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„Friss szelek, fényes szelek fújnak...”  

Emlékkiállítás a Bródy Sándor Könyvtárban 

 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei 

Levéltárával és a Dobó István Vármúzeummal közösen emlékkiállítást és ismeretterjesztő 

rendezvénysorozatot szervezett az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 

alkalmából Egerben. 

A kiállítás célja az volt, hogy méltóképp megemlékezzünk az évfordulóról, s a széles 

érdeklődő közönség számára érthető módon bemutassuk az 1956-os forradalom és 

szabadságharc egri és Heves megyei történéseit, annak előzményeivel és következményeivel. 

 

A kiállítás a három közgyűjtemény szoros együttműködéséből és kiváló összefogásából jött 

létre. A Dobó István Vármúzeum elsősorban a kiállítási tárgyakat, a Heves Megyei Levéltár a 

szakmai hátteret, a Bródy Sándor Könyvtár pedig a kordokumentumokat biztosította a 

kiállítás számára. A szakmai együttműködés jegyében kéthetente egyeztettünk a készülő 

kiállítás részleteiről, amelyen részt vett Bujdosné dr. Pap Györgyi, a Dobó István 

Vármúzeum szakmai igazgatóhelyettese, Cseh Zita főlevéltáros, a Heves Megyei Levéltár 

igazgatóhelyettese (a kiállítás kurátora) és Tőzsér Istvánné, a Bródy Sándor Könyvtár 

igazgatója. Munkánkat mindvégig segítette a 2016. áprilisában -Egerben - megalakult ’56-os 

Emlékbizottság, melynek elnöke Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, társelnöke Habis 

László, a város polgármestere volt. Tagjai között köszönthettük az ’56-os Szövetség egri 

szervezetének tagjait, valamint a város jeles történészeit, közgyűjteményi dolgozóit, 

intézményvezetőit. 

 

A fenti együttműködés segítségével indítottuk útjára 2016. nyarán „Tegyük élővé a 

történelmet” elnevezésű felhívásunkat, melyben olyan írásos és tárgyi emlékeket vártunk, 

amelyek segítségével a forradalmat körbeölelő történelmi és társadalmi hátterét kívántuk 

feleleveníteni. Az a megbeszéléseken kiderült, hogy a forradalom napjairól – a papír alapú 

dokumentumokon kívűl – kevés emlékkel rendelkezünk, így az 1950-es évekből vártunk 

családi fotókat, az utcán, otthon vagy munkahelyen készült fotót, történetet, tárgyi emléket. 

Kezdeményezésünket segítette a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának felhívása 

is, amely a múlt minél szélesebb körű feltárása érdekében várt naplót, levelezést, fényképet. 

(A felhívások megtalálhatók a szakmai beszámolóhoz csatolt DVD-n.)  
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A kiállítás koncepciója 

 

A kiállítás témájaként három nagy tematikát határoztunk meg:  

 A forradalom előzményei,  

 2. A forradalom eseményei Egerben és Heves megyében,  

 3. A forradalom megtorlása  

Az események leírását tablókon olvashatták az érdeklődők, melyeket kiegészítettünk 

látványos installációkkal, amelyek egyrészt segítettek elképzelni a forradalmi helyzeteket, 

másrészt képet adtak az 1950-es évek Magyarország társadalmi viszonyairól. Ezek a 

következők voltak: filmszínház és könyvtár az 1950-es évekből, feldúlt iroda 1956-ból, 

kihallgatószoba 1957-ből. Az installációkat korabeli tárgyakkal, dokumentumokkal (újságok, 

röplapok, plakátok, jegyzőkönyvek) tettük még szemléletesebbé. A kiállítás rendezője 

Csintalan András kiállításrendező, grafikus, a Dobó István Vármúzeum munkatársa volt. 

Külön térben kapott helyet a diákok forradalmi szerepét taglaló tematikus egység a 

felhívásunkra beérkezett emlékekkel együtt. 

 

A kiállítás egységeinek és felépítésének bemutatása  

 

A kiállítás a Bródy Sándor Könyvtár több helyiségét érintette: a Galériát, az innen nyíló két 

folyosót, a Digitális Esélyegyenlőségi teremként funkcionáló helyiséget, az emeletre vezető 

lépcsőházat, az emeleti folyosót és az olvasótermet. 

Maga az emlékkiállítás a Galériában indult, amely egy hosszúkás, kb. 6 méter széles, félkör 

alakú ablakban záródó tér. A terem két oldalán húzódó falakon helyeztük a tablókat, 

amelyeken az események leírását képekkel, korabeli dokumentumokkal illusztráltuk. 

A kezdő – a kiállítás címét, az együttműködő közintézményeket és a támogatót feltüntető 

tablón - elhelyeztünk egy QR kódot is. Az elsősorban a fiatalokat megszólító ötletünk a 

következő linkre mutatott: http://www.brody.iif.hu/hu/friss-szelek-fenyes-szelek-fujnak. 

Ezen az oldalon lehetett virtuálisan lapozgatni azok között a dokumentumok között, 

amelyek vagy láthatóak voltak a tablókon vagy említés esett róluk. Az egyes tablókon 

idővonalat is helyeztünk el a megfelelő tájékozódást segítve. A tablók témái a következők 

voltak: 

1. Azok az ’50-es évek – Az ’50-es évek erőltetett iparfejlesztése, a mezőgazdaság 

megsarcolása 

http://www.brody.iif.hu/hu/friss-szelek-fenyes-szelek-fujnak
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2. A Rákosi korszak – A totalitárius diktatúra kiépítése 

3. A forradalom közvetlen előzményei – A diákság lázadása 

4. A forradalom kezdete Egerben – Az első utcai megmozdulásoktól a forradalom 

radikalizálódásáig 

5. Munkástanácsokat! – A forradalmi szervezetek megalakulása 

6. Rendet, fegyelmet, valódi demokráciát! – Eger Város Forradalmi Nemzeti Tanácsának 

tevékenysége 

7. Becsületes magyarokat a bizottságokba! – A parasztság lázadása 

8. Munkaversenyek, normák megszüntetése! – A munkásság lázadása 

9. Szabad, demokratikus választásokat! – A politikai pártok újjáéledése 

10. A forradalom leverése – A szovjet megszállása 

11. Éljen a sztrájk! – A társadalom ellenállása 

12. „Mától kezdve lövünk!” – Az egri sortüzek 

13. „A Népköztársaság nevében!” – A forradalom megtorlása 

14. „Munkásököl, vasököl…” – Restauráció és propagandaháború 

 

A szövegeket Cseh Zita főlevéltáros, az 1956-os forradalom és szabadságharc kutatója írta, 

aki a forradalomról megjelent kötetében részletesen feldolgozta az egri eseményeket és 

annak következményeit alátámasztva korabeli dokumentumokkal. Minden tablón 

elhelyeztük az adott korszak megfelelő címerét, ezzel is érzékeltetve az aránylag gyors 

politikai változások hatásait. 

 

 

A könyvtár épülete műemlék, így belmagassága elég teret nyújtott a korabeli röplapok 

felfüggesztésének. Ezeket a lapokat valóban repülőről dobálták le 1956-ban az egri utcákra.  
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A tablókat a Galéria falfelületének háromnegyedéig helyeztük el, mert a tér utolsó 

negyedében rendeztük be a forradalmárok által feldúlt irodát, ahol megtekinthettük a kor 

jellegzetes tárgyait (vörös csillag, szobrok, Sztálin kép, stb.). Az iroda elé egy nagyméretű 

szitanyomattal ellátott építési hálót feszítünk ki, sejtelmessé téve ezzel a mögötte lévő 

irodahelyiséget. A hálón a megyeháza teljes épülete és a főiskola tornyának teteje látszott 

vörös csillaggal. A hálót úgy vágattuk el, hogy elhajtva a hálót akár be is mehettünk a 

megyeháza egyik feldúlt irodájába. Az itt elhelyezett hangoszlopon hallhatóak voltak a 

forradalom eseményeit is meghatározó beszédek, hírek. 

           

 

A kiállítótér fő érdekessége volt Eger 1956-os térképe. Ez azért is volt érdekes, mert 

Egernek eddig nem létezett ’56-os térképe. 1958-ban készített a Kartográfiai Vállalat egri 

térképet, de mi szerettük volna, az akkori helyzetet megmutatni. A térkép elkészítésében 

segített a Heves Megyei Levéltár, ott ugyanis készült egy részletes kimutatás az 1800-as 

évekre visszamenőleg az egri utcanevekről. Innentől kezdve könnyű dolgunk volt, a készülő 

térképet csak a megfelelő utcanevekkel kellett ellátnunk, illetve megjelöltük azokat a 

helyszíneket, ahol forradalmi események zajlottak. A földre ragasztott térképen sokan 

örömmel fedezték fel jelenlegi lakóhelyüket, de többen konstatálták, hogy a mostani utcájuk 

még 1956-ban nem is létezett. 
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A kiállítás eredeti koncepciójában egy konyha szerepelt. A folyamatos szakmai egyeztetések 

eredményeképpen a konyhát egy 1950-es évekbeli könyvtárra cseréltük. A szakértők nem 

tartották elég komolynak a konyhát, mely az adott társadalmi élet bemutatásához kiváló lett 

volna, de a könyvtár jobban illett a kiállítás koncepciójába. 

A könyvtár korabeli berendezési tárgyai mellett levehetők voltak a polcról az ’50-es évek 

„sikerkönyvei” és természetesen a propaganda irodalom is. A könyvtár bejáratánál 

elhelyezett asztalon a könyvtári beiratkozáshoz és kölcsönzéshez szükséges írógép és akkori 

papírok is helyet kaptak. A könyvtár falán elhelyeztük a Lenin Könyvtár történetét, valamint 

egy válogatás a kiállításhoz kapcsolódó felhívásunkra érkezett fényképekből. Az itt 

elhelyezett hangoszlopon Eger és Heves megye íróinak és költőinek 1956-os témájú verseit és 

regényrészleteit is hallgathatták a látogatók Patkós Attila előadóművész tolmácsolásában. 

A könyvtárral szembeni folyosórészre helyeztük el a forradalom utáni megtorlásról szóló 

tablót a megfelelő installációval: egy asztallal és két hokedlivel. 
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A Mozi helyiségét a Galéria jobboldalán nyíló folyosón rendeztük be korabeli faszékekkel, 

vetítőgéppel, a falon kedvelt magyar színészek bekeretezett fényképeivel és az egri mozik 

műsorával. A Mozi bejáratánál mindig kifügesztettük az aznapi műsort. A helyiségben 

lehetőség volt a filmek vetítésére és beszélgetésre. Külön öröm volt számunkra, hogy a 

Kecskeméti Filmstúdió rendelkezésünkre bocsátotta Mansfeld című filmjét, melyet a 

középiskolásoknak tartott foglalkozásokon is levetítettünk. A fiatalokat megérintette az 

alkotás, hiszen egy velük egykorú fiatalemberről szól a film. 

    

 

A kiállításban mindvégig a korszak hangulatát visszaadó komolyzene szólt. A térben 

elhelyezett televízión tekinthették meg az érdeklődők azokat a fényképeket, melyek a 

felajánlások révén érkeztek hozzánk. (Ezekből válogattunk a beszámolóhoz mellékelt DVD-

n.) 

A kiállítás folytatódott – a gyerekek elleni büntetőeljárás tablójával - a könyvtár emeletére 

vezető lépcsőházban, melynek fordulójában egy padsort helyeztünk el, ahol akár a 

büntetőeljárásban résztvevő diákok is ülhettek. 

Az emeleti folyosón állítottuk ki álló vitrinekben a felhívásra beérkezett értékes tárgyi 

emlékeket, melyek között volt egy évben kiadott, de különböző címerrel ellátott földrajzi 

atlasz, kórházi dokumentumok a forradalom sebesültjeinek leleteivel, nemzetőr karszalag, 

stb. Itt állítottuk ki Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő emlékét is, mely egy, a forradalom 

50. évfordulójára kiadott díszboríték bélyeggel, amelyen a képviselő úr gyűjti a forradalom 

résztvevőinek aláírását.(Az erről készült fotók láthatók a beszámolóhoz mellékelt DVD-n.) 

A kiállítás az emeleten, az olvasói térben végződött, ahol látogatóinknak lehetősége volt a 

Forradalmi lapozót megtekinteni, a virtuális eszközökön korabeli fotókat, újságokat, 

plakátokat, röplapokat lapozgatni, illetve a forradalomról szóló cikkek, könyvek, 

tanulmányok között válogatni. 
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A kiállítás műtárgy-anyagának részletezése 

A kiállításon kiállított műtárgyakat 80%-át a Dobó István Vármúzeumtól, a 10%-át a Heves 

Megyei Levéltártól kaptuk. A maradék 10%-ot az egri Gárdonyi Géza Színház kelléktára, az 

egri Uránia Mozi, valamint a Bródy Sándor Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye és 

munkatársai biztosították. 

Tárgyak: 

 korabeli iroda berendezési tárgyai: szék, asztal, falikép, telefon, lámpa, 

ruhafogas, Egri Állami Levéltár bélyegzői, festett, fa címer, Lenin mellszobor, 

alumínium szobor (munkásőr), festett Lenin portré, itatós, ÁVO-s kabát, üveg 

tintatartó, ventilátor, flóderozott irodai szekrény, barnára festettt kartonos 

szekrény, szoborcsoport (Sztálinnak a hálás magyar nép 1949-ből), vörös 

csillag, korabeli fotók, gépírások, plakátok, röplapok, irattartók 

 korabeli könyvtár berendezési tárgyai: szék, asztal, kartonos szekrény, polc, 

írógép, Sztálin kép, címer, bőrkabát 

 korabeli filmszínház: vetítőgép, székek, vászon, képek a falon, szotyi 

 korabeli osztályterem berendezései tárgyai: iskolapad, fatolltartó, címer, kép, 

tábla 

A Dobó István Vármúzeum gazdag Történeti plakát és röplapgyűjteményét kiegészítette a 

Bródy Sándor Könyvtár Helyismereti gyűjteményének újsággyűjteménye 1956-ból, amelyeket 

azóta sikerült digitalizálnunk.  

 

Kiállítási marketing 

 

Marketing szempontból a kiállítás nem választható el a hozzá kapcsolódó 

rendezvénysorozattól. Plakátok, szórólapok, meghívók készültek minden egyes programhoz 

és külön a kiállításhoz. Ezeket eljuttatuk minden általános és középiskolába, a város 

turisztikailag frekventált helyeire. Programjaink megjelentek a könyvtár honlapján, a 

minden hónapban megjelenő „Kulturma” kiadványban és az ’56-os Emlékbizottság által 

működtetett eger1956.hu honlapon. Hirdettünk a Szuperinfó helyi és megyei számában, a 

kiállítás ideje alatt az Egri Magazinban. Tudósítások, híradások jelentek meg a TV Egerben, a 

Heves Megyei Hírlapban és annak elektronikus változatán is. (A fotókat, a meghívókat, 

röplapokat és sajtómegjelenéseket összegyűjtöttük és a beszámolóhoz mellékelt DVD-n 

megtekinthetők.) 
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A kiállítás látogatószáma 

 

 Fő Megjegyzés 

Megnyitó 81 Jelenléti ív 

Iskolai osztályok 293 Jelenléti ív 

Egyéni látogatók 882 Teremőrök regisztrálása 

Összesen 1.256  

 

 

A pályázati támogatásnak köszönhetően létrejött egy olyan ismeretterjesztő 

kiállítás, amely a az új levéltári források és kutatási eredmények felhasználásával 

tematikus rendben bemutatta az egri és a Heves megyei forradalmi eseményeket, 

annak előzményeit és következményeit. Látványos installációival több korosztályt 

szólított meg, de kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, akik számára élménnyé 

tettük a 60 évvel ezelőtti magyar történelmet. Az összefogásnak köszönhetően 

elkészült Eger 1956-os térképe is. 

 

(A kiállításmegnyitóról és a kiállításról készült képek a beszámolóhoz mellékelt DVD-n 

láthatók.) 

 

„Friss szelek, fényes szelek fújnak...” 

Rendezvénysorozat a Bródy Sándor Könyvtárban 

 

A pályázathoz benyújtott programtervünket sikeresen teljesítettük. Az alábbiakban 

összefoglaltuk a teljes műsortervet jelölve benne a fellépőket, előadókat, a résztvevők körét 

és a megjelentek számát. Dőlt betűvel jelöltük azokat a programokat, amelyek a 

pályázatatási időszak alatt pluszban körvonalazódtak. 

 

Időpont: 2016. szeptember 21. 

Program címe: Sorsfordulók-sorsfordítók történelmi előadássorozat  

Népi demokráció – kommunista diktatúra 

Előadó: Bartók Béla főiskolai docens 

Együttműködő szervezet az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézete 
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Résztvevők köre: középiskolás és egyetemi hallgatók, felnőtt korosztály 

Megjelentek száma: 58 fő 

 

Időpont: 2016. szeptember 29. 

Program címe: Murawski Magdolna Csend című regényének bemutatója 

Együttműködő szervezet a Magyar Irodalomtudományi Intézet Heves megyei Tagozata 

Résztvevők köre: a MIT tagjai, felnőtt korosztály 

Megjelentek száma:15 fő 

 

Időpont:2016. október 12. 

Program címe: Sorsfordulók-sorsfordítók történelmi előadássorozat 

  Egyházellenes fellépés Egerben és Heves megyében az 1950-es években 

Előadó: Gál Máté 

Együttműködő szervezet az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézete 

Résztvevők köre: középiskolás és egyetemi hallgatók, felnőtt korosztály 

Megjelentek száma:21 fő 

 

Időpont:2016. október 20. 

Program címe: Gérecz Attila, a költő – 1956 mártírja 

Előadó: Ferenczi György és a Rackajam 

Résztvevők köre: középiskolás és egyetemi hallgatók, felnőtt korosztály 

Megjelentek száma: 71 fő 

 

Időpont: 2016. október 26. 

Program címe: Sorsfordulók-sorsfordítók történelmi előadássorozat 

   Forradalmi események Heves megyében 

Előadó: Dr. Kozári József ny. főiskolai docens 

Együttműködő szervezet az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézete 

Résztvevők köre: egyetemi hallgatók, felnőtt korosztály 

Megjelentek száma: 19 fő 

 

Időpont: 2016. október 27. 

Program címe: 1956, Eger - filmvetítés 
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Előadó: Szíki Károly, a film rendezője 

Résztvevők köre: a forradalomban résztvevők és leszármazottjaik, a filmben szereplők 

Megjelentek száma:27 fő 

 

Időpont: 2016. november 3. 

Program címe: Magyar szabadság ’56 – Heves megyei írók, költők a forradalomról 

Előadó: Saárossy Kinga, Fehér István, Daróczi Ilona, Patkós Attila, Kiss Kristóf, Bodó 

Boglárka, Kárpátiné Ézsiás Edit, Máriás Gábor 

Együttműködő szervezet a Magyar Irodalomtudományi Intézet Heves megyei Tagozata 

Résztvevők köre: MIT tagok, az irodalom iránt érdeklődők 

Megjelentek száma: 29 fő 

 

Időpont: 2016. november 10. 

Program címe:1956, Heves megye 

Előadó: Szíki Károly, a film rendezője 

Résztvevők köre: a forradalomban résztvevők és leszármazottjaik, a filmben szereplők 

Megjelentek száma:35 fő 

 

Időpont: 2016. november 15. 

Program címe: Bakacsi Ernő ’56-os mozaik című kötetének bemutatója 

Résztvevők köre: irodalombarátok, a MIT tagjai 

Megjelentek száma:28 fő 

 

Időpont: 2016. november 18.  

Program címe: Egy ősz örök emléke – ’56-os versek 

Előadó: Ungvári P. Tamás előadóművész, Ungvári Zsófia és Okos Tibor 

Résztvevők köre: irodalombarátok, könyvtárlátogatók 

Megjelentek száma: 43 fő 

 

Időpont: 2016. november 23. 

Program címe: Sorsfordulók-sorsfordítók történelmi előadássorozat 

   1956, a forradalom utáni megtorlás 

Előadó: Dr. Rainer M. János az MTA doktora, egyetemi tanár 
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Résztvevők köre: egyetemi hallgatók, felnőtt korosztály 

Megjelentek száma: 40 fő 

 

Időpont: 2016. december 1. 

Program címe: Az akasztófa árnyákéban – Ítélet Jobb László és társai perében 

Előadó: Szíki Károly, Bodor Sarolta, Patkós Attila 

Résztvevők köre: irodalombarátok, a forradalomban résztvevők leszármazottjai 

Megjelentek száma: 23 fő 

 

Időpont: 2016. december 5.  

Program címe: Játékfilmek ’56-ról 

Előadó: Ponyi László, a Nemzeti Művelődési Intézet kutatója 

Résztvevők köre: film iránt érdeklődők 

Megjelentek száma: 6 fő 

 

Időpont: 2016. december 14. 

Program címe: Sorsfordulók-sorsfordítók történelmi előadássorozat 

   Hétköznapi élet a Kádár-rendszerben 

Előadó: Dr. Valuch Tibor 

Résztvevők köre: egyetemi hallgatók, a történelem iránt érdeklődő felnőtt korosztály 

Megjelentek száma: 20 fő 

 

Időpont: 2016. december 15. 

Program címe: 1956, Eger 

Előadó: Szíki Károly, a film rendezője 

Résztvevők köre: a forradalomban résztvevők és leszármazottjaik, a filmben szereplők 

Megjelentek száma: 32 fő 

 

Időpont: 2016. december 16. 

Program címe: Emberi sorsok 1956 (A kötet a „Mansfeld Péter” pályázatra benyújtott 

támogatásból került kiadásra.) 

Előadó: Szecskó Károly, a kötet írója, Á. Varga László ny. főigazgató 
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Résztvevők köre: a forradalomban résztvevők és leszármazottjaik, a város történelme iránt 

érdeklődők 

Megjelentek száma: 52 fő 

 

Időpont: 2016. október 20 – december 17. 

Program címe: Rendhagyó történelemórák középiskolás diákoknak 

Program leírása: A könyvtári foglalkozáson végigvezettük a diákokat a kiállításon, 

tárgyilagosan bemutatva nekik az eseményeket. Párbeszédet kezdeményeztünk arról, hogy 

az ő korosztályuk is részt vett a forradalomban, a harcokban. A rendhagyó óra végén a 

kiállítás részeként kialakított mozi helyiségben megtekintettük azt a filmet, melyet a 

Kecskeméti Filmstúdió bocsátott a rendelkezésünkre és velük egykorú középiskolásról szólt. 

Megjelentek száma: 228 fő 

 

Időpont: 2016. október 20 – december 17. 

Program címe: Könyvtári foglalkozások általános iskolásoknak 

Program leírása: A kiállítás megtekintése után beszélgettünk arról, hogy milyen 

forradalmárnak lenni, mi vezethetett oda, hogy a fiatal fiúk és lányok is fegyvert ragadjanak. 

Megjelentek száma: 65fő 

 

Időpont: 2016. október 20 – december 17. 

Program címe: Nosztalgia Mozi a Bródyban 

Program leírása: filmvetítések az emlékkiállításban kialakított Filmszínházban. 

 

Az emlékkiállításhoz kapcsolódó programok igazán sokszínűek voltak és sikerült olyan 

érdeklődőket is megszólítani, akik eddig nem jártak a könyvtári programokra. Külön öröm 

volt számunkra, hogy a több rendezvényen megjelentek a forradalomban tevékenyen 

résztvevő egri polgárok, valamint a forradalomban résztvevők leszármazottjai. Célunk 

megvalósult azzal, hogy sikerült behoznunk a könyvtár falai közé a fiatal korosztályt is, akik 

örömmel vettek részt a tárlatvezetéseken és 1-1 történelmi témájú előadáson is. 

(A programok plakátjai, meghívói, jelenléti ívei és a programokról készült fotók megtalálhatók 

a beszámolóhoz mellékelt DVD-n.) 

 

 



14 
 

A közönség fogadtatása 

A felhívásnak is köszönhetően nagyon sok olyan emberrel beszélgettünk, akik vagy részt 

vettek vagy családtagjaik vettek részt a forradalomban. Mindig megköszöntük bizalmukat, 

hogy elmondják nekünk történetüket, megosztják velünk fájdalmas emlékeiket. A 

találkozások alkalmával lehetőségünk volt beszámolni a készülő kiállításról és 

programokról. Tőlük, de az egri ’56-os Emlékbizottság és az ’56-os Szövetség egri 

szervezetének tagjaitól is sok szakmai segítséget, véleményt kaptunk. Ez a támogató 

hozzáállás nagyon jól esett, hiszen az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő időszak 

nagyon nehéz volt a szabaságot akaró és vágyó magyar emberek számára. 

 

A látogatószám összesítése 

Kiállítás Fő Megjegyzés 

Kiállításmegnyitó 81 Jelenléti ív 

Iskolai osztályok a 

kiállításon és a 

foglalkozásokon 

293 Jelenléti ív 

Egyéni látogatók a 

kiállításon 

882 Teremőrök regisztrálása 

Programok 519 Jelenléti ív 

Összesen 1.775  

 

A több elemből álló rendezvénysorozatunk (előadássorozat, filmvetítések, verses 

előadóestek, kötetbemutatók, rendhagyó történelem órák, könyvtári foglalkozások) 

2016. szeptemberétől 2016. december végéig nyújtott tartalmas és minőségi perceket 

az érdeklődőknek. 

A kiállítás és a hozzá szervesen kapcsolódó ismeretterjesztő rendezvénysorozat 

hiánypótló: ilyen átfogó, a város kulturális intézményeit magába ölelő, több 

korcsoportot megszólító bemutatása ennek a kiemelkedő történelmi eseménynek 

még nem volt a hevesi megyeszékhelyen. A személyes emlékeket is felelevenítő 

eseménysorozat maradandó élményt nyújtott minden korosztály számára. 

 

TÁMOGATÁSUKAT KÖSZÖNJÜK! 


