
1956 Pestszentlőrincen

Osztály: 6.....

csapat neve: ............................................

csapattagok:
..........................................................................................................

i. Helyszín. Bokányi Dezső utcai (ma Bókay Árpád)
Általános iskola (Wlassics Gyula utca 69.)
Az iskola nemzetőr csoport központja volt a novemberi szovjet támadás 
idején. Itt tartottak fogva a nemzetőrök két, az Üllői úti harcok közben 
elfogott szovjet katonát. November 8-án Szántó Farkas Béla, 
a Béke tér közelében lévő Stromfeld Aurél laktanya tisztje – a felkelők 
kérésére – ide jött egyeztetni, koordinálni az összegyűlt fegyveresekhez. 
Ekkor akadályozta meg a két fogoly kivégzését. Ennek ellenére 1958-ban a 
fegyveres ellenállásban való részvételért elítélték és kivégezték.

1. Mi volt a fegyveres forradalmárok megnevezése? ......................................................................................
(két jó megoldást is találtok a szövegben)

ii. Helyszín.  A régi városháza épülete.
A régi városháza Batthyány utcai bejáratával 
szemben állva, balra látható emléktábla. 
(Batthyány utca 59.)

A márványtáblát 2004-ben Záhorzik Nándor készítette.
Központi felirata:  Az 1956. október 30-án demokratikusan 
megválasztott pestszentlőrinci ideiglenes forradalmi nemzeti bizottság meghurcolások következtében 
elhunyt mártír elnökének és tagjainak tiszteletére.
A táblán a forradalmi nemzeti bizottság 26 tagjának nevét és foglalkozását olvashatjuk.  Az ’56-os kerületi 
Ideiglenes Forradalmi Bizottság emléktábláját a régi városháza épületének Batthyány utcai homlokzatán 
helyezték el. 1956-ban ebben az épületben működött Budapest XVIII. kerületének Tanácsa, innen irányí-
tották a kerületet.  A pestszentlőrinci ideiglenes forradalmi nemzeti bizottság ezért ülésezett itt. 
Ma ebben az épületben működik a kerületi polgármesteri hivatal néhány osztálya és a kerületi kormány-
hivatal központja.
Nézzétek meg az emléktáblát!
1. Ki volt a Forradalmi Bizottság elnöke?                                              2. Mi volt az Ő foglalkozása?

.........................................................................................        ..........................................................................................
3. Mi volt a foglalkozásuk a bizottság tagjainak? Írjatok hármat, és az egyikhez írjatok magyarázatot 
(orvos: betegeket gyógyít)!

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................



iii. Helyszín.  A Magyar Dolgozók Pártjának székháza. 
A XViii. kerületi Pártház 
A hatalom szimbolikus épülete  
(Vöröshadsereg útja 131., ma Üllői út 453.)

A díszes, emeletes épületben eredetileg pékség működött, 
hátul volt a sütöde, elől, a földszinten a bolt,  az emeleten 
lakott a pékmester és a családja.  Az épületet elvették tőlük 
és pártházzá alakították. 
Az 1950-es években ez volt a hatalom helyi központja. Innen tudatták az emberekkel a Párt vezetőinek 
akaratát, itt, a Pártházban őrizték az emberekről készített jelentéseket, amelyeken sokszor 
egy-egy család boldogulása múlott. Ezért az épület a hatalom szimbóluma volt, tetején egy nagy, vörös 
csillaggal.  A forradalom kitörése után az emberek a kerületben a hatalom jelképei és tárgyai ellen 
fordultak.  Amikor 1956. október 25-én a helyiek egy csoportja megostromolta és elfoglalta a pártházat.
A védők egy része a bejárati kapun, egy része a hátsó kerítésen keresztül távozott. 
A felkelők/ostromlók leverték az épület tetején lévő csillagot és kidobálták az ablakon keresztül 
a hivatalos dokumentumokat. Ezután többen beköltöztek az épületbe.  A forradalom leverése után, 
egészen 1989-ig újra Pártházként működött. 
A vörös csillag tartószerkezete még mindig látszik középen, a két tetőkiemelés között. 
1990 után volt benne klub, étterem, biztonsági cég és iskola, ma a tankerület és az adóhatóság 
használja az épületet. 

1. Szerintetek melyik jelkép lehetetett az épület tetején, melyet a forradalmárok levertek? 
Karikázzátok be! 

 

2. Ez az épület régen pékségnek épült, majd volt étterem, klub, iskola és lakóház is.
Ti minek használnátok, ha megüresedne ez a ház? Miért?

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Menjetek ki a Kossuth térre!

Az új, színes térkép alapján keressétek meg a szökőkutat a téren! 
Álljatok meg a szökőkút mellett!



iV.  Helyszín.  A szökőkút mellett.
A lebontott szovjet hősi emlékmű helye 
a Kossuth téren. 
1934-től országzászló állt ezen a helyen, zászlórúdján a magyar 
lobogóval. De ezt 1945 után szovjet hősi emlékművé alakítot-
ták át, a zászlórúd helyére vörös csillag, a talapzatra orosz felirat 
került. 1956-ban megrongálták a szovjet emlékművet és leverték 
a tetejéről a vörös csillagot.  A forradalom után a szovjet hősi 
emlékművet helyreállították. 1970-ig állt itt, akkor egy 1945-ös 
felszabadulási emlékmű került a helyére. Ezen lány és galambok 
voltak láthatóak. Ezt az utolsó, rossz állapotú emlékművet 
2018-ban bontották el.

1. Fordítsatok hátat az iskolának, keressétek meg a kukát, ami a 
szökőkúthoz közel, az Üllői út felé van és ettől lépjetek harminc 
lépést! Itt állt a képen látható szovjet hősi emlékmű. 
Jelöljétek be egy nagy X-szel a térképen, hol állt!  

2. Ti milyen emlékművet képzelnétek el az 56’-os hősök tiszteletére? Alkossatok szoborcsoportot,  
és kérjétek meg a tanárotokat, hogy fotózzon le titeket! 

V. Helyszín.  A rendőrkapitányság. 
Dohnányi ernő zeneiskola - 1956-ban 
a XViii. kerületi rendőrkapitányság - épülete 
Gyöngyvirág (1956-ban Ságvári Endre) utca 10.
Menjetek be a kiskapun a zeneiskola kertjébe!

Itt működött a XVIII. kerületi rendőrkapitányság az 1950-es 
években. Október 24-én este 40-50 fő követelte az épület 
előtt a fegyverek kiadását. Mivel fegyvert nem kaptak, fél óra 
elteltével elvonultak. Október 25-én innen indult a pártházhoz 
a rendőrök egy csoportja. Mivel a pártház ostroma békés mederben zajlott, nem kellett beavatkozniuk 
egyik fél oldalán sem. Ezután az ostromlók és a rendőrök együtt jöttek át ide, a rendőrkapitányságra, ahol 
sikerült megegyezniük a kerület közbiztonságának közös védelméről. Ezután, október 26-tól itt működött 
a rendőrség és nemzetőrség közös parancsnoksága Papp Sándor rendőrkapitány vezetésével.  
Az épületben ma a kerületi Dohnányi Ernő Zeneiskola működik, a nemzetőrség emlékét az előkertben 
felállított tábla őrzi.  A szárny alakú márvány emléktáblát Árvay Zolta készítette 2006-ban.  Az emléktáblát 
bronzból készült lyukas zászló és Kossuth címer díszíti. 

1. A forradalom két szimbóluma látható az emléktáblán, nevezzétek meg 
ezeket! 
...........................................................................................................................................................................................

2. Szerintetek mire hasonlít az emléktábla alakja? 

..........................................................................................................................................................................................

sétáljatok a színes térkép segítségével a 8-as számmal jelzett épületig! 
Menjetek be a kiskapun a zeneiskola kertjébe! itt találtok egy újabb 1956-os emléktáblát.



A következő állomásig menet közben: 
A Sztehlo Gábor (1956-ban Steinmetz Miklós) Gimnázium 
épülete a zeneiskola épületével szemben, a tér sarkán talál-
ható.  Az épület pincéjében (alagsorában) a forradalom idején 
elsősegélyhely működött.  

Játsszátok el! A csapat egyik tagjának lába 
megsérült, két társatok segítsen neki eljutni 
a következő helyszínre!

Vi. Helyszín.  szabadtéri színpad
A szabadtéri színpad helyén ma az 1848/49-es emlékmű áll. 
A Kossuth tér hátsó, Thököly úthoz közel eső sarkánál látható ma az 
1848/49-es emlékmű, Petőfi Sándor arcképével. 
Az 1950-es években ezen a területen szabadtéri színpad állt.
1956. október 30-án ide gyülekezett a kerület népe, hogy megválassza 
a kerületet irányító forradalmi bizottság elnökét és tagjait.  A gyűlésen 
választották meg azt a 26 embert, aki a forradalom leveréséig a kerület 
ellátásáért mindent megtett. Vezetőjük dr. Balogh György lett. 

Dr. Balogh György ügyvéd, a forradalmi bizottság elnöke
A nyugdíjas tanácselnök kérésére vállalta a kerületi ellátást irányító 
forradalmi nemzeti bizottság vezetését.  A kerület főterén, a Kossuth 
téren szervezett gyűlésen választották meg.  A forradalom idején 
a bizottság tagjaival megfeszített erővel dolgozott azon, hogy a kerületben élőkhöz eljusson az ennivaló, 
legyen orvosi ellátás. 1957-ben letartóztatták. Hosszú fogság után, még a per befejezése előtt meghalt.

A Kossuth téren álló gimnázium két diákja, Bősz Jenő és Mervel Ferenc készítette el a forradalom alatti 
helyi információforrást (mivel Facebook, Instagram és Twitter még nem létezett), a lőrinci Újságot. 
A kerületiek ebből értesülhettek a legfontosabb helyi történésekről.

1. Képzeljétek el, hogy Ti is nagygyűlést szerveztek egy fontos, sokakat érintő témában. 
Fogalmazzátok meg a témáját, adjátok meg a helyét és a lehető legpontosabb időpontját!
(pl. téma: Legyen hosszabb az őszi szünet! helyszín:  A Piros iskola tornaterme. Időpont: 2019.október 22.)

Téma: .............................................................................................................................................................................

Helyszín:.....................................................................................................................................................................

Időpont:.......................................................................................................................................................................

2. Ti milyen foglalkozású embereket választanátok a Forradalmi Bizottság tagjai közé? Írjatok háromfélét!
Az egyik foglalkozást indokoljátok meg, miért? (pl. katona, értsen a fegyverekhez, hogy az emberek biz-
tonságát biztosítani tudja) 

..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

A térkép segítségével menjetek el a B betűvel jelzett pontig!



Ha végeztetek a feladatokkal:

+ Helyszín. A Kossuth téri térképen 1 számmal jelölt Pavilon sarkán a kerületi forradalom eseményeit 
összefoglaló kiállítást láthattok. Ha van még időtök, nézzetek be, itt fotókon bemutatjuk a kerületi 
utcákon járó szovjet tankok, fegyverek és néhány forradalmár fotóit.



üllői út

RENDőRKAPitÁNYSÁG

KOSSUtH tÉR

PÁRtHÁZ

SZABADtÉRi 
SZÍNPADSZOVJEt EMlÉKMŰ 

A Kossuth tér légifotója 1960 körül


