
Tisztelt csornai és Csornáról elszármazott polgárok! 
 

A csornai 1956-os események kutatása érdekében egy objektív történeti adatbázist 

kívánunk létrehozni, hogy hiteles forrásokkal rajzolhassuk meg azoknak a sorsát, akik 

azokban a vészterhes időkben a jobb és szabadabb élet reményében, vagy a történeti 

kényszerpályák szorításában hagyták el Csornát. Az eddigi kutatások zárt adatbázisát 

szeretném újabb adatokkal gazdagítani, az Önök segítségével szeretném pontosítani a névsort, 

ami alapján már tudni lehetne, hogy hányan és mely országokba szóródtak szét városunk 

akkori polgárai. A remélhető visszajelzések alapján talán az is kiderülne, melyik korosztály, 

foglalkozási csoport hagyta el Csornát, és hogyan sikerült beilleszkedniük az új hazájukban. 

Távol áll tőlem, hogy bárkinek is kellemetlenséget okozzak, vagy fájó sebeket tépjek fel, ezért 

a lista kizárólag kutatási célokat szolgál, a muzeológiai adatkezelés törvényeinek, valamint az 

emberi méltóságot megillető alapvető jogok tiszteletben tartása mellett.  

 

A kutatást szeretném folytatni, ezért az adatok és az események pontosítása miatt a 

következők érdekelnének:    

 

- Tudnak-e olyanról, aki 1956 ősze és 1957 tavasza között hagyta el Csornát?  

- Tudnak-e olyan személyekről, akik a forradalmat megelőző, részben előzményként 

tekinthető politikai-társadalmi okokból az 1950-es években hagyták el Csornát, és 

esetleg a későbbiekben a változások reményében visszatértek?  

- Milyen munkakörökben tudtak elhelyezkedni a nyugatra távozott csornaiak?    

- Tudnak-e olyanról, aki beszélne a csornai eseményekről?  

- Tudnak-e a korabeli eseményeket ábrázoló csornai vonatkozású fényképfelvételekről 

vagy más jellegű dokumentumokról (pl. röplap, nemzetőr igazolás, feljegyzés, 

naplórészlet)? 

 

Kérem, ha valaki információt tud adni a fenti kérdések bármelyikéről, illetve, ha ki 

tudja egészíteni készülő adatbázisunkat (születési év, befogadó ország, halálozás éve), egy-

egy személyre nézve részletesebb, pontosabb adatokat ismer, akkor jelezze a következő 

elérhetőségen:  

 

Csornai Múzeum, 9300, Csorna, Szent István tér 34. 

muzeum.csornai@gmail.com 

96/261-527 

 

 A Múzeum a beérkező adatokat zárt kutatási anyagként kezeli, a XX. századi 

dokumentumok kezelésénél a 2003. évi III. tv. (módosítások: 2017. évi XCIV. tv.) előírásai 

szerint fokozott figyelemmel jár el, hogy ne sértsen sem államtitkot, sem személyi jogokat. 

 

Ez a felhívás az 1956-os csornai forradalom eseményeinek és következményeinek 

minél pontosabb megörökítése érdekében született, de örömmel veszem, ha Csorna 

történetének bármelyik korszakából kapok felvilágosítást.   

Megtisztelő figyelmüket és segítségüket előre is köszönöm.  

 

 

Szalay Balázs, tanár, helytörténeti kutató 

 

Csorna, 2019. november 26. 
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