
AZ ORAL HISTORY ARCHÍVUM INTERJÚINAK 
GYARAPODÁSI JEGYZÉKE 

Az alábbiakban közöljük az Oral History Archívum mindazon interjúinak annotált jegyzékét, 
amelyek az intézet korábbi £V&ó>7yveiben publikált jegyzékekben még nem jelentek meg.1 

A jegyzék tartalmazza az interjúalany nevét, születési évét, foglalkozását, életútjának főbb ál-
lomásait, illetve '56-os tevékenységét és bírósági ítéletét. 

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

Az interjúk nyilvánossági szintje a következő módon értelmezendő: nyilvános = szabadon ku-
tatható 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 ötvenhatosok második nemzedéke" c. kutatás keretében ké-
szültek. 

A [T]-vei jelzett interjúk töredékesek, készítésük valamilyen okból megszakadt. 
A *-gal jelzett interjúk nem teljes életútinterjúk, hanem csak az '56-os magyar forradalom 

eseményeit, illetve azok hatását tárják fel. 

Bajszczak, Jerzy (1936), 1956-ban egyetemista Krakkóban. A Magyarok Megsegítése nevű egye-
temi bizottság alapítójaként közreműködött a lengyel segélyakció megszervezésében és a 
segélyek Budapestre juttatásában.* 
[nyilvános] {622) 1993. 1 ív, Tischler János 

Bérez Jenő Péter (1932), vegyészmérnök, biokémikus. 1956-ban részt vett a veszprémi forra-
dalmi eseményekben. 1956. november 5-én a szovjet hatóságok letartóztatták és Sztríjbe 
hurcolták. 1956. december végén Ausztriába menekült, majd az Amerikai Egyesült Álla-
mokban telepedett le. 
[kutatható] (671) 1996. 2 ív, Körösi Zsuzsanna 

Bosnyák Gáborné (1926), segédmunkás. Férjét, Bosnyák Gábor (1930-1958) segédmunkást, aki 
a forradalom alatt a Práter utcai fegyveres csoport egyik rajparancsnokaként vett részt a 
fegyveres ellenállásban, halálra ítélték, és kivégezték. 
[kutatható] (642) 1995. 2 ív, Körösi Zsuzsanna 

Bosnyák Zsigmond (1954), esztergályos, szállítómunkás Budapesten. Édesapját, Bosnyák Gábor 
(1930-1958) segédmunkást, aki a forradalom alatt a Práter utcai fegyveres csoport egyik 
rajparancsnokaként vett részt a fegyveres ellenállásban, halálra ítélték, és kivégezték. 
[GY] 
[kutatható] (641) 1995. 3 ív, Körösi Zsuzsanna 

1 Az 1996-ig készült interjúk annotált jegyzéke megjelent könyv alakban. Kozák Gyula - Körösi Zsu-
zsanna - Molnár Adrienne: Budapesti Oral History Archívum/Oral History Archive, Budapest 1981-1996. 
Budapest, 1956-os Intézet, 1996. 156 p. 
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Bratkowski, Andrzej (1936), lengyel mérnök. 1956-ban a Krakkói Műszaki Egyetem hallgatója-
ként részt vett a magyarokat támogató segélyakció szervezésében. Az egyetem elvégzése 
után a Lengyel Építésügyi Minisztérium munkatársa, 1991-1993 között miniszter.* 
[nyilvános] (621) 1993. 1 ív, Tischler János 

Darin Sándor (1932), gépészmérnök. 1956-ban a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem adjunk-
tusa. A forradalom alatt részt vett az egyetemi rádió munkájában, az Észak- és Kelet-Ma-
gyarországi Nemzeti Tanács titkára volt. Hat év börtönbüntetésre ítélték. 1960-as szabadu-
lása után technikus, majd tervezőmérnök, feltaláló. 
[nyilvános] (668) 1995. 6 ív és melléklet, Molnár Adrienne 

Dómján Mihály (1920), jogász. 1956-ban a Baranya Megyei Nemzeti Munkástanács tagja, részt 
vett Pécs védelmének és a bányászzászlóalj felfegyverzésének megszervezésében. 1957-
ben letartóztatták, majd bizonyítékok hiányában felmentették. 
[nyilvános] (660) 1995. 9 ív, Eörsi László 

Dzitko, Zdzislaw (1935), lengyel mérnök. 1956-ban a Műegyetem Hess András téri kollégiumá-
ban működő forradalmi bizottság tagja, illetve nemzetőrként részt vett a november 4-e 
utáni ellenállás szervezésében.* 
[nyilvános] (619) 1993. 1 ív, Tischler János 

Farkas Imre (1956), blokk-kezelő szakmunkás Százhalombattán. Édesapját, Farkas Imre (1929— 
1958) vízvezeték-szerelőt, aki 1956. október 26-án szemtanúja volt Csepelen Bordás And-
rás esztergályos meggyilkolásának, halálra ítélték, és kivégezték. [GY] 
[kutatható] (640) 1995. 4 ív, Körösi Zsuzsanna 

Fehér Nándor (1941), segédmunkás. 1956-ban nemzetőrként részt vett a budapesti fegyveres 
harcokban. 1957-ben két és fél év börtönbüntetésre ítélték. 
[nyilvános] (649) 1995. 3 ív, Eörsi László 

Fekete Pál (1928), tanár. 1956-ban a békéscsabai, majd a Békés megyei forradalmi tanács elnöke. 
1958-ban másodfokon életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Szabadulása után tanári hi-
vatását nem gyakorolhatta, segéd-, majd szakmunkásként dolgozott. 
[kutatható] (653) 1995. 6 ív, Valuch Tibor 

Földes László (1952), színházi berendező Budapesten. Édesapját, Földes Gábor (1923-1958) 
színházi rendezőt, a győri forradalmi események egyik vezetőjét 1957-ben halálra ítélték, 
és kivégezték. [GY] 
[nyilvános] (669) 1996. 4 ív, Hoffmann Gertrúd 

Kimpián György (1940), fodrász Erdélyben. 1957 végén a Securitate rendszer- és szovjetellenes 
plakátok terjesztése miatt letartóztatta, majd államellenes tevékenység miatt hét év javító 
fogházbüntetésre ítélték. 1962-ben szabadult. 
[nyilvános] (636) 1994. 3 ív, Gagyi Balla István 

Király György (1940), tetőfedő. 1956 októberében csatlakozott a Göndör-féle felkelőcsoporthoz, 
részt vett a fegyveres harcokban is. 1957-ben öt év börtönbüntetésre ítélték. 
[nyilvános] (634) 1995. 3 ív, Eörsi László 

Kiss István (1922), pártfunkcionárius, rendőrtiszt. A forradalom alatt a Budapesti Rendőr-
főkapitányságon a nemzetőrség szervezője. 1957 márciusa és 1958 augusztusa között le-
tartóztatásban volt. 1959-1981 között jogász, vállalati osztályvezető. 
[nyilvános] (663) 1995. 9 ív, Horváth Miklós 

Kolozsy László (1950), elektrikus Ózdon. Édesapját, Kolozsy István (1913-1958) kocsikísérőt, 
aki 1956-ban az Ózdi Kohászati Művek munkástanácsának tagja volt, halálra ítélték, és 
kivégezték. [GY] 
[kutatható] (646) 1995. 4 ív, Molnár Adrienne 

Kósa Katalin (1943), tanár Budapesten. Édesapját, Kósa Pál (1921-1959) asztalosmestert, aki 
1956-ban aktív tagja volt az Újpesti Nemzeti Bizottságnak, halálra ítélték, és kivégezték. 
[GY] 
[kutatható] (658) 1995. 4 ív, Körösi Zsuzsanna 

Krassó György (1932-1991), szakmunkás, közgazdász, fordító. 1956-ban fegyveres felkelő, majd 
részt vett a november 4. utáni politikai ellenállásban. 1957-ben tíz év börtönbüntetésre 
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ítélték. A demokratikus ellenzéki mozgalom aktív résztvevője. 1985-1989 között Lon-
donban a Szabad Európa Rádió és a BBC munkatársa. [T] 
[nyilvános] (651) 1985. 10 ív és melléklet, Pallai Péter 

Linsenman-Kwasniewska, Hanna (1933), lengyel könyvelő. 1956-ban egyetemistaként tanulmány-
úton volt Magyarországon, csatlakozott a bölcsészkari nemzetőrséghez.* 
[nyilvános] (618) 1993. 2 ív, Tischler János 

Liszewszki, Edward (1933), lengyel mérnök. 1956-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Villamos-
karának hallgatója, a nemzetőrség tagja.* 
[nyilvános] (617) 1994. 1 ív, Tischler János 

Litván Katalin (1949), építészmérnök, fordító Budapesten. Édesapját, Litván György (1929) 
történészt 1959-ben a Mérei Ferenc és társai elleni per vádlottjaként hat év börtönbüntetés-
re ítélték. [GY] 
[nyilvános] (639) 1995. 7 ív, Hoffmann Gertrúd 

Mácsik Sándor (1923), tanító. 1956-ban a békéscsabai téglagyár munkástanácsának tagja. 1957-
ben letartóztatták, Kistarcsára, illetve Tökölre internálták. 1958-ban másfél év börtönbün-
tetésre ítélték. Szabadulása után segéd- és szakmunkás, majd középiskolai tanár. 
[kutatható] (655) 1995. 4 ív, Valuch Tibor 

Magyar Mária (1955), mezőgazdasági munkás, gazdálkodó Vejtiben. Édesapját, Magyar János 
(1934-1958) traktorost, aki 1956-ban sorkatona volt Esztergomban, Mecséri János és tár-
sai perében halálra ítélték, és kivégezték. [GY] 
[nyilvános] (644) 1995. 2 ív, Molnár Adrienne 

Márton László (1934), újságíró, író, reklámszakember. 1956-ban az Egyetemi Ifjúság és az Igaz-
ság c. lapok munkatársa. Londonba emigrált, majd Párizsban élt. Az emigráns Magyar 
Műhely munkatársa. 1994-ben hazatér, az algériai külképviselet vezetője. 
[nyilvános] (654) 1995. 5 ív, Beck Tibor 

Mecséri Ildikó (1948), ápolónő. 1988-tól Svédországban él. Édesapját, Mecséri János (1920— 
1958) ezredest, akinek egyik alegysége 1956. november 4-én felvette a harcot a szovjet 
csapatokkal, halálra ítélték, és kivégezték. [GY] 
[nyilvános] (673) 1996. 2 ív, Molnár Adrienne 

Micsinai Márta (1955), nyomdász Szekszárdon. Édesapját, Micsinai István (1917-1957) betaní-
tott munkást, aki 1956-ban Pesterzsébeten nemzetőr volt, halálra ítélték, és kivégezték. 
[GY] 
[kutatható] (645) 1995. 2 ív, Molnár Adrienne 

Molnár S. Edith (1934), újságíró. 1956-ban az ELTE BTK hallgatójaként az Egyetemi Forra-
dalmi Diákbizottság tagja, A Toll főszerkesztője. 1957-ben kizárták az egyetemről. 1964— 
1971 között a tv-híradó, majd 1991 -ig a Magyar Hírlap külpolitikai rovatának munkatársa. 
[nyilvános] (674) 1996. 14 ív, Beck Tibor 

Mutius, Caius (1934), mérnök-közgazdász Erdélyben. Az 1956-os temesvári diákmozgalom 
egyik kezdeményezője és szervezője. Nyolc év börtönbüntetésre ítélték. Szenátori iroda-
vezető Temesváron. 
[nyilvános] (662) 1995. 8 ív, Cosmeanu, Marius 

Nádházi János (1921), szabómester. 1956-ban Gyula forradalmi bizottmányának elnöke. 1958-ban 
két év nyolc hónap börtönbüntetésre ítélték. Gyula város díszpolgára. 
[nyilvános] (656) 1995. 4 ív, Valuch Tibor 

Nagy László (1924), mérnök Erdélyben. Egyetemi hallgatóként 1956. október 30-án Temesváron 
diákgyűlést szervezett. Egy év javítófogház büntetésre ítélték. 
[nyilvános] (659) 1995. 5 ív, Elekes Zoltán 

Niedzielski, Edward (1937), lengyel villamosmérnök. 1956 októberében a Budapesti Műszaki 
Egyetem ösztöndíjas hallgatója, nemzetőrként részt vett a lengyelországi segélyszállítmá-
nyok Magyarországra hozatalában.* 
[nyilvános] (624) 1994. 2 ív, Tischler János 

N. Sándor László (1932), újságíró. 1956-ban a miskolci Észak-Magyarország munkatársa. 
Szemtanúja volt a forradalom Borsod megyei eseményeinek. 1956. október 23-án felszó-
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lalt a miskolci egyetem diákparlamentjén. 1956 novemberétől 1963-ig nem dolgozhatott új-
ságíróként. 1963-1968 között a Köznevelés, ezt követően a Magyar Hírlap munkatársa. 
[nyilvános] (666) 1995. 6 ív, Molnár Adrienne 

Nyitrai Mózes (1913), lelkész Erdélyben. Feljelentési kötelezettség elmulasztása vádjával 1958-
ban tíz év börtönbüntetésre ítélték. 
[nyilvános] (650) 1995. 6 ív, Gagyi Balla István 

Orbán Péter (1937), állattenyésztési technikus Erdélyben. 1956-ban Temesváron részt vett a 
Szoboszlai-féle összeesküvésben. 1957-ben huszonöt év börtönbüntetésre ítélték. 1964-
ben szabadult. 
[kutatható] (635) 1994. 4 ív, Gagyi Balla István 

Petrák György (1936), szakmunkás. 1956-ban bátyjaival együtt tagja a Ráday utcai felkelőcso-
portnak.* 
[nyilvános] (667) 1995. 1 ív, Eörsi László 

Petrák József (1931), munkás, gondnok. 1956-ban bátyja, Petrák Lajos irányítása alatt a Ráday 
utcai felkelőcsoport és a Forradalmi Ifjúsági Szövetség tagja. 
[nyilvános] (665) 1995. 5 ív, Eörsi László 

Retmaniak, Anna (1938), lengyel rádiós újságíró. 1956-ban az első lengyelországi segélyszállít-
mányt kísérte Budapestre. A forradalom idején készített riportsorozatát a Lengyel Rádió 
sugározta.* 
[nyilvános] (620) 1994. 2 ív, Tischler János 

Rimán Sarolta (1952), üzletkötő Miskolcon. Édesapja, Rimán János hengerész 1956-ban a mis-
kolci Lenin Kohászati Művek munkástanácsának elnöke, tizenkét év börtönbüntetésre 
ítélték. [GY] 
[kutatható] (647) 1995. 4 ív, Molnár Adrienne 

Stanca, Teodor (1933), pedagógus Erdélyben. 1956-ban a temesvári diákmozgalom vezetője. 
Nyolc év börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban szabadult. 
[nyilvános] (657) 1995. 5 ív, Margineau, Paul 

Strycharczyk, Tadeusz (1936), lengyel mérnök. 1956-ban a Krakkói Műszaki Egyetem hallgató-
jaként részt vett a magyarokat támogató segélyakció szervezésében.* 
[nyilvános] (623) 1993. 1 ív, Tischler János 

Szabó Ferdinánd (1914), tisztviselő. A forradalom alatt a Debreceni Szocialista Forradalmi Bi-
zottmány élelmezési szekciójának vezetője. 1957-ben rendszeres rendőri kihallgatások 
után alacsonyabb beosztásba helyezték át. 
[nyilvános] (637) 1995. 4 ív, Valuch Tibor 

Szabó Lajos (1955), gépkocsivezető, gondnok és Szabó Magda (1956), adatrögzítő Budapesten. 
Édesapjukat, Szabó Lajos (1930-1959) segédmunkást, aki 1956-ban csatlakozott a Corvin 
közi csoporthoz, részt vett a november 4-e utáni ellenállás szervezésében, halálra ítélték, 
és kivégezték. [GY] 
[nyilvános] (648) 1995. 5 ív, Hoffmann Gertrúd 

Szelepcsényi Márta (1956), segédmunkás Komlón. Édesapját, Szelepcsényi István (1932-1959) 
villanyszerelőt, aki 1956-ban nemzetőr volt, majd 1957 elején fegyveres ellenállás szerve-
zésébe kezdett, halálra ítélték, és kivégezték. [GY] 
[kutatható] (643) 1995. 4 ív, Körösi Zsuzsanna 

Szirmai Péter (1952), tanár, a Közép-európai Nemzetközi Egyetem Alapítvány igazgatója Kecske-
méten. Édesapját, Szirmai Ottó (1926-1959) rádiódramaturgot, a Tűzoltó utcai fegyveres 
csoport egyik vezetőjét halálra ítélték, és kivégezték. [GY] 
[kutatható] (661) 1995. 4 ív, Hoffmann Gertrúd 

Szőke Gyula (1914), gazdálkodó, éjjeliőr. 1956-ban a derecskei forradalmi bizottság elnökségi 
tagja. 1958-ban három év börtönbüntetésre ítélték. 
[nyilvános] (638) 1995. 4 ív, Valuch Tibor 

Tomasovszky Mária, Ősze Andrásné (1945), könyvkötő, adminisztrátor Budapesten. Édesapját, 
Tomasovszky András (1923-1958) villanyszerelőt, aki részt vett a nyíregyházi forradalmi 
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eseményekben, a népi demokratikus államrend elleni szervezkedés vádjával halálra ítélték, 
és kivégezték. [GY] 
[kutatható] (664) 1995. 4 ív, Hoffmann Gertrúd 

Váradi Zsuzsa (1945), gépészmérnök Budapesten. Édesapját, Váradi Gyula (1921) vezérőrna-
gyot, aki 1956-ban a Forradalmi Honvédelmi Bizottmány egyik vezetője volt, hét év bör-
tönbüntetésre ítélték. [GY] 
[kutatható] (672) 1996. 2 ív, Molnár Adrienne 

Varga Domokos (1922), Tóbiás Áron (1927), Molnár Zoltán (1920) és Fekete Gyula (1922) írók 
közös interjúja, melyben az úgynevezett „kis íróper" vádlottjai a forradalomra és a bíró-
sági eljárásra emlékeznek.* 
[nyilvános] (670) 1996. 4 ív és melléklet, Standeisky Éva 

Zsák Zoltán (1931), kőműves. 1956-ban honvéd főhadnagyként a Debreceni Forradalmi Bizott-
mány karhatalmi szekciója alá rendelt egyik katonai egység parancsnoka. 1958-ban egy év 
börtönbüntetésre ítélték. 
[kutatható] (652) 1995. 2 ív, Valuch Tibor 

Összeállította: Körösi Zsuzsanna és Molnár Adrienne 




