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AZ 1956-OS FORRADALOMBAN

1956. október 23-án, a Magyar Rádió ostroma közben 
csatlakozott a felkelőkhöz, lőszerutánpótlást szállított 
nekik, illetve oldalkocsis motorkerékpárral a kórházba 
szállította a sebesülteket. Október 25-én a Corvin köziek-
nek segített, a harcok alatt főleg lőszert szállított, tárakat 
és benzines gyújtóbombákat töltött. Itt került barátság-
ba Havrila Béláné Sticker Katalinnal, akivel a fegyveres 
harc támogatása mellett sebesülteket is ápoltak. Ezután 
a Vajdahunyad utcai szabadságharcosokhoz csatlakozott 
és innentől fegyveresen is részt vett a harcokban.

HŐSIES HELYTÁLLÁSA

Október 30-án egy felkelőcsoporttal megtámadták és 
elfoglalták a X. kerületi rendőrkapitányságot, hogy fegy-
vereket szerezzenek, amelyekkel a pártház épületét ost-
romlóknak nyújtottak támogatást. November 4-én az 
Üllői úton beözönlő szovjet csapatok ellen harcolt hő-
siesen, ám egy akna repeszeitől megsérült és kórház-
ba került. November 9-én hagyta el a Péterfy Sándor 
utcai kórházat, decemberben udvarlójával, – a később 
szintén elítélt Farkas Józseffel – Ausztriába menekült. 
Azonban gyermeke Magyarországon maradt, aki miatt 
karácsonyra hazatért. Visszaúton letartoztatták, de ki-
engedték. Budapesten gyári munkásként dolgozott a 
Palack- és Üvegipari Vállalatnál, 1957. júliusi újabb le-
tartóztatásáig.

A MEGTORLÓ GÉPEZETBEN

Nyolc társával együtt kerültek bíróság elé a forradalom-
ban történt részvételük miatt. 1958. július 23-án, 21 éves 

korában, az elsőfokon eljáró bíróság halálra ítélte. Kétszáz 
napot töltött börtönben halálraítéltként, míg a másodfokú 
tárgyaláson, 1959. február 24-én az ítéletet életfogytig 
tartó szabadságvesztésre változtatták, feltehetően fiatal 
korára való tekintettel. Három társát kivégezték, köztük 
Havrilánét is.

A börtönben töltött időszakról szóló emlékeit többek 
között a Szabadság vihara és a Hóhér, vigyázz! című film-
ben mondta el.

A BÖRTÖNÉVEK, ÉS AMI UTÁNA  
KÖVETKEZETT

Kalocsára került börtönbe, itt tanult meg varrni. A bör-
tönből az utolsó, még fogságban levő 56-osokkal szaba-
dult 1970. március 25-én.

A börtön után varrónőként dolgozott Budapesten, Du-
nakeszin, Gödön. Később Szolnokon lakott, férjhez ment, 
Dunakeszire költözött. Ebből a házasságból született má-
sodik gyermeke. 

A Kádár-rendszer bukása óta következetes és hatá-
rozott antikommunizmusáról vált híressé.

2006 és 2014 között országgyűlési képviselő. 2006 
és 2010 között az Országgyűlés foglalkoztatási és mun-
kaügyi bizottságának tagja. A 2010-es választásokat kö-
vetően az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bi-
zottság tagja lett.

1991-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdem-
rend nagykeresztje kitüntetést. 2011-től Csepel majd 
2016-tól Józsefváros díszpolgára. Szent István (2006) 
és Emberi Méltóságért díjas (2016).

A KEZDETI NEHÉZ ÉVEK 

W I T T N E R  M Á R I A  1937. június 9-én született Bu-
dapesten. Édesapját nem ismerte, édesanyja kéthóna-
pos korában dajkaságba adta, kétéves korában pedig a 
keresztanyja elhelyezte egy karmelita apácazárdában. 
1948-ban felkutatták édesanyját és visszakerült hozzá, 
de két hónap múlva ismét elhagyta és gyermekotthonba 
került. Gimnáziumba íratták, azonban két osztály után 
félbehagyta tanulmányait, majd gépírónőként dolgozott 
Szolnokon és Kunhegyesen. 1955-ben fia született, akit 
egyedül nevelt. Ekkor már gazdasági idénymunkás volt, 
később pincértanulónak állt. A szülés miatt fél évig Deb-
recenben, egy csecsemőotthonban tartózkodott, majd 
Budapesten alkalmi munkákat vállalt, albérletben lakott.

WITTNER MÁRIA
(1937)

„Az igazságot ki kell mondani!”


