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 Hogyan került az édesapja a Hutter és Leverhez?

 Eredetileg Mezőhegyesen laktak, nagyapám 
a Mezőhegyesi Cukorgyár, a későbbi állami 
gazdaság fővegyésze volt. Ott nevelkedett, de 
utána Rákospalotára költöztek, Újpestre járt 
a Könyves Kálmán gimnáziumban. Itt laktak 
1922-ig a Bethlen Gábor utcában, egy azóta már 
lebontott házban. Amikor a továbbtanulásáról 
volt szó, egy ismerőse rábeszélte, hogy menjen 
Brünnbe, „Deutsche Technische Hochschule in 
Brünn” volt a neve, igaz, hogy akkor csehszlovák 
területen volt, de a csehek megtartották rendes 
német egyetemnek, monarchiabeli állapotában. 
Középiskolai német nyelvtudással került ki, négy 
hónap múlva meg már vizsgáznia kellett, de 
megtanulta, simán el tudta végezni. Utána haza-
tért és többfelé keresett munkát, 1932 és 1935 
között Mezőhegyesre ment, vegyészmérnök-
ként segített az apjának, aki lelkes vegyészként 
kis otthoni laboratóriumot is tartott.  Aztán a 
Danubius Oxid- és Vegyipari Rt-ben volt három 
évig, ahol a nagyapámmal együtt egy szabadalom 
kidolgozásában vettek részt. Ez tulajdonkép-
pen a Danubia Fegyvergyár érdekeltsége volt, 
nagyapám alumínium kinyerésre vonatkozó 
szabadalmát vették meg. A Hutter és Leverhez 
1939 januárjában került, a több gyár közül elő-
ször a Mester utcában az Elida Szappangyárban 
volt üzemvezető, onnan helyezték át egy vállalati 

döntés szerint a Rákospalotai Növényolajgyárba 
1943-ban. Először üzemvezető volt, majd 1945-
ben nevezték ki főmérnöknek. Előtte egy-két 
évig a cikkben is szereplő Róna Lászlóval válta-
kozva volt megbízott főmérnök.

Dr. Hunyady László 
(forrás: hunyady kálmán családi archívuma)
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A Helyem Házam Palotám 2018. évi 1. számában megjelent Baleset vagy szabotázs? 
című írásunkban a rákospalotai növényolajgyárban, 1947-ben történt robbanást próbáltuk 
bemutatni korabeli újságcikkek alapján. A cikk végén szereplő felhívásunkra jelentkezett 
Hunyady Kálmán, akinek édesapja, dr. Hunyady László főmérnök volt az egyik felelős-
ségre vont vezető. Beszélgettünk a családjukról, a korszakról, a növényolajiparról és a 
politika hatásáról. Megkaptuk az első cikkben feltett kérdésre is a választ, hogy baleset 
történt vagy szabotázs. 
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 A világháború nem érintette a gyári termelést?

 Nem érintette őket, mert a rákospalo-
tai gyárban gyártottak dinamit-glicerint is, 
ez egy különleges – mész és savmentes – gli-
cerin, a gyári zsírbontó üzem terméke. Az 
országban nem sok helyen készítették és ez 
volt egyik kiinduló anyaga a dinamit gyártá-
sának. Ezt végül eladták a hadiiparnak. Tehát 
aki a Hutter és Levernél dolgozott ezen a terü-
leten, felmentést kapott a hadkötelezettség 
alól, megkímélték őket. Apám egyébként nem 
nagyon volt kímélet alatt, mert amikor bejöt-
tek a németek, a nyilas időkben mindenkinek 
igazolnia kellett magát nagyszülőkig felmenően 
a zsidó származást tisztázandó, hogy bizalmi 
állást tölthessen be. Így tudomásukra jutott 
hogy legalább annyi német vér van benne, mint 
magyar. A nácik a külföldi német származá-
súakat „Volksdeutsch-nak – népi németnek 
– hívták és szorgalmazták a német katonai 
szolgálatot a Waffen-SS-ben. Ekkor őt is fel-
szólították, hogy lépjen be a birodalmi németek 
szervezetébe, alig tudta elhárítani, hiszen az a 
biztos halálos ítéletét jelentette volna. 

 A háború alatt érte kár a gyárat?

 Voltak mindenféle kisebb-nagyobb gondok, a 
létszám miatt is, a termelést újra kellett indítani, 
de komolyabb bombatalálat nem érte a növény-
olajgyárat.

 Ekkor hol laktak?

 Amikor apám végzett, még a Bethlen utcában 
laktak, de 1932-33-ban elköltöztek a belvárosba, 

a Horváth Mihály térre. Amikor én születtem, még 
ott voltunk, aztán amikor apám 1943-ban főmér-
nök lett, akkor kaptunk hivatali lakást az Olajgyár 
területén. Ahogy a kapun bementünk, srégen volt 
egy régi irodaépület, az első emeletén lakott a 
főmérnök, később gyári laboratóriummá alakítot-
ták, a második emeleten az igazgató, később itt lett 
a gyári műszaki osztály. Akkoriban gyakori volt ez, 
hogy a nagyvállalatok mindenféle kedvezményeket 
adtak a vezető tisztviselőiknek, a gyárral szembeni 
lakóházakat, a Gubó utcai „Tisztviselőtelep”-et is a 
Hutter és Lever építette. Ott a hivatalnokok laktak. 
Az eredeti cikkben volt egy kép egy felvonulásra 
feldíszített teherautóról, azzal emlékszem egyszer 
lementünk a Balatonra családostul. 

 Milyen volt ott élni?

 Én úgy emlékszem még gyerekkoromból, hogy 
az udvarnak a fele, tehát már a „Bagolyvár” is egy 
nevelőintézethez tartozott. Nagy szintkülönbség 
volt a két udvar között, meg egy drótkerítés, mely 
elválasztotta az Olajgyárat és ezt az intézetet. 
Nem tudom pontosan mi volt a neve, de árva és 
nehezen nevelhető gyerekek voltak ott, akikkel 
tilos volt játszanom, de persze azért beszélgettem 
velük. 

 Az alkoholelvonó intézet akkor már nem volt ott?

 Nem tudom, én a „rossz” gyerekekre emlék-
szem csak.

 Egy korabeli cikkben olvastam, hogy amikor zaj-
lott a háború, a németek a legrosszabb alapanyagokat 
biztosították a gyári felújításokhoz és emiatt is tör-
tént a robbanás.
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 Erről nem tudok semmit, de nehezen elkép-
zelhető, hogy a németek alapvető élelmiszert 
(étolaj, margarin) és hadiipari alapanyagot 
gyártó üzemet elhanyagoltak volna. Az elektro-
mos vezeték, ha nincs megfelelően szigetelve, ki 
és bekapcsoláskor szikrát húz. De ez a későbbi 
robbanásnak egy másodlagos következmény 
lehetett, mert a robbanó elegynek eleve nem 
szabadott volna kialakulnia. A levegő elszívásnak 
olyan hatékonynak kellett volna lennie, hogy ez 
fel se merüljön. 

 Mi történt pontosan?

 Az olajgyári szabotázst imitáló nyilvánvalóan 
kommunista robbantási provokációnak volt egy 
próbának tekinthető előzménye is: egy később 
nyilasnak bizonyult munkás a magőrlő henger-
szerkezetbe dobott egy rézpénzt, a hengerek egyes 
alkatrészei összetörtek és kisebb termeléskiesés 
volt. Ezt követte az extrakciós üzemben a dara 
elégtelen benzintelenítése miatti légrobbanás egy 
halálesettel és több sérüléssel. A szellőztető ven-
tilátorok régóta rossz műszaki állapotban voltak, a 
háborús körülmények nem tették lehetővé a meg-
bízható szintű javítást. Ezután novemberben volt 
a margarin üzemi robbanás, ami azért következett 
be, mert egy használaton kívül helyezett dupla 
falú olajmelegítő tartályra – ami másfél atmoszfé-

rára volt méretezve – valaki 12 
atmoszférás gőzt engedett és a 
dupla falat összefogó szegecsek nem 
bírták a túlterhelést, felrobbant. A 
rendszerbe iktatott reduktor éppen 
javítás alatt volt. Itt csak személyi 
sérülés és nagyobb anyagi kár volt. 
A Hutter és Lever-féle szabotázs-

per az 1945-1949 közötti koncepciós perek egyik 
típusa volt, a másik terület a politikai perek voltak, 
amelyek során a koholt vádakkal megfélemlítet-
ték, börtönbe zárták vagy kivégezték a politikai 
ellenfeleiket a teljes hatalomátvételhez. A sza-
botázsperek célja gazdasági jellegű volt, a SZET, 
vagyis a Szövetségesek Egyeztető Tanácsa szerint 
a kommunisták ahhoz – elvileg – nem nyúlhattak. 
Ugyanakkor ezeket mindenképpen államosítani 
akarták, ezért szabotázsakciókat imitáltak, ami-
ket kommunista megbízottak hajtottak végre. 
Ezek éveken keresztül tartottak, folyamatos volt 
az uszítás. Kivégzések is voltak, de nagyobb részt 
börtönbüntetéssel megúszták a vádlottak, feltéve, 
ha bevallottál „bűneiket”.

 Édesapjánál ez hogy történt?

 1948-ban valamikor nyáron jött meg az íté-
let, amiből sok mindent megtudtam, a másolata 
megvan nálam. Akkor megmondták apámnak, 
hogy ne lakjon Budapesten, de erről semmiféle 
papír nincs, nem nyilvánosan intézték ezeket a 
dolgokat. Akkor elköltöztünk Csévpusztára, mai 
nevén Csévharaszt, csak akkor még nem volt a 
falunak neve, hanem egy tanyaközpont volt. Én 
1948 őszén az iskolát már ott kezdtem. Először a 
Tóth-tanyán laktunk, amit kivettünk bérbe, aztán 
egy év után egy jobban felszerelt Gugó-tanyára 

Hunyady család
(forrás: hunyady kálmán családi archívuma)
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költöztünk, ahol földek is voltak. Óriási, szoká-
sos parasztház volt, utána jött a csirkeól, disznóól, 
istálló. Ott laktunk 1950 októberéig. Valamikor 
nyáron intézték ezeket a rehabilitációkat, szintén 
nagyon diszkréten. Most végigkutattam mindent, 
hogyan történt ez, de semmilyen papírom nincs 
róla. De apám elbeszéléséből úgy tudom, hogy 
közölték vele, hogy meg nem történtnek tekin-
tik a bírósági eljárást és adtak neki kárpótlásként 
tízezer forintot, hogy akkor erről többet szó ne 
essék. Elég nagy pénz volt az, mert amikor az 
Olajgyárban dolgozott, Soós Antal igazgató fize-
tése volt 3000 forint, apámé és Rónaé 2750 forint. 
Akkor már új forint volt, az nagy pénz volt, álta-
lában havi 300-400 forintot kerestek a munkások. 

 Édesanyja mivel foglalkozott?

 Édesanyám igen egyszerű családból szárma-
zott, Angyalföldön a „Tripoliszban” laktak, oda 
a rendőr is csak negyed- 
vagy ötödmagával mert 
bemenni, olyan nyo-
mortelep volt. Anyám a 
Gyöngyösi utcában volt 
egy zöldségesboltban 
kiszolgáló, ott ismerke-
dett meg apámmal. Hogy 
apám mit keresett ott, 
el nem tudom képzelni, 
de így ismerkedtek meg. 
Apám családjának elég 
nagy fenntartásai voltak 
az egyszerű származása 
miatt – apám többgene-
rációs értelmiségi volt. 
Amikor komolyra fordult 

a sor köztük, anyám gyorsan és jól alkalmazkodott 
a körülményekhez, nagyságos asszony lett belőle, 
amit nagyon komolyan is kellett venni. Apám 
jövedelméből volt bejárónőjük, takarító, sza-
kácsnő, három gyerek mellett egy nagy lakásban 
ez hozzátartozott. Nagyon szerették, a rokonság 
is és az emberek is, egy nagyon kedves asszony 
volt. 

 Ő hogy viselte a pert és a kitelepítést?

 Nagyon rosszul, gyakorlatilag halálra dolgozta 
magát. Amikor elköltöztünk Csévharasztra, 
apám egyik testvére segített pénzzel átvészelni 
ezt az időszakot, a másik testvérével együtt 
laktunk. Apám dolgozott, minden héten szom-
bat este járt haza, aztán hétfőn megint elment. 
Anyám meg ott maradt a tanyán a három gyerek-
kel, meg apám másik testvérével, aki gazdatiszt 
volt, gazdálkodtunk. 

Ügyészségi határozat 1958
(forrás: hunyady kálmán családi archívuma)
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 Amikor visszaköltöztek Budapestre, édesapja hol 
kezdett dolgozni? 

 Az Élelmiszeripari Minisztériumon belül volt 
a Növényolajipari és Háztartásvegyipari Igazgató-
ság, akikből később – szétválasztva – a Caola lett 
meg a Növényolajipari Vállalat. Ezeknek a gyárait 
felügyelte az iparigazgató, akit Lengyel Istvánnak 
hívták. Kommunista volt, de rendes ember – apám 
ehhez az Iparigazgatósághoz került. Találtam egy 
papírt 1959-ből, Lengyel István aláírásával, aki 
hivatalosan is deklarálja, hogy apám büntetőjogilag 
tiszta, mentesíti apámat a koncepciós eljárás min-
denféle következményétől. Ez az egyetlen papír 
van erről, feltételezem, nem apám kérte, hanem 
hivatalból kellett egy igazolás a kinevező szerv-
nek a Minisztériumban, hogy apám ellen nincs 
és soha sem volt semmilyen eljárás. Gondolom 
apám egyik kinevezése előtt kellett ez az igazo-
lás, mert 1959-1960-ban ezekben a gyárakban 
először üzemvezetőként, majd a központi elle-
nőrző laboratórium vezetőjeként dolgozott. Aztán 
átszervezés folytán megszűnt az iparigazgatóság és 
1960-ban megalakult a Növényolajipari és Mosó-
szergyártó Országos Vállalat1, a vezérigazgató egy 
Varga Sándor nevű úr, vagy inkább elvtárs lett. 
Apám 1963-1964-ben két évig Kubában volt egy 
nemzetközi KGST- akció keretén belül. A Var-
sói Szerződés tagállamai hoztak létre egy, a kubai 
gazdaságot segítő tanácsadó testületet és apám 
két évre kiment. Eredetileg egy év lett volna, de 
a második évre kiment anyám is, hogy ne legyen 
egyedül. Nagyon jól fizették. Mi erre az időre a 
nagynénémék házába költöztünk, megegyeztek, 
milyen feltételek mellett, aztán náluk laktunk az 
öcsémmel és a húgommal. Amikor apám hazajött 
1964-ben, a Növényolajipari és Mosószergyártó 

1 Az országos vállalattá való összevonásra valójában 1964-ben került sor: Síki Jenő - dr. Tóth-Zsiga István (szerk.): A magyar élelmi-
szeripar története, Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft. 1998 224. o. 

Vállalat újonnan alakult Kutatóintézetének a 
vezetője lett, ami Kőbányán, a vállalat kőbányai 
gyárának telephelyén volt. Amikor apám a meg-
bízást kapta, az volt a feladat, hogy a hangsúlyt az 
elméleti tudományos kutatás helyett az iparágra 
kell fektetni. Előtte döntően megbecsült elmé-
leti, tudós emberek voltak ott, de hogy a vállalatra 
kellett koncentrálni, jól jött apámnak, aki világ 
életében gyakorlati ember volt. A laboratóriumi 
munkákat korábban is csak azért vállalta, mert 
eleinte érthetően elég rossz idegállapotban volt, 
megviselte őt a fél éves börtön és az egész herce-
hurca. Nem akart többé üzemi körülmények közé 
menni, ha vezetőként ilyesminek van kitéve. 

 Beszéltek a családjukban később a robbanásról és 
a perről?

 Persze. Semmi tettlegesség nem érte, nem is 
kellett. Épp elég volt, hogy egy háromgyerekes 
embert fogva tartanak börtönben fél évig, ami 
végül egy havi pénzbüntetéssel zárult… Én erre 
nem igen emlékszem, még csak hatéves voltam. 
Csak arra, hogy elmentünk, rokonok vigyáztak 
rám, nehéz körülmények között nevelkedtem 
mondjuk tízéves koromig. Akkoriban ez nem 
volt újdonság, mert mindenki szegény volt. 
Jegyrendszer volt, mindenki lódenkabátban, tré-
ningruhában meg svájcisapkában járt.

 Mindenki tudott erről robbanásról és a perről?

 Igen, de vagy meghaltak, vagy elmentek. Bor-
zasztó gyakori átszervezések voltak. Egy volt 
kollégámmal beszéltem, aki 1951-ben került oda 
és 1992-ig gyári vezető beosztásokban dolgozott, 
és ő mondta, hogy mindenki tudta, hogy ezek 
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megjátszott dolgok voltak, de 
részleteket senki se. Mindenki 
tudta, hogy suskus volt benne 
– miért robbantaná fel egy 
magánvállalat, egy multi a saját 
gyárát? Nyilvánvaló volt, hogy 
a kommunisták kezébe fog 
kerülni. Örültek, hogy meghúz-
hatták magukat még egy-két 
évig, amíg államosították végül. 
Akkor az általánosan elterjedt 
volt, hogy mondvacsinált dol-
gokat kitaláltak, ha ellenálltak 
a hatalomnak. Az államosítást 
megelőzően jogtalan kvázi 
irányításátvétel történt a tulaj-
donos megkérdezése nélkül. 
Volt úgynevezett „tervfelelős” a 
nagyhatalmú Varinyi elvtárs (keresztneve nem jut 
eszembe, az emberek Varangynak hívták), Üzemi 
Bizottság (ÜB, neves tagjai Céh Sándor korábbi 
lopási ügyek ismert tagja, Szente Ferenc, aki min-
dig kőművesnek vallotta magát holott semmilyen 
szakmája nem volt, kőművesek mellett dolgozott 
segédmunkásként, később két évtizedig gyárigaz-
gató), megalakították a pártot, sokan jöttek, akiknek 
semmiféle végzettségük nem volt, csak megfeleltek 
az irányelveknek. Az egész perről utólag hallottam 
szörnyűséges dolgokat, hogy kik tanúskodtak ellene 
név szerint. Van, akit ismertem is, ott dolgozott a 
Növényolajipari Vállalt Központjában, amikor 
1970-ben apám nyugdíjba menetelekor odake-
rültem, nagy tisztelettel mindig előre köszöntem 
neki. Ez az ember úgy kapott osztályvezetői állást 
jutalmul, hogy soha életében nem kellett semmit 
csinálnia. Ezekről nem szívesen beszélek, úgy sincs 
semmi értelme, nem is élnek már.

 Általános volt, hogy csak az lehetett vezető pozíció-
ban, aki pártag volt?

 Igen, de persze voltak kivételek, szakember 
nélkül nem lehetett termelést irányítani.  Róna 
László például az extrakciós üzem főmérnöke az 
egész sokáig kibírta, de ő idősebb volt apámnál pár 
évvel, hamarabb elment nyugdíjba. De elég sokat 
szenvedett ezektől a képzetlen pártemberektől. 

 Az édesapjának be kellett lépnie a pártba?

 Nem, fel sem merült. Nagyon érdekes, a már 
említett Varga Sándor vezérigazgató igazi párt-
ember volt, de volt annyi gyakorlati esze, hogy 
nagyon jó szakmai tudással rendelkező embereket 
választott maga mellé – például a kereskedelmi 
igazgató, a gazdasági igazgató – akik nem vol-
tak párttagok, de az ő esetükben józan belátással 

Rehabilitáció 
(forrás: hunyady kálmán családi archívuma)
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kivételt tett. De gyárigazgatói szinten már szóba 
sem kerülhetett más, csak akit a kerületi pártbi-
zottság ajánlott. Apámról a Varga Sándor nagyon 
jól tudta, hogy mi történt és nem akarta olyan 
helyzetbe hozni, hogy megkérdezze tőle, hogy 
belép-e a pártba. A Kutatóintézeti önállóságból 
annyi megmaradt, hogy az igazgatót azt urazták 
még a legszörnyűbb időkben is. Voltak tudomá-
nyos fokozatok, nyilvántartották, hogy kinek hány 
tudományos cikke jelent meg, aszerint volt a sarzsi 
és a megbecsültség, hogy ki milyen tudományos 
munkát végzett. Ebbe apám igencsak belecsapott, 
kibújt belőle a gyakorlati ember, egy idő után nem 
kis munkával csinált egy úgynevezett kísérleti 
üzemet is, ahol a Kutatóintézet munkáit félüzemi 
gyakorlatban, a gyári bevezetés előtt kipróbál-
ták. A kísérleti üzembe tapasztalt szakembereket 
hívott meg. Ha jól emlékszem tizenhárom sza-
badalmuk volt, apám mindben benne volt, mind 
gyakorlati dolgok voltak a vállalat érdekében. 
Ha a vállaltnál volt valami nem elméleti szintű 
gond, a vezérigazgató vagy a műszaki igazgató 
szólt apámnak, ők meg megoldották. Olyan fel-
szereléseik voltak, olyan szakmai állomány, mely 
messze meghaladta egy gyár, például a Kőbányai 
Növényolajgyár felszereltségét. A gyárakban ért-
hetően irigyelték őket, jobb körülményeik voltak, 
és magasabb volt a jövedelmük is. 

 Kapcsolatban volt az édesapja a Rákospalotai 
Növényolajgyárral a későbbiekben? 

 Ő olyan gyárakban dolgozott, ahová a korábbi 
Iparigazgatóság vagy ezt követően az országos 
vállalat keretében a Rákospalotai Növényolajgyár 
is tartozott. Apám felügyelte az ezekben az üze-
mekben levő laborok szakmai munkáját, közvetve 

ő volt a főnökük. Vagyis apám később sose dol-
gozott a Rákospalotai Növényolajgyárban, hanem 
egy olyan igazgatóságnál illetve vállalati központ-
ban, ahová ez a gyár is tartozott. 

 Tartott kapcsolatot a régi kollégáival?

 A Rónával biztos, mert a Róna még sokáig 
dolgozott a palotai olajgyárban, sőt még főmér-
nök is volt az ötvenes évek végéig. Őt kellene erről 
megkérdezni, de sajnos már nincs az élők sorában. 

 Ön is a növényolajiparban dolgozott?

 Igen. Amikor elvégeztem az általános iskolát 
1956-ban, én gimnáziumba akartam menni – már 
be is voltam iratkozva –, de végül apám a Növény-
olajipari Technikumba íratott be, mert az mondta, 
hogy abból több hasznom lesz. A régi ipariskolák 
mintájára jó gyakorlati szakembereket képeztek. 
Ott végeztem 1960-ban. A tanári kar sok jó szak-
ember, régi káder „temetője” volt – ott „rejtették” el 
őket, hogy ne legyen bajuk. Például az iskolaigaz-
gatót, aki oda vette maga mellé helyettesnek Bibó 
Istvánnét. Jó iskola volt, jó tanárok voltak. Én elő-
ször az Elida Szappangyárban kezdtem dolgozni, 
ahol nagyon jó sorom volt, mert olyan emberekkel 
találkoztam össze, akiket apám tanított szappant 
főzni. Én is jól megvoltam ott, mint technikus, de 
aztán tovább akartam lépni. Elsőre nem vettek fel 
az egyetemre, mert lusta voltam. Ennek nem volt 
politikai oka, ténylegesen nem sokat tanultam rá. 
Dolgoztam néhány évig technikusként, és aztán 
az Izabella utcába jártam a Szegeden levő Élel-
miszeripari Főiskola kihelyezett tagozatára, ahol 
főiskolai oklevelet szereztem. Amikor végeztem, 
akkor apám éppen Kubába került. Az Elidából 
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átmentem a Kozmetikai és Háztartásvegyipari 
Vállalat (KHV, később Caola) Központba, majd 
a növényolajipar termelési és technológiai osz-
tályára, de csak miután apám nyugdíjba ment, 
addig nem akartam. Majd 1977-től osztályvezetői 
rangban voltam, az értékesítési osztályt vezettem, 
a végén mint önálló osztályvezető. A vállalat 
eladásakor 1992-ben az Unileverhez kerültem a 
logisztikára planning managerként, onnan men-
tem nyugdíjba 2004 végén.

 Amikor 1977-ben odakerült Rákospalotára, mit 
szólt hozzá az édesapja?

 Semmit se szólt, mert nem a rákospalotai 
gyáregységbe kerületem, hanem a Központba, ez 
csak helyileg volt a gyár területén. Összesen hat 
gyár volt: a csepeli, nyírbátori, győri, kőbányai, a 
rákospalotai, majd a nyolcvanas években a mart-
fűi. Természetesen a rákospalotai gyárat jobban 
ismertem, a kollégák ott jártak be mellettünk. Ha 
valamit meg kellett néznünk, célszerű volt ott tájé-
kozódni. Egyébként onnan van a feleségem is, ő 
volt a rákospalotai gyár laborvezető-helyettese is.

 
 Az 1990-es rendszerváltás 
után történt valami édesapja 
ítéletével kapcsolatban?

 Nem. Az iparigazgató-
tól tudom, hogy 1959-ben 
apámat mentesítették min-
dentől, azóta semmit sem 
hallottam róla. Büntetlen 
előéletű volt, a régi embe-
rek tudtak a robbanásról és a 
perről, de nem beszéltek róla. 

 A történelem fintora, hogy az olajgyár eredetileg a 
Hutter és Lever tulajdona volt, és végül 1992-ben az 
Unilever vásárolta meg a privatizációkor. 

 Érdekes módon az Unilever mindent tudott 
rólunk, beleértve apám sorsát is. Mert ’56-ban 
apámat megkereste az Unilever, ő megkímélt 
bennünket a részletektől, nehogy valami bajunk 
legyen belőle. Valószínű levelet írtak neki, nem 
is tudom, honnan tudták a címünket, de tudták. 
Az Unilever rotterdami központjában pontosan 
tudták, hogy mit csinál apám és megkeresték 
őt, hogyha úgy gondolja, jöjjön ki hozzájuk. 
Az Unilevernek akkor már száz országban volt 
érdekeltsége, azt az országot választhatta volna, 
amelyiket akarja, ott tisztességes állás és lakást 
biztosítottak volna neki. Tudtak a gyerekeiről is. 
Ez nagy vita volt akkor a családban, én 12 éves 
voltam, az öcsém 10, és mondtuk, hogy men-
jünk, menjünk! Apám is hajlott rá, de anyám 
nem akart, végül is ő fúrta meg. Pedig a szom-
széd szerzett menetlevelet, hogy krumplit visz 
teherautóval rokonokhoz Mosonmagyaróvárra, 

Ünnepség Kubában
(forrás: hunyady kálmán családi archívuma)
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és felajánlotta, hogy elvisz minket a határra. 
Ezen egy hétig gondolkoztunk, de végül anyám 
visszatartott bennünket.

 Az édesapjának ez jobb lett volna?

 Biztos, hogy jobb, persze, egy Unilever mana-
gernek… Én meg már lehet, hogy magyarul se 
tudnék. 

 Meg lehet egy ilyen történetet bocsájtani, amit 
Önökkel tettek?

 Szerintem meg lehet. Olyan sok tragédia 
történt ebben az időben, hogy ezt végül is nem 
lehet csak személyes tragédiának tekinteni. 
Végül apámnak is sikerült maradandó követ-
kezmények nélkül túlélni. Egy időben ugyan 
voltak mindenféle idegi problémái. Volt a Völgy 
utcai idegszanatóriumban, pár hónapot eltöltött 
ott, kezelni kellett. Valami maradt vissza benne 
átmenetileg, néhány évig hipochonderré vált. 
A kollégái közül volt, aki viccelt vele a vállalat-
nál is ezzel kapcsolatban, folyamatosan mérte 
a vérnyomását, nyomon követte az egészségi 
állapotát. Az orvos úgy járt hozzá, hogy eszmét 
cseréltek a betegségéről. Olyan sok emberrel 
történt hasonló, még a családunkban is. Például 
a nagybátyámat elkapták és elvitték malenkij 
robotra. Két évre eltűnt, de megszökött a Szov-
jetunióból, ami nem sok magyarnak sikerült, és 
teljesen lerongyolódva, szakállasan egyszer csak 
megjelent. Még Rákospalotán laktunk a vállalati 
lakásban, amiből később a gyári laboratórium lett, 
és egyik este felszólt a portás, hogy egy topron-
gyos szegény ember kéri, hogy menjünk le, mert 
apámmal akar beszélni. Hát a Gábor bácsi volt! 

Hetekig tartott, amíg valamennyire helyre jött. 
Ilyenek történtek akkoriban ezerszám, rettenetes 
volt, amit az emberek kiálltak. Hogy apámmal 
ez történt, hát istenem – megbüntették három-
ezer forintra, ez egy havi fizetése volt akkor. A 
lényeg az, hogy „bevallotta”, hogy gondatlan volt, 
a többiek is bevallották, ennek alapján meg rásü-
tötték a multira, hogy aljas dolgokat szándékozik 
a hatalommal szemben tenni, és utána addig csűr-
ték-csavarták, amíg el nem adta Hutter és Lever 
a magyar államnak a gyárat bagóért, ha jól tudom 
22000 angol fontért. Azért szerettem volna apám 
történetét elmondani, mert úgy érzem, hogy ezzel 
tartozom azoknak az ártatlan embereknek, akik 
ezt az időszakot végigszenvedték. 
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