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AZ ORAL HISTORY ARCHÍVUM ÚJABB INTERJÚINAK 
ANNOTÁLT JEGYZÉKE

Az alábbiakban az Órai Histroy Archívum azon új interjúinak annotált jegyzékét közöljük, 
amelyek az intézet korábbi Évkönyveiben publikált jegyzékekben még nem jelentek meg.

A jegyzék tartalmazza az interjúalany nevét, születési évét, foglalkozását, életútjának főbb 
állomásait, illetve ötvenhatos tevékenységét és bírósági ítéletét.

Az utolsó sorban jelöljük az interjú nyilvánosságának szintjét, nyilvántartási számát, ké
szítésének 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 idézéséhez 
az interjúalany és az interjúkészítő engedélye szükséges; zárt =  mind a kutatáshoz, mind az 
idézéshez az interjúalany és az interjúkészítő engedélye szükséges.

A [GY]-vel jelzett interjúk Az ötvenhatosok második nemzedéke című kutatás keretében ké
szültek.

A *-gal jelzett interjúk nem teljes életútinterjúk, hanem csak az 1956-os magyar forrada
lom eseményeit, illetve azok hatását tárják fel.

APRÓ JÓZSEF (1934) szerszámkészítő. 1955—1956-ban a Petőfi Kör tagja volt. A forradalom 
leverése után Ausztráliába emigrált. A Magyar Szabadságharcos Szövetség Ausztráliai Tago
zatának társelnöke.*
[kutatható] »706« 1999. 1 ív, Lökkös Attila
BÁLI MARIA (1951) porcelánfestő. Szófiában a Magyar Köztársaság követségének alkalma
zottja. Édesapját, Báli Sándor (1923—1982) szerszámkészítőt, a Budapesti Híradástechnikai 
Gépgyár Munkástanácsának elnökét, a Nagy-budapesti Központi Munkástanács egyik veze
tőjét 1958-ban tizenkét évi börtönbüntetésre ítélték. [GY]
[nyilvános] »683« 1997. 2 ív+melléklet, Molnár Adrienné
BÁLLÁ ATTILA (1944) anglikán pap. 1956 novemberében szüleivel Ausztráliába emigrált.* 
[kutatható] »715« 1999. 1 ív, Lökkös Attila
BANYAI LÁSZLÓ (1925) esztergályos. Önkéntesként harcolt a második világháborúban. 
1945-ben letartóztatták, és ötévi börtönbüntetésre ítélték. 1947-ben szabadult. A forradalom 
alatt a pestlőrinci nemzetőrség parancsnoka volt. 1957-ben kivándorolt Ausztráliába.* 
[kutatható] »723« 1999. 2 ív, Lökkös Attila
BORBÉLY JENŐ (1930) kőműves, kereskedő. 1956 novemberében elhagyta az országot.
1958-1992 között az USA-ban élt.*
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[kutatható] »707« 1998. 1 ív, Lökkös Attila
BORBÉLY LAJOS (1927) kőműves. A forradalom alatt részt vett a pápai tüntetésen. 1956 vé
gétől 1998-ig Svájcban élt.*
[kutatható] »708« 1998. 1 ív, Lökkös Attila
BŐSZE BALÁZS (1946) munkavédelmi szaktanácsadó, hittantanár. Édesapját, Bősze Gábor 
(1901-1967) vasutast a forradalom ideje alatt Sopronban tett kijelentései miatt 1957-ben in
ternálták. Szabadulása után csak segédmunkásként dolgozhatott. [GY]
[kutatható] »684« 1997. 5 ív, Körösi Zsuzsanna
BUDAVÁRI GYŐZŐNÉ Újvári Anna (1941) ápolónő. 1956-ban részt vett a Móricz Zsigmond 
körtéri harcokban. Nevelőapját, Újvári József (1927-1958) segédmunkást, aki a forradalom 
alatt a VIII. kerületi nemzetőrség parancsnoka volt, 1957-ben letartóztatták, majd szervezke
dés vezetése vádjával halálra ítélték, és kivégezték. [GY]
[kutatható] »688« 1998. 2 ív+ melléklet, Körösi Zsuzsanna
FEKETE JÓZSEF (1921) gépésztechnikus. Az 1950 -es években a győri Vagongyárban osz
tályvezető-helyettesként dolgozott. 1956-ban a gyári munkástanács elnökségének tagja, a 
fegyelmi bizottság elnöke volt. 1958-ban tizenöt évi börtönbüntetésre ítélték, 1964-ben sza
badult.
[kutatható] »702« 1997. 8 ív, Szakolczai Attila
FENYŐFALVI GYÖRGY (1954) adótanácsadó, mérlegképes könyvelő, a Társadalombiztosí
tás Egészségbiztosítási Pénztárának általános igazgatóhelyettese. Édesapját, Fenyőfalvi Antal 
(1919—1993) vasutast a forradalom alatt a Kelenföldi pályaudvar állomásfőnökévé választot
ták. 1958-ban tízévi börtönbüntetésre ítélték. 1963-as szabadulása után a Hídépítő Vállalat
nál dolgozott. [GY]
[kutatható] »680« 1997. 6 ív, Körösi Zsuzsanna
GÁL FERENC (1927) állambiztonsági vezérőrnagy. 1952-től az ÁVO, majd az ÁVH operatív 
politikai nyomozója volt a kulturális élet területén. 1956. október 23-án a BM épületében tar
tózkodott, másnap szemtanúja volt az épület előtti tüntetés szétlövetésének. Az ÁVH felosz
latásakor önként jelentkezett a főkapitányságon, ahol védőőrizetbe vették. 1957-tol a BM-ben 
az értelmiségi elhárítással foglalkozott, a III. Főcsoportfőnökség vezető helyettese volt. 1974- 
től az MSZMP KB apparátusában a BM pártfelügyeletét látta el. 1988-1989-ben az MSZMP 
KB Adminisztrációs Osztályának helyettes vezetője volt.
[kutatható] »728« 1996. 28 ív, Hegedűs B. András
GOSZTONYI PÉTER (1931—1999) hadtörténész. 1953-ban végezte el a közgazdasági főis
kolát, ugyanekkor a Magyar Néphadsereg tartalékos alhadnagya lett. A forradalom idején a 
Kilián laktanyában teljesített szolgálatot, és részt vett a szovjetek elleni harcokban. Az év vé
gén Svájcba emigrált, majd a berni Kelet-Európai Könyvtár igazgatója lett. Számos kötete je 
lent meg a második világháború és az 1956-os forradalom témájában.
[nyilvános] »697« 1998. 4 ív+melléklet, Eörsi László
GYENES JUDITH (1932) könyvtáros. Maiéter Pál özvegye. Férje letartóztatása után elbocsá
tották a munkahelyéről, majd évekig segédmunkásként dolgozott. A Történelmi Igazságtétel 
Bizottsága alapító tagja.
[nyilvános] »694« 1998. 5 ív, Molnár Adrienné
HAJDÚ TIBOR (1930) történész. 1949—1966 között a Munkásmozgalmi Intézet, az Országos 
Levéltár és a Párttörténeti Intézet levéltárosa, majd a Párttörténeti Intézet tudományos főmun
katársa volt. 1975-től az MTA Történettudományi Intézetében tudományos főmunkatárs, tu
dományos tanácsadó, osztályvezető. Az 1956-os forradalom napjaiban önkéntes ügyelőszol
gálatot teljesített a pártközpontban.*
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[kutatható] »675« 1997. 4 ív+melléklet, Standeisky Éva
HIDEGKÚTI BÉLA (1936) technikus. 1957 januárjában Ausztráliába emigrált; Melboume- 
ben hivatalnok.*
[kutatható] »705« 1999. 1 ív, Lökkös Attila
JANESCH RUDOLF (1926) építészmérnök. 1951-ben egyetemi hallgatóként izgatás és titok
sértés miatt kétévi börtönbüntetésre ítélték. A börtönben megismerkedett Dudás Józseffel. 
1956-ban a Szabad Nép székházában részt vett a Függetlenség szerkesztésében. 1958-ban 
egy év és két hónap időtartamú börtönbüntetésre ítélték.
[nyilvános] »704« 1999. 2 ív+melléklet, Eörsi László
JUHÁSZI FERENC (1931) begyűjtési előadó, gépkocsivezető. A forradalom alatt a Móri 
Nemzetőrség írnoka volt. 1961-ben egy külföldi útja előtt a BM beszervezte. 1965-ben Auszt
ráliába emigrált.*
[kutatható] »703« 1999. 2 ív, Lökkös Attila
KÁLLAY PATRÍCIA (1950) ápolónő, betanított munkás. A Szabad Kezdeményezések Háló
zata, majd az SZDSZ alapító tagja. Édesapját, Kállay István (1914-1991) tanárt, később se
gédmunkást 1957-ben röpcédulák gépelése miatt ötévi börtönbüntetésre ítélték. Miután 
1961 áprilisában szabadult, segédmunkásként, majd raktárosként dolgozott. [GY]
[kutatható] »679« 1997. 10 ív+melléklet, Körösi Zsuzsanna
KENESSEY CSABA (1935) gépkocsivezető. 1956-ban csatlakozott a Szabad Nép székházá
ban tevékenykedő felkelőcsoporthoz. A forradalom leverése után Svájcba emigrált, ahol egy 
irodatechnikai vállalat igazgatója lett.
[kutatható] »698« 1998. 2 ív, Eörsi László
KISS TAMÁS (1934) jogász. 1956-ban Szegeden joghallgatóként a MEFESZ egyik megalapító
ja és vezetője volt. 1957-ben letartóztatták, 1959-ben ötévi börtönbüntetésre ítélték. 1960-as 
szabadulása után munkás, majd könyvelő volt. Miután 1976-ban levelező tagozaton jogi dip
lomát szerzett, jogtanácsosként dolgozott. 1990—1994 között Balassagyarmat alpolgármeste
re, 1996-tól 1999-ig a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányfő-tanácsadója volt.
[nyilvános] »734« 2000. 8 ív, Molnár Adrienné
KOCZEK ÉVA (1938) patológus. 1956 decemberében elhagyta az országot; Ausztráliában él.* 
[kutatható] »710« 1999. 1 ív, Lökkös Attila
KOVÁCS ANDRÁS GYULA (1932) taxisofőr. Édesapját 1949-ben mint volt „rongyos”  gár
distát kivégezték. 1956-ban a Szabad Nép székházában a fegyveres felkelők parancsnoka 
volt. A forradalom leverése után Ausztráliába emigrált; Sydneyben él. A Magyar Szabadság- 
harcos Szövetség Ausztráliai Tagozatának társelnöke.
[nyilvános] »727« 1999. 4 + 1  ív, Eörsi László, Lökkös Attila
LAJTAI ENDRE (1939) felvonó- és villanyszerelő. Édesapját, Lajtai Lajos (1911—1978) ve
gyészmérnököt, aki a forradalom idején a mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár mun
kástanácsának elnöke volt, 1958-ban hatévi börtönbüntetésre ítélték. 1961-es szabadulása 
után ciánozóként dolgozott Pécsett. [GY]
[nyilvános] »677« 1996. 4 ív+melléklet, Havas Fanny
LATINGER ERZSÉBET (1936) segédmunkás. Diósgyőrött, majd Ózdon élt. 1956 novembe
rében Angliába, majd 1969-ben Ausztráliába emigrált.*
[kutatható] »716« 1999. 1 ív, Lökkös Attila
LITVÁN GYÖRGY (1929) tanái; történész. 1947-től az MKR majd az MDP tagja volt, 1955- 
től a Nagy Imre körül kialakult pártellenzékhez tartozott. 1956 tavaszán Budapest XIII. ke
rületének pártaktívaülésén elsőként követelte nyilvánosan a jelen lévő Rákosi Mátyás eltávo
lítását a hatalomból. Aktívan részt vett Petőfi Kör munkájában, majd a forradalom alatt a Ma
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gyár Értelmiség Forradalmi Bizottságának és a XII. kerületi Nemzeti Bizottságnak volt a tagja. 
A forradalom leverését követően részt vett a szellemi ellenállásban. 1959-ben a Mérei-perben 
hatévi börtönbüntetésre ítélték. 1962-es szabadulása után általános és középiskolai tanárként, 
valamint könyvtárosként dolgozott. 1972-töl az MTA Történettudományi Intézetének munka
társa. A TIB alapító tagja. 1991—1999 között az 1956-os Intézet igazgatója volt. 1995-től 
egyetemi tanár.
[kutatható] »700/a« 1984. 4 ív, Tóth Pál Péter; »700/b« 1983. 7 ív, Varga László
LOWY KATÓ (1947) egyetemi tanár. 1956 novemberében szüleivel Ausztráliába emigrált. A
Melboume-i Egyetemen jogfilozófiát tanít.
[kutatható] »711« 1999. 2 ív, Lökkös Attila
MOLNÁR MIKLÓS (1918) újságíró, történész, egyetemi tanár. 1948-tól a Szabad Nép mun
katársa volt, 1950-ben elbocsátották, majd 1955-ös leváltásáig az Irodalmi Újság szerkesztő
jeként dolgozott. A Nagy Imre körül kialakult ellenzéki értelmiségi csoport aktív tagja volt. 
1956. október 29-én a Szabad Népben megjelent „Válasz a Pravdának”  című írásában védte 
meg a forradalmat. November 4-e után részt vett a Magyar Demokratikus Függetlenségi Moz
galomban. 1957-ben emigrált; Svájcban telepedett le. Több könyvet, tanulmányt írt a magyar 
forradalomról, Nagy Imre életpályájáról, a magyar történelemről szóló összefoglaló munkája 
pedig három nyelven jelent meg.
[kutatható] »731« 1999. 3 ív+ melléklet, Litván György és Molnár Adrienné 
MOLNÁR MIKLÓSNÉ RUDAS ÉVA (1925). Moszkvában született, apja Rudas László, az ak
kor emigrációban élő kommunista újságíró, marxista filozófus. A család 1945-ben tért haza 
Magyarországra. Tolmácsként és fordítóként dolgozott. 1957 januárjában férjével, Molnár 
Miklóssal és gyermekeivel elhagyta Magyarországot. Svájcban az ENSZ munkatársaként dol
gozott nyugdíjazásáig.
[zárt] »685« 1997. 5 ív, Kozák Gyula és Litván György
NEMES KLÁRA (1925) cipőfelsőrész-készítő. 1956 decemberében Ausztráliába emigrált, 
[zárt] »718« 1999. 1 ív, Lökkös Attila
OISZTER ANTAL (1920) elektrotechnikus. 1944-ben részt vett az ellenállási mozgalomban, 
1945-tŐl a Független Kisgazdapárt Bajcsy-Zsilinszky Kollégiumának vezetője volt. 1956 ok
tóberében Dudás József a Szabad Nép székházában a gazdasági ügyek intézésével bízta meg. 
Novemberben Ausztráliába emigrált.
[kutatható] »719« 1999. 2 ív, Lökkös Attila
ORBÁN GYÖRGY (1950) jogász, a Balassi Kiadó kereskedelmi igazgatója. Édesapját, Orbán 
Nándor (1910-1981) katonatisztet, majd segédmunkást, aki a forradalom idején a nagykani
zsai nemzetőrség parancsnoka volt, 1958-ban tízévi börtönbüntetésre ítélték. 1963-as szaba
dulása után edzőként, majd szőlőmunkásként dolgozott. [GY]
[kutatható] »693« 1997. 10 ív+ melléklet, Molnár Adrienné
OTT JÓZSEF (1919) rendőrtiszt. 1950-tŐl Kecskeméten a megyei rendőrkapitányság köz- 
rendvédelmi parancsnoka, majd 1955-től a politikai osztály vezetője volt. 1956. október 26-án 
megakadályozta, hogy a rendőrségnél a tömegbe lőjenek. Tagja lett a megyei rendőrkapitány
ság forradalmi bizottságának. 1957-ben elbocsátották a munkahelyéről, majd két és fél évi 
börtönbüntetésre ítélték. 1959-es szabadulása után munkás, rendész, majd raktárkezelő volt. 
[nyilvános] »735« 2000. 3 ív, Orgoványi István
PADÁNYI MIHÁLY (1916) az 1944 őszén kibontakozó fegyveres ellenállási mozgalom egyik 
vezetője volt. Akciócsoportja (Marót) robbantotta fel — többek között — Gömbös Gyula szob
rát, majd a nyilas könyvesboltot a Kossuth Lajos utcában, és szétugrasztotta a nyilasok gyű
lését a Városi Színházban. 1945 után Dunapentelén mérnökként, majd az Építésügyi Minisz-
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tériumban miniszterhelyettesi beosztásban dolgozott. 1956 után egy építőipari vállalat igaz
gatója volt.
[nyilvános] »687« 1997. 3 ív, Vásárhelyi Miklósné
PÁKH TIBOR (1924) jogász, műszaki fordító. 1945—1948 között szovjet hadifogságban volt. 
1956. október 25-én megsebesült a Kossuth téri sortűznél. 1957-tól nyilvánosan hangoztatta 
véleményét az idegen megszállásról és az ötvenhatos szabadságharcról. 1961-ben ellenfor
radalmi tevékenység vádjával tizenöt évi börtönbüntetésre ítélték. A börtönben tiltakozott az 
emberi jogok sérelmére elkövetett túlkapások ellen. 1971-es szabadulása után is harcolt 
Magyarország önrendelkezési jogának visszaszerzéséért. Munkavállalását mindvégig akadá
lyozták, megbízásos fordítómunkából élt. A nemzeti ellenállás emblematikus alakjává vált. 
[nyilvános] »690« 1997—1998. 10 ív+melléklet, Balázs Eszter
PALÖCZI LAJOS (1937) esztergályos. A forradalom alatt Cegléden részt vett a szovjet ön
kényuralmi jelképek eltávolításában. 1956 novemberében Ausztráliába emigrált.* 
[kutatható] »712« 1999. 1 ív, Lökkös Attila
PULLAY BÉLA (1919) építési művezető. 1955-től az kecskeméti Alföldi Konzervgyárban 
villanyszerelőként dolgozott. 1956-ban a konzervgyár munkástanácsának elnöke és a városi 
forradalmi bizottság tagja volt, valamint részt vett a szellemi ellenállásban. 1957-ben letar
tóztatták, és 1958-ban ötévi börtönbüntetésre ítélték. 1960-ban szabadult.
[nyilvános] »701« 1998. 8 ív+melléklet, Orgoványi István
RITECZ JÓZSEF (1933) börtönigazgató. Önkéntesként harcolt a koreai háborúban. A for
radalom idején a Práter utca 31. szám alatti iskola épületének a parancsnoka volt, „Jocó” 
néven ismerték. A forradalom bukása után Svájcban telepedett le.*
[nyilvános] »739« 2000. 2 ív, Eörsi László
ROKONÁL MIKLÓS (1929) katonatiszt. 1956 őszén Szentendrén műszaki tiszt, 1956. no
vember 1-től a budakalászi nemzetőrség katonai tanácsadója volt. A forradalom leverése után 
nem írta alá a tiszti nyilatkozatot, ezért leszerelték a hadseregből. Ezt követően munkás, majd 
Százhalombattán sportvezető volt.
[kutatható] »695« 1998. 3 ív, Molnár Adrienné
SCHON GÁBOR (1936) elektroműszerész. 1956-ban szemtanúja volt a Sztálin-szobor ledön
tésének és a Parlament előtti sortűznek. November végén Angliába, majd 1958-ban Ausztrá
liába emigrált.*
[kutatható] »713« 1999. 1 ív, Lökkös Attila
SELMECZI GÁBOR (1944) kereskedő. Szüleivel a forradalom bukása után Ausztráliába 
emigrált.*
[kutatható] »722« 1999. 1 ív, Lökkös Attila
SPITZER IMRE (1929) textilvegyész. Részt vett az antifasiszta ellenállásban, emiatt 1944- 
ben letartóztatták, majd a dachaui munkatáborba szállították. 1945 októberében elhagyta Ma
gyarországot, és Ausztráliában telepedett le.
[kutatható] »726« 1999. 1 ív, Lökkös Attila
SZABÓ IRÉN (1930) tanítónő. 1949 után a Térképészeti Intézetben dolgozott. 1957 január
jában Angliába, majd Ausztráliába emigrált. Perth-ben él, ahol évekig a helyi magyar rádió 
főszerkesztője volt.*
[kutatható] »720« 1999. 1 ív, Lökkös Attila
SZAPPANOS GYULA (1926) ingatlanügynök. A forradalom alatt részt vett a Rádiónál készü
lő barikád építésében. 1956 novemberében Ausztráliába emigrált.*
[kutatható] »714« 1999. 1 ív, Lökkös Attila
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SZMOLNIK LAJOS (1928) asztalos, takarító. 1956 októberében részt vett a nyíregyházi ra
bok kiszabadításában. A forradalom bukása után elhagyta az országot; Ausztráliában él.* 
[kutatható] »724« 1999. 2 ív, Lökkös Attila
TAKÁCH-TOLVAY LÁSZLÓ (1928) tanár, építésztechnikus. Katonaiskolai növendékként 
harcolt a második világháborúban; hazatérése után letartóztatták. A forradalom alatt tagja volt 
a Heves Megyei Forradalmi Bizottságnak. 1956 novemberében Ausztráliába emigrált.* 
[kutatható] »721« 1999. 1 ív, Lökkös Attila
TAKÁCS ISTVÁN (1939) építőipari szakmunkás. A forradalom leverése után Ausztráliába 
emigrált.*
[kutatható] »709« 1999. 1 ív, Lökkös Attila
TÓTH ISTVÁN (1919—1999) jogász. 1945-től a győri városházán dolgozott, 1948—1949-ben 
a szociálpolitikai osztály vezetője volt. 1951-től a megyei tanács adminisztratív csoportjának 
a vezetőjeként dolgozott. 1956-ban a megyei tanács munkástanácsának elnökévé választot
ták. 1957-ben tizenkét évi börtönbüntetésre ítélték. Szabadulása után különböző vállalatok
nál beruházási, majd 1976-tól jogi előadóként dolgozott.
[kutatható] »682« 1997. 9 ív, Szakolczai Attila
TÓTH MÁRTA (1949) pedikűrös. Tóth István (lásd ott) leánya. [GY]
[kutatható] »686« 1997. 3 ív, Körösi Zsuzsanna
VÁMOS IDA (1948) levéltáros. Édesapját, Vámos József (1927—1977) terményfelvásárlót, 
aki 1956-ban a szécsényi nemzetőrség parancsnokhelyettese volt, 1957-ben két és fél évi 
börtönbüntetésre ítélték. Édesanyja az 1956. december 8-i salgótarjáni sortűzben halálos lö
vést kapott. [GY]
[kutatható] »681« 1997. 2 ív, Molnár Adrienné
VARGA HENRIK (1918) tisztviselő, villanyszerelő. Harcolt a második világháborúban, majd 
nyugati hadifogság után 1946-ban tért haza. 1956 decemberében Ausztráliába emigrált, 
[kutatható] »725« 1999. 2 ív, Lökkös Attila
VARGA SÁNDOR (1934) mérnök. 1956-ban a BME hallgatójaként Marián Istvánnak, a mű
egyetemi katonai tanszék parancsnokának a kísérője volt, és bekapcsolódott a műegyetemi 
MEFESZ szervezésébe. 1957-ben letartóztatták, 1958-ban egy év négy hónap időtartamú 
börtönbüntetésre ítélték. Az ítélethirdetés után szabadult, és műszerészként helyezkedett el, 
majd az egri GELKA szervizvezetője volt.
[kutatható] »678« 1996. 8 ív+ melléklet, Balázs Eszter
ZIMÁNYI TIBOR (1922) közgazdász. 1944-ben bekapcsolódott az illegális ellenállási moz
galomba, 1945-ben a demokratikus ifjúsági mozgalom szervezője volt. 1946-tól rendőrtiszt 
volt, 1948-ban kilépett. Ezután Kistarcsára, majd Recskre internálták. Szabadulása után se
gédmunkásként, majd tisztviselőként dolgozott. 1956-ban részt vett a Magyar Értelmiség 
Forradalmi Bizottsága munkájában. 1958-ban ötévi börtönbüntetésre ítélték. 1960-as szaba
dulása után munkás, fordító, tisztviselő, 1975—1989 között szövetkezeti főkönyvelő volt. 
1988-ban a Recski Szövetség megszervezője, főtitkára, 1994-től elnöke, 1989-től a POFOSZ 
társelnöke. 1991—1992-ben a TIB alelnöke, 1992-1993-ban ügyvezető elnöke, 1993—1995 
között elnöke volt. 1989-től az MDF tagja, 1990-1994 között országgyűlési képviselő volt. 
[zárt] »696« 1998. 8 ív, Murányi Gábor (A V 74-es Zimányi Tibor-életútinterjú kiegészítése) 
ZSÁMBOKI PÉTER (1957) újságíró, a Reader Digest főszerkesztő-helyettese. Édesapját, 
Zsámboki Zoltánt (1923-1989), aki a forradalom alatt a Központi Statisztikai Hivatalban 
nemzetőrcsoportot szervezett, és a forradalmi bizottság elnöke lett, 1959-ben hétévi börtön- 
büntetésre ítélték. 1963-as szabadulása után műfordító és szerkesztő volt. [GY]
[nyilvános] »676« 1997. 2 ív, Hoffmann Gertrud
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Az 1956-os erdélyi eseményekkel és az azt követő megtorlással kapcsolatos interjúk. ANTAL 
LÁSZLÓ evangélikus lelkész, BAUER GYÖRGY tisztviselő, KELEMEN KÁLMÁN mérnök, 
NAGY BENEDEK tanár és NYITRAI MÓZES unitárius lelkész visszaemlékezései.* 
[nyilvános] »732« 1999. 5 ív, Tófalvi Zoltán

Az úgynevezett ötvenhatos lakótelep szociológiai felmérése keretében készített interjúk. BÉ
RES SÁNDOR ügyintéző, CSÁK GÁBOR betanított munkás, CSÉVE TIBORNÉ ápolónő, 
ERNYEY MIKLÓS újságíró, KOVÁCS ZOLTÁN lakatos, MOLNÁR KÁROLYNÉ pénztáros, 
PALOTÁS ISTVÁN órásmester, RICHTER JÓZSEF segédmunkás, RICHTERNÉ Gölöncsér 
Hermina üzemgazdász, RÉTI LAJOS mozdonyvezető, SEIDEL ISTVÁN agrármérnök, 
SOLYMOSI JÁNOSNÉ adminisztrátor, SZABÓ IRÉN adminisztrátor, SZARKA LAJOS faipa
ri technikus, TEREBESI SÁNDOR géplakatos, TÚRI LÁSZLÓ házmester; VARSÁNYI JENŐ 
figuráns, ZLATNYIK LAJOSNÉ ügyintéző.
[kutatható] »738« 1996. 24 ív, Forintos György

Összeállította Körösi Zsuzsanna és Molnár Adrienné


