




Amikor 1990-ben véget ért Magyarországon a kommunista politikai rendszer, 
a városban még ott álltak a szobrok, amelyek a bukott hatalom dicsôségét 
hirdették. Ma már mindez történelem, és a szobrok idôközben múzeumba 
kerültek. 

Idézzük fel azokat a napokat, amikor minden megváltozott! Keresd meg 
a szobrokat! Válaszolj a kérdésekre és oldd meg a feladatokat! 
Írd be a füzetbe a megfelelô név mellé a megtalált szobor sorszámát!

Minden szoborhoz kapcsolódik egy kérdés is. A helyes válaszok mellett talált 
betûket összerakva kapsz egy szót; egy olyan fogalmat, amiért Magyarország 
története során eddig nagyon sokan küzdöttek, többen pedig az életüket is 
feláldozták érte. A betûket írd be a 18. oldal négyzeteibe! A helyes megfej-
tések a Memento Park honlapján a www.mementopark.hu/valtsrendszert/ 
oldalon megtalálhatók!

A nehezebb kérdések mellé az itt látható „súly“ jelet rajzoltuk. Ezeket 
a feladatokat felsô tagozatosoknak és középiskolásoknak ajánljuk. 
Ha ezekrôl a kérdésekrôl szüleiddel, tanáraiddal beszélgetsz, jobban 
megértheted a korszakot, amelyet a Memento Parkban felidézünk.
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Van Budapesten egy különleges múzeum, a 
Memento Park, ahol hatalmas szobrok együtt, egy 
helyen láthatók. Ezek – nem is olyan régen – a for-
galmasabb utcákon és tereken álltak, és hirdették 
a kommunizmus dicsôségét. De mi is az a kommu-
nizmus, és miért vitték el a helyükrôl ezeket 
az alkotásokat?

1945-ben véget ért a II. világháború. A gyôztes 
nagyhatalmak – az Amerikai Egyesült Államok, 
Franciaország, Nagy-Britannia és a Szovjetunió 
– megállapodtak, hogy több más, kelet-európai 
országgal egyidôben, Magyarországot, mint a 
háborúban vesztes államot, átengedik a Szovjet 
Vörös Hadseregnek. A vezetést pedig ezután át-
vették a Moszkvából irányított kommunisták.

A Szovjetunióban ekkor már három évtizede a 
kommunista párt irányította az országot. Vezetôi 
erôszakkal szerezték meg a hatalmat, és azt hirdet-
ték, hogy a dolgozó embereket szolgálják. 
Ez azonban nem volt igaz: ôk is leginkább csak a 
saját érdekeiket és hatalmuk megôrzését tartották 
szem elôtt. A kommunisták mindenkitôl mindent
elvettek, de nemcsak a másokon élôsködôktôl, 
hanem azoktól is, akik kemény munkával, 
a maguk erejébôl szereztek valamit: földet, gépet, 
vállalkozást, üzletet, lakást. A kommunisták azt 
követelték, hogy minden dolog legyen közös, 
és mindenki mindenbôl ugyanannyit kapjon, 
függetlenül attól, hogy ki mennyit dolgozik, 
és ezért mennyi fi zetést érdemelne. Ennek az lett 
az eredménye, hogy senki nem dolgozott rende-
sen, a gyárakban és a földeken keveset termeltek, 
a szolgáltatások rosszak voltak, a hivatalokban 

mogorván bántak az emberekkel. Mindenki egyre 
szegényebb lett, semmihez nem lehetett hozzá-
jutni: az emberek éhesen, a hidegben dideregve 
bolyongtak az üres boltok között.

A bajokról nem volt szabad beszélni, mert aki ilyet 
tett, azt rögtön elvitték, megverték, börtönbe 
zárták, elszakították a családjától, kényszermunka-
táborba zárták, vagy megölték. Mindenkitôl félni 
kellett, mert nem lehetett tudni, kik azok, akik 
elárulják a többieket, kik a besúgók. Elköltözni 
nem lehetett, és a gonosz vezetôket senki nem 
tudta elkergetni, mert a jól fi zetett katonák és a 
rendôrök csak ôket védték. A vezetôket csak 
dícsérni lehetett, sôt, ez mindenkinek kötelezô 
volt. Még a kisgyerekeket is arra kötelezték, hogy 
a kommunistákat dicsôítô verseket szavaljanak. 
A propaganda csúcspontjai azok a hatalmas fel-
vonulások és katonai díszszemlék voltak, amelye-
ket a nagyobb kommunista ünnepeken rendeztek, 
és amelyeken mindenkinek kötelezôen részt kellett 
vennie, hogy ünnepelje a vezetôket. A házakon, 
a gyárakban vagy az iskolai osztálytermek falain a 
kommunista vezetôket éltetô feliratok és képek
virítottak. Az utcákon és tereken a vezetôk 
megrendelésére olyan szobrokat állítottak fel, 
amik ugyancsak ôket, példaképeiket és eszméiket 
dicsôítettek.

Magyarországon az emberek egy része eleinte 
lelkesen támogatta a kommunistákat, mert azok 
megígérték, hogy újjáépül az ország, lesz elég 
élelem, könnyebbé és jobbá válik az élet. Akik 
korábban nagyon szegényen éltek, azok is kap-
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tak rendes munkát és lakást, a gyerekeik iskolába 
járhattak és végre volt mit enniük is. Kis idô múlva 
azonban rosszabb lett a helyzet, mert a kommunis-
ták erôszakosan, rossz módszerekkel, hozzá nem 
értéssel irányították az országot.

Azt is meghirdették, hogy a kommunizmust 
az egész világon terjeszteni kell. Éppen ezért
a Szovjetunió hatalmas hadsereget szervezett, 
és a legmodernebb haditechnikát halmozta fel.

Teltek-múltak az évek és az évtizedek, de
a helyzet nem javult, sôt, romlani kezdett. 
A drága fegyverek, és az elhanyagolt, rosszul 
irányított gazdasági élet miatt elfogyott a kom-
munista országok pénze, és minden tönkrement. 
Az emberek egyre többször tiltakoztak, sokan 
az utcákra vonultak, hogy tüntessenek az idegen 
hatalom és helyi kiszolgálói ellen. A Szovjetunió 
új vezetôi lassan belátták, hogy a rendszer rosszul 
mûködik, a gazdasági és a politikai összeomlás 
elkerülhetetlen, így végül a Vörös Hadsereget is 
hazarendelték.

A katonai támogatás nélkül maradt helyi kommu-
nista vezetôk kénytelenek voltak mindenhol elfo-
gadni, hogy távozniuk kell a hatalomból. Átadták 
a vezetést olyanoknak, akiket az emberek maguk 
közül választottak. Ezt nevezzük szabad választá-
soknak és demokráciának.

A kommunista vezetôk szobrait és szimbólumait 
ezután már senki nem akarta az utcákon látni. 
A legtöbb kelet-európai, volt kommunista ország-
ban lerombolták, szétszedték, vagy beolvasztották 
valamennyit. Budapesten azonban a városvezetôk 
elhatározták, hogy létrehoznak egy múzeumot,
ahol Eleôd Ákos építész elképzelései alapján 
bemutathatják a szobrokat. Az így megvalósult 
Memento Park arra fi gyelmeztet, hogy soha többé, 
senki ne akarjon erôszakkal kommunista rendszert 
erôltetni az emberekre.

Ismerkedjünk meg Ferivel és Bélával! Az ô feladatuk, hogy furgonjukkal összegyûjtsék és elszállítsák 

a közterületekrôl a politikai rendszerváltozás miatt eltávolítandó szobrokat. Feri és Béla lelkiismere-

tesen végzi feladatát. Régi szakemberek ôk az anyagmozgatás területén. Éltek és dolgoztak már 

a szocializmusban is, most pedig a rendszerváltozás utáni kapitalista világban próbálnak talpon 

maradni. Ja, és mindenrôl van véleményük:

Pakoljuk itt ezeket a marha nagy szobrokat… 

              bezzeg amikor még

                a komenist
                a komenisták voltak az urak, 

                     nem ketten kellett ilyen munk

                     nem ketten kellett ilyen munkát

                        v                        végeznünk, volt rá ember bôven!

Persze, itt kerülgetnénk egymást tizenöten…!         R        Régen mindenki csak lógatta a lábát,                 oszt                oszt’ várta, hogy a másik fogja meg                      a                      a dolgok végét!
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A Szoborpark fôbejárata a szocreál épületeket idézi. A stílus jellemzôje az ókori építészet 
formáinak ismétlése. Az egykori megrendelôk, a kommunista politikusok azt szerették volna, 
ha az ô világuk is ugyanolyan hatalmas, hosszú életû és meghatározó, mint az ókori biro-
dalmak. Arra kívántak utalni, hogy a kommunista rendszer gyökerei milyen távoli korokba 
nyúlnak vissza.

Lehet, de legalább volt mindenkinek munkahelye, ahol bejelentették, megvolt a havi fi x, nem vonták le az 

adókat meg egy csomó járulékot. Ma már a levegôért is fi zetni kell. Akkor bezzeg normális pénzt kaptál...

Aha, aztán mit vettél azé’ a pénzér’? Mi volt a boltban? Bementél: egy polc konzervuborka, egy polc 
babkonzerv, meg egy polc citromlé! Ebbôl rakd össze a tízórait a gyereknek! Hát ma bemégy
                                                        a sarki kisboltba, megveheted az egész világot!                                                        a sarki kisboltba, megveheted az egész világot!

Ó, persze! Ázsiai mézet, meg dél-amerikai tejet! Milyen 

íze van azoknak a vackoknak? Úgy pancsolják   Úgy pancsolják   
 össze mindenféle vegyszerekbôl. Lila fagyi!

   Hát mondd meg: Mibôl készül az?

Miért ilyen hatalmas a bejárati kulisszafal? Mit akar kifejezni a méreteivel és az 
építészeti elemeivel? Mit érzel, ha egy ilyen épületet látsz? Szerinted milyen ember 
építtet ilyen házat? 

A felsorolt, ókori eredetû építészeti elemek 
közül a Szoborpark fôbejáratán melyik NEM 
látható?

J boltív 
K falfülke szoborral  
L vaskos tartóoszlopok 
M timpanon (háromszög alakú homlokfelület) 
N díszlépcsô 

Rajzolj egy olyan épületet, ami 
ugyancsak kifejezi az építtetô 
hatalmát!
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Nem tudom, de manapság már mindenre ráírják 

az összetevôket, és tudhatod, hogy mit eszel. Régen ezt 

nem kötötték az orrodra! Mibôl készült a Bambi üdítô, 

vagy az Úttörôkolbász? 

                            Nyilván valami hulladékból...
                            Nyilván valami hulladékból...



Te hogyan ábrázolnád kubista stílusban osztálytársaidat?

Ezek itt kubista stílusú festmények. 
A stílus jellegzetessége, hogy a 
képeket geometriai formákból építi 
fel és így ábrázolja a dolgokat, 
amelyek a valóságban egyébként 
nem is úgy néznek ki. 

S T Ü V

Melyik kép nem kubista stílusú?

Régen élt két tudós, Marx és Engels. Ôk azt hirdették, hogy a kommunizmus azért igazságos 
rendszer, mert abban mindenki a munkája szerint részesül a megtermelt javakból. 
A tanításaikat persze a késôbbi kommunista vezetôk, tévedésbôl vagy szándékosan rosszul, 
értelmezték és kiforgatták. A szobruk kubista stílusban készült. 

Fényképeken Marx és Engels
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Hasonlítsd össze a Sztálin-szobrot  
 a Lenin emlékmûvel! 
Mik a fô különbségek? 
 Mekkorának látszik a szobor az 

  élô emberekhez képest és mek-  
 korák az emberek a szobrokhoz 

  viszonyítva? Vajon miért vannak  
 ezek a különbségek? Mit jelent ez:  

„Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog“? 

A felsoroltak közül melyik évforduló 
nem kommunista ünnep?

R forradalmi ifjúsági napok
S köztársaság kikiáltásának napja
T alkotmány ünnepe
U tanácsköztársaság évfordulója
V felszabadulás napja
Z nagy októberi szocialista 
 forradalom évfordulója

Rajzold le, mekkora egy élô emberhez képest a Lenin-szobor és a Sztálin-szobor!

Ez a szobor valamikor a Felvonulási téren 
állt, ahol a kommunista ünnepek alkalmából 
a legnagyobb parádékat rendezték.

 2 m

 4 m

 6  6 m

 8 8 m
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Hogy nem volt termelés? Dehogynem volt! Ahol ma romokat látsz, fl ancos irodát, vagy lakóparkot, ott gyárak 

és üzemek voltak, amelyek mindenféléket termeltek. Ma már ebbôl semmi nincs, a melós meg sorbaáll

a munkanélküli hivatal elôtt. Nem emlékszel az Ikarus buszokra, a Ganz villamosra, a Csepel teherautóra? 

Tungsram égô? Csepel kerékpár és varrógép? Hajdú mosógép, Lehel hûtôgép? Globus konzerv? 

És az beugrik, hogy Orion meg Videoton tévé...?

Kik verték le a forradalmat 1956-ban?

F a szovjet Vörös Hadsereg 
G az intervenciós csapatok 
H a szövetségesek 
I az Államvédelmi Hatóság 

a szövetségesek 
az Államvédelmi Hatóság 
a szövetségesek 

J a Magyar Néphadsereg 

Kik voltak a forradalmárok 1956-
ban? Mik voltak a követeléseik? 
Kik csatlakoztak hozzájuk? 
Miért döntötték le Sztálin szobrát?

Na, azért régen legalább volt íze az ételeknek!  Minden megtermett a hazai földön. 

Éléskamra volt az ország, ma meg csak a külföldi vacakok kaphatók…

Jó hogy mondod ezt a tévét... Mit nézel most és akkor mit néztél? Hétfôn még 

adás sem volt, a többi napon meg leshetted a magyaregyet, 

késôbb meg hozzájött este nyóctó’ a kettesen valami. 

            Ennyi volt, slussz-passz! Ma meg szörfölhetsz egész éjjel!

És ez neked akkora show, hogy gösznyedsz a tévé elôtt? 

Akkor bezzeg volt még élet a tévén kívül is! 

Összejártak az emberek, meg elmentek együtt  szórakozni 

az idôsebbek is. Emlékezzél, hogy pár forintért 

                                                            sz                                                            színházjegyet is vehettél…

Haggyá’ má’! Hát ami kaja volt, már ment is ki a ruszkiknak a Szovjetunióba! Itthon 

még hús is alig volt. A „Nagy testvér” mindent vitt.

Mert te nem Zsigulival jártál? Mûködött a KGST! Legalább volt magyar export, 

     cserébe meg kaptunk autókat, metrókocsit, meg persze gázt és olajat! 

Nem akadozott a szállítás. Akkor épült a Barátság Kôolajvezeték is, 

és nem is került az egész havi fi zetésembe, hogy meleg legyen télen a lakás. 

Fillérekbe’ volt a gáz, a fûtés meg a villany! A vízért meg nem is kellett fi zetni!

1956-ban forradalom tört ki Magyarországon a kommunista elnyomás ellen. Október 23-án
este ledöntötték a gyûlölt szovjet diktátor, Sztálin szobrát. A helyén csak egy csizma-pár maradt. 
Sztálin már életében arra vágyott, hogy mindenki ôt tartsa a legokosabbnak, a legbátrabb-
nak, mindenben a legjobbnak és a legnagyobbnak. Elvárta hogy óriási képek és szobrok 
készüljenek róla, és minden épületre, hivatalra és iskolai osztályterembe kitegyék a portréját.

Lehet apukám, hogy neked fi llérekbe volt, de az ország akkor adósodott el! 

 Hát mit gondolsz, honnan volt lóvé minderre? Naná, hogy a nyugati kölcsönökbôl! 

Nem volt itt rendes termelés meg munka, hitelbe kaptuk mi azt a sokat!
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A kommunizmus idôszakában minden középületen, iskolán, osztályteremben, gyáron, 
közlekedési eszközön, igazolványon és hivatalos papíron látható volt a kommunisták által 
választott jelkép, az ötágú vörös csillag. Budapesten a Lánchíd elôtti körforgalomban ugyan-
ilyen csillagot alakítottak ki piros virágokból. Ma már nincs ott csillag, de virágok igen.

… és megnézhetted azt a darabot, amit még nem tiltottak be…
…vagy olcsón elmehettél moziba…

…jegyet meg csak a nepperektôl kaptál,  a kapu alatt, háromszoros felárral…

…igen, mert tódultak a népek a kultúrára…

…aha, a szovjet meg az NDK fi lmekre! Hát mi ment a moziban? Dráma a Nagy Honvédô Háborúról, politikai propaganda, meg jugó indiánfi lm.

Szerinted milyen minta lenne ott most a legérdekesebb? Rajzold be! 

 H magántulajdon 
  sérthetetlensége
 I vállalkozások szabadsága
 J külföldi utazások szabadsága
 K árubôség a boltokban
 L ingyenes iskolai és 
  egészségügyi ellátás
 M jogbiztonság, 
  független bíróságok
 N többpártrendszer
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Mire vágytak az emberek a
II. világháború után? 
Mit ígértek nekik a kommunisták? 
Az alábbi ígéretekbôl mi valósult
meg a szocialista Magyar-
országon?



Milyen jármûre hasonlít 
ez a szoborcsoport?

Ö kisiklott vonat 
P fennakadt léghajó
R karambolozó autó
S zuhanó repülôgép
T viharban hánykolódó hajó

Kun Béla 1919-ben a Tanácsköztársaság, az elsô magyar kommunista állam vezetôje volt. 
Az emlékmûve olyan, mint egy képregény: balról jobbra elmeséli, hogyan lett a békés, utcai 
demonstrációból elôbb munkástüntetés, azután forradalom, végül fegyveres harc.

Azok legalább nem rosszra tanították a gyereket. Ma már mindenütt csak az erôszak. 

Akkor bezzeg volt közbiztonság, este is nyugodtan sétálhattál, ha meg történt valami, 

 hát a rendôröknek volt tekintélye!

Miért lebegnek az emberek a 
föld fölött? Miért van Kun Béla 
mellett egy lámpaoszlop?

Nem is dumálhattál, mert elvittek volna, aztán kicsit megpuhítanak 
odabent az ôrsön! Most annyit dumálhatsz, amennyi jólesik, rád se néznek…

       H       Hát ez az! 
Akkor bezzeg volt szava a melósnak!

Elmondhattad a véleményedet a gyárban, fi gyeltek rád, 

összetartott a kollektíva, kaphattál segélyt, 

prémiumot, jutalmat - volt üzemi tanács, 

szakszervezet …ma már csak kuss van.

Tekintélye? Akkora, hogy átmentél az utca túloldalára, ha szembejött a járôr szembejött a járôr! Arra már nem emlékszel, hogy Arra már nem emlékszel, hogy 
állandóan igazoltattak, vegzáltak; itt egy kis razzia, ott egy kis gumibot..., vegzáltak; itt egy kis razzia, ott egy kis gumibot...

Aki nem hôzöngött, békén hagyták! 

Nekem sosem volt bajom velük,

én nem dumáltam a rendszer ellen…
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Rajzold le, vajon milyen hajviseletet támogattak, tûrtek, illetve tiltottak 
a fi ataloknak!

Münnich Ferenc az 1956-os, a kommunizmus elleni forradalom leverésében közremûködô 
Kádár-kormány belügyminisztere volt. Ô irányította a forradalom utáni megtorlásokat. 
A kommunisták pontosan kidolgozták, kit hogyan félemlítsenek meg, hogy többé senkinek 
ne legyen kedve a hatalmuk ellen tiltakozni. A kulturális életben is meghirdették a „Tilt, tûr 
és támogat” elvét. 

… aztán árulhatod a Fedél nélkült! Hát hol találsz ma munkahelyet? 

Bezzeg annak idején egyetlen munkanélkülit vagy hajléktalant sem láttál az utcákon!

Ja, de ha nem volt  beírva munkahely a személyidbe, hát elvitt a rendôr, mint 

közveszélyes munkakerülôt. Még hûvösre is tettek,  ha nem melóztál!

Ma meg leültetnek a legapróbb stikliért, akik meg nagyban lopnak, azoknak nem esik baja!

Nézd meg, milyen rongyrázás van! Bezzeg akkor egyenlôség volt!

Na ne már! Mire mentél akkor a szakszervezeteddel? Ha felírták a káderlapodra, hogy megbízhatatlan vagy, 

hiába mentél más munkahelyre, utánad nyúltak, és az új helyen máris tudták, hogy vigyázni kell veled, 

                                                        mert nagy a szád. Ma már oda mégy, ahova akarsz. Nem vagy megkötve, lelépsz, aztán...

                                                        mert nagy a szád. Ma már oda mégy, ahova akarsz. Nem vagy megkötve, lelépsz, aztán...

Vajon a felsorolt „megtûrt” dolgok között melyik az egyetlen, ami kifejezetten tiltott 
volt a Kádár-korszakban?

Á privát házibuli 
B levelezés külföldiekkel 
C fi úknak hosszú haj viselete
D dohányzás 18 éves kor alatt
E magánkönyvkiadás 
F otthoni telefonkészülék használata

G krimiket olvasni 
H templomba járni
I szeszesital fogyasztása közterületen 
J miniszoknya viselete
K kólaivás 
L autóstop 
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Mit fejez ki a csepeli Lenin-szo-
bor mozdulata?

D Tiszapalkonya
E Tiszaszederkény
É Tiszalök
F Kazincbarcika 
G Dunapentele
H Dunaújváros 
I Százhalombatta  

Melyik magyar település viselte egykor 
Lenin nevét „Leninváros” elnevezéssel?

Lenin volt az a politikus, aki elôször gyôzelemre vezette a kommunistákat, és megalapította 
a Szovjetuniót. Halála után a személyét kötelezôen elôírt tisztelet vette körül minden kommu-
nista országban. Arcképét mindenhol kifüggesztették, szobrát a legtöbb városban a fôtérre 
állították. Utakat, gyárakat, városokat neveztek el róla, könyveket, verseket írtak és fi lmeket 
készítettek az életérôl.

De legalább ingyen volt az iskola, bárki bárhol tanulhatott. 

  A gyerek meg tanult is rendesen, nem ezt látta, amit ma, hogy az jut elôre, aki lenyomja a többit. 

                                         M                                         Még a játékok is sokkal jobbak voltak…

De a gyerek mindennek tudott örülni! Régen azért nem ez volt, hogy csak az a jó, 

ami a reklámban megy, meg hogy mindenbôl a legújabb kell már a kicsinek is...

Persze, mert semmit nem lehetett kapni, üres volt a bolt, vagy nem volt semmiféle választék. Örültél, ha valamire elkölthetted a pénzedet,  nem válogattál, mert nem volt mibôl.

De nem is a bevásárlás volt a legfôbb hétvégi program! Ma már az árak is 

összevissza vannak, lejárod a lábad, amíg megtalálod, hogy mi hol 

a legolcsóbb. Régen ugyanaz a termék mindenütt ugyanannyiba került, 

és ez az ár nem is emelkedett. Ma meg már fi llér sincs, olyan a 

drágaság! Máig tudom: évtizedekig három forint hatvan volt egy kiló 

kenyér, egynegyven egy pohár tej, ötven fi llér egy gombóc fagyi, 

egyhúsz egy sportszelet... hú, annak milyen jó íze volt! 

            De már  az sem a régi...            De már  az sem a régi...            De már  az sem a régi...

ami a reklámban megy, meg hogy mindenbôl a legújabb kell már a kicsinek is...

… azok amikért órákig sorbaálltál a boltokban karácsony elôtt? 
                                             Már ha egyáltalán megkaptad, amit kinéztél.

Ja, egyenlôség!

Ha valaki megpróbált kitûnni, egybôl 

elkaszálták, mint a füvet! Hiába hajtottál, attól neked nem

 lett jobb. Hát gondolkozz már, mennyi tehetséget

 elnyomtak az egyenlôsdi miatt!
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Kinek volt joga utasítást adni 
a Munkásôrök számára, 
hogy fegyverrel védjék meg 
a kommunista rendszert?

Á a Magyar Néphadsereg 
 parancsnokai
B a titkosszolgálat vezetôi
C rendôri vezetôk
D belügyminiszter
É a kommunista pártvezetôk
F honvédelmi miniszter
G a szovjet hadsereg vezetôi 

A munkásôrök a kommunista párthoz hûséges, civilek voltak, akik mindenkor készen álltak 
fegyverrel megvédeni a kommunista rendszert a belsô ellenzékkel szemben. A munkásôrség 
a hivatásos fegyveres testületek mellett, azoktól függetlenül mûködött.

Kiket állítottak félre a kommunisták, hogy megszerezzék a hatalmat? Mi történt a 
kommunizmusban azokkal, akik nem értettek egyet a politikai rendszerrel? 
És mi történik az ellenzékiekkel a demokráciában?
kommunizmusban azokkal, akik nem értettek egyet a politikai rendszerrel? 
És mi történik az ellenzékiekkel a demokráciában?
kommunizmusban azokkal, akik nem értettek egyet a politikai rendszerrel? 

Színezd ki a rajzon a kalapáccsal jelölt 
mezôket, és megláthatod, mi volt a 
munkásôrök legkedvesebb fegyvere! 

Dehogynem! Ugyanolyan, mint volt, csak ma már te is százféle másikkal tudod összehasonlítani! 

Régen Bécsbôl kellett hoznod rendes tejcsokit a gyereknek, vagy zöldalma-szappant

az asszonynak. Persze nem biztos, hogy kimehettél. Mert ugye emlékszel, hogy munkahelyi 

javaslat, a szakszervezeti meg a KISZ-titkár ajánlása kellett az útlevél megszerzéséhez.

Ha meg háromévente egyszer nagy nehezen kiengedtek, összesen válthattál 50 dollárt, 

ennyi volt a valutakereted! Az odakint pont egy 

                családi ebéd ára volt akkoriban!

                családi ebéd ára volt akkoriban!
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Jelöld be, hogy szerinted melyik plakát alapján készült a Tanácsköztársasági emlékmû! 

A Tanácsköztársaság 1919-ben az elsô kommunista vezetésû állam volt Magyarországon. 
A hatalom korábbi birtokosai azonban nem nézték jó szemmel a proletárdiktatúra megerô-
södését, ezért fegyveres harcot hirdettek ellene és ekkor indult el a határokat fenyegetô 
román, szerb, cseh csapatok támadása is. A Tanácsköztársaság hadsereget szervezett a 
védelemre, és többek között plakátokkal mozgósította a hadra fogható lakosságot.

Ugyan, minek utazgattam volna külföldre? Az egész pereputtyal, fi llérekért, 
    minden     minden évben többször is mehettünk a szakszervezeti üdülôbe!
                                                                                  Nyáron Balaton, télen Galyatetô, Lillafüred…

Mehettél… Trabanttal, amire befi zetted az ára felét, aztán várhattál öt évig, hogy megkapd a kocsit, és kifi zethesd a másik felét! És akkor egybôl szétesett alattad az új autód!

De legalább megbütykölhetted! Akkor még egyszerûbbek voltak a gépek is, nem úgy gyártottak 

mindent, hogy két év után ki kelljen dobni. Máig vannak régi cuccaim, amik mûködnek: 

fúrógép, búvárszivattyú... Ha meg valami elromlott, mindig találtam valahol egy 

szakit, aki segített javítani, voltak kis mûhelyek, amik mára persze eltûntek, mert nincs 

utánpótlás, meg az adók úgyis elviszik a vállalkozók pénzét...

Jaj, mert akkor aztán annyira támogatták a vállalkozásokat! 

Hát, ha volt is mutatóba néhány maszek, mindig csak piszkálták ôket!

Az állam azért, mert nem tetszett, hogy ôk a maguk urai, 

a köznép meg azért, mert mindenki az hitte, felveti ôket a pénz. 

Emlékezz: minden ember a balatoni lángossütôket irigyelte!

Lángos! Bezzeg most: mindenütt csak az a vacakhamburger, meg a cukros löttyök! Aztán a sok egészségtelen csoki meg chips, amit a kölykökre rádumálnak a reklámok. Tiszta agymosás! Régen nem ezt nyomta a tévé meg az újság...

F

N
G

E
H

J
I

JJ
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A II. világháború végén Budapestet ostromgyûrûbe zárták a szovjet csapatok és követeket 
küldtek a védôkhöz azzal az üzenettel, hogy adják meg magukat. A követek, küldetésük 
teljesítése közben meghaltak. Emlékmûveik néhány évvel késôbb a város délkeleti és dél-
nyugati bejáratánál, utolsó küldetéseik helyszínén kerültek felállításra.

Melyik országhoz NEM juthatnak el ebben a labirintusban a Vörös Hadsereg katonái? 
(Az ország nevének kezdôbetûje a rejtvénybe beírandó betû.)

Kinek a parancsára folytatódtak a harcok, és miért? Miért dôlt romba Budapest 
és mekkorák voltak a károk?

Német-
ország

Észtország

Csehszlovákia

Ausztria
Lengyel-
ország

Magyar-
ország

Görög-
ország

Vörös 
Hadsereg
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Hol állt eredetileg, mielôtt 
a Memento Parkba került?

F Szabadság-hegy
G Gellérthegy
H Hôsök tere
I Felvonulási tér
J Kossuth tér
K Köztársaság tér
L November 7. tér 

A kommunista Szovjetunió Vörös Hadserege a II. világháború végén megszállta 
Magyarországot. Ezt akkor „Felszabadulásnak” nevezték, mivel ez az elôzô politikai 
rendszer, és az ország korábbi, német megszállásának végét jelentette.

A Felszabadító szovjet katona szobra jól kifejezi a megszállók magabiztosságát 
és hatalmát. Mik utalnak erre ezen a szobron? Vajon miért nem akarták az 
emberek, hogy az eredeti helyén maradjon?

Mi hiányzik a katona fölött magasodó nôalak 
kezébôl? Rajzold be!

Jövôkép? Neked gáz van az agyad helyén! Hát nem azt hallgattuk, 

hogy húsz év múlva elérjük, sôt túlszárnyaljuk a nyugati 

kapitalizmus eredményeit? Azóta már eltelt negyven év, 

és a kanyarban sem vagyunk!

Hát igényes dolgokat. 

Rendes riportok, ismeretterjesztés, 

versek meg mindenféle, 

nem a celebek hülyeségei... 

akkor bezzeg volt még kultúra!

Hanem mit?

Aha... gondolkodj már: A párt, az volt! 

A kommunista párt, a vezércikkek, 

pártkongresszus, ötéves terv...

De legalább volt perspektíva,

meg jövôkép … nem csak az ígérgetés…
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Írd ide a kérdésekre adott helyes válaszok mellett talált betûket!

Rakd ôket sorrendbe, találd meg, mi az a fogalom, amiért Magyarország története során 
eddig nagyon sokan küzdöttek, többen pedig az életüket is feláldozták érte!  

Na, jó, akkor fogjuk meg ennek a szobornak a két végét,

 oszt’ rakjuk fel a platóra, hadd haladjunk!
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