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3�2	 SzociáliS, életviteli éS környezeti kompetenciák	 tanári

modUlvázlat

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

i. ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

előzetes feladat

A A tanulók interjút készítenek saját családjuk idő-
sebb tagjaival (vagy más ismerőssel). A cél az, hogy 
mindenki találjon valamilyen személyes emléket 
1956-tal kapcsolatban, amit röviden leírnak egy 
cédulára. 

Személyes emlékek 
gyűjtése 

Kommunikáció

Egyéni interjúkészí-
tés idősebb családtag-
gal, ismerőssel

i/a emlékmozaikok 

A A diákok körben ülnek. Mindenki elmondja vagy 
felolvassa az otthonról hozott emlékeket. Az osz-
tály közösen megpróbálja tipizálni ezeket, és a ki-
alakult típusoknak megfelelő eloszlásban felerősí-
tik a cédulákat a terem falának egy részére.

15 perc

Személyes emlékek 
bevonása a témakör 
feldolgozásába

Szóbeli kommunikáció 

Frontális munka 
– beszélgetőkör

A tanulók által 
előkészített cédu-
lák 

Ragasztógyurma 



Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

i/b A történet főszereplői i. (Akiket ismerünk)

A A tanár a P1 alapján kinyomtatott fényképeket 
tesz ki egymás mellé egy asztalra. A diákok pá-
rokat alkotnak. Minden pár húz egy névkártyát, 
majd megkeresi a kihúzott névhez tartozó képet 
az asztalra kitett fényképek között. A nevet és a 
képet ráragasztja egy A/5-ös lapra úgy, hogy ké-
sőbb még elférjen a kép alatt a személy 56-os tevé-
kenységét röviden bemutató szöveg. A portrékat 
egyelőre félreteszik.  

10 perc

1956 ismert főszereplői-
nek azonosítása 

Vizuális memória
Együttműködés 

Páros munka – tabló-
képek készítése 

D1 (Névkártyák) P1 (Kinyomtat-
ható és kivetít-
hető képek)

B Az előző feladat tetszés szerint kiegészíthető az 
56-os forradalom helyi eseményeiben részt vevők 
neveivel és képeivel. 

i/b A történet főszereplői ii. (Az utca emberei)

A A tanár elmondja, hogy az ismert személyek mel-
lett név szerint nem ismert emberek ezrei formál-
ták az eseményeket azokban a napokban. Ennek 
igazolására képeket vetít a gyűléseken részt vevő 
és az utcán tüntető tömegről.

5 perc

A megmozdult tömeg 
jelentőségének tudato-
sítása 

Befogadás 

Frontális munka 
– vetítés és tanári ma-
gyarázat 

P2 (Kivetíthető 
képek)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

ii. Új tartalom feldolgozása

ii/a A forradalom előzményei

A Az osztályban három nagy csoport alakul. Az 
egyik a hétköznapi életet, a másik a pártpolitikát, 
a harmadik pedig a társadalmi nyilvánosságot 
érintő jelenségekkel foglalkozik. Megkapják a té-
mához tartozó eseménykártyákat, és egy korabeli 
szöveges forrás részletét. A kártyákat időrendi sor-
ba állítva, felragasztják egy hosszabb papírcsíkra, 
majd elolvassák a forrásszöveget is.
Megfogalmazzák, hogy mindez, milyen hatást 
gyakorolhatott a korabeli emberekre, mit érezhet-
tek, mit gondolhattak. 
A szóvivők pár mondatban összegzik az osztály 
számára a történéseket, az emberekre gyakorolt 
feltételezett hatásaikat, és valaki felolvassa a for-
rásszöveget is. A tanár végül néhány képet vetít a 
Petőfi-kör gyűléseiről és Rajk újratemetéséről.
(Az első 45 perc vége.)

15 perc

A forradalmi esemé-
nyek kirobbanását 
megelőző mozzanatok 
felvázolása

Összefüggéslátás  
Együttműködés 
Logikus gondolkodás 
Empátia

Csoportmunka – kro-
nológia készítése és 
következtetések meg-
fogalmazása 

Frontális munka 
– csoportos szóforgó 
és bemutatás 

D2, D3, D4 (Ese-
ménykártyák és 
forrásszövegek)

P3 (Kivetíthető 
képek)



Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

ii/b A forradalom követelései 

A A diákok párokat alkotnak. Minden pár megkap-
ja a forradalom 16 követelését bemutató D5 mel-
lékletet, és a sorban bejelölik azt az egy pontot, 
amelyikkel alaposabban foglalkoznak. A diákok 
megbeszélik, hogy vajon miért volt fontos az adott 
pont az egyetemisták számára. Pontról pontra ha-
ladva – a párok egyik tagja felolvassa a követelést, 
a másik pedig elmondja kettejük gondolatát arra 
vonatkozóan, hogy miért lehetett fontos az adott 
szempont.

20 perc

A forradalom fő törek-
véseinek megismerése 
és az okok átgondolása

Elemző gondolkodás
Összefüggéslátás
Kritikai gondolkodás 

Páros munka – szán-
dékok mozgatórugói-
nak közös kutatása

D5 (Dokumen-
tum)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

ii/b A forradalom 13 napja

A Minden tanuló húz egyet a forradalom napjai-
ból összeállított csoportkártyák közül. Az azonos 
dátumot húzók fognak együtt dolgozni. 13 kis 
csoport alakul. Egy-egy borítékban mindegyik 
megkapja a saját eseménykártyáit, az adott nap-
hoz kapcsolódó képeket és térképvázlatokat, és 
néhány szöveges forrást. 1-1 A/2-es lap felhasz-
nálásával a csoportok elkészítik a napok képes 
krónikáit. A plakátok felkerülnek egymás mellé a 
falra. A szóvivők összegzik a nap legfontosabb tör-
ténéseit, a többiek pedig szemelvényeket olvasnak 
fel a nap dokumentumaiból. A tanár közben ké-
peket vetít, és ha van hangfelvétel, azt is bejátssza. 
Végül közösen megállapítják, hogy melyek voltak 
a 13 nap fordulópontjai. (A 2-3. tanóra vége.)

70 perc

Kis részletek feldolgo-
zása révén átélhető kö-
zelségbe hozni az 56-os 
eseményeket

Igényesség
Esztétikai érzék
Együttműködés 
Előadókészség

Csoportmunka – ké-
pes krónika készítése

Frontális munka 
– csoportbemutatók 
tanári kiegészítések-
kel kísérve

D6 (Csoportkár-
tyák)
D7 (Eseménykár-
tyák)

D8 (Naplórészle-
tek)

Kinyomtatott ké-
pek és térképek

13 db A/2-es lap
Olló, ragasztó
Ragasztógyurma

P4 (Kinyomtat-
ható és kivetít-
hető képek)
P5 (Kinyomtat-
ható térképváz-
latok)
P6 (Hangdoku-
mentumok)

P7 (Útmutató)

B Az eseménytörténet rekonstruálása természetes 
módon egészülhet ki a helyi fontosságú mozzana-
tok felidézésével. 



Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

ii/c egy polgár a forradalomban: bibó istván 

A Az osztályban ötfős csoportok alakulnak. Min-
den csoport megkapja a Bibó István 1956-os tevé-
kenységét bemutató, öt részből álló szöveget, és a 
november 4-i nyilatkozatot. Mindenki elolvassa a 
maga szövegrészét, és elmagyarázza azt a csoport 
többi tagjának. A 3. rész ismertetése után valaki 
felolvassa a nyilatkozat szövegét. Végül a csoport 
megpróbál közösen válaszolni a kapcsolódó fel-
adatlap kérdéseire. A csoportok sorban ismertetik 
gondolataikat az osztállyal.

25 perc

Egy autonómiáját te-
kintve példa értékű 
magatartás felmutatása 

Kooperatív csoport-
munka – mozaik, 
kerekasztal 

D9 (Szöveg)

ii/d rendteremtés és megtorlás 

A A tanár a P8 melléklet anyagából válogatva mesél 
a korszakról, vagy felolvasható szemelvényeket 
ad a diákoknak, akik pódiumjáték-szerűen adják 
elő szövegeiket. (Ez a rész lehet kicsit ünnepélyes 
– emlékezés az áldozatokra.) 

15 perc

A forradalom leverésé-
nek és a megtorlásnak 
a lírai bemutatása

Empátia
Előadókészség 

Frontális munka – ta-
nári előadás 

Vagy: egész csoportos 
pódiumjáték 

P8 (Háttér-
anyag)

B Az emlékezésbe mindenképp érdemes beemelni a 
helyi eseményeket és szereplőket. 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

ii/e A forradalom tablója

A tanulók párokat alkotnak. Minden pár kap 
egyet a foglalkozás elején készült fényképes port-
rékból. A rendelkezésre álló könyvek, lexikonok 
és az internet segítségével 8-10 soros ismertetőt ír 
a kép alá az adott személy 56-os tevékenységéről, 
és az ezért elszenvedett büntetésről. A tanár fel-
kér egy párt a tabló szerkesztésére. A fényképes 
lapokat a szerkesztők felragasztják egy nagy pa-
pírra. A többiek közben üresen maradt helyekre 
kevésbé ismert áldozatok képeit, illetve az utcai 
harcokat megörökítő fényképek másolatait válo-
gatják össze. Az elkészült tabló felkerül a falra a 
forradalom napjait bemutató lapok mellé.

35 perc

Emléket állítani az 56-
os forradalom hőseinek 
és áldozatainak

Empátia
Együttműködés
Információkezelés 
Szövegalkotás
Esztétikai érzés 

Páros munka – közös 
portrékészítés 

Egész csoportos 
munka – közös tabló-
készítés  

Lexikonok
Segédkönyvek 
Internet 

Számítógép
Nyomtató 
Fénymásoló 

Csomagolópapír
Papírragasztó
Olló 

B A tablón helyet kell kapnia a település, illetve a 
szűkebb környezet áldozatainak is. 

iii. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

iii/a utóhang – Az események többlépcsős átértékelése

A A tanár megkér néhány jól olvasó diákot, hogy 
segítsenek a történet utolsó fejezetének megidé-
zésében. Kiosztja közöttük a P10 mellékletből ki-
választott szövegeket, amiket felolvasnak, majd 
lejátssza a hangfelvételt. 

15 perc

A történet kontextusba 
helyezése

Összefüggéslátás 
Politikai érzékenység 

Frontális munka 
– tanári előadás 

Vagy: közös pódium-
játék 

P9 (Háttér-
anyag)
P10 (Hangfel-
vétel)



Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

Az elkészült munkák utóélete

A A tablók kitehetők az iskola folyosójára az októ-
ber–novemberi hónapokban, vagy beépíthetők 
más osztályok 56-os megemlékezéseibe. 

A projekt eredménye-
inek megosztása má-
sokkal

Iskolai kiállítás szer-
vezése 

Az elkészült tab-
lók

B Ha a diákoknak kedvük van hozzá, digitális fény-
képezőgéppel végig fényképezhetik az elkészült 
tablókat, és összeállíthatnak belőle egy prezentá-
ciót, amit aztán mindenki megkaphat emlékbe. 

A projekt eredményé-
nek a diákok számára 
való megőrzése 

Kiscsoportos munka 
– fényképezés és pre-
zentáció készítése

Digitális fényké-
pezőgép 

Számítógép
Power Point 
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Tanári segédletek

P1 Kinyomtatható és kivetíthető portrék 
Javasolt portrék: 

Nagy Imre
Tánczos Gábor
Bibó István
Maléter Pál
Obersovszky Gyula
Donáth Ferenc

Iván Kovács László
Pongrácz Gergely
Losonczy Géza
Tildy Zoltán 
Gimes Miklós

Angyal János
Rácz Sándor
Király Béla
Újhelyi Szilárd
Szabó János
Kopácsi Sándor

A képeket az internetről vagy könyvekből kimásolva kell össze-
gyűjteni – kiegészítve a helyileg ismert kortársak képeivel.  Ezzel a 
feladattal diákok is megbízhatók egy héttel a foglalkozás megtar-
tása előtt. 

A képeket olyan méretben kell kinyomtatni, hogy az A/5-ös lapok-
ra, a név alá ragasztva, maradjon még elég hely a lapon a szöveges 
ismertetők számára. 

A kevésbé ismert arcok és nevek párosításánál valószínűleg segít-
ségre lesz szükségük a tanulóknak. 

P2 Kivetíthető képek 
A tüntetések és az utcai harcok résztvevőiről

01 – Tüntetők a Bem-szobornál – október 23.
02 – Tüntetők a Kossuth téren – október 25.

P3 Kivetíthető képek 
A mindennapokról, a Petőfi-kör gyűléseiről, valamint Rajk László 
és társai újratemetéséről

03 – Megérkezett a Ferihegyi repülőtérre a Lufthansa első gépe
04 –  A háztartási munkát megkönnyítő kisgépek – egyelőre csak 

plakáton
05 – Árleszállítás a Divatcsarnokban 
06 – Az első sorozatban gyártott magyar televízió 
07 –  A DISZ Országos Leány és Fiatalasszony találkozójának em-

léklapja, 1956. június
08 – Menetjegyek elővétele – IBUSZ plakát 

09 – Tardos Tibor közbekiabál a Petőfi-kör sajtóvitáján, 1956. június 27.
10 – Rajk László és társai újratemetése – a ravatal
11 – Rajk László és társai újratemetése –Rajk Júlia és fia
12 – Rajk László és társai újratemetése – Nagy Imre temetése

P4 Kinyomtatható és kivetíthető képek (külön mappában)
A forradalom egyes napjaihoz kapcsolódó eseményekről

67 db fénykép és 29 röplap az MTI honlapjáról letölthető gyűjte-
ményből – ezekből a helyi igények szerint lehet válogatni. A képek 
azonosításához jegyzéket a mappa tartalmazza. 

P5	Kinyomtatható	térképvázlatok
A harcok helyszíneihez és az egyes csapatmozgásokhoz kapcsolha-
tó térképvázlatok 

6 db (külön mappában)



P6		Hangdokumentumok	a	forradalom	napjaiból		
(külön mappában)

01 – Az utolsó 24 óta története – október 26. Szabad Európa Rádió
02 – Nagy Imre beszéde – október 30. Kossuth Rádió 
03 –  Nagy Imre felhívása az ENSZ főtitkárához – november 4. Sza-

bad Kossuth Rádió 

Forrásuk: 
Hangzó anyagok MTI
(http://1956.mti.hu/Pages/Audio.aspx)

P7 Útmutató – az események strukturálásához 

a) Október 23. A forradalom kitörése
b) Október 24–27. A fegyveres harc kibontakozása
c) Október 28–31. A fordulat
d) November 1–4. A forradalom bukása

Későbbi szakasz:
e) A forradalom elfojtása és megtorlása – október 5-től 

P8 Segédletek a megtorlás témaköréhez

A) A rendteremtés krónikája

November 4.
A honvéd- és nemzetőr alakulatok, a felkelőcsoportok sok helyen 
harcba keverednek a szovjetekkel. Ahol a terepviszonyok ezt le-
hetővé tették, a felkelők a környező hegyekbe, erdőkbe húzódnak 
vissza (Pécs, Miskolc, Eger, Sátoraljaújhely, Keszthely és Tatabánya 

környéke). Néhány napon belül azonban fel kellett adniuk a küz-
delmet. A legtovább a Mecsekben tartották magukat. 

November 5. 
•  Moszkvában a Szovjetunió Minisztertanácsa határozatot hoz 

44 millió devizarubel értékű árusegély Magyarországnak jut-
tatásáról.

• A szovjetek elfoglalják a Magyar Rádió épületét. 
•  A Corvin közt hajnalban kiürítik a felkelők. 13 órakor megin-

dul a szovjet támadás a Corvin köz és a Kilián laktanya ellen. 
•  A szovjet hatóságok letartóztatják Kopácsi Sándort. Megkez-

dődik a felkelésben, a szovjetellenes harcokban és a forradal-
mi szervek munkájában részt vevők letartóztatása. 

•  Több ezren lépik át az osztrák–magyar határt. Ausztriában tá-
borokat állítanak fel a menekültek befogadására. 

November 5. Naplórészlet

… Sikerült a rádiót valami egészen szokatlan hullámhosszon fogni. 
Kádár János beszélt a munkás-paraszt forradalmi kormány nevében. 
Az orosz seregek főparancsnoka azt a felhívást intézte a lakossághoz, 
hogy neki nem kell Magyarország földje és terménye, ő segíteni jött 
ide.
Egész délelőtt csirkét pucoltunk és mosogattunk. De legalább elment 
az idő, és nem volt olyan gyötrelmes a nap, hogy folyton az esemé-
nyekre kelljen gondolni.
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A budapesti szovjet katonai egységek városparancsnokának
1. sz. parancsa

Budapest, 1956. november 6.

A szovjet csapatok a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány kérésére ideiglenesen bevonultak Budapestre, hogy testvéri 
segítséget nyújtsanak a magyar népnek szocialista vívmányai megvédésében, az ellenforradalom leverésében és a fasiszta veszély 

elhárításában

Budapest rendjének és normális életének helyreállítása céljából
megparancsolom:

1. Azok a személyek, akiknél fegyver van, haladéktalanul, de legkésőbb f. évi november 9-én 17 óráig szolgáltassák be a szovjet 
katonai alakulatoknak. A fegyverüket leadó személyeket nem vonják felelősségre.

Azokat a személyeket, akik a fent megjelölt határidőig nem szolgáltatják be fegyverüket, fegyvert rejtegetnek, szigorúan felelősségre 
vonják.

2. 1956 november 7-től Budapest területén az utcán közlekedni csak reggel  
7 órától este 19 óráig szabad.

Mindenki köteles feltétlenül engedelmeskedni a szovjet katonai parancsnokság járőreinek és ellentmondás nélkül teljesíteni azok utasítását 
és parancsát.

3. Felhívjuk a gyárak, üzemek, a közlekedési, közszolgáltatási és egyéb vállalatok és hivatalok munkásait és alkalmazottait, hogy vegyék 
fel a munkát. Azokat a személyeket, akik bármilyen módon akadályozzák a munkásokat és alkalmazottakat a munka felvételében, 

felelősségre vonják.

4. A helyi hatalmi szervek biztosítsák a lakosság élelmiszer és tüzelőellátását. A szovjet katonai parancsnokságok ehhez minden 
segítséget megadnak a helyi közigazgatási szerveknek. Az összes élelmiszerüzletet ki kell nyitni, hogy biztosítani lehessen 

Budapest lakosságának folyamatos élelmiszerellátását. Az üzletek nyitvatartási ideje: reggel 8-tól este 18 óráig. Az élelmiszer és 
tüzelőanyagot szállító vasúti és gépjárművek éjjel-nappal közlekedhetnek (külön engedéllyel).

Felhívom Budapest összes dolgozóját, hogy segítsék a helyi közigazgatási szerveket és a szovjet csapatokat a közrendnek és a város 
normális életének helyreállításában és biztosításában.

A budapesti szovjet katonai egységek városparancsnoka
Grebennyik	K.

gárdavezérőrnagy



November 6.
•  A szovjet csapatok felszámolják a Széna téri, gellérthegyi és az 

óbudai Tímár utcai felkelőcsoportokat. 
•  Szolnokról késő este elindul a Kádár Jánost és kormánya több 

tagját Budapestre szállító páncélos menetoszlop. 
•  Moszkvában, az SZKP KB Elnöksége ülésén megvitatják a 

Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága felhívás-
tervezetét. 

November 6. Naplórészlet

Délelőtt pingpongoztunk egy kicsit, délután a harmadik emeletről 
néztük a csatát. A mieink a Várba szorultak, a Levéltárból, a Hadtör-
téneti Múzeumból és a házakból tüzeltek. Az orosz ágyúk a Gellért-
hegyen és a Vár alatt voltak elhelyezve. Hosszú lövöldözés után ki-
gyulladt a levéltár. Kísérteties látványt nyújtott a sötétben égő épület. 
Pesten is nagyon ég valami. 

November 7. 
•  Hajnalban szovjet harckocsikon megérkezik Szolnokról a Ká-

dár-kormány több tagja. A Parlamentben alakítják ki az új ha-
talmi központot. 

•  A Várban közel 300 felkelő behúzódik az Országos Levéltár épü-
letébe. A szovjetek bekerítik őket, majd tankokkal és nehéztüzér-
séggel támadást indítanak ellenük. Leég a levéltár tetőszerkezete. 

November 8.
• Országszerte tiltakozó sztrájkok vannak. 
•  Az ENSZ rendkívüli közgyűlésén a Kádár-kormány megbí-

zottja érvénytelennek minősíti a Nagy Imre-kormány korábbi 
üzeneteit, és tiltakozik a magyar kérdés tárgyalása ellen. 

November 9.
• Megkezdődik a Honvéd Karhatalom szervezése. 
•  Megjelenik a Tiszti Nyilatkozat aláírásáról szóló rendelet. En-

nek értelmében csak az maradhat a Néphadsereg tisztje, aki 
támogatja a Kádár-kormányt, és egyetért a szovjet csapatok 
behívásával. 

•  A szovjet hadsereg általános támadást indít az utolsó fővárosi 
forradalmi csomópont, Csepel elfoglalására. 

•  A kormány ülésén döntés születik arról, hogy 1957. január 
1-től 8-15%-os béremelést hajtanak végre, és megszüntetik a 
gyermektelenségi adót. 

November 11. 
•  Csepel elfoglalásával a szovjet csapatok a fővárosban felszá-

molják a fegyveres ellenállást. 

November 11-éig összesen 3773 főt tartóztattak le. Két nappal ké-
sőbb ez a szám már 4056 volt. Közülük 700 főt katonai őrizettel 
kárpátaljai börtönökbe szállítottak. 

November 28.	Naplórészlet

Már második napja a Petőfi romeltakarító brigádban dolgozom. 
Saciék ötletére iratkoztunk be, és jól érezzük magunkat. Akárho-
gy is történt, élni kell. A romokat el kell takarítani. Tegnap még 
meglehetősen szervezetlen volt a dolog, Ma már jobban ment, 
több lapátunk és autónk volt…

b) sortüzek és megtorlás

December első felében a társadalomnak még volt ereje arra, hogy 
kifejezze ellenállását. Mindenfelé tüntetések zajlottak. Ezek több-
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ségét lőfegyver használata nélkül oszlatták szét. De több esetben 
előfordult, hogy a karhatalmisták a tömegbe lőttek. 

December 8., Salgótarján – Egy szemtanú visszaemlékezéséből:
„… és egyszer csak egy reccsenés, mint amikor egy gyújtózsinór-
nak a végét meggyújtják, és a sercegés végighalad, csak azt lát-
tam, hogy az orosz katonák, akik kezében le volt eresztve a fe-
gyver, hirtelen fölrántják és már lőnek is…láttam, hogy az orosz 
katonák közül volt, aki előre, és volt, aki földre lőtt… Három irá-
nyba lőttek az oroszok, ez biztos. Ki-ki lelkiismerete szerint…Az 
oszlop mögül, ahogy kinéztem, rávillant a tekintetem a harckoc-
sira. A löveg csövét, az ágyúcsövet le-föl mozgatta. Ahogy följebb 
néztem, a légelhárító puska – ami a torony tetejében van – csöve 
elkezdett villogni. És a fejem fölött másfél méterre, … egy három-
méteres szakaszon végighúzott a sorozat az épület falán… Ahogy 
elhallgattak a fegyverek, visszamentem a térre, ami úgy nézett 
ki, mint amikor az ember kukoricával megszórja az utat. Csak itt 
most emberek feküdtek egymás hegyén-hátán, és nagy volt az 
ordítozás, kiabálás. Azt is láttam, ahogy menekülnek, rohantak át 
a kisvasúti sínpáron, de még akkor is lőttek. Akkor már a tanács 
ablakából.”
(Forrás: 1956 krónikája, 203. o.)

A megtorlás jogi háttere

1956. évi 22. sz. törvényerejű rendelet (november 12.)
Lehetővé tette, hogy az ügyész vádirat benyújtása nélkül bíróság 
elé állítsa a vádlottat – gyilkossággal, szándékos emberöléssel, 
gyújtogatással, rablással, illetve fosztogatással, továbbá lőfegyver 
jogtalan használatával elkövetett bűntettek esetében –, ha a vád-

lottat tetten érték, vagy a bizonyítékok nyomban a bíróság rendel-
kezésére álltak.

1956. évi 28. sz. törvényerejű rendelet – a rögtönbíráskodási eljá-
rásról (december 11.)
A jogszabály lehetővé tette, hogy bizonyos – előre meghatározott 
– cselekmények ellen gyorsított eljárással igen súlyos, gyakran ha-
lálos ítéleteket hozzanak, s azokat rövid időn belül végre is hajtsák. 
A rendelet indoklása:
„Az a körülmény, hogy nagy mennyiségű lőfegyver van ellenfor-
radalmi elemek, hivatásos bűnözők, felelőtlen zavarkeltől és fegy-
vertartásra nem jogosult más személyek birtokában, akadályozza 
a rend helyreállítását, és veszélyezteti az állampolgárok személyi, 
valamint vagyonbiztonságát. Népköztársaságunk ellenségei fegy-
verek birtokában gyilkosságok elkövetésétől sem riadnak vissza, 
és megfélemlítik azokat a becsületes dolgozókat, akik békés alkotó-
munkájukkal egész népünk érdekeit kívánják szolgálni. A becsü-
letes dolgozók joggal követelnek hathatós intézkedéseket ennek a 
tűrhetetlen állapotnak megszüntetése érdekében.”

A rögtönbíráskodás hatálya az alábbi bűncselekményekre terjedt 
ki: 
„gyilkosság, szándékos emberölés, gyújtogatás, rablás (fosztogatás), 
közérdekű üzemek vagy a közönség életszükségletének ellátására 
szolgáló üzemek szándékos megrongálásával elkövetett bűntett…, 
ezeknek a bűntetteknek a kísérlete, lőfegyver, lőszer, robbanószer, 
illetőleg robbanóanyag engedély nélküli tartása.”

A nagy sietség miatta néhány részlet kimaradt a rendeletből. Eze-
ket két nap múlva új rendelettel pótolták (1956. évi 32. sz. tvr. – a 
büntetés meghatározása)



„A rögtönítélő bíróság, ha a terheltet a rögtönítélő eljárás alá tar-
tozó valamely bűncselekményben bűnösnek nyilvánítja, ítéletében 
egyúttal halálbüntetést szab ki.”
„… ha a köznyugalom helyreállítása és a társadalom rendjére vé-
delme halálbüntetés alkalmazását nem teszi szükségessé, a rögtön-
ítélő bíróság halálbüntetés helyett tíztől tizenöt évig terjedő bünte-
tést szab ki.”
„a kegyelmi kérvénynek a büntetés végrehajtására nincs felfüg-
gesztő hatálya, a büntetést az ítélet kihirdetésétől számított 2 órán 
belül végre kell hajtani.”
(Idézi: 1956 krónikája 204. o.)

December 15-én meg is hozták az első statáriális ítéletet. 

c) Nagy imrének és társainak a sorsa

részletek különféle hivatalos nyilatkozatokból (1956. november 
– 1957. április)
( História, 1989. 4–5. 60. o.)

„Nekem, aki miniszter voltam Nagy Imre kormányában, teljes 
nyíltsággal meg kell mondanom, hogy személyes meggyőződésem 
szerint sem Nagy Imre, sem politikai csoportja nem akarta az el-
lenforradalmi rendszert tudatosan segíteni.”
(Népszabadság, 1956. nov. 12., Kádár János beszéde)

„Kádár János, a kormány elnöke a küldöttségeknek kijelentette, 
hogy Nagy Imrét nem tartja olyan embernek, aki tudatosan segí-
tette volna az ellenforradalmat, hanem elsodorták az események. 
Nagy Imre nincs letartóztatva. Saját elhatározásából hagyta el a 
Parlament épületét, és sem a kormány, sem a szovjet csapatok nem 

kívánják korlátozni mozgásszabadságát. Csak tőle függ, hogy részt 
vesz-e a politikai életben.”
(Népszabadság, 1956. nov. 14., Munkásküldöttségek Kádár Jánosnál)

„… az ügy jugoszláv vonatkozású diplomáciai részét lezárva, Nagy 
Imre és társai eredeti, saját kívánságát figyelembe véve lehetővé 
tettük, hogy elhagyják a Magyar Népköztársaság területét… no-
vember 23-án Románia területére távoztak. Mi ígéretet tettünk, 
hogy velük szemben – az általuk utólag is elismert – múltbeli sú-
lyos cselekményeiért büntető eljárást nem indítunk. Ezt be is tart-
juk. Távozásukat sem tekintjük örök időkre szólónak.”
(Népszabadság, 1956. nov. 27., Kádár János beszéde)

„Az októberi események keletkezésében és azok tragikus fordula-
tában súlyos szerepet játszott a korábbi években kialakult és állan-
dóan növekvő pártellenzéknek az a szárnya is, amely Nagy Imrét 
és Losonczy Gézát választotta zászlajául. A pártellenzék e csoport-
jának tevékenysége pozitívnak tekinthető mindaddig, amíg har-
cuk – az egész ellenzékkel együtt – a Rákosi-Gerő klikk politikája 
ellen irányult.”
(Népszabadság, 1956. december 8.)

„Szilárdan el kell határolnunk magunkat a Rákosi-féle szektás po-
litikájától, és nem kevésbé a Nagy Imre–Losonczy-csoport osztály-
áruló politikájától.”
(Népszabadság, 1957. jan. 31., Kádár János beszéde)

„Mi leszámoltunk és leszámolunk a Rákosi-féle szektarianizmus-
sal is, amely a tömegektől szakította el a pártot, leszámoltunk és 
leszámolunk a Nagy Imre-féle osztályárulással is, amely az összes 
dolgozóktól elszakította a pártot, és az ellenforradalom prédájának 
dobta oda a népet.”
(Népszabadság, 1957. febr. 5., Kádár János beszéde)
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„Párttagságunk egyre világosabban látja a Nagy Imre–Losonczy-
csoport áruló tevékenységét, és az a véleménye, hogy sikeres elő-
rehaladásunk előfeltétele a jövőben is az lesz, hogy e csoport anti-
marxista nézeteit véglegesen felszámoljuk. 
(Népszabadság, 1956. febr. 28., az MSZMP Ideiglenes Központi Bi-
zottságának február 26-i határozata)

1957. április 4-én a külföldi sajtó képviselői előtt tett nyilatkozatá-
ban Kádár János kijelenti: „Nem lesz per Nagy Imre ellen, jóllehet 
helyzete kényes.”
(Az igazság a Nagy Imre ügyben, Bp. 1989. 16. o.)

Nagy Imréék elhurcolása és pere

November 4-ének hajnalán Nagy Imre rövid rádióbeszédben je-
lentette be, hogy a szovjet csapatok támadást indítottak a főváros 
ellen. A reggeli órákban családjának tagjaival, több munkatársával 
és azok hozzátartozóival a jugoszláv nagykövetségen kapott mene-
dékjogot. A következő 18 nap folyamán tárgyalások folytak a Ká-
dár-kormány és a jugoszláv vezetők között Nagy Imréék további 
sorsáról. Kádár követeléseit – Nagy és Losonczy mondjon le, ismer-
jék el a „Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány” legitimitását, gya-
koroljanak nyilvános önbírálatot, és adjanak írásos garanciát arra, 
hogy nem lépnek fel az új kormány ellen –  Szoldatics jugoszláv 
nagykövet közvetítette Nagy Imrének, aki valamennyi követelést 
visszautasította. Miután Kádárék sértetlenséget ígértek a menekül-
teknek, a jugoszláv kormány beleegyezett, hogy a csoport elhagyja 
a nagykövetség épületét, és menedékjogot adott nekik Jugoszlávia 
területén. Kádár november 21-én elfogadta a jugoszláv nyilatkoza-
tot, ezután pedig a Nagy Imre-csoport úgy döntött, hogy távozik 
a nagykövetségről és hazatér. November 22-én kora este egy autó-
busz szállította volna haza a családokat, de ehelyett a mátyásföldi 

szovjet parancsnokságra vitték őket, másnap pedig egy szovjet ka-
tonai repülőgépen Romániába szállították a csoportot. 
Miközben a forradalom leverését követő terrorhullám egyre erő-
södött, és megkezdődtek a koncepciós perek, a Kádár-féle vezető-
ségen belül és a kommunista országok vezetői között viták foly-
tak arról, hogy Nagy Imrét politikai vagy bírói ítélettel sújtsák-e. 
Emellett magyar és román tisztségviselők több ízben is megpró-
bálták a Bukaresthez közeli Snagov pártüdülőjében házi őrizetben 
tartott Nagy Imrét rábírni arra, hogy fogadja el Kádárék 1956 no-
vemberében támasztott követeléseit. A csoport vezető tagjait 1957 
nyarán hozták haza, de a magyar és a szovjet vezetés ekkor még 
nem szánta el magát véglegesen a Nagy Imre-per megindítására, 
noha a kihallgatások folytak; a vádemelés végül 1958. január 28-án 
történt meg. A tárgyalás február 6-án kezdődött, majd hamarosan 
–  a tanácsvezető bíró, Radó Zoltán betegségére való hivatkozás-
sal – félbeszakadt. Márciusban Kádár János Belgrádban találkozott 
Joszip Broz Titóval, aki megpróbálta rávenni arra, hogy a lengyel 
Gomulkához hasonlóan próbáljon némileg önállóbb politikát foly-
tatni. Áprilisban Nyikita Hruscsov látogatott Magyarországra, és 
egy beszédében megdicsérte Kádárt, amiért nem akart –  Titóhoz 
hasonlóan –  jobb viszonyba kerülni a „nyugati imperialistákkal”; 
június elején Hruscsov Szófiában kapitulánsnak és árulónak bé-
lyegezte a Nagy Imre-csoportot. Ezután, június 9-én folytatódott a 
per, immár a sztálinista vérbíró, Vida Ferenc vezetésével. Hat nap-
pal később, június 15-én, vasárnap késő délután hirdettek ítéletet. 
Nagy Imrét és vádlott-társait (Donáth Ferencet, Gimes Miklóst, Til-
dy Zoltánt, Maléter Pált, Kopácsi Sándort, Szilágyi Józsefet, Jánosi 
Ferencet és Vásárhelyi Miklóst) bűnösnek találták a „népi demok-
ratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben”, Nagy 
Imrét hazaárulásban, Kopácsit és Malétert katonai zendülésben is. 
Nagy Imrét, Gimes Miklóst és Maléter Pált halálra, Donáth Ferencet 
12 évi, Tildy Zoltánt 6 évi, Kopácsi Sándort életfogytiglani, Jánosi 
Ferencet 8 évi, Vásárhelyi Miklóst 5 évi börtönre ítélték. Szilágyi Jó-



zsef ügyét korábban különválasztották, és őt egyéni perben ítélték 
halálra; 1958. április 24-én végezték ki. A Nagy Imre-per vádlottja 
volt Losonczy Géza is, ő azonban 1957. december 21-én a börtön-
ben tisztázatlan körülmények között meghalt. Nagy Imrét, Gimes 
Miklóst és Maléter Pált 1958. június 16-án hajnalban a Kozma utcai 
Gyűjtőfogház udvarán kivégezték. A holttesteket Budakeszi kör-
nyékén ásták el, majd 2-3 évvel később a rákoskeresztúri közteme-
tő legtávolabbi, gondozatlan 301-es parcellájában, más kivégzettek 
között, jeltelen sírban temették el. 

(A Britannica Hungarica szócikke alapján)

P9  Segédletek a forradalom többlépcsős átértékelésének 
bemutatásához	

A Népszabadság 1956. november 23-ai cikke

október 23-ra emlékezünk

Emlékezzünk a mai napon rájuk – a hősökre –, akik egy hónapja min-
den becsületes magyar akaratát együvé fogva életüket tették rá, hogy 
meghallja végre a világ: a magyar népnek elege volt a Rákosi–Gerő-
féle uralomból. Nagy ár volt érte fiatal életük, de hősi haláluk egy 
egész nemzet szabadságának záloga lett. A magyar nép ezért híven 
őrzi, szívébe zárja emléküket és nem feledi a bűnös múltat, amelyből 
minden békés erőfeszítés ellenére végül is csak egy nagy nemzeti 
mozgalom ezrek és ezrek halála árán válthatta meg a magyar népet.

A mai nap a nemzet megemlékezésének és tiszteletének ünnepe 
mindazért, amit egy hónappal ezelőtt a tiszta ügyért, a magyar nép 
felemelkedéséért indult mozgalom ifjú harcosai zászlójukra tűztek. 
Erősítsen meg bennünket ez az ünnep abban, hogy a Rákosi–Gerő-
féle önkény ellen, az ország függetlenségéért, a párt és a szocializmus 
ügyének tisztaságáért, az igazi munkáshatalomért, a paraszti biztonsá-
gért, az értelmiség, az írók jó ügyéért harcoló ifjak célkitűzéseit ebben 
az országban minden becsületes embernek támogatnia kell. 

Legyen ennek az elhatározásnak, az október 23-i mozgalom tiszta cél-
jaiért való tettrekészségünknek méltó kifejezése, hogy ma, november 
23-án délután 2 és 3 óra között néma tisztelettel adózzunk a nemzeti 
mozgalom hőseinek.

(Forrás: 1956 krónikája, 189. o.)
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Az 1980-as évek második felében kibontakozó ellenzéki mozga-
lom – főként a forradalom, majd a kivégzés 30. évfordulója után 
– egyre határozottabban követelte Nagy Imre és társai rehabilitá-
lását, valamint méltó újratemetését. Kádár János pártfőtitkársága 
idején az ügy nem lehetett nyilvános vita tárgya, de utóda, Grósz 
Károly 1988 nyarán már felvetette, hogy a kivégzettek családjának 
körében sor kerülhet az újratemetésre anélkül, hogy a hatalom át-
értékelné 1956 miniszterelnökének szerepét. A szocialista rendszer 
mind gyorsabb felbomlása oda vezetett, hogy 1989 februárjában a 
Magyar Szocialista Munkáspárt egyik vezetője, Pozsgay Imre az 
1956. október–novemberi eseményeket népfelkelésnek nevezte. Az 
ezt követő, párton belüli viták tovább folytak, de ekkor már nyilvá-
nos, ünnepélyes temetésre készült a Történelmi Igazságtétel Bizott-

sága vezette mozgalom. A sírokat és a kivégzettek maradványait 
azonosították, 1989. június 16-án a Hősök terén több mint kétszáz-
ezer ember –  köztük Németh Miklós miniszterelnök –  jelenlétében 
megtartották Nagy Imre, Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maléter 
Pál, Szilágyi József és „az ismeretlen forradalmár” gyászszertartá-
sát, majd a 301-es parcellában újratemetését. A Magyar Népköztár-
saság Legfelsőbb Bírósága 1989. július 6-án –  csaknem ugyanabban 
az órában, amikor meghalt Kádár János –  törvénytelennek nyilvá-
nította a Nagy Imre és társai elleni pert, és kimondta valamennyi 
vádlott ártatlanságát.

(A Britannica Hungarica szócikke alapján)
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