
AZ 1956-os MAGYAR FORRADALOM KRONOLÓGIÁJA 
(1953 március - 1963 március)

Ez az összeállitás egy már-már elviselhetetlen hiányt i- 
gyekszik pótolni.

Harminc évvel a magyar forradalom, nemzeti történelmünk
nek e talán legerősebb nemzetközi kisugárzású és máig legtöb
bet vitatott eseménye után, nincs olyan kézikönyv vagy törté
neti összefoglalás, amelyből a forradalom eseményei és folya
matai, időrendi adatai, főbb szereplőinek és szerveinek akciói 
és ezek sorsfordulatai könnyen, áttekinthető formában, főként 
pedig megbízható pontossággal megismerhetőek illetve kikeres- 
hetőek volnának. Márpedig általános tapasztalat, hogy a fiata
labbak érdeklődése és az idősebbek vitatkozása szinte gyakrab
ban irányul ténykérdésekre, mint értékelési problémákra.

Összeállításunk kereken tiz éves időszakot ölel fel. 
Mégsem egy évtized, hanem az 1956-os magyar forradalom krono
lógiája.

Középpontjában az 1956. október 23. és november 4. közöt
ti napok, kissé tágabb értelemben pedig az október 6. /Rajk- 
temetés/ és december 11. /a Központi Munkástanács vezetőinek 
letartóztatása/ közötti hetek állnak, ezek eseményeit ismerte
ti a legrészletesebben. De céljául tűzi ki a forradalom politi
kai, társadalmi és eszmei előzményeinek, valamint letörésének, 
megtorlásának és utóéletének legalább vázlatos feldolgozását is

Kiindulópontnak, úgy véltük, önként kínálkozik Sztálin 
halála, mivel ez indította el azt az olvadási folyamatot, a- 
mely a szovjet blokk valamennyi államát érintette, de Magyar- 
országon vezetett a legdrámaibb és legnyíltabb konfliktusokhoz, 
a pártegység és a sztálinista diktatúra látványos megingásá
hoz, előbb a kommunista értelmiség mind nagyobb részének esz
mei lázadásához és nyíltan ellenzéki mozgalmához, majd, 1956 
őszén, a diákifjuság tömegeinek megmozdulásához, végül pedig 
a munkásságot és a nemzet csaknem minden rétegét magával raga
dó népforradalomhoz.

Végpont gyanánt szinte ugyanilyen természetességgel adó
dik a pontosan tiz évvel későbbi tavasz, 1963 márciusa, amikor
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az éppen kezdődő liberalizálódás és a színfalak mögötti magyar- 
amerikai tárgyalások eredményeképpen, a magyar kérdésnek azENSZ 
napirendjéről való levétele és a Kádár-kormány teljes nemzetkö
zi elismerése ellentételeként Kádár János maga jelenti be az Or
szággyűlésben az általános politikai amnesztiát, mely hiányos
ságai ellenére is valamiféle kölcsönös megbékélést jelez és hoz 
is állam és társadalom között.

B két korszak; az előzmények három és fél éve és az utó- 
rezgések mintegy hat esztendeje szerves tartozéka a magyar for
radalomnak. Kronológiánk azonban, mint jeleztük, nem kiván sem 
a Rákosi-C-erő-rezsim befejező szakaszának, sem a Kádár-rendszer 
első éveinek általános eseménykrónikája lenni. Az események sú
lyozásával és válogatásával kizárólag a forradalomhoz vezető, 
azzal összefüggő szálakat igyekeztünk követni, ezeket viszont 
- a szereplő személyek és intézmények sorsának alakulásában - 
lehetőleg végig próbáltuk követni. A nemzetközi eseményeket 
csak annyiban érintettük, amennyiben közvetlen kapcsolatban 
állnak a magyar fejleményekkel.

Azon voltunk tehát, hogy ennek a hatalmas, előbb emelkedő, 
majd hanyatló Ívnek minden fontos mozzanatát - Írásokat, elő
adásokat, vitákat, tüntetéseket, fegyveres akciókat, letartóz
tatásokat, pereket és kivégzéseket - a lehető legpontosabb idő
zítéssel rögzítsük. Mégsem állíthatjuk, hogy munkánk hiánytalan 
volna. Ennek, saját mulasztásaink mellett, súlyos tárgyi okai 
vannak; az elsődleges források jelentős részének hiánya illet
ve hozzáférhetetlensége.

A történeti kronológiák általában nagyszámú tudományos 
feldolgozásból, monográfiákból, különféle kézikönyvekből, al- 
manachokból, lexikonokból, s nem utolsó sorban korábbi krono
lógiákból készülnek.

A magunk munkájánál az előzményekben, azaz a másodlagos 
forrásokban, amelyekre támaszkodni próbáltunk, leginkább héza
gokat és pontatlanságokat, gyakran hamisításokat és torzításo
kat, még gyakrabban tudatos elhallgatásokat vagy szépítő elle
neseket találtünk. Ez, természetesen, elsősorban a hazai hiva
talos történeti és propaganda-irodalomra érvényes, de kisebb 
mértékben áll a külföldön élő /magyar és nem magyar/ szerzők 
egy részének Írásaira is. Minderre, úgy véljük, nem elegendő 
magyarázat az a tagadhatatlan és súlyos körülmény, hogy az
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eredeti dokumentumok és a legmegbízhatóbb források a belügyi 
és pártarchivumokban rejtőznek.

Az itt szereplő három időszak közül viszonylag az első, 
az 1953-56-os a "legnyitottabb-1, de még erre is jellemző, hogy 
teljes harminc év kellett hozzá, aráig az 1953-as fordulat hát
terét, a magyar vezetők moszkvai tárgyalásait és egymás közti 
ellentéteit a történeti irodalomban egyáltalán érinteni merték 
/lásd Szabó Bálint újabb tanulmányait e témáról/. Az alapvető 
dokumentumok legtöbbjét még ebből a távoli korszakból sem tet
ték közzé.

A második, azaz a forradalmi időszak hazai és külföldi 
irodalma három évtized alatt könyvtárnyira duzzadt, s benne 
számos komoly és értékes munka is található. Ezek azonban in
kább áttekintést, elemzést, mint pontosan rögzített adatokat 
nyújtanak, sokszor pedig csak egy-egy részletkérdéssel fog
lalkoznak. Ezekből természetesen bőven merítettünk. Amikor vi
szont az un. "Fehér könyveké-hez és a szinte minden megyében 
és nagyobb városban kiadott vidéki fehér könyvekhez folyamod
tunk, a nagyobb csalódást nem is e kiadványok szemlélete és 
színvonala, hanem hihetetlen adatszegénysége okozta; még vád
jaik és szidalmaik is legtöbbször anyagtalanok, megfoghatat- 
lanok. Criási értéke viszont ennek az időszaknak a kronoló- 
gus szemszögéből is a nyilt és sokszínű sajtó, amelyet Nagy 
Ernő kiváló összeállítása /'19-56 - A forradalom sajtója, 
Giromagny 1984/ még külör-.is jól használhatóvá tesz, valamint 
a különösen nagy szerephez jutott, rádiózás. A Kossuth Rádió 
akkori adásainak teljes szövege ugyancsak nyugaton jelent meg; 
A magyar forradalom és szabadságharc a rádióadások tükrében, 
New York, é.n.

A szükséges adatok felkutatása, érthetően, a harmadik 
időszakban a legnehezebb, hiszen itt nem a konszolidációs fo
lyamat mérföldköveiről, hanem inkább e folyamat visszájáról 
van szó. A forradalom utóéletével és a politikai, ideológiai 
és személyi ellenofíenzivával, a rendőri, igazságügyi és e- 
gyéb megtorlással, mindezek méreteivel és módszereivel ter
mészetesen sem a Kádár-rendszer sajtója, sem saját kortörté- 
net-irása nem foglalkozott, az emigrációs irodalomban és 
sajtóban pedig jobbára későbbi és elszórt utalásokat talá
lunk erre vonatkozóan.
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Átfogó, tudományos igényű időrendi osszeállitás mindösz- 
sze kettő jelent meg korszakunkról: A szocializmus utján. A né
pi demokratikus átalakulás és a szocialista* épités kronológiá
ja, Szerlc. Szabó Bálint. 2. kiadás. Akadémia Kiadó, 1982. és 
Magyarország történeti kronológiája, IV. köt. Pőszerk. Benda 
Kálmán. 2. kiadás. Akadémia Kiadó, 1932. Az első főként a köz
ismertté s "hivatalos''' eseményeket /pártkongresszusok, határo
zatok, választások stb./ tartalmazza, igy adatai elég megbiz- 
hatóek, de egyben rendkívül hiányosak,- és éppen a bennünket 
érdeklő folyamatról vajmi csekély információt nyújtanak. A máso
dik osszeállitás már tesz néhány óvatos lépést ezirányban, de 
elég sok megbizhatatlan, ellenőrizhetetlen adattal. így mind
két kézikönyvet csak nagy körültekintéssel használhattuk.

A helyzet tehát arra kényszeritett bennünket, hogy visz- 
szamenjünk az elsődleges forrásokig, mindenekelőtt a sajtóhoz, 
amely egyrészt híranyagával, másrészt ideológiai és politikai 
cikkeivel még a maga legszorosabb gyeplőre fogott korszakai
ban is rengeteg információval szolgál, ha megfelelő tárgyisme
rettel, hozzáértéssel forgatjuk és kezeljük. Mivel azonban a 
sajtó sok mindenről egyáltalán nem tájékoztat, e forrást ki 
kellett egészítenünk a kor szemtanúinak és résztvevőinek 
- minden esetben egymással is ellenőrzött - szóbeli informá
cióival .

Ugyanakkor meg kell vallanunk, hogy idő hiányában nem 
tudtuk a tiz év teljes sajtóanyagát feldolgozni, s ez elkerül
hetetlenül hiányokhoz vezet összeállításunkban. Különösen fáj
dalmas a vidéki sajtó hézagos ismerete, aminek következtében 
a vidék forradalmi eseményei, majd a megtorlás vidéki adatai 
jelentőségükhöz és a fővárosi eseményekhez képest kisebb 
súllyal szerepelnek a kronológiában. A második súlyos hiány 
az 1956 utáni megtorlások méreteinek és áldozatainak nem e- 
lég alapos ismerete. A sajtó, egy-egy látványosan tárgyalt 
gyilkosság! pertől eltekintve, 1957-ben általában szűkszavú 
tudósításokban vagy hirekben számolt be egyes letartóztatá
sokról, birói Ítéletekről és kivégzésekről. 1958-tól azon
ban ezek a közlések is megritkulnak, majd csaknem megszűn
nek, holott a legtöbb kivégzés - márcsak a fellebviteli és 
kegyelmi eljárások miatt is - erre az időre esik. Ilymódon 
még a "rendes- birósági ill. népbirósági Ítéletekről is csak
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esetlegesen tudunk képet kapni és adni /a sajtóban későiteken 
kívül főként néhány munkástanácsi és értelmiségi perről, azok
ról sem mindig pontos dátummal/. De ennél is sokkal kevesebbet 
tudunk a statáriális Ítéletekről, a további ezreket érintő in
ternálásokról, az állásvesztéssel, lefokozással, megbélyegzés
sel járó egzisztenciális rendszabályokról - s mindezek közül 
megintcsak elsősorban a vidéki esetekről.

Kronológiánk e részben szükségszerű /a bizalmas dokumen
tumok és statisztikai adatok hozzáférhetetlenségéből fakadó/ 
és más részben saját fogyatékosságainkból eredő hiányosságait 
azzal igyekeztünk ellensúlyozni, hogy az anyag válogatásánál, 
szerkesztésénél és szövegezésénél fokozottan ügyeltünk azok
ra a szempontokra, amelyek egy ilyen összeállítást használha
tóvá tesznek.

Elsősorban ténybeli megbízhatóságra törekedtünk azzal, 
hogy csak ellenőrzött adatokat, neveket, dátumokat rögzítsünk, 
s ezáltal megszakítsuk az egyik munkából a másikba átvett té
vedések és. pontatlanságok kártékony láncolatát.

Másodszor, történelmi tárgyilagosságra törekedtünk oly
módon, hogy a tényeket és eseményeket kizárólag fontosságuk, 
jellemző mivoltuk, nem pedig valamely álláspont szempontjából 
kedvező vagy kedvezőtlen voltuk szerint mérlegeltük s vettük 
fel vagy ejtettük el. Emellett tartózkodtunk minden minősítés
től, értékeléstől, viszont - ellentétben a hazai és külföldi, 
különböző irányzatú legendagyártókkal - igyekeztünk mindig 
nevükön nevezni a történteket. Végül ide tartozik, hogy bár 
terjedelmi okokból legtöbbször nem folyamodhattunk szószerin
ti idézetekhez, lehetőleg mindig az éppenmidézett forrás szó- 
használatát követtük.

Harmadszor, ha a munka jellegénél 6 3  terjedelménél fog
va oknyomozásra, elemzésre nem vállalkozhattunk is, a főbb 
összefüggések megjelölésére törekedtünk, amennyire ezek ma 
már egyértelműen megállapíthatók.

Végül, a műfaj követelményeinek megfelelően, tömörségre 
törekedtünk. A fiatalabb korosztályokhoz tartozó olvasók jó 
része bizonyára kevesli majd a feltüntetett események, Írás
művek, személyek stb. jellemzését, magyarázatát, ügy véljük 
azonban, hogy ha pl.a pártlap valamely jelentősebb cikkének 
cime önmagában is kifejező, akkor fölösleges kommentálni.
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Lesznek viszont, akik saját élményeik vagy megszerzett 
ismereteik alapján ebben a kronológiában is találnak majd hi
ányokat vagy pontatlanságokat. Tőlük azt kérjük: vegyék figye
lembe, hogy munkánknak milyen kevés előzménye van, s a ma
guk eszközeivel, a maguk területén járuljanak hozzá a tovább
fejlesztéséhez. Munkánk legfőbb hasznát éppen abban látnánk, 
ha előmozdítaná a magyar forradalom történetének tanulmányozá
sát, ha újabb lökést adna a történeti valóság minél hivebb és 
adatgazdagabb feltárásának.

A szerkesztői munkaközösség
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1 9  5 3

J.V. Sztálin halála
Az uj szovjet vezetés legfőbb alakjai:

G.M. Maienlcov miniszterelnök és KB titkár,
L.P. Bérija miniszterelnökhelyettes és belügyminiszter, 
V.M. Molotov miniszterelnökhelyettes és külügyminiszter, 
K.J. Vörösilov a Legfelső Tanács elnökségének elnöke, 
N.Sz. Hruscsov az SZKP KB titkára.

Az uj vezetés korlátozott amnesztiát hirdet, az életszínvonal 
javítását, a könnyűipar, a mezőgazdaság fejlesztésének előtér
be helyezését Ígéri', a vezetés kollektivitását hangsúlyozza.

1953. juniu3 1.
Csehszlovákiában a lakosságot hátrányosan érintő pénzügyi re
form zavargásokat vált ki. Pilseni munkások elfoglalják a vá
rosházát, nemzeti és amerikai zászlókat tűznek ki. A megmozdu
lásnak karhatalommal vetnek véget.

J b ü i
A szovjet vezetés meghívására Rákosi Mátyás /az i/IDP főtitká
ra, miniszterelnök/, Gerő Ernő /PB tag, miniszterelnök-helyet
tes/, Nagy Imre /PB tag, miniszterelnök-helyettes/, Hidas Ist
ván /PB tag, miniszterelnök-helyettes/, Hegedűs András /PB tag, 
állami mező- és erdőgazdasági miniszter/, Dobi István /az El
nöki Tanács párton kívüli elnöke/, Földvári Rudolf /a Buda
pesti Pártbizottság első titkára/ és Szalai Béla /a miniszter- 
tanács titkárságának vezetője/ összetételű párt és állami 
delegáció tárgyal Moszkvában az SZKP elnökségével. /A küldött
ségnek nem tagja: Révai József és Farkas Mihály./ A szovjet 
vezetők az addigi politikát súlyos bírálattal illetik, meg
szüntetik Rákosi egyeduralmát és Nagy Imrét jelölik minisz
terelnöknek.
/E moszkvai tárgyalásokat három évtizedig titokban tartották./

1953- március 5«
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Munkásfelkelés Kelet-Beriihöen és az NDK rr.ás városaiban a jú
nius 9-én meghirdetett uj szakasz egyes intézkedései /például 
normarendezés/ miatt. A megmozdulásnak szovjet páncélos alaku
latok megjelenése vet véget.

1953. junius 27-23.
Az MDP KV ülése a moszkvai instrukciók alapján. Az ülés súlyo
san elmarasztalja a kollektiv vezetés hiányát; a négyesfogat 
/Rákosi, Gerő, Farkas, Révai/ önkényeskedéseit, a személyi kul
tuszt; a törvénytelenségek és a rendőri módszerek eluralkodá
sát és az erőltetett iparosításon, erőszakos kollektivizálá
son alapuló autarlc gazdaságpolitikát.

A KV elhatározza, hogy az országgyülé* első ülésén Nagy 
Imre mint miniszterelnök hirdessen uj kormányprogramot.

Az elfogadott határozatot a KV végleges megszerkesztés 
céljából a PB hatáskörébe utalja.

A KV újjáválasztja a PB-t és a titkárságot. A PB tagjai: 
Rákosi, Nagy Imre, Gerő, Hegedűs András, Hidas István,Kristóf 
István, Földvári Rudolf, Ács Lajos, Zsofinyecz Mihály. 

Póttagjai: Bata István és Szalai Béla.
Titkárság: Rákosi, Ács Lajos, Vég Béla.
A PB-bői és a titkárságból kimaradt: Farkas Mihály,

Révai József, Horváth Márton, Apró Antal, Rónai Sándor, Ha- 
rustyálc József, Szabó István, Kiss Károly, Dénes István, Házi 
Árpád, Piros László.

Az uj vezetésbe bekerültek fiatal, Rákosi és Gerő által 
kiemelt pártiunkéionáriusok is.

1953. július 3-4-.
Megalakul a Nagy Imre kormány.

Uj miniszterek: Gerő Ernő belügy
Bata István honvédelmi /Farkas Mihály

helyett/
Darvas József népművelési /Révai József

helyett/
Erdei Ferenc /igazságügyi/'

Az Országos Tervhivatal elnöke: Szalai Béla.

1953. .lunius 17-18_.
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Programbeszédeben Nagy Imre meghirdeti az uj gazdaság- 
politikai fordulaton, a törvényességen és a fokozottabb nép
szuverenitáson alapuló uj politikát: a túlzott iparosítási 
ütem lassítása, a könnyű- és'élelmiszeripar ill. a mezőgaz
daság fejlesztése- az életszínvonal emelése, egyéni gazdasá
gok termelésének felkarolása, az őszi tagosítások megtiltá
sa, a kulákiisták megszüntetése, a paraszti terhek csökkente
se, a termelőszövetkezetek feloszlatásának engedélyezése, a 
kiskereskedelem, a kisipar támogatása, a munkásokkal szemben 
alkalmazott pénzbüntetések eltörlése, a begyűjtési hátralékok 
elengedése, az értelmiség nagyobb megbecsülése, a kis magyarok 
elemi oktatása feltételeinek biztosítása, nagyobb türelem a 
vallási kérdésekben, az adminisztrativ módszerek és túlkapások 
megszüntetése, az internálás és a rendőrbirásltodás és kitele
pítés megszüntetése, részleges közkegyelem.

19.̂ 3 - július 10.
L«P. Beriját megfosztják összes funkcióitól, kizárják a párt
ból, letartóztatják, majd - hivatalos közlés szerint - az év 
végén kivégzilc.

Budapesti pártaktiva értekezlet. Rákosi kihasználva, a párttag
ság egy részének elbizonytalanodását, ellentámadást indit az 
uj kormány programjának következetes végrehajtásával szemben.
A KV júniusi határozatával ellentétben az eredményeket és a 
folyamatosságot hangsúlyozza. Nagy Imre kerüli a nyílt kon
frontációt, beszéde ezért inkább defenziv és jellegtelen. 
Rákosi erődemonstrációja összefügg Berija bukásával. Az appa
rátusban kiszivárogtatja, hogy a személye elleni moszkvai bí
rálat és Nagy Imre kiválasztása Borija müve volt.

1953. július 24-.
Molnár Erik a Legfelsőbb Bíróság elnöke lesz.

1953-0 augusztus
Farkas Mihály ismét a Politikai Bizottság tagja, a Központi 
Vezetés ideológiai, kulturális és ágit.prop- ügyekért felelős 
titkára lesz, aki rövid ideig Nagy Imre hívének mutatja magát-
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I*
1953. szeptember J . |
N.Sz. Iiruscsovot választják az SZKP KB első titkárává.

1953. clecember 2 5,
Kiss Károly: A "káderek” - élő emberek c. cikke a Szabad Nép
ben az embertelen őskutatást és az éberség tulhajtásat biralja.

1953. második fele, 1954. eleje
Megkezdődik az uj szakasz, a júniusi határozat és a kormány- 
program gyakorlati végrehajtása

. .
A mezőgazdaságban:

- eltörlik a beadás elmulasztása miatti büntetéseket
- elengedik a beadási hátralékokat
- csökkentik a beadást
- adókedvezményeket nyújtanak
- növelik a háztáji földterületet
- elengedik a gépállomási dij hátralékokat
- elengedik a hiteltartozásokat
- engedélyezik az iparba elvándorolt parasztok vissza

térését /stb./
Az iparban

jelentősen csökkentik a beruházási tervet, a nehézipar 
részesedését. Árleszállitásókat és béremeléseket hajtanak vég
re. Ennek hatására 1954-ben az életszínvonal ismét eléri az 
1949. évi.szintet.
Az államigazgatásban:

- csökkentik a minisztériumok számát
- létrehozzák az ügyészi szervezetet
- a BM felügyelete megszűnik a helyi tanácsok felett
- megkezdik az internáltak szabadon engedését, a kitele
pítések feloldását

- eltörlik a rendőrbiráskodásokat, rögtönbiraskodast.
A kormányprogram következetes végrehajtását növekvő mér

tékben akadályozza a Rákosi-Gerő csoport mögé tömörülő párt
ós állami funkcionáriusok és gazdasági vezetők előbb spontán, 
majd tudatos és szervezett ellenállása. Ugyanakkor a kommu
nista irók és újságírók számottevő részé, rádöbbenve súlyos 
felelősségére az előző években kifejtett tevékenységéért, 
lelkiismereti válságba kerül, önvizsgálatra kényszerül, és 
fokozatosan a változások elkötelezett hive lesz. A valóságos 
helyzetet apránként feltáró és önkritikus Írások jelennek 
meg elsősorban az Irodalmi Újságban:

- 10 -
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1953. augusztus 1. Csoóri Sándor: Röpirat '
"Nemaláírtam eddig azt, amit látok 
S bármi nehéz is; szólanom kell róla; 
Fárad a nép..„"

Devecseri Gábor: Arckép /vers/
1953. október 24. Koncra Lajos: Költői önvizsgálat.
!9o3. november 7. Kuczka Péter: Nyírségi Napló /versciklus/

Örkény István; írás közben.
19o3. második felében irodalmi viták kezdődnek, gyakran nem a 
legfontosabb kérdésekről, de többnyire a nagyobb irói szabad
ság és a társadalmi megújulás problémáit feszegetve.

1 9  5 4

.1354. március 17.

A katonai^bíróság állam- és népellenes bűncselekmények miatt 
elítéli Peter Gábort, az ÁVH volt vezetőjét /életfogytiglan/ 
es korábbi helyetteseit, Décsi Gyula volt igazságügy-minisz- 

e/,/’ Istvánt, az ügyészség korábbi irányitóját
/ n  SV/s akiket !953 elején egy készülő magyarországi cionista 
per kijelölt vádlottjaiként tartóztattak le.

1954. május

Moszkvában az SZKP K3 elnöksége tárgyal az MDP vezetőivel és 
bírálja Rákosi és Gerő magatartását, megerősiti Nagy Imre 
programját. Hruscsov sürgeti a rehabilitációk meggyorsítását.
Magyarország és Jugoszlávia ismét felveszi a kereskedelmi kap
csolatokat .

Megalakul a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala. Vezetője 
Szántó Zoltán, helyettese Vásárhelyi Miklós.

1954. május 24-30.

Az MDP III. Kongresszusa. A Nagy Imre - Rákosi ellentét nem 
kerül a nyilvánosság elé, a kongresszus a kölcsönös kompromisz- 
szumok j egyeben zajlik, a politikai bizonytalanságot, megtor
panást tükrözi.
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A PB határozata nyomán Gazdaságpolitikai Bizottság alakul. El
nöke Gerő, titkára Eriss István, akik 1943-tól vezető szerepet 
játszottak az MDP hibás és káros gazdaságpolitikájának alakítá
sában. A bizottság az uj szakasz gazdasági céljai elleni táraa
dás bázisa lesz.

1994- julius 7.
Gerő Ernő helyett Piros Lászlót nevezik ki belügyminiszternek. 
Gerő miniszterelnök-helyettes marad.

1994. julius
A Szovjetunió uj Magyarországi nagykövete J.V. Andropov, aki 
addig a nagykövetség első tanácsosa volt.

.4394. julius 22-23.
Szabadon bocsátják Donáth Eerencet, Haraszti Sándort, Kádár 
Jánost, Kállai Gyulát, Losonczy Gézát, Tariska Istvánt, Újhelyi 
Szilárdot, akiket 1990-91 óta börtönben tartottak.

Kiszabadulnak még: Aczél György, Csébi Lajos, Dobó János, 
Demeter György, Holtai György, Oszkó Gyula, Pataki Ernő, Rajk 
Lászlóné, Rosta Endre, Sala Sándor, Szász Béla, Tőkés Ottó és 
más, volt hazai illegális és nyugati emigráns kommunisták.

1994« augusztus 8.
Kornai János Nagyobb önállóságot cimü gazdaságpolitikai cikke 
a Szabad Népben.

1954- augusztus 13-
Nagy Imre kezdeményezésére tudományos, kulturális, egyházi 
vezetők értekezletet tartanak, és megállapodnak, hogy az addi
giaknál szélesebb nemzeti alapon uj népfrontot szerveznek, 
Hazafias Népfront elnevezéssel.

1994. augusztus
A hónap közepétől sorozatban jelennek meg a gazdaságirányítás 
egyszerűsítésével, racionalizálásával foglalkozó rendelkezések.

1954- junius vége
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- 19J54. szeptember 3°

Benjámin László így vagyunk c., Haraszti Sándornak ajánlott, 
e napra datált önmarcangoló verse Andics Erzsébet tilalma 
miatt csak 1355. novemberében jelenhet meg a Béke és Szabadság 
c. hetilapban. /"Bűnös vagyok, elhittem bűnödet...11/

1954. szeptember 18.
- Nagy Imre távollétében Gerő elképzelései szerint racionalizá

lási rendelkezést adnak ki alig fél éven belül /márciusig/
85 ezer alkalmazott elbocsátását Írják elő majd hajtják végre.

1954. október
A párt belső válsága egyre nyíltabbá válik. A börtönből sza
badultak elbeszéléseinek hatására is módosuló hangulat egyre 
határozottabban Nagy Imre párti és Rákosi ellenes.

1954. október 1-3°
Az MDP KV ülése. Rákosi, Gerő és Hegedűs távollétében, Nagy 
Imre - az év közben a szovjet vezetés által többször megerő
sítve - diadalmaskodik. A bajok legfőbb okát az 1953- junius 
előtti gazdaságpolitikában, az uj szakasz következetlen meg
valósításában, a korábbi politika híveinek visszahúzó tevé
kenységében jelöli meg. Szalai Bélát, a Gerő-Priss irányzat 
hívét a Tervhivatal elnökéből könnyűipari miniszterré fokoz
zák le. Helyére Béréi Andro kerül, aki a KV vitáján Nagy Im- 

' re hivánek mutatkozik. A továbbiakban leváltják Priss Istvánt,
a párt gazdaságpolitikai osztályának vezetőjét, aki a KV ülé- 

• sén egyedül fordult nyíltan szembe Nagy Imrével.

1954" október 9.
Kádár János az MDP XIII. kerületi PB első titkára less.

,1954- október 20.
A Szabad Nép közli Nagy Imre "A Központi Vezetőség ülése 
után" cimü cikkét, amely nyilvánvalóvá teszi a párton belüli 
harc tényét és az ellentétek lényegét.

Október 22-én az Irodalmi Újság közli Déry Tibor Nagy 
Imrét üdvözlő levelét.
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1954. október 22-24.
A Szabad llép szerkesztőséinek háromnapos viharos taggyűlésén 
Fehér Lajos, Gimes Miklós, Méray Tibor szerkesztők és a munka
társak többsége, Lőcsei Pál, Kornál János, Kende Péter, Novo- 
báczky Sándor, Szilvási Lajos, Fekete Sándor, Laky Teréz, Kö- 
vesi Endre, Lénárd Gábor éles támadást intéz a lap vezetőinek 
/Horváth Márton, Betlen Oszkár, Komor Imre/ és a pártvezetés 
retrográd erőinek /ekkor elsősorban Gerő és Farkas/ politiká
ja ellen. A taggyűlés sokszorosított jegyzőkönyvét eljuttatják 
a PB tagjaihoz, a Pártfőiskolára és más pártszervekhez.

1954° október 23-24.
A Hazafias Népfront alakuló Kongresszusa. Elnöke Szabó Pál iró, 
főtitkára Jánosi Ferenc. Hagy Imre beszéde a nemzeti egység
ről, amelynek ürügyén később nacionalizmussal vádolták.

1954. október 27.
Vas Zoltán az Uj szakasz gazdaságpolitikájáról c. cikke a Sza
bad Népben.

*
1954. november
A Többtermelés c. lapban Balázsy Sándor Javítsuk meg tervezé
si módszereinket cimmel nagyobb tanulmányban teszi közzé re
formelképzeléseit .

Marton Endrét és feleségét, az UPI, ill. az AP magyar- 
országi tudósítóját hűtlenség gyanújával letartóztatják és 
kihallgatásuk során terhelő adatokat igyekeznek gyűjteni a 
Nagy Imre környezetéhez tartozó személyek ellen.

1954. november 14.
A Magyar Nemzet a Hazafias Népfront lapja lesz. Főszerkesztő
je: Boldizsár Iván, felelős szerkesztője: Parragi György, a 
szerkesztő bizottságban Gimes Miklós és Losonczy Géza főmunka
társ is helyet kapnak.

1954- november 1?.
Közlemény Noel H. Field és felesége rehabilitációjáról. Field- 
re kulcsszerepet osztottak a Rajk, Slansky, Kosztov és más 
koncepciós perekben. Rehabilitációja e perek koncepciójának
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összeomlását jelzi.

1954. november 21.
Darvas József; A tuiiicitálásról... c. cikke a Szabad Népben.
A Farkas Mihály és Horváth Márton sugallta cikk megindítja a 
támadást az uj szakasz politikája és az irók és ujságirók re
formmozgalma ellen.

Kiszabadul Kéthly Anna szociáldemokrata vezető, aki 
1950-től volt börtönben.

1954. november 2_5.
Vas Zoltán vezetésével a Minisztertanács titkársága téziseket 
dolgoz ki a gazdaságpolitikai reformprogram kialakításához.

1954. november 29.
Rákosi Mátyás hazaérkezik szovjetunióbeli szabadságáról és még 
aznap résztvesz a budapesti albán nagykövet fogadásán. Mind
két eseményről kiemelve, első oldalán számol be a Szabad Nép.

195 4. dec ember 1_6_.
Tisztogatás a Szabad Nép szerkesztőségében. A megújulást kö
vetelő újságírókat pártiskolára küldik, vidékre és más munka- 
területekre helyezik át.

1954. december » ■"1 - - ' *
Az októberi KV határozatban foglaltaknak megfelelően megjelo- 

* nő Közgazdasági Szemle 3. számában megjelenik Péter György
“A gazdaságosság jelentőségéről és szerepéről a népgazdaság 
tervszerű irányításában'’ cimü tanulmánya, a későbbi gazdasá
gi reformelképzelések számos lényeges elemének első megfogal
mazása.

1954. december 21.
Az országgyűlés ünnepi ülése Debrecenben, az Ideiglenes Nem
zetgyűlés összehívásának 10. évfordulóján. Nagy Imre 1956 
előtti utolsó nyilvános szereplése. Beszéde már a vereség 
hangulatát jelzi, meg sem emliti a KV októberi ülését. Rá
kosi viszont erőteljes, restaurációs szellemű beszédet mond.
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A hivatalos ünnepség utáni fogadáson írók és újságírók 
széles köre tüntetőén ünnepli Nagy Imrét.

1 9  5 5

1955- .'január 1 .
Szabad Nép vezércikk a nehézipari termelés fokozásának szük
ségességéről. 23-án újabb, hasonló szellemű vezércikk, vala
mint Luca Ferenc a tsz-gazdálkodás fölényéről szóló Írása 
jelzik az irányvonal változását.

1955. január 7.
Az SzKP elnöksége Moszkvában tárgyal az -víDP vezetőivel /Rá
kosi, Nagy Imre stb./ Az éles bírálat - Malenkov részéről is - 
Nagy Imre "jobboldali hibái" ellen irányul. Nem kivánják le
váltását, amennyiben Önkritikát gyakorol. Nagy Imre ezt meg
tagadja.

1955. január 22.
Megnyílik az értelmiség Kossuth Klubja Budapesten.

1955. január 2 3.
Leváltják Vas Zoltán, a Minisztertanács Titkárságának veze
tőjét és külkereskedelmi miniszter-helyettessé nevezik ki. 
Helyére Szabó Gergely vegyipari és energiaügyi miniszter
be lytíttes kerül.

1955. január 24.
Országos partizántalálkozó Budapesten, a volt partizánok és 
a külföldön szabadságharcokban résztvett kommunisták rehabili
tációjának jegyében.

1955. .január 28a
Nagy Imrét kisebb szívroham éri, otthonában ápolják. A feb
ruár 19-én kiadott orvosi jelentés megállapítja: "Nagy Imre 
e hó elején coronaria thrombosisban megbetegedett. Egész
ségi állapota azóta lényegesen javult és előreláthatóan áp
rilis folyamán újra munkaképes lesz." Ennek alapján eltilt
ják minden tevékenységtől és teljesen elszigetelik.
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1955. február 8.
1„M. Malonkov szovjet miniszterelnök, a gazdasági és politi
kai változások kezdeményezőjének leváltása. Helyére Ny.A. 
Bulganyin kerül.

1955. február 2 3.
Nagy Imre levelet intéz a KV-hez, de nem kap rá választ.

Február végén M.A. Szuszlov Magyarországra látogat a KV 
ülés előkészítésére, felkeresi a beteg Nagy Imrét, akit nem 
tud önkritikára birni.

1955. március 2-4.

Az MDP KV ülése. Bár nem érvényteleníti az 1953 júniusi hatá
rozatot, fő veszélyként a Nagy Imre által képviselt jobboldali, 
antimarxista, pártellenes, opportunista nézeteket jelöli meg. 
Újra a szocialista ipar, elsősorban a nehézipar fejlesztését 
állítja középpontba, és megbélyegzi az 1953 junius utáni pa- 
rasztpolitxkát. Elitéli Nagy Imre október 20-i cikkét, a Haza
fias Népfrontban jelentkezőűdemokratikus és nemzeti törekvése
ket nacionalistának és proletárdiktatúra ellenesnek minősiti.

1955. március 25.

A Kossuth Kluoban megalakul a DISZ Petőfi Köre. Titkára Tánczos 
Gábor. A márciusi határozat légkörében a XX. kongresszusig a 
Kör nem végez érdemi politikai tevékenységet.

1955. március
Leváltják az Irodalmi Újság felelős szerkesztőjét, Molnár 
Miklóst, helyére Ilámos Györgyöt nevezik ki.

1955. március 27. - április 2^
A Szabad Népben megjelenik Lukács György Madách tragédiája 
ciir.ü cikke, amely eszmei igazolása az Ember tragédiája műsor
ról való levételének. Madách müvét korábban az uj szakasz 
kultúrpolitikája jegyében mutatták be újra.

1955. április 1 4 .

A KV ülésé. A határozat Nagy Imrét, aki továbbra sem hajlandó
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önkritikát gyakorolni, pártellenes tevékenység és frakciézá-q címen kizárja a PB-brTl w  ■ xrakciozas
bői. Parkra m M w  ’ . ' ’ V133zallivj ák minden funkciója-

a PB tagjaira, Piroa Bászlót PB póttaggá rálátják.
1255_«_ április Ifi.

AZ országgyűlés Nagy Imre helyett Hegedűs Andrást v á - e r f  
miniszterelnökké. ast választja meg

május 14.
A Varsói Szerződés aláírása.

1253 ° má.ius 15-

i ™  « - * -  •—

1355 • má;i us 18.

Saabó Pál bejelenti, hogy Hagy Imre lemondott a HM? alelnok- 
, *° ,8S aSsaga:róI, Jánosi Ferenc a főtitkárságról Bóléi

főtitkára M i ^ ^ r ! " ” * Ií" ntertíl állásáról. A fflp uj 
x ' lilalyfi Lrno» a Magyar Nemzet főszerkesztői e P 

Pagi GyÖ^ ’ íel^ s  szerkesztője Komor Imre. ' "
2555. már1us 26.

Bulganyin és Hruscsov váratlanul Jugoszláviába , 
nyilvános ónkritika ás bodsánat
két ország kapcsolatát. Junius 4-én hazafelé Bei 4> &iékoztof-iív rj- -i - ’ uazctiele Bukarestben tájékoztatlak Raicosit es Hegedűst, valamint a román a bol.á.
08 a csellszl°vák párt vezetőit a történtekről.

1352=56 folyamán

Hagy Imre elméleti Írásokat és politikai vitnir*c,+ i
a Központi Vezetőség elé és kifeif ■•,•> * alratol£at terjeszt „ . , , ü x ’ es lcif ej ti illetve megvédi nézete

A vádelméb”  1 " a:“ n/AZ
entek csak meg, legutóbb a párizsi Ma J r

.' • X
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Erdős Péter újságíró letartóztatása izgatás vádjával. Célja: 
figyelmeztetés az értelmiségi ellenzéknek.
1956. február 14.-25.
Az SZKP XX. kongresszusa. Fordulópont az SZKP és a nemzetközi 

, kommunista mozgalom politikájában és ideológiájában. A kong
resszus zárt ülésén Hruscsov 4 órás beszédben ismerteti Sztálin 
bűneit. A beszédet a szocialista országokban azóta sem hozták 
nyilvánosságra.
1956. február 2 1 .
Xun Bélát rehabilitáló cikk jelenik meg a Pravdában és a Sza
bad Népben születése 70. évfordulóján.
1956. március 12.-13.
Az^MDP KV ülésén Rákosi tart beszámolót a XX. kongresszusról. 
Beállítása szerint az IvEDP már addig is ennek szellemében dol
gozott.

23-30. között pártaktiva értekezleteken kivonatosan is
mertetik Hruscsov zárt beszédét. Litván György a 23-án tartott 
XIII.kerületi aktivén felszólalásában a jelen lévő Rákosi le
mondását követeli. I!A magyar nép nem bizik önben:; - mondja.
1956. március 17.
A Petőfi Kör első nagyobb szabású rendezvénye: az egykori 
MEFESZ /Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egységes Szervezete/ 
funkcionáriusainak baráti találkozója a Kossuth Klubban.
19 56. március 24.
Cikk a Szabad Népben: A személyi kultuszról.

*
1956. március 27.

. Rákosi Egerben a Heves megyei pártaktiván beismeri a Rajk-per
koncepciós voltát. Mint mondja: provokáción alapult, a rehabi
litálás megtörtént. Bejelenti: szabadon bocsátották a volt 
szociáldemokrata vezetőket is. /Szakasits, Marosán, Justus Pál, 
Horváth^Zoltán, Schiffer Pál, Szalai Sándor, Vajda Imre, Szá
va István, Révész András, Erdei István, Takács Ferenc stb./
1956. március 30.
Az írószövetség párttaggyülésén Lukácsy Sándor átadásnak neve
zi ^Rajkót rehabilitáló Rákosit. A Szabad Nép április 1-i 
szamaoan Sarkadi Imre ezt ”anarchisztikus kijelentésként” iteli el.
1956. április 15.
Matusek Tivadar A pártdemokrácia fejlesztéséért c. cikke a 
Szabad Nepben támadja a Rákosi-ellenes felszólalásokat /Lit
ván, Lukacsy, Szilágyi Józsefné/.

1956. február 1 3.
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r á l í á f L u e t f f e ^ f l x S f 1 a te~
1956. április 27.
f í £ , T ! ? S f kÖ2,zé *es^  az 1356-60. évi ötéves terv

^0rv kevesde szélsőséges, mint az előző de
sitjálTa tervet^St ^  h°Z° A szakmai körök lényegében eluta-

1956. má.ius 9. és 22.
^ 3 ^ rS St,a..F0liíik^i Sa2daságtan időszerű kérdései citnen a Pe- 
tof! Kor közgazdasági vitát rendez. Vitavezetők: Bonáth Ferenc 
Nagy lamas .Szabó Káinén. Birálják a II. ötéves térirányéi- 
veit es a bürokratikus tervutasításos rendszert. ' ^

1956. május 12.
Orosz József kalocsai érseket szabadlábra helyezik.
1956_. má.ius 18.
tZA Í S  "budapesti aktíva ülése a Sportcsarnokban. Rákosi utol
só nyilvános szereplese, elismeri felelősségét a Rajk ügyben.
1956. má.ius 19.
Simoni Sán$orj Szerkesztgetünk, szerkesztgetünk? c. cikke 
káját^a °"U Iro<ialrn;L szabad szellemű szerkesztés-politi-

1956. má.ius 21-22.
állást foglalt amellett, hogy a 

ségi?körök!et°fl K°r mintaáara videken is alakuljanak eítelmi-

1956. má.ius 28.
A Petőfi Kör két hónapja működő uj vezetősége formálisan iq 
megalakul. Titkára Tánczos Gábor, helyettesei Hegedűs S. And- 
ras, Kagy Balazs, Pécsi Kálmán. A több mint 20 tagú vezetőség 
legaktívabb tagjai: 3ohó Róbert, Csatári Dániel, Fekete F°! 
renc Gyorffy Sándor, Kázmér Sándor, Máté György /mérnök/Pataki Ferenc és Sánta Ferenc. * °y * me‘noK/>
1956. május 30. - -junius 1.
A marxista történelemtudomány időszerű kérdései címen a Pető
fi Kor történész vitat rendez. Vitavezetők - Mód Aladár Zc-io-
t S t é S í t S L Í '  ° f ~ líyBSéniOT- ilesCT • ö i S i ® 'tortenetirast, elsősorban a rakosista párttörténeti konceo- 
rp2l^-+n+?n4^t-^Z^1Sk1°la:!' történelemoktatás szellemét. A fél- 
Domokos felíépéSe!SSek u3ra-me6sz<51aláeát jelentette Kosáry

1956. junius

é r to ím fS é fr ő fc t  c i g i t !  Gáb0r: G° n i° la t °k *  « • * • !  « * J « *

1956. április 18.
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A^Saabad Népben Földes István, majd a Szabad Ifjúság szerkesz
tőségi cikkben méltatja az értelmiség szabad alkotó szellemű 
vitáit és a Petőfi Kört.
1956c junius 6.
Nagy Imre 60. születésnapja. Orsó utcai házában rendezett szü
letésnapi ünnepségen közeli hivein kivül jelen voltak: Czott- 
ner Sándor miniszter és Fehér Lajos, a KV tagjai, Boldizsár 
Iván, Donáth Ferenc, Ferenczy Béni, Illyés Gyula, Járdányi 
Pál,^Kodály Zoltán, Kosáry Domokos, Mihály András, Nagy Tamás, 
Petho Tibor, Széli Jenő, Veres Péter és több mint ötven meg- 
hivott. A KV utóbb elitéli a demonstrációt.
1956. junius 7-14.
Szuszlov^Budapesten tanácskozik a pártvezetés tagjaival vala
mint Kádár Jánossal és Nagy Imrével is. Látogatása átmenetileg 
meg Rákosi pczicióját erősiti.
l$ő_6.__ junius 9.
A ̂ Petőfi Kör rendezésében a volt népi kollégisták baráti ta
lálkozója, a NEK03Z rehabilitálása jegyében.
1956. junius 14.
A UDP KV értelmiségpolitikai határozata.
1956. junius 15.
A marxista filozófia időszerű problémái cimen a Petőfi Kör 
filozófus vitát rendez, első Ízben a Közgazdaságtudományi 
Egyetem nagy előadótermében, mert a hallgatóság már nem fért 
el a Kossuth Klubban. Vitavezetők: Lukács György, Szigeti Jó
zsef cs Balogh Elemér. A vita rehabilitálja Lukács Györgyöt, 
nezeteit es tanítvány!_körét, egyúttal diszkreditálja korábbi 
támadóit. Lukács itt hirdeti meg a marxizmus reneszánszát.
1956. junius 18.
A Petőfi Kör rendezésében volt partizánok és illegális párt
munkások baráti találkozója a budapesti fiatal értelmiségiek
kel a Magyar Néphadsereg Központi Tiszti Házában.

Vitavezetők: Andrásfi Gyula, Kiss Károly, Újhelyi Szilárd.
. ... Rajk Lászlóné szenvedélyesen követeli férje rehabilitá

cióját, Gergely Erzsébet Rákosi és Gerő lemondását, Szerényi 
o a n d o r regi illegális kizárt és meghurcolt kommunisták párt
osságának helyreállítását. Újhelyi Szilárd hangoztatja:■’ngesz népünkét kell rehabilitálni".
1956. junius 20.
A leteli Kör vitája: Hazánk természeti és gazdasági adottságai
nak kj.aknazasa népgazdaságunk tervezésében. Vitavezető" Markos György.

1956. junius 3» és 8.
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A Petőfi Kör vitája a sajtó és a tájékoztatás kérdéseiről, a 
Központi Tiszti Házban, mintegy 7000 fő részvételével.

Vitavezetőki Horváth Márton, losonczy Géza, Máté György.
Tardos Tibor sajtószabadságot követel, Déry Tibor először 

veti fel a ^szocialista rendszer strukturális átalakításának 
szükségességét és támadja Révait, Horváth Mártont és Darvas 
Józsefet. A Központi Vezetőség jelenlévő tagjai /Nógrádi, 
Horváth M ., Vas/ mentegetik és magyarázzák a vezetés állás
pontját, Losonczy Géza Nagy Imre politikájának és személyének 
teljes rehabilitációját követeli.
1956. junius 27.
Rákosi reggel visszaérkezik Moszkvából, ahol be nem jelentett 
tárgyalásokat folytatott a szovjet vezetéssel; megerősítik po
zíciójában.
1956. junius 2ö.
A ^lengyelországi Poznanban mintegy 50 ezer munkás vonul az ut
cára kenyeret, szabad választásokat, a szovjet csapatok kivo- 
nulását követelve. A biztonsági erők fegyverrel verik szét a 
tüntetést, 50 halott, 300 sebesült, több mint 300 letartózta
tott .
Lukács György előadása az MDP Politikai Akadémiáján, Haladás 
es reakció harca a mai kultúrában címmel. Bírálja a két világ- 
rendszer viszonyának sztálinista felfogását.
1956. junius 30.
Az MDP KV^határozatban Ítéli el a Petőfi Kör pártellenes meg- 
n^i?:v4nalasa:i-'t • formálisan nem, de gyakorlatilag betiltják 
működését. A kör^vezetősége a nyomás ellenére sem gyakorol ön
kritikát. Déryt és Tardos Tibort kizárják a pártból. A követ
kező 2 ^hétben országos kampány folyik a Petőfi Kör és a párt
ellenzék ellen /üzemi röpgjrülések, megrendelt tiltakozó távira
tok stb./, a Belügyminisztérium elkészíti Rákosi utasítására 
a letartóztatandók úgynevezett 400-as listáját.
1956. julius 2.
A szombathelyi Vasvári Pál kör - titkára Horn Miklós tanár - 
a budapesti Petőfi Kör mintájára értelmiségi vitát rendez.
1956. julius 3.
A Szabad Népben megjelenik az SZKP KB junius 30-i határozata 
A személyi kultusz és következményeinek leküzdéséről.
1956. julius 18-21.
Az MDP ̂ KV ülése. A váratlanul Budapestre érkező A.I. Mikojan 
kezdeményezésére^Rákosit leváltják első titkárságáról. Helyé
re Gerő kerül. Rákosi végleg elhagyja az országot, a Szovjet
unióban kap menedéket.

A ̂ miniszterelnök Hegedűs marad. Farkas Mihályt kizár
ják a pártból, a PB-be visszakerül Kiss Károly és Révai, be
kerül Kádár és Marosán, póttagként Gáspár Sándor és Rónai

1956. ;junlus 27._
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Sándor. Kádár a KV másodtitkára, Marosán miniszterelnökhelyet
tes lesz. A KV-be kooptálják Mező Imrét, Kállai Gyulát, Föl
des Lászlót, Hazai Jenőt és másokat.

A KV ülés tartama alatt eredménytelen megbeszélés zajlik egy- 
felől^Vég^BélaJCV titkár és Nógrádi Sándor ágit.prop. osztály- 
vezető, másfelől Hagy Imre között, utóbbi párttagságának visz- 
szaáliitásáról és annak feltételeiről.
1956. Julius 21. után
Az MDP KV tájékoztatja a párttagságot a rehabilitációkról, köz
ük, hogy a rehabilitálások döntő többsége befejeződött, és 
474 ügyet vizsgáltak felül. 132 eset kommunistákat, 151 szo
ciáldemokratákat ,98 internáltakat, 50 hozzátartozókat és egyéb 
személyeket érintett.

A Legfelső Biróság 102 felmentő és 25 elmarasztaló Ítéle
tet hozott.

A^MDP^Központi Ellenőrző Bizottsága 282 esetben döntött: 
96 fő pártból való kizárását megerősítette, I63 főt vissza
vett a pártba /ebből 23-at halála után/, 24 főt pártbüntetés
ben részesített.

A ̂ KV tudomásul vette annak az 5 tagú bizottságnak elma
rasztaló Jelentését, amely Farkas Mihály ügyét vizsgálta.
1956, augusztus 1.
Minisztertímácsi határozat a hadsereg létszámának 15 ezer fős 
csökkentéséről.
1 956. augusztus 19.
Marosán cikke a Szabad Képben: Megszilárdult egységben hala
dunk előre.
1956. szeptember 2.
Losonczy Géza Az értelmiségi határozat c. cikke a Müveit Népben. 

A MDP határozata: élő személyről nem neveznek el utcát.
1956.. szeptember 4-
A Hazafias Népfront rendezésében Kodály-Petőfi: Nemzeti dal 
bemutatója a Károlyi-kertben. A hangversenyen megjelent Nagy 
Imrét Kodály Zoltánnal együtt ünnepli a nagyszámú közönség.
1996. szeptember 10.
Kerékgyártó Elemér Karácsony Sándor pedagógiai nézeteiről 
irt disszertációjának vitája. A felszólalások hatására és a 
nagyszámú hallgatóság nyomására a bíráló bizottság eredeti 
álláspontját megváltoztatva, elutasítja a dogmatikus szellemű 
disszertációt.
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1956. szeptember 10.-12.
A SZOT teljes ülése az érdekképviselet kérdéseivel foglalkozik.
1956. szeptember JL6_.
A KEB törli nyolc kommunista iró előző évi pártbüntetését.

k Szabad Népben Friss István: A KV júliusi határozata 
-lápján c. cikke vitaba száll Losonczy Géza müveit Népben megjelent cikkevei. r ®
1956. szent ember J17_
Az írószövetség közgyűlése Nagy Imre mellett tüntet. Az ui 
elnökségből kihagyják a kompromittálódott Írókat /Darvas Jó- 

Bela’ fGrSfly Sándor, Urbán Ernő, Sándor Kálmán/, helyettük^az irodalmi eletbol addig kiszorított pártonkivüli- 
eket es partellenzekieket választanak /Németh László, Tamási 
Áron Szabó Lőrinc, Ignotus Pál, Fodor József, Tersánszky, 
Kassak Lajos, ill. Háy Gyula, Déry, Zelk, Benjámin, Kuczka, 
Kony, Crkony/. Főtitkár: Erdei Sándor.
1956. szeptember 19_._
n-y x.^°r vitája: A népi kollégiumok nevelési tapasztalatai. 
Eloado-vitavezeto: Pataki Ferenc. A vita az 1948-49-bcn fel
oszlatott es megbelyegzett népi kollégiumi mozgalom rehabili
tációs xolyamatanak befejezess volt.
1956. szeptember 23.
Tildy Zoitán, az 1948 augusztusától 1956. május 1-ig házi- 
orizevben tartott kisgazdapárti politilcus, volt köztársasági 
elnök nyilatkozattal jelentkezik a Szabad Népben.
1956. szeptember 24.
Komái János A túlzott centralizmus és az anyagi érdekeltség... 
c. kandidátusi disszertációjának vitája. A munka a gazdasági 
reiorm elokeszitesenek fontos tudományos megalapozása. A vitán több százán voltak jelen.
1956. szeptember 26.
A.?eí°fi ^Gr vitája: A gazdasági vezetés kérdései. Vitavezető- eloado: Peter György.

A vita Péter György 1954 és 1956 között, a Közgazdasági 
Szemleben megjelent reform cikkei körül forgott. Liska és más 
felszólalók túllépték Peter álláspontján.
1956. szeptember 19 - október 5.
J.B. Tito^a Szovjetunióban tölti szabadságát. Tárgyal a szov- 

vezetőkkel,október 1-én találkozik Gerő Ernővel, aki az 
i.OP PB október 8-i ülésén tart erről beszámolót.
1956. október 1.
Befejeződik a Színház- és Filmművészeti Főiskola több napos, 
nagy visszhangot kiváltó diákgyülése. Vezérszónok: Csurka István.

i
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^ör vitája: A magyar nevelésügy kérdései. Vitaveze- 
tok: Joboru Magda es Gosztonyi János. A vita középpontjában a 
demokratikus pedagógia helyreállítása, a sztálinista módsze-

isza9°iasa es Morei Ferenc személyi és tudományos rehabi- litacioja all.
.19 56. joktóbér 1 .-6 .

1956. szeptember 28. és október 12,

Pedagógiai tanácskozás^Salatonfüreden, az addig félreállitott 
‘;‘erei -^orenc, ffiavasz Jano3 es mások bevonásával. Füredi piát-- 
iorm címen dokumentumot tesznek közzé.
1956. október 4

Nagy Imre, miután az^előző napokban Gerő Ernővel és Kádár Já
nossal tárgyalt, a létrejött kompromisszum alapján levélben 
kéri parttagsaga visszaállítását.
1 9 5 6 október 5-
Letartóztatják Farkas Vladimír, Faludi Ervin, Szendi György 
oS Szántó György volt államvédelmi tiszteket.
1,956. október 6.
Rajk László, Pálffy György, Szőnyi Tibor, Szalai András újra
temetése a Kerepesi úti temetőben.
A Szabad Nép első oldala Soha többé cim alatt teljes terjede
lemben a hét evvel korábban kivégzett kommunistákkal foglal
kozik. A temetcs hatalmas, százezres tüntetés, politikai jel
szavak nélkül. Beszedet mond a vezetés nevében Apró Antal oki 
Rajkék kivégzésé idején is tagja volt a PB-nek, Münnich Ferenc 
az egykori spanyolországi harcostárs, Orbán László, a KV al- ’
osztályvezetője, Rajk egykori illegális harcostársa, Janza ' 
Karoly honvédelmi miniszterhelyettes és Szász Béla, a Rajk- 
per egyik vádlottja, aki 1954-ben szabadult a börtönből, 
dunnich a "személyi kultusz mocsarából napfényre kúszott szadista bunozolc'-ről beszél.

A temetés után egyetemisták tüntetnek a Batthyány örök- 
mecsesne! itt mar a sztálinizmus és AVH ellenes, Jugoszláviát 
exteto politikai jelszavak is elhangzanak.
i S"eSeden ,az, egyetemi hallgatók követelik az orosz nyelvKőtelező tanitasanak megszüntetését.
rek é S+S kÖ2li ^ovobáczky Sándor Különös etn.be- W^yuiapniert nem szeretem cimü írásait. Mindkettő 
a funkcionanusreteg elleni kémény támadás.

. Gerő, Kádár, Hidas István és Szántó Zoltán Moszkvában 
megbeszélést tart Mikojannal és Szuszlowal.
1956. október 8 .

tfői Hiriap, a koalíciós sajtó felszámolása
n 5ngV't^1Ü’ iS^y^ebb lap. Főszerkesztő 1 boldiz.sar Iván? Az első szambán Gimes Miklós Rákosi és Far-

kcs egyeben nyilvános tárgyalást követel. Ugyanitt jelenik 
meg Futó Dezső Egy csokor mezei virágot c.cikke Rajk emlékére.
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A Petőfi Kör vitája: A müszakikfejlesztés és a fiatal műszaki 
értelmiség problémái. Vitavezető: Kiss Árpád. A vita az 1953- 
as gazdaságpolitika folytatását és Nagy Imrének a vezetésbe 
való visszakerülését követeli.
1956. október 11.
Losonczy Géza cikke a Szabad Népben: Értsük meg egymást!
/Vita Friss Istvánnal a gyökeres refoi’mok szükségességéről és 
veszélyeiről./
1956. október 13.
A MDP PB határozata: Nagy Imrét visszaveszik a pártba. /"... 
Jóllehet követett el politikai hibákat, ezek nem tették in
dokolttá pártból való kizárását." A kizárásban "jelentős sze
repet játszott Rákosi Mátyás elvtárs személyi elfogultsága"
- olvasható az indoklásban. A határozatot, valamint Nagy Imre 
október 4-i levelét a következő nap közli a Szabad Nép./

Gerő, Kádár, Apró, Hegedűs, Kovács István összetételű 
párt- és kormánydelegáció utazik Jugoszláviába.

Közlemény Farkas Mihály letartóztatásáról.
Az 1950-ben kivégzett tábornokok; Sólyom László, Illy 

Gusztáv, Beleznay István, Révay Kálmán és Pórffy György teme
tése. Barátaik és baj társaik nevében Szilágyi József mond bú
csúbeszédet.

Az ugyancsak kivégzett Köröndi Béla és Horváth Hőnigs- 
berg Ottó rendőr-főtisztek temetése. Oszkó Gyula és Kopácsi 
Sándor búcsúztatják őket.
1956. október 16.
Diákgyülés a szegedi egyetemen. Megalakul a MEFESZ, az egyete
mi ifjúság szervezete. Háy Gyula Győrött beszédet mond, hallga
tósága a szovj-et csapatok kivonását követeli.
1956. október 17.
Az írószövetség pártszervezete pártkongresszus összehívását 
követeli. A határozatot 20-án közzé teszik az Ix-odalmi Újságban.

A Petőfi Kör vitája Pap Gábor: "Kertmagyarország?" c. 
cikkéről. Vitavezetők: Donáth Ferenc és Magyar! András. A ma
gyar mezőgazdaság korszerűsítéséről szóló vitához Tildy Zol
tán is hozzászól.
1956. október 13.
A DISZ vezetése elfogadja a budapesti, szegedi, debreceni 
egyetemisták, DISZ-szervezetck követelését a fakultatív nyelv- 
oktatásról, az ifjúsági szervezetek nagyobb önállóságáról.
1956. október 19.
A szegedi József Attila Kör az értelmiség helyzetéről rendez 
vitát mintegy kétezer résztvevővel. A Petőfi Kör mintájára a 
vidéki egyetemi városokban sorra alakulnak a különböző körök.

Kónya Albert oktatási miniszter bejelenti az egyetemi

1956. október 10.
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kötelező orosz nyelvoktatás megszüntetését, a honvédelmi okta
tás felülvizsgálatát.
1956. október 19.-21.
A Lengyel Egyesült / unkáspárt KB nyolcadik plénuma. A szovjet 
fegyveres fenyegetéssel dacolva a börtönből áprilisban szaba
dult W. Gomulkát választják meg újra első titkárrá.

A lengyelországi válság és annak sikeres megoldása köz
vetlenül befolyásolják és siettetik a magyarországi eseményeket.
1956 . oktéber 20„
A Petőfi Kör vitája: Az iparművészet prpblémáiról. Vitavezető: 
lerenczy Noémig Redő Ferenc és Somogyi Árpád művészettörténész.
"■ fiatal iparművészek Ferenczy Noémi támogatásával hevesen tá
madjak a szakmát uraló szűk klikket.

a szegedi József Attila Kör uj kormányt, uj pártvezetést, 
a szovjet csapatok kivonását követeli. Gyűlés a budapesti Mű
szaki Egyetem Hess András téri kollégiumában. Elhatározzák, 
ha követeléseiket a_jobb körülmények megteremtésére nem telje
sitik két heten^beiül, tüntetni fognak. A budapesti egyetem 
jogi kárán Hajnóczy Kör, a bölcsész karon Március Tizenötödike 
Kor,_ a Közgazdasági Egyetemen Széchenyi Kör alakul, az egyete
mek közös vitafórumaként megszervezik a Vasvári Kört.
1956. október 21.
Egerben, a pedagógiai főiskolán Kossuth Kör alakul, csatlakozik a MEEESZ-hez.

Diósgyőrben a DIMÁVAG-ban megalakul az első munkástanács. 
Földvári Rudoif, Borsod megyei első titkár támogatja a kezdemény ezest.
1956. október 22_.
Diákgyülések az egyetemi városokban /Budapesten, Szegedén, Mis
kolcon, Pécsett, Sopronban/. A résztvevők csatlakoznak a MEFE3Z- hez.

A Budapesti Műszaki Egyetemen megvitatják a követelése
ken. A vitán reszt vesz és kétszer is szót kap Szilágyi József, 
ekkor a Műegyetem esti hallgatója, aki egyetért a diákság kö
veteléseivel. Marián István alezredes, a katonai tanszék vezc- 
cojc a műegyetemi diákság élére áll. A Műszaki Egyetemen az 
éjszakai oralcba nyúló gyűlésen a követelések kezdeti 10 pontja lo-ra bővül. ^

1. Vonják ki a szovjet csapatokat;
2. Uj, alulról kiinduló választások legyenek a-MDP-ben, vá

lasszanak uj KV—t, hívják össze a pártkongresszust;
3. Nagy Imre alakítson kormányt, a sztálinista, rákosista 

bűnösöket váltsák le;
4. Nyilvános tárgyalást Farkas Mihály és társai ügyében, 

vonjak felelősségre Rákosit; 5
5. Általános egyenlő és titkos választásokat, több pár

tot, uj nemzetgyűlést, sztrájk-jogot;
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6. Vizsgálják felül a magyar-szovjet, ül. a magyar- 
zás°J e,gyében?CS01,21oku *5 a kölcsönös be nem avatko-

7* Szakemberek bevonásával szervezzék át a gazdasási
eiete-o a hazai adottságok és a nép létérdekei alapján; c

8 ‘ 5°?Záí ^kereskedelmi szerződése-
telis? Í m S " r  u r g ? a f eS °d8tait> tá3ékoa'

9“ T?P'vf íeij>f..reli?ió alá az ipsri normákat, vizsgál-
ÍKmínimum:frVetele3ekCt’ áUap±tflák ^

10* fektessék uj alapokra a beszolgáltatás rendszerét
r a n l f  t S o s f t I s ? - a l l£ 0 d d l£  * * * " % !  3  t s “ 3 - k e l  ° 3 y é n -

11• v??Sftlen 5ir?sfS vizsgálja felül az összes politi- 
naa ?s ?JJJafagi,pert’ bocsássák szabadon az ártat-
tocol? foglyoklí: S2a tSak haZa a S20V^ tUnióba

12 “ ÜEPESZ uiÍ2SnP"-és szólásszabadságot, szabad rádiót, 
anyavátP3 S tj lsaierhess3 meS mindenki saját káder-

eSátafkerSljSnftállJ1'SZ0br0t’ helye'I'e 1S«-49-ea
S ^ etÍP'e,n ^  elmert, a katonáknak uj , a magyar 
hagyományoknak megfelelő egyenruhát, március 15 le-
tanitásiZszünet^0P ’ °kt<5ber 6‘ aemzeti Syászünnep és 

15. Szolidaritás a lengyel néppel /Gotnulka előző napi meg-
i S S S S S é É / f més á lta lá n o s  a 

15 • c S : ^ o ! 7^ s g u sH sefíeíi^íf?! 4 u k k “ í« “ -
_ , . A 1^ ,P9nl..elfogadása mellett elhatározzák., hosv 2^ n-rr 

szolidaritási tüntetést szerveznek Lengyelország mellett/'
Este ülésezik a Petőfi Kör vezetősége, 'javasolia a KV 

összehívását Iíagy Imre és mások bevonását a vezetésbe Rá- 
kosi kizárását a KV-ből és más funkcióiból, Farkas Mihály 
ugyenek nyílo tárgyalását, a Petőfi Körre vonatkozó korábbi
zettÍ1tüSf°St felü^ iza^-L~tát* után a másnapra tervezett tüntetésen való részvétéi mellett döntenek.
-i-r-nv v i ? 0SZ újjáalakított választmánya elhatározza az ujság- 
Ha?asztiSslndor?anak 033zehlváaát• A szövetség uj elnöke;

1956. október 2]3.
'NéE-Uái í3Va3zi seregszemle cimü. vezércikkel üdvözli

'iuSVanakkor uz MTI híreként megjelen- teti az Iroszovefcseg közleményét, miszerint a Szövetség egyet
ért a lengyelországi változásokkal, de nem helyesli a tüntetést

13

14
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A reggeli órákban visszaérkezik Jugoszláviából a magyar 
párt- és kormányküldöttség. Azt követően azonnal ülésezni kezd 
a kibővített PB. A rádió déli 1 órakor közli, hogy a felvonu
lást a belügyminisztérium nem engedélyezi, majd 14 óra 30 perc
kor, hogy mégis engedélyezi. A délelőtt folyamán egymást érik 
a küldöttségek a pártközpontban és a belügyminisztériumban.

A Szabad Nép szerkesztőségének küldöttsége Horváth Már
ton főszerkesztő vezetésével'a PB elé terjeszti politikai kö
veteléseit.

A DISZ vezetése is támogatja a tüntetést és felkéri az 
ifjúságot, hogy akadályozza meg a provokációs kísérleteket. 
Valamennyi egyetemen permanens gyíilésezés folyik.

Az írószövetség titkársága határozatot hoz, amelyben 
alapos személyi változásokat, Nagy Imre kormányba való bevoná
sát és nemzeti egységprogram kidolgozását követeli a KV-től.

Nagy Imre, aki egy badacsonyi szüretről 22-én éjszaka 
ért vissza a fővárosba, délelőtt Losonczy Géza lakásán megbe
szélést tart Losonczyval, Haraszti Sándorral, Újhelyi Szilárd
dal, Vásárhelyi Miklóssal, Jánosi Ferenccel és Glmes Miklós
sal. A válság megoldását olyan uj vezetésben látják, amelyben 
Nagy Imre a miniszterelnök, Kádár János az első titkár. A tün
tetés helyességét illetően a résztvevők véleménye megoszlik, 
Nagy Imre egyértelműen ellene foglal állást. Ezt követően 
Nagy Imre és a többiek között napokra megszakad a kapcsolat.

A délután 3 órakor kezdődő tüntetés a Petőfi-szobortól 
indul. Itt Sinkovits Imre, mintegy 10 ezer ember előtt elsza
valja a Nemzeti dalt,egy diák felolvassa a 16 pontot. A menet 
egyre hatalmasabbra duzzadva a Kossuth Lajos utca, Bajcsy-Zsi- 
linszky ut, Szent István körút útvonalon jut el a Margit hidon 
át a Bem-szoborig. A műegyetemisták a budai Duna-parton vonul
nak. A felvonuláson először^lengyelbarát és pártellenzéki jel
legű, továbbá Rákosi és Gerő ellenes jelszavakat kiáltoznak, 
később a szovjet csapatok hazarendelését kezdik követelni, ki
vágják a zászlókból a szovjet mintájú cimert, néhány helyen 
már leverik az ötágú csillagot. A Bem-szobornál Veres Péter 
felolvassa az irók kiáltványát, Bessenyei Ferenc elszavalja a 

- Szózatot, egy lengyel iró üdvözli a gyűlést.
A Bem-szobortól a Kossuth Lajos térre, a Parlamenthez 

. vonul a —  becslések szerint - már 200 ezer ember. A diákokhoz
tömegesen csatlakoznak a délelőtti műszakból hazatérő munká
sok. Erdei Ferenc megpróbál beszélni, de szavait elnyomja a 
tömeg. Követelik, hogy Nagy Imre szóljon, de ő csak a párt
vezetés hivására megy a Parlamentbe. A tömeg mintegy 2 órás 
tüntetése után beszedet ”Elvtársak:' megszólítással kezdi,

; mire^a válasz: ;’Nincs elvtárs S:i Csalódást okozó rövid be
szédében közli, hogy a problémákat a párton belül kell meg
oldani és vissza kell térni az 1953-as kormányprogramhoz.
A tömeget hazatérésre szélitja fel. A tüntetők uj követelése: 
holnap sztrájkot!

Este a tüntetők egy része a Dózsa György útra vonul és 
ledönti a Sztálin-szobrot. A tüntetők másik része a Rádióhoz 
vonul, a 16 pont beolvasását követelve. A hatalmasra nőtt 
tömeg, mivel követelését nem teljesitik, a Rádió birtokba 
vetelére törekszik.
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Gerő este 8-kor közvetített rádióbeszédében ̂ magabiztos

nak mutatkozik, semmilyen engedményre nem hajlandó, a megmoz
dulásokat ellenséges, soviniszta, nacionalista megnyilvánulás
ként bélyegzi meg.

Este a tömeg megostromolja a Szabad Nép székházét, mi
közben a lap szerkesztő bizottsága permanensen ülésezik. A je
lenlévő Révai Józsefet - aki már korábban a tüzparancs kiadá
sát szorgalmazta - Gimes Miklós és Lőcsei Pál ellenzéki újság
írók a hátsó kijáraton mentik ki.

Este 9 körül - máig tisztázatlan körülmények^között - 
fegyveres harc kezdődik a Rádiónál. Éjszakain Rádió^vedelmere 
érkező piliscsabai ezred katonái az ostromlók oldalára állnak 
vagy átadják fegyvereiket.

A rádió 24-én hajnalban az ostromlók kezére kerül, ekkor 
az adást Laki-hegyre telepitik, később, a nap folyamán a Par
lamentbe helyezik át a stúdiót. Mindkét oldalon sok az áldozat, 
az őrség parancsnokát, egy AVH-s őrnagyot, megölik, az elfogott 
védőket /katonák és karhatalmisták/ szabadon engedik, a sebe
sülteket kórházba szállítják.

Este összehívják a Központi Vezetőség rendkívüli ülését, 
amely az éjszaka folyamán - Nagy Imre jelenlétében^- dönt 
személyi változásokról és keresi a válság megoldásának eszkö
zeit .

Az éjjel folyamán szovjet harckocsi-alakulatok vonulnak 
be Budapestre. Behívásuk pontos körülményei mindmáig tisztázat
lanok, de bizonyosnak latszik, hogy már délutántól kezdve^Gero 
és Andropov, ill. Gerő és Hruscsov telefonon^több ízben tár
gyaltak a szovjet beavatkozás szükségességéről ill. lehetősé
géről.

A beavatkozásra vonatkozó magyar kóróst tartalmazó hi
vatalos dokumentumot .utólag, antedatálva nem Nagy Imre, hanem 
Hegedűs András Írja alá.
19_56. október 23/24■
Apró Antal elnökletével Katonai Bizottság jön /létre. Tagjai; 
Fehér Lajos, Földes László, Kovács István vezérőrnagy, Mező 
Imre.

A Katonai Bizottság megkísérli koordinálni a fegyveres 
felkelés leverésére tett próbálkozásokat.

A MOHOSZ Partizán Tagozatának aktivistáiból fegyveres 
különítményt alakítanak.

Támadások érik a telefonközpontokat, a nyomdákat, s 
fegyverszerzés céljából néhány közismert fegyvergyártással is 
foglalkozó üzemet, valamint késő éjszaka rendőrőrsöket, a la
kossággal is kapcsolatban álló félkatonai és katonai intézmé
nyekét, a MOHOSZ /Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetség,^az 
MHSZ elődje/ -helyisegeket, ill. kiegészítő parancsnokságo
kat. Már a délutáni tüntetés során is csatlakoznak katonák a 
tömeghez /egyebek közt a Petőfi Tiszti Akadémia_hallgatói/. 
később a kivezényelt sorkatonaság egy része a tüntetők, ill. 
a Rádiót ostromlók oldalára áll.
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8 óra 13 perckor a Rádió közli: a Központi Vezetőség első tit
kárának megbízatásában megerősítette Gerő Ernőt. A miniszter- 
elnök Nagy Imre, Hegedűs András első miniszterelnök-helyettes 
lett.

A KV uj titkársága: Donáth Ferenc, Kádár János és Kállai
Gyula.
A PB tagjai: Köböl József, Nagy Imre, Szántó Zoltán. 

u,j póttagja: Losonczy Géza.
A KV uj tagja még: Lukács György és’Mynnich Ferenc.
A PB-ből kimaradt: Ács Lajos, Bata István, Melcis József,

Piros László, Révai József, Szálai 
Béla.

Közzé teszik a KV felhívását. Gyülekezési tilalmat és 
először, 9 óra 20 perckor 14 óráig, majd délután 16 óra 30 
perckor 18 órától reggel 6-ig tartó kijárási tilalmat rendel
nek el.

8 óra 45 perckor Nagy Imre miniszterelnöki rendelkezése
ként beolvassák a rádióban a statáriumot. /Aki 14 óráig, majd 
a későbbi közleményekben 18 óráig leteszi a fegyvert, mentesül 
a felelősségrevonás alól./

Budapesten leáll a termelés, szünetel a tanitás. A vona
tok még közlekednek, a viz-, áram-, gázszolgáltatás és a te
lefonhálózat a következő hetekben is nagyjából folyamatosan 
működik. Bár az élelmiszerüzletek nem nyitnak ki, a harci szü
netekben - lakossági kezdeményezésre - spontán szerveződéssel, 
többnyire fegyelmezetten kiárusítják a boltok készleteit, a 
pékek dolgoznak és közvetlen árusítással biztosítják a kenyér- 
ellátást .

A rádió reggel 9 órakor tudatja, hogy a szovjet alakula
tok a kormány kérésének eleget téve közreműködnek a rend hely
reállításában .

Délelőtt a BM Roosevelt téri épületét mintegy 120 főnyi 
felkelő csoport támadja meg. A tűzharc során sokan halnak meg.

A rádió környékén folytatódnak a harcok. Délután kigyul
lad a Nemzeti Muzeum, leég ásványtára. A szovjet csapatok 25-én 
reggel foglalják el az épületet.

A főváros több csomópontjain kialakulnak a felkelő cso
portok centrumai: Széna tér /Szabó János - Szabó bácsi - gép
kocsivezető vezetésével/, Baross tér /Nickelsburg László ktsz- 
vezető vezetésével/, Corvin köz /'a Pongrátz fivérek - mind
ketten agronómusok - vezetésével/, Mester utca /Bárány János 
munkás vezetésével , Tűzoltó utca /a kommunista Angyal István 
építésvezető, Csongovai Peer Olaf filmrendező és a kommunista 
Szirmai Ottó rádiós dramaturg vezetésével/, valamint a Boráros 
téren és a Móricz Zsigmond körtéren. A főváros külső kerületei
ben a két legjelentősebb fegyveres csoport Csepelen és Újpes
ten alakul meg.

Budapestre érkezik Mikojan és Szuszlov.

1956. október 24.
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12..°ra 1°,Perckor Hagy Imre beszéde a rádióban. A har
cok beszüntetésére,, nyugalomra hiv fel és a kormányprogram megvalósítását Ígéri.

A^Iíagy Imre—beszéd elhangzása után a rádió sorozatban 
közli közéleti személyiségek és különböző szervezetek nyuga
lomra szólító beszédét, nyilatkozatát. Megszólal /az elhangzás 
sorrendjében/ Tildy Zoltán, Szepesi György, Szakasits Árpád, 
Erdey-Gruz Tibor, Horváth Richárd /a katolikus papok békebi
zottságának elnöke, , Grósz József, Nyilatkoznak: a Magyar Nők 
Országos Tanácsa, az Országos Béketanács, a SZOT Elnöksége, a 
Petőfi Kör vezetősége, a MUOSZ elnöksége, a DISZ KV, valamint 
gyárak, egyetemek.

Délután az Egyesült Izzóban megalakul a főváros első 
munkacstanácsa.
, Este 20 óra 45 perckor Kádár János beszél a rádióban, 
eles szavakkal ellenforradalmi, reakciós felkelésként Ítéli 
el a megmozdulásokat.

Október 23-án és 24-én hivatalos statisztikák szerint::: 
Budapesten közel 250-en esnek a harcok áldozatául, több mint 
90 fő a VIII. kerületben.

“ Győrött Földes Gábor kommunista színházi rendező ki
sebb _ tüntetést 'szervez . Este kiszabadítják a börtönből a poli
tikai foglyokat, az AVH sortüzében 4 ember meghal.

- Miskolc - a DIMÁVAG-ban munkástanács alakul.
1956. október 2_5.
A rádió nem sokkal 6 óra 30 perc előtt minisztertanácsi köz
leményt olvas be; az ellenforradalmi puccskísérletet felszá
molták.

Délelőtt tüntetők vonulnak a Parlament elé. Szovjet tan
kok legénységével barátkoznak. 11 óra körül a Parlamenttel 
szembeni Földművelésügyi Minisztérium tetejéről és a környék 
más épületeiről karhatalmi alakulatok tüzet nyitnak a tömegre.
A halottak száma megközelíti a 300-at, a sebesülteké mée- ennél 
is jóval nagyobb. A tömegmészárlás végrehajtóinak kilétere 
mindeddig nem derült fény. Az utólagos hivatalos verzió el
lenforradalmi provokációt emleget, de ennek alátámasztására 
semmilyen bizonyítékot nem közöltek.

A pártvezetés, a Mikojannal és Szuszlowal folytatott 
tárgyalások után, újabb személyi változásokról dönt; 12 óra 
32 perckor a rádióban felolvassák a MDP PB közleményét; a KV 
felmentette Gerő Ernőt, és Kádár Jánost választotta első tit
kárrá .

Itt és a továbbiakban a hivatalos adatokat a KST !,Szigoruan 
titkos" 1957- május 15-i, 100 példányban megjelent kiadvá
nyából /Az október 23-ai és az azt követő eseményekkel kap
csolatos sérülések és halálozások/ vesszük.
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A pártvezetéség lényegében folyamatos ülésébe délután 
bekapcsolódik Donáth és Losonczy, akik a 23-ról 24-re virradó 
éjszaka óta lakásukon^tartózkodtak. Nem fogadják el az esomé- 
nyek ellenforradalomként való értékelését, fegyverszünetet kö
vetelnek es a felkelőkkel való tárgyalást, politikai kibonta- 
kozást. Politikai elhatározásukról és lemondásukról levélben 
tájékozhatják a MDP KV-t. Gerő leváltásának hatására mégis 
reszt vesznek a KV 26-i ülésén. A KV három ellenszavazattal 
/JJonaoh, .uosonczy, Horváth E./ elutasítja javaslatukat. Donáth 
es Losonczy a továbbiakban nem vesznek részt a KV tevékenységé- 
oen; Kadar János keresere nem mondanak le tisztségükről, maid 
elhagyjak a KV székházát. A KV ülésén a katonai bizottság ■ tag— 

P011!1^'- ot’íonzivat indítanak; a felkelés katonai leveré
sei Követelik es közlik, hogy a HM pincéjében 600 foglyot őriz-XlC’ll. o

Délután 15 óra 1̂5 perckor Kádár, majd Hagy Imre rádió- 
beszedet mondanak. Jíádar szerint a 23-i felvonulás békésnek 
inauit, a résztvevők többsége becsületes célokért lépett fel 
de a bekapcsolódott ellenforradalmárok a népi demokrácia elleni 
fegyveres tamadassa változtatták a tüntetést. Hagy Imre is ha
sonlóan ̂ nyilatkozik; a rend helyreállitása utánra reformokat
s Xj tárgyalásokat helyez kilátásba, a szovjet csapatok visz- szavonasarol.
n , - b ö l c s é s z k a r á n  megalakul az Egyetemi Forradalmi 
Mérei^erenc2* Veze’toi' ?czsár István egyetemi tanársegéd és

Megjelenik az Igazság, ,a forradalmi magyar ifjúság lap- 
ja. az addigi partoktól es regi politikai csoportosulásoktól 
független lapot Obersovszky Gyula szerkeszti.
M , földvári^Rudolf megyei párttitkár élére áll a Diósgyőri 
Munkás Bizottság kezdemenyezesének, és delegációt vezet Buda
pestre, ahol átnyújtja a kormánynak 21 pontos követelésüket.'

Maiéter Bál ezredes felső parancsra öt páncélossal a 
parancsnoksaga alá tartozó és a felkelők ostromolta Kilián 
^aktanyaba vonul. A következő három nap folyamán felveszi a 
kapcsolatot a Corvin-közi felkelőkkel és fegyverszünetet kötv 0 XLlxC o
tnk qÍüJy?nrharC?  a különböző ̂ részein. A magyar halot-
S t S  ! irTTT9 aT$0S?ux5-rí?ri verenSzest nem számítva nagyobb részük a VIII., IX. .es XIII. kerületben esik a harcok áldozatául .
.1956. október 26.
XII. Pius pápa enciklikát ad ki, amelyben támogatja a felke
lést, imat^rendel el a mielőbbi győzelemért. A nyugati kormá
nyok, így msenhower amerikai elnök első üdvözlő nyilatkozatai is elhangzanak.

Az egész országra kiterjednek a harcok, tüntetések, 
hzen a napon Budapesten valamivel több mint 120-an, vidéken 
103-an halnak meg a harcok, lövöldözések során.
+oriav OovSZ,tr^ik -ál^alán,01ssá válik’ sorra alakulnak a munkás- tanácsok, vidéki varosokban a forradalmi bizottságok. Győrött
£Zt^ any±tas a Nemzeti Tanács kezébe kerül. Miskolcon a kar
hatalom af-nelozo napon letartóztatottak szabadon bocsátását

- 33 -



w

- 34 -

követelő tüntetők közé lövet. Több mint 10-en meghalnak. A fel
dühödött tömeg 6 vagy 7 rendőrt, ill. ÁVH-st meglincsel. /A 
harcok miskolci áldozatainak száma ezen a napon 18./

Budapesten a legsúlyosabb harcok a Kilián laktanya kör
nyékén folynak. A IX. kerületben összesen 43-an esnek el.

Délután 16 óra 15 perckor a rádió közli az MDP KV nyi
latkozatát, amely drámai" hangon szól a magyar néphez. Uj nem
zeti kormányt, a függetlenség és az égyenjoguság^alapján foly
tatandó magyar-szovjet tárgyalásokat, üzemi munkástanácsi vá
lasztásokat, béremeléseket, gazdaságirányítási, agrárpolitikai, 
népfront-politikai változásokat Ígér. Mindezek feltételeként 
a fegyveres harc beszüntetését szabja meg. A fegyveres harc 
minden résztvevőjének amnesztiát hirdet, ha este 10-ig leteszik 
a fegyvert. A felkelőkre alkalmazott korábbi pejoratív minősí
tések elmaradnak, de a tovább harcolók kíméletlen megsemrnisi- 
tését helyezik kilátásba.

Két nap szünet után ismét megjelenik a Szabad Nép.
Győrött Szigethy Attila állami gazdasági igazgató, volt 

parasztpárti politikus, országgyűlési képviselő, Földes Gábor 
/színházi főrendező/ és Kéri József /megyei főügyész/ megalakít
ják a győri nemzeti tanácsot. Elnöke. Szabó György /szociál
demokrata/, elnökhelyettese Szigethy Attila.

Tüntetés Mosonmagyaróváron. A határőrlaktanyából sortü- 
zet adnak a tömegre, több, mint 100-an meghalnak. Szigethy 
Attila utasítására Földes Gábor és vele egyidőben^honvédségi 
alakulatok sikertelen kísérletet tesznek a rend békés helyre
állítására. /Földest 1957-ben halálra Ítélik és kivégzik./

Szegeden e.z előző nap megalakult Forradalmi Diákbizott
ság békésen elfoglalja a középületeket, laktanyákat és szer
kesztőségeket. Munkástanácsok alakúinak.
1956. október 27 -
11 óra 13 perckor a rádió ismerteti a kormány uj összetételét.
A változásba koalíció irányába tett óvatos lépés. A 25 tagú 
kormánynak 11 uj tagja van: Gyenes Antal, Janza Károly, Kiss 
Árpád, Kovács Béla, Kossá István, Lukács György, Münnich Fe
renc, Nezvál Ferenc, Ribiánszky Miklós, a pártonkivüli Babics 
Antal, továbbá államminiszterként a kisgazdapárti Tildy Zol
tán és Kovács Béla.

Fontos változást jelent, hogy a fegyveres tárcák élére 
is nem kompromittálódott, uj miniszterek kerülnek.^Az anti- 
sztálinista értelmiség bekapcsolódását jelenti Lukacs György 
és Gyenes Antal kinevezése.

Vas Zoltán a közellátási kormánybizottság elnöke.
A Katonai Bizottság tervet dolgoz ki a Corvin-lcözi fel

kelőközpont felszámolására. Mivel a tervezett a k c i ó a  köz
pont légi bombázása vagy felrobbantása a csatornán át - pol
gári lakosok halálát okozta volna, továbbá katonailag értel
metlen és politikailag káros lett volna, Nagy Imre a terv 
végrehajtását megtiltotta.

Információk szerint illetékes szovjet és magyar katonai 
vezetők megbeszélésén arra a következtetésre jutottak, hogy 
az adott erőkkel a felkelés fegyveres felszámolása lehetet-
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len, ezért politikai megoldást kell találni.
.Nagy Imrét régi híveiből és néhány munkásból álló kül

döttség keresi fel /Ácséi Tamás, Gimes Miklós, Józsa Péter, 
Lőcsei Pál, Szilágyi József és mások/, hogy meggyőzze- a poli
tikai irányváltoztatás szükségességéről. Nagy Imre utal arra, 
hogy fontos döntések vannak előkészületben.

A váci börtön rabjainak kiszabadítása.
, A fővárosban a legtöbben a VIII. kerületben, vidéken 

Bacs-kiskun megyeben /31-en/, elsősorban Kecskeméten és Tisza- 
kecsken veszítik életüket.
1956. október 28.
A reggel megjelenő Szabad Nép :'Hiven az igazsághoz11 c. cikke 
már eltávolodik az előző napok eseményeinek sommásan ellenfor
radalmi, fasiszta puccskísérletként való megbélyegzésétől.
, Nagy Imre reggel a szovjet nagykövetségen Andropowal 
es feltehetően Mikojánnal tárgyal. A pártközpontba való visz- 
szaterese után radikális változtatás következik be a párt po
litikájában, vezetésében és az események értékelésében.

A legkompromittáltabb vezetőket /Gerő, Hegedűs, Bata, 
Piros/ hozzátartozóikkal még aznap Moszkvába szállítják.

Az MDP KV beszünteti tevékenységét, és 6 tagú pártelnök- 
seg alakul Kádár János elnökletével. Münnich Ferenc, Kiss Ká
roly, Apró Antal, Szántó Zoltán, Nagy Imre részvételével.

13 óra 20 perckor Nagy Imre azonnali tűzszünetet rendelel.
17 óra 25 perckor rádióbeszédében nemzeti demokratikus 

mozgalomnak nyilvánítja az előző napok megmozdulásait, beje
lenti a szovjet csapatok azonnali kivonását Budapestről, a 
tárgyalások megkezdését a szovjet haderők teljes kivonásáról, 
az AVH megszüntetését, az amnesztiát, a Kossuth cimer beveze- 
teset, március 15. nemzeti ünneppé nyilvánítását, az általá
nos fizetésemelést, bér- és normarendezést, az erőszakoskodás 
megszüntetését a tsz-mozgalomban.

A Budapesti Pártbizottság Köztársaság téri székházában 
katonai csoportot állítanak fel. A Katonai Bizottság szembe
fordul a pártvezetéssel és katonai diktatúra tervét dolgozza 
ki /Czinege Lajos, HázáigJenő stb./. A tervezett puccs célja 
a teljes politikai vezetés és a központi pártapparátus felszámolása.
, Az ELTS központ--, épületében megalakul a Magyar'Értelmi

ség Forradalmi Bizottsága a volt pártellenzéki értelmiség be
folyása alatt álló szervezetek /írószövetség, MUOSZ, Egyetemi 
Forradalmi Diákbizottság % NEKOSZ, Petőfi Kör stb./ összefogó 
testületéként. Vezetői: Adám György és Markos György.

A Budapesti Rendőr Főkapitányság épületében, főként az 
egyetemi Forradalmi Diákbizottság kezdeményezésére megalakít
ják a Nemzetőrséget, mint az uj kormányhoz hü, szervezett 
karhatalmat.
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Dudás József a II. kerületi Tanácsházbán megalakítja a 
Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmányt, mint a felkelésből ki
növő első kormány-ollenes politikai és fegyveres csoportosu
lást.

A nyugati nagyhatalmak kérésére összeül az ENSZ Bizton
sági Tanácsa a magyar kérdés megtárgyalására. A Szovjetunió 
tiltakozást jelent be, Jugoszlávia tartózkodik.

Felfüggesztik a kijárási tilalmat, de a gyülekezés to
vábbra is tilos.
1956. október 29.
A szovjet csapatok megkezdik kivonulásukat Budapestről, de a 
Kilián laktanya környékén még összecsapásokra kerül sor. Bu
dapesten valamivel több mint 20, vidéken 10 halottja van a 
harcnak.

Münnich belügyminiszter bejelenti az ÁVE feloszlatását, 
uj, egységes demokratikus rendőrség szervezését.

Tito levelet intéz az UDP elnökségéhez: üdvözli az uj 
vezetést és annak október 28-i állásioglalását,de figyelmeztet 
arra, hogy a magyarországi események^összefüggnek a nemzetkö
zi szocialista mozgalom ügyével és véget kell vetni a véron
tásnak, meg kell védeni az ország szocialista jövőjét. Hason
ló üzenet érkezik Gotnulka és Cyrankiewicz lengyel vezetőktől 
is. Velük ellentétben az NDK, a bolgár, a román és a csehszlo
vák sajtó ellenségesen interpretálja az eseményeket.

Nagy Imre átteszi székhelyét a Parlamentbe, és ezzel a 
pártközpont helyett a Parlament lesz az ország politikai köz
pontja.

Szilágyi József és Széli Jenő megszervezik a miniszter- 
elnöki titkárságot. Régi hiveinek többsége ismét Nagy Imre 
mellé áll és tevékenyen részt vesz a kormányzat munkájában.

A Szabad Nép Hajnalodik cimmel közöl vezércikket, amely 
Nagy Imre előző esti beszédének szellemében üdvözli a felke
lést.

A Szabad Nép Válasz a Pravdának cimmel közli Molnár Mik
lós cikkét, amely élesen visszautasítja a szovjet pártlap "A 
népellenes kaland összeomlása Magyarországon" c. cikkének ál
lításait.

Délután a Rádióban elszavalják Benjámin László Elesettek 
és Tamási Lajos Piros a vér a pesti utcán c. versét /a két ver 
set az Irodalmi Újság november 2-i száma közli/.

A vasutasok követelésére lemond Berbics Lajos és helyet
te Csanádi György lesz a közlekedési és postaügyi miniszter.

A kormány és a pártelnökség összetétele ellen tiltako
zások érkeznek az ország számos vidékéről a forradalmi és 
diákbizottságoktól valamint a munkástanácsoktól.

A Szabad Európa Rádióban Bell ezredes, Borsányi Julián 
az éppen megkötött tüzszünet el nem fogadására biztatja a 
felkelőket. A következő napokban a SZER folytatja a Nagy Im
re személye és kormánya elleni és Mindszenty melletti han
gulatkeltést .
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Ózdon a nemzetőrök elfoglalják a rendőrség épületét. Az 
ellenük támadó rendőrökkel és AVH-sokkal szemben a munkások 
védik meg őket. AVH-sokat és rendőröket lincsel meg a tömeg.

Az államosított Szuezi csatorna körüli válság háborúba 
torkollik, Egyiptom illetve Izrael, Anglia és Franciaország 
között. A konfliktus részben eltereli a figyelmet a magyar 
eseményekről.
1956. október 30•
A szovjet ko-rmány nyilatkozatot ad ki a szocialista országok 
közti kapcsolatokról. Ez egyebek közt megállapítja: !'A rend
ellenességek és hibák következtében lekicsinyelték az egyen
jogúság elvét a szocialista államok viszonylatában”. A Szov
jetunió kész megvitatni a tanácsadók /minden fontos intézmény- 
ház és a fegyveres erőkhöz delegált szovjet kiküldöttek/ visz- 
szahivásánakgügyét, hajlandó megvizsgálni a Varsói Szerződés 
értelmében más országokban állomásozó szovjet csapatok hely
zetét. Magyarországon - állapítják meg - a dolgozók jogos moz
galmához ellenforradalmi erők csatlakoztak, akik a földesúri, 
kapitalista rendszert akarják visszaállítani. A szovjet ala
kulatokat, amikor a magyar kormány kéri, kivonják Budapestről, 
készek tárgyalni a csapatok magyarországi teljes kivonásáról 
is.

Reggel leváltják Kovács Istvánt, a budapesti PB első 
titkárát és Köböl József kerül a helyére.

A Budapesti Pártbizottság Köztársaság téri épületét, 
amelyet az utca a feloszlatott ÁVH és a pártapparátus forra
dalomellenes központjainak tartott, fegyveres csoportok, mint
egy három órás harc után elfoglalják, miután az ostromlottak 
megsegítésére érkező hat honvédségi tank átáll a támadók ol
dalára. A véres harc után az elfogott védők közül 24 főt meg
lincselnek. Az áldozatok között van Asztalos János és Papp 
József honvédezredes, valamint Mező Imre, a pártbizottságnak 
már korábban is Nagy Imrével rokonszenvező titkára, aki a 
kórházban belehal sérüléseibe. A pártházat védő mintegy 80- 
100 fő többsége túléli a támadást és a lincselést.

Délután 14 óra 30 perckor Nagy Imre rádióbeszédben be
jelenti az egypárt rendszer megszüntetését és a demokratikus 
koalíciós kormányzás felélesztését. A bejelentés a Budapesten 
tartózkodó mikóján és Szuszlov hozzájárulásával történik. A 
kormányon belül szükebb kabinet létesül Nagy Imre, Tildy Zol
tán, Kovács Béla, Erdői Ferenc, Kádár János, Losonczy Géza 
és a Szociáldemokrata Párt által később kijelölendő személy 
részvételével. Kádár Jánost és Losonczy Gézát államminiszter
ré nevezik ki. A kormány elismeri a forradalom által létre
hozott demokratikus, helyi önkormányzati szerveket. Tildy 
Zoltán bejelenti a begyűjtési rendszer megszüntetését. Er
dei Ferenc után Kádár János is teljes egyetértését fejezi ki 
a többpártrendszerrel.

A rádió e naptól Szabad Kossuth Rádió illetve Szabad 
Petőfi Rádió néven sugározza adásait.

Nagy Imre este 19 óra 50 perckor beszédet mond a rádió
ban: "A^magyar nemzeti kormány a magyar nép és a történelem 
előtt mély felelősségérzettől áthatva, a magyar nép milliói
nak osztatlan akaratát kifejezve kinyilvánítja a Magyar Nép-
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köztársaság semlegességét." Az ország igaz barátságban kíván^ 
élni szomszédaival, a Szovjetunióval és a világ valamennyi né
pével.

Andropov kezdeményezésére először Miauieh Ferenc, majd 
az ő közvetitésével Kádár János is a szovjet nagykövetség épü
letébe megy. Kádárt a következő két nao folyamán az MSZMP ve
zetősége, a kormány és felesége is eltűntnek tekinti.

Este elhangzik a rádióban Kádár János beszéde:^"Népünk 
dicsőséges felkelése lerázta a nép és^as ország nyakáról a 
Rákosi-uraImát, kivivta a nép szabadságát és_az_ország függet
lenségét, amely nélkül nincs, nem lehet szocializmus." Az el
ső sorokban küzdő kommunistákra, Írókra, újságírókra, egye
temistákra, a Petőfi Kör fiataljaira hivatkozva mondja: "Büsz- 
kékxvagyunk arra, hogy a fegyveres felkelésben, annak veze
tésében becsülettel helyt .álltatok...11 A harc nem azért folyt, 
hogy a munkásosztály kezéből kivegyék a gyárakat, a paraszt
ságéból a földeket, hanem a demokrácia alapvető vívmányaiért. 
Bejelen-ti, hogy a kommunisták uj pártjaként megalakul a Ma
gyar Szocialista Munkáspárt. Az alapitó kongresszus előkészí
tésére Donáth Ferenc, Kádár, Kopácsi Sándor, Losonczy, Lukács 
György, hagy Imre, Szántó Zoltán összetétellel Intéző Bizott
ság alakult. A párt lapja a Népszabadság. Kádár felhívással 
fordul az uj demokratikus pártokhoz, elsősorban a Szociálde
mokrata Párthoz, hogy minden erővel szilárdítsák meg a kor
mányt, küzdj éle le a fenyegető ellenforradalom és a külső be
avatkozás veszélyét.

A beszédet, melyet - információink szerint - Horváth 
Márton, Gimes Miklós és Haraszti Sándor fogalmazott meg, a 
reggeli órákban vették lemezre. Esti elhangzásakor Kádár mar 
nem tartózkodik a Parlamentben.

Az Országházban tanácskoznak a Szakszervezetek Orszá
gos Bizottsága, a budapesti munkástanácsok és a forradalmi^ 
erők képviselői, majd este újra összeülnek az Epitok Székha
zában. A kormány nevében Erdei Ferenc és Vas Zoltán beszel, 
javaslatukra a megjelentek felhívást bocsátanak ki a munka^ 
ujrafelvételére. Ennek nyomán már másnap sok helyütt végeter 
a sztrájk.

Széli Jenőt a Rádió kormánybiztosává, Tamási Lajos írót 
a helyettesévé, Vásárhelyi Miklóst a kormány sajtófönökévé,  ̂
Márton András ezredest Budapest külső védelmének parancsnoká
vá nevezik ki.

A Népszava ismét az SZDP központi lapjaként jelenik meg. 
Felelős szerkesztője Révész Mihály.

A SZOT elnökségének lemondása után megalakul a Magyar 
Szakszervezetek Országos Szövetsége. Lapja a Népakarat.

Újra indul a Kis Újság, a Független Kisgazda- Földmun
kás- és Polgári Párt lapja. Felelős szerkesztője Futó Dezső.

A Szabad Ifjúság helyett'Magyar Ifjúság címen jelenik 
meg az ifjúmunkások forradalmi bizottságának lapja.

- Megalakul a Keresztény Magyar Párt Zajgóvári Károly el
nökletével .

Megalakul a Keresztény Front. Vezetője Soltész Jenő.
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Az Uránia moziban 1500 fos gyűlésen megalakul a volt 
politikai foglyok országos szövetsége /POFOSz/.

Szántó Zoltán és Losonczy Géza az MSZMP Intéző Bizott
sága képviseletében kapcsolatba lépnek a budapesti jugoszláv 
nagykövettel. Dalibor Szoldatics-csal és elvileg megállapod
nak, hogy szükség esetén Nagy Imre és köre számára a követség 
menedeket nyújt.

Mlndszenty József rádiónyilatkozata: Most tájékozódom, 
két napon belül a kibontakozás útjáról személyes szózatot in
tézek a nemzethez.

Ravasz László református püspök rádióbeszédet mond a 
Református Egyház nevében.

Hruscsov, Molotov, Malenkov a magyarországi fegyveres 
beavatkozást előkészítendő a szovjet-lengyel határon lengyel vezetőkkel konzultál.
1956. november 2.
Az összetűzések gyakorlatilag az egész országban megszűnnek.

Megjelenik a Népszabadság, az MSZMP központi lapja Ha
raszti Sándor szerkesztésében. Helyettese Fehér Lajos.

Megkezdődik az MSZMP szervezése Donáth Ferenc irányításával .
Nagy Imre többször is hivatalosan tiltakozik a szovjet 

csapatok beözönlése ellen. Kinevezik a szovjet hadsereg ki
vonásának ̂ részletéiről tárgyaló magyar delegációt: Erdei Fe
renc, Maletör, Kovács István vezérőrnagy, Szűcs Miklós ezredes.

A magyar kormány kormányküldöttséget neves ki. /Veze
tője Losonczy Géza, tagjai Kővágó József', Márton András, Far
kas Ferenc, Zentai Vilmos/, hogy Varsóban tárgyaljon a Szov
jetunió kormányküldöttségével a Varsói Szerződés felmondásá
nak végrehajtásáról valamint a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok kivonásáról.

Ugyanakkor a kormány szóbeli jegyzékben tiltakozik az 
aznap is folytatódó magyarországi szovjet csapatmozdulatok ellen.

, Á Biztonsági Tanács a magyar kérdés közgyűlésen történő 
megtárgyalása mellett foglal állást. 4-ére tűzik napirendre az ügyet.

Az Irodalmi Újság egyetlen forradalmi száma közli Né
meth László Emelkedő nemzet c. cikkét, Illyés Gyula Egy mon
dat a zsarnokságról c. versét, valamint Déry Tibor, Pálóczi 
Horváth György, Kassák Lajos, Kónya Lajos, Fodor József,
Füst Milán, Szabó Lőrinc, Hubay Miklós, Tamási Áron és mások Írásait.

„Á Fővárosi Nemzeti Bizottság a kisgazdapárti Kővágó 
Józsefet es a szociáldemokrata Bechtler Pétert, a koalíciós 
korszak egykori polgármesterét illetve helyettesét ismét 
megválasztja tisztségükbe.

A/Magyar Függetlenség hasábjain Dudás József is a mun
ka felvetelere szélit fel.
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A Magyar* Izraeliták Országos Irodája, a Hitközség Ideig
lenes Forradalmi Bizottsága és a Budapesti Rabbi-Kar a Rádió
ban a vallási szabadságát visszanyert magyar zsidóság nevében 
üdvözli a forradalom vívmányait.

Hruscsov és Malcnkov Bukarestben román, csehszlovák és 
bolgár vezetőkkel tárgyal a szovjet fegyveres beavatkozást 
előkészítendő. Éjjel Brioni szigetén Titoval, Kardeljjel, 
Rankoviccsal tárgyal. A jugoszláv vezetők hozzájárulnak a 
szovjet beavatkozáshoz. Hruscsov Münnichet^javasolja az uj^ 
vezetés élére* de jugoszláv javaslatra Kádár János személyé
ben egyeznek meg.

Kádár János szovjet területre, egy.későbbi beszédének 
utalása szerint Ungvárra érkezik.

Megindul az Uj Magyarország, a Petőfi /Nemzeti Paraszt-/ 
Párt lapja, Fája Géza és^Jócsik Lajos szerkesztésében. Á ve
zércikket Pártok és egység cimmel Németh László Írja.
1956. november 3«
Átalakul a kormány; miniszterelnök és külügyminiszter Nagy 
Imre, államminiszterek: Tildy, Kovács Béla, 3. Szabó István 
/Kisgazdapárt/, Bibó István, Farkas Ferenc /Petőfi Párt/, Ká
dár, Losonczy /MSZMP/, Fischer József, Kelemen Gyula, Kéthly 
Anna /Szociáldemokrata Párt/, valamint Maiéter Pál mint hon
védelmi miniszter. Az előző kormány valamennyi szakminiszte
rét felmentik.

A Parlamentben délelőtt megkezdődnek a magyar-szovjet 
tárgyalások a csapatkivonások részleteiről, a hősi emlékművek 
megóvásáról, az ünnepélyes búcsúztatásról. Megállapodnak, hogy 
a megbeszélések a szovjet parancsnokságon folytatódnak este 
10-kor.

Tildy Zoltán és Losonczy Géza nemzetközi sajtófogadása 
az Országházban, a szovjet-magyar tárgyalások állásáról, az 
ellenforradalmi veszélyről, az^1945 utáni változások /földre
form, államosítás stb./ megőrzéséről. Losonczy hitet tesz a 
forradalom vívmányai mellett és leszögezi, hogy a kormány nem 
fogja tűrni a kapitalizmus visszaállítását.

A Csepeli Munkástanács és az Újpesti Forradalmi Bizott
ság a sztrájk beszüntetése mellett dönt. Országosan előkészü
letek történnek a munka november 5-i, hétfői általános felvé
telére .

A Külügyminisztórium épületét, amelyet az éjszaka folya
mán Dudás József a Széna téri felkelők egy csoportjával el
foglaltatott, Király Béla, mint a Nemzetőrség főparancsnoka, 
a nap folyamán visszafoglalja, Dudást pedig átmenetileg őri
zetbe veszi.

A Petőfi Kör újjáalakítása, koalíciós alapon. Elnöke^ 
Jónás Pál. A kör hetilap, és Valóság címen folyóirat indítá
sát határozza el. A Szikra Kiadóból kivált Gondolat Kiadó a 
Petőfi Kör irányítása alá helyezi magát.

Mindszenty József rádiószózata este 8 órakor. Bejelenti: 
'•'Isten irgalmából ugyanaz vagyok, aki voltam.1' A kormányt 
csak "a bukott rendszer örökösei"-ként eraliti, ily módon két
ségbe vonva ennek legitimitását. A "lefolytatott harcot1' nem

- 40 -



- 41 -

forradalomnak, hanem szabadságharcnak minősiti, a szociális 
érdekektől helyesen és igazságosan korlátozott magántulajdon 
alapján álló társadalmat kiván. Homályos megfogalmazásban el
ismeri a földreformot, de a katolikus egyház kisajátított in
tézményeit visszaköveteli.

Este 10 órakor a kormány katonai küldöttsége a Magyar
országi Szovjet Haderők tököli Főparancsnokságán folytatja a 
délelőtti tárgyalásokat,a Malinyin tábornok vezette szovjet 
katonai küldöttséggel. Éjféltájt Szeröv tábornok a KGB veze
tője a tárgyalóteremben letartóztatja a magyar katonai kül
döttséget. /Néhány hét múlva Maiétert, Kovácsot és Szűcsöt 
átadják a magyar hatóságoknak, Erdeit szabadon bocsátják./

Este Nagy Imre középszintű román pártküidöttsóget fogad 
és késő éjszakáig tárgyal velük.
1956. november 4 .
A kora hajnali órákban Szoldatics megkeresi Szántó Zoltánt, 
és tájékoztatja Tito és Rankovics üzenetéről: a jugoszláv 
kormány menedéket biztosit Nagy Imrének és az általa javasolt 
személyeknek.

Kora hajnalban megkezdődnek a támadást ̂ előkészítő^szov
jet csapatmozdulatok, majd hajnalivá órakor általános támadás 
indul Budapest, a nagyobb városok és a fontosabb katonai ob
jektumok ellen.

Budapestet K. Grebennyik gárda-vezérőrnagy öt hadosz
tállyal támadja.

A támadásról, annak megindulásakor Király Béla tesz 
jelentést telefonon a Parlamentben tartózkodó Nagy Imrének. 5

5 óra 20 perckor Nagy Imre drámai hangú rádióbeszédet 
mond, amelyet kb. 8 óráig többször megismételnek: "Itt Nagy 
Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának el
nöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak ío-^ 
városunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsek 
a törvényes magyar kormányt. Csapataink harcban állnak. A kor
mány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ köz
véleményével . "

5 óra 35 perctől Nagy Imre beszédét valamennyi világ
nyelven is sugározza a Magyar Rádió. A beszéd szövegezésében 
Nagy Imrén kívül Donáth Ferenc és Tildy Zoltán is közreműköd
tek. A Parlamentben ekkor jelen volt még: Dobi István, Kris
tóf István, Rónai Sándor, Szilágyi József, Vas Zoltán.

5 óra 5 perckor a szolnoki rádió közli, hogy megalakult 
a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, amely a Szovjetunió^ 
fegyveres erőinek segítségével megkezdte harcát az ellenforra
dalom felszámolására. Először Münnich Ferenc négytagú /Apró, 
Kádár, Kossá, Münrich/ kormánylistát ismertet, a miniszter
elnök megnevezése nélkül. Később Kádár már miniszterelnökként 
olvassa fel kormánya felhívását és névsorát: Münnich, Ma
rosán, Dögéi Imre, Apró, Kossá István, Rónai Sándor,^Horváth 
Imre. Közülük többen, igy Marosán és Rónai is a rádióból 
értesülnek megbízatásukról.

5 óra 56 perckor Nagy Imre rádión visszatérésre szólít
ja fel a Tökölre távozott katonai küldöttséget.
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7 óra 14 perckor a kormány nevében a rádióban - orosz 

nyelven is - felkérik a Szovjet Hadsereget, hogy ne lőjenek.
7 óra 57 perckor Háy Gyula és felesége az írószövetség 

nevében a világ Íróihoz és a szellemi élet vezetőihez fordult 
segítségért magyar, angol, német és orosz nyelven.

8 óra 07 perckor a Kossuth Rádió adása zene közben meg
szakad.

Reggel 6 és 8 óra között a Jugoszláv nagykövetségre ér
kezik: Nagy Imre, Donáth Ferenc, Losonczy Géza, Lukács György, 
Szántó Zoltán az MSZMP Intéző Bizottságának tagjai, valamint^ 
Fazekas György, Haraszti Sándor, Jánosi Ferenc, Rajk Lászlóné, 
Szilágyi József, Tánczos Gábor, Újhelyi Szilárd, Vas Zoltán 
és családtagjaik. Összesen 43 személy kap menedékjogot.

Vásárhelyi Miklós, Nádor Ferenc ezredes, a légierők pa
rancsnoka és Erdős Péter egy Jugoszláv diplomata lakásán kap
nak menedéket.

Nagy Imre és Donáth Ferenc távozása után a Parlamentben 
maradiakhoz csatlakozik .Bibó István valamint í/Iindszenty, aki 
hamarosan átmegy az amerikai követségre és ott menedékjogot 
kap.

Bibó István mintha törvényes magyar kormány^egyetlen, 
az országgyűlés épületében maradt képviselője, kiáltványt fo
galmaz. Megállapítja: Magyarországnak nincs szándékában szov- 
Jetcllenes politikát folytatni, visszautasítja azt a vádat, 
hogy a forradalom fasiszta vagy antikommunista irányzatú lett 
volna. Felszólítja a magyar népét, hogy a megszálló hadsere
get vagy az esetleg felállított bábkormányt ne ismerje el.
A kiáltvány egy-egy példányát saját kezűleg adja át a főbb 
nyugati követségeknek.

A túlerő láttán a kormány és a katonai vezetés nem kí
sérli meg a fegyveres ellenállást.

Király Béla, miután tájékoztatta Nagy Imrét a katonai 
helyzetről, néhány tiszt kíséretében a Budai hegyekbe vonul.

Budapest védelmére reguláris alakulattal csupán a Mo
csári János alezredes parancsnoksága alatt álló esztergomi 
hadosztály maradványai tesznek kísérletet Pesterzsébet kör
nyékén.

A fegyveres ellenállást a megnövekedett létszámú felke
lő csoportok /elsősorban a Corvin köz, Széna tér, Pesterzsébet, 
Csepel/ folytatják.

A gerillaharcba szétszórt katonai egységek is bekapcso
lódnak.

A szolnoki kormány táviratot küld az ENSZ főtitkárának, 
kéri a magyar kérdés napirendről való levételét.

Szóidatics közli Nagy Imrével Tito és Rankovics üzene
tét, hogy híveivel együtt ismerje el a Kádár-kormányt. Az 
Intéző Bizottságnak a követségen tartózkodó 5 tagja ezt egy
hangúlag elutasítja.
195Ő . november 4-9.
Dunapenteléről, Vácról, Pesterzsébetről és azóta sem^meghatá
rozott más helyekről ellenállásra felszólító rádióadások
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hangzanak el- /Rákóczi Adó, Csokonai Rádió, Szabad Rajk Rádió, 
Róka Adó/
1956. november 5-
A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány felhívásban kér^segítsé
get a szocialista országok kormányaitól a rend, az élet nor
malizálódásának megteremtéséhez. A Szovjetunió üzenetben a- 
jánlja fel segítségét. A KGST-tagországok, Jugoszlávia és Kí
na pénz- és áruhitelei, ellenszolgáltatás nélküli szállítmá
nyai jelentős szerepet^játszanak a következő néhány kritikus 
hónap gazdasági nehézségeinek áthidalásában.

A szovjet csapatok parancsnoksága felhívást intéz a ma
gyar néphez, katonákhoz, tisztekhez; a Forradalmi Munkás-Pa
raszt Kormány felkérésére, a magyar nép barátaiként, érdekei
nek védőiként lépnek fel a reakció ellen.

Kopácsi Sándor budapesti rendőrfőkapitányt szovjet szer
vek őrizetbe veszik.

A retorziók kezdeteként becslések szerint néhány száz, 
az eseményekben szerepet játszott magyar állampolgárt Magyar- 
országgal határos szovjet területre- szállítanak és néhány hét
ig, főleg az ungvári börtönben, fogságban tartanak.

Egy szovjet tankról leadott lövéssel megölik a ^jugoszláv 
nagykövetség épületében tartózkodó Milovanov jugoszláv diplo
matát .
1956. no v emb_er_ 6_.
Megjelenik a Szabad Nép mint az MSZMP központi lapja. A Szol
nokon kiadott lapot a Kádár-Münnich vezetéstől elkülönítve 
Andics Erzsébet és Serei Andor szerkesztik és Budapesten szov
jet katonai teherautókról röplapként terjesztik.

Ismét megjelenik az Igazság, a magyar forradalmi ifjú
ság és a honvédek lapja. Harcokat jelent a Bosnyák térről, a 
Keleti-, Nyugati-, Déli- és Józsefvárosi pályaudvarok környé
kéről, a Széna térről, a Móricz Zsigmond körtérről és Kőbá
nyáról.

Bibó István megirja a magyar kérdés kompromisszumos meg
oldásával foglalkozó röpiratát. Tervezete szerint ki kell von
ni a szovjet csapatokat, Magyarország társadalmi formája a 
kizsákmányolás tilalmán alapuló társadalmi rend /szocializmus/, 
a munkásigazgatáson, munkásrészvényeken vagy nyereségrészese
désen alapuló, közösségi tulajdonban lévő gyárakkal, az 1945- 
évi földreform fenntartásával, 20-40 holdas birtokhatárral, 
egyéni és szövetkezeti vállalkozási szabadsággal.

Budapesten több mint 160 halottja van a harcoknak, vi
déken kevesebb mint 10.

Palmiro Togliatti az Unitéban megjelent cikkében állást 
foglal a magyarországi szovjet beavatkozás indokoltsága mel
lett .

A budapesti szovjet katonai egységek városparancsnoká
nak, K. Grebennyiknek első számú parancsa megjelenik. Este 
7-től reggel 7-ig kijárási tilalmat rendel el, s közli, hogy 
mindenki köteles ellentmondás nélkül teljesíteni a szovjet 
járőrök utasításait.
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A kormány Szolnokról Budapestre érkezik ős délután leteszi az 
esküt Dobi Istvánnak. Csanádi György és Nyers Rezső kormány
biztosi minőségben átveszik régi tárcájuk, a KMP illetve a 
közellátás vezetését.

A kormány rendeletileg állatja vissza az október 23. 
előtti államigazgatási szervek /minisztériumok, főhatóságok, 
tanácsok/ jogállását a rangidős tisztviselő vezetésével.

A Megyei Tanács VB-k mellé kormányösszekotőket neveznek ki.
A Forradalmi Bizottságokat megfosztják intézkedési jo

guktól.
Eltörlik az orosz nyelv kötelező oktatását.
Az MSZMP Ideiglenes KB felhívást intéz a magyar kommu

nistákhoz. Az MSZMP-ről mint az MDP örökébe lépő, uj nevű 
pártról beszélnek.

Felszólítja a kormány az államigazgatás hiv..talnokait, 
hogy jelentkezzenek munkahelyeiken, a vasutasokat, élelmiszer- 
üzletek vezetőit,^hogy teljesítsék kötelességüket, a forradal
mi bizottságokat és más uj szerveket, hogy vessék ki soraik
ból az ellenforradalmárokat.

Müimich Ferenc mint a minisztertanács alelnöke és a 
fegyveres erők főparancsnoka betiltja a katonai forradalmi 
tanácsok és bizottságok működését.

Dél-Budapest fölött négy szovjet katonai repülőgépet 
lőnek le a felkelők.
1956. november 8 . körül
A szovjet állambiztonsági szervek Budapesten néhány napig őri
zetben tartják Boldizsár Iván és Pethő Tibor újságírókat, va
lamint Nagy Tamás közgazdász, egyetemi tanárt.
1956. november 8.
Dobi és Marosán rádióbeszédeikben a munka felvételére, a,z é- 
let normalizálásának elősegítésére szólítják fel a parasztsá
got és a munkásságot.

8-a és 12-e között több kerületi munkástanács alakul, 
amelyek többségükben a sztrájk befejezése feltételéül a tűz
szünetet, a szovjet csapatok visszavonását, a/íagy Imre kor
mány visszaállitását, a munkástanácsok jogkörének elismeré
sét szabják.

A Népszabadság 3 nap szünet után mint az MSZMP budapes
ti lapja jelenik meg.

”Szabadságharc1' a harcoló magyar ifjúság híradója.
1956. november 9.
Csepelen még mindig kemény az ellenállás, 53 halottja van a 
harcoknak. Budapest egész területén összesen 90-en, országo
san pedig mintegy 110-en halnak meg.

Az Elnöki Tanács törvényesíti a Kossuth-cimert.

1956. november 7-
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hirdotnek »•«•■
Kihirdetik a statáriumot.

« * »  AZ < * « « * « *
Aa első Karhatalmi Tiszti Ezred megkezdi működését. 

1956. novembér ll.

s E S S S =  ffiS ^ ia & íss  is-lenesét. ‘ A Szabad Kép ezután megszünteti rnegje-

^ ’iSssiife'aaj^wísuasEW-
lásokban reszt vett tömörek a Rákosi tífvi1?”1*—  a ,neSmozdu- 
Ma^ar Népköztársaság íT l T  ?'
csolődtak o l y S o r b|kikd?eernefmOZaUláSOkba ícezdettóí bekapok ik vissz- akertik^Ín?- + r?nds2űr megdöntésére törekedtek,
«!ÍÍí íohérterrorrál, a ? S o « Í S t ' 5

1956. november̂  IQ.

x ■Lxty fazeuiüGni tíeiie‘t0'tleric?c''p*pr»rri isnnn-̂ i rrmeny szavakkal í+pis 0 d 'i ,\ , asC/Siroi ocszel. Ke-

C£S£r&3!Kiismeri a Kossuth-cimert é s ^ m ^ r o i r k ly modon lehetséges”/ . 
nyilvánítását. Burkolt!? elhoíJíni? nemzeti ünnepel
szertől. Bejelenti, hogy az" ísZV^TB w f í  a tobbpartrend- 
tucat, a Rákosi-klikk politikáid Í L v ? b5í‘°Zatűt4.̂ 020tt több 
életből való eltávolitásáíól tfíb Teze^nek a köz
ről és az ÁVH felszámolásáról. mimsz-cerium osszevonásá-

bevonulnakdrL o d te d d I d d J k d alláS Után’ sulyos ^rcok árán
1956. november 1 2 .

b s&2F H ^ « B ^  sbpjw*
tehetnédemmisséf aíkSdozá^Ik^íy S2?bad ^Satnyiívlnitása 

Tiltakoznak az egyéni és hatósági terror ellen.
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A^kiáltványt az írószövetségen kívül aláírta: az MTA. 

a^Zeneművészek, a Színművészek, Filmművészek, Építőművészek, 
képző- es Iparművészek Szövetsége, a Rádió* az MTI, az Egye
temi Forradalmi Diákbizottság és a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottsága.
. Az Újpesti Forradalmi Munkástanács felhívást tesz közzé 

„^ünkastaiiacs alakítására.. Budapest üzemeinek képvi
selőit masnap 13 órára hívják össze az újpesti városházára.
1956. november 1 3 .
A kormány rendeletet bocsát ki, amelyben a munkástanácsokat 
a munkasonkormanyzat szerveiként engedélyezi, és elrendeli a 
munkastanacsok megválasztását a munka felvétele után.

Letartóztatják az Újpesti Munkástanács és Forradalmi 
■töUb> tagját, igy Kosa Pált, a munkástanács vezető- 

> Éeterfi Miklóst, a forradalmi tanács tagját, az újpesti 
varoshazat szovjet tankok veszik körül. /Később az Ujoesti 
Forradalmi munkástanács perében 33-án kerülnek a vádlottak 
padjara. Amperben sok halálos ítéletet hoznak és hajtanak 
vegre, a többieket átlagosan 10 év körüli börtönre Ítélik./

. ?,vo}-fc Partellenzek néhány tagjának kezdeményezésére, 
koalíciós jelleggel, illegálisan megalakul a Magyar Demokrati- 
mas i'u^getlensegi Mozgalom. Vezetői Adám György és Gimes Mik
lós, résztvevői között van Bohó Róbert, Fekete Sándor, Kende 
Peter, Litván György, Molnár Miklós, Pozsár István.
1996. november 14.
Az előző napi sikertelen próbálkozás után az Egyesült Izzó
ban megalakul a Nagy-Budapesti központi Munkástanács /XMI/ 
ameiy a kormánnyal való tárgyalás kiindulási alapjául elfo
gadja B100 ̂ november 6-i tervezetét /Tóbiás Áron és Vargha 
Domokos írók olvassák fel/. Felhívást fogadnak el kerületi 
munkastanacsok választására, kinyilvánítják a szocializmus 
melletoi elkötelezettsegüket és nyolc pontból álló kiáltványt 
bocsajtanak ki, amelyben követelik az általános amnesztiát. 
a /Nagy Imre-kormany visszaállítását, a szovjet csapatok kivo
nását, az egy-párt rendszer megszüntetését. A KMT vezetőivé 
választják egykek közt; Babay Istvánt a Budapesti Villamosva
sút te 1 , Ball Sándort a Beloiannisz Gyárból, Dévényi Józsefet 
a Csepel Vas- es Femmüvektől, Kalocsai Györgyöt,a Csepeli 
4 0vényolaj ipari Vállalattól, Kársai Sándort a Vegyipari Gép
es Radiátor Gyárból, Sebestyén Miklóst a MOM-ból.

A KMT küldöttségé este a Parlamentben találkozik Kádár 
Jánossal es a kormány más vezetőivel és ismerteti az Izzóban 
elfogadott 8 pontos követelését, követeli, hogy az október 
dj-a^utani felkelésben való részvétel miatt senkit se érien bantodas.

Kádár János a munkástanácsok megbízottaival tárgyal és 
kijelenti, hogy Nagy Imrét nem tartja ellenforradalmárnak és 
mozgási szabadságát nem kívánják korlátozni, !tcsak tőle füge- 
hogy reszt vesz-e a politikai életben”.

_  Az ENSZ-közgyűlés 62 szavazattal 9 ellenében, 8 tartóz
kodással napirendre tűzi a magyar kérdést, melyet január 9-én kezd tárgyalni.
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A Vasas ̂ Szakszervezet székhazában a kormány zavarkeltés cél
jából párhuzamos ál-munkástanács létrehozására tesz sikerte
len kísérletet.

Gyűlés a KMT Akácfa utcai székhelyén, ahol az írószövet
ség nevében Déry Tibor beszél.

Éjjel, már Rácz Sándor részvételével, újabb tárgyalás 
a Parlamentben.

A Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom kiadja a 
Magyar újjászületés tízparancsolatát és megindítja az Október 
Huszonharmadika c. lapot, amely december közepéig illegálisan 
jelenik meg.

A Csepeli munkástanács a munka felvételére szélit fel. 
1956. november 16_.
A KMT felhívást ad ki a sztrájkjog fenntartásával a munka 17-i 
felvételére. A felhívást Rácz Sándor felolvassa a rádióban.
. 1 9 november 17.
Roger Garaudy - francia, kommunista politikus - a Francé 
Iíouve.lle-ben J.P. Sartre-ral vitatkozik. Szélsőséges vádakkal 
illeti Nagy Imre politikáját.
1956. november 18.
Hivatalos ̂ közlemény a lakosságot nyugtalanító álhirekről. A 
kormány cáfolja, hogy az országban tömeges letartóztatások 
folynak, fiatalokat és más személyeket a Szovjetunióba szál
lítanak .

A Népszabadság^Tettek és követelések cimü szerkesztőségi 
cikke szerint ̂ az október 23-i népmozgalom követeléseit kivétel 
nélkül megvalósítják, a rend helyreállitása után kivonják a 
szovjet csapatokat. Továbbá "az MSZMP nem kivánja fenntarta
ni az egypárt rendszert".

Lukács György, Szántó Zoltán és Vas Zoltán jugoszláv 
diplomáciai kísérettel elhagyják a jugoszláv követséget, hogy 
hazatérjenek. Útközben szovjet szervek feltartóztatják és a" 
mátyásföldi KGB parancsnokságra viszik őket. Erről a jugoszláv 
diplomaták a követségen tartózkodókat nem tájéltoztatják.

Erdős Péter és Nádor Ferenc jugoszláv menedékből hazatérnék.
1956. november 19.
Az-üzemek jelentős részében megindul a munka, de helyenként 
még folytatódik a sztrájk.

A KMT felhívással fordul az ország minden munkástanácsá
hoz, ̂ küldjék cl képviselőiket a budapesti Sportcsarnokba az 
Országos Munkástanács megalakítására.

Belgrádban a magyar forradalommal kapcsolatos nyugati 
sajtónyilatkozatai miatt letartóztatják Milovan Gyilaszt, 
majd három évi fegyházra Ítélik.

19.56 ...november 1 5 .
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A népszabadság közli a. Magyar írók Szövetségének nyilatkoza
tát , miszerint a 12-i kiáltványuk óta minden nevükben kiadott 
1 elhivás hamisitvány. Mint valótlanságot, visszautasitják Ma
rosan “regi hangra emlékeztető'1 kijelentéseit.
1956. november 2 1.
Sikertelen kísérlet az Országos Munkástanács megalakítására.
“ Syiilesühelyeül kijelölt Nemzeti Sportcsarnokot szovjet tan
kok es páncélosok veszik körül. A gyűlést végül az Akácfa ut
cában tartják meg. A Sportcsarnok környéki incidens miatt 48 
órás tiltakozó sztrájkot hirdet a KOT. Ettől a csepeli mun
kástanács elhatárolja magát.

Megalakul a Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa, és 
alapító nyilatkozatot tesz közzé. Elnök Kodály Zoltán, fő
titkár Markos György, az alapitó tagok között szerepei Bes
senyei Ferenc, Déry Tibor, Fekete Ferenc, Gillemot László, 
Jánosy Lajos, Keresziury Dezső, Major Máté, Nagy Tamás, 
Nizsalkovszky Endre, Fals Dezső.

Jugoszláv-magyar kormányközi megállapodás a jugoszláv 
követségen tartózkodó magyar politikusokról. A magyar kormány 
garantálja hazatérésükét és bántatlanságukat. Vidics jugoszláv 
külügyminiszter-helyettes, aki az egyezményt aláirta, szemé
lyesen ismerteti a követségén Nagy Imrével és társaival annak tartalmát.

Szénást Géza legfőbb ügyész bejelenti, hogy a szovjet 
fegyveres erők által őrizetbe vett személyek átadása a magyar 
hatóságnak már megkezdődött.
1956. november 22.
A napilapok közzéteszik az Elnöki Tanács munkástanácsokról 
szélé törvényerejű rendeletét, amely megválasztásuk módjáról, 
szervezetükről, hatáskörükről intézkedik.

A Népszabadság közli Tito pulai beszédének Pravda-beli 
szovjet interpretációját, amely az általános helyeslés mel
lett rosszallja a jugoszláv ut pozitívumainak túlhangsúlyozá
sát, mint más pártok bolügyeibe való beavatkozást. Közzéte
szik a szovjet állásfoglalásra adott jugoszláv választ is.

Magyarőrszágon tárgyal Gheorghiu-Dej, a román párt első 
titkára es Chivu Stoica miniszterelnök. Feltehetően ekkor ál
lapodnak meg a már szovjet fogságban lévő Nagy Imre, valamint 
társai Romániába szállításáról.

Éjszaka a KMT küldöttségé, kiegészítve a pécsi-komlói 
bányászok egy delegáltjával, Kádárral tárgyal. Reggel Balázs 
József, a küldöttség tagja ismerteti a rádióban a megbeszé
lés eredményeit', a kormány a KTJT-t elismeri tárgyalói élként, 
a minisztertanács elé terjesztik a munkástanácsok jogköréről 
szóló rendelettel szembeni KMT-kifogásokat.

18 óra 30 perckor Nagy Imre és társai családtagjaikkal 
jugoszláv diplomaták kíséretében autóbuszra szállnak, hogy 
hazatérjenek. Szovjet tisztok a jugoszláv diplomatákat eltá- 
volitják es páncélautók kíséretével a mátyásföldi KGB-pa- 
rancsnokságra viszik foglyaikat.

1956. november 20.
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A Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa kezdeményezesére, a 
KMT felhívására délután 2 és 3 óra között az -e^y hónappal ko
rábban kezdődött forradalom emlékere sikeres néma tüntetés.
A főváros utcái teljesen kiürülnek. A Népszabadság csatlako
zik a felhíváshoz.

A Pravda nagy cikkben biralja Tito pulai beszédét.
A KMT küldöttségének első tárgyalása Grebennyik szov

jet városparancsnokkal. A következő napokban még két talál
kozásra kerül sor.

A mátyásföldi szovjet őrizetben lévő Nagy Imrével fal
tér Román román politikus közli Kádár és Gheorghiu-Dej üzene
tét: javasolják; hogy Nagy Imre néhány hónapra kapcsolódjon 
ki a közéletből és hagyja el az országot. Nagy Imre megtagad
ta az önkéntes távozás és bármiféle nyilatkozat megtetelet. 
Társainak Münnich Ferenc külön-külön felajánlja a politikai, 
átállás lehetőségét. Miután ezt valamennyien visszautasátjak, 
repülőgépen Romániába szállítják őket. A bukaresti repülőtér
ről Nagy Imrét, Losonczyt és Donáthot családtagjaikkal együtt 
Snagov. üdülőhelyen egy-egy elkülönített villában, a többieket 
egy közeli kormányüdülőben helyezik el háziőrizetben.
1956. november 24 .
Hivatalos magyar közlemény jelenik meg: '"Nagy^Imre és társai 
már több mint két hete a magyar kormány engedélyét kérték,_ 
hogy a Magyar Népköztársaság területéről e^y másik szocialista 
ország területére távozhassanak. A Román^Népköztársaság kor
mányának beleegyezése alapján Nagy Imre és társai november 
23-án a Román Népköztársaság területére távoztak."

A Népszabadság szerkesztősége sztrájkol és nem jelenik 
meg a lap, mert a pártvezetés nem engedélyezi, hogy közöljék^ 
az "Amivel nem lehet egyetérteni" c„, 3 Tito-beszedro reagáló 
és a Pravda-cikkel vitatkozó önálló állásfoglalást. Fehér La
jos főszerkesztő helyét Friss István veszi át.
1956. november 23 .
Munkástanácsi vezetők /Báli Sándor, Sz. Nagy Sándor, Kalocsai/ 
és a kormány tagjai /Kádár, Aprg, Marosán/ a Parlament épü
letében megbeszélést tartanak. Eles szóváltás után a tárgya
lás félbeszakad.
1956. november 26.
Kádár János rádióbeszéde az időszerű^politikai kérdésekről. 
Hosszan foglalkozik a Nagy Imre-kérdéssel és bejelenti: "Mi 
Ígéretet tettünk, hogy velük szemben - az általuk is utólag 
elismert - múltbéli súlyos cselekményekért büntető eljárást 
nem inditunk. Ezt be is tartjuk, távozásukat sem tekintjük 
örök időkre szálénak."

/1958. junius 17-ig a Romániába hurkoltakról semmiféle 
tájékoztatás nem jelenik meg./

1956*. november 2\$,
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Országos aktivaértácezlet az iVISZíIP központjában, a pártszerve
zetről . /December elején a párt taglétszáma 38 ezer fő, az 
MD?-tagság 4,5 százaléka, december közepén 84 ezer fő, az 
MDP-tagság nem egészen 10 százaléka./

A KMT felhívásban tájékoztatja az üzemi, kerületi és 
megyei munkástanácsokat álláspontjáról /”... igazi forradalmi 
eberseggel egységesen harcolunk tovább szent célunkért, a 
független, demokratikus, nemzeti sajátosságainknak megfelelően 
épülő szocialista Magyarországért11./
, A kormány felhívásban fordult a parasztsághoz: a gaz- 

dalkodasi mód megválasztása szabad elhatározás tárgya, a szö
vetkezetek és magángazdaságok azonos támogatást kannak, ameny- 
nyiben a parasztság szövetkezetét szervez, maga választhatja 
meg annak formáját.
1956. november ?0
Kádár Tatabányán a bányaüzemek munkástanácsainak képviselőivel 
tanácskozik.
1956. december 1 ._
Törvényerejű rendelet az október 23-a után külföldre távozot- 
tak közkegyelemben részesítéséről.
1956. december 2.■— 11— -» ■—  —   — ■

Budapestre érkezik K.P.S. Menőn, Nehru indiai miniszterelnök 
különmegbizottja. December 7-ig tartózkodik Budapesten.
19 56. deeember 2-3., _5_.
Az MSZMP ideiglenes Központi Bizottságának ülése. Határozatá
ban egyértelműen ellenforradalmi jellegűnek minősiti az októ
beri eseményeket, s azokat a következő négy okra vezeti vissza:

1. A Rákosi-Gerő klikk súlyos hibái és bűnei.
2. A Nagy Imre-Losonczy-Íéle pártellenzéki csoport te

vékenysége.
3. A Horthy-fasiszta és a magyar kapitalista-földesúri 

ellenforradalom.
4. A nemzetközi imperializmus.

1956. december 3.
Általános sztrájk^Salgótarjánban és Nógrád megyében a Nem
zeti Tanács elnökének és három társának letartóztatása miatt.
1956. december̂
Nőtüntetés Budapesten a szovjet invázió hófordulója alkalmá
ból. A szervezésben nagy szerepet játszik a Gáli József és 
Obersovszky Gyula által szerkesztett, néhány napja megjelent 
Életünk cimü illegális lap.

Úszta Gyula vezérőrnagy, a katonai tanács elnöke, a 
hadsereg újjászervezéséről szóló'nyilatkozatában, közli, hogy 
országosan befejeződött a tiszti nyilatkozat aláirása /lo- 
jalitási nyilatkozat/, elmaradnak a bevonulások és az újjá
szervezendő hadsereg a réginél jóval kisebb létszámú lesz.

1956. november 27.

- 50 -



- 51 -

1956. december 5-.
A Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom, valószinüleg 
Bibó keze nyomát is viselő, november végén megfogalmazott ki
bontakozási javaslatát eljuttatja Menonhoz, aki azt továbbít
ja a szovjet kormányhoz.

Letartóztatják Gimes Miklóst.
Kormányhatározat a forradalmi bizottságok és más hason

ló elnevezésű szervek megszüntetéséről.
A Műszaki Egyetem Bercsényi utcai diákotthonában szov

jet páncélautók támogatásával házkutatást tartanak. A házku
tatás ellen tiltakozó tömeget a karhatalom szétoszlatja.

Az angol és amerikai követség előtt szétoszlatja a kar
hatalom a tüntetőket és 39 személyt őrizetbe vesz.

A Kossuth Klubban házkutatást tartanak.
1956. december 5 .
A Borsad megyei munkástanács közzéteszi a Földvári Rudolf 
/volt megyei MDF első titkár/ által szövegezett programját. 
/Földvárit később letartóztatják és életfogytiglani börtönre 
Ítélik./
1956. december 5-6.
Mintegy 200 értelmiségit és munkástanács-tagot letartóztatnak.

Ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben cím
mel megjelenik az un. Fehér Könyv első kötete. Fehér Könyve
ket Betlen Oszkár, Darvasi István, Fellegi Tamás, Lovas Már
ton, Nemes Dezső, Nemes János, Orbán László, Szirmai István 
és mások szerkesztették.
1956. december 6.
A Központi Munkástanács Memorandumában közli, hogy tárgyalá
sokat kezdeményezett Kádárral és a tárgyalások nem jártak e- 
redménnyel. Tiltakozik a munkástanácsok vezetőinek sorozatos 
letartóztatása ellen. Bejelentik, hogy e memorandumot másnap 
valamennyi üzemben ismertetik; követelik a tárgyalások foly
tatását a kormánnyal, és hogy a kormány a tárgyalások eredmé
nyét a rádióban ismertesse.

A Kádár-kormány Budapesten .-néhányszáz fő részvételé
vel - vörös zászlós tüntetést szervez. A N^rugati pályaudvar
nál a gyárakból érkező munkásokkal verekedésre, majd lövöldö
zésre kerül sor, több halálos áldozattal.

A Központi Munkástanács titkos ülésén december 9-re^or
szágos ülést hiv egybe, országos munkástanács megalakítására*
1957. december 7.
A Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsának l.sz. körlevele. 
Tartalmazza a MEFT emlékeztetőjét a magyar értelmiség számá
ra és tiltakozik, hogy a kormány Ígéretei ellenére hatalmas 
rendőri és katonai készültséggel elnyomja a nép akaratából^ 
létrejött uj intézményeket. Rendőri akciók voltak a MOM szék
házában, a Kossuth Klubban, a GANZ Vagongyárban stb. Tilta-

- 51 -



- 5 2 -

kozik a sorozatos letartóztatások ellen. Közli a Hagybudapesti 
Központi Munkástanács december 6-i Memorandumát., Erdei Sándor
nak, az írószövetség főtitkárának levelét a Központi Munkás- 
tanácshoz. E levél tiltakozik Marosán "utszéli^kirohanásai”  ̂
ellen és aggályosnak tartja a történelmi igazságot eltoraitó 
Fehér Könyv kiadását. Tiltakozik Molnár Zoltán iró, Kárpáthy 
Gyula szinész, Gimes Miklós ujságiró, Sándor András^iró, Gá
li József iró, Szilágyi István ujságiró, Schannen Béla újság
író, Csatári Dániel történész, Basiíides'Ábris és Rodriguez 
Endre és mások letartóztatása ellen.
1956. december 3.
Több ezres tüntetés Salgótarjánban, a megyei munkástanács két 
vezetőjének előző napi letartóztatása miatt. A karhatalom sor- 
tüzet zudit a tiltakozókra. Hivatalos adatok szerint __39 halott 
és mintegy 100 sebesült marad a helyszínen. Más források sze
rint a helyszínen 60-an, később még 20—an halnak bele sérü
léseikbe.

A munkástanácsok összeülő küldöttei a salgótarjáni vé
rengzés hirére december 11-12-re 48 órás sztrájkot hirdetnek.
1956. december 9.
A kormány a sztrájk!elhivás nyomán rendkívüli intézkedéseket 
hoz: törvényen kivül helyezi a területi /kerületi, megyei, 
városi/ munkástanácsokat, igy a Nagybudapesti KMT-t is.
19.56 . december 10
Tüntetés Miskolcon,.Karhatalmiéták és szovjet tankok fegyver
rel oszlatják szét a tömeget. Több halálos áldozat. /1957. 
február 22-én Barta Béla munkást 14 évi börtönre, Tamás Já
nost 8, Kós Margitot 3 évi börtönre Ítélik./
1 936. december 10-12.
Tömegtüntetés Egerben, amelyet a karhatalom fegyverrel ver 
szét.
1956° december 11.
Bálit és Ráczot a Parlamentbe kéretik Kádárral folytatandó 
tárgyalás ürügyén. Itt letartóztatják őket. Bálit másnap át
menetileg elengedik.

Törvényerejű rendelet a rögtönbíráskodás bevezetéséről 
/csak halálos Ítélet szabható ki/, a gyári munkásőrségek le
fegyverzéséről.

Betiltják a Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsát.
Két napos általános sztrájk kezdődik az egész országban.
Kádár találkozik a pesterzsébeti munkástanácsok küldöttei

vel. Biztosítja őket, hegy a munkástanács alapvető intézményé 
lesz a népi demokráciának.

Horváth Imre külügyminiszter nyilatkozata: a magyar 
küldöttség nem vesz részt az ENSZ-közgyűlés munkájában, amig 
a magyar kérdést napirenden tartják.
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1956. december 13.
Törvényerejű rendelet a közbiztonsági őrizet /internálás/-bev. 
1956. december 14.
Törvényerejű rendelet a gyülekezési tilalom bevezetéséről.
1956. december 17.
Népmegmozdulás a Békés megyei Gyulavári községben. 12 részt
vevőjét börtönbüntetésre Ítélik, a 20 éves Mányi Erzsébetet 
és Farkas Mihály honvédtisztet 1957» február 2-án kivégzik.
1956. december 24.
Az éjféli mise biztosításának érdekében egy éjjelre felfüggesz
tik a lcirájári tilalmat, amely különben a szovjet parancsnok
sággal egyetértésben Budapesten 22 órától hajnali 4 óráig tart.
1956. december 28.
A Magyar írók Szövetsége taggyűlésén Erdei Sándor főtitkár^ 
részletesen beszámol az írószövetség 1956. október 22-e utáni 
tevékenységéről. Megnevezi a letartóztatásban lévő Írókat: 
Sándor András, Molnár Zoltán, Fekete Gyula, Eörsi István,
Gáli József, Lükő Gábor.

Tamási Áron felolvassa Gond és hitvallás c. írását, 
amelyet az elnökség a magyar irók elvi nyilatkozataként sza
vazásra bocsát. A taggyűlés óriási többséggel /S ellensza
vazattel és 4 tartózkodással/ megszavazza.

Déry Tibor felszólalásában a többség álláspontját fo
galmazza meg: ;,Nekünk magyar Íróknak egyöntetűen az a véle
ményünk, hogy népünk történelmének s benne a munkásmozgalom
nak legnagyobb, legtisztább és legegységesebb forradalma nyo
matott el kevés államférfiul bölcsességgel, elhamarkodottan, 
mielőtt magunknak módunkban lett volna kisöpörni a szemetet 
és rendet teremteni az országban.
1956. december 3.CÜ
Még egyszer a proletárdiktatúra történelmi tapasztalatairól 
c. cikk jelenik meg a Zsemninzsipaoban. Tükrözi, hogy a Kínai 
Kommunista Párt szembefordul az SZKP XX. Kongresszusával.
1956. december végén
Megjelenik Hungaricus álnéven Fekete Sándor Cikksorozat a ma
gyar nemzeti demokratikus forradalom néhány tanulságáról cí
mű illegálisan sokszorosított és terjesztett tanulmánya, a- 
mely összefoglalja a pártba vissza nem lépett, a forradalom 
ügyét magukévá tevő, volt kommunista értelmiségiek állás
pontját.

Az év végéig több mint 200 ezren hagyják el az országot.
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1 9  5 7

A Katonai rögtöniteld bíróság Ítélete alapján fegyverrejteme
tésért kivégzik Szívós Géza 25 éves fuvarost, a felkeles reszt 
vevőjét.
1957_. január 4.
A Népszabadság közli 15 romániai magyar iró újévi levelét a ma 
gyár írókhoz. Az ellenállás feladására szólítják felhőket. 
Január 13-án a többséggel szemben álló 36 irószövetségi tag 
/koztuk Bölöni György, Goda Gábor, Király István, Várnai Zse
ni, Waldapfel Imre és József/ válaszlevelében hitet tesz a 
Kádár-kor mány mellett.
1957. január 10.
Fodor József tüntetőén kilép az írószövetség Elnökségéből és 
lojalitás! nyilatkozatot tesz a kormány mellett.

1$57. január 11.
Sztrájk és tüntetés a Csepel Vas- és Fémmüvekben a vállalati 
munkástanácsok kényszerű önfeloszlatása, bérkövetelések es a 
kirendelt kormánybiztos személye miatt. Fegyveres karhatalmi 
beavatkozás, halálos és sebesült áldozatokkal. Többekkel 
együtt letartóztatják Nagy Eleket, a munkástanács elnökét.

1957. január 12.
Törvényerejű rendelet a gyorsított büntető eljárás bevezeté
séről.

Törvényerejű rendelet a 100 főnél többet foglalkoztató 
üzemek nélkülözhetetlen, közérdekű üzemekké nyilvánítására.

1957. január 16-17. '
Csou En-laj kínai miniszterelnök,Budapestre érkezik, hogy de
monstrálja Kina támogatását. A MEMOSZ-ban naggyülesen mond 
beszédet.
1957. január 18.
A belügyminiszter ideiglenesen felfüggeszti a Magyar írók __ 
Szövetségének működését. Az intézkedés gyakorlatilag az író
szövetség megszüntetését jelenti. Szabó Pál a Népakaratban 
lojalitási nyilatkozatot tesz.

Kiutasítják James N. Cowley ezredes angol katonai 
attasét a fölkeléssel kapcsolatos tevékenysége miatt.

Rendőrségi vizsgálat után az ügyészségnek adják át Kő
műves László egyetemi tanársegédet, Gyurkó Lászlót es társai
kat, mert november elején röpcédulákat készítettek es ter
jesztettek.
1957. január 19.
Kivégzik Dudás Józsefet és Szabó Jánost, a Széna téri fel
kelők parancsnokát.

1957. .január 2r.
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A belügyminiszter ideiglenesen felfüggeszti a Magyar Újság
írók Országos Szövetsége önkormányzatát. Az intézkedés gya
korlatilag a ivIUOSZ megszüntetését jelenti.
1957. január 21.
Belügyi felügyelet alá helyezik /gyakorlatilag betiltják/ az 
összes művészeti egyesületet.
1957.,január 25.
Letartóztatják Háy Gyula, Lengyel Balázs, Tardos Tibor és Zelk 
Zoltán Írókat, valamint Novobáczky Sándor és Lőcsei Pál új
ságírókat .
1957. január 27.
Kende István; Kéthly Anna pálfordulásai c. cikke a Népszabad
ságban. Visszaemlékezésekként idézi Kéthlynek az ÁVH-n ki
csikart vallomásait és ezzel próbálja bizonyítani a szociál
demokrácia. osztályárulását.
1957. január 29.
Mesterházi Lajos ''Magyar forradalmárok gondja és bizakodása" 
c. cikke a Népszabadságban. A forradalmi hagyományvonallal 
szembeállítja Marinuzzi - Bethlen Gábor - Széchenyi - Deák 
reálpolitikai vonalát.
1957. január
A Romániában őrizetben tartott magyar politikusokkal magyar 
részről Kállai Gyula, román részről Malnaseanu /volt budapesti 
román nagykövet/ és Walter Román eredménytelen beszélgetése
ket folytatnak álláspontjuk feladása érdekében.

J.P. Sartre kiadja a párizsi Les Temp3 Modernes-nek a 
magyar forradalommal foglalkozó különszámát, amelybe ő maga 
"Sztálin fantomja" címen ir tanulmányt.

Megjelenik a Közgazdasági Szemle 1956. évi 11-12. száma. 
A népgazdaság és__a közgazdaságtudomány fejlődésének szocialis
ta demokratikus és magyar utjáért! c. szerkesztőségi vezér
cikkét utóbb a közgazdasági revizionizmus újjáélesztési kí
sérleteként támadják.
.1957. február 3.
A Belügyminisztérium közli, hogy szervei "ellenforradalmi 
szervezkedés" gyanúja miatt^több budapesti egyetem kollégiumá
ban házkutatást tartottak, és ennek során "géppisztolyokat, 
pisztolyokat, lőszereket, ellenforradalmi röpiratokat, sajtó
termékeket és jegyzőkönyveket valamint fosztogatásból eredő 
értékeket találtak".
1957. február 10.
Marosán György egész oldalas cikke a Népszabadságban "A mun
kásegységről": '‘A Szociáldemokrata Párt Magyarországon a fel
törő kos szerepét töltené be, utat törne a polgári liberális 
és a /.../ nyílt fasiszta pártoknak."

1957. .január 20.
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Az írószövetség politikai tevékenységéről ir Molnár 
Endre a Népszabadságban és név szerint is támadja Novobáczky 
Sándort, Hay Gyulát, Déry Tibort, Zelk Zoltánt, Erdei Sándort, 
Gimes Miklóst.
1957.. február 17.
Őrizetbe veszik dr. Kristóf Egont, Baranyai Lászlót, Szépe 
Zoltánt, Goraor Józsefet és Veigl Józsefet, akik korábban Cso
konai adó néven illegális rádióadót működtettek Vácott.
1957. február 13.
A Fővárosi Biróságon megkezdődik Tóth Ilona és társai - Gyön
gyösi Miklós, Gönczi Ferenc, Obersovszky Gyula, Gáli József, 
Pribelszki István, Bagó Gyula, Lukács József, Kovács Ferenc, 
Mátéify Csaba János, Kéri Sándor - pere. A najpr publicitásu, 
nyilvánosan lefolytatott perben.összekapcsolták az Elünk c. 
illegális lap szerkesztőinek ügyét a Domonkos utcai kórházban 
működött, a lap előállításában és terjesztésében is részt vett 
fegyveres csapatnak egy gyilkossági ügyével.

Első fokon Tóth Ilonát, Gyöngyösit és^Gönczit halálra, 
Obersovszkyt 3 évi, Gálit 1 évi börtönre Ítélték.^Másodfokon 
utóbbiak büntetését is halálbüntetésre változte.tták. Ezt az 
Ítéletet a nemzetközi tiltakozás és egyes hazai intervenciók 
hatására - törvényességi óvással - megsemmisítették. Végül 
Obersovszky életfogytiglant, Gáli 15 evet kapott. Tóth Ilonát, 
Gyöngyösi Miklóst, Gönczi Ferencet és Kovács Ferencet julius 
4-én kivégezték.
1957.február 19.
Törvényerejű rendelet a munkásőrség megszervezéséről. A párt- 
milicia tagjai elsősorban funkcionáriusok és állami vezetők.
1957. február 20.
Molnár Erik "Nemzeti demokratikus felkelés vagy burzsoá el- 
lenforradalom''1 c. szüle körben terjesztett írása határozottan 
fellép a rákosista restaurációs törekvések ellen és a hivata
los párt-állásponthoz képest pozitivabban értékeli Nagy Imre 
szerepét.
1957. február 26.
Az MSZMP ideiglenes Központi Bizottságának ülésén Kádár be
jelenti, hogy Nagy Imre és társai ellen büntetőeljárást in
dítanak. Gyenes Antal és Köböl József nem értenek egyet a be
jelentéssel, s kimaradnak a KB—bői.

1957. március 5-6.
Házkutatás és letartóztatások a Budapesti Műszaki Egyetemen 
és a Lenin Intézetben.

19.5,7. március 15.
A karhatalom ismét tüntetőén megszállja Budapestet^és a na-^ 
gyobb városokat, s felvonul a főútvonalakon. Az erődemonstrá
ció oka az un. MŰK /"Márciusban újra kezdjük"/, azaz egy u- 
jabb tömegmegmozdulás lehetősége volt. A rendőrség orszag-
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szerte többszáz embert vett őrizetbe az előző napokban és he
tekben.
1957. március 23.
A miskolci megyei birósá'g három halálos Ítéletet hoz Mikulás 
Gábor és társai, a forradalom mezőkövesdi helyi vezetői ügyé
ben.

A Fővárosi Bíróság Ítéletet hirdet Folly^Gábor és hat 
társa fegyveres szervezkedési ügyében. Follyt életfogytiglani 
börtönre, másodfokon halálra Ítélik és május 14-én kivégzik.
1957« március 25.
Testvérpártok a magyarországi eseményekről c. összeállítás 
jelenik meg a Kossuth Kiadónál.
1957. március
Palmiro Togliatti: "Irodalmi Újság - a magyarországi események 
dokumentumai" c. tanulmánya a Rinascita-ban. Elítéli a párt
ellenzék és a magyar írók 1956-os tevékenységét, az Irodalmi 
Újság november 2-i számát és különösen Németh László cikkét, 
amelyet - félremagyarázva - horthysta restaurációs kísérlet
ként állít be.
1957. április 6.
Törvényerejű rendelet létrehozza a Legfelsőbb Bíróság Népbi- 
rósági Tanácsát, amely a különlegesen fontos politikai ügye
ket tárgyalja, a fellebbezés lehetősége nélkül hoz Ítéletet. 
Működését julius 11-én kezdi meg.
1957. április
A romániai Snagovban Rajnai Sándor ezredes letartóztatja 
Nagy Imrét, Losonczy Gézát, Donáth Ferencet, Tánczos Gábort, 
Haraszti Sándort, Jánosi Ferencet, Fazekas Györgyöt, Szilá
gyi Józsefet és Vásárhelyi Miklóst. A letartóztatottakat a 
bukaresti államvédelmi börtönben őrzik, majd repülőgépen Bu
dapestre szállítják és a BM politikai vizsgálati osztályának 
Gyorskocsi utcai fogdájában szigorú titokban és egymástól is 
elkülönítve tartják.

Az emigráns Forradalmi Tanács kiadásában megjelenik 
Nagy Imre A magyar nép védelmében c. gyűjteményes kötete. A 
kéziratokat a kijuttatásig Újhegyi Gyula közgazdász, Nagy 
Imre korábbiegyetemi.munkatársa őrizte meg. A könyv kéziratát 
Kardos László, Göncz Árpád ős Regéczy-Nagy László angol dip
lomaták segítségével juttatták ki az emigrációhoz. A kisfor- 
mátumu könyvet megtévesztő, boritóval ellátva csempészték be 
Magyarországra.
1957. április 11.
Lukács György és felesége hazatér a romániai deportálásból.
1957. április 14.
A Népszabadságban Szabó László "Hősökről szólunk" c. cikkében 
a volt államvédelmi szervek becsületének helyreállítását követeli.
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A _belügyminiszter a felfüggesztő határozat után folytatott 
vizsgálatra hivatkozva feloszlatja a Magyar írók Szövetségét. 
Letartóztatják Déry Tibort.
1957. ánpjli3 25.
Farkas Mihályt, Péter Gábort, Farkas VTadimirt és Décsi Gyu
lát a Fővárosi Katonai Biréság a Rákosi-korszakban elkövetett 
törvénysértések irányításáért börtönbüntetésre Ítéli.
1957. május 4.
Letartóztatják Kardos Lászlót az egykori NÉKOSZ Kossuth-dijas 
főtitkárát.
1917., május 6.
Megkezdődik Borsi István, Angyal István, Szabó Béla, Molnár 
Sándor, Horváth Sándorné és Káldor Veronika pere. Borsit első 
fokon 5, másodfokon 8 évi börtönre, Angyalt - ügyét külön
választva - halálra Ítélik.
1957. május 9.
1956. augusztus 3-a után először összeül az országgyűlés és 
Dobi István beszámolója után jóváhagyja az Elnöki Tanács 1956. 
november 4-e utáni működését, újjáalakítja a Minisztertanácsot.

í/íegfosztanak mandátumától 28 képviselőt, köztük Andics 
Erzsébetet, Ács Lajost, Bata Istvánt, Bozsik József labdaru
gót, Erdey-Gruz Tibort, Gerő Ernőt, Hegedűs Andrást, Horváth 
Mártont, Kovács Istvánt, Kónya Lajos költőt, Lukács Györgyöt, 
Piros Lászlót, Rákosi Mátyást, Szalai Bélát, Vajdai Lajosnét, 
Vas Zoltánt, Kopácsi Sándort, Földvári Rudolfot, Márton And
rást, Szigethy Attilát.
1957. május 22.
A KSH jelentése szerint a fegyveres harcokban 2.700 mavyar 
állampolgár vesztette életét, mintegy 20.000 személy serült meg.

A Fővárosi Bíróság Kabelács Pált és Károlyt, akik részt 
vettek a Rádió ostromában, majd a Tompa utcai fölkelő csoport 
tagjai voltak, halálra ill. életfogytiglani börtönre Ítéli.
Az ítéleteket másodfokon 17 ill. 15 évi börtönre változtatták.
1957. május 23.
Bi'bó István letartóztatása.
1957. junius
Megszűnik a Magyar Forradalmi Honvéd Karhatalom.
1957. junius 20.
Pulai Miklós volt pénzügyminiszter-helyettest kizárják az 
MSZMP-bői 1956-os magatartása miatt.

1957. április 21.
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Kivégzik Ilarazin János 49 eves földművest és Rizmajer József 
22 éves földművest, az ináresi Nemzeti Bizottság elnökét és 
titkárát.
1957- szeptember
A^Kortái*s első számában megjelenik Benjámin László, Erdei 
Sándor, Kónya Lajos, Örkény István, Sipos Gyula és Tamási La
jos közös levele az uj folyóirat szerkesztőségéhez. Változat
lanul helyesnek Ítélve a dogmatizrnus ellen vivott korábbi har 
cukat,^elismerik, hogy ezzel akaratukon kivül a külső és bels 
reakció kezére is játszottak. A szerkesztőség üdvözli az ön
kritikát, de rosszalja az elv-fenntartást.
1957. szeptember 10.
Megkezdődik az ENSZ közgyűlésének a magyar kérdést tárgyaló 
rendkívüli ülésszaka. A vita alapját az 1957. január 10-én 
létrehozott un. ötös bizottság által készített jelentés ké
pezi. /E bizottság tagjai: Ausztrália, Ceylon, Dánia, Tunézia 
és Uruguay képviselői./
1957. szeptember 11. \
A magyar kormány nyilatkozata az ENSZ különbizottságának je
lentéséről.
1957. szeptember 1 3 ,
Az Élet és Irodalom közli a magyar irók tiltakozását az ENSZ 
ötösbizottsági jelentés közgyűlési tárgyalása ellen. Az Iro
dalmi Tanács kezdeményezésére létrejött dokumentumot a megszün
tetett írószövetség tagjainak döntő többsége aláírta, a meg 
hallgató Írókat is beleértve. Nem irta alá pl. Benedek Marcell, 
Mándy Iván, Mészöly Miklós, Nemes Nagy Ágnes, Ottlik Géza, 
Tersánszky Józsi Jenő.
.1957. szeptember 14.
Az ENSZ-közgyülés 60 szavazattal 14 ellenében és 10 tartózko
dás mellett elfogadja az ötös bizottság jelentését.
1957. szeptember 20.
Tizennyolc iró levelet ir Kállai Gyula miniszternek és a le
tartóztatott irók számára jóindulatot kér. Az aláírók: Kónya 
Lajos, Weöres Sándor, Sinka István, Juhász Ferenc, Erdei Fe
renc, Iíodolányi János, Féja Géza, Tamási Áron, Erdei Sándor, 
Reményije Zsigmond, Veres Péter, Illyés Gyula, Benjámin Lász
ló, Örkény István, Tamási Lajos, Szabó Pál, Sipos Gyula,
Németh László.
1957. október 9.
A Legfelsőbb Bíróság Népbirósági Tanácsa börtönbüntetésre íté
li Varga Domokos /2 év/, Molnár Zoltán /3 év/, Tóbiás Áron 
és Fekete Gyula /1-luév/ Írókat.

1957. augusztus 31.
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Törvényerejű rendelet a rogtönbiráskodási eljárás megszün
tetéséről.
1957. november 13.
A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa - zárt tárgyaláson - 
börtönbüntetésre Ítéli Déry Tibor /9 év/, Káy Gyula /6 év/, 
Zelk Zoltán /3 év/ cs Tardos Tibor /1,5 év/ Írókat.
1957. november közepe
Letartóztatják Krassó Györgyöt és a forradalomban való rész
vétel miatt 10 évre Ítélik.
1957. november 17.
Törvényerejű rendelet a munkástanácsok megszüntetéséről.
1957» december 9.
A Fővárosi Ügyészség vádiratot ad ki a Központi Munkástanács 
ügyében. Vádat emelnek Rácz Sándor és társai ellen. Az 1958. 
március 17-én tartott tárgyaláson Rácz Sándort életfogytiglani 
börtönre, Báli^Sándort 12 évi, Nemeskéri Józsefet 15 évi, Abod 
Lászlót 8 évi és Mester Endrét p évi börtönre Ítélik.
1957. december 10.
A ̂ Legfelsőbb Bíróság katonai kollégiumának kül ön-tanács a ha
lálra ítéli Pálinkás /Pallavicini/ Antal őrnagyot, aki Mind- 
szentyt a kormány utasítására Budapestre hozta.
1957. december 21. vagy 22.
Losonczy Géza halála a Gyorskocsi utcai vizsgálati fogságban.
A halál valóságos okai tisztázatlanok.

1957. november 2.

1 9  5 3
1958. január 18.
A Fővárosi 3irósag Turcsányi Egont, Mindszenty József titkárát 
életfogytiglani börtönre Ítéli.
1958. február 1.
A szakszervezet napilapja - Népakarat helyett - ismét Népszava 
néven jelenik meg.
1958. február 6.
A Nagy Imre és társai elleni titkos per kezdete a Fő utcai 
börtön és bíróság elkülönített részében. A különtanács elnöke 
Radó Zsigmond.

A vádlottak kihallgatása után a tárgyalást váratlanul 
felfüggesztik és bizonytalan időre elnapolják. Az elnapolás 
politikai okai mindmáig tisztázatlanok.
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1.9.53« február 2^ .
Kádár János és Kállai Gyula Romániában. Marosvásárhelyt Kál
lai. azt állítja, ̂ hogy '*a magyarországi ellenforradalom nyílt 
területi követelésekkel lépett fel" es a szomszédos Romániá
ban is vissza akarták állítani a földesúri-tőkés kizsákmá
nyolást .

Kádár pohárköszöntőjében köszönetét mond az 1956-57-es 
román segítségért és kijelenti: "...itt laknak magyar szárma
zásúak is".
1958. március 7.
Sándor András irót sztálinvárosi tevékenységéért 8 évi börtön
re Ítélik.
1958. március 11.
Kivégzik Nagy Józsefet és Farkas Imrét, akik 1956. október 
2ó-án Csepelen agyonlőtték Bordás András Kossuth-dijas esztergályost .
1958. március 24.
Szilágyi József kivégzése. Ügyét intranzigens, szenvedélyes 
magatartása miatt elkülönítettek a Nagy Imre-per többi vád
lottjának tárgyalásától.
1958. március 27-28.
Magyar-jugoszláv pártközi tárgyalások Kara-Gyorgyeván Kádár es Tito vezetésével.
1958. május-juniu3
Kosáry Domokos történészt katonai bíróság hűtlenség vádjával 
5 évi börtönre ítéli.

Kéri József Győr-Sopron megyei főügyészt 7 évi börtönre 
ítélik, miután 1957 elején Marosán György követelésére sem 
volt hajlandó közreműködni a fokozódó megtorlásban.

, Rodó György orvos-ezredest, a Honvéd Kórház parancsnokát 12 évi börtönre Ítélik.
1958. május 9.
W. Gomuika lengyel küldöttség élén Budapesten.
1958. május 13.
A Legfelsőbb Bíróság Népbirósági Tanácsa Lőcsei Pál újságírót 8 évi börtönre ítéli.
1958. május 21.
A Népszabadság három lap-oldalas A Jugoszláv Kommunisták Szö
vetsége VII. kongresszusáról c. szerkesztőségi cikke támadja 
a "jugoszláv revizionizmust", külön kitérve annak 1956-os 
tevékenységére.
1958. május 24.
Ny.Sz. Hruscsov Andropov jelenlétében fogadja Kádár Jánost.
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1958. junius
Az MSZMP KB kulturális elméleti munkaközösségének /Király Ist
ván, Pándi Pál és Szabolcsi Miklós által szövegesett/ állás- 
foglalása a t:népi:' Írókról, amely szerint ;,a nepiek ideoló
giájának harmadik utassága és nacionalizmusa egyet jelent az 
ellenforradalom ideológiai igazolásával1’. Ezt az értékelést a 
népiek korábbi tevékenységére is visszavetltik.
1958. junius 2.
Újjáalakul.a Magyar Újságírók Országos Szövetsége. Elnöke 
Szakasits Árpád, főtitkára Siklósi Norbert.
1958. junius 12.
Kádár János: A munkásosztály egysége - győzelmének záloga c. 
vezércikke a Népszabadságban. Élesen támadja Kéthly Annát, az 
”osztályárulás veteránját1', és a volt szociáldemokraták meg"- 
ítélésében 1956-os helytállásukat nyilvánítja mércének.
1958. junius 9-15.
A Nagy Imre-per. A Legfelsőbb Bíróság Né^birósági Tanácsa 
Yida Ferenc elnökletével, Lakatos Pétemé, Súlyán György, Fe
hér Kálmán és egy negyedik ülnök közreműködésével folytatja 
az elnapolt büntetőper tárgyalását. A vádat Szalai és Béres 
ügyészek képviselik. A pert ismét szigorúan titkosan bonyo
lítják, a szervezést Rajnai Sándor ezredes irányítja.

Nagy Imrét halálra,
Donáth Ferencet 12 évi börtönre,
Gimes Miklóst halálra,
Tildy Zoltánt 6 cvi börtönre,
Maiéter Pált halálra,
Kopácsi Sándort életfogytiglani börtönre,
Jánosi Ferencet 8 évi börtönre,
Vásárhelyi Miklóst 5 évi börtönre Ítélik.

1953. junius 16.
A Kozma utcai Budapesti Országos Börtönben, hajnalban^kötél 
által kivág zik Nagy Imrét, Gimes Miklóst és Maleter Pált.
1958. junius 17.
Nyilvánosságra hozzák az Igazságügy Minisztérium közleményét 
a ”Nagy Imre és társai ellen lefolytatott büntetőeljárásról 
és az ítéletről”. A közlemény a korábban kivégzett Szilágyi 
Józsefet is megtévesztően itt említi.

A kivégzések hírére tüntetésre kerül sor számos nyugati 
országban a magyar és a szovjet követségek előtt.

1958. junius 23.
Jugoszláv jegyzék a magyar kormányhoz: i...jugoszláv kormány 
és a nép mély elkeseredéssel vette tudomásul Nagy Imre titaos 
elitélésének és kivégzésének meglepetésszerü hírét.
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1938. ,június 27-
Kddár János Szófiában. A nagygyűlésen Todor Zsivkov üdvözli 
"az árulókkal szembeni kemény, de igazságos Ítéletet".

A Népszabadság Nem csodálkozhatunk c. szerkesztőségi 
cikke cáfolja azokat a nyugati kommentárokat, amelyek szerint 
a Nagy Imre és társai elleni Ítélet a Jugoszláv Kommunisták 
Szövetsége ellen irányul.
1958. junius 28.
Gomulka a gdanski hajógyárban tartott beszédében cáfolja, hogy 
a^LEMP KB más álláspontra helyezkedett volna Nagy Imre kivég
zésével kapcsolatban és megbélyegzi a kivégzések miatti nem
zetközi tiltakozást.
1958. julius 23.
A^magyar kormány válasz-jegyzéke a jugoszláv kormányhoz, amely 
tényszerű részleteket közöl a Nagy Imre-csoport jugoszláv kap
csolatairól.
1958. julius 31.
Az MSZMP KB Párttörténeti Intézete kiadásában megjelenik az 
"Ellenforradalom Magyarországon, 1956" c. tanulmánygyüjtemény 
I. kötete. Anonim szerkesztője Betien Oszkár, aki "A Nagy - 
Losonczy csoport szerepe az ellenforradalom eszmei előkeszi- 
tésében" c. kulcstanulmányt is irta. A többi’ tanulmány szerzői 
Jemnitz János és - Vadai^György álnéven - Non György. Az elő
szóban jelzett további két kötet, amely a Rákosi-íele vezetés 
hibáival és bűneivel is foglalkozott volna, nem jelent meg.

Meg megjelenése előtt betiltották az ugyanott szerkesz
tett ̂ 1956-os dokumentum-gyüjtérnényt, amely Kádár János akkori 
beszédeit és nyilatkozatait is tartalmazta volna. E kompro- 
mittálási^kísérlet miatt pártfegyelmi utón vonják felelősség
re az Intézet vezetőit: Betien Oszkárt, Kálmán Endrét és Ré
ti Lászlót.
1958. julius
A Legfelsőbb Biróság Vida tanácsa Ádám Györgyöt életfogytig
lani, Pozsár Istvánt 12 évi, Bohó Róbertét 8 évi börtönre 
Ítéli a Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom megszerve
zéséért és az Október Huszonharmadika c. lap kiadásáért.
1958. augusztus
A Tájékoztatási Hivatal közzéteszi a Nagy Imre és bűntársai 
ellenforradalmi összeesküvése című kiadványt, mint a Fehér 
Könyv V. kötetét.
1958. augusztus 2.
A Legfelsőbb Biróság Népbirósági Kü^öntanácsa Borbély György 
elnökletével Bibó Istvánt és Göncz Árpádot életfogytiglani, 
Regéczy-Nagy Lászlót 15 évi börtönre Ítéli.
1958. augusztus 9 .
A Vida-tanács Kardos Lászlót életfogytiglani, Márkus Istvánt
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10 évi, Herpai Sándort 8 évi, Kemény Istvánt 4 évi és Józsa 
Pétert 5 évi börtönre Ítéli.
1958. augusztus 18.
A Hagy Imre-perről leválasztott három vádlott ügyét külön 
tárgyalják.

Haraszti Sándort 6 évi,
Fazekas Györgyöt 10 évi ás
Tánczos Gábort 15 évi börtönre Ítélik.

1956. augusztus 21.
-------------- ------------ -------------- — — ---------------------------- ----------------------------

Erdős Péter újságírót a Vida-tanács másfél évi börtönre ítéli, 
és a büntetést az előzetes letartóztatással kitöltöttnek veszi.
1958. őszén
Nagy Imre Intézetet alakit Brüsszelben magyar emigránsok egy 
csoportja /Holtai György, Kende Péter, Nagy Balázs, Szász Béla, 
Birki Ágnes és mások/. Az Intézet Szemle ill. Etudes és Review 
címen magyar, francia és angol nyelvű folyóiratot ad ki 1959 
és 1963 között.
195,8. szeptember
Moszkvából hazatér Piros László és Bata István, majd Hegedűs 
András és Kovács István. Rákosi..végleg, Gero pedig 1960-ig 
moszkvai emigrációban marad.
1958. szeptember 26.
A magyar Külügyminisztérium közleményben foglal állást az 
ENSZ-ben tanúsított jugoszláv magatartás ellen, mert több vo
natkozásban 5ia magyar-ellenes rágalomhadjárathoz51 csatlakoz
tak.
1958. október
Albert Camus előszavával francia nyelven megjelenik Az igaz
ság a Nagy Imre-ü^yben c. gazdag dokumentum-összeállitás. 
1959-ben angolul es Brüsszelben magyarul is megjelenik.
1958- október 15.
Kádár János választási beszédében Angyalföldön közli-: "az 
ellenforradalmi bűnösök felelősségre vonása alapjában meg
történt !t .
1958. október 17.
u/lérei Ferenc, Fekete Sándor és társaik letartóztatást.
1958. október 24.
Nezvál Ferenc igazságügy-miniszter jogászgyü'lésen bejelenti 
az ügyvédek kamarai tagságának felülvizsgálását.
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1_956. november 15.
Kivégzik Mecséri^János alezredest és beosztottait: Magyar Já
nos, Kálmán Dezső, Ivicska János, Rémiás Pál és Szendi Dezső 
tiszteket, tiszthelyetteseket és honvédeket, a pesterzsébeti 
katonai ellenállás résztvevőit.
1958. november 16.
Az első országgyűlési választás 1953 májusa éta. Kovács Béla 
a Nagy Imre-kormány volt államminisstere is képviselő lesz.
1958. október - november
Az 1956. november 23-án Romániába szállított Nagy Imre-csoport 
le nem tartóztatott tagjai /Újhelyi, Vas, Rakné/ és a család
tagok több csoportban hazatérnek. /Szántó Zoltán és felesége 
már korábban hazatértek./ T
1958. december 1,
Kivégzik Angyal Istvánt, a Tűzoltó utcai fegyveres csoport 
parancsnokát. Társát, Szirmai Ottó rádiódramaturgot kegyelmi 
kérvényének elutasítása után, 1959. január 22-én végzik ki.
1953. december 10_._
A Szovjetunióban leváltják Iván Szeröv hadseregtábornokot, 
a KGB elnökét.

1 9 5 9'
1959. február
Az MSZMP KP kulturális elméleti munkaközösségének vitaindító 
tézisei. ''A felszabadulás utáni magyar irodalom néhány kérdé- 
seről'1. A terjedelmes dokumentum teljes mértékben igazolja 
a Rákosi - Révai-féle irodalompolitikát és ennek érvrendszeré
vel itéli ez az 1953-56 közötti értelmiségi ellenzéket és az 
írószövetség tevékenységét. Támadja Lukácsot, Déryt, Illyést, 
a népi Írókat es igazolja az őket 1949-53 között ért retorziókat.
1959. február 13.
A Legfelsőbb ̂ Bíróság Borbély György tanácsa jogerősen halálra 
iteli Nagy József munkást, Bárány János munkást, Ivicz György 
munkást, Szabó Lajos munkást, az első fokon halálra ítélt 
Mécs Imre műegyetemi hallgató és Forgács Ferenc mérnök Íté
letet eletfogytigbni börtönre változtatja. Hegedűs László 
orvostanhallgatót életfogytiglani, több társukat 6 és 16 év közötti börtönre itéli.
1959» február 19.
Széli Jenő letartóztatása.
1959. március 21.
Kivégzik az 1941-ben született Mansfeld Péter ipari tanulót, 
aki 1956-ben 15 éves volt, s 1959-ben lett nagykorú.
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A korábban börtönbüntetésre Ítélt Niclcelsberg László 
felkelő ellen uj eljárást indítanak, halálra Ítélik, majd 
1960-ban kivégzik.
1959. április 1 .
A Legfelsőbb Bíróság Vida-tanácsa ftférei Ferencet 10 évi, Fe
kete Sándort 9 évi, Litván Györgyöt 6 évi, Széli Jenőt 5 évi, 
Hegedűs B. Andrást 2 évi börtönre Ítéli, elsősorban a i!Hunga- 
ricu3" vitairat kiadásáért és terjesztéséért, valamint segé
lyek gyűjtéséért.
1959. április 3.
Részleges amnesztia a’2 évnél nem hosszabb időre elitéltek 
részére.

Egyéni kegyelemben részesül Tildy Zoltán.

1959. má,iua
A Budapesti Országos Börtön Kisfogházában megszüntetik a po
litikai elitéltek mintegy 4-0 főnyi, a törzskönyvi ̂számuk alap
ján 4-76-osnak nevezett csoportjának elkülönített őrzését. A 
csoport zömét Vácra szállítják, néhány í! osztály idegen1' szár
mazásút Márianos ztrára visznek.

A csoport névsorát Bibó István egy visszaemlékezésében 
igy rekonstruálta: Ádám György, Bibó István, Bohó Róbert,
Dery Tibor, Donáth Ferenc, Erdélyi Sándor, Fazekas György, 
Fekete Sándor, Földvári Rudolf, Göncz Árpád, Haraszti Sándor, 
Havasi Gyula, Hámori József, Háy Gyula, Hegedűs B. András, 
Herpai Sándor, Józsa Péter, Kardos László, Kemény István,
Kéri József, Kopácsi Sándor, Iíosáry Domokos, Kovács István 
/vezérőrnagy/, Litván György, Lőcsei Pál, Marián István,
Márkus István, Márton András, Méred Ferenc, Molnár Zoltán, 
Pozsár István, Radó György, Regéczy László, Solymosi Lajos, 
Surecz József, B. Szabó István, Szabó Pál, Széli Jenő, Tánczos 
Gábor, Tildy Zoltán, Újhegyi Gyula, Várady Gyula, Vásárhelyi 
Miklós, Zolk Zoltán, Zólyomi László.
1959. május végén
A legfelsőbb Bíróság Vida-tanácsa Zsámboki Zoltánt, Nemes Lí
viát” Hoffmann Gertrudot, Németh Lászlót, Lipták Tamást, Kiss 
Károly költőt, Kántás Lászlót, Kelemen Imrét a Bérei - Fekete 
per kiegészítő perében 1—8 évi börtönre iteli.

1959. .iulius 9.
Déry Tibor Bizottság alakul Párizsban tekintélyes baloldali 
értelmiségiek részvételével, és követeli Déry es a bebörtön
zött magyar értelmiségiek szabadon bocsátását.
1959. augusztus - szeptember
A Társadalmi Szemle közli az MSZMP téziseit A burzsoá nacio
nalizmusról és a szocialista hazaiiságról. Elítéli az 184-8- 
as függetlenségi nacionalizmust, mint 1956 egyik ideológiai 
gyökeret.
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1959■ október 2 3.
Az Élet és Irodalomban megjelenik Németh László egy moszkvai 
fogadáson elhangzott Pohárköszönto-je, amelyben a szovjet- 
magyar barátság mellett száll sikra.
1959. november 1 .
Kádár János a budapesti pártértlcezleten cáfolja, hogy az 
utóbbi időben 31 embert kivégeztek volna, és hogy egész sor 
18 éven aluli fiatal börtönben várja a kivégzést. Az itt cá
folt névsorok^nyugatra juttatásáért Pákh Tibort súlyos börtön- 
büntetésre Ítélik.
193^9 ._nojv_e_niber 25 °
Povl Bang Jensen, dán BNSZ-diplomata, a magyar üggyel fog
lalkozó bizottság titkára tisztázatlan körülmények között 
öngyilkosságot követ el azután, hogy a magyar ügyben tanus- 
kodók névsorát nem volt hajlandó letenni az ENSZ irattárába.

19 6 0
1960. március 9.
Illyés Gyula megtöri hallgatását, nyilatkozik az Ország-Világ 
c. hetilapnak. - bö -
1960. április 1 .
Részleges^politikai amnesztia, Hatálya alá esnek, akiket 1957. 
május 1-nél nem későbbi cselekménjr miatt 6 évnél nem hosszabb 
büntetésre Ítéltek.

Egyéni kegyelemmel szabadul Déry Tibor, Donáth Ferenc, 
Várady Gyula, valamint Farkas Mihály, Farkas Vladimír és Pé
ter Gábor.

A váci börtönben est követően a^rabok nagyobbik része 
éhségsztrájkba kezd, amelyet előbb ígéretekkel leszerelnek, 
majd súlyos fegyelmi büntetésekkel és újabb Ítéletekkel meg
torolnak.
1960. augusztus-szeptember
Az MSZMP KB filozófiai munkaközösségének tézisei a filozófiai 
front helyzetéről és feladatáról... Támadják Lukács György 
és tanítványai /Heller Ágnes, Hermann István, Mészáros Ist
ván stb./ revizionista, antimarxista nézeteit, amelyekhez 
odasorolják Lukács ‘'ne.gyrealizmusi! koncepcióját is.
1960. november
Letartóztatják Földes Péter újságírót, majd a Legfelsőbb 
Bíróság Katonai Tanácsa Mátyás hadbíró ezredes elnökleté
vel 13 évi börtönre Ítéli, mert 1957-ben a magyar politi
kai életről készített memorandumát a budapesti francia kö
vetnek adta át.
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1961. február
Az MSZMP KB kulturális elméleti munkakor őssé gének tézisei 
Irodalomkritikánk néhány fogyatékosságáról, amelyek állást 
foglalnak az 1953-p6-os nézetek továbbélése ellen.

1 9  6 2
1962. augusztus 1 6 .
Az MSZMP KB határozata a személyi kultusz éveiben a munkás
mozgalmi emberek ellen indított törvénysértő perek lezárásáról.

Kizárják a pártból Rákosi Mátyást és Gerő Ernőt, vala
ki11* Kovács Istvánt, a KV volt titkárát, Alapy Gyula ügyészt, 
Ölti Vilmos birót, továbbá 14 volt AVI-I-s tisztet.
1962. október 20.
Magyar-amerikai titkos tárgyalások eredményeképpen szóbeli 
megállapodás születik 1956 következményeinek kölcsönös fel
számolásáról; egyfelől általános amnesztia, másfelől a ma
gyar kérdés levetele az ENSZ napirendjéről.
1962. december 18.
Amerikai határozati javaslat az ENSZ-ben a magyar kérdés na
pirendről való levételére.

1 9  6 3
1963* március 21.
Kádár_János az országgyűlésen jelenti be az általános am
nesztiát. az amnesztia nem terjed ki néhány száz, a fegyve
res harcokban részt vett és gyilkossággal vádolt, hűtlenségért 
valamint visszaesőnek minősített elitéltre. *

«>
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