
1956 Pestszentlőrincen

Osztály: 5. ......

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

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

i. Helyszín.  A Beloiannisz laktanya régi épületei 
(A Kappel Emília utca 6. alatti üres telek sarkával - ahol 
a házszámtábla egy rúdon van - szemben) 

A laktanya régi épületeiből ma már csak néhány látható.  
A Kappel Emília utcától kicsit távolabb eső, sárgára festett 
egykori főépület ma elég rozoga állapotban van, miközben 
körülötte egyre több új lakóházat, elsősorban emeletes tár-
sasházakat építettek.  A világos színű, a Kappel Emília utca páratlan oldalán álló régi laktanyaépület kicsit 
jobb állapotban maradt meg. 

 Az 1950-es években épült, a ferihegyi repülőtér védelmét szolgáló magyar laktanyát a forradalmárok 
október 24-én, a délelőtti órákban támadták meg. Fegyverek és szállítóeszközök kiadását követelték. 
Mivel ez nem történt meg, a Halomi úti főkaput betörték, illetve átmásztak a kerítésen, majd kézi-
fegyvereket és egy teherautót vittek magukkal. Utóbbit még aznap visszavitte a sofőr. Október 26-án 
a katonai járőr a laktanya közelében több foglyot ejtett, akiket 29-én, az amnesztia meghirdetése után 
elengedtek.  November 4-én a magyar katonák többsége elhagyta a laktanyát, ahová november 5-én fegy-
veres civilek vonultak be.  A szemben lévő Szent Imre-kertvárosból érkező családok ládaszám készítettek 
Molotov-koktélokat a forradalmároknak a laktanyában talált palackokból, benzinből. Kanócnak való 
rongyot otthonról hoztak. 
A laktanyát november 9-én szovjet csapatok lőtték, a főépület is több találatot kapott.  Majd az esti 
órákban elfoglalták az üresen álló objektumot.  A laktanyát a forradalom leverése után a szovjet csapatok 
használták több mint harminc éven keresztül.  A Halomi úti oldalon három, négyemeletes tiszti lakóházat 
építettek az 1980-as években. Ezek lakásait a szovjet csapatok kivonulása után kerületi igénylők kapták 
meg.  Az egykori laktanya területén több utcát is létesítettek, ezek egyike a Kappel Emília utca.

1. Jelöljétek be egy nagy X-szel a régi légifelvételen a szöveg és a helyszínen látottak alapján, hogy hol van 
a Kappel Emília utca 6!

2. Milyen színű most a laktanya egykori főépülete?

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

3. Kik építették a laktanyát? A helyes választ húzd alá!       magyarok - szovjetek

4. Kik használták a laktanyát a forradalom leverése után? A helyes választ húzd alá!  magyarok - szovjetek



ii. Helyszín. Hargita tér, 1956-os emlékmű

F. Kovács Attila tervei alapján, 2012-ben készítették el bazalt-
ból.
A forradalomban és az azt követő megtorlásokban elhunyt 
magyar áldozatok nevével vésett kis bazalt kockákból álló nagy 
kocka.  A kis kockák egykor a kerületi útjait fedték. Szemben,
a fő oldalon a kockákból kialakítva, bemélyítve az “1956” 
felirat, az átellenes oldalon pedig a téren, az emlékmű mögött 
álló Trianoni emlékkereszt körvonala látható.  Az emlékmű 
célja mindazoknak emléket állítani, akik az 1956-os forradalomban hősi halált haltak.  A hősök és az áldo-
zatok ne legyenek névtelenek, csak egyszerű statisztikai adatok, legyen egy központi, mindenki számára 
ismert emlékhelyük.
Az avatáskor 2294, a 2014-es évforduló idején 2540 név szerepelt az alkotáson (köztük 59 kerületi), 
a nevek alatt a születés és a halál évszámával. 
Tetején minden novemberben meggyújtják az emlékezés lángját. 

1. Az emlékmű kockaköveinek fontos feladata volt a forradalom idején. 
Szerintetek mire használták őket?

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

2. Veres  Teréz a forradalom egyik pestszentlőrinci áldozata. Keressétek meg a nevét az emlékmű 
kereszttel alakú bemélyedésében! Számoljátok ki, mennyi idős volt! 

............................... éves
3. Keressetek az emlékművön még két 20 év alatti áldozatot! Írjátok le a nevüket és azt, hogy 
mi a születési évük!

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

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

Hány kocka széles a nagy kocka egy oldala? ....................................................

A Brassó utcában
Figyeljétek meg! 
Miközben a következő állomás felé haladtok, a sok családi 
ház között látni fogtok egy emeletes társasházat, ahol 
több család él együtt. ez a ház az 1950-es években épült, 
a forradalom előtt néhány évvel.  Melyik ez az épület?

............................................................................................................utca ..........-..........házszám

A Halomi úton
Miközben haladtok a következő állomás felé a Halomi úton, ha bal kéz felé meglátjátok az 
új lakóépületek mögött a régi sárga laktanyaépületet, egészen a következő utca sarkáig 
vigyázva osonjatok, nehogy meglássanak benneteket az őrök!



iii.  Helyszín.  A 41-es számú rendőrőrs helye 
(Nagyenyed utca 6.)
A 41-es számú rendőrőrs épülete a forradalom idején a Nagy-
enyed utca 4–6. szám alatt, a Szent Imre-kertváros szélén állt, 
azóta lebontották. 
Október 23-tól a kerület rendőreit a Kossuth tér melletti kerületi 
kapitányságon vonták össze, ezért ez az épület őrizetlenül ma-
radt. Már október 24-én fegyveres fiatalok foglalták el.  Az egyez-
mény megkötése után a rendőrség és a nemzetőrség közösen 
használta. Innen ellenőrizték a Béke térig az Üllői utat.  A járőröző 
nemzetőrökhöz katonák is csatlakoztak a laktanyákból. 
November 4. után civil fegyveresek harcoltak a környéken a szovjet csapatok ellen. 

Az Üllői út (1956-ban Vörös Hadsereg útja)
Budapest határától egészen a város közepéig, a Nemzeti Múzeumig vezető sugárút. Nem véletlenül 
hívták sokáig a Vörös Hadsereg útjának, ugyanis 1956-ban ezen az úton indult több száz tank Budapest 
elfoglalására, a forradalom leverésére. A kerületben több ponton próbálták őket megállítani, elsősorban 
a nagyobb vasúti kereszteződésekben. Egy visszaemlékező azt mesélte, hogy amikor a novemberi szovjet 
támadás egyik napján át szeretett volna menni a szemben lévő mellékutcába, kilesett az Üllői útra, de 
döbbenten lépett vissza, ugyanis az úton, ameddig csak ellátott, mint egy mai forgalmi dugóban, szorosan 
egymás után tankok álltak, lépésben haladtak a város közepe felé.

A t54/t55 harckocsi adatai:
Személyzet 4 fő
Hosszúság 9 (lövegcsővel)
6,37 (páncéltest) m
Szélesség 3,27 m
Magasság 2,4 m
Tömeg 41 500 kg

1. Feladat
Alkossatok riadóláncot! Meg kell lesni az Üllői úton 
haladókat! 
A rendőrőrstől az Üllői útig álljon az egész osztály egy sorba.  A sor végén, az Üllői utat figyelő minden-
képpen maradjon a kerítés vagy a trafik sarkánál, takarásban. Ő számolja meg, hogy hány gépjármű halad 
el fél perc alatt a belváros felé. Semmiképpen sem léphet ki még az Üllői úti járdára sem! Az információt 
a lehető leggyorsabban és leghalkabban kell tovább adni a rendőrőrsnél álló utolsó társatokig.  
A másodperceket egy kijelölt diák számolja hangosan.  
Minden csoport írja ide a közösen összegyűjtött számadatot!

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

Hányas számú villamos jár az Üllői úton ezen a szakaszon?  ................................................................................

A rendőrőrs ma már lebontott épülete

Tank, azaz harckocsi az Üllői úton



iV. Helyszín. Béke tér, az egykori moziépület 
(ma Liget szerelvényáruház a Rudawszky utca sarkán) 

November 4-én, a szovjet támadást követően kora reggel vegyes, 
helyi lakosokból, a közeli laktanyákból hazafelé induló katonákból 
és nemzetőrökből álló csoport gyűlt össze a téren. Négy löveget 
hoztak ki az Üllői út Vecsés felőli végén lévő Stromfeld Aurél 
laktanyából. Egy ágyút a mai sarki élelmiszer áruház elé állítottak, 
egy másikat pedig az Üllői út és a Nagybánya utca sarkára (ahol az 
50-es villamos vonalának végén az ütközőbak található). 
A lövegek egy részét katonák kezelték, de a téren voltak fegyveres és fegyvertelen civilek is. 
A forradalmárcsoport a Szabadság (később Liget) mozi épületét (az átalakított épületben ma szerelvény-
áruház működik) szállásként használva egészen november 9-10-ig harcolt. Ekkor a csoport a harc kilá-
tástalansága miatt és a lakosság kérésére feloszlott. 

A Béke téren áll a kerület első 1956-os emlékhelye, amelyet tölgyfa kopjafák 
díszítenek.  A kopjafákkal gyakran találkozhatunk ősi magyar temetőkben, 
régen ezekkel jelölték az egyes sírokat.  A Béke téren három kopjafa áll.  A 
középső 2,5 m magas, két oldalt két kisebb kopjafa, egyiken 1956 kerületi 
hősei és mártírjai, másikon 1956 kerületi áldozatai névsorával. Itt tartják a 
kerületi központi október 23-i megemlékezést.  

Budapest XVIII. kerületében az 1950-es években nem léteztek még bevásár-
lóközpontok, kenyeret a péknél, húst a húsboltban vagy a piacon vásároltak a 
helyi lakosok.  A legtöbb bolt az Üllői út mentén állt, amit az 1956-os for-
radalom idején nagyon veszélyes volt használni, és a közúti és vasúti szállítás 
is szünetelt. November 8-án, két héttel a forradalom kitörése után már 
szinte mindenkinek elfogytak az otthoni tartalékai, így amikor megtudták, 
hogy a Béke tér közeli Fröhling pékség kinyitott, rengetegen gyűltek össze 
kenyérért. Ezt meglátta egy szovjet tank, és a tömeg fölé lőtt.  A lövedék 
eltalált egy közeli oszlopot, így felrobbanva legalább 16 embert megölt és 
sokakat megsebesített. 
Erről a forradalom leverése után sokáig nem lehetett beszélni, ezért volt 
fontos, hogy az első emlékhelyet itt, a tragédia közelében alakítsák ki a kerü-
letben.

A forradalom idején az Üllői út harcszíntérré változott. Gondolkozzatok el 
azon, hogy mit vennétek az élelmiszerüzletben, ha csak életetek kockázta-
tásával jutnátok el oda. 
Maximum annyifélét írjatok, ahányan vagytok a csoportban. Mindenki csak egyfélét javasolhat!

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

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

Az egykori moziépület



Kappel emília utca
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