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SZAMOSI LÓRÁNT 

 

 Magyarország története 1946 és 1956 között  

 

 

 
1. A hatalmi kettősség időszaka 

 

   1945/46 fordulóján főleg a városokat az éhínség fenyegette a katasztrofális közellátás miatt, 

és egyre szaporodtak a sztrájkok is. A kommunisták igyekeztek minél inkább a saját 

hasznukra fordítani a kialakult helyzetet. Az országos testületekben és a helyi 

önkormányzatokban az MKP és testvérpártjai a kulcspozíciókat birtokolták. A 

törvényhozásban viszont az FKgP rendelkezett a többséggel. A legnagyobb párt arányosításért 

folytatott küzdelme eredménytelen maradt, hiszen a SZEB minden létező eszközzel ezt 

megakadályozta. 

   A törvényhozó hatalomban a demokratikus erők, míg a végrehajtó hatalomban a 

kommunisták voltak többségben. Ez egy hatalmi kettősséghez, hatalmi-politikai 

dualizmushoz vezetett, ami előbb-utóbb a koalíció felbomlását is magával hozta. A 

kormányban már 1946. márciusában megtörtént az első változtatás, mikor a belügyi tárca élén 

a gyengekezűnek tartott Nagy Imrét Rajk László váltotta fel. 

 

1946. március 5./  A választásokon vesztes három párt (MKP, SZDP, NPP) formálisan is  

     szövetségre lépett egymással, megalakult a Baloldali Blokk. 

 

   A Baloldali Blokk létrehozásával a kommunisták a kormány, és főleg az FKgP elleni 

támadások szervezeti keretét teremtették meg. Rákosiék meghatározták az elkövetkezendő 

időszak feladatait, amit igyekeztek ráerőltetni a szocdemekre is: 

 A földreform „védelmének” jelszavával a kisgazdák ellen hangolni a közvéleményt. 

Ennek érdekében többszázezres tüntetést szerveztek a Hősök terére, akik a „Földet vissza 

nem adunk!” és a „Ki a nép ellenségeivel a koalícióból!” jelszavakkal vonultak fel. (A 

kisgazdák tervbe vették az elsietettnek tartott földosztás felülvizsgálatát, és egy 

életképesebb birtokszerkezet kialakítását.) 

 A közigazgatás megtisztítása a „reakciósoktól”. (Magyarul az antikommunisták 

eltávolítása.) Ennek érdekében adták ki az ún. „B-lista” rendeletet, amely kimondta, hogy 

a közigazgatás létszámát az 1938-as szinthez képest 10 %-kal kell csökkenteni. A 

létszámcsökkentésnek pedig elsősorban a nem kommunisták estek áldozatul. 

 A legfontosabbnak tartott cél a Kisgazdapárt jobboldali politikusainak eltávolítása volt a 

pártból. Ennek érdekében a SZEB is megzsarolta a kormányt – veszélybe kerülhet a 

békeszerződés. Végül a komoly szovjet nyomásnak is engedve a kisgazdák 20 

képviselőjüket voltak kénytelenek kizárni a parlamenti frakcióból. Ők, Sulyok Dezső 

vezetésével megalakították a Magyar Szabadság Pártot. Megkezdődött a Kisgazdapárt 

feldarabolása (szalámitaktika). 

 Követelik a nagy iparvállalatok és bányák államosítását, a bankok állami felügyeletét. 

   A kommunisták állandóan erőltették az ún. pártközi értekezleteket, ahol nem a parlamenti 

erőviszonyoknak megfelelően ültek a pártok, hanem képviseleti alapon. A parlament helyett a 

törvénykezési munka lassan ide került át, ahol sorra leszavazták a kisgazdákat, és az MKP 

illetve a SZEB akarata érvényesült. Jellemzővé vált a rendeleti kormányzás a parlament teljes 

mellőzésével. 
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   A Kisgazdapárt szinte folyamatosan meghátrált a Baloldali Blokk követelései előtt, és 

szorongatott helyzetében kudarcok sorozata érte: nem sikerült elérni a közigazgatási posztok 

arányosítását, a kommunisták meg tudták akadályozni a helyhatósági választások megtartását 

(ami valószínűleg nagyarányú kisgazda győzelmet hozott volna), nem tudták elérni a 

földosztás felülvizsgálatát, és a gazdasági nehézségeken sem sikerült úrrá lenni. 

   Az újonnan kinevezett kommunista belügyminiszter, Rajk László ténykedésével kezdetét 

vette a politikai-társadalmi rend pluralizmusának felszámolása, az önszerveződő társadalmi és 

egyházi csoportok, civil szervezetek szétzúzása. 1946-ban mintegy 1500 egyesületet oszlattak 

fel: KALOT, Cserkészszövetség, Soli Deo Gloria, Keresztény Ifjúsági Egyesület stb. 

   Mindezek ellenére 1945/46 folyamán az ország újjáépítése szédületes tempóban folyt. A 

„Tiéd az ország, magadnak építed!” szlogent sokan komolyan is gondolták. A kommunisták 

igyekeztek kisajátítani maguknak nemcsak ezt a jelmondatot, hanem az újjáépítés 

eredményeit is. A sikereket összekapcsolták a közlekedési miniszter, Gerő Ernő nevével 

(„széncsata”, „hídcsata”). A vágtató infláció miatt viszont állandóan zuhant a munkásság 

bérének értéke is, ezért mindenkinek érdekében állt a teljesen elértéktelenedett pengő helyett 

egy új nemzeti valuta bevezetése. 

 

1946. augusztus 1./ A forint bevezetése. (1 forint = 4, 6×1029 pengő, azaz négyszázhatvanezer 

                                quadrillió) 

 

   Az új bérek megállapításánál főleg a munkások bérét emelték magasra, míg az 

értelmiségieké igen alacsony szinten maradt. A nyugdíjaknál hasonló tendencia érvényesült. 

A stabil pénz megteremtése viszont biztonságot hozott a lakosság számára, folytatódhatott 

tovább az újjáépítés. A gazdasági stabilizációnak voltak alapvető hibái is: az árrendszer 

teljesen elszakadt a világpiactól, és egyre inkább a központi árszabályozás lépett a helyébe, 

nagyra nyílt az agrárolló, a hitelélet az állam ellenőrzése alá került stb.  

 

A béketárgyalások, külpolitika 

   A nagyhatalmak potsdami döntésének megfelelően már 1945 végén döntött a kormány a 

hazai német nemzetiségű állampolgárok kitelepítéséről, így mintegy 200 000 német 

anyanyelvű magyar állampolgárt telepítettek ki Németországba. 

   A későbbi békeszerződés ügyében Gyöngyösi János külügyminiszter vezette a 

tárgyalásokat, melyen a következő pontok merültek fel: 

 A 300 millió dolláros jóvátétel biztosnak tűnt. 

 Erdély kérdése 

Románia háborús szereplése miatt nyitott volt, az angolszász tervek számoltak az 

autonómiával, vagy akár a függetlenséggel. Napirendre került a trianoni határok esetleges 

módosítása is. Magyar részről az etnikai elvű határmódosításra tettek javaslatot. Moszkva 

viszont más állásponton volt: a román kiugrás sikerült, a magyar nem; Sztálin román 

bábját, Petru Grozát nem lett volna hajlandó becsapni. Tehát a magyar vezetés csak 

áltatta magát. 

 Felvidék kérdése 

E. Beneš, a cseh elnök átengedte Kárpátalját a Szovjetuniónak, és fontos nyersanyagok 

szállítását helyezte kilátásba, ha Sztálin támogatja. Így emelték J. Tiso fasiszta 

Szlovákiáját a mellékgyőztesek sorába. Az 1945. áprilisában kiadott ún. Kassai 

Nyilatkozatban pedig kollektíven bűnössé tették a német és a magyar népet. Az 

angolszász hatalmak viszont csak a németek kitelepítésébe egyeztek bele. 
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1946. február 27. /Csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezmény 

                             Amennyi magyarországi szlovák önként jelentkezik, annyi magyart  

                             telepíthetnek át a Felvidékről a csehszlovák hatóságok. 

 

   Így 73 000 magyart sikerült a cseheknek áttelepíteni, végül még 200 000 főt szerettek 

volna, de miután ez nem sikerült adminisztratív eszközökkel igyekeztek elszlovákosítani 

őket, illetve a kitelepített szudétanémetek helyére deportálták őket marhavagonokban. A 

békeszerződésben még elérték azt is, hogy három Pozsony környéki magyar falut, 

Oroszvárt, Horvátjárfalut és Dunacsúnt (43 km2) Csehszlovákiához csatoljanak. 

 

1947. február 10. /Párizsi békeszerződés aláírása 

 Rendelkezik a Szovjetuniónak, Csehszlovákiának és Jugoszláviának 

fizetendő háborús jóvátételről. 

 60 ezer fős szárazföldi és 5 ezer fős légi haderő. 

 Nem garantálja semmilyen formában a határontúli magyar kisebbségek 

jogait. 

 A SZEB működése 1947. szeptemberi hatállyal megszűnik. 

 Jóvátétel és kárpótlás címén a Szovjetunió számára termékek 

kiszállítása, gyárak leszerelése. (1953-ra teljesítettük a fizetési 

kötelezettségeinket, de lényegében kétszeresen.) 

 A szovjet megszálló csapatok maradnak Magyarországon az ausztriai 

csapatok utánpótlási vonalainak biztosítására. (Ez 500 ezer fős 

hadsereget jelentett!) 

   

A demokratikus kísérlet vége, a kommunista hatalomátvétel 

   1947-től kezdődően fokozódott a kommunista nyomás Nagy Ferencre és kormányára, 

illetve a kisgazdákra. A kormányon belül egyre inkább a két ellenpólus (kisgazdák-

kommunisták) elkeseredett küzdelmének lehetünk tanúi. A békekötés után az MKP követelte 

az államosítás felgyorsítását, a külkereskedelem állami ellenőrzését, a tervgazdálkodás 

bevezetését, az egyházi iskolák állami tulajdonba vételét stb. 

   1946 végén a kommunisták (szovjet támogatással) általános támadást indítottak a 

Kisgazdapárt parlamenti frakciója és vezetői ellen. Ebben kulcsszerepet vállalt Péter Gábor 

ÁVO-ja. Ürügyként egy „köztársaságellenes összeesküvés” leleplezését használták, 

elsősorban hamis tanúvallomások alapján. (Most alkalmazták a kommunisták a köztársaság 

védelméről hozott törvényt saját politikai céljaik megvalósítására.) Kovács Bélát, a kisgazda 

főtitkárt annak ellenére tartóztatták le és hurcolták el a Szovjetunióba, hogy a parlament nem 

függesztette fel képviselői mentelmi jogát. (Csak 1956-ban térhetett haza.) 1947. májusában 

az éppen hivatalos úton, Svájcban tartózkodó Nagy Ferenc miniszterelnököt vádolták meg 

ugyanezzel. A politikust itthon maradt családjával zsarolták meg, mire május 30-án 

lemondott, és emigrációba kényszerült. Ugyanígy járt Varga Béla is, a Nemzetgyűlés elnöke. 

A kisgazdák parlamenti frakciójából 50 képviselőt kizártak, illetve kiléptek onnan az 

„összeesküvés” leleplezésének hírére. A jogállamiság elveit figyelmen kívül hagyva több 

kisgazda politikust az államigazgatásból is elmozdítottak. Nagy Ferenc miniszterelnök 

helyére Dinnyés Lajos került, aki kisgazda volt, de az MKP engedelmes eszköze. 
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   Tildy Zoltán elnököt a kommunisták arra kényszerítették, hogy idő előtt írja ki a parlamenti 

választásokat. Rákosiékat sürgette az idő, hiszen a SZEB mandátuma nemsokára lejár, 

ráadásul a parlamentben még mindig a demokratikus erők voltak többségben. Szűkítették a 

választójoggal rendelkezők számát, illetve minél több párt indulását támogatták, hogy a 

demokratikus erőkre leadott szavazatok forgácsolódjanak szét.  

 

A „kékcédulás” választások 

   A választásokon, az 1945-ös pártokon kívül a következők indulhattak: Magyar 

Függetlenségi Párt (Pfeiffer Zoltán volt kisgazda politikus vezetésével), Független Magyar 

Demokrata Párt, Demokrata Néppárt (Barankovics István vezetésével), Keresztény Női 

Tábor (Schlachta Margit vezetésével). Sulyok Dezső Magyar Szabadság Pártjának az 

indulási jogát megvonták, a párt feloszlott. 

   A választásokon elért eredmény hitelességét súlyos visszaélések kérdőjelezték meg. Ezek 

közül a legnagyobb csalás az MKP 200 ezres szavazatnövekedése volt, amelyet az ún. kék 

cédulákkal értek el. A választási törvény ugyanis lehetővé tette, hogy a szavazópolgárok nem 

állandó lakhelyükön is szavazhassanak. Ezt egy kék háttérnyomású ideiglenes választói 

jegyzékkel tehették meg. A Rajk László vezette belügyminisztériumot felhasználva több ezer 

ilyen hamis szavazólapot nyomtattak, és a párt „aktivistái”, akiket teherautókon szállítottak, 

több szavazókörben is leszavaztak ugyanazzal a cédulával. Ezek a csalással nyert szavazatok 

az MKP-re leadott szavazatok majd’ 20 %-át jelentették. Rákosi számításai azonban most sem 

jöttek be: az igaz, hogy az FKgP megroggyant, de az ellenzéki pártok így is a voksoknak 

majdnem 40 %-át begyűjtötték, és a kisgazda szavazatokkal együtt meghaladták az 50 %-ot a 

csalás ellenére! Minden mesterkedés közepette az MKP csak 5 %-kal tudta növelni 

szavazatainak a számát 1945-höz képest. 

 

Az 1947. augusztusi országgyűlési választások eredményei 

 

Párt neve 

 

Szavazatok száma Szavazatok aránya 

(%) 

Mandátumok 

száma 

MMaaggyyaarr  KKoommmmuunniissttaa  

PPáárrtt  

1 113 050 22, 30 % 100 

DDeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  820 453 16, 40 % 60 

FFüüggggeettlleenn  

KKiissggaazzddaappáárrtt  

769 763 15, 40 % 68 

SSzzoocciiáállddeemmookkrraattaa  

PPáárrtt  

744 641 

 

14, 90 % 67 

MMaaggyyaarr  

FFüüggggeettlleennssééggii  PPáárrtt  

670 754 13, 40% 49 

NNeemmzzeettii  PPaarraasszzttppáárrtt  415 465 8, 30 % 36 

FFüüggggeettlleenn  MMaaggyyaarr  

DDeemmookkrraattaa  PPáárrtt  

260 420 5, 20 % 18 

MMaaggyyaarr  RRaaddiikkáálliiss  

ppáárrtt  

84 169 1, 70 % 6 

KKeerreesszzttéénnyy  NNőőii  

TTáábboorr  

69 536 1, 40 % 4 

PPoollggáárrii  DDeemmookkrraattaa  

PPáárrtt  

50 294 0, 70 % 3 
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   A választások után a döntő kérdés az volt, hogy a kisgazdák vállalják-e a koalíciót a 

Baloldali Blokkal, vagy sem. A párton belül viszont a kommunistákkal együttműködni akaró, 

Dobi István vezette szárny kerekedett felül (Rákosiék segítségével). A Magyar Függetlenségi 

Párt a választási csalás miatt keresetet nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz, a 

kommunisták viszont ellenkeresettel éltek, és az MFP-t vádolták meg csalással. Az OVB 

elnöke kommunista volt, így az MKP-nek adott igazat, a párt szavazatait megsemmisítették, 

és parlamenti helyeiket törölték. Így a Baloldali Blokk már 56 %-os többséggel rendelkezett 

az országgyűlésben. Az új országgyűlés elnöke Nagy Imre lett. 

   A koalíció fennmaradt, bár ez már csak látszatkoalíció volt. A kormányfő maradt a kisgazda 

Dinnyés Lajos, de kormányában már a kommunista miniszterek voltak többségben. 1947 

őszére az MKP szívós munkával megszüntette a hatalmi dualizmust, most már a 

törvényhozásban is a baloldali dominancia érvényesült.  

 

 

2. A kommunista uralmi rendszer teljes kiépítése 

 

A nemzetközi viszonyok hatása a magyar belpolitikai helyzetre 

   1947 folyamán alapvető fordulat következik be a nemzetközi politikai helyzetben. 

Megszületik a kommunizmus feltartóztatásáról szóló Truman-elv, meghirdetik a Marshall-

tervet (amelyet a szovjet blokk elutasít). A terv által kiváltott szovjet félelem a megszállt 

országokkal szembeni taktika módosítására ösztönözte Moszkvát. 1947. szeptemberében, 

Lengyelországban így hozták létre a KOMINFORMOT, a kommunista és munkáspártok 

tájékoztató irodáját. Itt a kommunista pártokat a szovjet főideológus, A. Zsdanov már a 

hatalom nyílt átvételére szólította fel. Elvetették a népfrontos politikát, és a hatalomátvétel 

előtti hosszabb átmeneti időszakot. 

   Zsdanov szerint a háború elkerülhetetlen az „imperialisták” és a demokraták (ezek lennének 

a Szovjetunió és a megszállt országok) között. Az „osztályharc éleződik”, a világ végletesen 

két oldalra szakadt szét, a kommunista pártoknak össze kell fogni, és minél előbb meg kell 

ragadni a hatalmat saját országukban. A forgatókönyvet most már azonossá tették minden 

országban: 

 Az államosítások felgyorsítása, a tervutasításos gazdaság kiépítése, az állami tulajdon 

kizárólagossá tétele. 

 A két munkáspárt, a kommunista és a szocdem minden országban egyesüljön 

(természetesen kommunista dominanciával). 

 A politikai ellenzék felszámolása, a koalíciók szétzúzása. 

 A szovjet modell szerinti egypártrendszer megteremtése. 

   A kommunista hatalomátvételt igazából most már nem is a demokratikus ellenzék 

akadályozta, hanem a kommunista pártok hazai, tehát nem Moszkvából visszatelepült 

szárnyai. Ők a moszkovitákkal ellentétben, valamiféle helyi sajátosságokra épülő, 

többpártrendszerű szocializmust képzeltek el, és nem a sztálini modell egyszerű lemásolását. 

Az egyedüli „helyes út” megtalálására a helyi kommunistáknak a szovjet-jugoszláv konfliktus 

adott lehetőséget. Az ellentétek okai: 

a. Tito már 1945-ben bevezeti a kommunista uralmat. 

b. Három elemet nem vett át a sztálini modellből: a mezőgazdaság kollektivizálása, a 

népfrontot meghagyja, és nem követték az osztályharc éleződésének útmutatásait. 

c. Ráadásul a jugoszláv kommunisták nem mondtak le az önálló külpolitika alakításáról sem: 

előálltak egy jugoszláv vezetésű Balkáni föderáció tervével (Jugoszlávia, Románia, 

Bulgária, Görögország, Albánia), és konkrét lépéseket is tettek. Sztálin megrettent attól, 

hogy a kommunista világ többpólusúvá válik. 
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   Sztálin a KOMINFORM-on keresztül intézte el az ügyet. 1948. júniusában a szervezet 

ülésén kimondták, hogy a jugoszláv vezetés soviniszta, nacionalista és szovjetellenes. Ezzel 

az országot ki is zárták a szocialista közösségből. Ezek után egyértelmű volt, hogy a helyi 

kommunista pártok csakis a sztálini modellt építhetik ki országukban, a más elképzelést 

vallókat likvidálni kell. Ennek érdekében koncepciós perek sorozatát vezényelték le. Ilyen 

lesz majd nálunk a Rajk-per. Így 1948/49-re kiépült a sztálini modell mindenhol a közép-

kelet-európai régióban. 

 

A pártállam kiépítése, a szocdemek „felemésztése” 

   1947. júliusában a kormány elutasította a Marshall-segélyt, majd meghirdette a 

tervgazdálkodásos rendszert. A kommunista propaganda azt mondta, hogy ezzel megoldást 

találnak a mezőgazdaság bajaira is. A legnagyobb állami támogatás viszont az iparnak jutott. 

Megkezdődött a tulajdoni szerkezet átalakítása is: bankok, bányák államosítása, majd 1948 

tavaszán már a 100 főnél többet foglalkoztató üzemeket is államosították. A gazdaság 

irányítása egyre inkább központi vezérléssel történt, mindenféle törvényi háttér nélkül, a 

Gazdasági Főtanács vezetésével. Az államosítási folyamat 1949 végére fejeződött be, mikor 

a 10 főnél többet foglalkoztató üzemeket is állami tulajdonba vették, de a gyakorlatban az 

egész gazdaságra igaz volt az állami tulajdon.  

   1947/48 fordulóján az MKP hozzálátott az SZDP bekebelezéséhez. Az SZDP vezetése eleve 

két táborra szakadt: Szakasits Árpád, a párt elnöke igyekezett kitérni az egyesítés elől, 

helyette a munkát helyettese, Marosán György végezte el. 1948. februárjában az SZDP-n 

belül egy puccsszerű értekezleten megfosztották tisztségétől a párt demokratikus vezetőit: 

Kéthly Anna, Szélig Imre, Bán Antal, Szeder Ferenc. Később megállapodtak a 

kommunistákkal, hogy még kiket távolítsanak el a pártból. Hatalmas tisztogatás indult meg a 

pártban, és a parlamenti frakcióban. Több ezer embert zártak ki a pártból ekkor. 

 

1948. június 12-14. /Az SZDP és az MKP egyesítő kongresszusa, megalakul a Magyar 

                                 Dolgozók Pártja (MDP). Az elnök Szakasits Árpád, a főtitkár Rákosi 

                                 Mátyás. 

 

   Az MDP főtitkárhelyettesei Marosán György, Farkas Mihály és Kádár János lettek. Ezek 

után komoly támadást indítottak a még egyetlen demokratikus alapelveket valló közjogi 

méltóság, a köztársasági elnök ellen. Csornoky Viktort, aki veje volt Tildy Zoltánnak és a 

kairói magyar nagykövetséget vezette, kémkedéssel vádolták meg. 

 

1948. augusztus 3. /Tildy Zoltán lemondott, helyét Szakasits Árpád foglalta el.  

                                A volt elnököt 1956-ig házi őrizetben tartották. 

 

   Ezek után a törvénytelen szocializmus és az intézményesített terror következett. Állandóvá 

vált az ellenségkeresés, éberségi kampányokat szervezetek a kommunisták, amivel a 

társadalom ártatlanságát vonták kétségbe. A bizalmatlanság és a félelem lett úrrá. Rajk László 

belügyminiszteri székébe Kádár János került, míg Rajkot külügyminiszterré nevezték ki. 

Kádár, mint belügyminiszter irányította az állandó ellenségkeresés, a megfélemlítés 

folyamatát. 

 

1948. szeptember /Kádár a politikai rendőrséget (ÁVO) osztályból hivatallá szervezte át: 

                              megalakult az Államvédelmi Hivatal (ÁVH) 
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   Az ÁVH-hoz került a gazdaságrendészet és az útlevélügyek is, itt készítették elő a 

koncepciós pereket. Az ÁVH levélfelbontó részlegénél dolgozott Kádár felesége, Tamáska 

Mária is. December végén letartóztatják Mindszenty bíborost, akit egy koncepciós perben 

életfogytiglani börtönbüntetésre ítélnek. Ezzel kezdetét vette az egyház megfélemlítésének 

időszaka. Az egyházi tulajdont és az egyházi iskolákat államosították, az egyházi vezetőket, 

papokat állandóan zaklatták, a vallást üldözték. A Mindszenty-per nem csak az egyház ellen 

irányult, hanem a keresztény világnézetű pártok felszámolását is magával hozta: 1949 elején a 

Demokrata Néppárt és a Keresztény Női Tábor vezetői emigráltak, a pártok megszűntek. 

   1948-ra az MDP programjának megfelelően megkezdődött a proletárdiktatúra kiépítése, az 

egypártrendszer bevezetése. A polgári erőket már korábban felszámolták, az SZDP-t 

„bedarálták”, létrejött egy nagy mamutpárt, amely a politikai és gazdasági hatalom legfőbb 

birtokosa lett. Az ellenzéki pártok felszámolásának egyik eszköze a Magyar Nemzeti 

Függetlenségi Népfront (MNFN) létrehozása volt, mellyel Rákosi a polgári erők teljes 

elhalását kívánta elérni. A Népfront vezetője maga Rákosi Mátyás lett, a főtitkár pedig Rajk 

László. Új országgyűlési választásokat írtak ki, amelyen már csak a Népfront és annak 

jelöltjei indulhattak. 

 

1949. május /Országgyűlési választások, ahol a Népfront jelöltjei győztek 96 %-os arányban. 

 

   Miután a kommunisták megszereztek minden létező hatalmat, megindult a tisztogatás a 

párton belül is. Kádár készítette elő Rajk László és társai koncepciós perét. Rajkot és társait 

azzal vádolták, hogy Titoval szövetkezve akarták megdönteni Magyarországon a 

demokratikus rendet. 1949. szeptemberében Rajk Lászlót és több perbe fogott társát halálra 

ítélték, és október 15-én kivégezték őket. A per a szovjet koncepciós perek mintájára lett 

megszervezve, a titoizmus vádja hasonló volt, a 30-as években, a Szovjetunióban alkalmazott 

trockizmus vádjával. A „Rajk-ügy” kapcsán mintegy 15 halálos ítélet született 1951-ig 

bezárólag. Egy óriási tanulsága volt a pernek: a magas pártfunkció sem ad többé menedéket. 

„Mindenki gyanús.” 

 

1949. augusztus 18. /A parlament elfogadja Magyarország új alkotmányát. 

 A hatalmi ágakat nem választja szét. 

 A köztársaság helyett népköztársaság jött létre. 

 Az elnöki posztot megszüntették, helyébe a Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa lépett, amely törvényerejű rendeleteket adhatott ki. 

 Kimondja a párt vezető szerepét. 

 Az alkotmány az 1936-os szovjet alkotmány másolata volt. 

   1949 folyamán államosították a kiskereskedelmet is, felállították az Országos Tervhivatalt, 

valamint az Állami Ellenőrzési Központot. Hazánk alapítója tagja lett a Kölcsönös Gazdasági 

Segítség Tanácsának (KGST), amely a Szovjetunió teljes ellenőrzését biztosította a „testvéri” 

államok gazdasága felett, annak érdekeit szolgálta, illetve Jugoszlávia gazdasági 

elszigetelésére is törekedett. 

   1950-ben megindult a szociáldemokraták elleni hajsza is, most már a kommunistabarát 

csoportot vették célba és „munkásárulóknak”, „nyugati kémeknek” titulálták őket. Tavasszal 

elítélték Szakasitsot és Marosánt, Ries István volt igazságügy-minisztert, aki belehalt a 

vallatásokba. Mintegy 200 szocdem került börtönbe. Szakasits utóda az Elnöki Tanács élén 

Rónai Sándor lett.  
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   A totális egypárti, sztálinista rendszer kiépítésének befejezéseként májusban bevezették az 

ún. tanácsrendszert, amellyel a közigazgatást is teljesen átalakították a szovjet minta szerint. 

A törvényt Kádár János terjesztette be: 

 A tanácsok elvileg a kormánynak voltak alárendelve (BM ellenőrzés alatt), de 

gyakorlatilag a pártszervek felügyelték őket. 

 A választások a „fokozódó osztályharc” jegyében történtek: kulákság (tehetősebb paraszti 

réteg) elleni harc, bizalmatlanság a „reakciós” vidékkel szemben (a járások határainak 

olyan meghúzása, hogy a munkásság kerüljön többségbe), a járásoknak igen fontos 

szerepet szántak a centralizációban, a kádereket állandóan cserélgetik. 

 Újrahúzták a közigazgatási határokat (25 megye helyett 19, létrejön Nagy-Budapest). 

 

   1950. májusában, a korábbi gyakorlatnak megfelelően, az „osztályharc fokozódása” miatt 

eltávolították Kádár Jánost is a belügyminiszteri székből, és 1951-ben le is tartóztatták. (Az 

utód, Zöld Sándor még ebben az évben öngyilkos lett, mivel Rákosi az éberség hiányával 

vádolta meg.) A káderek között is általánossá vált a rettegés.  

 

 

3. A gazdasági irracionalitás  

 

   A gazdasági teljesítőképesség minél nagyobb és gyorsabb felfuttatását két tényező 

motiválta: a fejlettség fokmérője az ipar túlsúlya volt, a két világrend közelgő összecsapása 

miatt szükség van a hadiipar fejlesztésére. Az MDP viszont mindenféle gazdasági 

racionalitást félretett, és politikai szempontok alapján döntött. Ez a politikai akarat elsősorban 

a tervutasításos rendszer alapján nyilvánult meg. A terveket az Országos Tervhivatalban 

készítették, amelyek lekerültek a szaktárcákhoz, majd a vállalatokhoz. A másik irracionális 

elem az volt, hogy a vállalatokat az ún. szakosított termelésre kényszerítették. Nem volt 

együttműködés a vállalatok között, csak azt lehetett termelni, amit a terv előírt. Megjelent a 

hiánycikk fogalma. 

   1947. augusztus 1-én indult az első 3 éves terv, amelyet 1949-re teljesítettek. 1950. január 1-

én pedig indult az első 5 éves terv. A terv az iparra koncentrált, szinte minden beruházást oda 

összpontosítottak. A tervet időközben többször felemelték, de annak teljesítéséhez nem voltak 

meg a megfelelő tárgyi és anyagi erőforrások. Külföldi tőke nem volt, ezért a hazai 

nyereséges ágazatoktól vonták el a pénzt, mint például a mezőgazdaságtól. Rákosi hazánkat a 

vas és acél országává kívánta tenni. 

   Az erőltetett iparosítás mellett a rendszer másik jellemzője a téeszesítés volt. A 

mezőgazdaság államosításáról volt szó, a földeket állami tulajdonba vették, esélyt sem adtak a 

paraszti birtokoknak a fejlődésre. Kötelező beszolgáltatást írtak elő az állami felvásárlóknak 

(piacra nem lehetett termelni). Az állam értékesítette a mezőgazdasági termékeket, és ennek 

hasznát egyből az iparba vitte át. 1950-ben a pártvezetés 4-5 év alatt kívánta végrehajtani a 

szövetkezetesítést. A legnagyobb terhet, adó formájában a parasztságra hárította a rendszer, a 

tagosítás révén pedig a téeszek a legjobb földeken gazdálkodhattak. Az elvett földekért 

cserébe a gazdáknak sokkal rosszabb földeket ajánlottak fel. Az MDP dühe elsősorban a 

módosabb parasztgazdák, az ún. kulákok ellen irányult. A kulák kifejezést az oroszból vették 

át, és a 25 holdnál nagyobb birtokos parasztokat értették rajta. Kuláklistákat állítottak össze, 

többeket internáltak. 1949 és 1953 között így is mindössze a földeknek csak 33, 5 %-át tudták 

szövetkezetesíteni.  
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   A falu sokszor szolidaritást vállalt a kuláksággal, sokan felhagytak a mezőgazdasági 

műveléssel, földjüket pedig felajánlották az államnak. Ez viszont igen komoly válságot 

okozott: az állami gazdaságok ugyan gyarapodtak, de nem volt sem ember, sem gép, amely 

megművelje a földeket. Ennek termelészuhanás lett a következménye és élelmiszerhiány. 

1951 elejétől ezért be kellett vezetni a jegyrendszert, megjelentek a „padláslesöprések”. A 

helyzet szörnyű volt, még a háború sújtotta Magyarországon sem nagyon akadtak olyan 

ellátási gondok, mint 1952-ben. A paraszttól még a beszolgáltatott mennyiségen felüli részt is 

elvették, ráadásul az 1952-es év termése igen rossz volt. Ekkor kezdték el termelni 

Magyarországon a gyapotot, a narancsot és a gumipitypangot.  

   Az ipari munkásság helyzete sem volt sokkal jobb. A tervutasításos rendszer hatalmas belső 

káoszt okozott az iparban: hó végi hajrá, munkaverseny-mozgalmak (sztahanovisták), ünnepi 

műszakok. A tanácsrendszer, a téeszesítés, a hadsereg tisztikarának égető káderigényét is a 

munkásság köréből elégítették ki, ezért óriási volt az ipart elhagyó szakmunkások száma, 

pedig ott sokkal nagyobb szükség lett volna rájuk. Az állam hatalmas anyagi áldozatot 

követelt a lakosságtól a jövőbeli jólét ígéretével: terv- és békekölcsönöket kellett jegyezni, 

ami a bérek további 8 %-át vonta el. 

 

 

4. A totális állam, személyi kultusz 

 

a. A koncepciós perek 

   1948 és 1953 között kb. 500 koncepciós per zajlott le, melynek során több mint 400 ezer 

parasztot ítéltek el. Mintegy 1 millió (!) büntetőeljárás megindítását kezdeményezték az 

ügyészségeknél, ami napi 700 (!) ügyet jelentett a bíróságoknál. Mindenki gyanús volt, a 

társadalomban a teljes félelem uralkodott el, ami a rendszer egyik alapvető eleme volt. 

Mindenki megfigyelő és megfigyelt is volt egyszerre. Volt úgy, hogy sokszor családtagok 

jelentették fel egymást, hogy minél jobban bizonyítsák a rendszerhez való hűségüket. 

   Tovább folytatódott az egyháziak üldözése is: szerzeteseket, apácákat internáltak. 1951-ben 

letartóztatták Grősz József kalocsai érseket is, aki 15 évet kapott. Az egyház ellenőrzésére 

létrejött az Állami Egyházügyi Hivatal. 

   A szociáldemokraták ügyét össze kívánták kapcsolni a hadseregen belüli tisztogatással. 

Megindultak az ún. tábornok-perek. 1949 és 1952 között több mint 20 ezer katonát ítéltek el 

(Király Béla, Kéri Kálmán, Stomm Marcell, Vattay Antal stb.), és 10 katonát halálra is ítéltek 

és kivégeztek. A végén a tisztogatások magát az ÁVH-t is elérték, ahol 1950-ben rendeztek 

nagy boszorkányüldözést. 

b. A kitelepítések 

   A retorzió részei voltak az internálások és kitelepítések is. 1949-től folyamatos volt a 

nyugati határszélről a „megbízhatatlan” elemek eltávolítása. 1950-ben a koreai háború idején 

a hatalom által gerjesztett hisztériában Budapestről és a nagyobb városokból kitelepítették a 

régi rend főtisztviselőit, egykori rendőröket és tiszteket. Az egykori földbirtokosok és 

gyárosok is erre a sorsra jutottak. Az üresen hagyott lakásokba pedig a rendszer kádereit 

helyezték el. A kitelepítettek a következő helyekre kerültek: 

Recsk – kényszermunka-tábor (kőfejtés) 

Hortobágy – mezőgazdasági munka 

Oroszlány, Tiszalök – erőműépítés 

Sajóbábony-Kazincbarcika – vegyianyag-gyár építése 
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c. A pártállam felépítése 

   A párt- és állami szervek összenövésével egy kézbe került a törvényhozó, végrehajtói és a 

bírói hatalom. A legfontosabb pozíciókat párttagok töltötték be. A párt kiterjesztette 

működését az állam és a társadalom egészére, és azt totális ellenőrzése alá vonta. Az MDP 

politikáját egy óriásira duzzadt bürokrácia (apparátus) hajtotta végre, amelyet teljesen az alá- 

és fölérendeltségi viszonyok jellemeztek. Az utasítások mindig felülről érkeztek, amelyeket 

mindenféle ellenvetés nélkül végre kellett hajtani. A társadalom egyetlen kivételezett 

csoportja a pártfunkcionáriusok tömegei voltak, de az ő helyzetük sem volt biztos. A 

hatalomtól való állandó rettegés volt a hűségük legfőbb biztosítéka. 

   A pártállam valójában nem a párt egészének a hatalmát jelentette, hanem azon belül is egy 

szűk vezető elitét. Az MDP legfőbb szerve elvileg a kongresszus volt, ahol a programot 

határozták meg, és a vezetőket is megválasztották. De a kongresszus ugyanolyan formális 

hatalommal rendelkezett, mint az országgyűlés. Az igazi vezető szerv a párt Központi 

Vezetősége (MDP KV) volt, de még inkább a 10-14 főből álló Politikai Bizottság (MDP PB). 

Minden lényeges döntés itt született. 1950 és 1952 között egy még szűkebb testület, a 

Honvédelmi Bizottság (elnöke Rákosi Mátyás) döntött minden lényeges gazdasági, politikai 

és katonai ügyben. A szovjet mintájú diktatúra bevezetésével megjelent az ún. vezérelv is, 

amely együtt járt a személyi kultusszal is. „A nép és a párt egy, a párt és a vezér egy, a vezér 

és a nép egy.” A kultusz lényege: a vezető csalhatatlanságába, tévedhetetlenségébe vetett hit, 

a vezér istenítése és abszolút példaképként való kezelése. 

 

 

5. A Rákosi-rendszer csúcspontja, átmeneti reformok 

 

   A személyi kultusz kiteljesedésének csúcspontja egyértelműen Rákosi 60. születésnapja volt 

1952. március 9-én. Rákosi hatalmának növelése érdekében ugyanebben az évben, 

augusztusban Dobitól átvette a miniszterelnöki széket. 

   A hidegháborús hisztéria fokozta az ideológiai nyomást is az egész társadalomban. Az 

„éberségi politika” a cionizmus elleni harccal bővült ki. Rákosi ekkor minden létező hatalmat 

a saját kezében összpontosított: MDP főtitkára, miniszterelnök, Honvédelmi Bizottság elnöke, 

az ÁVH irányítója. 

   1953 elején Rákosi igyekezett eltüntetni minden olyan tanút, akik később esetleg terhelő 

dolgokat tudnának mondani. Így került az ÁVH rettegett főnöke, Péter Gábor börtönbe, vagy 

az internáló táborok parancsnoka, Princz Gyula. Péter Gábort ugyanolyan brutális módon 

vallatták, mint amilyenekre ő szokott parancsot adni. Ez a hisztéria azonban nem sokáig 

tombolhatott, hiszen március 5-én meghalt Sztálin. Az 1953-ban bekövetkezett fordulatot 

tehát nem csak a belső válság, hanem a külső okok is kikényszerítették. Sztálin halálával sok 

minden megváltozott, illetve Amerika is másképpen kezdett gondolkodni, mint Truman 

idején. 

o Az amerikai Marshall-segély segítségével Nyugat-Európában a várt összeomlással 

ellentétben, a gazdasági stabilizációnak és a megkezdődő felemelkedésnek lehetünk tanúi. 

o A nyugati kommunista pártok ezzel egy időben veszítettek népszerűségükből. 

o Jugoszlávia létezése a nyomasztó bojkott ellenére önmagában is a sztálini külpolitika 

kudarcát jelentette. 

o Megkezdődött az NSZK integrálása a nyugati gazdasági és katonai szervezetekbe. 

o Az új amerikai elnök, D. Eisenhower és J.F. Dulles a külügyminiszter, már nem a 

feltartóztatás politikáját követték a kommunizmussal szemben, hanem a visszaszorításét. 

o A koreai háború nem hozza meg a várt eredményt. 

o 1953-ban felkelés Kelet-Berlinben, sztrájkok, tüntetések Csehszlovákiában, 

Lengyelországban. 
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   Sztálin halála után az SZKP KB főtitkára Ny. Hruscsov lett, az államfő Vorosilov, a 

miniszterelnök Malenkov. Hruscsov szakított a sztálinizmussal. Megkezdték a 

büntetőtáborok felszámolását, több politikai elítéltet szabadon engedtek, átalakították a 

gazdaságpolitikát is. Moszkva, mivel hazánk nem volt szuverén állam és főleg a külpolitikáját 

a szovjet fővárosból irányították, sokszor jóval precízebb információkkal rendelkezett a hazai 

hangulatról, mint a magyar pártvezetés. 

   1953. májusában Rákosit Moszkvába rendelték a rossz magyarországi helyzet miatt. Azt 

tanácsolták Rákosinak, hogy ossza meg mérhetetlen hatalmát és mondjon le az MDP főtitkári 

posztjáról. Közben új országgyűlési választásokat írtak ki, ahol ismét elővették a népfrontot. 

A választások 98 %-os népfrontlistás (azaz kommunista) győzelmet hoztak. Ez még meg is 

nyugtatta a magyar pártvezetést. Az orosz tanácsok süket fülekre találtak, ezért júniusban 

ismét Moszkvába rendelték a magyar pártküldöttséget, amelynek személyi összetételét is 

meghatározták (Révai és Farkas Mihály kimaradt). A Kreml igen dühös volt, de nem akarták 

Rákosit félreállítani, csak csapatmunkára kényszeríteni.  

   Közölték vele, hogy mostantól nem ő, hanem Nagy Imre lesz a miniszterelnök. Az MDP 

KV júniusi ülésén igen kemény kritikát kapott Rákosi és a vezetés, de ez csak szűk körben 

vált ismertté. Felsorolták az elkövetett hibákat és kijelölték a hibák kiigazításának irányait is. 

1953. július elején Nagy Imre lett a miniszterelnök. 

 

Az első Nagy Imre-kormány (1953-1955) 

   Nagy Imrét Rákosiék 1946 és 1950 között félreállították, mivel az nem értett egyet az 

erőszakos téeszesítéssel. Nagy Imre miniszterelnöki programbeszéde egy „új szakaszt” 

hirdetett meg. Ennek az alábbiak a leglényegesebb elemei: 

1. A tényleges döntések az MDP PB-ből kerüljenek át a kormányhoz. 

2. Több nagyberuházást leállítottak, mérsékelték az erőltetett iparosítást. 

3. Előnyt élveztek a fogyasztási cikkek a gyártási folyamat során a lakosság hangulatának 

javítása érdekében. 

4. Csökkentek a parasztok adó- és beadási terhei. Az adóhátralékokat, büntetőkamatokat 

eltörölték. 

5. Lehetővé tették azoknak, akiket erőszakkal tereltek be a téeszekbe, hogy onnét kilépjenek. 

6. Eltörlik a kuláklistákat. 

7. Felszámolták az internáló- és kényszermunkatáborokat. 

8. Megszűnt a kitelepítettek rendőri felügyelete, többen visszatérhettek lakhelyükre. 

9. 1954 elején béremelésekre került sor. 

10. Új gazdasági terveket készítettek, melyekben sokkal nagyobb hangsúlyt helyeztek a 

lakossági jólét növelésére és a mezőgazdaság támogatására. 

   Rákosi viszont folyamatosan arra törekedett, hogy gátolja és megakadályozza Nagy Imrét 

programjának végrehajtásában. Ebben elsősorban a párthierarchiát használta fel. Közben 

Moszkvában letartóztatták L. Beriját (Sztálin rettegett emberét), aki a legjobban bírálta 

Rákosit. Ettől kezdve 1955-ig Rákosi azon munkálkodott, hogy visszaszerezze elvesztett 

hatalmát. 1954-ben szinte folyamatosan panaszkodott a Kremlnek Nagy Imrére, megpróbálta 

„eláztatni”. Felszólították a magyar főtitkárt, hogy vizsgálja felül a koncepciós pereket, de 

ennek a bizottságnak az elnöke maga Rákosi lett! A nyáron rehabilitálták Kádár Jánost is, aki 

a pest megyei első titkár lett.  
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   1954. május végén ült össze az MDP III. kongresszusa, amely megerősítette Rákosit 

főtitkári posztján. Megalakult a Hazafias Népfront Nagy Imre kezdeményezésére. Ez jelentős 

esemény volt, hiszen azzal a feladattal alakult meg a szervezet, hogy nemzeti és demokratikus 

szellemben erősítse a népszuverenitást. Magyarul adjon olyan politizálási lehetőséget, amely 

nem a kommunista párthoz kötődik. Ennek nyomán megélénkült a politikai közélet is, Nagy 

Imre népszerűsége folyamatosan nőtt. Az év végén viszont Rákosi és köre komoly támadást 

indított Nagy Imre és a párton belüli reformerek ellen. 

   1955. januárjában már a Kreml is nyíltan elítélte Nagy Imre „jobboldali elhajlását”. Ahogy 

az várható volt az MDP KV márciusi ülésén Rákosiék frontális támadást indítottak Nagy Imre 

ellen, aki lemondott, majd kizárták a PB-ből és a KV-ből is, sőt magából a pártból is. Nagy 

Imre utóda a miniszterelnöki székben a jóval engedelmesebb Hegedűs András lett. Ő Gerő 

Ernő pártfogoltja volt.  

   Tehát a reformerek bukását követően a Rákosi-Gerő-féle sztálinista irányzat kerekedett 

felül. Viszont 1953 és 1955 között sok minden megváltozott. Szabadabb lett a sajtó és az 

irodalom, az emberek egyre jobban ki merték mondani véleményüket, sőt vitakörök 

szerveződtek. Ennek a belpolitikai fordulatnak külpolitikai okai is voltak. A hidegháborús 

hangulat ismét erősebb lett az NSZK felvétele miatt a NATO-ba: megalakult a Varsói 

Szerződés. 

   A Nagy Imre-féle új szakasz elsősorban az irodalomban éreztette hatását. Olyan művek 

jelentek meg, amelyek hű tükrét adták a rendszernek, az ország állapotának: 

Örkény István – Írás közben, Márkus István – Egy falu a 3000 közül, Illyés Gyula – Egy 

mondat a zsarnokságról. Az egyik legfontosabb reformista sajtótermék az Írószövetség lapja, 

az Irodalmi Újság volt. Rákosi azonban nem volt hajlandó eltűrni a reformista hangokat, az 

újság vezetői gárdáját lecserélték, mire tiltakozásul az írók és később több értelmiségi 

memorandumot intézett a vezetéshez a módszerek miatt. Rákosi igyekezett bosszút állni 

mindenkin, aki nem állt mellé a Nagy Imre-féle új szakasz ellenében. 

   1955-ben rehabilitálták Rajk Lászlót is, de Rákosi kibújt a közvetlen felelősség alól, és 

Péter Gáborra kentek mindent. A Rajk-ügy felülvizsgálatára megint egy külpolitikai tényező 

kényszerítette a magyar vezetést, hiszen sokat javult a szovjet-jugoszláv viszony. Az év 

folyamán ismét megindult, most már tényleg minden szinten a hajtóvadászat a Rákosi-Gerő 

klikk ellenfelei ellen. A börtönökben többen ültek, mint a személyi kultusz csúcspontján! 

   Rákosi arra számított, hogy nő a hidegháborús feszültség és az mindenképpen a malmára 

hajtja a vizet, hiszen akkor Moszkva sokkal elnézőbb lesz vele szemben. Ez azonban nem így 

történt. 1956. februárjában zajlott az SZKP XX. kongresszusa, amelyen nem csak a sztálini 

bűnöket ítélték el, hanem több fontos változtatást is bejelentettek: 

o Megfogalmazzák a békés egymás mellett élést a nemzetközi viszonyokban, elvetik a 

világháború elkerülhetetlenségét. 

o Meghirdették, hogy a kommunizmusba való átmenetnek nem csak egyetlen létező útja van 

(sztálini), hanem változatos, a helyi sajátosságokra épülő utak vannak. 

o Szakítanak az osztályharc éleződésének elméletével, elvetik a személyi kultuszt. 

o Megfogalmazták a testvérpártoknak szóló ajánlásokat is: kollektív vezetés, nem 

egyszemélyi hatalom, a pártbürokrácia csökkentése stb. 

   Rákosiék azonban nem akartak semmit meghallani a figyelmeztetésekből. Az év elején 

induló második 5 éves terv ugyanolyan rossz alapelveket tartalmazott, mint a korábbi. Ismét 

az ipar erőltetett fejlesztésével számolt. A Moszkvából hazatérő pártdelegáció a KV előtt nem 

tett említést a fordulat szükségességéről, hanem a változatlanság mellett álltak ki. A nyomás 

viszont egyre nagyobb lett a társadalom, sőt a párt részéről is. A nyugati rádióadók sugározni 

kezdték az SZKP kongresszus zárt ülésének anyagát, amelyből mindenki megtudhatta, hogy 

Rákosiék hazudtak. A magyar pártvezető széke egyre ingatagabb lett, és párt a népszerűsége 

is óriásit zuhant.  
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   1956 tavaszán a Petőfi Kör vitafórumai egyre népszerűbbek lettek, amely lényegében az 

információk szabad piacává is vált. A Kör még Nagy Imre miniszterelnöksége idején jött 

létre, de kommunista felügyelet alá helyezték. A szervezet reformer szellemű, értelmiségi 

fiatalok vitafóruma volt, amely egyre inkább a Nagy Imre köré szerveződő pártellenzék 

gyűjtőhelyévé is vált. A magyar reformer erők több csoportból tevődtek össze: 

1. újságírók 

2. Írószövetség 

3. Petőfi Kör 

4. Nagy Imre-csoport (reformkommunisták a párton belül) 

   A legfontosabb követelések: Nagy Imre rehabilitálása, gyökeres változtatás a párt és állami 

életben, reális gazdaságpolitika, a személyi kultusz és a Rákosi-Gerő klikk hatalmának 

megszüntetése. 1956. májusában a sportcsarnokbeli aktívaértekezleten szerepelt utoljára 

nyilvános helyen Rákosi, ahol elismerte felelősségét a koncepciós perekben. Moszkva már 

egyértelműen váltani akart, amit siettettek a kommunista táboron belüli feszültségek is. 

Júniusban, a lengyelországi Poznanban szovjet- és kommunistaellenes tüntetések, 

megmozdulások voltak, amit csak katonai erővel sikerült megfékezni.  

 

1956. július 18-21. /Az MDP KV ülésén felmentik Rákosit a főtitkári posztból és helyére 

                                   Gerő Ernőt választották meg. (Természetesen moszkvai javaslatra.) 

 

   Rákosi 1956. július 22-én a Szovjetunióba utazott „gyógykezelésre”, ahonnét többé már 

nem térhetett vissza. Gerő személye a tömegek számára viszont világossá tette, hogy 

Hruscsov csak meddig hajlandó elmenni a változtatásokban, a gyeplő lazításán. (Nem 

nagyon.) Kádár János főtitkárhelyettes lett. Gerő a felszínen változást hirdetett, de 

lényegében maradt minden a régiben. 1956 nyara vihar előtti csendet sejtetett: olimpia 

Melbourne-ben, az angolok visszahajóztak Szuezből, Poznanban a felkelést leverték. A 

szovjet-jugoszláv kapcsolatok viszont igen intenzívek maradtak. Ennek oka: a szovjetek a 

jugoszláv kikötőkön keresztül fegyverezték fel Egyiptomot. Jugoszláviára nagyon nagy 

szüksége volt Hruscsovnak a melegtengeri kijárat miatt. (Törökország NATO tagállam!) 

   Szeptemberben a magyar belpolitikai élet ismét megélénkült. Az Írószövetség újból kiállt 

Nagy Imre mellett, a szövetség vezetőségéből kiszavazták a rákosista tagokat. A Petőfi Kör is 

felújította tevékenységét. Az Írószövetség közgyűlésén komoly vita bontakozott ki, hogy 

elég-e a „tiszta lappal” való indulás, amit az MDP akart, vagy a párt teljes megújulására van 

szükség. A rendszer most már az egész társadalom előtt volt kénytelen vitát folytatni. Az 

irodalom politikai szerepet kapott. Ehhez hasonló sajtóvita zajlott a párt lapjában, a Szabad 

Népben is. Ebben a helyzetben elsősorban az 1953-as, Nagy Imre-féle politikához lehetett 

visszatérni, az még nem merült fel, hogy az egész rendszert el lehetne söpörni. A szocialista 

gondolatot normálisnak, megvalósíthatónak tartották. 

 

1956. október 6. /Rehabilitálják és újratemetik Rajk Lászlót és társait. A temetés ismét a  

                            rendszer elleni tömegdemonstrációvá vált. A párt is elismerte a hibákat, 

                            a pártlap, a Szabad Nép a „Soha többé” szalagcímmel jelent meg. A párt 

                            új vezetői viszont távol maradtak a temetéstől: Kádár pl. Kínában, majd 

                            három hétig Moszkvában volt. Gerő a Krím-félszigeten pihent. 
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1956. október 16. /Megalakul a Magyar Egyetemista és Főiskolai Egyesületek Szövetsége, 

                            a MEFESZ. Ez egy új, pártoktól független szervezet volt, lényegében az első 

                            komoly repedés a sztálinista rendszer falán. 

 

   A MEFESZ-hez több egyetemista és főiskolás szervezet is csatlakozott, követeléseikben 

pedig már megjelentek a politikai igények is. Többek között követelték a szovjet csapatok 

kivonását, és a többpárti szabad választásokat. A magyar pártvezetés viszont mintha tudomást 

sem akart volna venni a helyzetről Kádár és Gerő együtt tértek haza Moszkvából Rajk 

újratemetésének másnapján, és október 13-án együtt mentek Hegedűs Andrással kiegészülve 

Belgrádba, hogy rendezzék a magyar-jugoszláv kapcsolatokat.  

   Hruscsov ebben az időben Varsóban volt, hogy megakadályozza azt, hogy a lengyelek 

nehogy kiszavazzák a moszkovitákat a lengyel pártvezetésből, ami azonban nem sikerült neki. 

Sőt az orosz honvédelmi minisztert, Rokosszovszkij marsallt is eltávolították. (A marsall 

Lengyelország honvédelmi minisztere volt!) A világ nyugtalan volt, de a legnagyobb 

robbanás mégis Magyarországon készült. A radikális MEFESZ október 22-re, este 

nagygyűlést hívott össze a Műegyetemre, ahol elkészült az előbb 10, majd 16 pontból álló 

követeléslista. Magyarországon forradalom volt készülőben. 

 

   


