseh partizánokkal 
együttműködve részt vett az antifasiszta ellenállásban. 1956-ban tagja volt a buda-
pesti Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Forradalmi Bizottságának. Jelenleg a Kerté-
szeti és Élelmiszeripari Egyetem tanára. 
[kutatható] (583) 1993-1994. 8 ív, Beck Tibor 

Németh Zoltán (1914), ügyvéd, vállalati jogtanácsos Erdélyben. 1956-ban Veress 
Sándorral, későbbi vádlott-társával anonim levelek útján igyekezett társakat tobo-
rozni egy esetleges erdélyi forradalomhoz. 1957-ben államellenes izgatás vádjával 
húsz év börtönbüntetésre ítélték. 1964-ben szabadult. 
[nyilvános] (629) 1995. 2,5 ív, Gagyi-Balla István 

O. Szabó Zsigmond (1920), gazdálkodó. 1945 után Hajdúböszörményben a kisgazda-
párt ifjúsági szervezetének vezetője. 1956-ban „paraszt-sztrájkot" szervezett, ezért 
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1957-ben másfél év börtönbüntetésre ítélték. 1989-ben az FKgP hajdúböszörményi 
szervezetének egyik újjászervezője, 
[ikutatható] (566) 1994. 5 ív, Valuch Tibor 

Ország György (1939), építésvezető. 1956. november 7-ig a Práter utcai nemzetőrség 
tagjaként részt vett a fegyveres harcokban. 1957 márciusában felfüggesztett bör-
tönbüntetésre ítélték. 
[kutatható] (535) 1994. 17 ív, GyenesPál 

Pacuraru, Gheorghe (1935), állatorvos. 1956. október 30-án részt vett a temesvári 
egyetemisták által a Mihai Viteazul diákmenzán szervezett gyűlésen. Másnap a 
letartóztatott egyetemisták kiszabadításáért tüntetést szervezett. Ezért 1956-ban két 
év börtönbüntetésre ítélték. Szabadulását követően négy évig Latestiben kényszer-
lakhelyen élt. 
[kutatható] (601) 1994. 5 ív, Cosmeanu Marius 

Páll László (1939), építésztechnikus. 1956-ban több diáktársával együtt a magyar 
forradalomban való esetleges részvételről beszélgetett, emiatt a román állambiz-
tonsági szervek többször kihallgatták. 1959-ben - a román és magyar iskolák 
egyesítését követően - Marosvásárhelyen részt vett a magyar nemzetiségi sérel-
mek megfogalmazásában, és az ezzel kapcsolatos aláírásgyűjtésben. Emiatt 1961-
ben tizenöt évi kényszermunkára ítélték. 1964-ben szabadult. 
[nyilvános] (588) 1993. 2 ív+mell. Gagyi-Balla István 

Pekó Erzsébet (1948), mezőgazdasági alkalmi munkás, majd fonónő Bácsalmáson. 
Édesapját, Pekó Istvánt (1914-1957) kiskunmajsai mezőgazdasági munkást, em-
berölés vádjával halálra ítélték, és kivégezték. 
[kutatható] (606) 1995. 3,8 ív, Molnár Adrienne [Gy] 

Pióro, Tadeusz (1921), katonatiszt. 1967-ig vezető tisztségeket töltött be a lengyel 
vezérkarnál. Az 1956-os forradalom idején a Varsói Szerződés moszkvai köz-
pontjában szolgált, tanúja a magyar kormány Varsói Szerződésből való kilépési 
nyilatkozata átadásának.* 
[nyilvános] (570) 1994. 1 ív, Tischler János 

Planer, Emánuel (1915), újságíró. 1954-1956 között a Lengyel Rádió főszerkesztője. 
1956. október 25-én közreműködött a lengyel vérszállítmány Budapestre szállí-
tásában. 1956. november 4-én Háy Gyula telefonon értesítette őt a szovjet csapatok 
Budapest elleni támadásáról. 1956 novemberében megtagadta, hogy a Lengyel 
Rádióban a magyarországi eseményekről cenzúrázott jelentéseket adjon ki, ezért 
elbocsátották.* 
[nyilvános] (572) 1993. 2 ív, Tischler János 

Puchert János (1934), lakatos. A komlói szénbányában dolgozott, majd 1954-ben 
bevonult katonának. 1956. november l-jén egységét a Juta-dombhoz vezényelték, 
ahol november 4-én tűzharcot vívtak az egyik Budapestre bevonuló szovjet 
egységgel. 1958-ban a Mecsén János és társai perben másodfokon is halálra ítél-
ték, majd ítéletét kegyelemből életfogytiglani börtönbüntetésre változtatták. 1970-
ben szabadult. 
[nyilvános] (615) 1994-1995. 16 ív+mell. Szakolczai Attila 
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Rácz Erzsébet, Molnár Pálné (1914), orosztanár. 1956 novemberétől 1957 márciusáig 
a XV. kerület szovjet katonai parancsnokságán tolmács. Segítségére volt a kerület 
tanácselnökének, Kopácsi Józsefnek abban, hogy fiát, Kopácsi Sándort a halálbün-
tetéstől megmentse. 
[nyilvános] (614) 1995. 9 ív, Gyenes Pál 

Rakowski, F. Mieczyslav (1926), lengyel újságíró, publicista. 1957 áprilisában a Ma-
gyar Tájékoztatási Hivatal meghívására hazánkba utazott, beszélgetéseket folyta-
tott Kádár Jánossal és a magyar pártvezetés más tagjaival. Magyarországi tapaszta-
latairól objektív hangvételű újságcikksorozatot írt, amely nem felelt meg a magyar 
elvárásoknak.* 
[nyilvános] (573) 1991. 1,5 ív, Tischler János 

Ravasz Győző (1925), gazdálkodó, könyvelő. 1956-ban a magyar forradalom eszméi-
vel szimpatizált, ezért 1957-ben a marosvásárhelyi katonai törvényszék tizenöt év 
kényszermunkára ítélte. 1989 óta a helyi RMDSZ alapító tagja, majd a földosztó 
bizottság elnöke. 
[nyilvános] (533) 1993. 2 ív, Gagyi-Balla István 

Regéczy-Nagy Márta (1957), gyógypedagógus. Édesapja, Regéczy-Nagy László 
hivatásos katonatiszt, az angol követség sofőrje. 1956-ban részt vett Bibó István és 
Nagy Imre írásainak Nyugatra juttatásában, ezért 1958-ban tizenöt év börtönbün-
tetésre ítélték. 1963-as szabadulása után fordító. 
[nyilvános] (610) 1995. 3,6 ív, Hoffmann Gertrúd [Gy] 

Salamon László (1930), építőipari technikus Erdélyben. 1956-ban látogatóban volt 
Magyarországon, részt vett néhány forradalmi megmozdulásban, ezért 1957-ben a 
marosvásárhelyi katonai törvényszék tíz év börtönbüntetésre ítélte. 1963-ban sza-
badult. 1989 óta aktív közéleti tevékenységet fejt ki. 
[nyilvános] (628) 1995. 2 ív, Gagyi-Balla István 

Salamon Zoltán (1921), gazdálkodó, adóhivatali tisztviselő. 1956 őszén részt vett a 
Szoboszlai-féle szervezkedésben, ezért tizennyolc évi börtönbüntetésre ítélték. 
1964-es szabadulása után gyári munkás, majd raktáros. 
[nyilvános] (600) 1994. 2 ív, Gagyi-Balla István 

Sándor Balázs (1936), unitárius pap. 1956 őszén részt vett az Erdélyi Magyar Ifjúsági 
Szövetség létrehozásában. 1959 tavaszán a marosvásárhelyi katonai törvényszék 
huszonöt év börtönbüntetésre ítélte. 1964-ben szabadult. Jelenleg Székelyudvar-
hely polgármestere. 
[nyilvános] (532) 1993. 3 ív, Gagyi-Balla István 

Schmidt László (1930), szakmunkás. Az 1956-os forradalomban a Práter utcai felkelők 
parancsnokaként részt vett a rádió épülete, illetve a Köztársaság téri pártház ost-
romában. 1957-ben letartóztatták, elsőfokon halálra, másodfokon húsz év börtön-
büntetésre ítélték. 1968-ban szabadult. 
[kutatható] (591) 1994. 5 ív+mell. Eörsi László 

Szabó Károly (1946), víz- és gázvezetékszerelő. Édesapja, D. Szabó Károly (1924-
1959) földműves, 1956-ban a Gyóni Nemzeti Bizottság elnökhelyettese és a 
nemzetőrség vezetője volt. 1959-ben halálra ítélték, és kivégezték. 
[kutatható] (611) 1995. 3,5 ív, Molnár Adrienne [Gy] 
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Szabó Zakariás (1919), erdélyi munkás. 1956-ban részt vett a magyar forradalom 
hatására Erdélyben meginduló szervezkedésben, ezért koncepciós perben hét év 
börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban szabadult. 
[nyilvános] (586) 1994. 4 ív+mell. Gagyi-Balla István 

Szakács Sándor (1936), gazdaságtörténész. 1956-ban az ELTE diákbizottságának és a 
Tiszta szívvel című egyetemi újság szerkesztőségének tagja. 1958-től két évig 
Tatabányán könyvtáros, majd a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem 
tanára. 
[kutatható] (582) 1993-94. 13 ív, Beck Tibor 

Táky Gyula (1936), villanyszerelő, kocsikísérő. 1956-ban részt vett az október 23-ai 
tüntetéseken és a rádió ostromában, majd csatlakozott a Széna téri fegyveres cso-
porthoz. November 4-én szovjet fogságba esett, Ungvárra hurcolták. 1957-ben tíz 
év börtönbüntetésre ítélték. 1963-as szabadulása után műszaki szerkesztő, táncdal-
énekes, postai alkalmazott. 
[nyilvános] (630) 1995. 4 ív, Eörsi László 

Tátrai János (1926), tanító. 1956-ban a tiszagyulaházi Forradalmi Bizottmány titkára. 
1957 szeptemberében letartóztatták, 1958 januárjában öt hónap felfüggesztett bör-
tönbüntetésre ítélték. 1990 őszétől Egyek alpolgármestere. 
[nyilvános] (565) 1994. 4 ív, Valuch Tibor 

Tibori János (1919), tanár, teológus. 1956-ban a békéscsabai események aktív részt-
vevője, eredeti dokumentumok összegyűjtésével hiteles feljegyzéseket készített a 
forradalmi történésekről. 
[nyilvános] (589) 1994. 9 ív+mell. Valuch Tibor 

Török Mihály (1934), katonatiszt Romániában. 1956-ban tiszttársaival a magyar forra-
dalom katonapolitikai esélyeit latolgatta. 1959 tavaszán - a román hadseregben is 
megkezdődött etnikai tisztogatás keretében - letartóztatták, és koncepciós perben 
tizenkét év kényszermunkára ítélték. 1964-es szabadulása után betanított munkás. 
[nyilvános] (598) 1994. 5 ív, Gagyi-Balla István 

Török József {1944), erdélyi faipari szakmunkás, lakatos. 1964-es magyarországi láto-
gatásakor az '56-os forradalom eseményeiről beszélgetett, emiatt 1965-ben rend-
szerellenes szervezkedés vádjával tizenkét év börtönbüntetésre ítélték. 1974-ben 
szabadult. 
[nyilvános] (442) 1994. 4 ív, Gagyi-Balla István 

Vajda Tibor (1924), fogász. 1946-tól az ÁVO munkatársa, majd az ÁVH vizsgálati 
osztályának helyettes vezetője. 1952-ben a KSH osztályvezetője. 1953 elején vizs-
gálati fogságban volt. 1956-ban Ausztráliában telepedett le. 
[korlátozott] (612) 1995. 12 ív, Kozák Gyula 

Varga János (1927), történész, levéltáros. 1955-56-ban az ELTE Történettudományi 
Karának dékánhelyettese. 1956-ban az ELTE Forradalmi Diákbizottságának elnö-
ke, az Értelmiségi Forradalmi Bizottság tagja. 1957-1968 között az MTA Törté-
nettudományi Intézet munkatársa, 1978-ig a Művelődésügyi Minisztériumban a 
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Levéltári Osztály vezetője. 1978-1990 között az Országos Levéltár főigazgatója. 
1990-1994 között országgyűlési képviselő. 
[nyilvános] (585) 1994. 10 ív+mell. GermuskaPál 

Veress Zoltán (1934), villamosipari technikus. Erdélyben közreműködött a magyar 
forradalom szellemiségét hirdető röpcédulák készítésében és terjesztésében, ezért 
1957-ben hét év kényszermunkára ítélték. 1959-ben egyéni kegyelemmel szaba-
dult. 1989-től a Nemzetmegmentési Front egyik vezetője. 
[nyilvános] (564) 1993. 4 ív, Gagyi-Balla István 

Vorzsák János Ignác (1941), mérnök. A csíkszeredai líceum tanulójaként a magyar 
forradalom eszméivel szimpatizált, ezért 1959-ben koncepciós perben hét év bör-
tönbüntetésre ítélték. 1962-ben szabadult. 
[kutatható] (575) 1993. 3 ív, Gagyi-Balla István 

Willman, Adam (1908), közgazdász, vegyész. 1955-1959 között a Lengyel Népköztár-
saság budapesti nagykövete. 1956-ban a forradalom célkitűzéseivel rokonszenvező 
jelentéseket küldött a magyar fővárosból. 1959-1975 között külügyi szolgálatot 
teljesített Rómában és Finnországban.* 
[nyilvános] (571) 1991. 1 ív, Tischler János 

Wittner Károly (1955), asztalos. Édesanyja, Wittner Mária (1931) - alkalmi munkás -
a forradalom alatt részt vett a Corvin közi és a Tűzoltó utcai harcokban. 1959-ben 
életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1970-es szabadulása után varrónő. Wittner 
Károly intézetben nevelkedett. 
[nyilvános] (604) 1994. 6 ív, Hoffmann Gertrúd [Gy] 

Összeállította: Körösi Zsuzsanna 


