
Bevezetés és Függelék 
Felkelő játékmód

2-4 jÁTÉKOS 30 PERC  8 ÉVES KORTÓL
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Kártyák

Lapkák és jelölők

Tartozékok
•	 1 játéktábla
•	 3 üvegkavics: a nap, a morál és a támogatás jelzők
•	 2 dobókocka
•	 4 műanyag tartó, amibe a figurákat kell tenni
3 szabály
•	 Bevezetés a játékhoz és függelékek
•	 Szembenálló játékmód
•	 Bajtárs játékmód
139 kártya
•	 42 szalagcím kártya
•	 33 esemény kártya
•	 8 ÁVH kártya
•	 38 forradalmár kártya

•	 14 krónika kártya
•	 4 vezető forradalmár kártya

105 lapka és jelölő
•	 22 felkelő lapka + 1 tartalék
•	 3 forradalmár tank lapka
•	 11 passzív felkelő jelölő
•	 14 katona lapka + 2 csak a Felkelő játékmódhoz
•	 5 mesterlövész lapka + 1 tartalék
•	 8 szovjet tank lapka
•	 2 barikád lapka
•	 9 megtörtént esemény jelölő
•	 13 sérülés jelölő
•	 5 akció jelölő
•	 5 lépés jelölő
•	 4 forradalmár játékos figura, különböző színben
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Bevezetés
A játék három játékmódot tartalmaz:

A Felkelő játékmód egyszerűsített szabályokkal 
rendelkezik, azok számára ajánlott, akik most 
ismerkednek a társasjátékok világával. A játékosok egy 
csapatban, közösen harcolnak, hogy sikerre vigyék a 
forradalmat. Játékidő: 30 perc.

A Bajtárs játékmód összetettebb élményt ad. A játékosok 
mélyebben elmerülnek a forradalmi Budapest világában, 
és a folyamatosan változó nemzetközi hírekkel is 
számolniuk kell. Játékidő: 50-70 perc.

A Szembenálló játékmód azoknak ajánlott, akik nem 
riadnak vissza a konfliktusoktól! Egy játékos a szovjet 
tábornok és az ÁVH parancsnok szerepében harcol a 
forradalmárok csapata ellen. Játékidő: 60-90 perc.

A haladóknak ajánljuk, hogy színesíthetik a játékot azzal, 
hogy az egyes játékosoknak eltérő képességeik lesznek: 
ehhez a négy vezető forradalmár kártyából választanak 
egyet-egyet.

A Bajtárs és a Szembenálló játékmód szabálya külön-
külön szabálykönyvben található.

A Felkelő játékmód ebben a szabálykönyvben van. 
Szintén itt olvasható a forradalomról egy pár oldalas 
történelmi összefoglaló. A szabálykönyv végén pedig a 
függelékeket találjuk, amiben egyes kártyák és lapkák 
részletesebb leírása és történelmi háttere szerepel. 

A játék célja
A játék a forradalom első hét napján halad végig.

A forradalmároknak a fontosabb eseményeket kell 
megoldania Budapest utcáin, illetve harcolniuk kell 
a Szovjet Hadsereg tankjaival és az Államvédelmi 
Hatóság egységeivel. A forradalmárok nyerik a játékot 
abban az esetben, ha mindannyian túlélik és maximum 4 
esemény marad megoldatlan a hét végére. A Bajtárs és a 
Szembenálló játékmódban akkor is győzedelmeskednek, 
ha sikeresen kiűzik az ellenséges erőket a városból, ám 
veszítenek, ha moráljuk túlságosan lecsökken. 

Ha a forradalmárok győznek, a szovjet haderő 
fegyverszünetet köt október 30-án, és elhagyja az országot 
– ahogy tették is ezt a valóságban majd’ egy hétig. Ám 
ha egy vezető elesik, a forradalmárok harci szelleme 
alábbhagy, vagy a város romokban hever mire a harcok 
elülnek, a történelem egy sötét fordulatot vesz. A rendszer 
kioltja a szabadság eme gyertyalángját, még mielőtt elég 
erősen fénylene ahhoz, hogy ezt a világon is észrevegyék.

Most már csak ki kell választani, hogy melyik a 
szimpatikus játékmód és azzal lehet folytatni az olvasást!

A játékra ráhangolódásképp illetve a történelem iránt 
érdeklődőknek pedig ajánljuk a forradalom történetének 
rövid összefoglalását, ami az 11. oldalon kezdődik.

1956-ot írunk. Sztálin már 3 éve halott, 
ám a terroron alapuló rendszere és propa-
gandája épp csak egy keveset enyhült. A 
változás elérése érdekében tömeges tünte-
tések indulnak országszerte, a hivatalos 
szervek engedélye nélkül. Az itt állomá-
sozó Szovjet Hadsereg és az Államvédelmi 
Hatóság egy oldalon állnak, a tömegekkel 
szemben. Aztán eldördül az első lövés…

Fotó: FORTEPAN 
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A naptár 1956 októberének azt a hét napját 
mutatja amikor a harcok folytak. A felek 
30-án fegyverszünetet kötöttek, ami egyben 
a játék végét is jelenti.

Fotó: OSZK

Felkelő játékmód szabály
A játék előkészítése
1. Helyezzük a táblát az asztal közepére.

2. Tegyük a nap jelzőt október 23-ra a naptáron.

3. Válogassuk ki a 11  betűvel jelölt felkelő lapkát, keverjük 
meg őket, majd helyezzünk 1-1 lapkát mindegyik helyszín 
jobb oldalára, és tegyünk 1-1 passzív felkelő jelölőt 
mindegyikre.

4. Helyezzük a helyszínek jobb oldalára az alábbi lapkákat:

a) a Kossuth térre: 1 szovjet tankot 
b) Csepelre: 1 szovjet tankot
c) a Magyar Rádióhoz: 1 mesterlövészt
d) az MDP székházhoz: 1 mesterlövészt
e) a Széna térre: 1 mesterlövészt
f ) Minden egyéb helyszínre: 1 katonát 

5. Helyezzük a 3 kezdőesemény kártyát (Szabad nép 
hátoldalú) az alábbi helyszínek bal oldalára a játéktáblán:

a) Diákok követelése a Műegyetemnél,
b) A Petőfi Kör tüntetést szervez a Bem-szobornál,
c) Civilek fegyverkeznek a Corvin közben.

A Forradalmár oldal
A forradalmár kártyák közül válogassuk ki a „Barikádépítés” 
kártyákat és tegyük félre; ebben a játékmódban ezeket a 
kártyákat nem használjuk. Keverjük meg a forradalmár 
kártyákat, osszunk minden játékosnak 5-5 kártyát, a maradékot 
pedig tegyük a tábla mellé húzópaklinak.

1. Mindegyik játékos választ egy forradalmár játékos figurák

2. A forradalmár játékosok a játékosszám függvényében a 
következő helyszíneken kezdik a játékot:

a) 2 forradalmár játékos:
 Műegyetem
 Bem-szobor

b) 3 forradalmár játékos:
 Műegyetem
 Bem-szobor
 Corvin köz 

c) 4 forradalmár játékos:
  Műegyetem
 Bem-szobor
 Corvin köz

3. Helyezzük a megmaradt katona lapkákat és a sérülés 
jelzőket a tábla mellé. Ebben a játékmódban a 
dobókockákra, és a többi lapkára nem lesz szükség.
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A játék főszereplői a Pesti Srácok, akik 
félelmet és megalkuvást nem ismerve szem-
beszálltak egy kíméletlen elnyomó rend-
szerrel, és a világ egyik legerősebb biro-
dalmával. Sokan elestek, vagy a megtorlás 
áldozataivá váltak, de emléküket megőriz-
ték a hazaszerető emberek, és soha nem 
lesznek elfelejtve.

Fotó: FORTEPAN

Az eseménypakli összeállítása
Keverjük meg az eseménykártyákat és a paklit tegyük a tábla 
mellé!, 

Megjegyzés: ebben a játékmódban a kártyákon feltüntetett 
jelzések (időjelölő ikonon, nagy számok a bal felső sarokban) és 
a kártyák szövegezése (a helyszínt leszámítva) nem érvényesek.

A krónika kártyákra, ÁVH kártyákra és a szalagcím kártyákra 
ebben a játékmódban nincs szükség.

A játék menete
A játék a forradalom első 7 napját követi végig.

Minden nap 3 fázisból áll:

I.  Új események fázis: új megoldandó események, krízisek 
kerülnek a táblára. 

II: Forradalmár fázis: a forradalmár játékosok mozognak a 
városban, megoldják az eseményeket, embereket toboroznak és 
harcolnak a szovjet hadsereg és az ÁVH ellen.

III. ÁVH fázis: az ellenséges egységek megtámadják a 
felkelőket, ezután újabb erősítések érkeznek a krízisek 
helyszíneire.

A 7. nap után egy értékeléssel ér véget a játék: ellenőrizzük, 
hogy a forradalmár oldal győzelméhez szükséges feltételek 
teljesültek-e. A játék hamarabb is véget érhet, ha egy 
forradalmár elesik a harcban.

I. Új események fázis
Ebben a fázisban kerülhetnek a táblára új események. Az első 
napon nem húzunk új eseményt, hiszen a három „Szabad nép” 
hátoldalú kezdőeseményt már a táblára helyeztük. Minden to-
vábbi nap elején húzunk 3 kártyát az esemény pakliból. A kár-
tyákat a felhúzás sorrendjében egyesével felhelyezzük a táblára.

Minden új eseményt tegyünk a hozzá tartozó helyszín bal 
oldalára. 

•	 Az esemény kártyák között szerepelhetnek krízisek is, me-
lyeket piros fejléccel jelöltünk. 

Tipp: A másik két játékmódban nincsenek krízisek! Ilyen-
kor a piros színű fejlécnek nincs jelentősége.

krízis és esemény kártya
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•	 Ha már van esemény kártya az adott helyszínen, és az nem 
krízis, akkor azt tegyük a dobópakliba és annak a helyére 
kerül az újonnan felhúzott kártya. Ha az adott helyszínen 
már egy számmal jelölt krízis kártya van, akkor az újonnan 
húzott esemény a dobópakliba kerül. 

Fontos: az X-el jelölt krízis kártyákat csak a normál krízis kártyák 
cserélik le.

•	 Azok az események, amelyeken a bárhol (bárhova) szerepel az 
esemény helyszíneként, valamelyik szabadon választott, üres 
helyszínre kell kerüljenek. Ha nincs üres helyszín a táblán, akkor 
az újonnan húzott esemény a dobópakliba kerül.

Fontos: A kríziskártyák különleges hatása, hogy amennyiben nem 
kerülnek megoldásra, úgy a hozzájuk tartozó helyszínre új katonák 
érkeznek. Ennek szabályáról részletesen az ÁVH fázisban írtunk.

Esemény felhelyezésére első példa: Egy jelentős eseményt kell 
felhelyezni bárhova. Csepelre kerülhet, mert ott nincs 
másik esemény, de a Corvin közbe nem, mert ott már 
van egy.

Esemény felhelyezésére második példa: Egy jelentős 
eseményt kell felhelyezni a Corvin közbe, de ott 
már van egy másik esemény. Dobjuk el a lent lévő 
eseményt anélkül, hogy megoldanánk, és tegyük az új 
eseményt a helyére.

Esemény felhelyezésére harmadik példa: Egy eseményt kell felhelyezni 
a Széna térre, de ott már van egy krízis esemény. Dobjuk el az új 
eseményt.

II. Forradalmár fázis
Ebben a fázisban van lehetőségük a forradalmár játékosoknak az 
események viharában harcolni a terror ellen.

Minden forradalmár fázis elején a játékosok szabadon dönthetnek, 
hogy milyen sorrendben jöjjenek egymás után. A játékosszám hatá-
rozza meg, hogy az egyes játékosoknak mennyi akciójuk van.

•	 2 játékos: előbb az egyikük hajt végre 2 akciót, majd a 
másik játékos szintén 2 akciót.

•	 3 játékos: előbb az egyikük hajt végre 2 akciót, majd a 
többiek 1-1 akciót.

•	 4 játékos: minden játékosnak 1 akciója van.

Tipp: a játékosszámtól függetlenül összesen 4 akció van.
Az akció jelölőkkel követni tudjuk, hogy mennyi akciót 
használtunk már fel.

Forradalmár kártyák és felkelők
A legtöbb akcióhoz a forradalmár játékosoknak forradalmár kártyákat 
kell felhasználniuk. A játékosok nem mutathatják meg egymásnak a 
kezükben tartott kártyákat, de szabadon beszélhetnek róluk.

A forradalmár játékosok kézlimitje (azaz a kézben lévő kártyák 
maximális száma) 10. Nem kaphat újabb kártyát az, akinek már 
10 kártya van a kezében. 

A kijátszott forradalmár kártyákat el kell dobni, külön dobópaklit 
képezve. Ha a húzópakli elfogy, akkor a dobópaklit megkeverve 
új húzópaklit képezünk belőle. A játékosok bármikor átnézhetik a 
dobópaklit.

forradalmár kártyák

A játékosok a felkelők segítségét is igénybe vehetik. A felkelők 
képviselik azokat az embereket, akik Budapesten harcoltak a 
forradalom idején.

A Felkelő játékmódban a felkelők nem tudják használni a 
lapkára írt képességüket.

a felkelő képessége

típus

egy felkelő

esemény kártya

„A Kilián laktanyán ellátják a 
sérülteket a Corvin közben” 

a Corvin köz helyszínére kerül

az  esemény megoldásához 
szükséges nyersanyagok
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Mozgás
A forradalmár játékos a saját körében az egyes akciók végrehajtása 
előtt mozoghat a táblán. Ha több akciója van, akkor mindegyik előtt 
mozoghat, de az utolsó akció után már nem. 

Mozgás során a játékos bármennyit léphet. Egy lépéssel egy 
szomszédos helyszínre mehet át: a képre tűzött gombostűből 
kiindulva a piros fonal mentén a következő képre. (A Blaha Lujza tér 
és a Corvin köz szomszédos.) 

Minden körben minden forradalmár játékos egy lépése ingyenes. 
Ha több akciója van, akkor is csak az egyik lépése ingyenes. (De az 
lehet az akciók között is.) Minden további lépésért el kell dobnia 
egy szabadon választott forradalmár kártyát.

Tipp: A lépés jelölővel a játékosok követni tudják, hogy 
elhasználták-e már az ingyenes lépésüket a körükben. Mindegyik 
játékosnak egy lépés jelölője van.

Aktív felkelők mozgatása
A mozgása során a játékos magával vihet maximum 2 aktív 
felkelőt. (A felkelők aktiválása az akciók között szerepel.) 

Egy helyszínen maximum 4 aktív felkelő lehet, többet nem 
lehet odamozgatni vagy aktiválni.

Akciók
Az (opcionális) mozgás után a játékos végrehajtja az akcióját. 

A 7 lehetséges akcióból bármelyiket választhatja, akár azt is amit már 
valaki egyszer végrehajtott:

1. Egy felkelő aktiválása, hogy a forradalmár játékosoknak 
segíthessen.

2. Egy esemény megoldása.
3. Katonák megtámadása.
4. Egy szovjet tank megsemmisítése.
5. Egy kártya vagy egy felkelő képességének használata.
6. Kártyák átadása vagy átvétele.
7. Egy kártya húzása.

1. Egy felkelő aktiválása
A forradalmár játékos figurájával azonos helyszínen lévő passzív 
felkelő lapkáról leveszi a passzív felkelő jelölőt. A felkelő aktiválása 
akciót nem lehet végrehajtani, ha a helyszínen már van 4 aktív felkelő!

Tipp: 11 felkelő van a játékban, mindnek egyedi neve és különböző 
erőforrásai vannak. A forradalmár kártyákkal ellentétben, a felkelőket 
nem kell eldobnunk használatuk után.

2. Egy esemény megoldása
Az esemény kártyákon feltüntetett erőforrásokat kell összegyűjteni és 
elvinni az esemény helyszínére az esemény megoldásához. (A kártyá-
kat a B függelékben részleteztük.)

Fontos: Ebben a játékmódban az eseménykártyák szövegezése 
nem számít, csak a feltüntetett erősforrások ikonjait kell figyelembe 
venni.

Az esemény megoldásához a soron lévő játékosnak, aki az akciót 
végrehajtja, az esemény helyszínén kell tartózkodnia. A megoldáshoz 
szükséges ikonok összegyűjthetők az esemény helyszínén tartózkodó 
aktív felkelőktől, továbbá a forradalmár játékos beadhat a kezéből 
forradalmár kártyákat, a kártyák bal felső sarkában lévő ikonokat 
használva. A többi játékos nem segíthet, akkor sem, ha ők is azon a 
helyszínen tartózkodnak. Ha a kártyán 2 egyforma ikon van, akkor 
ott mindkettő használható, a „Segély” kártyán azonban a három 
ikonból egyszerre csak egy! Az esemény megoldása után a felhasznált 
forradalmár kártyákat el kell dobni.

Az esemény megoldásához legalább annyi erőforrást (ikont) össze kell 
gyűjteni, amennyi az esemény kártyán szerepel. Ha összegyűlt elég 
erőforrás, az esemény megoldása sikeres.

Megjegyzés: A forradalmár kártyákon lévő fel nem használt dupla 
erőforrás elvész, ha csak az egyiket használjuk, mert a kártyát el kell 
dobni.

passzív és aktív felkelő

név

passzív felkelő 
jelölő

erőforrás ikon

képesség
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Felkelők mozgatására példa: A kék játékos Csepelről a Corvin közbe 
menet magával viszi a 2 aktív felkelőt. Így a Corvin közben 4 aktív 
felkelő lesz, az ott lévő passzív felkelőt nem lehet aktiválni addig, míg 
onnan legalább az egyik aktív felkelőt el nem mozgatják.

kék játékos           aktív felkelők           passzív felkelő

Felhasznált 
lépés

Felhasznált 
lépés

LépésLépés

 

piros fonal

gombostű

Szomszédos helyszínre példa:  
A Széna tér és a Bem-szobor szomszédos.



!

3. Ellenséges egységek megtámadása
Katonák megtámadása
1-4  (lőszer) összegyűjtésével a játékos megtámadhat és levehet 
a tábláról annyi vele egy helyszínen tartózkodó katonát, amennyi 
lőszert össze tudott gyűjteni. A lőszerek gyűjtése ugyanúgy történik, 
mint az esemény megoldásánál.

A 6 erőforrás

 információ  kötszer  Molotov-koktél

 élelem  lőszer  jármű

Mesterlövész likvidálása
A mesterlövészeket nem lehet megtámadni, hanem a „Rajtaütés” 
kártya kijátszásával lehet levenni a tábláról! Ennek a kártyának a 
használata nem kerül külön akcióba.

Egy szovjet tank megsemmisítése
3  (Molotov-koktél) összegyűjtésével lehet megsemmisíteni egy,  
a játékossal azonos helyszínen tartózkodó szovjet tankot. A Molotov-
koktélok gyűjtése ugyanúgy történik, mint az esemény megoldásánál.

Megjegyzés: A lőszerek és Molotov-koktélok összegyűjtéséhez is 
használhatóak azok az aktív felkelők, akik a helyszínen tartózkodnak. 
Az akciót végrehajtó játékosnak a felhasznált forradalmár kártyákat 
ilyenkor is el kell dobnia.

A tank azonnal lekerül a tábláról és jutalomként a játékos húzhat 
egy forradalmár kártyát. A kézlimitet ilyenkor is figyelembe kell 
venni!

Néhány esemény kártyán egy  ikon található az erőforrás után. A 
játékosnak ekkor minimum annyi erőforrást kell gyűjtenie, amennyi 
esemény kártya az adott pillanatban a táblán van (beleértve az épp 
megoldandó esemény kártyát is). Egy eseményt egy akción belül kell 
megoldani. A megoldott eseményt levesszük a tábláról és eldobjuk.

esemény kártya

Ha összesen 3 esemény kártya van 
a különböző helyszíneken a táblán, 
akkor ennek az eseménynek a 
megoldásához 3  kell.

4. Egy kártya képességének használata
Egyes forradalmár kártyáknak van bizonyos képessége is. Miután a 
kártya képességét használtuk, a kártyát el kell dobni. Ha a kártyára rá 
van írva, hogy „akció” a kártya képessége fölé, akkor egy akciót el kell 
használni hozzá. A Felkelő játékmódban az egyetlen kártya, melynek 
használata akcióba kerül, az „Orvos” kártya.

Ha az „akció” nem szerepel a kártyán, akkor az bármikor 
végrehajtható a játékos körében (a játékos mozgása előtt vagy után, két 
lépés között, akció előtt vagy után).

A felkelők lapkájára írt szöveges részek ebben a játékmódban 
érvénytelenek.

forradalmár kártya

akció

a kártya képessége
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a helyszínen lévő 
aktív felkelő

„Segély” 
kártya

„Orvos” 
kártya

esemény
kártya

A felkelőnél lévő élelmiszer ikont figyelmen kívül hagyjuk.

Erőforrások összegyűjtésére példa: a játékos használja a felkelőnél lévő 
erőforrást és 2 forradalmár kártyát eldob, ezzel összegyűjti az esemény 
megoldásához szükséges erőforrásokat.

esemény kártya

az esemény leírása
az esemény helyszíne

jutalom , ebben a játékmódban 
érvénytelen

szükséges erőforrások
a kártya hatása

ikonok



6. Kártyák átadása vagy átvétele
A játékos a következők közül egyet választhat:

•	 odaad bármennyi kártyát egy másik forradalmár játékosnak, 
akivel egy helyszínen tartózkodik,

•	 elkér bármennyi kártyát egy másik forradalmár játékostól, akivel 
egy helyszínen tartózkodik.

7. Egy kártya húzása

Forradalmár kártya húzása
Miután a játékosok befejezték az akcióikat, játékosszámtól függetlenül 
minden esetben 3 kártyát húzhatnak. Anélkül, hogy megnéznék a 
kártyákat, egyenlően elosztják egymás között. Ha az egyenlő elosztás 
nem lehetséges, akkor valamelyik játékos eggyel több vagy kevesebb 
kártyát kap, mint más játékosok.

Ha valamelyik játékosnak már 10 kártya van a kezében, akkor a neki 
jutó kártyát más játékos kapja meg!

III. ÁVH fázis
Fontos: Ez a fázis mindegyik játékmódban egyedi szabályokat tartal-
maz!

Ellenséges tűz
A nap utolsó fázisa az ÁVH fázis, ahol az ellenséges egységek tüzet 
nyitnak a velük egy helyszínen tartózkodó forradalmár játékosokra. 
Minden egyes ellenséges egység valamennyi helyszínen tartózkodó 
forradalmár játékossal szemben külön-külön találatot ér el.
A katonák és mesterlövészek játékosonként egy sebzést okoznak.

A tankok játékosonként 2 sebzést okoznak. A találatokat a helyszínen 
lévő forradalmár játékosok és felkelők között kell szétosztani a forradal-
már játékosok döntése alapján.

•	 vagy az egyik forradalmár játékos kap egy sérülés jelzőt,

•	 vagy az egyik aktív felkelő sérül meg és ezzel lekerül a tábláról: 
tegyük vissza a dobozba.

Fontos: ha az egyik a forradalmár játékos megkapja a 4. sérülés jelzőt, 
akkor a játék azonnal véget ér és a forradalmár játékosok vesztettek!

Tipp: Az „Orvos” kártya tudja a sérüléseket gyógyítani, ilyenkor az 
egyik sérülés jelzőt levesszük a forradalmár játékosról.

A krízis események büntető hatása
A krízis események megoldása sürgetőbb a többi eseményhez képest. 
Minden kör végén, az ellenséges tűz után helyezzünk fel minden olyan 
helyszínre egy-egy katonát, ahol krízis esemény található. Ebben a 
játékmódban egy helyszínen maximum 4 ellenséges egység állhat.

A Blaha Lujza térre nem kerül katona, mert az esemény nem krízis. 
A Magyar Rádióhoz nem kerül katona, mert itt már 4 ellenséges 
egység van.

A nap vége
Az ÁVH fázis után véget ér a nap. A naptáron a nap jelzőt tegyük a 
következő napra.

A játék vége
Október 29-én, a 7. nap végén véget ér a játék.

Értékelés
Október 30-án a harcoló felek leülnek tárgyalásokat folytatni.  
Ha 3 vagy kevesebb esemény kártya maradt a táblán, a válságot 
sikerült megfékezni, a magyaroknak tűzszünetet ígér a szovjet vezetés 
és győznek a forradalmárok.

Ha több, mint 4 esemény kártya maradt a táblán, akkor a forradalom 
elbukott és a szovjet oldalt irányító játékos győz.
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Első példa: 1 katona, 1 tank, 2 felkelő és 1 forradalmár játékos van a 
helyszínen. 1x3 találat, az egyik felkelőt veszi le és kap 2 sebzést.

Második példa: 1 katona, 1 mesterlövész, 1 felkelő 2 forradalmár 
játékos van a helyszínen. 2x2 találat, a játékosok úgy döntenek, hogy a 
felkelő marad és mindkét forradalmár játékos 2 sebzést kap.



Azonnali vereség vagy győzelem
A játék azonnal véget ér és vesztenek a forradalmárok, ha

bármikor a játék során egy játékos megkapja a negyedik sérülés jelzőt.

A nehézségi szint növelése
Ha már kipróbáltuk a játékot a normál nehézségi szinten, akkor a 
nehézségi szintet érdemes növelni egy vagy több változtatással:

A játék előkészítése során 2 katonát tegyünk az Astoriához és/vagy a 
Blaha Lujza térre.

Az előkészületek során minden mesterlövész mellé egy katonát is 
tegyünk.

A játék végén legfeljebb 2 esemény kártya maradhat a táblán a győze-
lemhez (3 helyett).

A nehézségi szint csökkentése
Ha valaki túl nehéznek találta volna az alapjátékot, akkor a nehézsé-
gi szintet csökkentheti úgy, hogy a játék végén legfeljebb 4 esemény 
kártya maradhat a táblán a győzelemhez (3 helyett).

 

I. Új esemény fázis   Felkelő játékmód

Új esemény:
Húzzunk 3 új eseményt és helyezzük őket a táblára a lehelyezés és felülírás szabályai szerint.

II. Forradalmár fázis  Felkelő játékmód

1. Forradalmár játékosok köre (4x)
A forradalmár játékosoknak összesen 4 akciójuk van.

1.1. Mozgás

•	 1 ingyenes lépés / nap / játékos,

•	 többi lépésért 1-1 lapot kell dobni,

•	max. 2 felkelőt vihet magával,

•	max. 4 aktív felkelő lehet egy helyszínen.

1.2. Akció

1. Felkelő aktiválása.

2. Esemény megoldása ( , , , , ,  ) eldo-
básával vagy felkelő használatával.

3. 1-4 katona megtámadása 1-4 (  ) eldobásával vagy felkelő 
használatával vagy szovjet tank megsemmisítése 3 ( ) eldobá-
sával vagy felkelő használatával

4. Kártya használata:

•	 “Orvos” kártya: egy akciót el kell hozzá használni,

•	Kártya akció felirat nélkül: mindig használható és nem kerül 
akcióba.

5. Kártyák átadása/átvétele (Kézlimit 10).

6. 1 kártya felhúzása.

2. Kör végén: új kártyák felhúzása

•	 3 kártya húzása játékosszámtól függetlenül

•	 anélkül, hogy megnézitek a kártyákat, osszátok el egyenlően 
egymás között.

III. ÁVH fázis   Felkelő játékmód

1. Ellenséges tűz: minden egység lő minden vele azonos helyszí-
nen tartózkodó forradalmár játékosra (katona, mesterlövész egy 
sebzést, a tank két sebzést okoz)

2. Katona felhelyezése: 1-1 katona minden krízis esemény hely-
színre ( Esemény ). Maximum 4 egység lehet egy helyszínen.

Szovjet győzelem
•	 azonnal: 4 sérülés egy forradalmáron.

•	 játék végén: több, mint 3 esemény kártya.

Forradalmárok győzelme
•	 játék végén: max. 3 esemény kártya.

A felkelő játékmód menete
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A forradalom története
Az 1956-os forradalom előzményei 
Hazánk a II. világháborút követően, már az 1943-as teheráni 
konferencián született döntésnek megfelelően a szovjet befolyási 
övezetbe került. Az 1947-es párizsi békeszerződés aláírása me-
gerősítette, hogy a Vörös Hadsereg csapatokat állomásoztathat 
az országban. 1955. május 14-én létrehozták a Varsói Szerző-
dést, amellyel vasfüggöny ereszkedetett le Kelet-Közép-Európá-
ra, ahogyan Sir Winston Churchill már 1946-ban fogalmazott 
híres fultoni beszédében. A két világháború között a Szovjetu-
nióba emigrált és ott kiképzett magyar kommunistákat Moszkva 
1944-től folyamatosan küldte Magyarországra, ekkor érkezett 
Nagy Imre, Gerő Ernő, Révai József  és Farkas Mihály, Rákosi 
Mátyás 1945 januárjában, miközben még javában folyt Buda-
pest ostroma. A hatalom átvétele fokozatosan történt, mivel 
az Magyar Kommunista Pártnak nem sikerült megragadnia a 
hatalmat sem az 1945-ös, sem az 1947-es (ún. „kékcédulás”) 
választásokon, az utóbbi esetben már tömegesen elkövetett 
választási csalások ellenére sem.

A szovjet szuronyok árnyékában azonban egymás után kerültek 
a kommunisták irányítása alá az erőszakszervezetek: a rendőr- 
ség, az ÁVO/ÁVH, a katonai titkosszolgálat és elhárítás.  
A politikai rendőrség [Államvédelmi Osztály, ÁVO] meg- 
szervezése, felállítása a szovjet katonai (NKVD) és állambiz-
tonsági szervek képviselőinek irányításával folyt, vezetője Péter 
Gábor, korábbi szabóinas lett. 1948 szeptemberében az ÁVO 
felvette a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága (ÁVH) 
nevet, és a nyílt terror módszerével igyekezett mindenkit 
megfélemlíteni: folyamatosan házkutatásokat, kihallgatásokat 
tartottak és mindenféle koholt vádak alapján tartóztatták le, és 
hurcolták el az ártatlanokat.

Az ÁVH két budapesti fogház (Mosonyi utcai, Gyűjtő-
fogház), valamint egy börtön (Vác) és több internálótábor 
(Recsk, Tiszalök, Kazincbarcika, Bernátkút, Sajóbábony) 
felett közvetlenül gyakorolt felügyeletet. A hírhedt Andrássy út 
60. szám alatt működött az ÁVH főhadiszállása, amit koráb-
ban a nyilasok a Hűség házaként használtak. Itt módszeresen 
és bestiális kegyetlenséggel kínozták az éjszaka közepén fekete 
autóval, törvényes eljárás nélkül elhurcolt szerencsétleneket. 
Sokszor elég volt a rosszindulatú szomszéd teljesen alaptalan 
feljelentése, és bárkire rátörhették az ajtót az éjszaka közepén.

A kommunista hatalom előszeretettel alkalmazta az internálást 
a nemzeti középosztály és arisztokrácia tagjai (értelmiségiek, 
köztisztviselők, egyházi személyek, középbirtokos parasztok, 
stb.) ellen, akiket a hatályos törvények alapján, és bizonyítékok 
hiányában nem lehetett bíróság elé állítani és elítélni. Az inter-
nálást minden előzetes vizsgálat nélkül, politikai, illetve vagyoni 
okok miatt rendelte el az ÁVH.

A kitelepítések 1951 júniusában kezdődtek el, ami rendőr-
hatósági intézkedés volt: 48 órán belül végrehajtandó volt és 
meghatározott súlyú csomagokat vihettek magukkal az érintett 
családok. Kényszerlakhelyet jelöltek ki számukra, amit nem 
hagyhattak el, és többnyire mezőgazdasági munkát kellett 
végezniük.

1949-ben az MKP az SZDP-be beépített emberei segítségével 
kierőszakolta a két párt egyesülését, létrejött a Magyar Dolgozók 
Pártja (MDP). Ez jelentette a kommunista diktatúra kezdetét, 
a parlamentáris demokrácia felszámolását, egyben a személyi 
kultusz kibontakozását és a szovjet mintájú tervutasításos rend-
szer bevezetését mind az iparban, mind a mezőgazdaságban. 
A kulcsfontosságú döntéseket Moszkvában hozták, a magyar 
kommunisták feladata a szovjet utasítások végrehajtása volt 
az internacionalizmus jegyében. Az álarc lehullt a hatalomra 
kerülő moszkovita vezetők arcáról, kegyetlenek voltak nemcsak 
a rendszer ellenzőivel, hanem gyakran saját elvtársaikkal 
szemben is: szovjet mintára koncepciós perekben ítélték halálra 
(pl. 1949, Rajk-per), vagy többéves börtönbüntetésre a koholt 
vádak nyomán elítélteket.

1953-ban Sztálin meghalt, ennek hatása megmutatkozott a 
magyar politikai életben is, júliusban Rákosi lemond, és a 
kommunikációjában népnemzeti Nagy Imre alakíthat új kor-
mányt. Kis lépesekben, óvatos intézkedések születnek: a beadási 
kötelezettségek enyhítése, a hátralékok eltörlése, amnesztia 
bevezetése, a kitelepítések megszüntetése és az internálótáborok 
felszámolása.

1955 áprilisában megbuktatják Nagy Imrét (Hegedüs András 
lesz a miniszterelnök) és elkezdődik a visszarendeződés mind 
a Pártban, mind az állami életben. 1956. október 6-án újrate-
metik Rajk Lászlót, Pálffy Györgyöt és társaikat, a temetésen 
hatalmas tömeg vesz részt. A temetés után a Batthyány-örökmé- 
csesnél egyetemisták és fiatalok antisztálinista tüntetést tartottak 
„Nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon!” jelszóval. 
Október 13-án Farkas Mihályt és több magas rangú ÁVH 
tisztet letartóztatnak. A szegedi József  Attila Kör új kormányt, 
új pártvezetést és a szovjet csapatok kivonását követeli.

A forradalom rövid története
Bár volt feszültség Nagy Imre leváltása miatt, de kevesen tudtak 
biztosat az 1953-as berlini felkelésről, amit gyorsan vérbefojtot-
tak. 1956-ban a lengyel reformtörekvések híre, amely Poz-
nanban június utolsó napjaiban érte el csúcspontját, fegyveres 
felkelésként.  fontos szerepet játszott Magyarországon is, ősszel 
az egyetemi diákság országszerte több megmozdulást szervezett 
(Szeged, Debrecen). A Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói 
október 22-én a lengyel néppel való szolidaritás kifejezésére 16 
pontos programot fogalmaztak meg és tüntetésre hívtak fel.
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Fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

Fotó: FORTEPAN / Hofbauer Róbert



A központi szervek ellentmondásosan reagáltak az esemé-
nyekre: a Budapestre október 23-ra meghirdetett egyetemis-
ta-nagygyűlést először betiltották, majd engedélyezték, mi-
közben Gerő és társai Jugoszláviában Titóval tárgyaltak.

Aznap az időjárás kifejezetten kegyes volt: a 20 fokos, napos idő 
is valószínűleg hozzájárult ahhoz, hogy a fővárosban rengetegen 
mentek ki az utcákra. Estére a tömeg egyes csoportjai radikáli-
sabb, a rendszert alapvetően érintő változásokat (pl. többpárt-
rendszert, szovjet csapatok kivonását) kezdtek követelni.

Az MDP le akarta csillapítania a tömeget pár követelésük 
teljesítésével, de közben a Székesfehérváron állomásozó szovjet 
katonák parancsot kaptak a fővárosba való bevonulásra.  
A Gerő szónoklatát követő felháborodás miatt a tömeg a 
Magyar Rádió Bródy Sándor utcai épületéhez nyomult, és 
összecsapott az azt védelmező ÁVH-s egységekkel.  Október 
23-a éjjelétől elszórtan tűzharcok bontakoztak ki a néha rejtélyes 
módon fegyverekhez jutó felkelők és a gyűlölt ÁVH-s csapatok 
között, akik városszerte egyre nagyobb számban tűntek fel.

Október 24-én hajnalban a szovjet honvédelmi miniszter, 
Georgij Zsukov parancsára a szovjet csapatok bevonultak  
Budapestre. Szovjet harckocsik sorakoztak fel az Országház 
körül, a hídfőknél és a legfontosabb útkereszteződéseknél.  
A felfegyverzett forradalmárok válaszul a város több pontján 
barikádokat emeltek, és megkezdődtek az utcai harcok. A Párt 
és az ÁVH kezéből egyre inkább kicsúszott az irányítás. A 
számos fegyvertelen civil halála szította düh a feje tetejére állí-
totta mind a várost, mind az országot; az emberek demonstratív 
módon szabadultak meg a megvetett rendszer jelképeitől (pl.: 
vörös csillagok, Sztálin-szobrok eltávolítása). Október 25-
én délelőtt a Kossuth téren gyülekező békés tömegbe lőnek a 
környező épületek tetejéről az ÁVH fegyveresei és mesterlö-
vészei, és ehhez csatlakoznak a téren állomásozó szovjet tankok. 
A tömegmészárlásnak több száz halottja volt, és ez jelentette 
az utolsó cseppet a pohárban. A forradalmárok laktanyákból, 
rendőrségről, fegyvergyárból szerzett fegyverekkel és Molotov- 
koktélokkal egyszerre több helyen is nyílt harcot kezdtek az 
elnyomók ellen. A hatóságok országszerte (Budapestet nem 
számítva) október 30-ig 52 különböző helyen nyitottak tüzet a 
változást követelő tüntetőkre.

A fővárosban a legdurvább harcokra olyan kerületekben került 
sor, ahol nagyrészt fizikai munkások éltek vagy dolgoztak: az 
erősen nemzeti érzelmű Ferencváros egyes részein (Tompa utca, 
Tűzoltó utca stb.), a harcok főbb központja a Kilián laktanya 

és a Corvin köz környéke volt, de a Széna-téren is komoly 
bázist alakítottak ki a felkelők. A hely-, és terepismeret óriási 
előnyt jelentett – mivel ismerték a háztömbök közötti átjárókat, 
az ideális megfigyelői magaslatokat, a legjobb harcállásponti 
helyeket. A Corvin köz harcosai könnyen juthattak benzinhez 
és gázolajhoz (közelben volt egy ÁFOR-kút), a Molotov-kok-
télok két fő összetevőjéhez. Miután a tankok motor-, és utastere 
nem zárt hermetikusan, az üvegpalackokba töltött gyúlékony 
anyagok keveréke (benzin, gázolaj, terpentin, kátrány, alkohol, 
stb.) mindent, amire ráfolyt, vagy fröccsent azt azonnal lángra 
lobbantotta. A leghatásosabb a tank légbeszívó csonkjába 
bedobott „koktél” volt, de az üzemanyagtartályra, póttartályra 
dobott is tüzet kapott, főleg ha egy foszforos gyújtólövedékkel 
még rálőttek. Egy tank harcképtelenné tételéhez 3–5 Molo-
tov-koktélra volt szükség, ezért nagy bátorságot és ügyességet 
kívánt a megtámadásuk.

Források szerint több mint 1900 ember halt meg a budapesti 
összecsapások során, és 2700 az egész országban – ezek közül 
mintegy 670 fő nem volt 25 éves, és több mint harminc 14–15 
éves volt. Az októberi harcok során számos cigány származású 
magyar is életét adta az ország rövidke szabadságáért.

Azok az orvosok, akik vagy a sebesülteket kezelték, vagy pedig 
az elhunytak halotti anyakönyvi kivonatát állították ki, gyakran 
a valóságtól eltérő kórtörténetet írtak az orvosi papírokra, hogy 
így védjék a sérültet vagy az elhunyt családját (pl.: „tüdőgyulla-
dást” „tüdőlövés” helyett). A történelem a forradalom leverése 
után őket igazolta: a Kádár-rendszer még a családokon is me-
gpróbált bosszút állni. A forradalom leverése után, a megtorlás-
tól félve körülbelül 150 ezer ember hagyta el az országot.

A szabadságharc ügyének hatalmas segítséget jelentett a 
Nemzetközi Vöröskereszt és tagországbeli szervezeteinek 
hozzájárulása. Becslések szerint az összes segély (vér, élelmiszer, 
kötszerek, stb.) körülbelül 1/4–1/3-a érkezett Lengyelország- 
ból – a lengyel emberek emlékeztek még arra a segítségre, amit 
Magyarország nyújtott nekik a második világháborúban.  
A Lengyel Vöröskereszt erőfeszítései mellett a nagyobb városok 
önállóan szerveztek gyűjtéseket, majd szállították a segélyt 
Magyarországra – az első ilyen szállítmány már október 25-én 
megérkezett légi úton Varsóból.

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc több szem-
pontból is jelentős esemény volt. Arra sajnos nem volt valódi 
esély hazánk számára, hogy 1956-ban kivívja szabadságát, 
az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti háttéralku ezt 
megakadályozta.

A II. világháború után ez volt az első nagyobb fegyveres kon-
fliktus, amely megmutatta a Szovjetunió valódi arcát, lerántva 
a leplet a magát demokratikusnak és békésnek hazudó brutális 
diktatúráról, amely a világ oly sok „hasznos idiótáját” tévesztette 
meg. A forradalom leverése után a nyugat-európai baloldali 
értelmiség nyitott szemmel járó képviselői (pl.: Jean-Paul Sartre, 
Albert Camus) leszámoltak naiv lelkesedésükkel a kommuniz-
mussal, mint eszmerendszerrel és a szovjet politikával kapcsolat-
ban. Katonai szempontból pedig a páncélozott járművek utcai 
harcmódja is örökre megváltozott: a nagy szovjet veszteségeket 
az is okozta, hogy a konfliktus során bevetett páncélozott jár-
művek egy része felülről nem volt védett, így egy-két jól célzott 
Molotov-koktéllal harcképtelenné lehetett őket tenni.
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Sz#1: Lakossági támogatás érkezik
 megváltoztatja az Sz#28-as kártya hatását. Megjegyzés: 2 db „Lakossági támogatás érkezik” 

szalagcím kártya található a játékban.

A legelső napoktól kezdve a budapesti és vidéki lakosok egyaránt 
segítettek a harcolóknak. Elsősorban a termelőszövetkezeteknek 
köszönhetően naponta tonnaszámra érkezett az élelmiszer a fővá-
rosba.

Sz#2: Sinkovits Imre elszavalja a Nemzeti dalt
Ha nincs passzív felkelő a Bem-szobornál, a Kossuth térnél, vagy a Sztálin térnél, semmi sem 
történik.

Az október 23-i események már a kezdetektől erős szimbolikus 
töltettel bírtak. Az egyetemi hallgatók a pesti oldalon lévő Pe-
tőfi-szobortól a budain található Bem-szoborig vonultak. Mindkét 
helyszínen, a több tízezres tömeg előtt Sinkovits Imre szavalja el 
a Nemzeti Dalt. A Bem-szobornál láthatóak az első „lyukas” zász-
lók, s azok a transzparensek is, amelyeken a lengyel reformfolya-
matot üdvözlik. 

Sz#3: Veres Péter felolvassa a Magyar Írók Szövetségének kiáltvá-
nyát
Minden játékos eldöntheti, hogy a helyén marad-e. A forradalmár tankok is aktív felkelőknek 
számítanak.

Veres Péter, a Nemzeti Parasztpárt tagja, honvédelmi miniszter 
volt 1947-48 között. Népi íróként fokozott figyelmet fordított 
a magyar vidék ügyeire, ami az egyik legnépszerűbb politikussá 
tette. Három sikertelen merényletet hajtott végre az ÁVH ellene. 
A Magyar Írók Szövetsége elnökeként ő olvasta fel a Szövetség 
kiáltványát a Bem téren, Nagy Imre kormányba való visszatérését 
követelve.

Sz#4: A hatóságok tüzet nyitnak a tüntetőkre
A kártya hatása akkor is életbe lép, ha barikád lapka van a választott helyszínen.

A magyar karhatalmi erők (ÁVH, rendőrség, honvédség), illetve a 
szovjet hadsereg csapatai a forradalom alatt többször nyitottak 
tüzet tüntetőkre - elsőként október 22-én Debrecenben, később az 
ország teljes területén. Az okok különbözőek voltak: a tömeg szán-
dékainak félreértésétől egészen a véres bosszúig.

Sz#5: Gerő Ernő katonai segítséget kér Hruscsovtól
Ha van egy barikád lapka a választott helyszínen, a szovjet tankok akkor is lőnek.  megvál-
toztatja az Sz#29 és Sz#30-as kártya hatását.

Gerő, a volt szovjet titkosszolgálati tiszt az egyik leggyűlöltebb 
pártvezető az 1956-ban még hatalmon lévők közül. A párt első 
titkáraként október 23-án kéri a szovjet beavatkozást. Este rádi-
óbeszédet mond, melyben ellenforradalomnak minősíti az eseménye-
ket, sovinisztának, antiszemitának, reakciósnak és népgyűlölőnek 
nevezi a tüntetőket. Ez is kiváltó oka volt a Rádió ostromának.

Sz#6: Apró Antal elrendeli a „fasiszta csőcselék” letartóztatását
Az esemény készletben található események nem számítanak táblán lévőnek.

A keményvonalas Apró Antalt az MDP KV (Központi Vezetőség) Kato-
nai Bizottságának tagjává választották október 23-án. Egy belső 
pártdokumentumban „fasiszta csőcseléknek” nevezte a tüntetése-
ken  résztvevőket.

A. függelék: szalagcím kártyák
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Fotó: FORTEPAN / Jánosi Katalin

Fotó: Europeana

Fotó: FORTEPAN / Kurutz Márton

Fotó: MTI

Fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

Fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

Fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

Sz#7: Nagy Imre miniszterelnök lett
Ha minden forradalmár játékos kezében 9 vagy 10 kártya van, semmi sem történik.

Nagy szintén a Szovjetunióban kiképzett kommunista, 1953-55 kö-
zött miniszterelnök, aki (paraszti származása, népies beszédstílusa 
és hivatali idején hozott intézkedései miatt) a társadalom támo-
gatását élvezte a többi moszkovitával szemben, ezért követelték a 
visszatérését a miniszterelnöki posztra. Október 23-án elutasítja 
a részvételt a diákság tüntetésén, ám este már az Országházból be-
szél a tüntetőkhöz. 24-én hajnalban miniszterelnökké nevezik ki.

Sz#8: Szimpátiatüntetések Lengyelországban
Ha a sérült játékos nem tud kártyát húzni, akkor is 3 PP-t ér a szalagcím kártya.  megváltoz-
tatja az Sz#21 és Sz#35-ös kártya hatását.

Az első szimpátiatüntetésre október 24-én Varsóban került sor, 
amelyet december közepéig számos városban követett hasonló. Egy 
érdekes példa: 1956 decemberében a felbőszült tömeg betört a 
szczecini szovjet főkonzulátus épületébe, amelynek berendezését 
összetörte. A főkonzul a borospincében rejtőzött el, pár nap múl-
va, élve (persze nem józanul) került elő.

Sz#9: Zsukov elrendeli a szovjet csapatok bevonulását
 megváltoztatja az Sz#16 és Sz#26-os kártya hatását.

Hruscsov utasítására Georgij Zsukov, a szovjet hadügyminiszter 
elrendelte a Székesfehérváron állomásozó szovjet harckocsik és 
egyéb egységek bevonulását a fővárosba, parancsba adva a kulcs-
fontosságú stratégiai pontok elfoglalását (főbb kormányzati 
épületek, laktanyák, közlekedési csomópontok, stb.).

Sz#10: Nagy Imre első beszéde
 megváltoztatja az Sz#12 és Sz#17-es kártya hatását.

Több százezer ember várakozott hosszú órákon át az Országház 
előtt, Nagy Imre beszédére várva. A tömeg egyre türelmetlenebbé 
vált, amikor lekapcsolták a fényeket a téren (a pártlap jól égett, 
ez szolgáltatott világosságot). Nagy Imre előre megírt beszédét az 
„Elvtársak!” szóval indította, nagy csalódottságot és tiltakozást 
kiváltva a tömegből: „Nem vagyunk mi elvtársak!” kiabálták.

Sz#11: A tömeg propagandakönyveket éget
Ha a támogatás a -on van, semmi sem történik.

Az embereknek már csömörük volt a szovjet propaganda tartalmá-
ból és erőszakosságából, Sztálin és Lenin, illetve a pártvezetők 
könyveit, újságokat, kommunista iratokat égettek Budapest külön-
böző pontjain (pl. Váci utca, Kossuth Lajos utca).

Sz#12: Kijárási tilalom
A frissen kinevezett Nagy Imre első intézkedései közé tartozott, 
hogy október 24-én kijárási tilalmat rendelt el és betiltotta a 
gyülekezési jogot, eredménytelenül törekedve arra, hogy vissza-
szerezze az irányítást az utcákon történő események fölött.

Sz#13: Romániában cenzúrázzák a magyar híreket
A Magyar Rádió adásait Erdélyben is lehetett fogni, a magyar 
események hírére az egyetemisták megmozdulásokat szerveztek.  
A Romániai Munkáspárt Központi Bizottsága cenzúrázta a híreket, 
attól tartva, hogy a budapesti események megismétlődnek az or-
szágban. A diákmegmozdulásokat a nagyobb egyetemi központokban 
(Temesvár, Kolozsvár) a szovjet csapatok hamar elfojtották.   
A Ceauşescu-rezsim mindig talált okot magyarellenes fellépéseire.

14

1

1

1

1

1

2

2



Fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

Fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

Fotó: ABTL

Fotó: MTI
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Sz#14: Kísérlet a munkásőrség felállítására
Az esemény készletben található események nem számítanak táblán lévőnek.

A fegyveres védelem megszervezése céljából két fővárosi kerület 
pártbizottsága összegyűjtötte az összes megbízható kommunista 
tartalékos tiszt nevét a honvédségtől. Az esemény kísérlet volt 
arra, hogy a kommunisták saját védelmükön kívül hatalmukat és 
befolyásukat megőrizzék. A munkásmilíciák felállítása ténylege-
sen csak október 29-én kezdődött el.

Sz#15: Véres-zászlós tüntetés a vérengzés ellen
A forradalmár tankok is aktív felkelőknek számítanak.

Október 25-én az Országház előtt több ezer fegyvertelen civilre 
tüzet nyitottak a környező háztetőkről ÁVH-s egységek, amihez 
a téren összegyűlt szovjet tankok is csatlakoztak . A borzalmas 
vérfürdőre válaszul a lakosság tüntetést szervezett ugyanaznap 
délután, s véres zászlót vitt keresztül a városon. 

Sz#16: Szovjet tankok sorakoztak fel az Országháznál
Az erősítési helyszínek : : Csepel, Széna tér, MDP-székház.

A szovjet hadsereg fő feladata az ÁVH segítségével a párt- és a 
kormányzati épületek védelme volt a forradalmárokkal szemben. 
A honvédség ezzel szemben Budapest-szerte elsősorban a laktanyá-
kat, fontos középületeket védte, igyekezve elkerülni az összecsa-
pásokat a lakossággal.

Sz#17: Együttérző szovjetek
A forradalom kezdetekor a budapesti lakosság elsősorban olyan 
szovjet egységekkel találkozott, akik már hosszabb ideje óta ál-
lomásoztak Magyarországon. Ezek a katonák nem voltak ellensége-
sek a magyar lakossággal - erre példa, hogy az Astoria közelében 
október 25-én budapesti lakosok másztak fel egy szovjet tankra, 
és magyar zászlót tűztek ki rá. Sőt, akadt példa a szovjet katonák 
átállására is a forradalmárok oldalára.

Sz#18: Szovjet csapatok visszafoglalták a Rádiót
A szovjet tankok akkor is lőnek, ha barikád lapka található a Magyar Rádiónál.

Október 25-ére virradóra a szovjet haderő visszafoglalta a tel-
jesen rommá lőtt Rádiót a forradalmároktól. A pusztítás miatt a 
műsorszórás az Országházban lévő stúdióba költözött át.

Sz#19: Több szovjet tank az ÁVH-ra támadt
Ha több szovjet tank van egy helyszínen, akkor is csak egy katonát kell onnan levenni.

A forradalom első napjaiban a szovjet csapatokat gyakran köze-
lítették meg helyi lakosok mindenféle támadó szándék nélkül, bé-
késen. Ezekkel a katonákkal többször együttműködés is kialakult, 
sőt többen a felkelő magyarok mellé álltak. Azonban ezeket a 
csapatokat, akik évekig állomásoztak az országban, november 4-én 
leváltották olyanokra, amelyeket Romániából és a Szovjetunióból 
vezényeltek ide.

Sz#20: Maléter Pál kiutasítja a felkelőket a Kilián laktanyából
Az aktív felkelőket akkor is le kell venni, ha barikád lapka található a Corvin köznél. A passzív 
felkelő, forradalmár tank vagy barikád lapka a Corvin közön marad.

Az Üllői úti Kilián laktanya friss parancsnoka, Maléter Pál ezre-
des október 26-án tűzharcba keveredett és kitiltotta a forradal-
márokat és más civileket a laktanyából. Ez pár napig fegyveres 
összecsapásokhoz vezetett a honvédség és a Corvin köz forradal-
márjai között.
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Fotó: Europeana

Fotó: Wikimedia commons

Fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

Fotó: OSZK

Fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

Fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

Fotó: FORTEPAN / Madarász Géza

Sz#21: Lengyel segély
Jól emlékezve a II. világháború alatt kapott magyar segítségre, a 
lengyel társadalom  pénz, élelem, vér, építőanyagok, stb. gyűjtésé-
be kezdett, amiket azután Budapestre küldtek. Négy város (Varsó, 
Krakkó, Wrocław és Poznań) saját költségén szervezte meg a szállí-
tásokat, a többi segélyt pedig a Lengyel Vöröskereszt segítségé-
vel juttatták el.

Sz#22: John Dulles összehívja az ENSZ Biztonsági Tanácsát
A támogatás jelző tolása előtt kell megvizsgálni, hogy a 3-on áll-e.

Október 28-án az USA, Franciaország és Nagy-Britannia közös kez-
deményezésére az ENSZ Biztonsági Tanácsa ülést tartott. A „ma-
gyar kérdés” ügyében nem született döntés, ugyanis - a BT állandó 
tagjaként - a Szovjetunió élt vétójogával. A két ideológiailag 
szembenálló világrendszer közötti kiterjedt megállapodások meg-
akadályozták az ENSZ-t - bár a kérdést a forradalom bukása után 
is napirenden tartotta - bármilyen érdemi eredmény elérésében. 

Sz#23: A hatóságok tüzet nyitnak a tüntetőkre
Ennek a kártyának a hatása akkor is életbe lép, ha barikád lapka is található a helyszínen. Nem-
csak egy választott helyszínen, hanem az összes helyszínen, ahol mesterlövész van.

Október 27-én a kecskeméti 3. hadtest parancsnoka, Gyurkó Lajos 
aki öt elemit végezve tábornok lehetett, MiG-15-ös vadászgépeket 
utasított arra, hogy lőjenek a tüntetők közé Tiszakécskén, Kiskő-
rösön és Kecskeméten. Gyurkó a Szovjetunióba menekült a felelő-
ségrevonás elől, majd visszatérve folytatta vérengzéseit Budapes-
ten, Salgótarjánban és Egerben.

Sz#24: A kormány amnesztiát hirdet
A forradalmár tankok is aktív felkelőknek számítanak.

Október 26-án hangzott el a Rádióban az Elnöki Tanács rendelete: 
mindenki, aki aznap este 10 óra előtt leteszi a fegyvert, mentessé-
get élvez bármiféle büntetés alól, amit tetteiért kapna.

Sz#25: Lelőtték a kerületi párttitkárt
Az ikont már az előtt ki kell választani, mielőtt a forradalmárok megmutatják a kezükben lévő 
kártyákat. 6 db ikon közül lehet választani: , , , , , .

A munkásosztály egyik bástyája Csepel ipari körzete volt. A 
kerületben az első napokban több helyen is kibontakozott harc 
a forradalmárok és a Párt vezette csoportok között, ezekben a 
napokban lincselések is előfordultak.

Sz#26: Szabad Európa Rádió
A forradalmár tankok is aktív felkelőknek számítanak. 

A Szabad Európa Rádiót az Egyesült Államok alapította még 1949-
ben, hogy tájékoztassa a szovjet uralom alatt lévő kelet-európai 
országok lakosságát. A magyar adás sugárzása 1950-ben indult, ám 
hamarosan betiltották és folyamatosan zavarták a magyar hatósá-
gok. A forradalom alatt a Rádió a fegyveres ellenállásra buzdí-
tott, az áldozatok magas száma miatt később támadások érték.

Sz#27: Felkelők nehézfegyverzettel
A hatás érvényes az esemény megoldása és a szovjet tank megsemmisítése akciókra is.

Esetenként a forradalmárok nehézfegyvereket zsákmányoltak 
az előrenyomuló szovjet csapatoktól (például egy 122mm-es ta-
rackágyút a Corvin köznél). Visszaemlékezések alapján a Műegye-
tem diákjai egy-két tankot foglaltak el, amiket az egyetem terü-
letére vittek.
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Fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

Fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

Fotó: FORTEPAN / Pesti Srác2

Fotó: FORTEPAN / Kurutz Márton

Fotó: Vincze Mihály

Fotó: FORTEPAN / Magyar rendó́r

Sz#28: CIA informátor Budapesten
Egyes visszaemlékezések szerint a CIA egyik informátora 1952 
és 1957 között Budapesten dolgozott, és fő feladata információs 
hálózat kiépítése volt. A forradalom kitörése meglepte az ameri-
kai hírszerzést, de a budapesti helyzet súlyossága ellenére nem 
engedélyezték a fegyverbeszerzést az informátor számára.

Sz#29: Lakossági támogatás érkezik
 megváltoztatja az Sz#28-as kártya hatását.

A budapestiek magatartásáról rengeteg anekdota maradt fenn a 
forradalom napjaiból. A közkedvelt viccek szerint egy nagymamá-
nak nem azzal akadt gondja, hogy unokája kezében fegyver van, 
hanem hogy dohányzott; egy másik történet szerint fiatalok (miu-
tán becsengettek a lakásba és udvariasan  megtörölték cipőjüket 
a lábtörlőn), megkérdezték a lakót: kilőhetnek-e az ablakán.

Sz#30: Sortűz Mosonmagyaróváron
Sz#5 : A szovjet tábornok eltávolít egy aktív felkelőt vagy forradalmár tankot bármely 
helyszínről.

Az egyik legvéresebb - a mai napig az egyik legnagyobb indulatot 
kiváltó sortűzre - Mosonmagyaróváron kerül sor: egy békés tünte-
tésen több mint 100 embert mészárolt le az ÁVH, a súlyos sebesül-
tek száma 200 felett volt. A legfiatalabb áldozat 15 éves volt, az 
áldozatok többsége hát-, gyomor-, mellkas-, vagy fejlövést kapott. 
A fegyvertelen tömeg a felelősök egy részét puszta kézzel meg 
lincselte., Dudás százados a laktanya parancsnoka elmenekült.

Sz#31: A Magyar Néphadsereg néhány egysége átállt a felkelőkhöz
A forradalmár tankot véletlenszerűen kell kiválasztani a meglévő lapkákból. Ha 4 aktív felkelő 
van a Corvin köznél, a forradalmár tankot nem lehet lerakni. Minden, a táblán lévő forradalmár 
tank (az újat is beleértve a Corvin köznél) beleszámít az 5 aktív felkelőbe.

Egyes esetekben a honvédség katonái nem kaptak éleslőszert, vagy 
arra kaptak parancsot, hogy csak akkor lőhetnek, ha megtámadják 
őket. Számos egység csatlakozott a forradalmárokhoz, és kevere-
dett tűzpárbajba az ÁVH csapataival és a szovjetekkel.

Sz#32: A politikai foglyokat szabadon engedték
Forradalmár tankot nem lehet a táblára helyezni, még akkor sem, ha azt korábban eltávolították 
onnan. Az „Amerika nem nyújt katonai segítséget a magyaroknak” kártya (Sz#41) által eltávo-
lított felkelő viszont a táblára helyezhető.

A politikai és egyéb leszámolás egyik eszköze az volt, hogy a Párt 
saját ellenfeleit - vélt vagy valós indokok alapján - bebörtönöz-
te, munkatáborba küldte vagy kivégezte, ehhez elég volt pl. az is, 
hogy valaki féltékenységből leütött egy ÁVH-s katonát.  
1956-ban még mindig több százan voltak, akik a börtönökben poli-
tikai okok miatt raboskodtak. Ők frissen kiszabadulva csatlakoz-
tak a forradalmárokhoz és sokszor az utolsó töltényig harcoltak.

Sz#33: Az ÁVH feloszlott
A mesterlövészek és a katonák nem mozgathatóak el barikád lapkával rendelkező helyszínekről. 

 megváltoztatja az E#13-as kártya hatását.

Az ÁVH alacsonyabb rangú tagjainak jelentős része eredetileg 
szegényparasztokból és munkásokból került ki, a szervezetbe való 
bekerüléssel a Párt lehetőséget adott nekik magasabb életszínvo-
nal elérésére. Éppen ezért ők egzisztenciális okokból is a szer-
vezet és a rendszer elkötelezett híveivé váltak. Az ÁVH soraiba 
olyanok is bekerülhettek, akik 1945 előtt a Nyilaskeresztes Párt-
hoz vagy annak titkosszolgálatához kötődtek.
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Fotó: Wikimedia commons

Fotó: Gathena

Fotó: FORTEPAN / UVATERV

Fotó: Wikimedia commons

Fotó: Europeana

Fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

Sz#34: Nemzetőrség alakul
A forradalmár tankot véletlenszerűen kell kiválasztani a meglévő lapkákból. Ha 4 aktív felkelő 
van a Kossuth téren, a forradalmár tankot nem lehet lerakni.

A Nemzetőrség fő feladata a honvédség, a rendőrség és a civil 
ellenállók tevékenységének összehangolása volt egységes parancs-
nokság alatt. Ennek keretében zajlott volna az ÁVH leszerelése 
és a harckészültség fenntartása. A szervezetet október utolsó 
napjaiban Király Béla vezérőrnagy és Kopácsi Sándor budapesti 
rendőrfőkapitány irányításával kezdték el szervezni, Nagy Imre 
jóváhagyásával. 

Sz#35: Lengyel tényfeltáró látogatás
A Lengyel Egyesült Munkás Párt 1956-ban megválasztott vezetősé-
ge szövetségest keresett a nem sztálinista politikát folytató kom-
munista államok között, ezt Magyarországban vélték megtalálni. 
Október 28-án a LEMP delegációt küldött Magyarországra annak 
érdekében, hogy saját szemükkel tájékozódjanak a helyzetről.

Sz#36: Maléter Pál átállt a felkelők oldalára
A forradalmár tankot véletlenszerűen kell kiválasztani a meglévő lapkákból. Ha 4 aktív felkelő 
van a Corvin köznél, a forradalmár tankot nem lehet lerakni.

A kezdeti fegyveres összecsapások után a hivatalos álláspont 
változásával Maléter ezredes is megegyezésre törekedett a Corvin 
közi forradalmárokkal. A parancsnok tetteinek megítélése a mai 
napig vitatott, köszönhetően a felkelők egy részével kialakult 
ellentétnek. Egy dolgot azonban nem lehet figyelmen kívül hagy-
ni: a november 4-én az Üllői úton keresztül betörő szovjet csapa-
tok elleni harcban a laktanyának is jelentős szerepe volt.

Sz#37: A sztálinista pártvezetők Moszkvába menekültek
Az új szalagcím kártyát a „Fordulat” kártyapakliból kell húzni, ha lehetséges. Ha az a pakli 
üres, a többi szalagcím pakliból szabadon lehet választani.

Vezető párttagok  (köztük Gerő Ernő és Kádár János) a forrada-
lom alatt Moszkvába menekültek. A november 4-én kezdődő máso-
dik szovjet intervenció után Kádár egészen 1989-ben bekövetkező 
haláláig előbb miniszterelnökként, illetve az MSZMP első titká-
raként az ország vezetője maradt. Kádár halála előtt röviddel 
a Hősök terén tartott ünnepélyes megemlékezésen temették újra 
Nagy Imrét, Maléter Pált és társaikat.

Sz#38: Szuezi válság
A szovjetbarát Egyiptom október 29-én államosította a Szuezi-csa-
tornát, kiváltva egy azonnali angol-francia-izraeli beavatkozást. 
A világpolitikai válság, köszönhetően a média tálalásának, jelen-
tősen elvonta az együttérző országok közvéleményének figyelmét 
a Magyarországon zajló szabadságharcról, és a szovjet csapatok 
bevonulásáról. 

Sz#39: A szovjet pártvezetés megszegi a tűzszünetet
Barikáddal rendelkező helyszínről a szovjet tank nem mozgatható el, de ott lőhet. Az esemény 
készletben található események nem számítanak táblán lévőnek. A forradalmár tankok is aktív 
felkelőknek számítanak.

Már október 28-án fegyverszüneti tárgyalások kezdődtek, de ez 
nem akadályozta meg elszórt tűzpárbajok kitörését az azt követő 
napokban. Mindez csupán figyelem elterelésül szolgált: október 
31-én Hruscsov szovjet főtitkár a forradalom eltiprását rendelte 
el, és a sztálingrádi hős, Zsukov tábornok hajtotta végre a „For-
gószél” hadműveletet november 4-étől. 
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Fotó: Europeana

Fotó: FORTEPAN / Pesti Srác2

Fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

A véres kezű diktátor, Sztálin gigantikus 
szobra a személyi kultusz korának szimbóluma 
volt. Miután október 23-án este ledöntötték, 
csak a csizmái maradtak a helyükön. Korabeli 
vicc: ki várta a legjobban a Mikulást 1956-ban? 
Sztálin, mert már októberben kitette a csizmáit.

E#5: Sztálin fejét keresztülvontatják a városon a 
Blaha Lujza térre
A Szembenálló játékmódban akkor is kijátszható a kártya, ha „A 
Sztálin-szobrot ledöntötték a tüntetők” esemény már megtörtént.
Sztálin neve testesítette meg, amit legjobban 
gyűlöltek és rettegtek az emberek a 
kommunizmusban: a kíméletlen terrort. Ezért 
volt örömünnep a zsarnok középkori alapokon 
nyugvó meghurcolása.  Később a „W. C.” betűkkel 
ékesített szobrot szétfűrészelték, darabjaira 
törték, amiket elrejtettek vagy relikviaként 
őrizték.

E#6: Tüntetők ostromolják a Magyar Rádiót
Jutalom: a Bajtárs játékmódban az ÁVH fázis utolsó lépését, a 
támadást nem kell végrehajtani. A Szembenálló játékmódban az 
ÁVH parancsnok nem játszhat ki „Támadás” kártyát.
23-án este a tüntetők egy része a Rádió Bródy 
Sándor utcai épületéhez vonult, hogy bemondas-
sák 16 pontos követelésüket. Közben hallották 
Gerő Ernő, a pártfőtitkár beszédét, amelyben so-
vinisztának, nacionalistának és antiszemitának 

1

1

Sz#40 Viszály a forradalmárok között
Ha csak egy akcióval rendelkezett a játékos, akinek eggyel kevesebb akciója lett, akkor nem lesz 
akciója, azaz a körében csak olyan kártyákat játszhat ki és olyan felkelő képességeket használhat, 
ami nem kerül akcióba és nem mozoghat.

A forradalmárok és különböző csoportjaik különféle politikai 
nézetekkel rendelkeztek, ez alól a Corvin köz felkelői sem voltak 
kivételek, gondolva Íván Kovács László leváltására, és Pongrátz 
Gergely új főparancsnokká választására. A közös nevezőt viszont 
a független, szabad Magyarország jelentette.

Sz#41: Amerika nem nyújt katonai segítséget a magyaroknak
Aktív felkelők és forradalmár tankok nem vehetők le a játéktábláról.

A forradalom idején általános tévhit volt (főként a Szabad Euró-
pa Rádió adásai miatt), hogy az Egyesült Államok végül katonai 
segítséget fog nyújtani. Annak ellenére, hogy ilyen elképzelések 
papíron léteztek, Dwight D. Eisenhower elnök nem hagyta jóvá az 
aktív szembeszállást a Szovjetunióval.

Sz#42: A hatóságok tüzet nyitnak a tüntetőkre
Ennek a kártyának a hatása akkor is érvényesül, ha barikád lapka található a választott helyszí-
nen.

A vérengzések még a forradalom bukása után is folytatódtak: 
1956 decemberében legalább nyolc különböző alkalommal lőttek 
a lakosságba, a bűnösöket nem sikerült felelősségre vonni. A két 
legnagyobb indulatot kiváltó ilyen sortűz a Nyugati pályaud-
varnál (december 6.) és Salgótarjánban (december 8., több mint 130 
halott) történt.

B. függelék: esemény kártyák

E#1: Diákok követelése a Műegyetemnél
A diákok 16 politikai, társadalmi és kulturális 
követelést fogalmaztak meg, többek között 
új választásokat, többpártrendszert, a 
rákosista vezetők felelősségre vonását, nemzeti 
címerünk visszaállítását és a szovjet csapatok 
eltávolítását szerették volna elérni.

E#2: A Petőfi Kör tüntetést szervez a Bem-
szobornál
A Petőfi Kör kezdetben az ifjúság, majd a párt-
ellenzék legfontosabb fóruma, az antisztali-
nista kritikai mozgalom központja, Nagy Imre 
politikai rehabilitációját és azonnali irányvál-
tást sürgettek.

E#3: Civilek fegyverkeznek a Corvin közben
A kártya jutalmaként kapott 3 lőszer   felhasználható esemény 
megoldására és katona megtámadására is, akkor is, ha forradalmár 
kártyáról vagy felkelő lapkáról nem gyűjtöttek lőszert.
A Corvin köz és környéke a ferencvárosi mun-
kásnegyedben helyezkedett el. A szabadságharc 
idején, a legsúlyosabb harcok itt folytak.

E#4: A Sztálin-szobrot ledöntötték a tüntetők a 
Sztálin téren

 megváltoztatja az E#5-ös kártya lerakását és jutalmát is.
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nevezte a tüntetést, önmagát a reformok képvi-
selőjének nyilvánította, addigi politikáját he-
lyesnek ítélte és a tüntetők minden követelésé-
től elzárkózott. A Rádiót védő ÁVH a felbőszült 
tüntetők közé lőtt, a tömeg fegyverhez jutott 
egy elhagyott mentőautóból és megrohamozta az 
épületet.

E#7: Ég a Nemzeti Múzeum az Astoriánál
Jutalom: ha a forradalmár kártyák dobópaklija üres, nem lehet kártyát 
a kézbe visszavenni.
A nagy tűzvészben teljes kiállítások, a könyv-
tár egy része és az egész ásványgyűjtemény 
hamuvá lett. November 4-e után a Múzeum vezető 
tisztségviselője az épületben fázó szovjet kato-
náknak Marx és Lenin műveket adott, amelyeket 
elégetve melegedtek fel.

E#8: A Párt hamis híreket terjeszt vidéken bárhol
A párt propagandájának része volt, hogy 
hamis híreket terjesztettek vidéken a pesti 
eseményekről, hogy így fordítsák az embereket 
a forradalom ellen. A MÁV személyzete 
segédkezett ezen hírek megcáfolásában.

E#9: Tüntetők elfoglalják a rendőrséget bárhol
A rendőrség épületei bőséges 
fegyverutánpótlást biztosítottak és kiváló 
erődítményként szolgáltak a felkelők számára.

E#10: Tömegmészárlás a Kossuth téren
Jutalom: A kártya megoldásakor a 2×    mindenképp 
végrehajtjuk, ez független a választási lehetőségtől. Megjegyzés: Az 
E#19-es kártya lerakási hatása megváltozik, ha ennek a kártyának a 
helyére kerül.
Az ÁVH mesterlövészei és hivatásos gyilkosai  
Kossuth téri békés tüntetőket  kezdik lőni 
a környező épületek tetején kialakított 
magas lőállásokból, mindenféle előzetes 
figyelmeztetés nélkül. Közben a téren lévő 
szovjet tankok géppuskáiból is tüzet nyitnak, 
de vannak olyan tankok is, amelyek az ÁVH 
hóhérait veszi célba.

E#11: Új fegyveres csoportok alakultak a Széna 
téren
Jutalom: ha a forradalmár kártyák dobópaklija üres, nem lehet kártyát 
visszakeverni a húzópakliba.
Az első segélycsomagokat szállító repülőgép 
Lengyelországból érkezett október 25-én. 26-
án a Lengyel Rádióban felhívás hangzott el, 
hogy véradásra buzdítsák a lengyel népet a 
szükségben lévő magyar felkelőknek.

E#12: A varsói segély szétosztása bárhol
Jutalom: ha a forradalmár kártyák dobópaklija üres, nem lehet kártyát 
visszakeverni a húzópakliba.
Párthű ÁVH-tagok álruhában még az ÁVH 
feloszlatása után sem tették le a fegyvert, 
sokszor lakásokban elbújva lövöldöztek az 
utcán haladó forradalmárokra és civilekre.
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E#13: ÁVH egységek rendőröknek álcázva 
bárhol
Jutalom: a katonák nem helyezhetők át olyan helyszínekről, 
amelyeken barikád lapka található. 
Párthű ÁVH-tagok álruhában még az ÁVH 
feloszlatása után sem tették le a fegyvert, 
sokszor lakásokban elbújva lövöldöztek az 
utcán haladó forradalmárokra és civilekre.

E#14: A Kilián laktanyában ellátják a sérülteket 
a Corvin közben
Lerakás: a találat érheti a választott játékossal egy helyszínen 
lévő aktív felkelőt, forradalmár tankot vagy barikádot is.  
megváltoztatja az E#21-es kártya jutalmát.
A harcok alatt a Corvin köz sebesült felkelőit 
a Kilián laktanyában lévő önkéntes ápolónők és 
honvédek látták el.

E#15: A tüntetőktől elkobozták a fegyvereket 
bárhol
A további harcok megelőzése és az irányítás 
visszaszerzése érdekében a fegyveres erők 
igyekeztek visszavenni a fegyvereket a 
civilektől.

E#16: A vörös csillagot eltávolítják épületekről 
bárhol
Számos alkalommal az emberek középületekre 
másztak fel, hogy leverjék onnan a kommunizmus 
és a Szovjetunió gyűlölt jelképét, az ötágú 
vörös csillagot.

E#17ÁVH-utánpótlás bárhol, ahol Mesterlövész 
van
Ezt a kártyát nem lehet lerakni, ha nincs a táblán mesterlövész. 
Jutalom: a Bajtárs játékmódban az ÁVH fázis második lépését, a 
mesterlövészek mozgatását nem kell végrehajtani. A Szembenálló 
játékmódban az ÁVH parancsnok nem játszhat ki „Mesterlövész 
mozgatása” kártyát.
Annak ellenére, hogy időnként osztozniuk 
kellett a rendelkezésre álló erőforrásokon, az 
ÁVH nem tudott hatékonyan együttműködni a 
megszálló szovjetekkel.

E#18: A Vas- és Fémművek védelme Csepelen
Lerakás: a katonák nem helyezhetők át olyan helyszínekről, 
amelyeken barikád lapka található. 
Jutalom: a Bajtárs játékmódban az ÁVH fázis első lépését, a katonák 
mozgatását nem kell végrehajtani. A Szembenálló játékmódban az 
ÁVH parancsnok nem játszhat ki „Katona mozgatása” kártyát.
Csepelen volt  Budapest egyik legnagyobb 
gyára. A munkások egy elszánt csoportja harcot 
folytatott sz épületért az Államvédelmi 
Hatósággal és a Magyar Néphadsereggel.

E#19 : A többpártrendszer bevezetését követelik 
a Kossuth téren
Lerakás: a találatot a forradalmár játékosok osztják el, a találat 
érheti a választott játékossal egy helyszínen lévő aktív felkelőt, 
forradalmár tankot vagy barikádot is. A „helyett” azt jelenti, hogy a 
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„Tömegmészárlás” esemény lekerül a tábláról, és ez az esemény kerül 
a Kossuth térre. 
Jutalom: a második opció nem választható a Bajtárs játékmódban. 
Büntetés: a forradalmár játékosok csapata elveszíti a játékot, ha ezzel 
együtt egyszerre 3 vagy több esemény van a táblán.
A radikális változást akaró tüntetők nem a 
kommunizmus megreformálását, hanem szabad 
választásokat, többpárti, valódi parlamenti 
demokráciát követeltek a „népi demokrácia” 
helyett. 

E#20: Nemzetközi Vöröskereszt-
segélyszállítmány érkezik bárhova
Lerakás: ha döntetlen, választani kell egy játékost. 
Jutalom: ha a forradalmár kártyák dobópaklija üres, nem lehet kártyát 
a kézbe visszavenni.
1957 januárjáig a Lengyel Vöröskereszt 331 
tonna élelmiszert szállított Magyarországra. 
A Vöröskereszt német és osztrák szervezete 
szintén hasonló mennyiségben küldött segélyt.

E#21: Mentők kereszttűzben bárhol
Lerakás: ha döntetlen, választani kell egy játékost. 
Miután a Rádiónál kiderült, hogy az ÁVH 
mentőkocsit használt fegyvercsempészésre, a 
forradalmárok gyanakvóvá váltak, s így a 
mentőszolgálat emberei mindkét oldal számára 
célponttá válhattak.

E#22: Csata az MDP-székház előtt
Jutalom: csak az eseményt megoldó játékos kaphat egy újabb akciót. 
Büntetés: a Bajtárs játékmódban az ÁVH fázis utolsó lépését, a 
támadást kell újra végrehajtani. A Szembenálló játékmódban az 
ÁVH parancsnok végrehajtja a „Támadás” kártya hatását bármely 
választott helyszínen, függetlenül attól, hogy hány „Támadás” kártyát 
játszott ki az utolsó napon és mely helyszíneken.
Az egyik utolsó, az ÁVH kezében lévő, 
Köztársaság téri pártház (mai II. János Pál 
pápa tér) ostromára október 30-án került 
sor. Az épület védelmét irányító Mező Imrét 
valószínűleg saját elvtársai lőtték le hátulról, 
amikor a tüntetők elé ment, hogy tárgyaljon 
velük. 

E#23: Titkos börtönre gyanakszanak az MDP-
székháznál
Az ÁVH által letartóztatottak sorsáról 
általában semmit sem tudtak a hozzátartozók. 
Volt, akit csak évek múlva engedtek szabadon, 
és sokan voltak, akik internálótáborban, 
börtönben haltak meg és halálukról senkit 
sem értesítettek. Az eltűntek száma olyan nagy 
volt, hogy az ÁVH titkos földalatti börtöneiről 
több (valótlan) hír is keringett.

E#24: Tankok az Astoriánál
A szovjet tankok október 24-étől a város 
fontosabb csomópontjaiban és a Belvárosban is 
megjelentek.
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E#25: Súlyosan sérült orvos a Széna téren
A civil mentőszolgálat tagjai saját életüket 
kockára téve még a tűzharcok alatt is 
segítettek valamennyi harcoló félnek.

E#26: Hamis tankelhárító aknák a Corvin 
közben
A Práter utcai iskola menzájáról a felkelők 
tányérokat hoztak, és azokat szórták szét a 
kiégett szovjet tankok köré.

E#27: Villamoskocsikból barikádot építettek a 
Blaha Lujza téren
Néhány  forgalmas tömegközlekedési 
csomóponton, így a Blaha Lujza téren is, a 
felkelők  minden elérhető eszközzel igyekeztek 
a szovjet csapatok előrenyomulásának 
lelassítására.

E#28: Tüntetők körbeveszik az ÁVH-börtönt a 
Bem szobornál
A II. Világháború alatt a Gestapo használta a 
börtönt, az itt őrzött foglyokat többek között 
Mauthausenbe szállították. Az épület falán ma 
emléktábla látható.

E#29: A kerületi pártszékház kifosztása Csepelen
A kerületi pártszékház az ott lévő iratokkal 
együtt a forradalmárok kezébe kerültek. 

E#30: Az ÁVH fegyvereket csempész a Magyar 
Rádiónál
Egy mentőkocsit a forradalmárok megállítottak, 
és kiderült, hogy fegyvereket szállított az 
ostromlott Magyar Rádió épületéhez.

E#31: A Péterfy Kórházban ellátják a sérülteket 
a Sztálin térnél
Sok fővárosi kórház fogadott be sebesült 
forradalmárokat, amit a hatóságok nem néztek 
jó szemmel. Később a sebesülés ténye is alapot 
szolgált a megtorlásra. 

E#32: Diákok ételt osztanak a Műegyetemnél
Ez a szép gesztus bizonyította a forradalmárok 
és a harcokban aktívan nem résztvevő lakosság 
közötti szoros köteléket.

E#33: A rádióadást az Országházból közvetítik a 
Kossuth térnél
A Rádió ostroma után a műsor sugárzását 
áttették az Országházban lévő stúdióba. Ennek 
a stúdiónak kevés zenei anyaga volt, közülük 
Beethoven Egmont-nyitánya forrt szorosan 
egybe a forradalommal, miután a november 4-én 
hajnalban a szovjet támadáskor ezt játszották 
le az utolsó drámai adás háttereként.
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C. függelék: felkelők, forradalmár tankok és 
a vezető forradalmárok képességei
Képességgel rendelkező felkelők
•	 Vándor Béla „Colos”: orvos, 15 évesen egy tipikus pesti srác 

a Tompa utcai, később a Hőgyes utcai csoportból, akiről az 
terjedt el, hogy nem fogja a golyó. Fogságba kerül, de szabadon 
engedik. Egyet gyógyít a játékoson, vagy egy másik játékoson, aki 
ugyanazon a helyszínen tartózkodik, mint Béla. A kártyát annak 
a játékosnak kell eldobnia, aki a képességet használta, függetlenül 
attól, hogy ki gyógyult.

•	 Végvári Vazul „Csuhás”: ferences pap-tanár, a forradalom hírére 
kevesebb mint 10 óra alatt Esztergomból Budapestre gyalogol. 
A budai várban lévő felkelők parancsnoka, a forradalom leverése 
után elfogják, de sikerül megszöknie és emigrál. A +1 mozgást 
akkor adja, ha a játékos egy helyszínen tartózkodik Vazullal és 
viszi magával.

•	 Pongrátz Gergely „Bajusz”: a Corvin köz főparancsnoka, 
ahol 5 testvérével együtt harcol a forradalom kitörésétől 
kezdve. Kezdeményezi a Nemzetőrség felállítását, november 
4-e után emigrál, 1989 után hazatér. A -3 az ÁVH egységek 
összerejéből számít a támadásnál és az erődemonstrációnál is, 
azon a helyszínen, ahol Gergely tartózkodik, akkor is, ha nincs 
forradalmár játékos a helyszínen.

•	 Tóth Ilona: orvostanhallgató, a forradalom alatt ápolónő a 
Péterfy utcai kórházban. A szovjet bevonulás után is részt vesz  
rendszerellenes szervezkedésben, letartóztatják és gyilkosság 
vádjával felakasztják. Egyet gyógyít a játékoson vagy egy másik 
játékoson, aki ugyanazon a helyszínen tartózkodik, mint Ilona.

•	 Szente Károly: gépkocsi kísérő, az első napoktól kezdve fegyverrel 
harcol Csepelen. A harcokban 19 évesen szintén résztvevő  
István fiával együtt akasztják fel 1958. december 23-án. Nem 
tehető át olyan helyszínre, ahol már van 4 aktív felkelő.

•	 Wittner Mária: gépírónő, október 23-ától szabadságharcos a 
Corvin közben, majd a Vajdahunyad utcában. Megsebesül, 
letartóztatják, halálra ítélik, majd 200 nap után életfogytiglanra 
enyhítik a büntetését. Az utolsó amnesztia során, 1970-
ben szabadul. 1, 2 vagy 3 forradalmár kártyát eldobhat 
és ugyanannyit húzhat helyette a Máriával egy helyszínen 
tartózkodó játékos.

•	 Mansfeld Péter: szakmunkástanuló, a Pesti srác ikonikus 
megtestesítője. 15 és fél évesen segítette a Széna téri csoport 
küzdelmét az elnyomással szemben. Megtörhetetlen jelleme 
miatt, mint a proletárforradalom ellenségét, 18 éves kora betöltése 
után 11 nappal kivégzik. Akkor is hat, ha a szovjet tank védi a 
területet és akkor is, ha kártya hatására lő.

•	 Ekrem Kemál: török származású műszerész, a Széna tériek egyik 
vezetője. A harcban félelmet nem ismert, a magyar hadsereggel 
tűzszüneti egyezséget kötött, de a megtorlás áldozatává vált ő is. 
A -1 az ÁVH egységek összerejéből számít a támadásnál és az 
erődemonstrációnál is, akkor is, ha nincs forradalmár játékos a 
helyszínen.

•	 Edward Liszewski: lengyel egyetemista, aki 23-án a Bem téren 
csatlakozik a tüntetéshez, későbbi lengyel feleségét is itt ismeri 
meg. Nemzetőrként részt vesz a budai eseményekben, ma 

Varsóban él. A szovjet tankok területvédő hatását érvényteleníti. 
Ha akcióznak a játékosok azon a helyszínen, ahol Edward van, 
akkor a szovjet tankok nem lőnek. Kártya hatására lő a szovjet 
tank, azt nem akadályozza meg.

•	 Szabó János „Szabó bácsi”: gépkocsivezető, a Széna tér legendás 
parancsnoka majdnem 60 évesen. A megtorlás során az elsők 
között végzik ki, 1957 januárjában.

•	 Mányi Erzsébet: adminisztrátor, a Corvin köziek tagja 19 évesen. 
Fegyveres ellenállásért akasztják fel a börtön udvarán 1957. 
februárjában.

•	 Pongrátz Ödön „Papa”: szamosújvári értelmiségi családból 
származik, testvéreivel együtt harcol a Corvin közben. 34 évesen 
már korosnak számít a felkelők között, innen kapja becenevét. A 
forradalom eltiprása után ő is az Egyesült Államokba emigrál, 
1989 után hazatér.

Képesség nélküli felkelők
•	 Dobrovics Valéria „Kövér Vali”: Széna téri ellenálló, aki 

elsősorban a csoport élelmiszer ellátásáért felelt. További sorsa 
ismeretlen.

•	 Angyal István: építésvezető, idealista kommunista, aki túlélte 
Auschwitzot. A forradalom elején röpiratokat, kötszert, 
élelmiszert szállított a felkelőknek, majd a Tűzoltó utcaiak 
parancsnokuknak fogadták el. A Gyűjtőfogház udvarán 
akasztják fel 1958 decemberében.

•	 Porubszky István „Potyka bácsi”: szövőmunkás, a kispesti 
ellenállás vezéralakja 23-ától. Rendíthetetlen harcos, több 
sebesülése ellenére november végéig harcolva hagyja el az 
országot, és Kanadába emigrál. 1989 után hazatér.

•	 Béczi Miklós „Jampec”: egyetemista, a Vajdahunyad utcai 
csoport tagjaként november 9-10-éig folytatta az ellenállást. 
További sorsa nem ismert, eleshetett a harcban.

•	 Iván Kovács László: apja „Horthysta” katonatiszt, ezért 
képzettsége ellenére elbocsátja a magyar honvédség. A Corvin 
köziek első parancsnoka, majd személyes ellentétek miatt távozik, 
és új csapatával a közelben harcol. Államellenes szervezkedés 
miatt kivégzik 1957 végén.

•	 Sebestyén Mária „Hosszú Mari”: felszolgáló, a forradalom 
idején vöröskeresztes nővér, november közepéig kitart a Tűzoltó 
és Tompa utcaiak között. A megtorlás során börtönbüntetésre 
ítélik.

•	 Szabó Ilonka „Kócoska”: 17 éves újpesti cigánylány, barátaival 
azonnal belekeveredett a forradalom viharába. A Corvin közben 
saját egységet irányított, október 28-án a Práter utcában elesett. 
Négy hónapos terhes volt.

•	 Dilinkó Gábor „Bizsu”: cigány származású bőrgyári munkás, 
aki élettársát Kócoskát keresve kerül a Corvin közbe. Az utolsó 
pillanatig harcol, súlyos sebesüléssel kerül kórházba. 12 év 
börtönre ítélik, tíz után szabadul, a bélyeg viszont a szocializmus 
végső bukásig rajta marad.

•	 Mesz János „Falábú Jancsi”: bányász, a Corvin köz rettegett 
tüzérparancsnoka, aki kiválóan célozva számos szovjet tankot 
semmisített meg. A HÉV levágta egyik lábát, innen kapta 
becenevét. Az utolsó percig harcolt, Bizsu visszaemlékezése 
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szerint egy akna tépte szét.

•	 Bán Róbert: rádióműszerész, október 25-étől részt vesz a fegyveres 
ellenállásban, a Széna tériek parancsnok helyettesnek választják. 
November elején Szabó bácsival összekülönböznek, ezért 
vidéken folytatja a harcot, elfogják és Ungvárra hurcolják. 1957 
novemberében kivégzik.

Forradalmár tankok
•	 Tarackágyú: ha azt a helyszínt találat éri, ahol a tarackágyú van, 

akkor a forradalmár játékosok nem választhatnak, hogy ki/mi 
sérüljön, hanem a tarackágyú kapja a találatot és ezzel lekerül a 
tábláról.

•	 T-34

•	 T-54: a barikád lapka minden szabálya vonatkozik rá: a 
katonák, mesterlövészek és szovjet tankok nem mozoghatnak el 
a helyszínről, ahol a T-54 található és a szovjet tankok nem lőnek 
automatikusan. Ha egy kártya szövegében szerepel a barikád, 
akkor az a T-54-re is vonatkozik. Akkor is érvényes a hatása, ha 
nincs forradalmár játékos a helyszínen.

Vezető forradalmár kártyák
•	 Piros: egy körben csak egy tank megsemmisítéséhez használhatja 

a képességét.

•	 Sárga: ha több eseményt old meg egy körben, akkor 
mindegyikhez összegyűjthet 1-1 ikont.

•	 Kék: ha 2 felkelőt visz magával az egész mozgásért kell plusz egy 
kártyát eldobnia, nem lépésenként. Ha nem visz felkelőt vagy 
csak egyet visz, akkor nem kell plusz kártyát eldobnia. 

•	 Zöld: a véletlen kártyadobás a gyógyuláshoz szükséges (esetleges) 
kártyadobáson felül van. Akkor is kell kártyát dobnia, ha más 
gyógyítja.

D. függelék: krónika kártyák
Felső szalagcímek
•	 K#3 Veres Péter felolvassa a kiáltványt: Ha kevesebb, mint 3 

aktív felkelő van, akkor csak azok mozoghatnak.
•	 K#5 Tüntetések Lengyelországban: Ha esemény megoldására 

használják a játékosok a „Segély” kártyát, akkor mind a három 
ikon ,  és   is összegyűjthető nem csak az egyik.

•	 K#9 Zsukov elrendeli a szovjet csapatok bevonulását: Ha 
csak egy esemény van a táblán, mindkét szovjet tankot oda kell 
tenni. Ha nincs egy esmény sem, helyezzük a 2 szovjet tankot 2 
különböző helyszínre.

•	 K#10 Nagy Imre első beszéde: Forradalmár kártyával nem 
rendelkező játékosra nincs hatással.

•	 K#11 Gerő Ernő katonai segítséget kér: Ha nincs a táblán egy 
esemény sem, akkor a szovjet tank bárhova lerakható.

•	 K#12 Apró Antal elrendeli a „fasiszta csőcselék” 
letartóztatását: Ha nincs a táblán egy esemény sem, a mesterlövész 
bárhova lerakható.

•	 K#13 Kijárási tilalom: Ha csak egy akcióval rendelkezett a 
játékos, akinek eggyel kevesebb akciója lett, akkor nem lesz 
akicója, azaz a körében csak olyan kártyákat játszhat ki és olyan 
felkelő képességeket használhat, ami nem kerül akcióba és nem 
mozoghat.

•	 K#14 A hatóságok tüzet nyitnak a tüntetőkre: Ennek a 
kártyának a hatása akkor is életbe lép, ha barikád lapka található a 
választott helyszínen.

Középső szalagcímek
•	 K#2 A Néphadsereg néhány egysége átállt a felkelőkhöz: 

A forradalmár tankot véletlenszerűen kell kiválasztani a 
meglévő lapkákból. Ha 4 aktív felkelő van a Corvin köznél, a 
forradalmár tankot nem lehet lerakni.

•	 K#8 Sortűz Mosonmagyaróváron: Ha nincs a táblán egy 
esemény sem, a szovjet tank bárhová lerakható.

•	 K#10 Lelőtték a helyi pártvezetőt: Választható olyan játékos is, 
akinek kevesebb, mint 2 kártya van a kezében. Ekkor az összes 
kártyáját el kell dobnia.

•	 K#11 Romániában cenzúrázzák a magyar híreket: Ennek a 
kártyának a hatása akkor is életbe lép, ha barikád lapka található 
a választott helyszínen. Ha nincs forradalmár játékos, aktív 
felkelő, forradalmár tank vagy barikád a szovjet tank helyszínén, 
akkor nem lő.

•	 K#12 Szovjet tankok sorakoztak fel az Országháznál: A 
mesterlövész és a szovjet tank külön helyszínre is lerakható. Ha 
nincs egy esemény sem a táblán, akkor a mesterlövész és a szovjet 
tank bárhova lerakható.

•	 K#13 A kormány amnesztiát hirdet: A forradalmár tank 
is aktív felkelőnek számít. Ha egy szovjet tank ugyanolyan 
távolságra van egyszerre több eseménytől is, bármelyik 
választható. Ha egy szovjet tank már egy eseménynél van, akkor 
nem mozgatható el onnan. Ha nincs esemény a táblán, akkor a 
szovjet tankok nem mozognak.

•	 K#14 Maléter Pál kiutasítja a felkelőket a Kilián laktanyából: 
Ennek a kártyának a hatása akkor is életbe lép, ha barikád lapka 
található a Corvin közben. A passzív felkelőket és a barikád 
lapkát nem kell levenni a Corvin közről.

Alsó szalagcímek
•	 K#9 A szovjet pártvezetés megszegi a tűzszünetet: A  szovjet 

tankokat egyenletesen kell felrakni: először oda kell tenni a szovjet 
tankot, ahol nincs, utána oda, ahol csak egy szovjet tank van, 
stb. A szovjet tankok lerakása után egy eseménynél csak eggyel 
több szovjet tank lehet, mint egy másik eseménynél. Ha nincs 
egy esemény sem a táblán, rakjuk a szovjet tankokat oda ahol a 
legkevesebb van belőlük, hasonló módon.

•	 K#11 A sztálinista pártvezetők Moszkvába menekültek: Ha 
nincs egy esemény sem a táblán, a szovjet tank bárhova lerakható.

•	 K#12 Kísérlet a munkásőrség felállítására: Ha csak egy esemény 
van a táblán, mindkét mesterlövészt oda kell tenni. Ha nincs egy 
esemény sem, a mesterlövészek bárhova lerakhatók.

•	 K#13 Viszály a forradalmárok között: Ha csak egy akcióval 
rendelkezett a játékos, akinek eggyel kevesebb akciója lett, akkor 
nem lesz akciója, azaz a körében csak olyan kártyákat játszhat ki 
és olyan felkelő képességeket használhat, ami nem kerül akcióba 
és nem mozoghat. Ha a játékosoknak kevesebb, mint 4 kártyájuk 
van, mindet el kell dobniuk.

•	 K#14 A hatóságok tüzet nyitnak a tüntetőkre:  Ennek a 
kártyának a hatása akkor is életbe lép, ha barikád lapka található a 
választott helyszínen.
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