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SZAMOSI LÓRÁNT 

 

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

 
 

1. „Aki magyar velünk tart!” 

 

   Az események Rajk László újratemetése után gyorsultak fel. Október 13-án rehabilitálták 

Nagy Imrét, október 16-án a szegedi egyetemisták megalakították a MEFESZT. Az ország 

több egyetemének diákszervezetei is csatlakoztak az országos szövetséghez, és mindegyik 

megalkotta a maga követeléseit. Ezek közül a legfontosabb a Műegyetemen, október 22-én 

elfogadott 10 ill. 16 pont volt. A követelések négy nagyobb csoportot alkottak: 

1. Külpolitikai követelések 

 A szovjet csapatok kivonása. 

 A Szovjetunióval és Jugoszláviával gazdaságilag és politikailag teljesen egyenrangú 

kapcsolatok kiépítése. 

 A külkereskedelmi szerződések nyilvánossága. 

 A magyar urán világpiaci értékesítése. 

 

2. Hazánk politikai rendszerének megújítása 

 Új Központi Vezetőség választása a párt élére. 

 Alakuljon új kormány Nagy Imre vezetésével. 

 Parlamenti választások az általános, titkos és egyenlő választójog alapján. 

 Sajtó-, szólás- és vallásszabadság. 

 A koncepciós perek miatt Rákosi és Farkas népbíróság elé állítása. 

 

3. Gazdaság- és társadalompolitikai követelések 

 A tervutasításos rendszer felülvizsgálata a gazdaságban. 

 A normák, bérek és árak rendezése. 

 A beszolgáltatási rendszer felülvizsgálata, a paraszti gazdálkodók támogatása. 

 

4. Nemzeti szimbólumok és ünnepek 

 A kommunista címer helyett az ún. Kossuth-címer visszaállítása. 

 A Sztálin-szobrot a Felvonulási téren bontsák le. 

 Március 15-e legyen nemzeti ünnep. 

 A honvédség szovjet stílusú egyenruháját váltsa fel a hagyományos, magyar 

uniformis. 

 

   Az egyetemisták úgy döntöttek, hogy fenti követeléseinek másnap, október 23-án délután 

tüntetéssel, felvonulással adnak hangot, illetve szolidaritásukat fejezik ki a lengyel néppel, a 

véresen levert júniusi, poznani tüntetések miatt. A forradalmi helyzet teljessé vált: a gazdasági 

válság elviselhetetlen állapotba juttatta a nemzetet, a politikai rendszer recsegett-ropogott, az 

ország vezetése minden bizalmat elvesztett ráadásul a legkritikusabb pillanatban 

bizonytalankodott. 

   Az MDP delegációja (Gerő, Hegedűs, Kádár és mások) csak október 23-án, reggel tért 

vissza Jugoszláviából, ahol éppen a kapcsolatok normalizálásáról tárgyaltak. Mikor értesültek 

a tüntetésről, előbb betiltották, majd engedélyezték azt 1400 óra körül, sőt felszólítottak egyes 

párt- és DISZ vezetőket is, hogy csatlakozzanak a felvonulókhoz és akadályozzák meg a 

tüntetés elfajulását. 
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OKTÓBER 23. (kedd) 
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Megkezdődnek a tüntetések a Március 15. téren, ahol főleg diákok és tanárok 

vesznek részt, mintegy 15 ezer ember. Sinkovits Imre elszavalta a Nemzeti Dalt, és 

felolvasta a diákok követeléseit, majd megindultak a Bem térre. A vonuló tömeg már 

egyre hangosabban kezdte mondani azokat a jelszavakat, amelyeket még sokszor 

fogunk hallani: 

„Aki magyar velünk tart!” 

„Ruszkik haza!” 

„Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába!” 

Egy másik tömeg a budai oldalon lévő Bem téren gyülekezett, ahol eredetileg Veres 

Péter, az Írószövetség elnöke készült beszédet mondani. A Bem tér elsősorban a 

lengyelek melletti szolidaritás miatt volt kijelölt helyszín. Itt Bessenyei Ferenc 

szavalta el a Szózatot. Az egyetemisták mellett megjelentek a Petőfi-körösök, 

katonatisztek, munkások. A tömeg létszáma már kb. 50 ezer fős volt. Előkerültek a 

nemzeti lobogók is, amelyből kivágták a gyűlölt kommunista címert. 

 

Egyre több ember érkezik a Parlament elé, ahol 1800-1900 óra tájban már 200 ezres a 

tömeg. Az események több helyszínen is zajlottak. A legtöbben a Parlamentnél 

voltak, ahol Nagy Imrét követelték a kormányba. Nagy Imre szólt a tömeghez, amit 

az „Elvtársak!” megszólítással kezdett, erre a tömeg kifütyülte. A beszéd elsősorban 

az 1953-as alapelveket ismételte, a tömeg viszont jóval radikálisabb volt. 

A másik fontos helyszín a Városliget volt, ahol a Felvonulási téren a tömeg a 

Sztálin-szobrot igyekezett ledönteni. A harmadik lényeges helyszín a Bródy Sándor 

utca, a Rádió épülete. A tömeg itt a követeléseket szerette volna beolvastatni. 

 

Gerő Ernő rádióbeszédet mondott, melyben elítélte a megmozdulásokat. 

„Nacionalista tüntetés”-nek bélyegezte a felvonulást és különböző retorziókat 

helyezett kilátásba. Az addig békés tüntetés itt vált fegyveres felkeléssé.  

 

Fél tíz körül tetőztek az események mindhárom helyszínen. A tüntetők kb. fél tízkor 

ledöntötték a 8 méter magas Sztálin-szobrot, és megkezdődött a Rádió épületének 

ostroma is késő este. Legelőször itt alakult ki szabályos fegyveres harc. Az ÁVH-

sok belelőttek a tömegbe (Piros László belügyminiszter és Gerő parancsára).  A 

tüntetőkhöz itt álltak át először tömegesen a kivezényelt katonák. Az ostromra okot 

az adott, hogy a Rádió elnöke, Benke Valéria nem kívánta beolvastatni a diákok 

pontjait, illetve Gerő korábbi provokatív beszéde. A Rádiót a kora hajnali órákban 

sikerült elfoglalnia a tüntetőknek. 

Közben még 2100 óra tájban megszületett a döntés Moszkvában, hogy fegyveresen is 

beavatkozik a Szovjetunió. 

 

 

 

   A Rádió, és Parlament előtti, illetve a városligeti eseményekkel párhuzamosan a főváros 

több pontján szerveződtek fegyveres csoportok: Széna tér, Corvin köz, Baross tér. Még 23-án 

éjszaka összeült az MDP Központi Vezetősége és beválasztotta tagjai közé Nagy Imrét, 

Donáth Ferencet és Losonczy Gézát. 
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   Ők képviselték a reformista szárnyat, de a legtöbben azok voltak a Vezetőségben, akik 

inkább kivártak, és egyelőre a régi alapelvekhez ragaszkodtak: Kádár János, Marosán 

György, Apró Antal, Kállay Gyula, Gáspár Sándor stb. Gerő és Hegedűs, a miniszterelnök 

nem volt hajlandó semmit érzékelni a helyzetből, és Gerő még az éjjel kérte a szovjet 

csapatok beavatkozását a fővárosban. Ezt egyébként a szovjetek kérés nélkül is megtették 

volna. A spontán tömegmozgalom 23-án éjjel fegyveres felkeléssé, szabadságharccá vált. Az 

eseményeket lépten-nyomon áthatotta 48’ és március 15-e szelleme. Később, a Kádár-rezsim 

idején ezért volt olyan érzékeny pont nemzeti ünnepünk, és a hozzá kapcsolódó események, 

eszmék. 

   A hatalom és a tüntető tömeg között lényegében egyetlen ember kínálkozott elfogadható 

személyként mindkét fél számára: Nagy Imre. A párt tőle várta megroppant hatalmának 

helyreállítását, a tömeg viszont tőle remélte követeléseinek teljesítését. Nagy Imrének a 

hangulat csillapítására tett kísérleteit Gerő Ernő húzta keresztül, egyrészt 23-án este 

elhangzott rádióbeszédével, másrészt azzal, hogy behívta a szovjet tankokat a fővárosba. 

 

Mi okozta a hatalom bénultságát? 
   Gerő Ernő hatalomra kerülésével (1956. május) elmaradt az apparátus számára a megszokott napi eligazítás. 

Addig ugyanis mindenki hozzá volt szokva, hogy megkapja a napi instrukciókat. Ez viszont egy komoly 

szociológiai sokkot okozott. Mindenkibe korábban azt sulykolták, hogy nincs szabad akarata, neki nem kell 

dönteni semmiben, majd a párt megmondja, hogy mit kell tennie. Most ez elmaradt, és ez hatalmas zavart 

okozott a gépezetben. Ahogy Gyarmati György mondja: „Szabadságra lettek ítélve.” Október 23-án nem tudta 

az apparátus, hogy mit tegyen, teljesen bénult volt. Az elnyomó hatalom önállóan nem tudott cselekedni. 

Mindenki a fő vezetőkre várt, azonban közülük nem volt itthon senki. A fenti helyzetet legjobban az mutatta, 

hogy komolyan ingadozott a vezetés, hogy engedje-e a felvonulást 23-án, vagy sem. Lényeges még az is, hogy 

Gerő a párttagok egy részének szemében hiteltelen volt, maga a hatalom is megosztott volt a vezető iránt. 

 

A szovjet érdekek 
   A Szovjetunió számára létfontosságú volt Magyarország, ezért döntöttek eléggé gyorsan az első katonai 

beavatkozás mellett. Magyarországra elsősorban a Jugoszlávia felé irányuló összeköttetés miatt van szükség. 

Moszkvának ugyanis az egyetlen kijárat a Földközi-tengerre Jugoszlávián keresztül kínálkozott. Hruscsov 

gőzerővel békült ki Titoval 1956 folyamán. 1955-ben Nasszer egyiptomi elnök tervbe vette a Szuezi-csatorna 

államosítását, amely komoly brit-amerikai érdekeket sértett. Az el nem kötelezett Egyiptom a Szovjetuniótól kért 

fegyvert és tanácsadókat a nyugati-izraeli fenyegetéssel szemben. Ha a szovjet hadsereg megveti a lábát Afrika 

és a világ egyik igen fontos stratégiai pontján, az beláthatatlan következményekkel járt volna az Egyesült 

Államok és szövetségesei számára. A szovjetek a kért fegyvereket Csehszlovákiában, a Škoda-művekkel 

gyártatták le, és a jugoszláv kikötőn, Opatiján keresztül kívánták eljuttatni Egyiptom számára. Jugoszláviával 

pedig a legbiztonságosabb összeköttetést Magyarország területén keresztül tudták kialakítani. 

   A másik ok a gyors szovjet reakció ügyében az volt, hogy természetesen Moszkva nem engedhette meg a 

szocialista tábor megbontását. Ez precedens értékű lett volna, ami magával hozhatja a többi megszállt állam 

lázadását is. A kelet-berlini és a lengyel események után a szovjet vezetés nem kockáztathatott. 
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2. A befejezetlen forradalom 

 

OKTÓBER 24. (szerda) 
 

 Hajnalban szovjet tankok jelentek meg a főváros utcáin, amelyeket a Szolnokról és 

Székesfehérvárról rendeltek ide. A kormány, melynek elnöke Nagy Imre lett Hegedűs 

András helyett, bejelentette a statárium és a kijárási tilalom bevezetését. Nagy Imre ekkor 

még nem látta át igazából az események jelentőségét, és ő is úgy fogalmazott, hogy „a 

békésen tüntető ifjúsághoz csatlakozva, ellenséges elemek, félrevezetve sok jóhiszemű 

dolgozót, a népi demokrácia, a néphatalom ellen fordultak.” Gerő a helyén maradt, Nagy 

Imre és miniszterei (köztük Kádár) csak az események után kullogtak. A felkelőket 

következetesen „ellenforradalmároknak” titulálták. 

Nagy Imre számára egyelőre az események még nem öltötték magukra a forradalom és 

szabadságharc jelleget. A statárium megszüntetésének feltételeként a fegyverletételt 

szabta a kormány. 

 Közben Budapest egyre több pontján fegyveres ellenállási központok alakultak ki, 

amelyek felvették az egyenlőtlen küzdelmet a szovjet páncélosokkal. Számos gyárba, 

üzembe, rendőrkapitányságra, laktanyába hatoltak be a felkelők és zsákmányoltak ott 

tetemes mennyiségű fegyvert. A tankokkal szembeszálló fegyveresek zöme munkás, ipari 

tanuló („pesti srácok”), akikhez kisebb számban csatlakoztak volt katonák, tisztviselők, 

egyetemisták. 

 Corvin köz: a legnagyobb ellenálló egység (mintegy 1000 fő) Pongrácz Gergely 

vezetésével. Őket kezdetben passzívan támogatta a Kilián laktanya, amely a 

Nagykörút és az Üllői út sarkán állt, majd 25-e után Maléter Pál ezredes vezetésével 

fontos ellenállási központtá vált. 

 Széna tér: Szabó János („Szabó bácsi”) vezetésével. 

 Baross tér: Nickelsburg László vezetésével 

 Práter utca: Mesz János („Tuskólábú”) vezetésével. 

 A pártközpontban Katonai Bizottság alakult, amely fegyveres egységeket szervezett a 

kormányzati negyed védelmére. 

 Több vidéki nagyvárosban a budapestihez hasonló megmozdulásokra került sor. Fontos 

központ lesz Győr és Miskolc. Sokszor került sor fegyveres összecsapásra is a tüntetők és 

a karhatalmisták között, mint például Mosonmagyaróváron, ahol a laktanya előtt dördült 

el sortűz (85 halott). A falvak többsége viszonylag nyugodt maradt, a téeszek jó része 

feloszlott.  

 

A forradalom ideológiája 
   Egységes, vagy jól körülhatárolható ideológiával a forradalmárok nem rendelkeztek. Kommunisták és 

antikommunisták egyaránt akadtak közöttük, pillanatnyi céljaik is igen eltérőek voltak. A nagy cél, a közös 

nevező azonban összefogta őket: mindannyian a nemzeti függetlenség visszaszerzését akarták, és a pártdiktatúra 

lerombolását. A követelések zöme is az alábbiakra koncentrált: függetlenség, a politikai rendszer reformja, 

gazdasági reformok, sajtó- és vallásszabadság. Ezek teljesen egybecsengtek a MEFESZ 16 pontjával. A 

követelések között nem fordultak elő olyanok, mint például a háború előtt politikai rendszer visszaállítása, vagy 

az államosítások érvénytelenítése. Nem merült fel a határrevízió, de a határontúli magyar kisebbség sorsa sem.  
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OKTÓBER 25. (csütörtök) 
 

 A hatalom egyértelműen ellencsapásra készült, amit az előző nap megalakított Katonai 

Bizottság irányított, és főleg a megbízható ÁVH-alakulatokra támaszkodott. Nagy Imre 

azonban ingadozott, és a kijárási tilalom feloldása mellett döntött, amit csak éjszaka 

hagytak érvényben. A Rádió az „ellenforradalmi bandák felszámolásáról” szónokolt, és a 

munka felvételére szólította fel a lakosságot. 

 Az események szervezett kereteit a megalakuló forradalmi bizottságok, és 

munkástanácsok adták. A munkástanácsok a vállalatok, intézmények vezető szervei 

voltak, a nemzeti bizottságok helyi hatalmi szervekké váltak. A régi államgépezet 

szétesésével fontos szerep hárult rájuk. Érdekes tény, hogy ezek a szervezetek a 

forradalom bukásáig a „szocializmust” alapjaiban sehol sem kérdőjelezték meg. 

 Ez a nap fordulópont volt a forradalom menetében. Délelőtt hatalmas tömeg gyűlt össze a 

Parlament előtt, amely békés tüntetésre készült. A tüntetés azonban kegyetlen vérfürdőbe 

torkollt, mintegy 100 halottal és több száz sebesülttel. A legtöbb vélemény szerint a 

környező épületeken elhelyezett ÁVH-s katonák nyitottak tüzet, Gerő hívei, akik így 

akarták kikényszeríteni a rendkívüli állapot bevezetését. Vannak, akik azt mondják, hogy 

Szerov tábornok szovjet katonái kezdték a mészárlást, és közösen hajtották végre az 

ÁVH-egységekkel.  

 Az előző nap Budapestre érkezett szovjet tanácsadók Mikojan és Szuszlov 

kezdeményezték Gerő leváltását az első titkári posztról. Az MDP új első titkára Kádár 

János lett. A felkelés megítélése azonban nem változott: Kádár és Nagy Imre továbbra is 

ellenforradalomról beszélt. Gerő és több kommunista vezető Moszkvába menekültek. 

 Az országban mindenhol sztrájkot hirdettek meg, és Mosonmagyaróváron kívül még több 

helyen is volt összetűzés a helyi hatalom és a felkelők között: Zalaegerszeg, Nagykanizsa, 

Miskolc, Győr. 

 A Katonai Bizottság egyfolytában arról próbálta meggyőzni Nagy Imrét, hogy a szovjet 

csapatok segítségével vérbe kell fojtani a forradalmat, és átmenetileg katonai uralmat kell 

bevezetni. 

 A kormányon belül (Donáth és Losonczy) többen sürgetik, hogy nyilvánítsák nemzeti 

függetlenségi mozgalommá a felkelést. Nagy erre, egyelőre nem hajlandó, viszont ígéretet 

tett, hogy tárgyalnak a szovjet csapatok kivonásáról a fővárosból, és a magyar-szovjet 

kapcsolatok új alapokra helyezéséről.  

 

Nagy Imre dilemmája 
   A kormányon belül is többen sürgették a határozottabb cselekvést. Lényegében a miniszterelnök 25-26-a 

tájékán döbbent rá arra, hogy két választási lehetősége van: vagy elfogadja azt, amit a Katonai Bizottság követelt 

és leveri a forradalmat, vagy elismeri annak lehetőségét, és élére áll az eseményeknek és nem csak azok után 

kullog. Többen akarták azt is, hogy Nagy Imre tárgyaljon a tüntetőkkel, hiszen azok nem kérdőjelezték meg a 

fennálló társadalmi rendet, ráadásul a követelések döntő többsége jogos is volt. A végső döntés keserves volt a 

miniszterelnök számára, október 27-én egy kisebb szívroham is érte. Nem hagyhatta figyelmen kívül a szovjetek 

magatartását sem, komolyan kellett mérlegelnie. Mikojannal és Szuszlovval is közölte az elhatározását, és 

tudomásukra hozta az okot is: Gerő erőszakos fellépésével kényszerhelyzetbe hozta őt, ezért nincs más 

választása mint az, hogy előremenekül és megpróbál az események élére állni. Mikor 27-én sikerrel akadályozott 

meg egy katonai akciót, amit a Katonai Bizottság tervezett a Corvin köz ellen, már egyértelmű volt, hogy hogyan 

döntött a miniszterelnök. Ez külső jeleiben elsősorban a kormány átalakításában nyilvánult meg. 
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OKTÓBER 26. (péntek) 
 

 Nagy Imre ezen a napon döntötte el, hogy támogatja a nemzeti-demokratikus felkelést. 

Több kormánytaggal együtt kezdeményezte a KV ülésén, hogy a felkelést a párt 

nyilvánítsa nemzeti-demokratikus megmozdulássá, amit a testület elutasított. 

 A kormány elismerte a forradalmi szervezeteket, a munkástanácsokat, forradalmi 

bizottságokat, és tárgyalásokat kezdett velük Kopácsy Sándor, budapesti 

rendőrfőkapitány közvetítésével. 

 Nagy Imre és a kormány álláspontja változásának, és az események átértékelésének első 

jele volt a kormány személyi összetételének megváltoztatása. Pártonkívüliek, illetve több 

reformkommunista kapott benne helyet: Lukács György (népművelési min.), Tildy 

Zoltán (államin.), Kovács Béla (földművelésügyi, majd államin.). Az utóbbi kettő volt 

kisgazda politikus.  

 Az ELTE-n megalakult az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság, amely röplapjain a 

nemzeti egység megvalósításáért szállt síkra. 

 

OKTÓBER 27. (szombat) 
 

 A Katonai Bizottság (a párt kemény vonalasai) szembefordultak Kádárral és az új 

pártvezetéssel, illetve a koalíciós színezetű kormánnyal. A Bizottság székhelyét a 

Parlamentből áttette a köztársaság téri pártszékházba, és továbbra is a katonai diktatúra 

bevezetését fontolgatta. 

 A párt politikai bizottsága közben megtárgyalta Mikojan és Szuszlov jelenlétében a Kádár 

által beterjesztett tervezetet, amelynek lényege az „ellenforradalom” radikális 

átértékelése volt: tűzszünet, a szovjet csapatok kivonása, az ÁVH feloszlatása. Másnap a 

Szabad Népben, a párt lapjában megjelent vezércikk jelentős fordulatot mutatott a 

pártvezetés álláspontjában a forradalommal kapcsolatban. 

 A „változás” komolyságára azonban nagyon jól rávilágít az a tény, hogy már ezen a napon 

megkezdődött a feloszlatásra ítélt ÁVH tagjainak rendőr-egyenruhába való átbujtatása 

Münnich Ferenc belügyminiszter és a Katonai Bizottság együttműködésében! 

 

OKTÓBER 28. (vasárnap) 
 

 Ez a nap újabb szakaszhatár a forradalom történetében. A kormány és a forradalom 

közötti közeledésnek fontos állomása volt Nagy Imre rádiónyilatkozata, és a 

kormányprogram ismertetése ezúttal a párt jóváhagyása nélkül. A kormányfő előzetesen 

többször tárgyalt Jurij Andropov, szovjet nagykövettel is. 

 Már nem ellenforradalomról, hanem nemzeti demokratikus mozgalomról beszélt. 

 Azonnali tűzszünetet rendelt el. 

 Bejelentette (Hruscsov jóváhagyásával!), hogy a szovjet csapatok elhagyják a 

fővárost, és idővel egész Magyarországról történő kivonásukról is tárgyalások 

kezdődnek.. 

 Bér- és normarendezést ígért, a parasztság gondjainak megoldását, felhagynak az 

erőszakos téeszesítéssel. Nyugdíjemelést helyezett kilátásba.  

 Megszűnt az ÁVH. 

 Új karhatalom, a Nemzetőrség felállításáról is szólt. (Október 30.) 

 Legitimizálták a forradalmi szervezeteket, és bejelentette, hogy integrálni fogják őket 

az államapparátusba. Általános amnesztiát is hirdetett a harcolóknak. 

 Bevezették a Kossuth-címert, március 15. nemzeti ünnep lett. 

 Ezekkel az intézkedésekkel a kormány most került összhangba a forradalom kezdetének 

követeléseivel, de az azóta eltelt öt nap alatt a forradalom radikalizálódott. Most már 
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egyre többször követelték a semlegességet (lépjünk ki a Varsói Szerződésből), és a 

többpártrendszer bevezetését. Nagy Imréék ismét némi lépéshátrányban voltak. 

 A kormány megpróbálta a forradalmi követeléseket követni, és úgy tűnt, hogy a Kreml 

nyitott tárgyalópartner. Azonban hamar kiderült, hogy csak vihar előtti csendről van szó! 

 

OKTÓBER 29. (hétfő) 
 

 Hajtóvadászat indult az ÁVH katonái ellen mivel azok nem tettek eleget jelentkezési 

kötelezettségüknek, több ilyen embert meg is lincselt a tömeg. Ennek a hajtóvadászatnak a 

csúcspontja majd másnap, a Köztársasági téri pártszékház ostroma lesz. 

 Ezen a napon kirobbant az ún. szuezi válság. Izrael megtámadta Egyiptomot, majd a 

konfliktusba beavatkozott Franciaország és Nagy-Britannia is. 1956 nyarán a szovjet 

támogatást élvező Nasszer, egyiptomi elnök bejelentette a csatorna használatára 

vonatkozó brit koncesszió felmondását, és a csatorna államosításának szándékát. A 

magyar forradalom okozta nemzetközi zavart kihasználva Izrael (francia, és brit 

támogatással) támadást indított Egyiptom ellen október 29-én. A Szovjetunió viszont nem 

vállalta fel a konfliktust, tanácsadóit és nehézfegyvereit visszavonva magára hagyta 

Egyiptomot. Ennek fejében viszont elvárta, hogy Magyarországon saját belátása szerint 

cselekedhessék. 

 

Magyarország cserbenhagyása 
   Az Egyesült Államok és Nyugat-Európa szimpatizált a magyar forradalommal, és nemzetközi fórumokon 

többször támogatásukról is biztosították a magyarokat, de ennél tovább nem mentek. Több nyugati rádióadó az 

ellenállásra buzdította a magyarokat, és támogatást is ígért a Nyugat nevében. Október 28-án az ENSZ 

Biztonsági Tanácsa elé került a „magyar ügy”. A szovjet nagykövet „csekély számú ellenforradalmár fasiszta 

felkeléséről” beszélt. Az ügy tárgyalását azonban szovjet kérésre elnapolták, hogy „felkészülhessen” a szovjet fél 

a tények bemutatására. J. F. Dulles, amerikai külügyminiszter ezután üzenetet küldött Moszkvába, melyben 

tudomására hozta a Kremlnek, hogy az Egyesült Államok nem tekinti szövetségesének sem Magyarországot, 

sem más kelet-európai államot. Más szóval: nem fog beavatkozni! A Nyugat megelégedett azzal, hogy a szovjet 

vezetés közleménye szerint kivonják a csapatokat Budapestről, és az egymás közötti kapcsolatok alakításában a 

nemzeti szuverenitás tiszteletben tartása, és a belügyekbe való be nem avatkozás szerint járnak el. 

   Dulles üzenete viszont megpecsételte a magyar forradalom sorsát. Október 31-én az SZKP vezetése döntést 

hozott a magyar forradalom katonai erővel való leveréséről. Hruscsov azt mondta: ha kivonulnának 

Magyarországról azt a Szovjetunió gyengeségeként fogná fel a Nyugat és támadna. A hazánk elleni katonai 

akció a „Forgószél” fedőnevet kapta, melynek elkészítésével Zsukov marsallt, a honvédelmi minisztert bízták 

meg, kivitelezésével pedig Konyev marsallt, a Varsó Szerződés Egyesített Fegyveres Erőinek főparancsnokát. 

Hruscsov a döntés után igyekezett (utólag) megszerezni a „testvéri” országok beleegyezését is. Október 31-én 

találkozott Liu Sao-csi kínai vezetővel, november 1-én Gomulka lengyel első titkárral, másnap Bukarestben 

megszerezte a román, bolgár, csehszlovák beleegyezést is. Még 2-án, Brioni szigetén egy egész estés tárgyalást 

követően Tito is hozzájárulását adta a katonai intervencióhoz. Tito azzal a feltétellel adta beleegyezését az 

intervencióhoz, hogy a kormányfő Kádár legyen és ne Münnich, illetve felajánlotta, hogy „menedéket” nyújt a 

Nagy Imre-csoportnak.  

 A rendcsinálási terv kidolgozásába bevonták Rákosit, és a Moszkvába menekült többi kommunista vezetőt is. 

Mindenképpen látnunk kell azt a tényt, hogy Magyarország a Szovjetunió belügye volt, és ezt így fogták fel 

Washingtonban is. Eisenhower elnök semmiképpen nem rúgta volna fel az európai status quot. Szuez viszont két 

világrendszer összeütközése, de az itteni rendcsinálásban viszont az Egyesült Államoknak volt szabad keze. 

(Igen megalázó volt az London számára, mikor az amerikai vezetés egy telefonnal visszarendelte a brit 

csapatokat.) Washington és a többi nyugati kormány magatartása azért volt álságos, mert tudták, hogy magára 

fogják hagyni a magyarokat, de ennek ellenére mégis ellenállásra buzdították őket, és segítséget ígértek ehhez! 
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OKTÓBER 30. (kedd) 
 

 A szovjet csapatok megkezdték a kivonulást a fővárosból. Ezen a napon a moszkvai 

vezetés nyilatkozatot adott ki, melyben az egyenjogúságon alapuló kapcsolatokról 

beszélnek és beismerik, hogy a Szovjetunió követett el hibákat az általa ellenőrzött 

országokban. A kormány lépéseit folyamatosan egyeztette Andropov nagykövettel, illetve 

a két szovjet tanácsadóval, Mikojannal és Szuszlovval. Úgy tűnt, hogy Moszkva is 

elfogadta a kialakult helyzetet. 

 Megalakult a Nemzetőrség, a forradalom karhatalmi szerve Király Béla parancsnoksága 

alatt. Feladata: a rend helyreállítása, és az esetleges provokációk megakadályozása. Több 

politikai foglyot szabadon engedetek a börtönökből. 

 A volt ÁVH elleni gyűlölethullám a párt Köztársaság téri székházának ostromában 

tetőzött. Mintegy 500-600 fő ostromolta meg a székházat, és átálltak hozzájuk a 

pártvezetők védelmére kirendelt honvédségi páncélosok is. Mező Imrét, a budapesti 

párttitkárt (aki rokonszenvezett Nagy Imrével) megölték, és mintegy 20 védőt 

meglincseltek. A székházat rendőr-egyenruhás volt ávósok védték 

 Nagy Imre (szovjet jóváhagyással!) bejelentette, hogy Magyarországon megszűnik az 

egypártrendszer, és a kormányzást az 1945-ös, koalíciós elvek szerint szervezik újjá. 

Bejelentették azt is, hogy megkezdik a szabad választások előkészítését. 

 Szinte az összes 1945-ös párt újjáalakult. Ezen a napon a Független Kisgazdapárt, majd 

később az összes többi. 

 Az MDP feloszlott, s Magyar Szocialista Munkáspárt néven újjáalakult. Vezetői között 

ott volt Kádár János, Nagy Imre, Lukács György, Donáth Ferenc, Losonczy Géza. A 

párt lapja a Népszabadság lett. 

 Ezen a napon kiszabadították (Pálinkás [Pallavicini] Antal őrnagy) felsőpetényi házi 

őrizetéből Mindszenty József hercegprímást, aki másnap Budapestre érkezett, és aktívan 

bekapcsolódott a politikai életbe. 

 Győrben megalakult a Dunántúli Nemzeti Tanács Szigethy Attila vezetésével, amely 

részben a kormánytól elhatárolódva működött, és elsősorban azok csatlakoztak hozzá, 

akik kevesellték a Nagy-kormány radikalizmusát. 

 

Pártok a forradalomban  
   Az újjáalakított Szociáldemokrata Párt élére Kéthly Anna került, a vezetésből kihagyták azokat a 

politikusokat, akik együttműködtek a kommunistákkal, illetve részt vettek a velük való pártegyesítésben, 1948-

ban: Marosán, Szakasits, Rónai. A párt megmásíthatatlan tényként kezelte az államosításokat, és a földreformot 

is, és hitet tett az 1945-ös elvek mellett. A Nemzeti Parasztpárt Petőfi Párt néven alakult újjá, amely szintén 

kihagyta a vezetésből a Rákosi-rendszerrel együttműködő tagokat (Erdei Ferenc, Darvas József). A pártot főleg a 

népi írók fémjelezték: Féja Géza, Illyés Gyula, Kodolányi János, Németh László stb. A Petőfi Párt is 

szorgalmazta azoknak a szocialista vívmányoknak a megtartását, amelyek a nép érdekeit szolgálták. Az államfői 

teendők gyakorlását egy Kodály Zoltán elnökletével működő Nemzeti Főtanácsra kívánták bízni.  

   A Kisgazdapárt elnöke a Szovjetunióból nem rég hazaengedett Kovács Béla lett, aki szintén kijelentette, hogy 

„a grófok, bankárok és kapitalisták világa végérvényesen lezárult”. Újjáalakultak a liberális pártok is, mint a 

Polgári Demokrata Párt, és a Nemzeti Radikális Párt, hasonlóan a Magyar Függetlenségi Párthoz. Újjáalakult a 

Magyar Szabadság Párt is P. Ábrahám Dezső vezetésével. Megjelentek a kereszténydemokrata szellemiségű 

politikai erők is, mint a Demokrata Néppárt (Keresztes Sándor), vagy a Varga Endre vezette Katolikus Néppárt, 

amely Mindszenty bíboros szellemében kívánt politizálni. 

   Az újjászerveződő politikai pártok programjaiból egyértelműen kiderült, hogy egyik párt sem lépett fel olyan 

igénnyel, amely a második világháború előtt politikai vagy társadalmi rendszer visszaállítását igényelte volna. 

Többen az 1945/47-es koalíciós időszakhoz nyúltak vissza, de nem a visszaállítás igényével, hanem inkább 

kiinduló alapnak tekintették. Minden párt támogatta az ország semlegességének deklarálását, és egyet értettek a 

parlamentáris demokrácia megteremtésében is. Valamennyien az emberi és polgári szabadságjogok tiszteletben 

tartását, a magántulajdon védelmét, a szabad kereskedelem megteremtését tűzték zászlajukra. Legtöbben kiálltak 

az 1945 utáni szocialista vívmányok mellett is. Alkotmányos, többpártrendszerben gondolkodtak. Érdekes tény, 

hogy 1956-ban és utána sem született semmilyen jogszabály a pártok feloszlatásáról, csak az Alkotmány 1972-es 

módosítása deklarálta az egypártrendszert! 
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OKTÓBER 31. (szerda) 

 

 Nagy Imre beszédet mondott a Parlament előtt, melyben tudatta, hogy bevezették a 

többpártrendszert, és tárgyalások kezdődnek hazánk kilépéséről a Varsói Szerződésből. 

A szovjet csapatmozgások alapján azonban érzékelte a miniszterelnök, hogy változás állt 

be Moszkva magatartásában, másnapra magához kérette Andropov nagykövetet. Közben 

Záhony felől folyamatosan áramlottak be a szovjet egységek az országba, és vették körül 

a kelet-magyarországi repülőtereket. 

 Átalakult a kormány is: Nagy Imre miniszterelnök mellett Tildy Zoltán, Kádár János, 

Losonczy Géza államminiszterek lettek, míg a honvédelmi tárca birtokosa Maléter Pál 

lett, a Kilián-laktanya volt parancsnoka, aki az első között állt át a forradalmárok oldalára. 

A többi tárca betöltetlen maradt. 

 A szovjet vezetés ezen a napon utasította Konyev marsallt a magyar forradalom katonai 

erővel történő leverésére. 

 

 

NOVEMBER 1. (csütörtök) 
  

 Nagy Imre szembesülve a Szovjetunió támadó szándékaival (Andropov ezt tagadta 

személyes megbeszélésük alkalmával) bejelentette, hogy Magyarország kilép a Varsói 

Szerződésből és kinyilvánította az ország semlegességét. Ezt közölte az ENSZ 

főtitkárával, Dag Hammarskjölddel is, egyben kérte, hogy az ENSZ tűzze napirendre a 

„magyar kérdést”, és a nagyhatalmak ismerjék el hazánk semlegességét. Segélykéréseire 

azonban nem érkezett válasz, a nagyhatalmak a szuezi válsággal voltak elfoglalva. 

 Nagy Imre ezen a napon átvette a külügyminiszteri posztot is a kormányban. 

 Kádár János reggel lemezre mondta az MSZMP előző nap elfogadott kiáltványát, mely 

hitet tett a demokratikus Magyarország mellett, és elismerte a múlt bűneit is. Este azonban 

„eltűnt”, vagyis Moszkvába szállították, hogy a szovjet forgatókönyv végrehajtásának 

részleteit tisztázzák vele. (Münnich Ferenccel együtt a szovjet nagykövetségre mentek, és 

Andropov segítségével Moszkvába távoztak.)   

 Eközben megindult a belpolitikai élet konszolidációja is. Ennek jele a termelés 

beindulása volt, és a koalíciós kormány megszervezése. A Nemzetőrség egyre inkább a 

helyzet ura lett a hadsereg és a rendőrség közreműködésével. A Dunántúli Nemzeti 

Tanács is bizalmat szavazott Nagy Imrééknek, és a munka felvételére szólította fel tagjait. 

Mindenki az új, és reményteljes hétköznapokra készült, senki nem gondolta, hogy milyen 

vihar közeleg. 

 

 

NOVEMBER 2. (péntek) 
 

 A csapatok továbbra is özönlöttek be az országba, amire újból felhívta Nagy Imre az 

ENSZ figyelmét, és ismételten segítséget kért. 

 Andropov nagykövet közölte a kormányfővel, hogy Moszkva elfogadta a kormány 

tárgyalási ajánlatát a szovjet csapatok magyarországi kivonásáról. (A valóságban maga 

Andropov követelte a beavatkozást!)  

 Magyar részről kijelölték a tárgyalódelegációt: Erdei Ferenc, Maléter Pál, Kovács 

István vezérőrnagy és Szűcs Miklós ezredes. A szovjet delegáció vezetője Malinyin 

vezérezredes volt. Megállapodtak abban, hogy másnap délelőtt a Parlamentben kezdik 

meg a tárgyalásokat. 

 A kormány határozott az ENSZ-közgyűlésre utazó magyar küldöttség összetételéről is: 

Nagy Imre, Tildy Zoltán, Kovács Béla és Kéthly Anna. 
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 A budapesti munkástanácsok támogatásukról biztosították a kormányt, és felhívást tettek 

közzé a munka november 5-i felvételéről. Számos helyen már szombaton felvették a 

munkát a dolgozók. Elindult a tömegközlekedés, és több helyen hozzáláttak a romok 

eltakarításához is. 

 

Andropov 
   Jurij Andropov 1953 és 1957 között volt a szovjet nagykövet Magyarországon. Hruscsov egyik közvetlen 

munkatársa volt, több komoly felelős beosztást is viselt a pártban. 1967-től egészen 1982-ig a rettegett KGB 

vezetője volt. Hivatali idejét elsősorban a politikai máskéntgondolkodók üldözése jellemezte. 1982 és 1984 

között volt hatalma csúcsán, mikor az SZKP KB főtitkára lett, illetve 1983 és 1984 között s Legfelső Tanács 

Elnöke is, azaz államfő. A magyar forradalomhoz kezdettől fogva ellenségesen viszonyult, és mindvégig a 

katonai beavatkozás mellett érvelt, sokszor személyesen is meggyőzve Hruscsovot. 

 

 

NOVEMBER 3. (szombat) 
 

 Délben, a Parlamentben megkezdődtek a magyar-szovjet csapatkivonási tárgyalások, és 

megállapodtak abban is, hogy a tárgyalásokat este 10-kor folytatják Tökölön, a szovjet 

főparancsnokságon. Tildy és Losonczy nemzetközi sajtótájékoztatót tartottak az 

Országházban a tárgyalások állásáról, és hitet tettek a forradalom vívmányai mellett. Éjfél 

körül azonban a KGB (szovjet politikai rendőrség) parancsnoka, Szerov tábornok 

letartóztatta a magyar küldöttséget, ami példa nélküli eset volt a nemzetközi jogban. 

 Nagy Imre ismét átalakította kormányát, amelybe bekerült Bibó István is a Petőfi Párt 

színeiben, mint államminiszter és Kéthly Anna is. Névleg a kormány tagja volt Kádár is, 

de ő már Moszkvában „egyeztetett” a megtorlásról. 

 Este 8-kor elhangzott a rádióban Mindszenty bíboros rádióbeszéde. Ebben kijelentette, 

hogy Magyarország a kölcsönös megbecsültségen alapuló viszonyt kívánja kialakítani 

mind az Egyesült Államokkal, mind a „hatalmas orosz birodalommal”, a demokratikus 

vívmányok, a jogállam fontosságát hangsúlyozta. Kijelentette, hogy nem kíván 

szembehelyezkedni a történelmi haladással, de azt természetesnek tartja, hogy a nagy 

múltú egyházi intézményekről gondoskodni kell. Beszédében igazán zavart az keltett, 

mikor megemlítette a „bukott rendszer örököseit” (Nagy Imre kormányát), amelyet 

felelősség terhel a késlekedésért, a helytelen intézkedésekért. 

 

 

NOVEMBER 4. (vasárnap) 
 

 Hajnali 4 órakor a szovjet hadsereg általános támadást indított Budapest és nagyobb 

városok ellen. Megkezdődött a Forgószél-hadművelet. A magyar honvédség nem fejtett 

ki ellenállást, hiszen a minisztert előző nap tőrbe csalták a KGB emberei Tökölön. Király 

Béla a Nemzetőrség és Budapest katonai parancsnoka, az ellenállást reménytelennek 

ítélve szintén nem adott ki parancsot az ellenállásra. Nemzetőreivel együtt a budai 

hegyekbe, majd onnét Ausztria felé vonult vissza. Ez a magyarázata annak, hogy a 

szovjet tankok viszonylag gyorsan átrobogtak a városon, és reggel 8-re már a Parlament 

előtt voltak. Itt ekkor már csak Bibó István tartózkodott. 
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 5 óra 20 perckor Nagy Imre drámai hangú rádióbeszédben hozta a világ és 

Magyarország közvéleményének tudomására a támadás tényét, a rádióbeszédet többször 

megismételték, majd 8 óra után a Szabad Kossuth Rádió végképp elhallgatott. Nem 

sokkal később a kormányfő elhagyta a Parlament épületét és néhány munkatársával 

együtt a jugoszláv nagykövetségre menekült. A rádióbeszéd nem teljesen felelt meg a 

valóságnak, hiszen komolyabb ellenállásba, ezen a napon legalább is a szovjet csapatok 

nem találkoztak. Mindszenty az amerikai nagykövetségre menekült, Tildy a britektől kért 

menedékjogot, de ők elutasították azt. 

 Nagy Imre segélykiáltásával majdnem egyidőben hangzott el a szolnoki rádió 

hullámhosszán a megalakult Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány nyilatkozata, amit 

Munkácsról sugároztak. Ebben közölték az ország lakosságával, hogy új kormány alakult 

Kádár János vezetésével, és Münnich Ferenc illetve Marosán György részvételével. 

Megszületett az új, törvénytelen végrehajtó hatalom, amely kész volt az idegen érdekeket 

kiszolgálni. 

 A Magyar Írószövetség is drámai felhívásban fordult a világ értelmiségéhez, hogy 

segítsenek. 

 A főváros ellenálló gócai azonban ismét szembeszálltak a szovjet páncélosokkal, és 

felvették a reménytelen küzdelmet. Újpesten és Csepelen egészen november 10-11-ig 

kitartottak. 

 

Nagy Imre rádióbeszéde 

„Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló 

szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar kormányt. Csapataink harcban állnak. A 

kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.” 

 

A Magyar Írószövetség segítségkérelme 

„A világ minden írójához, tudósához, minden írószövetséghez, akadémiájához, tudományos 

egyesüléséhez, a szellemi élet vezetőihez fordulunk segítségért. Kevés az idő! A tényeket 

ismeritek, nem kell ismertetni. Segítsetek Magyarországon! Segítsetek a magyar népen! 

Segítsetek a magyar írókon, tudósokon, munkásokon, parasztokon, értelmiségi dolgozókon! 

Segítsetek! Segítsetek! Segítsetek!” 

 

Kádár János 
   Kádárt ugyanúgy Moszkvában választották ki, mint előtte Rákosit, Gerőt, vagy Nagy Imrét. Miután 

meghozták a fegyveres beavatkozásról a döntést, felvették vele a kapcsolatot, és november 1-én Moszkvába 

szállították repülőgépen. Kádár vállalta a ráosztott szerepet, hogy új kiszolgálója legyen a szovjet érdekeknek. 

Csak egyetlen feltétele volt, hogy Rákosi ne kerülhessen többé vissza a hatalomba. Kádár személyében a 

szovjetek jól döntöttek a saját szempontjukból: fegyelmezett, megbízható pártmunkás, jó kommunista, akiben 

nem voltak erkölcsi és politikai kételyek, végrehajtotta azt, amit kértek tőle. A támadás idején Munkácson 

(szovjet területen) tartózkodott, és innét sugározták az ellenkormány nyilatkozatát is. Annak a kormánynak a 

nevében beszélt, amely jelen sem volt, és törvénytelen körülmények között jött létre. A Kádár-kormány 

legitimizálta a szovjet csapatok támadását azzal, hogy nyilatkozatban kérte fel a szovjet erőket a beavatkozásra. 

November 6-án, Szolnokon Kádárék újjáalakították az MSZMP-t, melynek fő feladataként a kétfrontos harc 

meghirdetését tették meg: a Rákosi-féle politika, és a Nagy Imre-féle „reakció” ellen. 

   November 7-én (miután valamelyest konszolidálódott a helyzet) szovjet páncélosok hozták Kádárt és 

kormányát Budapestre. Itt a „helyén maradt” Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke iktatta be az új kabinetet. A 

fő probléma azonban az volt, hogy Magyarországnak két kormánya és miniszterelnöke is volt. Nagy Imre egy 

törvényes kormány élén állt és nem volt hajlandó lemondani erről a posztjáról. Hiába próbáltak Kádárék 

tárgyalni vele, jugoszláv közvetítéssel. A Kádár-rendszer törvénytelen körülmények között született meg. 
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3. Harc és megtorlás 

 

   A felkelő csapatok heves ellenállást fejtettek ki a túlerőben lévő szovjet csapatokkal 

szemben. A harcok elsősorban a fővárosra koncentrálódtak, és itt volt a legtöbb halálos 

áldozat is. A forradalom utóvédharcai novembertől december elejéig tartottak. A fegyveres 

ellenállás elfojtása után a társadalom sztrájkokkal tiltakozott a gyűlölt, új hatalom és vezetőik 

ellen. A legtovább kitartó gócok: Corvin köz, Széna tér, Kilián-lakatanya, Almássy tér voltak. 

A fegyveres ellenállást az oroszok november közepére számolták fel, de a Pécs környéki 

bányászok egészen 20-ig folytatták a harcot. Komoly összecsapások voltak még Szeged, 

Békéscsaba és Dunapentele térségében is. 

   A harcoknak mintegy 2200 halálos áldozata volt, a sebesültek száma 20 000-re tehető. A 

harcok elcsitulásával a KGB hozzálátott a tisztogatásokhoz, amit Szerov tábornok és 

Malenkov irányítottak: 7250 főt tartóztattak le, és 860 személyt hurcoltak el a Szovjetunióba. 

Mintegy 200 000 ember menekült el az országból a rendszer elől. 

   Kádár és kormánya a szovjet tankoknak köszönhetően uralta a katonai helyzetet, de a 

politikai életet nem. Tovább működtek a forradalmi bizottságok és a munkástanácsok is. 

Kádár ezért első nyilatkozataiban óvatosan fogalmazott, és azt mondta, hogy meg kell őrizni 

az október 23-i népmozgalom „nemes céljait”. A többpártrendszert és a semlegességet viszont 

elvetette. Ígéretet tett, hogy a „rend helyre állítása után” tárgyalni fog a szovjet csapatok 

kivonásáról, és nem kommunista politikusok bevonásáról a kormányba. 

   Létrehozta Kádár az új „önkéntes forradalmi karhatalmat”, kb. 10 000 fővel, amely a 

forradalmi egységek megsemmisítésére és az ellenállás utolsó gócainak a felszámolására 

alakult meg, és védte a „munkáshatalmat”. Ők voltak a bábkormány és az MSZMP első 

katonái, a pufajkások. 

   A polgári ellenállás erősödését mutatta, hogy november 14-én létrejött a Nagy-budapesti 

Központi Munkástanács, melynek egyik vezetője volt Rácz Sándor. Amellett, hogy 

kitartottak a szocialista vívmányok mellett, szorgalmazták a Nagy Imre-kormány újbóli 

hivatalba lépését, és követeléseik nyomatékosítására fenntartották az általános sztrájkra való 

felhívásukat is. A Munkástanács tárgyalási alapként Bibó István november 4-i, parlamenti 

nyilatkozatát fogadta el. Kádár, közvetítők útján tárgyalt a jugoszláv követségen lévő Nagy 

Imrével és csoportjával is. Az ajánlat úgy szólt, hogy Nagy Imre mondjon le, ismerje el a 

Kádár-kormányt és gyakoroljon önkritikát, ennek fejében nem lesz megtorlás, és szabadon 

távozhatnak a követségről. A válasz visszautasítás volt. Kádár ezek után írásos biztosítékot 

adott a nagykövetségnek, hogy Nagy Imrééknek nem lesz bántódásuk, így 22-én Nagy Imre 

és több társa is elhagyta Jugoszlávia budapesti nagykövetségét. A Nagy-budapesti Központi 

Munkástanács 21-re gyűlést hirdetett, ahol az Országos Munkástanácsot kívánták 

megválasztani ezt azonban a szovjet csapatok és a karhatalmisták megakadályozták. 

Megalakult a Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa is Kodály Zoltán vezetésével, 

amelynek felhívására november 23-án, délután elnéptelenedtek Budapest utcái. A lakosság 

így tiltakozott az egy hónapja kitört forradalom leverése ellen. November végén Kádár már 

megállapodott a szovjet vezetőkkel, hogy megkezdik a felkelők bírósági úton való 

felelősségre vonását, és elsősorban kivégzésekkel fognak példát statuálni. 

   December elején az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága a felkelést már 

ellenforradalomnak minősítette, és négy fő pontban fogalmazta meg az okokat: 

1. A Rákosi-Gerő klikk súlyos hibái. 

2. A Nagy Imre-féle pártellenzék tevékenysége. 

3. A „Horthy-fasiszta” és más magyar kapitalista erők aknamunkája. 

4. Nemzetközi imperializmus. 
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   A hónap folyamán szabad utat kapott a karhatalmi erőszak: több száz értelmiségit, 

forradalomban részvevőt tartóztattak le, majd a fogva tartottak száma elérte a több ezret is. 

Még voltak kormányellenes tüntetések is az ország több városában, de ezeket véres 

kegyetlenséggel oszlatta fel a hatalom. December 8-án, Salgótarjában dördült el sortűz, ahol 

több mint 70 fegyvertelen embert öltek meg. A kormány december 11-én törvényen kívül 

helyezte a munkástanácsokat is, és megindult a vezetők letartóztatása. Ezzel egyidőben 

elrendelték az ország egész területén a statáriális bíráskodást is. 

   Nagy Imrét és munkatársait, miután elhagyták a jugoszláv követség épületét, az őket szállító 

autóbuszt a szovjet katonák feltartóztatták, majd a következő napon Romániába deportálták a 

csoportot. 1957. áprilisában letartóztatták őket a magyar hatóságok, és Magyarországra 

szállították a politikusokat. (Rajnai Sándor BM-ezredes, a későbbi moszkvai nagykövet!) 

Kádár még áprilisban azt közölte, hogy nem lesz Nagy Imre-per. De lényegében ő 

ragaszkodott a koncepciós perhez, sőt a halálbüntetéshez is (Hruscsov beleegyezésével), 

ugyanis addig nem ülhetett nyugodtan a székében, míg Nagy Imre a törvényes magyar 

kormány miniszterelnöke élt. A pert 1958-ban folytatták le a Rajk-per mintájára. Szilágyi 

Józsefet, mivel kezelhetetlennek bizonyult, és nem volt alkalmas a bírósági fellépésre, ezért 

május 24-én kivégezték. Losonczy Géza a mesterséges táplálás közben halt meg. Nagy 

Imrére, Maléter Pálra, Gimes Miklósra (Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom 

vezetője) júniusban mondták a ki a halálos ítéletet, amit június 16-án végre is hajtottak. 

Súlyos börtön várt Vásárhelyi Miklósra, Tildy Zoltánra, Bibó Istvánra, Déry Tiborra 

többek között. A hatalom válogatás nélkül sújtott le: Mansfeld Pétert még mint fiatalkorút 

tartóztatták le, megvárták míg 18 éves lesz és utána akasztották fel. Magyarországon egyelőre 

a rettegés és a félelem lett ismét az úr. 

 

Nagy Imrének az utolsó szó jogán elmondott beszéde bírái előtt 

„Kétszer próbáltam megmenteni a szocializmus becsületét a Duna völgyében: 1953-ban és 

1956-ban. Rákosi és az oroszok megakadályoztak benne. Ha most az én életemre van szükség, 

azt bizonyítani, hogy a kommunisták nem mind a nép ellenségei, nagyon szívesen odaadom. 

Ezek után úgy sem ér már semmit. Tudom, hogy lesz majd még egyszer egy Nagy Imre-per, 

amelyen rehabilitálnak, és háromszor annyian jönnek majd a temetésemre, mint Rajkéra. 

Csak attól félek, hogy azok mondják el a gyászbeszédet, akik elárultak.” 


