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• 1956 októberében 
Magyarországon 
békés tüntetéssel 
kezdődő, fegyveres 
felkeléssel folytatódó 
forradalom bontako-
zott ki a Rákosi Má-
tyás nevével össze-
fonódó kommunista 
diktatúra és a szovjet 
megszállás ellen.

AZ MTVA SAJTÓADATBANK-
J Á N A K  Ö S S Z E Á L L Í T Á S A

A budapesti műegyetemisták 
1956. október 22-ei nagy-
gyűlésükön 16 pontban 

foglalták össze követeléseiket, 
másnapra pedig tüntetést szervez-
tek akaratuk nyomatékosítására 
és a lengyel munkástüntetések 
iránti szolidaritás kinyilvánításá-
ra. A követelések között szerepelt 
a szovjet csapatok kivonása Ma-
gyarországról, új kormány létre-
hozása Nagy Imre vezetésével, a 
magyar–szovjet kapcsolatok felül-
vizsgálata, általános, titkos, több-
párti választások, teljes vélemény- 
és szólásszabadság, szabad rádió.

A lyukas zászló 
a forradalom jelképe

A budapesti Petőfi -szobornál tartott 
október 23-ai tüntetésen Rákosi- és 
Gerő-ellenes jelszavak hangzottak 
el, a részvevők követelték a szovjet 
csapatok kivonását. A zászlókból 
kivágták a szovjet mintájú címert, 
így lett a lyukas zászló a forradalom 
jelképe. Aznap este Gerő Ernő, a Ma-
gyar Dolgozók Pártjának (MDP) első 
titkára – akit júliusban állítottak 
Rákosi helyére – rádióbeszédében 
a megmozdulást ellenségesnek, 
sovinisztának, nacionalistának mi-
nősítette, és minden engedményt 
elutasított. A beszéd elhangzása 
után a békés tüntetés szinte órák 
alatt népfelkeléssé, majd – a Ma-
gyarországon tartózkodó szovjet 
csapatok beavatkozása után – fegy-
veres szabadságharccá változott. Az 
esti és éjszakai órákban a fegyve-
res csoportok elfoglalták a Magyar 
Rádió és a pártlap, a Szabad Nép 

székházát, a telefonközpontot, a 
lakihegyi rádióadót, emellett több 
fegyverraktár, laktanya, rendőrőrs 
és üzem is a felkelők kezére került. A 
Dózsa György úton, a mai Ötvenha-
tosok terén ledöntötték az elnyomás 

gyűlölt jelképét, a Sztálin-szobrot. A 
budapesti és vidéki tömegmegmoz-
dulásokat véres atrocitások kísér-
ték. Október 25-én a Parlament előtti 
Kossuth téren a környező épületek-
ből szovjet harckocsik nyitottak tü-
zet a tüntető tömegre, az áldozatok 
pontos száma nem ismert, de száz-
nál többre tehető. Október 30-án 
Budapesten lincselésbe torkollott 
a Köztársaság téri pártszékház ost-
roma. A szovjet csapatok november 
4-ei beavatkozása után a budapesti 
utcai harcok, továbbá a salgótarjáni 
és az egri sortűz követelt számos ha-
lálos áldozatot.

Megpecsételt forradalom

A forradalom sorsát a szovjet 
katonai invázió pecsételte meg 
november 4-én, néhány nappal 
azután, hogy Nagy Imre novem-
ber 1-jén meghirdette Magyaror-
szág semlegességét és kilépését 
a Varsói Szerződésből. A hatal-
mat november 4-én Kádár János 
szovjetek által támogatott Ma-
gyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormánya vette át, a fegyveres 
felkelők utolsó csoportjainak el-
lenállását november 10–11. táján 
törte meg a szovjet túlerő.

Az emlékezés öröme
Az 1956-os forradalom és szabadságharc rövid története

H I R D E T É S

Történelmi érdekességek 
1920-tól napjainkig!

facebook.com/ezer100.ro

Faültetés önkéntesekkel
Kocsánytalan tölgyeket ültet önkéntesekkel szombaton a Pando Egye-
sület a Székelyhodosi Közbirtokosság tulajdonában lévő, mintegy 200 
hektárnyi famentes legelőre. Az ültetésnél egy mobilapplikáció segíti 
majd az önkénteseket. Első körben idén tavasszal Csíkszentdomo-
kos határában 1,2 hektáron 3000 kocsánytalan (Quercus petraea) és 
500 kocsányos tölgyet (Quercus robur) ültettek el. Utána következett 
Csíkrákos, ahol 700 kocsánytalan és 100 kocsányos tölgy került új 
hazájába. Maros megyében Nyomát falu határában 1000 kocsányos 
tölgy került a földbe. Ez utóbbi ültetésnek a területrehabilitáció és 
biodiverzitás-növelés funkciója mellett egy tudományos szerep is jut. 
Mivel ez a régió jóval melegebb klímával rendelkezik, mint a Csíki-me-
dence, a szakértőknek esélyük adódik arra, hogy tanulmányozzák a két 
hely csemetéinek növekedési és túlélési különbségeit. Mint Ungvári 
Csongor Istvántól, a Pando Egyesület tagjától megtudtuk, szombaton 
9 órakor kezdődik a földlabdás, alig 20 centi magas kocsánytalan 
tölgyek elültetése a székelyhodosi területre. Katonai térképek bizo-
nyítják, hogy a szóban forgó terület a múltban fás legelőként szolgált, 
amelyről az elmúlt 100–120 évben eltávolították a több száz éves faál-
lományt. Hektáronként 25 facsemetét ültetnek el, szigorúan betartva a 
Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) legelőkre 
vonatkozó előírásait. A tölgyeket kerítéssel védik meg a vadállomány-
tól és a legelő haszonállatoktól. (Simon Virág)

• RÖVIDEN 

É ppen 64 évvel ezelőtt, október 
23-án robbant ki az 1956-os for-

radalom és szabadságharc, amikor a 
magyar nép úgy döntött, hogy maga 
megy a sorsa elébe. Mit üzen az utó-
kornak és a nagyvilágnak az ötvenha-
tosok hőstette, miként szolidarizáltak 

erdélyi magyarok és románok 
ezrei a magyarországi sza-
badságharccal? Minderről 
Benkő Levente történész, 
újságíró beszél a Székelyhon 
TV ünnepi adásában. A Né-
zőpont című műsorban az 
erdővidéki származású, je-

lenleg a Kolozsvár közeli Ma-
gyarvistán élő szerkesztő, közíró egye-
bek közt felidézi, miként döntött úgy 
a magyar nép a kőkemény diktatúra 
idején – amikor a román Securitaté-
hoz hasonlítható Államvédelmi Ható-
ság (ÁVH) rettegésben tartott, likvidált 
mindenkit, aki nem tetszett a rezsim-
nek –, hogy elég volt és szembeszáll 
a belső és külső elnyomással. Benkő 
Levente azt is megválaszolja, miért 
hagyták cserben a nyugati nagyha-
talmak a magyar kormányt, és miért 
nem nyújtottak segítséget a függet-
lenségéért küzdő magyar népnek. A 

történész kitért arra is, miként fejez-
te ki teljes azonosulását a határokon 
túlra szakadt magyarság az ’56-os 
forradalom eszméivel, és hová veze-
tett a szolidaritási hullám Erdélyben. 
A Székelyhon TV YouTube-csatorná-
ján a nemzeti ünnep évfordulóján, 
pénteken déltől sugárzott adásból 
kiderül az is, hogy bár Romániában 
egyetlen fegyver sem dördült el, a 
Securitate több mint húszezer em-
bert tartóztatott le és hallgatott ki, 
számos halálos ítéletet hajtottak vég-
re Erdélyben. (Rostás Szabolcs)

Pesti srácok, erdélyi srácok

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Budapesten

Számos áldozat
Az 1956-os események számos 
áldozatot követeltek. A Központi 
Statisztikai Hivatal 1957. januári 
jelentése szerint az október 23. 
és január 16. közötti embervesz-
teség országosan 2652 halott 
(Budapesten 2045) volt, 19 226-an 
(Budapesten 16 700-an) sebesül-
tek meg, az országot mintegy 200 
ezren hagyták el. Egy 1991-ben ké-
szült hivatalos statisztika szerint 
a szovjet hadsereg 669 katonája 
halt meg, 51 pedig eltűnt.

A zászlókból kivágták a 
szovjet mintájú címert, 
így lett a lyukas zászló a 
forradalom jelképe. 

C síkszereda Polgármesteri Hiva-
tala, Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusa, valamint az RMDSZ 
Csíkszereda Városi Szervezete két 
helyszínre hívja a csíkszeredaiakat 
október 23-án a kegyelet koszorúi-
nak elhelyezése érdekében: a csíki 
1956-osok emlékére állított kopjafá-
hoz a Kalász lakótelepi temető előtt, 

valamint az 1956-os térre, a Gloria 
Victis-emlékműhöz. A koszorúzás 
szervezetten történik, legtöbb 6 fős 
csoportokban. A Gloria Victis-em-
lékműnél délután 6 órakor Magyar-
ország Kormánya részéről Potápi Ár-
pád János nemzetpolitikáért felelős 
államtitkár helyezi el a megemléke-
zés koszorúját.

Potápi Csíkszeredában koszorúz
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