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A foglalkozástervezettel szeretnénk segíteni a pedagógusoknak és a diákoknak az 1956-os 

forradalom egri eseményeinek alaposabb megismerésében. Az Egerben történteket és a tervezet 

részletesen tartalmazza. A tanultak ellenőrzéséhez többféle alkalmazás kínálta tesztet, térképet, 

játékot dolgoztunk ki. 

 

A bevezető beszélgetés kérdései: 

Mi tennétek, ha nem lenne internet? 

●  Hogyan harcolnátok érte, mit kell ahhoz tenni, hogy az emberek egy eszméért 

megmozduljanak és kivonuljanak az utcára?  

Hogyan kommunikálnátok a céljaitokat? 

Te milyen forradalmár lennél?  

○ Az lennél egyáltalán? Milyen szerepet vállalnál benne? 

● Az alábbi válaszlehetőségek közül TE melyiket választanád? 

○ A tüntetők élére állok, akár az életem árán is! 

○ Utcára vonulok, de a tömegben maradok. 

○ Az utcára nem vonulok ki, de a titkos megbeszéléseken, röpiratok 

megfogalmazásában aktívan részt veszek. 

○ Nem veszek részt aktívan a megmozdulásokban, de megfigyelőként mindenhol 

ott vagyok és terjesztem a nézeteiket a Facebookon, Instagramon. 

○ Passzív szemlélője vagyok az eseményeknek, de internet előtt követem azokat. 

○ Ki nem állhatom a tüntetéseket, még a híradót sem nézem meg. 

○ Nem érdekel az egész, elmegyek inkább moziba. 

○ Lelépek külföldre. 

○ Nem nyilatkozom. 

Mit hallottatok eddig az 1956-os forradalom és szabadságharcról? 

Ismertek-e helyi, egri forradalmárokat? 

Láttatok-e már Egerben falfestményt, szobrot, emlékművet, amely az 1956-os hősök 

emléke előtt tiszteleg? 
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A beszélgetés folytatása a forradalom előtti Magyarország főbb történéseiről 

 

1948. június 12. MDP megalakulása  

A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) sztálinista irányvonalat követő kommunista párt volt 

Magyarországon 1948 és 1956 között.  

 

1948. szeptember 10. Az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) kiszélesített hatáskörrel a 

Belügyminisztérium közvetlen alárendeltségébe kerül 

Az Államvédelmi Hatóság (ÁVH), a “párt ökle” totális ellenőrzést biztosítani kívánó szervezete 

szigorúan hierarchikus rendbe szervezett, alárendelt egységeivel és kiterjedt ügynökhálózatával 

az ország egész területét „lefedte”.  

 

1951. május Elkezdődnek a kitelepítések 

A politikailag veszélyesnek minősített rétegek eltávolításának egyik módja a kitelepítés volt. 

Ez a lakosok vagyonának elkobzását, azok „kényszerlakhelyre” történő átköltöztetését és 

általában mezőgazdasági jellegű munkára kényszerítését jelentette. A kitelepítések többségét 

1948 és 1953 között hajtották végre. A kitelepítések bevallott célja az osztályellenség elleni 

csapásmérés volt. A kitelepítettek embertelen körülmények között, közművek, szakszerű orvosi 

ellátás és fizetés nélkül éltek. A leginkább hírhedt a hortobágyi „szociális” táborrendszer és a 

Mátrában a recski, büntető jellegű kényszermunkatábor volt.  

 

1953. március 5. Sztálin halála 

Sztálin halála után utódai jól látták, hogy a hidegháború éleződése a Szovjetuniót is 

veszélyeztette. Moszkvában lassan eltávolodtak a sztálinizmustól. A szovjet vezetés bírálta 

Rákosit a politikájáért: a személyi kultuszáért és a túlzott iparosításért.  

 

1953. július 4. Nagy Imre lesz a miniszterelnök 

Nagy Imre első kormánya a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa volt 1953. július 4-étől 

1955. április 18-áig Nagy Imre elnöklete alatt. Nagy Imre meghirdette a “szocializmus 

építésének új szakaszát”. 

 

1956. jún. 28. – 1956. jún. 30. Poznańi munkásfelkelés 

 A Lengyel Népköztársaságban, 1956. június 28 és 30. között. A tüntetések során a dolgozók 

jobb munkafeltételeket és a kormány távozását követelték.  
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1956. október 16. Megalakul a MEFESZ 

Szegeden megalakult a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (MEFESZ) és 1956. 

október 20-án megfogalmazta azt a 16 pontot, amelynek első változatát a Műegyetemen az 

ország egyetemeinek küldötteiből alakult diákgyűlés résztvevői öntötték végleges formába 

október 22-én. 

 

 

FELADAT – Az 1956-os forradalom és szabadságharc országos és egri vonatkozású 

eseményei 

 

● A játék indításakor megjelenő feladatleírás: 

A jelentősebb országos és az egri vonatkozású események nyomon követése, az 1956-os 

forradalom és szabadságharc történéseinek feldolgozásához. 

A kártyákat aszerint kell rendezni, hogy országos (bal oldal), vagy egri (jobb oldal) 

vonatkozása van a bemutatott eseménynek! 

Az egyes kártyák kiegészítő információit is érdemes megnézni! 

 

● LearningApps - Csoportba rendezés tankocka 

A tankocka elérési útvonala: https://learningapps.org/display?v=pn74shh3j20  

 

Az 1956-os forradalom Egerben 

A forradalom eseményeit az elkészített Google térkép és a leírás segítségével tekintjük át: 

https://www.google.com/maps/d/u/2/viewer?mid=1moWzBQNCkMRga9RRDtxVh5DHY44RTZ2N&ll=

47.90054141503747%2C20.376391999999974&z=16 

https://learningapps.org/display?v=pn74shh3j20
https://www.google.com/maps/d/u/2/viewer?mid=1moWzBQNCkMRga9RRDtxVh5DHY44RTZ2N&ll=47.90054141503747%2C20.376391999999974&z=16
https://www.google.com/maps/d/u/2/viewer?mid=1moWzBQNCkMRga9RRDtxVh5DHY44RTZ2N&ll=47.90054141503747%2C20.376391999999974&z=16
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1956. október 18. 

Szakszervezeti Székház (ma Kepes Központ) 

Értelmiségi ankétot szerveztek, ahol felszólalt Boldizsár Iván, a Hétfői Hírlap főszerkesztője.  

Kijelentette, hogy Rákosi nem térhet vissza a politikai életbe. 

 

1956. október 21.  

Egri Pedagógiai Főiskola 

Az egész ország egyetemi ifjúságához csatlakozva megalakult a főiskolások Kossuth Köre.  

Órák alatt több száz főiskolás lépett be a körbe. Itt elfogadták a MEFESZ szervezeti  

szabályait és megfogalmazták 12 pontos követelésüket. 

 

1956. október 23. 

Egri Pedagógiai Főiskola 

A főiskolások megválasztották vezetőiket: Elnök: Nagy Pál főiskolai hallgató,  

elnökhelyettes: Bíró Lajos főiskolai tanár, Balogh László és Sklánicz Vince hallgató. Este  

már nagygyűlésen olvasták fel a főiskolás Kossuth Kör memorandumát. 

 

1956. október 24-25.  

Eger belvárosa 

Megmozdulások és demonstrációk a Dobó István Gimnázium és az Egri Pedagógiai  

Főiskola tanárai, diákjai szervezésében. Sapkájukra nemzeti színű szalagot tűztek, s  

jelszavakat, rigmusokat skandáltak. 

 

1956. október 25. 18 óra 

Tiszti Klub 

A budapesti Petőfi kör példájára megalakult Egerben is a fiatal értelmiségiek köre. 

 

1956. október 26. 

Megyei Rendőrkapitányság (Tárkányi Béla utca sarkán) 

A rendőrök leverik a címert a kapuról. Megmozdulások, nagyszabású tüntetések egész nap  

a város különböző pontjain.  

 

1956. október 26. 

Népkert 
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Ledöntötték a Népkertben lévő szovjet katonai szobrot, melyet a nép Ivánnak hívott.  

 

1956. október 26. 

Nagytemplom mögötti terület 

A szovjet katonai emlékmű ledöntése. 

 

1956. október 27.  

Egri Pedagógiai Főiskola 

Leverik a főiskola épületéről az egri lakatosárugyár által készített csillagot. Zahar Endre  

műhelyvezető, Kaknics Alajos és Győrfi István a KTSZ műhelyének dolgozói szerelték le  

a 6 méter szárnytávolságú, a kupolától 8 méterre elhelyezkedő csillagot. A leszerelés nagy  

szakértelmet igényelt, s az 53 méter magas tornyon egyensúlyozni embertpróbáló feladat  

volt. 

 

1956. október 27. 

Klapka utca 

Ózdról és Miskolcról borsodi munkások érkeztek Egerbe fegyvert követeltek. Budapestre  

indultak a fegyverekkel, de előtt még segítségükkel a tömeg elfoglalta az ÁVH épületét a  

Klapka utcában. Megalakult az Egri Ideiglenes Városvédelmi Bizottság. 

 

1956. október 28. 

Gárdonyi Géza Színház 

Megalakult Eger Város Forradalmi Tanácsa. Az elnökség tagjai: elnök: Balogh László.  

Tagok: Bíró Lajos, Jobb László főhadnagy, Rákóczi Lajos, Bárdos Rezső, Komenczi Lajos,  

Varjú Miklós. 

 

1956. október 28. 15 óra 

Egri Pedagógiai Főiskola 

Megalakult Eger Város Forradalmi Nemzeti Tanácsa. Az elnökség tagja: Balogh László és  

Bíró Lajos. Szellemi irányítója: Jobb László főhadnagy volt. Legfontosabb feladata a város  

közrendjének és közbiztonságának megteremtése. Jobb László társaival megszervezte a  

Nemzetőrség Ideiglenes Városi Parancsnokságát. 

A forradalmi tanács átalakította a Népújság szerkesztőbizottságát. Új főszerkesztője  

Sklánicz Vincze lett. A Városi Tanács elnöke Rákóczi Lajos lett, aki a városi tanács  
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forradalmi tanácsának az elnöke is lett.  

 

1956. október 30. 

Magyarország kormánya bejelenti az egypártrendszer megszűnését és a koalíciós kormány  

létrejöttét. 

 

1956. október 31.  

Egri Pedagógiai Főiskola 

Megkezdi sugárzását a Szabad Eger Rádió a főiskola Földrajz Tanszékének helyiségeiben.  

Adásait a főiskola diákjainak és tanárainak segítségével sugározta, egyik vezető munkatársa  

Langmar Ilona volt, aki a földrajz tanszéken oktatott. A műszaki feltételek megteremtéséhez  

a miskolci egyetemről kértek segítséget.  

 

1956. november 1. 

Egri Pedagógiai Főiskola 

Az adó üzembe helyezésére november 1-én került sor. 10 órakor csendült fel Nagy Mária  

főiskolai hallgató hangja: a Szabad Eger Rádió megkezdte működését a 43 méteres  

hullámhosszon.  

 

1956. november 2. 

Megalakul az Egri Járás Forradalmi Munkástanácsa.  

 

1956. november 4. 

Klapka utca 

A szovjet hadsereg fegyveres ellenállás nélkül szállta meg Heves megyét. A csapatok  

Mezőkövesd irányából közelítették meg Egert. 30 harckocsival vonultak be a  

megyeszékhelyre, s vonultak végig a szűk történelmi belvároson. A szovjet katonai  

parancsnokság a rendőrség Klapka utcai épületében rendezkedett be átvéve a város  

irányítását. 

 

1956. november 6. 

Egerben a szovjet katonai városparancsnokság ostromállapotot hirdetett ki. 

 

1956. november 10. 
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Megszüntetik az ostromállapotot. 

 

1956. november 30.  

Megalakult a Heves Megyei Központi Munkástanács és csatlakozott a Nagy-Budapesti  

Központi Munkástanácshoz.  

 

1956. december 5. 

A város szovjet katonai parancsnoksága kijárási tilalmat rendel el. 

 

1956. december 6.  

Eger Város Katonai Parancsnoksága ostromállapotot hirdetett. 

 

1956. december 8. 

A Központi Munkás Tanács gyűlésén az egri munkástanács képviselői is részt vettek és  

csatlakoztak a 11-re és 12-ére meghirdetett 2 napos országos sztrájkhoz. 

 

1956. december 10. 

Széchenyi utca 

Néma női tüntetés Egerben, melynek szervező Dr. Csank Istvánné Vasas Ella, a kórház  

bérszámfejtő csoportvezetője. A Széchenyi utcáról a Hatvanas ezred emlékműhöz vonultak,  

ott farkasszemet néztek a Verpelétre vezényelt tankokkal. Később a menet elindult a Klapka  

György utcába, végül a Petőfi szoborhoz vonultak, ahol elénekelték a Himnuszt. 

 

1956. december 11. 

Gárdonyi Géza Színház - Nyomda - Széchenyi utca 

Tüntetés a színháznál, majd a tömeg a nyomdához (a Bródy és a Városfal utca sarka) vonult,  

ahol röplapokat nyomtattak. A Széchenyi utcán zajló fegyveres incidensnek két halálos  

áldozata is volt: Uza Sámuel 15 éves asztalosipari tanuló és Dezsán József 22 éves  

szénbányász. 

 

1956. december 12.  

Széchenyi utca 

Az országos sztrájk második napja Egerben. A laktanyából Lintallér László százados  

parancsnoksága alatt kb. 50 fő karhatalmista indult a városközpont felé, mert a Széchenyi  
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utcán sokan tartózkodtak. A tömeg szidalmazni kezdte a karhatalmistákat, majd egy  

almacsutkát dobtak közéjük,mire Lintallér kiadta a tűzparancsot. Hatan vesztették életüket  

és tizenkilencen megsebesültek. 

 

1956. december 14.  

A sortűz áldozatainak temetése. 

 

1956. december 18. 

Megkezdődnek a letartóztatások, elsőként Jobb Lászlót tartóztatják le. 

 

 

FELADAT - Emberi sorsok - 1956 - Párosító játék a LearningApps felhasználásával 

 A kezdéskor megjelenő feladatleírás: 

Párosítsd az összetartozó elemeket!  

Minden képhez egy szövegdoboz tartozik. 

Ha az elemeket helyesen illeszted össze, a párok eltűnnek, végül olvashatsz egy üzenetet, egy 

Márai Sándor idézetet, mely Szecskó Károly helytörténész Emberi sorsok című, az 1956-os 

egri hősöket bemutató kötetének elején is megtalálható. 

A link, amelyen a játék elérhető: https://learningapps.org/watch?v=ppbbhqb7k20 

 

Csányi Barnabás gimnáziumi tanár, 
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aki az ellenforradalom idején a Dobó Gimnázium ellenforradalmi 

munkástanácsának 

tagja volt (valójában elnöke)". Fia visszaemlékezése szerint: „Azért 

csak két napra vitték el, mert a 

forradalom alatt is biztosította a tanítás rendjét. 

 

 

Bitskey Aladár az 1956. október 28-i felhívás után a volt tartalékos 

tisztekből megalakított zászlóaljban Holtzer László helyetteseként 

tagja lett a szervező munkát végző 10-es bizottságnak. Őrnagyi 

fokozata volt, de egész életében a sportnak élt, megalapozta Eger 

hírnevét az úszásban és vízilabdában. 

 

Jobb László 1950-56 között az egri laktanyában szolgált. A 

Forradalmi Nemzeti Tanács Védelmi Bizottságának 

parancsnokaként megszervezte a honvédség és rendőrség tagjaiból, 

diákokból, munkásokból a nemzetőrséget, amely felülmúlta a volt 

városi karhatalmat, Eger fontosabb objektumait védelmezték az esetleges provokációktól. 

 

Október végén megszűnt a tanítás, a diákok elhagyták az iskolát. 

Elkezdték égetni az orosz- és történelem tankönyveket, a 

munkások sztrájkolni kezdtek. Dr. Pásztor Emil tanár úr azt 

tartotta, ha az üzemben sztrájkolnak, akkor az iskolában is 

sztrájkolni kell a diákoknak. Novemberben a megtorlás őt is elérte. 

1964-ben az Egri Tanárképző Főiskola tanára lett. 

 

Dr. Ringelhann György tagja lett a bizottságnak, amely a Megyei 

Börtönben a köztörvényes és a politikai okból elítéltek 

szétválasztását végezte.  Hazáját, szülővárosát rajongásig 

szerette.A bajba jutottakat segítette.Halála előtt sokat törődött az 

egri vízipóló csapattal, az úszókkal. Emlékeit a Sportmúzeum őrzi. 

 

Holtzer László 1950-1953 között a recski haláltábor foglya, aktív résztvevője az '56-os egri 

eseményeknek. A Forradalmi Tanács utasítására ún.„tízes bizottság” alakult, vezetésével 
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Holtzer őrnagyot bízták meg, helyettese Bitskey Aladár. A 

rendőrség épületében működő zászlóaljnak a feladata Eger 

közbiztonságának, rendjének védelme volt. 

 

 

Az 1956-os őszi népfelkelés, forradalom és szabadságharc dr. 

Kapor Elemért is fellelkesítette. Ekkor a KIOSZ (Kisiparosok 

Országos Szövetsége) munkástanácsa elnökének választották. 

Ilyen minőségben mondott beszédet a Hatvanasezred 

emlékművénél, amiért elbocsájtották munkahelyéről. 1959-ben 

még a Sertekapu utcában lévő lakását is el kellett hagynia, írói ambícióit mégsem adta föl. 

 

Sulyok (Sklánicz) Vincét vezetőségi taggá választották az újonnan 

alakult Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségébe, az egri 

Városvédelmi Bizottságba; onnan Eger városa majd Heves Megye 

Forradalmi Tanácsába. Ez utóbbi első ülésén beültette a Népújság 

főszerkesztői székébe. 24 éves fejjel. Ismerték a nevét, mivel a 

lapban akkor már gyakran közölt, igaz, csak verseket. 

 

Ha egy pár összerendelése megtörténik, akkor az azonnal kiértékelésre kerül, és ha helyes a 

hozzárendelés, akkor a pár automatikusan eltűnik. 

 

Visszajelzés 

Megadunk egy szöveget, ami akkor jelenik meg, ha megtalálják az összes helyes megoldást. 

 

A forradalom megtorlása 

A forradalom utáni időszakot legjobban a könyvtár ’56-os kiállításának három tablójával 

tudjuk elmesélni.  

A teljes kiállítás itt megtekinthető: https://brody.iif.hu/friss-szelek-fenyes-szelek-fujnak 

https://brody.iif.hu/friss-szelek-fenyes-szelek-fujnak
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FELADAT – Összefoglalás. A Kahoot alkalmazás segítségével válaszoljatok az alábbi 

kérdésekre! Link: 

https://create.kahoot.it/details/1c8e6f4d-4a3c-4ded-9c19-

89dc7627d4f9?fbclid=IwAR0ldIwu9H7B2qvNgj9qqN3RE7pvTLhUHCUmxRGsW_zCJxqpFBawh_yicFE 

https://create.kahoot.it/details/1c8e6f4d-4a3c-4ded-9c19-89dc7627d4f9 

 

 

A kérdések és a válaszok: 

1. Hogy hívják azt a szovjet vezetőt, aki 1953-ban halt meg? SZTÁLIN 

2. Mi volt a dolga az Államvédelmi Hatóságnak? LETARTÓZTATÁSOK ÉS 

VALLATÁSOK LEFOLYTATÁSA 

3. Mit jelent a kollektivizálás? A PARASZTOK TERMELŐSZÖVETKEZETBE 

KÉNYSZERÍTÉSÉT 

4. Kik alapították a MEFESZ-t? EGYETEMISTÁK ÉS FŐISKOLÁSOK 

5. Egerben hol alakult meg a MEFESZ? AZ EGRI PEDAGÓGIAI FŐISKOLÁN 

6. Kik voltak a szervezői az egri tüntetéseknek? A DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS A 

FŐISKOLA TANÁRAI ÉS DIÁKJAI 

7. Mit döntöttek le Egerben, a Népkertben 1956. október 26-án? A SZOVJET KATONA 

SZOBRÁT, IVÁNT. 

8. Mit távolítottak el 1956. október 27-én a főiskola tetejéről? A VÖRÖS CSILLAGOT. 

9. Mikor szállta meg a szovjet hadsereg a hevesi megyeszékhelyet? 1956. NOVEMBER 

4-ÉN. 

https://create.kahoot.it/details/1c8e6f4d-4a3c-4ded-9c19-89dc7627d4f9?fbclid=IwAR0ldIwu9H7B2qvNgj9qqN3RE7pvTLhUHCUmxRGsW_zCJxqpFBawh_yicFE
https://create.kahoot.it/details/1c8e6f4d-4a3c-4ded-9c19-89dc7627d4f9?fbclid=IwAR0ldIwu9H7B2qvNgj9qqN3RE7pvTLhUHCUmxRGsW_zCJxqpFBawh_yicFE
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10. Mi történt 1956. december 10-én Egerben Dr. Csank Istvánné vezetésével? NÉMA 

NŐTÜNTETÉS 

 

FELADAT – Fejtsd meg a keresztrejtvény! A megfejtés a főiskolán működő rádióállomás 

neve 

- link: https://skandomata.hu/hSpEiO 

 

 

https://skandomata.hu/hSpEiO?fbclid=IwAR3cvQIpmLk_VaqgLTvRtehlLeFEhtrQIcKadxsQKCe1nldT5IrOg6pDnjY

