
65. 
A forradalom 

szabadságharccá szélesedik

A forradalom kitörésével rendkívül 
bonyolult helyzet állt elõ. A legne-
hezebb feladat Nagy Imrére várt, mert 
benne bíztak a tömegek, és az õ 
lelkiismerete szükségszerûen vállalta a 
döntésekkel járó felelõsséget. Életének 
második nagy sorsfordulója következett 
be, amit õ sem látott elõre. Mindenki 
biztos volt azonban abban, hogy az õ 
eddigi élete alapján is, minden útkere-
sésében mindig csak tiszta emberséggel, 
becsületesen fog választani. A társadal-
mi átalakulás és a nemzeti önállóság 
ügye – mint annyiszor a magyar törté-
nelemben – most is elválaszthatatlanul 
összefonódtak.

I. Nagy Imre a forradalom kitö-
rése után egy ideig szinte csak 

a Pártközpontban tartózkodott és dol-
gozott, így nem voltak közvetlen 
kapcsolatai sem az utca népével, sem 
ellenzéki barátaival, hívei is nehezen 
jutottak el hozzá. Kormánya formá-
lisan csak 25-én alakult meg. Ekkor a 
legfontosabb célnak a rend helyreállí-
tása tûnt. Nagy Imre már 24-én rádió-
ban szólt a magyar néphez. Ebbõl 
részletek:

„Itt Nagy Imre beszél, mint a Magyar 
Népköztársaság Minisztertanácsának 
el-nöke. Budapest népe! Közlöm, hogy 
mind-azok, akik a további vérontás 
megszün-tetése érdekében ma 14 óráig 

megszüntetik a harcot és leteszik 
fegyvereiket, mente-sülnek a statáriális 
eljárás alól. Egyúttal kijelentem, hogy 
minden erõnkkel megva-lósítjuk az 1953. 
júniusi kormányprog-ram elvi alapján, 
úgy, ahogy azt annak idején a parlamentben 
kifejtettem, orszá-gunk következetes 
demokratizálását, a párt, állami és 
politikai és gazdasági élet minden 
területén. Kövessék felhívásunkat, 
szüntessék be a harcot, biztosítsák a rend 
és nyugalom helyreállítását népünk, orszá-
gunk jövõje érdekében. Térjenek vissza a 
békés alkotó munkához!

Magyarok, elvtársak, barátaim!
Felelõsségteljes percekben szólok hoz-

zátok! Mind tudjátok, a Magyar Dolgozók 
Pártja központi vezetõsége és az elnöki 
tanács bizalmából mint a minisztertanács 
elnöke átvettem a kormány vezetését.

Minden lehetõsége megvan annak, 
hogy politikai programunkat a magyar 
népre támaszkodva a kommunisták veze-
tésével a kormány megvalósítsa.”

Feladat: Hasonlítsuk össze ezt a prog-
ramot az egyetemisták 16 pontjával!

a)  Mi a közös elvi alap?
b)  Hol vannak különbségek?

A megvalósulás azonban nem járt 
sikerrel. Már 24-ére virradóra szovjet 
páncélosok jelentek meg, de nem érték 
el a Berlinben kiváltott hatást. A fel-
kelõk felvették ellenük a harcot, 
emellett általános sztrájkot hirdettek, 
és a tömegtüntetések száma is szapo-
rodott, sõt a vidéki városokra is 
kiterjedt. A vállalatoknál, intézmé-
nyeknél spontán módon forradalmi 
bizottságok, munkástanácsok jöttek 
létre, hogy az új politikai és tár-
sadalmi élet szervezõi legyenek.
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II. Gerõnek a párt élén mar-
adása – aki már 23-iki beszé-

dével is kiváltotta a tömegek gyûlöletét 
– még fokozta a forradalmi elkese-
redést. A pártállam fegyveres erõi, az 
ÁVH-s alakulatok egyes helyeken bru-
tálisan igyekeztek vérbe fojtani a 
forradalmat. Az elsõ fegyvertelen 
tömegre zúdított sortûz már 24-én 
eldördült Debrecenben.

Október 25-én Budapesten a város több 
részébõl tüntetõ tömegek vonultak a Parla-
ment elé „Vesszen Gerõ” kiáltásokkal, 
Nagy Imrét éltetve. A tömeg néhány gyüle-
kezõ szovjet tank legénységével barátkozott 
és a tankok ágyúcsövébe magyar zászlót 
erõsített. Felmásztak a tankokra és úgy 
folytatták útjukat. A Kossuth Lajos térre 
érve, a Földmûvelésügyi Minisztérium 
erkélyérõl gépfegyvertûz zúdult a tömegre, 
de a legnagyobb pusztítást a szovjet 
fegyverek okozták. (A tankok kidobták a 
csövükbõl a magyar zászlókat és a tömegre 
irányították tüzüket.) A tüntetést sok halá-
los áldozat árán vérbe fojtották. 54 halottat 
anyakönyveztek, de a jelenlevõk tanúsága 
sokkal többrõl beszél. A szovjet és magyar 
erõk között a szovjet parancsnokság munka-
megosztást alakított ki. A szovjet utasítás 
szerint a magyarok-nak a hidakat kellett 
biztosítani, a Hadügyminisztérium elõtti 
tüntetést (ahol 8, más verzió szerint 25 
halott volt) a szovjet erõk és a magyar õrök 
közösen valósították meg. A Parlament 
elõtti tömegmészárlás valószínûleg túlnyo-
móan a szovjet fegyverek mûve.

Rendkívül elkeserítõ volt az is, ami 
Mosonmagyaróváron történt. A halottak 
száma itt is vitatott. Itt is a jelenvoltak, a 
hivatalosan anyakönyvezett 55 halottnál 
többrõl tudnak.

A sztálinista államhatalom jól felkészült 
a társadalom megfélemlítésére a forra-
dalmi hangulat fölszámolására. A tûz-
parancs kiadására számos fórum 
jogosult volt. A megyei párttitkárnak 
is joga volt tûzparancsra utasítani, de 
a nagy terveket a Katonai Bizottság 
hajtatta végre. Fegyverbázisokat hoz-
tak létre megbízható pártmunkásokat 
fegyvereztek föl, katonai diktatúra tervét 
dolgozták ki. Kecskeméten, Szegeden 
és Cegléden neveztek ki a központok 
élére vezetõt. A Kecske-métre 
kinevezett Gyurkó Lajos a légierõt is 
felhasználta a forradal-márok ellen. 
Érdekes és megnyugtató viszont, hogy 
ahol nem a párt fegy-veresei intézkedtek, 
hanem katona-tisztek irányították a 
fegyveres hatal-mat, ott nem a 
tömegbe lövettek, hanem csak a 
levegõbe, és így sebe-sülés nélkül 
sikerült a tüntetéseket leszerelni. A 
sortüzekrõl a térkép tájékoztat.

III. A legfontosabb következ-
ménye a parlament elõtti 

25-ei vérfürdõnek volt. A Pártbizott-
ság pontos értesülésekkel rendelkezett a 
szomszédban történtekrõl, és még a 
sortüzek tartama alatt levonta a tanul-
ságot. Gerõ Ernõt felmentette és 
helyette Kádár János lett a párt elsõ 
titkára, aki eddigi tevékenysége révén 
számíthatott a tömegek bizonyos fokú 
bizalmára. Nagy Imre pedig ezen a 
napon került szoros kapcsolatba 
egyrészt ellenzéki barátaival Donáth 
Ferenccel, Losonczy Gézával, de a 
tömeg hangulatát is megismerhette az 
újabb röplapok követeléseibõl, illetve 
vidéki delegációk beszámolóiból. Ilyen 
körülmények között mondta el még 
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25-én fél 4 körül rövid rádió-
beszédét:

„Magyarország dolgozó népe! Az 
elmúlt napok során hazánk tragikus 
eseményeket élt át. Kisszámú ellenforra-
dalmár, felbujtó, népköztársaságunk rend-
je ellen fegyveres támadást indított, 
amelyet Budapest dolgozóinak egy része, 
az ország helyzete felett érzett elkeseredése 
következtében támogatott. Ezt az 
elkeseredést fokozták a múlt súlyos 
politikai és gazdasági hibái, amelyek 
helyrehozását az ország helyzete és a nép 
általános óhaja feltétlenül megkövetelte. A 
párt új vezetõsége és az új vezetés alatt 
álló kormány el van arra szánva, hogy a 
tragikus események tanulságait a leg-

messzebbmenõen levonjuk. A rend helyre-
állta után rövidesen összeül az ország-
gyûlés. Ezen az országgyûlésen mindenre 
kiterjedõ és megalapozott reformprog-
ramot fogok benyújtani, amely felöleli 
nemzeti életünk összes fontos kérdéseit. E 
program megvalósítása megköveteli a 
kormánynak a megújuló HNF legszélesebb 
demokratikus nemzeti erõk összefogása 
alapján való átalakítását. E program 
megvalósításához elengedhetetlenül szük-
séges a harc azonnali beszüntetése, a 
rend és nyugalom helyreállítása és a 
termelés folyamatossága. Felhívom az 
ország dolgozó népét, minden igaz hazafit, 
hogy ezt minden erõvel segítse elõ! Mint a 
minisztertanács elnöke bejelentem, hogy a 
magyar kormány tárgyalásokat kezde-
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ményez a magyar népköztársaság és a 
Szovjetunió közötti kapcsolatokról, töb-
bek között a Magyarországon állomásozó 
szovjet haderõk visszavonásáról, a 
ma-gyar-szovjet barátság, a proletár inter-
nacionalizmus, valamint a kommunista 
pártok és a szocialista országok közös 
egyenjogúsága és a nemzeti függetlenség 
alapján. Meggyõzõdésem, hogy az ezen az 
alapon felépülõ magyar-szovjet viszony 
szilárd alapja lesz népeink õszinte igaz 
barátságának, nemzeti fejlõdésének és 
szocialista jövõnknek. Azoknak a szovjet 
csapatoknak a visszarendelése, amelyek-
nek a harcokba való beavatkozását 
szocialista rendünk létérdeke tette szük-
ségessé, a béke és a rend helyreállításával 
haladéktalanul meg fog történni.

Mindazokkal szemben, akik nem népi 
demokratikus rendünk megdöntése szán-
dékával fogtak fegyvert, s a harcot 
haladéktalanul beszüntetik, fegyvereiket 
beszolgáltatják, mindazokkal az ifjakkal, 
munkásokkal, és honvédségi személyekkel 
szemben, akik ezt teszik, a kormány a 
kiengesztelõdés és a megbékélés szelle-
mében messzemenõ nagylelkûséget fog 
tanúsítani, velük szemben nem alkal-
mazzuk a statáriális eljárást. Ugyanakkor 
a békét és rendet óhajtó dolgozó nép 
érdekében békés demokratikus állam-
rendünk védelmében a törvény szigorát 
fogjuk alkalmazni azok ellen, akik tovább-
ra is fegyverrel támadnak, felbujtanak és 
fosztogatnak. Különös gonddal óvom dol-
gozó népünket a felelõtlen zavart keltõktõl, 
rémhírterjesztõktõl, akiknek káros mun-
kája a béke és nyugalom helyreállításának 
egyik legfõbb akadálya... Mélységes fájda-
lommal tölt el e tragikus napok során 
áldozatul esett ártatlan dolgozó emberek 
minden csepp kiontott vére. Legyen vége a 

tragikus harcoknak és a hiábavaló 
vérontásnak. 

Magyarok, barátaim, elvtársaim!
Induljunk meg hát a párt vezetésével 

népünk jobb, szebb, szocialista jövõjét 
építõ békés alkotó munka útján!”

Feladat: Hasonlítsuk össze ezt a 
beszédet Nagy Imre elõzõ rádió beszé-
dével az alábbiak alapján!

a)  Mit ismétel az elõzõ beszéd mon-
danivalóiból?

b)  Hogyan változik a felkelõk meg-
ítélése?

c)  Milyen csoportokat különböztet 
meg?

d) Mit jelent a Hazafias Népfront 
mint politikai bázis?

e)  Hogyan látja a magyar szovjet 
kapcsolatokat?

 államközi téren?
 gazdasági viszonyokban?
 a hadsereg késõbbi jelenlétében?
 a katonai beavatkozásban részt-

vevõk helyzetében?
f)  Milyen tényezõk mutatják az infor-

mációk hiányosságait?

A beszéd megfogalmazásában részt 
vettek Donáth Ferenc, Losonczy Géza, 
Köböl József és Erdei Ferenc is. Az is 
fontos tényezõ, hogy Nagy Imre 
be-széde elõtt Kádár mondott 
bemutat-kozó beszédet, amely teljesen 
össz-hangban volt Nagy Imre monda-
nivalójával. Ugyanakkor a Központi 
Vezetõség Nagy távollétében – aki 
vidéki delegációkkal tárgyalt – állást 
foglalt a fegyveres felkelés 
leverésérõl.
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IV. A parlament elõtti 
vérengzés híre – bár a rádió 

nem említette! – pillanatok alatt elterjedt 
a városban, és újabb tüntetõ csoportok 
szervezõdtek. Kinyomatták az egyete-
misták 16 pontját, sõt egy újabb röplap 
„új, ideiglenes forradalmi nemzeti 
kormányt”, a szovjet csapatok kivo-
nását, a Varsói Szerzõdés felmon-
dását, az ÁVH leszerelését és a 
vérengzés felelõseinek a megbünte-
tését követelte. A harcok is új len-
dületet kaptak, és vidékre is kiter-
jedtek. A Rádió már az elõzõ nap (24-e) 
hajnalán a felkelõk kezébe került, most a 
legfontosabb helyszínek a Corvin-köz, a 
Baross tér, a Tûzoltó utca és a Széna tér 
voltak, a harcolók pedig elsõsorban 
munkás, középiskolás és egyetemista 
fiatalok – néha szinte még kisgyerekek 
is – voltak. Katonáktól, raktárakból 
fegyvereket szereztek. Megbosszulta 
magát a háborúra való készülés is, mert 
a diákok az egyetem megkezdése elõtt 
egy éves katonai képzésben részesültek, 
amit most a hatalom elleni harcban jól 
fel tudtak használni. A páncélosok elleni 
leghatásosabb fegyver a molotov-
koktélnak becézett benzines palack volt, 
ami a tankok felhevült motorjára dobva 
felgyújtotta a páncélost.

Nagy Imre számára is most lett 
világossá a valóságos helyzet. Megbizo-
nyosodott arról, hogy Magyaror-
szágon demokratikus tömegmozga-
lom alakult ki. A nép szerinte elé-
gedetlen lett a vele szemben bizal-
matlanul szembeforduló párttal, amely 
fegyveresen is fellépett a nép ellen. Õ 
felismerte a nemzeti sérelmek jelen-
tõségét is, és jogtalannak érezte a 
szovjet csapatok beavatkozását. Meg-

kezdte a tanakodást a kormány átala-
kításáról Losonczyval és Donáthtal. Az 
utóbbi errõl így emlékezett meg:

„Abban egyetértettünk, hogy a kor-
mányból ki kell hagyni lehetõleg a 
legexponáltabb rákosista embereket, és 
olyan személyeket kell bevenni, akik 
kifejezésre juttatják Nagynak azt a törek-
vését, hogy az ország demokratikus erõi-
nek nemzeti összefogásán alapuló kor-
mánnyal kívánja az ország ügyeit vinni...”

Ezzel párhuzamosa a Katonai Bizott-
ság, Gerõvel és Hegedûssel összhang-
ban, valamint a szovjet vezetõk egy 
kemény leszámolást terveztek októ-
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ber 26-ára. Teljes kijárási tilalmat 
rendeltek el és nagy erõkkel, tüzér-
séggel, gyalogsággal, sõt még a 
légibombázás bevetésével is készültek 
a Corvin-köz felszámolására. Nagy 
Imre azonban feloldotta a kijárási 
tilalmat és sikerült ezt a támadást is 
megakadályoznia, amivel rengeteg 
polgári életet mentett meg. A kor-
mány átalakítása hosszadalmas viták-
kal és több lépcsõben történt meg. Az 
elsõ lépés a többpárt rendszer irá-
nyában Kovács Béla és Tildy Zoltán 
bevételével történt, a reformisták 
közül pedig elõször Kádár János és 
Losonczy Géza kerültek be.

Az általános politikai értékelés 
változását október 26-án Donáth 
Ferenc fogalmazta meg. Donáth a 
felkelõk társadalmi összetételét is ele-
mezte, és kiemelte, hogy nem csupán 
diákokról, értelmiségiekrõl, hanem 
munkástömegekrõ1 is szó van.

„A politikai feladat szerintem abból áll, 
hogy megtaláljuk annak módját, hogyan 
válasszuk le a demokráciát és a 
szocializmust akaró dolgozó tömegeket az 
ellenforradalmi elemekrõ1. Az utóbbiakat 
kell elszigetelni, és velük leszámolni. Eddig 
a vezetés semmilyen jelét nem adta annak, 
hogy elsõsorban politikai módszerekkel 
oldja meg a válságot, hanem kizárólag 
katonai módszerekkel igyekszik úrrá lenni 
a helyzeten. A szovjet hadseregre 
támaszkodva természetesen leverhetjük a 
megmozdulást. De ez azzal a 
következménnyel fog járni, hogy a 
tömegeket a reakció karjaiba lökjük, hogy 
végzetes csapást mérünk a magyar-szovjet 
barátságra. A másik út a tárgyalások útja. 
Katonai módszerekkel szemben a politikai 

módszerek elõtérbe helyezése, és itt az a 
döntõ, hogy kellõ idõben magunkévá 
tesszük és kielégítjük a tömegek jogos 
kívánságait. A párt ne helyezkedjék 
szembe, hanem álljon élére a szocializ-
must demokratikus eszközökkel építeni 
akaró tömegmozgalomnak.”

Gerõ és Hegedûs némi korrekcióval, 
Nagy Imre, Losonczy és Köböl (és 
valószínûleg Kádár is) – Donáth 
visszaemlékezése szerint – egyértel-
mûen támogatta a javaslatot. A sztáli-
nisták azonban a határozat megfogal-
mazásánál a lényeget igyekeztek elsik-
kasztani. A párt élére pedig egy 6 
tagú direktóriumot választottak. 
(Kádár, Nagy, Hegedûs, Apró Antal, 
Münnich és Szántó Zoltán.) A következõ 
napon (27-én) a szovjet vezetõség azt 
kérte, hogy antedatálva (24-i 
dátummal) egy fegyveres segítséget 
kérõ levelet írjanak. Erre azért volt 
szükség, mert az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa az október 28-iki ülésére tûzte 
ki a magyar kérdés tárgyalását. A levelet 
megfogalmazták és Nagy Imre nevét 
alágépelték. Õ azonban nem volt 
hajlandó ezt aláírni. Így az újra írt 
levelet Hegedûs András írta alá. (A 
levél eredetijére Nagy Imre ráírta: 
„aláírásra átadták okt. 27-én.”) Ezzel a 
levéllel is Nagy Imrét akarták lejáratni, 
de csak azt érték el, hogy õ emiatt is 
még határozottabban lépett fel velük 
szemben.
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66. 
A forradalom frontjai 

kitisztulnak

Október 27-én az egymásnak ellent-
mondó lehetõségek sajátos sorozata 
bontakozott ki. A jövõ egyik kérdése az 
volt, hogy a megoldás békés úton, vagy 
a fegyveres harc folytatásával jön-e 
létre. Az is kérdés volt, hogy ki lesz a 
gyõztes: a magyar társadalom, vagy az 
idegen hatalom. Ám az sem volt 
megmondható, hogy a válságos helyzet 
megoldható-e helyileg, vagy továbbra is 
nemzetközi erõk függvénye marad.

I. Az október 26-iki kísérlet nem 
hozott megoldást, de a követ-

kezõ két nap hallatlanul zavaros hely-
zeteinek során mégis megkezdõdött a 
tisztulás. A Pártközpontban a külön-
bözõ szintek emberei tárgyaltak Miko-
jannal és Szuszlovval. A párt direk-
tórium tagjai váltakozó intenzitással 
vitatkoztak és tárgyaltak egymással. 
Nagy Imre közben a külsõ embe-
rekkel is hosszan elbeszélgetett és 
gyûjtötte az információkat, hogy 
mi-nél pontosabban megismerhesse a 
köz-véleményt, a különbözõ erõket és 
az indulatokat. Ennek alapján egyre 
határo-zottabban a Donáth féle megfogal-
mazást tartotta célravezetõnek, amit 
annak idején Losonczy is támogatott, de 
minden új mozzanatra felfigyelt és 
mérlegelte azok realitását. 27-én este 
Kádár és Nagy Imre egy nem hiva-
talos baráti beszélgetést folytatott 
Szuszlovval és Mikojánnal, akik 

megértõnek mutatkoztak és ezt õk 
azonnal jelentették is Moszkvának.

A katonai vonal azonban nem volt ilyen 
megértõ. Október 28-án hajnalban a 
Katonai Bizottság tudtával a szovjet 
parancsnokság elrendelt egy páncélos 
erõkkel és gyalogsággal indított támadást 
a Corvin-köz ellen. Amikor Nagy Imre 
tudomására jutott a terv, azonnal leállít-
tatta, de ennek nem lett foganatja. A védõk 
azonban már a felderítésre küldött pán-
célosokat kilõtték, így Mártan András 
magyar ezredes tiltakozása ezután már 
eredményes volt és a támadás elmaradt.

Nagy Imre 28-án reggel két órát 
tárgyalt a szovjet követségen és utána 
jelent meg a PB ülésen. Ezekben a 
tárgyalásokban új mozzanat volt az, 
hogy a szovjet megbízottak is úgy 
látták, a pártnak vissza kell húzódnia 
az ügyek intézésében és egyre inkább 
a magyar kormánynak kell az 
irányítást végeznie. Nagy Imre így 
jellemezte a helyzetet:

„Ilyen tragikus helyzetben, amiben most 
vagyunk, maga az, hogy a kérdések 
véletlenül merülnek fel, annak éppen a 
pártvezetés csõdje az alapja. Tegnap este 
még a bizottság a munkások felfegy-
verzésével foglalkozott. Én már tegnap 
felvetettem, hogy lehetetlen tûrni ezt a 
vezetést tovább. A vezetés harmad, negyed, 
ötöd rangú kérdésekkel foglalkozik és nem 
azzal, amivel végre ma...

Két lehetõség van, ha mi a széles 
alapokon nyugvó mozgalmat ellenforra-
dalomnak értékeljük, mint ahogy elõször 
annak értékeltük, akkor nem marad más 
lehetõség, mint az az út, hogy fegyveres 
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tankok és tüzérség segítségével verjük le. 
Ez a tragédia. Most már látjuk, hogy ez az 
út nem a mi utunk. A Szovjetunió számára 
rendkívül súlyos helyzetet teremtünk, és az 
ország számára azt, hogy elönt bennünket 
az ellenforradalom. Azt jelenti, ha nem 
vigyázunk, intervenciónak vagyunk kitéve. 
A nagy, hatalmas népi erõkre, amelyek 
mozgásban vannak, támaszkodni kell, és 
az élére kell állni.”

A következõkben Nagy Imre a kormány 
nyilatkozatának fõbb pontjait sorolta 
föl, majd sor került Nagy Imre rádió-
beszédének megfogalmazására, amely-
ben többen is segítettek hozzászó-
lásaikkal.

II. A beszéd október 28-án 17 
óra 25 perkor hangzott el. 

Szö-vege:

„Magyarország népe!
A múlt héten tragikus gyorsasággal 

peregtek a véres események. Az elmúlt 
évtized szörnyû hibáinak és bûneinek 
végzetes következményei tárulnak elénk 
azokban a fájdalmas eseményekben, ame-
lyeknek szemtanúi és résztvevõi vagyunk. 
Ezer esztendõs történelmünk során a sors 
nem fukarkodott a népünket és nemze-
tünket sújtó csapásokkal. De ilyen megráz-
kódtatás hazánkban még soha sem volt...

A kormány elítéli azokat a nézeteket, 
amelyek szerint a jelenlegi hatalmas 
népmozgalom ellenforradalom volna. 
Kétségtelen, hogy ezt, mint ahogy minden 
nagy népmegmozdulást... felhasználták 
kártékony elemek, közönséges bûncselek-
ményeket követve el... Reakciós, ellenfor-
radalmi elemek is bekapcsolódtak, igye-
keztek az eseményeket felhasználni a népi 

demokratikus rendszer megdöntésére... 
Vitathatatlan, hogy ezekben a megmoz-
dulásokban elemi erõvel bontakozott ki 
egy nagy, egész népünket átfogó és eggyé 
forrasztó nemzeti demokratikus mozgalom. 
Ez a mozgalom célul tûzte ki, hogy biztosítja 
nemzeti függetlenségünket, önál-
lóságunkat és szuverenitásunkat, kibonta-
koztatja társadalmi, gazdasági, politikai 
életünk demokratizmusát, mert csak ez 
lehet a szocializmus alapja hazánkban. Ezt 
a nagy megmozdulást az elmúlt történelmi 
korszak súlyos bûnei robbantották ki. A 
helyzetet még súlyosabbá tette, hogy a 
vezetés még a legutóbbi idõkig nem szánta 
rá magát arra, hogy véglegesen szakítson 
a régi, bûnös politikával. Fõleg ez vezetett 
a tragikus testvérharchoz, oly sok hazafi 
pusztulásához mindkét oldalon. ...A har-
cok közepette megszületett a demokratikus 
nemzeti egység, függetlenség és szocializ-
mus kormánya, amely a népakarat igazi 
kifejezõjévé fog válni. Ez a kormány szi-
lárd elhatározása. Az új kormány támasz-
kodva a nép erejére és ellenõrzésére abban 
a reményben, hogy a nép teljes bizalmát 
megnyeri, hozzákezd a nép jogos követe-
léseinek megvalósításához. Ez a kormány 
munkáját hallatlanul nehéz körülmények 
között kezdi el. A múlt örökségeként reánk 
maradt igen komoly gazdasági helyzet még 
súlyosabbá vált az elmúlt napok harcai 
következtében. Nagyon nehezek lesznek az 
elõttünk álló hónapok is. A kormány tisztán 
látja munkásosztályunk, parasztsá-gunk, 
értelmiségünk súlyos anyagi hely-zetét. A 
kormány elsõsorban a harcos magyar 
munkásosztályra kíván támasz-kodni, de 
természetesen támaszkodni óhajt az egész 
dolgozó magyar népre.

Széleskörû program kidolgozását hatá-
roztuk el, amelynek keretében a munkásság 
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megelégedésére rendezni kívánjuk a régi, 
jogos követeléseket és sérelmeket, többek 
között a bér és norma kérdést, a minimális 
bérek alsó határának és a legalacsonyabb 
nyugdíjak felemelését, figyelembe véve a 
munkában eltöltött éveket és a családi 
pótlék követelését. A kormány, hogy a 
rendkívül súlyos lakáshelyzeten segítsen, a 
legmesszebbmenõen támogatni fogja, hogy 
állami, szövetkezeti és magánkezdemé-
nyezésbõl minél több lakást építsenek.

A kormány üdvözli az üzemi dolgozók 
kezdeményezését az üzemi demokrácia 
kiszélesítésére, helyesli a munkástaná-
csok megalakítását. A kormány erélyes 
kézzel véget vet a termelõszövetkezeti 
mozgalom és a tagosítások során elkö-
vetett súlyos törvénytelenségeknek, nagy-
szabású tervet dolgoz ki az elhanyagolt és 
fejlõdésében elmaradt mezõgazdasági 
termelés fellendítésére, termelõszövetke-
zeti és egyéni gazdaságok termelésének 
felvirágoztatására, a termelési kedv hely-
reállítására.

A kormány bátran épít a munkás, 
paraszt és diákifjúságra, az egyetemis-
tákra, teret nyújt kezdeményezésüknek, 
megtisztító politikai közéletünkben és rajta 
lesz, hogy az életbe induló fiatalok minél 
jobb anyagi körülmények közé kerüljenek.

A kormány felkarolja a népkezdemé-
nyezésre létrejött új, demokratikus önkor-
mányzati formákat, arra fog törekedni, 
hogy azokat beiktassa az államigaz-
gatásba.

A kormány a további vérontás meg-
szüntetése és a békés kibontakozás bizto-
sítása érdekében elrendelte az általános, 
azonnali tûzszünetet. Utasította a fegyve-
res erõket, hogy csak akkor tüzeljenek, ha 
megtámadják õket. Ugyanakkor felhívja 
mindazokat, akik fegyvert fogtak, hogy 

tartózkodjanak minden harci cselekmény-
tõl és fegyverüket haladéktalanul szolgál-
tassák be.

A rend védelmére és a közbiztonság 
helyreállítására haladéktalanul megala-
kult az új karhatalom a honvédség és a 
rendõrség alakulataiból, valamint a mun-
kások és az ifjúság felfegyverzett oszta-
gaiból.

A magyar kormány megállapodott a 
szovjet kormánnyal, hogy a szovjet csa-
patok azonnal megkezdik kivonulásukat 
Budapestrõl, s az új karhatalom megala-
kulásával egyidejûleg elhagyják a város 
területét.

A magyar kormány tárgyalásokat kez-
deményez a Magyar Népköztársaság és a 
Szovjetunió közötti kapcsolatokról, többek 
között a Magyarországon állomásozó 
szovjet haderõk visszavonásáról, a 
ma-gyar-szovjet barátság szellemében, a 
szocialista országok közötti egyenjogúság 
és nemzeti függetlenség alapján. A rend 
helyreállítása után egységes, új állam-
rendõrséget szervezünk és az államvé-
delmi hatóságot megszüntetjük. Senkinek, 
semmiféle bántódása nem eshet amiatt, 
hogy a fegyveres harcokban részt vett.

A kormány javaslatot terjeszt az 
Országgyûlés elé, hogy az ország címere 
ismét a Kossuth-címer legyen, hogy már-
cius 15-ét ismét nemzeti ünneppé nyil-
vánítsák!

Magyarország népe! – A keserûség és a 
harc óráiban az ember hajlamos arra, 
hogy az elmúlt 12 esztendõnek csak a sötét 
oldalait lássa. Ne engedjük tisztánlá-
tásunkat elhomályosítani. Ennek a 12 
esztendõnek vannak történelmi jelentõ-
ségû, maradandó, eltörölhetetlen ered-
ményei, amelyeket ti magyar munkások, 
parasztok, értelmiségiek az MDP veze-
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tésével kemény és áldozatos munkátokkal 
hoztatok létre. – Megújhodó népköztár-
saságunk számít arra az erõre és önfel-
áldozásra, amelyet ti az alkotó munkában 
megmutattatok, amely hazánk jobb jövõjé-
nek legfõbb biztosítéka.”

Feladat:
I.  Szedjük pontokba, hogy a politikai 

fronton milyen kérdésekben következett 
be döntõ fordulat?

II. Tisztázzuk, hogy hogyan mérlegel-
ték a helyzetet

a)  a forradalmi tömegek?
b)  Nagy Imre és csoportja?
c)  Gerõ Ernõ és csoportja?
d)  a tárgyaló szovjet megbízottak, 

illetve Hruscsov?

III. Ezek után az ígéretes prog-
ram valóra váltásának fel-

adatát kellett megoldani. A legfontosabb 
kérdés a béke megteremtése volt. A 
honvédelmi miniszter elrendelte a tûz-
szünetet. Október 30-ára megalakult a 
nemzetõrség. Ez azt jelentette, hogy 
elvben a rendõrség kereteibe beillesz-
tették a fegyveres felkelõket is. Az új 
szervezet fõparancsnokának Király Béla 
tábornokot szemelték ki. A harcok 
azonban még nem ültek el. A felkelõk és 
a párterõk közt is folytatódtak, a szovjet 
egységek pedig csak 29-én este 6 órakor 
kapták meg a „tüzet szüntess” parancsot 
és ekkor kezdték meg kivonulásukat 
Budapestrõl, de a fõváros körzetében 
maradtak, készültségben. A kormány 
bejelentette az ÁVH szervezet felosz-
latását és azt, hogy tárgyalások indulnak 
a Szovjetunióval az egész ország 
kiürítésérõl.

Október 30-án a felkelõk ostrom alá 
vették a Köztársaság téren levõ pártházat, 
mert az a hír terjedt el, hogy ott fogva tartott 
felkelõket gyilkoltak le. Ez utólag nem iga-
zolódott. A védõk, akik ávósokból és hozzá-
juk beosztott sorkatonákból álltak, a párt 
bizalmas iratait õrizték. Az elkeseredett 
tûzharcban a védõk a fehérruhás sebesült-
szállítókra is gyilkos tüzet nyitottak, ami 
annyira felbõszítette az ostromlókat, hogy a 
pártház elfoglalása után a kezükbe került 
védõket – köztük a parancsot teljesítõ 
sorkatonákat is – kegyetlenül 
meglincselték.

Az ÁVH elleni gyûlöletet egyébként már 
kezdettõl fogva fokozta, hogy a rendõri 
egyenruhával álcázott ávósok többször 
fejvadászként lesbõl lõttek felkelõkre, sõt 
az Országos Mentõszolgálat szolgálatot 
teljesítõ jármûveire is. Arra is volt példa, 
hogy az ÁVH mentõkocsikat használt 
lõszer és fegyverszállításra. Ha ilyen eset-
ben a tömeg kézre kerítette az elkövetõket, 
akkor nem volt többé számukra kegyelem.

A politikai keretek is alapvetõen 
változni kezdtek. Az MDP október 
31-én Magyar Szocialista Munkáspárt 
néven szervezõdött újjá, ahol a 
vezetõségben elsõsorban a reformok 
hívei kaptak szerepet (Nagy Imre, Kádár 
János, Donáth Ferenc, Losonczy Géza, 
Lukács György). A szovjet fél Gerõ 
Ernõt, Hegedûs Andrást, Piros Lászlót 
és Bata Istvánt már elõzetesen 
kimentette Budapestrõl.

Az elhalt polgári pártok is újjá-
szervezõdtek. A Független Kisgazda-
párt élére ismét Kovács Béla állt. 
(30-án) A következõ napon a Szociál-
demokrata Párt indult újra Kéthly 
Anna irányításával, a Nemzeti Paraszt-
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pártnak (Petõfi Párt néven) pedig 
Farkas Ferenc lett a vezetõje. Az esti 
órákban érkezett meg Budapestre 
Mindszenty József hercegprímás, akit 
egy magyar páncélos egység szabadított 
ki a Nógrád megyei Felsõpeténybõl, 
ahol akkor már házi õrizetben tartották. 
A kormány közben már el is rendelte a 
szabadlábra helyezését.

A tömegeknél boldog optimizmus, 
Nagy Imrénél óvatos kételyek jelle-
mezték a hangulatot, de nála is az 
optimizmus felé hajlás figyelhetõ meg. 
Õ a moszkvai vitákról nem tudhatott, de 
megnyugtatóan hatott, hogy még 30-a 
zsúfolt délutánján megjelent a Parla-
mentben Andropov szovjet nagykövet 
a kormánya nyilatkozatának („A 
Szovjetunió és a többi szocialista ország 
közötti barátság és együttmûködés 
fejlesztésének és további erõsítésének 

alapelveirõ1”) szövegével: 
„A szovjet kormány a szocialista országok 

kölcsönös biztonságának biztosítása céljából 
kész megvizsgálni a Varsói Szerzõdésben 
résztvevõ többi szocialista országokkal az 
illetõ országok területén tartózkodó szovjet 
csapatok kérdését. A szovjet kormány e 
tekintetben abból az általános elvbõ1 indul 
ki, hogy a Varsói Szerzõdésben részt vevõ 
egyik vagy másik állam csapatainak 
elhelyezése a Varsói Szerzõdésben részt vevõ 
valamely más állam területén a szerzõdés 
összes tagállamai között létrejött megegyezés 
alapján történik, és csakis annak az államnak 
a beleegyezésével, amelynek területén az 
illetõ állam kérésére e csapatok tartózkod-
nak. ...A szovjet kormány a magyar kormány 
kérésére hozzájárult ahhoz, hogy szovjet 
katonai alakulatok vonuljanak be Budapest-
re, avégett, hogy a Magyar Néphadseregnek 
és a magyar karhatalmi szerveknek segítséget 
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nyújtsanak a városban a rend helyreál-
lításához. A szovjet kormány, szem elõtt 
tartva, hogy a szovjet alakulatok további 
magyarországi tartózkodása ürügyül szol-
gálhat a helyzet fokozottabb kiélesedésére, 
utasítást adott a katonai parancsnok-
ságának, hogy vonja ki a szovjet katonai 
alakulatokat Budapestrõl, mihelyt ezt a 
magyar kormány jónak látja. Ugyanakkor a 
szovjet kormány kész tárgyalásokba bocsát-
kozni a Magyar Népköztársaság kormá-
nyával és a Varsói Szerzõdésben részt vevõ 
más államok kormányaival a szovjet csapatok 
magyarországi tartózkodásáról.”

Ugyancsak megnyugtató volt az, hogy 
ugyanaz nap Budapesten tárgyalás folyt 
Mikojan, Szuszlov és M. Naszkowski 
lengyel hadügyminiszter között. A 
ma-gyar helyzetet egyetértõen ítélték 
meg.

Nagy Imre 30-án fél 3 órakor jelen-
tette be rádión a változásokat, majd 
utána Tildy Zoltán államminiszter a 
Független Kisgazdapárt nevében, 
Erdei Ferenc a Nemzeti Parasztpárt 
és Kádár János államminiszter ekkor 
még az MDP elnöksége nevében 
biztosította a miniszterelnököt a 
támogatásukról.

Nagy Imre bejelentése:
„Magyarország dolgozó népe, munká-

sok, parasztok, értelmiségiek!
A hazánkban mind szélesebben kibon-

takozó forradalom, a demokratikus erõk 
hatalmas megmozdulása válaszút elé állí-
totta hazánkat. A nemzeti kormány, az 
MDP elnökségével egyetértésben a nemzet 
életében sorsdöntõ elhatározásra jutott, 
amelyet a következõkben kívánok Magyar-
ország dolgozó népével tudatni.

Az ország életének további demokra-
tizálása érdekében, az egypártrendszer 
megszüntetésével a kormányzást az 1945-
ben újjászületett koalíciós pártok demok-
ratikus együttmûködésének alapjaira 
he-lyezi. Ennek megfelelõen a nemzeti kor-
mányon belül szûkebb kabinetet létesít, 
amelynek tagjai:  Nagy  Imre,  Ti1dy  Zo1-
tán, Kovács  Bé1a,  Erdei Ferenc,  Kádár  
János,  Losonczy Géza  és  a szociálde-
mokrata párt által kijelölendõ személyi-
ség. A kormány elõterjesztést tesz a 
népköztársaság elnöki tanácsának Kádár 
János és Losonczy Géza államminiszterré 
való megválasztására.

A nemzeti kormány felhívja a szovjet 
csapatok parancsnokságát, hogy azonnal 
kezdje meg a szovjet csapatok kivonását 
Budapest területérõl. Egyidejûleg a nem-
zeti kormány közli az ország népével, hogy 
a szovjet csapatoknak az ország területérõl 
való kivonására haladékta-lanul megkezdi 
a tárgyalásokat a Szovjet-unió 
kormányával.

A nemzeti kormány nevében bejelentem, 
hogy a forradalom által létrehozott 
de-mokratikus helyi önkormányzati 
szerve-ket a nemzeti kormány elismeri, 
rájuk támaszkodik és támogatásukat 
kéri.

Magyar testvéreim, hazafiak! Hazánk 
hû polgárai! 

Õrizzétek meg a forradalom vívmánya-
it, minden erõvel biztosítsátok a rendet, 
állítsátok helyre a nyugalmat. Ne folyjon 
testvérvér hazánkban. Vegyétek elejét min-
den rendzavarásnak, minden rendelkezésre 
álló erõvel biztosítsátok az élet- és vagyon-
biztonságot.

Magyar testvéreim, munkások, parasz-
tok!

Sorsdöntõ elhatározásunkban álljatok a 
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nemzeti kormány mellé!
Éljen a szabad, demokratikus, független 

Magyarország!”

67. 
A forradalom eltiprása

Az egypárt rendszer felszámolásának 
meghirdetése azt jelentette, hogy a 
kormány azonosult a forradalommal, 
és a politika visszament az 1945-ös 
alapokhoz. A fordulat éve által megte-
remtett hatalmi helyzet tehát immár 
megbukott. A helyzet azonban még nem 
nyugodott meg. Sok új jelenség figyel-
hetõ meg. A kormány a parlamentben 
tartózkodott, így a Pártközpont kikerült 
a kormány közvetlen hatáskörébõl. A 
Rádió is a parlamentbõl adott és 
természetesen a kormányt támogatta. 
Ugyanakkor a vidéki adók, a Gyõrben 
és Miskolcon mûködõ forradalmi köz-
pontok sokkal radikálisabb hangot 
használtak. A honvéd tábornokok és a 
felkelõk bizalmatlanul tekintettek egy-
másra. A felkelõk tovább harcoltak a 
karhatalom ellen, elégedetlenek vol-
tak az eddigi eredményekkel, és 
radikális követelésekkel léptek föl: a 
bûnösök felelõsségre vonását, a szovjet 
hadsereg azonnali távozását, új válasz-
tásokat, az ÁVH azonnali felszámolását, 
sztrájkot a „végsõ gyõzelemig” köve-
teltek, de emellett igen sok volt a mun-
kára és Nagy Imre kormányának a támo-
gatására felhívó röplap is.

I. Nagy Imre ekkori vívódásait 
késõbb, romániai számûzetése 

idején vetette papírra, Gondolatok, 
em-lékezések cím alatt. Ebbõl 

részletek:

„Az a tragédia, amely a magyar 
kommunistákat és pártjukat, az MDP-t az 
októberi események elsõ napjaiban érte, 
amikor is nyilvánvalóvá vált, hogy 
rendkívül súlyos és bonyolult viszonyok 
között nem tudta kiállni a próbát, amikor 
nyilvánvalóvá vált, hogy a legszélesebb 
dolgozó tömegek, de a párttagság 
tömegeinek bizalma is megrendült a párt 
iránt, a párt vezetése politikailag csõdöt 
mondott, nemcsak a kommunistákra és 
az MDP-re jelentett katasztrofális csa-
pást, hanem az egypárt rendszerre is ... 
Kiindulva ebbõl a helyzetbõl az volt a 
meggyõzõdésem, hogy a demokratikus és 
szocialista erõket egyesíteni lehetne a négy 
volt koalíciós pártnak szoros együtt-
mûködése alapján... Kétségtelen, hogy 
azzal a helyzettel szemben, hogy 1948-tól 
kezdve... az MDP egypártrendszerben, a 
maga szuverén politikai vezetésével intézte 
az ország sorsát, a koalíciós politika 
komoly visszalépést jelentet... a népi 
demokrácia formájában is, tartalmában is 
az egypártrendszerû szovjet állam 
hasonmásává vált, vagyis elvesztette népi 
demokratikus jellegét, amely pedig az 
átmeneti szakasz állami és társadalmi 
rendszere. Vagyis átugrottuk a fejlõdés 
egy átmeneti szakaszát... Lehetséges-e 
egy-pártrendszerû szocialista 
demokrácia? Valószínûleg lehetséges. A 
történelmi tapasztalatok e tekintetben 
nem valami meggyõzõek. A Szovjetunióban 
a párt- és a szocialista demokrácia 
elfajulása, a társadalom gazdasági 
alépítményében ugyanúgy, mint a jogi, 
politikai, erkölcsi stb. felépítményben 
mutatkozó súlyos eltorzulások, továbbá a 
magyarországi hasonló megnyilvánulások 
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nem az egypártrendszerû demokrácia 
mellett, inkább ellene bizonyítanak... A 
társa-dalom demokratikus alapjait, 
amelyeken a szocializmus felé elõre 
haladhatunk, biztosabbnak és 
szilárdabbnak tartom a többpártrendszerû 
állami és társadalmi berendezkedés 
mellett.”

Feladat: Elemezzük Nagy Imre ezen 
elméleti fejtegetését az alábbiak alapján!

a)  Milyen politikai berendezkedést 
tekintett a végsõ eszményi célnak?

b)  Milyen két utat látott?
c)  Az adott helyzetben melyiket látta 

helyesnek?
d)  Minek látta a többpártrendszert: 
kikerülhetetlennek? vagy
átugorhatónak?

II. Mivel az élet a parlamentbõl 
kapott irányítást, a pártköz-

pont az Akadémia utcában bizonyos 
mértékig elszigetelõdött, és az esemé-
nyek – fõleg a harcok folytatódása – 
pánik hangulatot keltettek. Mikojan és 
Szuszlov viszont ott folytatott tárgya-
lásokat 29-én este Kádár Jánossal, Kiss 
Károllyal és Szántó Zoltánnal (egyik 
sem volt tagja a kormánynak), majd 
Münnich Ferenc belügyminiszter is 
csatlakozott, és tájékoztatta õket a leg-
frissebb eseményekrõl. Pesszimista 
né-zeteiket 29-én és 30-án azonnal 
titkos táviratban tudatták 
Moszkvával.

E szerint a „kommunista ellenes erõk 
elszemtelenednek,” a „politikai helyzet 
romlik”, a „garázdálkodó erõk egyre 
arcátlanabbul viselkednek”, „kommunis-
tákat gyilkolnak”, „a magyar tábornoki 

kar és a szovjet erõk viszonya megromlott” 
és a „Rádió idegenek kezében van”.

A szovjet vezetés rendszeresen megtár-
gyalta a magyarországi híreket. A katonai 
megoldás elsõ perctõl kezdve komoly 
eséllyel szerepelt. Már 26-án felmerült, 
hogy a kérdést egy szovjet irányítás alatt 
álló „forradalmi katonai bizottság” oldja 
meg. Október 28-án az SZKP Elnöksége 
megtárgyalta a Budapestrõl érkezett 
Szuszlov beszámolóját. Ingerültség és 
tanácstalanság jellemezte a tárgyalást.

Hruscsov feltette a kérdést: „Milyen 
változatok lehetségesek?” Válasza sze-
rint: „Két változat. A kormány cselek-
szik, mi segítünk. Ez hamar véget érhet. 
Vagy pedig Nagy ellenünk fordul, köve-
telni fogja a tûz beszüntetését és a csa-
patok kivonását, utána jön a kapituláció.” 
Erre az esetre a kiút „bizottság ala-
kítása, amely kezébe veszi a hatalmat”. 
Ám Hruscsov még 28-án is úgy vélte: 
„ez a legrosszabb variáns”. Véleményé-
ben kétségkívül szerepet játszott az a 
meggondolás, hogy a nyugati kommu-
nista pártokat egy Magyarország elleni 
fegyveres fellépés elidegenítheti.

A döntõ fordulat október 3l-én 
kö-vetkezett be. A Szovjetunió számára 
a magyar belpolitika alakulása sem volt 
megnyugtató, de a fõ kérdés a külpo-
litika hatása volt. Eredetileg úgy látszott, 
hogy Magyarország számára – a szocialis-
ta országok közösségén belül, de – a többi-
nél jóval önállóbb és szabadabb helyzetet 
(Finnországhoz hasonló státust) kénysze-
rül adni. („Finnlandizálás”) Ez a szovjet 
politika számára még elviselhetõ ugyan, 
de nem igazán kedvezõ megoldás. Most 
viszont a szuezi válsággal kapcsolatban 
sokkal jobb megoldás kínálkozott.
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Nasszer egyiptomi elnök a Szuezi-csa-
torna államosításával megsértette az 
an-gol – francia és izraeli érdekeket. 
Október 29-én Izrael támadást kezdett 
Egyiptom ellen, amely számított a szovjet 
segítségre. Felmerült a világháború 
kitörésének ve-szélye. A nagyhatalmak 
azonban a hideg-háború korszakában is 
ragaszkodtak a jal-tai és a potsdami 
megállapodáshoz, me-lyek szerint többek 
között Magyarország is a szovjet befolyási 
övezetbe tartozott.

Ebben a helyzetben a Szovjetunió 
kivonta erõit Egyiptomból, az USA 
pedig Charles Bolen moszkvai nagy-
követe útján október 30-án közölte a 
SZU-val Foster Dulles külügyminiszter 
jegyzékét, hogy nem tekinti a közép-
európai államokat potenciális katonai 
szövetségeseinek. Ezzel a Szovjetunió 
zöld utat kapott a magyar forradalom 
fegyveres felszámolásához.

Hruscsov elõször a kínaiakkal tár-gyalt, 
akikkel békés megoldásban álla-podott 
meg, utóbb mégis a beavatkozás mellett 
öntött. Ezután a lengyelekkel tárgyalt, 
majd Bukarestben a román, bolgár és 
csehszlovák vezetõkkel is jóváhagyatta 
az intervenciót. Legvégül Titohoz repült 
Brioni szigetére, aki, várakozása 
ellenére, szintén támogatta a 
beavatkozást. Amikor Konyev marsallt, 
a Varsói Szerzõdés csapatainak parancs-
nokát megkérdezte, hogy „mennyi ide-
jébe kerülne a rend helyreállítása és az 
ellenforradalmi erõk szétzúzása 
Magyarországon,” az gondolkodott egy 
pillanatig, majd így válaszolt:

„– Három napba.
 – Akkor lásson hozzá, készítse elõ. 

Majd szólunk, ha eljön az ideje.”

III. Ugyanebben az idõben 
Magyarországon lázas 

te-vékenység folyt, mert számos kérdést 
kellett rendes mederbe terelni. Nagy 
Imre ezekben a napokban már nem 
tartott kapcsolatot a párttal, mert min-
dent mint a magyar kormány feje inté-
zett. Nemzeti politikus lett, aki lelkileg 
mellékesen kommunista világnézetû is 
volt. Rendezni kellett a fegyveres erõk 
ügyét. A szervezõdõ Forradalmi Karha-
talmi Bizottság (FKB) elnöke Király 
Béla tábornok lett, aki erélyes kézzel és 
nagy szervezõ készséggel egységes 
pa-rancsnokság alá helyezte a karhatalmi 
feladatokat ellátó fegyveres erõket, a 
katonaságot a rendõrséget. Megszervezte 
a nemzetõrséget is a felkelõkbõl, az 
üzemõrségekbõl és önként jelentkezõ 
munkásokból és diákokból. Ekkor került 
Nagy Imre kapcsolatba Maléter Pál 
ezredessel. Õ beszámolt, arról, hogyan 
védelmezte a Kilián laktanyát a felke-
lõkkel szemben, majd azt is elõadta, 
hogyan került velük kapcsolatba és 
mi-ként igyekezett a fegyverletételt és 
meg-békélést elõsegíteni. Nagy Imre 
boldogan fogadta bizalmába a 28-án 
elsõként a forradalom mellé állott magas 
rangú magyar katonatisztet és rövidesen 
õ lett a hadügyminiszter elsõ helyettese.

Nagy Imre tárgyalt Kéthly Annával 
és a szociáldemokrata vezetõkkel a 
koalíciós kormányban való részvéte-
lükrõl és annak feltételeirõl. Rengeteg, a 
helyi közhatalmat ténylegesen gya-
korló forradalmi szervezettel is tár-
gyalt, hogy milyen feltételekkel hajlan-
dók a kormányt ténylegesen elismerni és 
támogatni. A feltételek lényegében 
egyértelmûek voltak: a szovjet csapatok 
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távozása, a Varsói Szerzõdésbõl való 
kilépés, a semlegesség deklarálása, 
vá-lasztások kitûzése, a rákosista minisz-
terek távozása a kormányból. A Dunán-
túli Nemzeti Tanács az események 
alakulását kielégítõnek tartva bizalmat 
szavazott kormánynak, sõt kinyilat-
koztatta, hogy szembeszáll minden egy-
ségbontó törekvéssel. A kormány 
pe-dig levélben kérte a 
csapatkivonásról tárgyaló szovjet 
delegáció kijelölését.

Még 3l-én délután a parlament elõtt 
összegyûlt tüntetõkhöz Nagy Imre így 
szólt:

„Az a forradalmi harc, amelynek ti vol-
tatok a hõsei, diadalt aratott. Ennek a gyõ-
zelemnek az eredménye hozta létre a mi 
nemzeti kormányunkat, amely hazánk füg-
getlenségének és szabadságának a szilárd 
talaján áll. Mi a magyar belügyekbe nem 
tûrünk semmiféle beavatkozást! Mi az egyen-
jogúság, a szuverenitás, a nemzeti függet-
lenség, a belügyekbe való be nem avatkozás 
és az egyenjogúság alapján állunk. Ezt a 
politikánkat kell szilárdan a magyar nép 
akaratára támaszkodva, bátran építenünk.

Kedves barátaim! A mi szuverenitásunk 
és függetlenségünk gyõzelmének elsõ 
napjait éljük. Elhárítottunk utunkból rend-
kívül nagy akadályokat. A Rákosi-Gerõ 
bandát kisöpörtük az országból. Mér-
hetetlen nagy bûnök terhelik õket, amelynek 
következményei a mi nyakunkba szakadtak. 
Kedves magyar testvéreim, felelni fognak 
ezekért a bûnökért! Meg-próbáltak engem 
is beszennyezni. Azt a hazugságot 
terjesztették, hogy én voltam az, aki 
behívtam az orosz csapatokat az országba. 
Alávaló rágalom és hazugság! Nagy Imre, 
aki a magyar szuverenitás harcosa volt, 

aki a magyar függetlenség elõharcosa volt 
és maradt, aki ma ezen csapatok 
visszavonásáért harcol, nem hívta be 
ezeket a csapatokat, ellenkezõleg.

Kedves barátaim! A mai napon meg-
kezdtük a tárgyalásokat a szovjet csapatok 
kivonására az országból, a Varsói Szerzõ-
désbõl reánk háramló kötelezettségeink 
felmondásáról. Egy kis türelmet kérünk 
azonban tõletek, azt hiszem, az eredmé-
nyek olyanok, hogy ezt a bizalmat meg-
adhatjátok...

Éljen a független, szabad, demokratikus 
magyar köztársaság!

Éljen a szabad Magyarország!”

IV. Ez az optimista, önbizal-
mat sugárzó hangulat egy 

napig élt valóságosan, mert rövidesen 
félelmetes hírek terjedtek. A határról 
jelentések érkeztek: nemhogy távozná-
nak a szovjet erõk, hanem új csapatok 
özönlenek be az országba. Ebben a 
helyzetben Nagy Imre átvette a 
külügyminiszteri tárcát. A kormány 
intézkedéseket tett Budapest védel-
mére, majd egyhangú határozatot 
hozott a Varsói Szerzõdés felmon-
dásáról és a semlegesség kinyilvá-
nításáról. A döntésekrõl értesítették a 
budapesti külföldi követségeket és az 
ENSZ-nek is jelentették. A magyar 
rádióban november 1-jén este 19,50-kor 
Nagy Imre jelentette be:

„Magyarország népe!
A magyar nemzeti kormány a magyar 

nép és a történelem elõtti mély felelõsség 
érzettõl áthatva, a magyar nép millióinak 
osztatlan akaratát kifejezve kinyilvánítja a 
magyar népköztársaság semlegességét. A 
magyar nép, a függetlenség és egyen-

168

67. A forradalom eltiprása



jogúság alapján az ENSZ alapokmánya 
szellemének megfelelõen igaz barátságban 
kíván élni szomszédaival, a Szovjetunióval 
és a világ valamennyi népével. Nemzeti 
forradalma vívmányainak megszilárdítá-
sát és továbbfejlesztését óhajtja anélkü1, 
hogy bármelyik hatalmi csoportosuláshoz 
csatlakoznék. A magyar nép évszázados 
álma valósul meg ezzel. A forradalmi 
harc, melyet a magyar múlt és a jelen hõsei 
vívtak, végre gyõzelemre vitte a szabadság, 
a függetlenség ügyét! Ez a hõsi küzdelem 
tette lehetõvé, hogy népünk államközi 
kapcsolataiban érvényesítse alapvetõ 
nemzeti érdekét, a semlegességet.

Felhívással fordulunk szomszédainkhoz 
a közeli és távoli országokhoz, hogy tartsák 
tiszteletben népünk megmásíthatat-lan 
elhatározását. Most valóban igaz az a szó, 
hogy népünk olyan egységes ebben az 
elhatározásában, mint történelme során 
még talán soha.

Magyarország dolgozó milliói!
Védjétek és erõsítsétek forradalmi 

elszántsággal, önfeláldozó munkával a 
rend megszilárdításával hazánkat, a sza-
bad, független, demokratikus és semleges 
Magyarországot!”

A konszolidáció látványos lépése volt, 
hogy november 2-án létrejött az új 
koalíciós kormány. Négy párt kép-
viselete alkotta a kormányt. Tagjai 
államminiszterek voltak. Nagy Imre a 
miniszterelnökség mellett a külügyeket 
is intézte.

Az MSZMP-t Nagy Imrén kívül Kádár 
János és Losonczy Géza képviselte, de 
Kádár ekkor már nem volt Budapesten, és 
helyét nem tudták betölteni. Tildy Zoltán 
és Kovács Béla már eddig is tagja volt a 

kormánynak. Most B. Szabó István lett a 
harmadik kisgazdapárti államminiszter. 
A Szociáldemokrata Pártból Kéthly Anna, 
Fischer József és Kelemen Gyula került a 
kormányba, míg a Petõfi Pártból (a Nemzeti 
Parasztpárt jogutódja) Bibó István és 
Farkas Ferenc került be a kormányba.

A konszolidáció elõrehaladását az 
egyházi vezetõk állásfoglalása is 
elõsegítette. November 3-án az esti 
órákban szóltak a rádióban: Ravasz 
László, az elmozdított református 
püspök, Ordass Lajos, a börtönviselt 
evangélikus püspök és Mindszenty 
József esztergomi érsek. A három 
szónoklat közül Mindszentyé hatá-
rozottan politikai jellegû volt. Meg-
állapította, hogy az egyház jogainak 
helyreállítása és a „bukott rendszer 
örököseinek” felelõssége mellett 

„...demokratikus vívmányokat fejlesztõ, 
szociális érdekektõl helyesen és igazsá-
gosan korlátolt magántulajdon alapján 
álló, kizárólag kultúr-nacionalista elemû 
nemzet és ország akarunk lenni, s ... mi, a 
kis nemzet, barátságban, zavartalan, 
békés, kölcsönös megbecsülésben kívá-
nunk lenni a nagy Amerikai Egyesült 
Államokkal és a hatalmas orosz biroda-
lommal egyaránt”.

Úgy tûnhetett, hogy a magyar élet ismét 
békés kerékvágásba kerül.

A szovjet katonai felvonulásról Nagy 
Imre többször kérdõre vonta a szovjet 
nagykövetet. Andropov a híreket alap-
talannak mondta, majd kitérõ, vagy 
megnyugtató választ adott, sõt 
no-vember 2-án közölte Nagy Imrével, 
hogy a Szovjetunió tudomásul veszi a 
Varsói Szerzõdés felbontásáról tett 
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be-jelentését, és a magyar kormány 
jelölje meg mind a politikai, mind a 
katonai tárgyaló bizottság névsorát, 
hogy a kivonulás lebonyolítható 
legyen.

November 3-án délben megérkezett 
Malinyin vezérezredes vezetésével a 
szovjet katonai delegáció, és a magyar 
Parlament épületében meg is indult a 
magyar és szovjet katonai bizottságok 
tárgyalása. Négy órán át „kedvezõ 
mederben” folytak a megbeszélések.

A tárgyalások valódi célja az idõ-
húzás volt. Biztosítani kellett a táma-
dási elõkészületekhez még szükséges 
tizenhat órát. Malinyin hosszasan 
értekezett arról, hogyan is hívták be a 
csapatokat, milyen sérelmek, támadások 
érték azokat a fegyverszünet óta. 
Kijelentette, hogy az október 23-a óta 
bevonult egységeket november 12-tõ1 
1957. január 31-ig készek kivonni, 
feltéve, ha ünnepélyesen búcsúztatják 
õket, helyreállítják a forradalom során 
ledöntött szovjet emlékmûveket, s 
visszaszolgáltatják a zsákmányolt, illet-
ve megsérült haditechnikai eszközöket. 
Maléter Pál úgy válaszolt, hogy a 
feltételek teljesíthetõk, de a kivonulást 
két napon belül meg kell kezdeni, és az 
év végéig befejezni. Abban állapodtak 
meg, hogy este tízkor a tököli szovjet 
parancsnokságon folytatják a tárgya-
lást, addig pedig egyetlen szovjet egység 
sem lépi át a magyar határt. Délután 
Maléter Pál és Erdei Ferenc jelentették 
a tárgyalások eredményét Nagy 
Imrének.

Õ ezen az estén a MSZMP vezetõi-
nek bevonásával arra törekedett, hogy 
Moszkvával közvetlen tárgyalásokat 
kezdhessen. Ezért kérte Aurel Malna-

seanu román külügyminiszter-helyet-
test, hogy legyen közvetítõ Moszkvában 
a vitatott kérdések rendezésében. A    
külügyminiszter-helyettes azonban már 
ismerte a szovjet forgatókönyvet és épp 
az volt a megbízatása, hogy kipuhatolja 
Nagy Imre szándékait. A tárgyalások 
éjfélen túl is eltartottak.

Közben Tökölön megkezdõdtek a 
magyar és szovjet fél között a katonai 
tárgyalások, ahol elkezdõdött a tragédia 
kibontakozása. A tárgyalás közben 
ugyanis megjelentek a KGB emberei 
és a magyar delegáció tagjait letar-
tóztatták. Maléter Pál már többé soha 
nem nyerte vissza szabadságát, Erdei 
Ferenc súlyos megrázkódtatáson esett 
át, de szabadon bocsátották.

Kádár János és Münnich Ferenc, 
akik Hruscsovnak a Titoval folytatott 
brioni találkozóján Nagy Imre lehet-
séges utódaként jöttek szóba, már 
no-vember l-jén eltûntek. A szovjet 
követ-ségre hívták õket, ahonnan nem 
tértek vissza, mert kivitték õket 
Moszkvába.

Éjfél után a magyar sajtótájékoztatón, 
ahol Nagy Imre nem tudott jelen lenni, 
az egyik legjobb barátja, Losonczy 
Géza beszélt ott helyette: „A kormány 
teljes egységben kije-lenti, hogy az 
elmúlt tizenkét esztendõ vívmányaiból 
semmit sem kíván feladni: így a 
földreformból, a gyárak, üzemek 
államosításából és a szociális 
vívmányokból. Ugyanígy a legtelje-
sebb mértékben ragaszkodik ahhoz, 
hogy a most lezajlott forradalom 
vívmányai a maguk teljes egészében 
fennmaradjanak. Így a nemzeti füg-
getlenség, az egyenjogúság és a 
szocializmus építése nem a diktatúra, 
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hanem a demokrácia alapján.”
Ezzel zárult a magyar forradalom 

nagy és világjelentõségû korszaka. A 
következõ hajnalon a szovjet ágyúk 
dörgése már egy új, szomorú és megrázó 
korszak kezdetét jelezte.

Összefoglalás

I. Elemezzük az ország helyzetének a 
változását az európai zónákhoz való 
kapcsolódás szempontjából!

a)  Hogyan változott az európai zónák 
határa?

b)  Mit jelentett ez a változás a 
társadalmat befolyásoló hatások szem-
pontjából?

c)  Milyen veszélyt jelenthetett a 
szovjet társadalom bizánci és mongol 
hagyományainak fokozatos érvényesü-
lése?

d)  Mik voltak az új politikai élet elsõ 
központjai?

e)  Miért lehetett Szegeden elfogad-
tatni a kommunista programot?

f) Melyek voltak a Debrecenben 
összeült nemzetgyûlés elsõ határozatai?

g)  A Fegyverszünet mely rendelke-
zései mutatják, hogy egy vesztes fél 
számára készültek?

II. Mutassuk be, hogy milyen lépé-
sekkel kezdõdött az új élet és beren-
dezkedés Magyarországon!

a)  Mit mutat az, hogy a háborús 
bûnösök felkutatása lett a rendõrség 
egyik legelsõ lépése?

b)  A megszálló hatalom milyen 
tevékenysége teremtett a magyar társa-
dalomban kiszolgáltatottsági érzést?

c)  Mi volt a földreform célja
gazdasági,
társadalmi és 
politikai szempontból?
d)  Milyen társadalmi szervezetek 

feladata volt a kommunista érdekek 
érvényesítése a földreform során?
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III. Tekintsük át a politikai pártokat, 
azok jellegét, társadalmi hátterét, és 
történelmi gyökereiket!

a)  A Független Kisgazdapártnak 
mi-lyen elõzményei voltak, és kiket kép-
viselt?

b)  A szociáldemokraták eredetileg a 
munkáspártok milyen irányzatát képvi-
selték?

c)  Kik voltak a „baloldali” szociál-
demokraták?

d)  Mennyiben volt egységes a Nem-
zeti Parasztpárt?

e) Miért nem volt jelentõs szerepe a 
Polgári Demokrata Pártnak?

f)  Milyen csoportjai és irányzatai 
voltak a Magyar Kommunista Pártnak?

g)  Milyen szerepet játszottak a 
szakszervezetek a politikai életben?

i)  Mit jelentett a népi demokrácia 
fogalom, és mit a „reakciós” kifejezés?

IV.  Vizsgáljuk meg az 1945-ös 
vá-lasztások eredményét és elemezzük 
ennek alapján a magyar társadalom 
állásfoglalását!

a)  Miért nem a többség alakított 
kormányt a választási eredmény alap-
ján?

b)  A polgári jellegû pártoknak mek-
kora volt a számszerû többsége?

c)  Miért erõsítette a Gazdasági 
Fõtanács a kommunista pozíciókat?

d)  Miért erõltették át a kommunisták 
a köztársaságról szóló törvényt?

e)  Milyen gazdasági reformok növel-
ték a kommunisták népszerûségét?

V.  Mutassuk be, hogy az úgynevezett 
„szalámi taktika” segítségével hogyan 
szorították ki a sztálinizmus erõi a 
polgári Magyarország híveit!

a)  Hogyan szorították ki a hatalom-
ból az úgynevezett „jobboldali” kisgaz-
dákat?

b)  Milyen eszközökkel történt a 
gazdasági stabilizáció?

c)  Mekkora áldozatokat követelt a 
magyar társadalomtól a pénz, az áru 
elõteremtése és az infláció rettenetes 
túlhajtása?

d)  Mi volt a célja a baloldali blokk 
létrehozásának?

e)  Mekkora szerepe volt a hideghá-
borúnak a polgári remények meghiúsí-
tásában?

VI.  Elemezzük a békekötés rendel-
kezéseit és mutassuk be, hogy az nem 
javított, hanem rontott a trianoni hely-
zeten!

a)  Hogyan látták a nagyhatalmak 
Közép-Európa jövõjét:

Nagy-Britannia,
az USA és
a Szovjetunió?
b)  Miért a Szovjetunió lett a döntõ 

hatalom ebben a térségben?
c)  Mit jelentett, hogy a Szövetséges 

Ellenõrzõ Bizottságnak szovjet elnöke 
volt?

d)  Hogyan alakult Kovács Béla 
ügye?

e) Mik voltak a „kisgazda össze-
esküvés” direkt és közvetett következ-
ményei?

VII.  Kövessük az 1947. évbeli kom-
munista elõretörés útját a pártállam 
megvalósítása felé!

a)  Milyen támadások indultak Sulyok 
Dezsõ és Barankovics István pártjai 
ellen?
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b)  Milyen hatása volt
a KOMINFORM megalakulásának,
a Truman doktrina megfogalmazá-

sának?
c)  Hogyan játszották ki az 1947-es 

választások eredményét?
d)  A valóságban mennyi volt a pol-

gári erõk támogatóinak a száma?
e)  Milyen gazdasági intézkedések 

társultak a politikai lépésekhez?
f)  Hogyan kerekedett felül a 

„baloldal”
a Kisgazda Pártban és
a Szociáldemokrata Pártban?
g)  Miért jelentette a fúzió a prole-

tárdiktatúra gyõzelmét?

VIII. Tekintsük át a pártállam kiala-
kítását a hidegháború korában, a III. 
világháborúra való készülés és az 
osztályharc kiélezõdése idején!

a)  Mik voltak a belpolitikai jelen-
ségek:

a bizalmatlanságnak mi volt az oka és 
a célja,

mi történt a baloldali szociálde-
mokratákkal,

milyen lépések történtek az egyhá-
zakkal szemben,

milyen irányban szervezték át a köz-
oktatást?

b)  Mit jelentett az 1949. évi „új 
típusú” választás?

c)  Mi jellemzi az új alkotmányt?
d) Mik voltak a külpolitikai 

jelenségek:
a Tito ellenesség kialakulásának okai,
mit jelentett a szövetségi rendszer a 

népi demokráciák között?
e)  Milyen hatása volt a Rajk-pernek 

a politikai életben?

IX. Mutassuk be, hogy a koreai háború 
hatására Moszkva hogyan tette teljessé 
uralmát Közép-Európában, és a háborúra 
való felkészülésének mik voltak az 
elviselhetetlen következ-ményei!

a)  Mi volt a célja a párton belüli 
tisztogatásnak?

b)  Hogyan történt az új állam-
szervezet kiépítése?

c)  Milyen módon telepítették ki az 
„osztályellenséget”?

d)  Mi lett a következménye a fe-szített 
terveknek az iparban?

e) Milyen hatása volt a mezõgaz-
daságban

a kuláküldözésnek,
a rendõrterrornak,
az erõszakos kollektivizálásnak?
f)  Mi lett a hatása a magán kisipar és 

kiskereskedelem elsorvasztásának?

X.  Elemezzük a Sztálin halála után 
kialakult új helyzetet a Szovjetunióban, 
és így hogyan bontakozhattak ki a 
magyar forradalom feltételei!

a)  Hogyan változott a szovjet bel-
politika?

b)  Milyen következményei voltak a 
személyi kultusz elleni fellépésnek?

c)  Hogyan fogalmazódhatott meg az 
úgynevezett „júniusi határozat”?

d)  Mik voltak Nagy Imre kormány-
programjának alapvetõ újdonságai:

az ipar- és a mezõgazdaság-poli-
tikában,

az emberi életkörülmények alakítá-
sában,

az adminisztratív törvénysértések 
felszámolásában,

a pártélet és pártvezetés reformjaiban,
a sztálinizmus elleni harcban?
e) Mik voltak a rákosisták és Nagy 
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Imre hívei közötti harc állomásai?
f) Milyen hatása volt Hruscsov XX. 

kongresszusi fellépésének?

XI. Tekintsük át a magyar társadalom 
fokozatos öntudatosodását és a forra-
dalom kitörésének fõ állomásait!

a)  Milyen társadalmi mozgalmak 
bontakoztak ki 1956 folyamán?

b)  Hogyan hatottak a lengyel ese-
mények a magyar közvéleményre?

c)  Hogyan alakultak a párton belüli 
személycserék?

d)  Milyen jelzést jelentett Rajk októ-
ber 6-diki temetésének tömegmozgal-
ma?

e)  Hogyan lett a MEFESZ 16 pontja 
a forradalom elindítója?

f)  Október 23. eseményeinek hol 
voltak a helyszínei és hogyan robbant ki 
a fegyveres harc?

XII.  Kövessük végig Nagy Imre 
küzdelmes útját a forradalom kezdetétõl 
a november 4-iki tragédiáig, és jelle-
mezzük az egyes állomások jelentõ-
ségét!

a)  okt. 23.: események a Parlament 
elõtt, hogyan lett újra miniszterelnök?

b)  okt. 24.: a rádióban: a júniusi 
program mikénti megvalósításáról?

c)  okt. 25.: miért ígért amnesztiát?
d)  okt. 26.: csoportjával együtt 

ho-gyan ígérte a tömegek kielégítését?
e)  okt. 27.: miért nem teljesítette a 

szovjet kérést?
f)  okt. 28.: a rádióban: hogyan 

tá-maszkodott a népi erõkre?
g) okt. 30.: a rádióban: hogyan tért 

vissza a többpárt rendszerhez?

h) nov. 1.: miért foglalt állást a 

semlegesség és a Varsói Szerzõdés 
felmondása mellett?

XIII. Tekintsük át a forradalom 
eseménytörténetét mind a nemzetközi 
politika, mind a magyar társadalom 
küzdelmei szempontjából!

a)  Mikor és hogyan kísérelte meg a 
bolsevik hatalom a nemzeti tömeg-
mozgalmat felszámolni?

b)  A harcok során, hogyan fogal-
mazódtak meg a radikális nemzeti 
követelések?

c)  Hogyan változott Szuszlov és 
Mikoján magatartása?

d)  Hogyan rendezõdött a forradalom 
fegyveres egységeinek ügye?
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