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TESZTKÉRDÉSEK 
 

1. Mikor érkezett Ivan Szerov KGB főnök Magyarországra? 
 
a.  1956. október 22.  
b.  1956. október 24.  
c.  1956. november 1.  
 

2.  Kik voltak azok a szovjet vezetők, akik megpróbáltak „rendet teremteni” 
Magyarországon?  
 
a.  Hruscsov és Bulganyin  
b.  Vorosilov és Molotov 
c.  Mikojan és Szuszlov  
 
 

3.  Ki volt az a magas rangú magyar belügyi tiszt, aki lényegében kiegyezett a 
felkelőkkel?  
 
a.  Kopácsi Sándor 
b.  Piros László 
c, Kovács István  
 

4.  Kikre bízta Moszkva a szovjet katonai vezetés mellett a magyarországi 
megtorlásokat 1956. novemberében?  
 
a.  vezető szovjet diplomatákra 
b.  a KGB tábornoki kar tagjaira  
c.  a szovjet határőrség elitalakulataira  

 
5.  Ki volt az a szovjet pártvezető, akinek irányítania kellett volna a magyarországi „rend 

csinálást”, ám elgyávult és beteget jelentett?  
 
a.  Malenkov 
b.  Kaganovics 
c.  Brezsnyev  
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6.  Miért egyezett bele a jugoszláv követség diplomáciai kara a náluk menedéket talált 

Nagy Imre csoport elrablásába?  
 
a.  Mert Belgrád erre utasította őket.  
b.  Mert a szovjetek fegyveres támadással fenyegették a követséget.  
c.  Nem egyeztek bele.  
 
 

7.  Hová deportálták 1956. november elején a Magyarországon letartóztatottakat?  
 
a.  Szibériába  
b.  Kijev környékére  
c.  Kárpátaljára  
 
 

8.  Ki volt az a magyar pártmunkás, akit Ivan Szerov négy napon keresztül felkészített 
leendő belügyminiszteri funkciójára?  

 
a.  Biszku Béla  
b.  Benkei András  
c. Marosán György  
 

9.  Mikor járt a legnagyobb titokban Nyikita Hruscsov Budapesten közvetlenül a magyar 
forradalom leverését követően?  

 
a.  1956. december 
b.  1957. január  
c.  1957. március  
 

10.  Melyik szovjet városban töltötte száműzetését Rákosi Mátyás, miután a magyar 
vezetés kérésére Hruscsov kiutasítatta őt Moszkvából?  

 
a.  Krasznodár  
b.    Leningrád  

      c.    Kijev  
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