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október 23.
/kedd/

I E Ű I I K Á

A forradalom kirobbanása. Diákok felvonulása, százezres
tömegek tüntetése. Az első sortűz; a fegyveres harc
megindulása.
október 24.
Megjelennek az orosz tankok. Elkeseredett harc város
/szerda/
szerte, A kormány fenyegetőzései és ultimátumai. Ej jel
elcsendesedik a küzdelem. Vége mindennek?
A véres csütörtök* A fegyvertelen lakosság a lassan el
október 25.
/csütörtöl/ szigetelődő felkelők segítségére siet: hatalmas tünte
tések a váltósban. Sortüzek. Vérfürdő a Parlament előtt.
De nem volt hiába: 2 órakor Gerő lemond,
október 26.
Az országos felkelés kibontakoüása, Bátoritó hirek vi
/péntek/
dékről. Délután a kormány már általános amnesztiát, uj
kormányt és az oroszokkal való tárgyalást igér.
október 27.
A razziák napja. Az AVH utolsó kísérlete a hatalom meg
/szombat/
tartására. Hiába; a város a felkelők kezén van.
október 28.
Az első nagy győzelem: a kormány elismeri, hogy Forra
/vasárnap/
dalom, és nem ellenforradalom folyik Magyarországon.
Bejelenti az ÁVH feloszlatását ós ujabb amnesztiát hir
det.
október 29
Az országos sztrájk kibontakozása. A kormányban még
/hétfő/
mindig nem bizik az ország. A Forradalom irányitását a
Dunántúli Forradalmi Bizottság veszi át. Sztrájk.
október 3o»
A győzelem napja. A kormány megadja magát. Hagy Imre a
Forradalom élére áll. Általános választást hirdet. Éj
/kedd/
jel a moszkvai rádió közli: az orosz csapatokat kivon
ják Magyarországról.
A szabadság első napja. Az oroszok kivonulnak a város
október 31.
/szerda/
ból. Nemzetőrség. Tanácsválasztások. Pártok szervezke
dése.
A kibontakozás kezdete, Boldog es felszabadult város.
november 1.
/csütörtök/ Munkakedv, jószándek, segíteniakarás, ezer szép terv.
Este ujabb aggodalmak: hirek ar2?ól, hogy ujabb orosz
csapatok özönlenek be az országba. A Vai'sói szerződés
fölmondása, semlegességünk kikiáltása,
november 2.
A konszolidáció folytatódik, A rend helyreáll. A sztrájk
" /péntek/
beszüntetése. Hétfőn indul a munka. Kezdetét veszi egy
újjászülető ország élete.
Remények ás aggodalmak. Magunk se értjük, hogj vivtuk
november 3*
ki ezt a világraszóló győzeMet, néhány nap alatt, né
/szombat/
hány száz puskával. Mámoritó szabadság. De szörnyű ag
godalom is egyben: az orosz csapatok beözönlése egyre
tart. Pest körül beásták magukat. Mi lesz?
Az orosz tankok újra megszállják a fővárost és az egész
november 4.
országot. Kezdetét veszi Kádárok ellenforradalma.
/vasárnap/

