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1. Állítsd párba az események leírását a hozzá tartozó képekkel!  
(Egy  eseményhez egy kép tartozik.) (8 pont) 

 
 

http://mandadb.hu/tart/mcitem/431339
http://mandadb.hu/tart/mcitem/431339


1. A szolnoki egyetemi kar diákgyűlésén forradalmi hangulat alakult ki 
2. A Marica grófnő előadás félbeszakadt, Varga D. József elszavalta a Nemzeti dalt 
3. Szabó „Floki” József beszél a tüntetőkhöz 
4. Nagygyűlés 
5. A Táncsics utcai szovjet emlékművet ledöntötték. 
6. A ledöntött Hősök téri emlékművet végül légkalapáccsal zúzták össze. 
7. Középiskolás tanulók megrongálták a felszabadulási emlékművet . 
8. Megválasztották a Forradalmi Munkástanácsot. 

 
2. Véleményed szerint mi bizonyítja, hogy Kálmán István, az MDP megyei első titkára, aki bár 
személyesen hívta össze október 26-ra a nagygyűlést és kezdeményezte a forradalmi 
munkástanács megalakítását, nem a forradalom oldalán állt? (5 pont) 

 
3.  Nevezd meg a képen látható személyeket! (6 pont) 

A.  

 

B.  

 

C.  

 

D.  

 



E.  

 

F.  
 

 

4. Állítsd párba a megnevezett személyeket és az eseményeket! (6 pont) 
Egy eseményhez több név is tartozhat. 
 

I. A szovjet Forgószél hadművelet elindítása 
II.Az 1956. december 6-i magyar-szovjet vízilabda 
mérkőzés, amely a „melbourne-i vérfürdőként” vált 
ismertté a világsajtóban. 
III. 1956. október 26-án megalakult Szolnokon a 
Forradalmi Munkástanács 
IV. A katonai repülőtérre kiérkező civil tömeg megállítása 
1956. október 26-án. 
V. 1956. október 26-án délelőtt a Városháza erkélyén a 
színház egyik művésze elszavalta a Nemzeti dalt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Az interjú megtekintése után válaszolj az alábbi kérdésekre! (6 pont) 

 
(URL: http://www.emlekpontok.hu/hu/vetito/interju-dr-kiraly-ferenccel) 

A) A budapesti egyetemisták és főiskolások miért a Bem szobrot jelölték meg az október 23-i 
demonstráció helyszínéül? (1 pont) 

B) A fővárosi felkelők egyik ellenállási központja a Tűzoltó utcában alakult ki. Ki volt a 
parancsnokuk? (1 pont) 

C) Hogyan használták ki a forradalmárok a városi helyszínt a szovjet tankok elleni 
támadáshoz? (2 pont) 

D) Mi lett a parancsnok sorsa a megtorlás során? (1 pont) 
E) Milyen körülménynek köszönheti Király Ferenc, hogy nem börtönözték be? (1 pont) 

 
6. Válaszolj az alábbi kérdésekre! (8 pont) 
A) Ki volt Szolnok védelmi parancsnoka? (1 pont) 
B) Milyen büntetést kapott a forradalom leverése után? (2 pont) 
C) Melyik utcában és mikor állítottak tiszteletére emléktáblát? (2 pont) 
D) Ki volt a pesti forradalmi események szolnoki áldozata, akit a Petőfi Kör saját halottjának 
tekintet? (1 pont) 
E) Melyik utcában és mikor állítottak tiszteletére emléktáblát? (2 pont) 
 
7. A kép alapján válaszolj az alábbi kérdésre! (6 pont) 

 
A) Hol állt a képen látható emléktábla? (1 pont) 
B) Mikor érkezett Szolnokra Kádár János 1956-ban? (1 pont) 
C) Hol egyeztetett a helyi pártfunkcionáriusokkal? (1 pont) 
D) Milyen szerepet töltött be a Megyeháza 1956. november 4-6. között? (2 pont) 
E) Miért nem tükrözi a valóságot az emléktáblák szövege? (1 pont) 
F)  

 



8. A kép alapján válaszolj az alábbi kérdésre! (2 pont)  

 
A) Melyik intézmény falán állt a képen látható emléktábla? (1 pont) 
B) Miért nem tükrözi a valóságot az emléktábla szövege? (1 pont) 

 
9. A források tükrében válaszolj az alábbi kérdésekre! (6 pont) 

 
 

A) Mivel indokolta a Kádár-kormány a szovjet csapatok beavatkozását? (2 pont) 
B) –Milyen eszközökkel igyekezett a szovjet hadsereg visszaállítani a rendet és leszerelni a 

polgári lakosságot? (2 pont) 
C) Véleményed szerint miért volt szükség a fegyverek beszolgáltatási határidejének 

meghosszabbítására? (2 pont) 
 

 
10. Szolnokon az ellenállás formái 1956. november 4. után (10 pont) 
 
 


