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EMLÉKEZZÜNK
Az 1956-s FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

65. évfordulójára
Név: Csűrös Csilla
Email: csuroscs@gmail.com

Tisztelt… Bajtársnőm/ Bajtársam!
Kedves Csilla!

!

Nagy munkában vagyok, a honlapunkra fel szeretnék tenni visszaemlékezéseket, interjúkat a
65. évforduló tiszteletére a 2021-s év minden hónapjában.
Megküldöm a kérdéseket, szeretném, ha válaszolnál/válaszolnátok kérdéseimre.
Leveled/válaszod/ teljes terjedelemben, javítás nélkül kerülnek fel a weblapra / személyiségi
jogot tiszteletbe tartva, kérlek, írd alá, hogy engedélyezed az interneten történő megjelenést.
Kérek fényképet, ha lehetséges./
Köszönettel:
Budapest, 2021-01-17

Szűcs Lászlóné
1956 Öröksége Alapítvány elnöke

Kérdések, minden interjú alanyhoz:
Név: Csűrös Csilla
Születési hely, év: Bp. 1960
Szülők (név, dátumok, foglalkozás). Csűrös Tamás: 1922, ludovikás katonatiszt majd
építőmérnök, Dr Drégelyi Melinda 1926, gyermekorvos
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Testvérek adatai: Gábor 1956, informatikus
Iskolák : Fazekas Mihály Fővárosi gyakorló Ált. isk. és Gimn., ELTE BTK magyartörténelem tanárszak, Bálint György Újságíró Iskola, belpolitikai szak
Hogyan élte meg, milyen tapasztalatai, élményei vannak a Rákosi korról? Mi vezetett
56hoz? /Saját életében/ Nem éltem akkor
Mit csinált a forradalom alatt? Milyen következményekkel járt ez a tevékenység? (pl
börtönévek) Nem éltem akkor
Milyen emlékei vannak a Kádári időkről?
Gyermekként a konszolidált élet mellett arra emlékszem, hogy a szüleim lelkemre kötötték,
ne beszéljek arról, hogy hittanra járok, s a család vasárnaponként templomba.
A kommunistákat, a szocializmust nem szívelő Édesapámtól hallottam Trianonról, az
elveszített területekről, elszakított magyarokról, s hogy most MO. olyan mint egy test kezek
és lábak nélkül. Első kocsinkkal 1986-ban utunk Erdélybe vezetett, hazatérve megdöbbentő
élményem volt úti élményeim mesélésekor mások rácsodálkozása: jé, ott beszélnek
magyarul???
Egy –egy tanárom említette okt. 6-án a nemzeti gyásznapot, történelemtanáromtól hallottam
56 igaz történetéről, szüleimtől utcai élményeikről, a forradalom tisztaságáról: ki nem fosztott
kirakatok, kitett gyűjtőládák az áldozatoknak, vidéki élelmiszerszállítmányok (bátyám akkor
10 napos volt). Gimnazistaként, egyetemistaként az 56-os évfordulókon érezhető feszültséget
tapasztaltam meg, illetve később a márc. 15-i tüntetések szétverését, majd magyar tanárom
révén jelen voltam a formálódó ellenzék sok helyszínén ( Lakitelek, Erdély-, Duna tüntetések,
márc. 15.-ék)
Hogyan élte meg a rendszerváltást? nagy lelkesedéssel, hittel, örömmel, a szebb, jobb és
szabadabb jövő, az összefogás reményével, sok illúzióval - majd sok csalódással,
kiábrándulással, a máig tartó széthúzás és gyűlölködés okozta keserűséggel
Hogyan őrzi és adja tovább 56 szellemi lángját: rádióműsorok, hangos és írott interjúk,
portrék készítése, portrékönyvek írása, gyermekeim e szellemben való nevelése ( pl.
rendszeres utazások a határon túli elcsatolt területekre
Üzenet az utókornak:

(Mit mondjak utódaimnak a megélt múltamról?)

Soha ne add fel a reményt! Egyetlen szerződés, egyetlen zsarnokság sem örökérvényű, a
jövőben az a legszebb, hogy bármilyen hihetetlen, nemvárt fordulatot képes produkálni.
Szeresd ezt az országot, ezt a népet -, ha ide születtél, itt van dolgod!

Engedély az interneten történő megjelenéshez: engedélyezem
Fénykép

3

