
Az	„ötvenes	évek”	
A	Rákosi-korszak	(1949-1953)



Újrakezdés	a	háború	után
Földbirtokok	államosítása	és	földosztás	a	szegényparasztság	részére	(1945)

„Málenkij	robot”,	kitelepítések	(svábok),	magyar	menekültek	a	határokon	túlról	(1944-47)

Újjáépítés,	pénzügyi	stabilizáció	(a	forint	bevezetése),	államosítások	(1944-1949)

A	párizsi	békeszerződés	aláírása	(1947),	a	szovjet	megszálló	hadsereg	mégis	marad

Népbírósági	perek,	háborús	bűnösök	felelősségre	vonása,	B-listázás	(1945-1946)

A	többpárti	demokrácia	hiú	reménye,	a	köztársaság	kikiáltása	(1945-1946)	

Közben	a	kommunisták	szétverik,	tönkreteszik	a	demokratikus	pártokat…



A	kommunista	„szalámitaktika”
A	 kommunisták	 a	 más,	 demokratikus	 pártokat	 vezetők,	 vezéregyéniségek	 helyébe	
lépőket,	 illetve	 a	 többi,	 a	 kommunista	 hatalom	 szemében	 „veszélyesnek”	 ítélt	
párttagokat	 egyenként,	 egymástól	 elszigetelve	 tették	 ártalmatlanná:	 általában	 meg-
zsarolták,	kizáratták	a	pártokból,	visszavonulásra	vagy	az	ország	elhagyására	kész-tették.	
Eszközeikben	 nem	 válogattak.	 Az	 így	meggyengült	 és	megfélemlített	 pártok	 többnyire	
hamar	 több	 részre	 szakadtak,	 „felszeletelődtek”,	majd	 általában	maguktól	 feloszlottak	
vagy	beszüntették	tevékenységüket.



Aki	a	szálakat	1945-től	
valóban	mozgatta:	
Rákosi	Mátyás,	az	
MKP	vezetője



1946	októberében	jött	létre	a	
Magyar	Államrendőrség	Állam-

védelmi	Osztálya	(ÁVO,	fent),	Rajk	
László	belügyminiszter	

(1946-1948)	felügyeletével.  
A	kommunisták	innentől	kezdve	
az	ÁVÓ-t	politikai	ellenfeleik	
megfélemlítésére,	üldözésére,	
letartóztatására	és	vallatására	
használták	fel.	Az	ÁVO	neve	

innentől	a	rettegés	szinonimájává	
vált…



Péter	Gábor 
1945	és	1952	között	volt	az	Államvédelmi	Osztály,	majd	
utódja,	az	Államvédelmi	Hatóság	rettegett	vezetője.



Az	1947-es	választások 
A	kommunisták	és	a	velük	szövetkezett	

baloldali	szociáldemokraták	nagy	várakozással	
tekintettek	a	választás	elé.	Az	eredményt	

viszont	nem	bízták	a	véletlenre:	a	
„kékcédulák”	révén	tudatosan	készültek	a	

választási	csalásra…



A	„fordulat”:	a	kommunisták	és	a	
szociáldemokraták	egyesülése  

1948



Rákosi	Mátyás	
kommunista	és	
Szakasits	Árpád	
szociáldemokrata	

pártvezérek 
A	szociáldemokraták	baloldali	része	

tudomásul	vette	a	kommunisták	vezető	
szerepét,	de	soha	nem	azonosult	vele	

teljesen.	Mégis	1948-ban	rábólintottak	a	
két	párt	egyesülésére,	nem	utolsó	sorban	

a	Szociáldemokrata	Pártba	beépült	
kommunisták	hatására.



Szakasits	Árpád	
szociáldemokrata	és	

Rákosi	Mátyás	
kommunista	vezető	

„történelmi”	kézfogása	
majd	a	pártegyesülés	
ünnepi	pillanatai:	
1948.	június	12-én	
létrejött	a	Magyar	
Dolgozók	Pártja	



Tildy	Zoltán	kisgazda	
köztársasági	elnököt	a	
kommunisták	–veje	

életével	megzsarolva	–	
1848	november	végén	

lemondatták	
posztjáról 

 
Tildy	vejét,	Csornoky	Viktor	volt	
kairói	magyar	nagykövetet	haza-

árulás	és	kémkedés	vádjával	egy	hét	
múlva	halálra	ítélték	és	ki-

végezték…



Szakasits	Árpád,	az	új	baloldali	szociál-
demokrata	köztársasági	elnök	(1948-1949)



Támadás	az	egyházak	ellen 
1948-1949



Mindszenty	 (1942-ig	 Pehm)	 Józsefet	 1915-ben	 szentelték	 pappá.	 1944-ben	 szentelték	 veszp-
rémi	püspökké.	Megjárta	a	nyilasok	börtönét.	 Serédy	 Jusztinián	esztergomi	érsek	halála	után	
lett	Magyarország	hercegprímása	1945	 szeptemberében,	majd	bíborosi	 címet	 kapott	XII.	 Pius	
pápától.	Magyar	egyházfőként	hihetetlen	munkabírással	lendítette	fel	a	katolikus	hitéletet.



Az	egyházi	iskolák	
államosítása	

(1948.	június	16.)  
A	kommunisták	kegyetlen	harcot	
hirdettek	a	kultúra,	az	oktatás	
állami	kézbe	vételéért	és	az	
egyházak	ellen.	Fent:	egyházi	

iskolások,	lent:	tüntetés	Pápán	az	
államosítás	mellett.	6505	iskola	
(az	ország	iskoláinak	több	mint	

2/3-a)	került	ekkor	állami	
tulajdonba	és	15	ezer	pedagógus	

vált	állami	alkalmazottá.



A	Mindszenty-per  
Az	egyházi	iskolák	államosítása	ellen	hevesen	
tiltakozó	esztergomi	érsek	ellen	ocsmány	és	
mocskolódó	kommunista	sajtóhadjárat	in-

dult,	majd	1948.	december	26-án	letartóztat-
ták.	A	börtönben	megalázták,	embertelen	
módon	megverték	és	megkínozták,	pszicho-
tróp	szerekkel	injekciózták,	melyek	hatására	
mindent	ellene	felhozott	vádat	(hűtlenség,	

kémkedés,	köztársaság	megdöntésére	irányu-
ló	szándék,	valutaüzérkedés)	bevallott.	Írás-
beli	vallomását	mégis	ÁVO-s	írásszakértők	ha-
misították.	Amikor	bedrogoztatva	aláírta	azt,	a	
neve	mellé	odafirkantotta:	c.	f.	(coactus	fecit	–	
kényszer	hatása	alatt).	Az	1949.	febru-árjában	

tartott	perben	Mindszenty	Józsefet	
életfogytiglani	fegyházra	ítélték,	munkatársai	

3	és	15	év	közötti	fegyházat	kaptak.



1950-ben	Magyarországon	23	férfi	szerzetes-
rend	működött	2582	fővel	és	40	női	szerze-
tesrend	8956	fővel	636	kisebb-nagyobb	rend-
házban.	A	kommunista	vezetők	felismerték	a	
szerzetesrendek	szervezeti	felépítéséből	szár-
mazó	lehetőséget:	míg	az	egyházmegyés	pap-
ságot	csak	egyenként	ritkíthatják,	a	szerzetes-
rendek,	mint	önálló	közösségek,	teljes	egészé-
ben	likvidálhatók,	egyszerű	jogszabállyal	meg-
szüntethetők,	s	ezáltal	egyetlen	tollvonással	
tízezernél	több	úgynevezett	egyházi	aktivista	
tevékenységét	tehetik	lehetetlenné	a	hívek	
körében.	Az	új	kommunista	hatalom	1950	

szeptemberében	egyetlen	tollvonással	oszlatta	
fel	a	szerzetes-	és	apácarendeket. 

 
Grősz	József	kalocsai	érseket	1951.	május	18-án	
több	más	egyházi	vezetővel	együtt	letartóztatták	
és	összeesküvés	vádjával	15	év	börtönre	ítélték	

(lent).



A	katolikus	egyház	elleni	támadásokkal	párhuzamosan	a	protestáns	felekezetek	ellen	is	megindult	a	
kommunisták	hadjárata:	Ravasz	László	református	püspök	(balra)	Rákosi	nyomására	lemondott	tisztségéről	

és	visszavonult.	Ordass	Lajos	evangélikus	püspököt	(jobbra),	aki	szintén	bírálta	az	egyházi	iskolák	
államosítását,	koncepciós	perben	2	év	fegyházra	és	öt	év	hivatalvesztésre	ítélte	a	bíróság.



A	Demokrata	
Néppárt	vége 

Barankovics	István	keresztény	
szellemiségű	pártja	hevesen	tiltakozott	
az	egyházellenes	intézkedések	és	az	

egyházi	vezetők	üldözése	miatt.	Rákosi	
személyes	tárgyaláson	fenyegette	meg	
őt	és	pártja	képviselőit,	ha	nem	ítélik	
el	a	vezető	egyháziakat.	Barankovics	
erre	feloszlatta	pártját	és	nyugatra	
menekült.	Pártja	tagjai	közül	így	is	

többen	börtönbe	kerültek.



Az	1949-es	„választások”



A	Magyar	Függetlenségi	Népfront 
A	kommunista	dominanciájú	szervezet	elnökévé	Rákosi	Mátyást,	titkárává	pedig	Rajk	
Lászlót	választották	meg.	A	kényszerű	pártszövetség	tagjai	a	Magyar	Dolgozók	Pártja	
(MDP)	mellett	a	még	működő	maradék	két	demokratikus	agrárpárt,	a	Független	Kis-

gazdapárt	(FKGP)	és	a	Nemzeti	Parasztpárt	(NPP),	valamint	az	FKGP	(egyik)	utód-pártjának	
tekinthető	Független	Magyar	Demokrata	Párt	és	a	Magyar	Radikális	Párt	voltak.	Ezzel	

megszűnt	a	többpárti	demokrácia	reménye	Magyarországon…



Választási	plakátok,	1949	május



Hogyan	
szavazzunk?  

 
A	Magyar	Függetlenségi	
Népfrontra	úgy	kellett	
szavazni,	hogy	semmit	
nem	kellett	jelölni	a	
szavazólapon…



Választási	agitáció,	1949	május



Választási	
nagygyűlés	
Budapesten,  

1949.	május	15.  
A	választások	előtt	létrejött	Magyar	
Függetlenségi	Népfront	nem	volt	

más,	mint	az	1949-es	választásokon	a	
pártok	indulásának	formális	

eltörlése.



Választási	nagygyűlés	vidéken,	1949.	május	15.



Az	1949-es	választások 
A	választást	1949.	május	15-én	tartották	meg	még	a	Magyar	

Köztársaságban,	de	ekkorra	a	kommunisták	már	gyakorlatilag	az	összes	
pártot	sikeresen	„felszalámizták”;	azaz	vezetőiket,	prominens	tagjaikat	

szinte	kivétel	nélkül	letartóztatták,	vagy	emigrációba,	esetleg	a	velük	való	
együttműködésre	kényszerítették.	Az	egyetlen	baloldali	rivális	Szociál-
demokrata	Pártot	már	1948-ban	beolvasztották	a	Magyar	Kommunista	

Pártba,	létrehozva	ezzel	a	Magyar	Dolgozók	Pártját	(MDP).	A	korábbi	koa-
líciós	pártokat	(FKGP,	Nemzeti	Parasztpárt)	a	kommunistákkal	együtt-
működni	kész	politikusaik	vezetésével	aztán	1949.	február	1-jén	bele-

kényszerítették	az	MDP-vel	közös	(és	általuk	uralt)	egységfrontba,	a	Magyar	
Függetlenségi	Népfrontba.	Az	országgyűlési	választáson	már	csak	ennek	a	
frontnak	a	területi	listáira	lehetett	szavazni.	A	szavazólapon	csu-pán	az	
egyet	nem	értőknek	kellett	ikszelni,	a	jelölteket	elfogadó	szavazó-nak	
pusztán	be	kellett	dobnia	azt	a	gyűjtő-urnába.	Mivel	a	listán	szereplő	

névsort	az	MDP	gyakorlatilag	kénye-kedve	szerint	állíthatta	össze,	már	a	
választás	előtt	eldöntötték	a	parlament	pontos,	személy	(és	mandátum-

arány)	szerinti	összetételét,	a	szavazás	tehát	puszta	formalitás	lett.  
 

A	Népfront	listája	összesen	95,6%-os	eredményt	ért	el,	ami	alapján	285	
MDP-s	és	117	más	pártból	(főképp	az	FKGP-ből	és	a	Nemzeti	

Parasztpártból)	való,	összesen	tehát	402	képviselő	jutott	a	törvény-
hozásba.



Rákosi	Mátyás	és	felesége,	a	jakut	Feodora	(Fenya)	Fjodorovna	
Kornyilova	a	szavazóurnánál,	1949.	május	15.



Voltak	nemek	a	Népfrontra!
Az	1949.	május	15-i	országgyűlési	választásokkal	megkezdődött	a	sztálinista	rendszer	kényszer-
szavazásainak	szomorú	sora	Magyarországon.	Az	eredmények	már	az	első	alkalommal	sem	

hozhatók	összefüggésbe	a	választók	tényleges	akaratával,	politikai	szándékaival.	Hiszen	ki	tud-ná	
megmondani,	hogy	a	szavazásra	jogosultaknak	az	a	96,4	százaléka,	amely	megjelent	az	ur-nák	előtt,	

s	közülük	az	a	96,27	százalék,	amely	a	népfront	jelöltjeire	szavazott,	milyen	motivá-ciók	szerint	
cselekedett?	Ki	jelent	meg	önként,	s	ki	félelemből	a	szavazóhelyiségekben?	Hányan	hittek	a	

Népfront	hangzatos	ígéreteiben?	Mennyit	tett	ki	a	népfrontra	leadott	szavazatok	közül	az	igazi	
támogatás,	s	mennyit	a	beletörődés?	E	kérdésekre	nem	lehet	választ	adni.	Tény	azon-ban,	hogy	
nem	egy	helyen	az	országos	aránynál	lényegesen	nagyobb	mértékben	jutott	kifeje-zésre	az	új	
választási	gyakorlat,	s	a	mögötte	álló	politika	elutasítása.	A	vecsési	járásban	a	szava-zók	29%-a,	
Orosházán	15%-a,	Békésen	és	Nagykőrösön	21%-a,	Mezőkövesden	28%-a,	Kiskőrö-sön	39%-a,	
Sajóládon	52%-a,	Tardon	68%-a	a	népfront	jelöltjei	ellen	szavazott!	Az	MDP	vezetői	eleve	

megnyertnek	tekintették	a	választásokat.	A	Politikai	Bizottság	már	május	5-én	bizottsá-got	küldött	
ki	azzal	a	feladattal,	hogy	javaslatokat	készítsen	a	kormány	és	egyes	minisztériu-mok	átalakítására.	
A	választások	után	pedig	egy	csapásra	megszűntek	a	népfrontbizottságok,	melyekben	a	Független	

Kisgazdapárt	és	a	Radikális	Pártszövetség	eddig	is	elenyésző	súlyt	kép-viselt.	A	mandátumok	
tekintetében	még	a	Nemzeti	Parasztpárt	járt	a	legjobban,	mely	a	koráb-bi	36	helyett	34	

mandátumot	mondhatott	magáénak.	Az	osztozkodásnak	azonban	már	nem	volt	jelentősége,	mert	a	
pártok	felszámolásának	folyamata	a	választások	után	felgyorsult.



Az	új,	kommunista	alkotmány	előkészületben…



A	Rákosi-diktatúra 
(1949-1953)



Rákosi	Mátyás 
1892-ben	zsidó	terménykereskedő	családban	szüle-tett	
a	délvidéki	Adán,	később	maga	is	külkereskedel-met	
tanult.	1915-18-ig	volt	orosz	hadifogoly	a	Távol-

Keleten.	1918-as	hazatérése	után	tagja	lett	a	Kommu-
nisták	Magyarországi	Pártjának.	A	Tanácsköztársaság	
idején	népbiztos,	majd	a	Vörös	Őrség	parancsnoka	

volt.	A	Tanácskormány	bukása	után	Ausztriába	mene-
kült,	de	1924-ben	titokban	hazatért.	1925-ben	a	rend-
őrség	letartóztatta.	1934-ben,	szabadulásakor	ismét	
perbe	fogták	és	életfogytiglant	kapott.	1940-ben	a	
Szovjetunióba	távozhatott.	Itt	mindenben	követte	
Sztálint	és	a	magyar	kommunista	emigráció	vezető-
jévé	vált.	1942-ben	megnősült,	a	jakut	származású	

Feodora	Fjodorovna	Kornyilovát	vette	feleségül.	1945.	
január	30-án	tért	haza	Magyarországra	és	azon-nal	
belevetette	magát	a	politikába,	amely	az	élete	volt.	
1945	és	1949	között	a	Magyar	Kommunista	Párt	

vezetőjeként	szétverte	a	még	ki	sem	épült	demokrá-
ciát	és	1949-től	1953-ig	Magyarország	teljhatalmú	

kommunista	diktátora	lett.



A	fiatal	Rákosi	
Mátyás



Rákosi	Mátyás	a	
Horthy-rendszer	
bírósága	előtt	és	a	

börtönben



Rákosi	Mátyás	
1940-es	

szabadulásakor,	
mely	után	a	
Szovjetunióba	
távozhatott



1949	után	Magyarország	teljhatalmú	urai: 
Rákosi	Mátyás,	a	Magyar	Dolgozók	Pártja	vezetője,	
Gerő	Ernő,	a	gazdasági	ügyek	irányítója,	Farkas	

Mihály,	a	katonai	kérdések	felelőse	és	Péter	Gábor,	az	
ÁVH	rettegett	vezetője



Az	Államvédelmi	
Hatóság	(ÁVH) 

A	magyarországi	kommunista	pártállami	
diktatúra	részben	titkosan	tevékenykedő	

államvédelmi	szervezete	volt	1948	és	1956	között.	
Feladata	hivatalosan	a	rendszer	ellenfeleinek	

üldözése,	a	rendszer	és	vezetőinek	védelme	volt.	A	
ténylegesen	Rákosi	Mátyás	pártfőtitkár	által	
mozgatott	szervezet	az	állampárton	(Magyar	

Dolgozók	Pártja,	MDP)	belüli	hatalmi	küzdelmek	
részese,	a	politikai	leszámolások	fő	eszköze	és	

végrehajtója	is	volt. 
Az	ÁVH	egyik	legfontosabb	elődszervezete	az	állami	
rendőrség,	illetve	a	Belügyminisztérium	szervezeti	

egységeként	működő	Politikai	Rendészeti	
Osztály	(PRO,	1945–1946),	majd	Államvédelmi	

Osztály	(ÁVO,	1946–1948)	volt.



A	Szabad	Nép 
A	napilap	a	kommunisták,	majd	a	velük	azonos	

Magyar	Dolgozók	Pártja	hivatalos	lapja	és	
„szócsöve”	volt.		1949-től	1956-ig	a	rádió	mellett	az	

emberek	agymosásának	legfőbb	fóruma,	a	
kommunista	propaganda	elvtelen	kiszolgálója.	Az	
ötvenes	évek	első	felében	minden	munkahelyen	
„Szabad	Nép-félórákat”	kellett	tartani	reggeli	

munkakezdés	előtt,	a	megjelenés	mindenki	számára	
kötelező	volt.	Ezeken	az	alkalmakon	a	kommunista	

párttitkárok	vagy	aktivisták	által	vezetett,	
„irányított	beszélgetéseken”	kellett	megvitatni	az	
újság	vezércikkeit	és	híreit,	természetesen	a	Párt	
(MDP)	irányvonalával	egyetértőleg.	Ezek	persze	
csak	álviták	voltak,	a	dolgozók	kommunista	
ideológia	szerinti	átnevelését,	agymosását	

szolgálták.



Magyarország:	
népköztársaság! 
Az	új,	már	kommunista	Országgyűlés	
1949.	augusztus	18-án	döntést	hozott	

Magyarország	új	alkotmányának	
elfogadásáról.	Ez	gyakorlatilag	a	
Szovjetunió	1936-os	sztálinista	

alkotmányának	szinte	egy	az	egyben	
történő	átvétele	volt. 

A	Magyar	Népköztársaság	története	
innentől	számítható,	hiszen	az	alkotmány	

értelmében	a	teljes	alkotmányos	
berendezkedés	megváltozott. 

Magyarország	hivatalosan	is	
sztálinista	diktatúrává	vált…



A	Magyar	Népköztársaság,	szovjet	mintájú	új	címere



Szakasits	Árpád,	a	Népköztársaság	
Elnöki	Tanácsának	elnöke  

A	Rákosi	Mátyás	vezette	kommunista	diktatúra	teljes	kiépülését	az	1949.	évi	
XX.	törvény,	azaz	a	sztálinista	szellemű	alkotmány	segítette	elő.	A	Magyar	
Népköztársaságban	az	Országgyűlés	mellett	az	államhatalom	másik	legfőbb	
szerve	a	Népköztársaság	Elnöki	Tanácsa	volt.	Ennek	elnöke	jogi	értelemben	

nem	volt	államfő,	az	államfői	jogokat	az	Elnöki	Tanács	mint	testület	gyakorolta,	
az	államfői	reprezentációs	feladatokat	azonban	az	elnök	látta	el.	1950-ben	

aztán	Szakasits	Árpádot	is	letartóztatták,	koholt	vádak	alapján…



Rákosi	Mátyás,	a	
Magyar	Dolgozók	
Pártja	főtitkára 
1949	nyarától	az	ország	

gyakorlatilag	egyszemélyi,	
korlátlan	hatalmú	vezetője	

lett.	Hatalomvágya,	
ravaszsága	és	kiszolgálói	
lehetővé	tették,	hogy	

Magyarországon	bevezesse	a	
sztálinista	diktatúrát.	Rákosi	
élt	is	a	lehetőséggel	és	a	
magyar	történelem	egyik	
legsötétebb	korszaka	

köszöntött	be…



Rákosi	a	tribünön,	1949.	augusztus	28.  
A	kommunista	vezető	Magyarország	teljhatalmú	sztálinista	diktátorává	vált.



A	Rajk-per  
1949



Rajk	László	1946	és	1948	között	volt	Magyarország	kommunista	belügyminisztere,	azaz	az	
államapparátus	és	a	rendfenntartó	szervezetek	vezetője.	Létrehozta	az	ÁVO-t,	betiltott	
másfélezer	önszerveződő	egyesületet.	Ő	irányította	a	másként	gondolkodók	elleni	korai	
koncepciós	pereket	és	egyik	fő	szervezője	volt	a	„kékcédulás	választások”-nak	(1947)



Rajk	László	felfelé	
„buktatása” 

Rajk	1948-ban	a	Magyar-Jugoszláv	
Társaság	elnöke	lett	(ennek	később	
szerepe	lesz	még),	ezzel	egy	időben	
leváltották	mindenható	belügy-
miniszteri	posztjáról	és	a	sokkal	

súlytalanabb	külügyminiszteri	tárcát	
kapta	meg.	Utóda	belügyminiszter-ként	

Kádár	János	lett.	Lenti	kép:	Kádár	
átveszi	a	belügyi	tárcát	Rajktól.	
Innentől	1951-ig	Kádár	felelt	a	

törvénytelenségekért…



A	Rajk-perre	a	későbbi	indokot	a	nemzetközi	
viszonyok	alakulása	szolgáltatta,	a	két	hatalmi	
tömb	mind	élesebb	elkülönülése,	a	harmadik	
világháborús	pszichózis	terjedése.	Ebben	a	
helyzetben	Sztálin	totális	egységet	követelt	a	

„népi	demokráciáktól”,	valójában	a	kelet-európai,	
már	kommunista	vagy	éppen	azzá	váló	

államoktól	.	A	Joszip	Broz	Tito	(a	képen)	vezette	
Jugoszlávia	azonban	nem	volt	hajlandó	

betagolódni	a	szovjet	zónába	és	
engedelmeskedni	Sztálinnak.	Ezért	a	Kominform,	

a	kommunista	pártok	1947-ben	létrejött	
szervezete	már	1948	nyarán	kiközösítette	a	Tito	
vezette	Jugoszláviát.	1949	áprilisában	létrejött	a	
NATO,	májusban	az	NSZK.	A	magyar	vezetés	már	
korábban	úgy	érezte,	hogy	ebben	az	arcvonalban	
neki	is	teendői	vannak,	élen	kell	járnia	a	szovjet	
sztálinista	minták	követésében.	Ezek	közül	a	

leglátványosabb	egy	jövendő	koncepciós	per	volt.



A	koncepciós	perek	menetrendjét	a	legapróbb	részletekig	mindenütt	a	
szovjet	tanácsadók	irányították.	Lavrentyij	Berija,	az	NKVD	feje,	a	
Szovjetunió	második	embere	dolgozta	ki	a	terveket	és	alárendeltjei	

hajtották	azokat	végre.	Budapesten	ennek	legemblematikusabb	figurái	
Mihail	Bjelkin	és	két	„vérebe”:	Lihacsov	és	Makarov	voltak. 

Az	első	fázisban	a	vádlottakat	veréssel,	ébrentartással	és	különféle	
brutális	kínzásokkal	törték	meg.	Ezután	következett	a	szovjet	

tanácsadók	által	otthonukban	már	kifejlesztett	„jó	rendőri”	oldal:	a	
foglyokat	nem	sanyargatták,	ínyenc	falatokkal	etették,	minden	nap	

orvos	látogatta	őket,	vitaminokat,	fürdési	lehetőséget	kaptak,	és	még	
levelet	is	írhattak,	hogy	életjelet	adjanak	magukról.	A	foglárok	
puhatalpú	lábbelit	használtak,	hogy	még	a	zajjal	se	zavarják	a	
gyanúsítottak	pihenését.		Ezután	kávé	és	cigaretta	társaságában	
bogarászták	át	vallatóik	irodai	szobájában	az	addig	kicsikart	

vallomásukat,	melynek	a	végére	sokszor	már	ilyenkor	aláírás	került.



Akik	még	ekkor	sem	hajtottak	fejet	a	sztálini	gépezet	előtt,	azt	
fenyegetésekkel	próbálták	jobb	belátásra	bírni,	azaz	a	családjuk	

számára	helyeztek	kilátásba	különféle	szankciókat.	Emellett	ismert	
fegyver	volt	még	a	per	rendezői	kezében	a	meggyőzés	egy	sajátos,	

szovjet	formája,	mely	során	a	meggyőződésükben	még	mindig	töretlen	
kommunistákkal	azt	hitették	el,	hogy	ha	erőszak	révén	nem	is,	de	a	hőn	

szeretett	párt	érdekében	működjön	együtt	vádlóival.	Ezzel	ugyanis	
szolgálni	fogja	a	kommunizmus	ügyét,	a	propagandát	segíti	elő,	

ráadásul	egy	enyhe	ítéletet	kap,	amit	a	lehető	legjobb	körülmények	
között	kell	majd	letölteni	–	mondták	a	párttársak.	Az	úttörő	példa	erre	

Karl	Radek,	a	moszkvai	perek	egyik	áldozata	volt,	akit	hasonló	
ígérgetéssel	győztek	meg	az	ellenségszerep	elvállalására.	Azt	már	
kevesebben	tudták,	hogy	Radeket	10	éves	börtönbüntetésének	

második	évében	Szibériában	agyonverték.



A	Népügyészség	tagjai	(	középen	Dr.	
Jankó	Péter	népbíró	)	a	Rajk-perben



Rákosi	Mátyás	a	Rajk-per	idején





Rajkhoz	mindenesetre	régi	barátját,	Kádár	
János	belügyminisztert	küldték	be,	hogy	
ezzel	is	próbálják	őt	jobb	belátásra	bírni.	
Hogy	Kádár	győzködése	vezetett-e	el	Rajk	
engedelmes	vallomástételéhez,	ma	már	
nehezen	megállapítható.	Ami	tény:	Rajk	

László	és	vádlott-társai	mindent	bevallottak	a	
bíróságon,	bűnösségüket	elismerték,	egész	
életművüket	átírták.	Rajk	például	a	Horthy-
időszak	rendőrségének,	a	spanyolországi	
harcok	után	a	német	Gestapónak,	majd	a	

nyilas	korszak	rendőrségének	volt	a	
besúgója,	mielőtt	az	amerikaiaknak	és	
Belgrádnak	kezdett	volna	kémkedni	–	

vallotta	a	bíróságon.	Vádlott-társai	kitértek	
arra,	hogy	céljuk	egy	jugoszlávbarát	puccs	

előkészítése	volt	Budapesten.



A	Rajk-pert	
rádión	is	

közvetítették,	
így	az	egész	
ország	népe	

élőben	
hallgathatta





Rákosi	a	per	idejére	a	dolgozószobájában	külön	hangszórót	szereltetett	fel,	amin	végigkísérhette	
a	tárgyalás	menetét,	illetve	egy	külön	telefonvonalat,	amin	a	helyszínen	levő	Péter	Gáboron	

keresztül	folyamatosan	instruálta	a	bíróságot	–	de	a	vádlottakat	és	a	védőket	is.



Rajk	László	a	bíróság	
előtt,  

1949.	szeptember	17.



A	perben	a	népbíróság	szeptember	24-én	népellenes	
bűntett	és	hűtlenség	vádjával	halálra	ítélte	Rajk	
Lászlót,	valamint	Szőnyi	Tibort	és	Szalai	Andrást.	
Szinte	tragikomikus	jogi	szemmel,	hogy	Rákosi	az	

1948.	évben,	tehát	az	ún.	fordulat	évében	
meghirdette:	az	1949-ben	életbe	lépő	alkotmány	
folytán	a	jogszabályok	alkalmazása	terén	beáll	a	

diszkontinuitás,	tehát	az	1945.	év	előtti	jogszabályok	
hatályukat	vesztik.	Ezt	mellőzve	Rajkot	és	társait	a	
Horthy	rendszer	jogszabálya,	a	hűtlenségről	és	

kémkedésről	szóló	1930.	évi	III.	tc.	alapján	ítélték	el.	
A	per	után	a	Szovjetunió,	majd	az	összes	népi	

demokrácia	felmondta	szerződéseit	az	„imperialista	
bérenc”	Jugoszláviával	.	Az	ítéletet	október	15-én	

hajtották	végre	az	ÁVH	Conti	utcai	börtönében.	Rajk	
felesége	öt	évi	börtönbüntetést	kapott,	gyermekük	
nevelőintézetbe	került,	ahol	„Kovács	István”-nak	
hívták.	Senki	nem	tudta,	ki	ő	valójában.	Rajk	és	

társai	perével	kezdődött	meg	a	tisztogatás	a	sztálini	
és	a	szovjet	példát	követve	a	párt	belső	köreiben	is.



Rajk	Lászlót	és	hét	vádlott-társát	az	1949.	szep-tember	
24-i	ítélet	mind	elmarasztalta,	zömüket	hűtlenség,	
népellenes	bűntett	és	a	demokratikus	államrend	

megdöntésére	irányuló	cselekmények	elkövetéséért.	A	
népbíróság	Rajkra,	Szőnyi	Tiborra	és	Szalai	Andrásra	
halálbüntetést	szabott	ki,	amelyet	–	a	semmisség	
megállapítása	iránti	és	a	kegyelmi	kérvények	

elutasítása	után	–	október	15-én	végre	is	hajtottak. 
A	Rajk-ügy	mellékperei	Magyarországon	még	több	

mint	egy	évig	eltartottak.	Az	utolsó	ilyen	ítéletet	1950	
novemberében	hozták,	titkos	tárgyaláson.	Ám	a	
„titóista”	koncepciós	perek	tovább	folytatódtak,	

immár	az	országhatárokon	túl.	A	budapesti	nyomo-
zások	során	tett	vallomások	alapján	kezdődött	meg	a	
csehszlovák	kommunista	pártba	beférkőzött	„ké-mek”	
iránti	hajsza,	de	egy	német	összekötőről	kicsi-kart	

vallomás	indította	be	a	Kelet-berlini	nyomozá-sokat	is.	
Rákosi	nemcsak	példamutatóan	elvégezte	a	Sztálin	és	
Berija	által	rábízott	feladatot,	de	még	túl	is	teljesítette	

moszkvai	elvtársai	elvárásait. 



Koncepciós	perek	és	eljárások	során	1950-1953-ig	csaknem	egymillió	ember	ellen	folytattak	ügyészi	
eljárást,	minden	második	ember	ellen	vádat	is	emeltek.	40	ezren	voltak	internálva	illetve	rendőri	őrizet	
alatt,	13	ezer	fő	kitelepítve	és	kitiltva	Budapestről,	40	734	fő	pedig	politikai	okokból	ült	börtönben	(1953)



A	kitelepítések





Kitelepítési	határozat 
A	kommunista	Rákosi-rendszerben	a	politikailag	veszélyesnek	minősített	rétegek	eltávolításának	egyik	módja	a	kitelepítés	volt.	Ez	a	lakosok	vagyonának	
elkobzását,	azok	„kényszerlakhelyre”,	azaz	vidékre	(falura,	tanyavilágba,	pusztára)	történő	átköltöztetését	és	általában	mezőgazdasági	jellegű	munkára	

kényszerítését	jelentette.



A	kitelepítések	bevallott	célja	az	osztályellenségnek	bélyegzettek	(például	a	kulákok,	
nemesek,	volt	politikusok,	tisztviselők,	katonatisztek,	a	politikai	ellenzék	és	az	önállóan	
gondolkodó	européer	értelmiség)	elleni	csapásmérés	volt.	A	kitelepítettek	embertelen	

körülmények	között,	közművek	(fűtés,	víz),	szakszerű	orvosi		ellátás	és	fizetés	nélkül	éltek.	
Sokszor	ólakban,	juhhodályokban.



A	kitelepítések	a	munkatáborokba	hurcol-
tak,	kényszermunkások	és	a	kényszer-
lakhelyre	hurcoltak	révén	körülbelül	

700-800	ezer	embert	érintettek.	A	többség	
embertelen	körülmények	közé	került,	
kisgyermek	korú	és	idős	családtagjaival	

együtt.	Sokan	nem	bírták…



A	kitelepítettek	ezrei	helyi,	falusi,	
tanyasi,	pusztai	családoknál	kaptak	
„szállást”:	juhaklokban,	istállókban,	

romos	gazdasági	épületekben	jelölték	ki	
lakhelyüket	a	kommunista	hatóságok.	
Az	embertelen	bánásmód	és	a	hatósági	
zaklatások	minden-naposak	voltak.	

Nehéz	fizikai	munkát	kellett	végezniük,	
miközben	hozzá-tartozóik	legyengülten,	

betegen	nyomorogtak	a	
kényszerlakhelyen.  

Lent:	kitelepítettek	dolgoznak	a	
hortobágyi	rizsföldeken.



Kitelepített	„kulákok” 
Az	idős	paraszti	házaspár	egy	élet	
kemény	munkájával	szedte	össze	a	
néhány	tucatnyi	hold	földjét	és	a	
vagyonkáját,	ami	miatt	már	gazdag	
parasztnak,	azaz	„kizsákmányoló-
nak”,	„kuláknak”	számítottak	a	
kommunista	hatalom	szemében.	

Vagyonukat	elkobozták	és	kényszer-
lakhelyre	telepítették	őket,	ahol	
kemény	fizikai	munkát	kellett	

végezniük.	Lakhelyük	istálló,	juhakol	
lett.



A	békekölcsön





Békekölcsön-
kötvények

„A	békekölcsön	jegyzésében	
dolgozó	népünk	hatalmas	
tömegei	vettek	részt.	Népi	

demokráciánk	a	kölcsönkapott	
pénzt	a	dolgozó	nép	javára,	a	
béke	védelmére,	a	szocia-

lizmus	építésére	használja	fel.	
A	békekölcsön	kötvényeinek	
visszafizetését	nyeremény-
sorsolással	kötik	össze.”	
A	békekölcsön	tulajdon-
képpen	adóvá	lett…



Békekölcsönjegyzés	a	Vörös	Október	Férfiruhagyárban,	1950



Békekölcsön	jegyzése



Békekölcsön	jegyzése	a	csepeli	
motorgyárban	és	a	MATEIG-nél







„A	vas	és	acél	országa”



Munka	az	államosított	Standard	Villamossági	Gyárban,	1949.	december





“Fényesítők!	Kövessétek	Sugár	Jolán	példáját,	aki	a	munka	tökéletes	elvégzésben	és	a	
Békekölcsön	jegyzésében	is	példamutató!”



Sztahanovista	oklevél



Épül	„a	vas	és	acél	országa”



Sztálinváros,	a	korábbi	
Dunapentele





Balra:	jobb	oldalon	a	Sztálin	Vasmű	igazgatója,	
Borovszky	Ambrus.	Jobbra:	Dunai	Vasmű	
nagyolvasztójának	építése	1951-ben



A	Sztálin	Vasmű	
átadási	

ünnepsége



Hűtőtorony	
építése	

Diósgyőrben	
1952-ben



Az	ajkai	timföldgyár	és	a	váci	A	Dunai	Cement-	és	Mészmű



Erőmű	építése	és	ipari	munkások	az	’50-es	évek	elején



Csepeli	
munkások	
műszak	után



A	nehézipar	
mértéktelen	
fejlesztése	
jócskán	

meghaladta	az	
ország	és	a	
lakosság	
teherbíró	
képességét.	
Emellett	
viszont	a	
fogyasztási	

cikkekből	óriási	
hiány	

mutatkozott…



A	mezőgazdaság	„kollektivizálása”



Szövetkezeti	propaganda



Kisparasztok	hallgatják	az	agitátort	a	
TSZCS-szervezés	idején  

„Hallod-e,	Komám,	bolondok	lennénk,	ha	nem	lépnénk	be	a	
„közösbe”…	Ha	te	is,	akkor	én	is…	Azt	mondják,	jobb	lesz…”



Az	„agitáció”	nyomán	nagyon	sok	
kisbirtokos,	néhány	holdas	parasztgazda	
lépett	be	a	TSZCS-kbe,	és	„írt	alá”.	Ezzel	
gyakorlatilag	mindenét,	amit	addig	a	
földosztáskor	kapott	és	szorgalmával	
összehozott:	beadta	a	„közösbe”.



Szegényparasztok	
belépése	a	Termelő-

szövetkezeti	Csoportba	
(TSZCS)



Beadás	a	„közösbe”



TSZCS-tagok	(1949)



TSZ-parasztok



Gépállomás





A	nevezetes	HSCS	(Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth)	traktor.	
Nyergében	a	kor	"szocialista	nőideálja",	a	traktoroslány 

(Rév	Miklós	fényképe	1951	márciusában	a	Heves	megyei	Hort	községben	készült.)



Egy	új	korszak	új	
„nőideálja”



Aratás	és	kévézés	a	TSZCS-ben



Aratókat	szórakoztató	kultúrbrigád	munka	közben,	
Martonvásár,	1952



Zárszámadás	utáni	bevásárlás,	1950-es	évek	eleje



1951.	január	10. 
“Néprádió	hallgatása	közben	
kulturálódik	a	falvak	dolgozó	

parasztsága”.  
A	babot	fejtő	falusi	

asszonyok	a	Rákosi-korszak	
egyik	jellegzetes	ipari	
termékét,	a	néprádiót	
hallgatják.	Az	egyszerű	

műszaki	megoldású,	olcsó	
vevőkészüléken	csak	a	

Kossuth	és	a	
Petőfi	rádió	adása	volt	
fogható,	így	csakis	a	
hivatalos	propaganda	
szólalhatott	meg	rajta





Gúnyrajz	a	
saját	trónját	

ácsoló	
kulákról



A	parasztság	jómódú	rétegét	Magyarországon	is	a	
rendszer	ellenségének,	kuláknak	bélyegezték.	

Zaklatták,	mondvacsinált	okok	alapján	bírságokkal	
sújtották,	bebörtönözték	őket.	Azokat	a	gazdákat,	
akik	nem	léptek	be	a	termelőszövetkezetekbe,	
teljesíthetetlen	mértékű	adókkal	sújtották,	s	így	
tették	tönkre.	A	terv	ésszerűtlen	előírásai	és	a	
megfélemlítés	légköre	miatt	a	megszervezett	
termelőszövetkezetek	sem	tudtak	hatékonyan	

működni.	Az	erőltetett	iparosítás	és	az	erőszakos	
kollektivizálás	miatt	a	mezőgazdasági	termelés	
csökkent,	az	életszínvonal	pedig	érezhetően	
visszaesett.	Az	ötéves	terv	életszínvonalra	

vonatkozó	előrejelzései	és	a	mindennapok	közötti	
eltérést	a	propaganda	eszközeivel	igyekeztek	

áthidalni.	Az	újságok	és	a	filmhíradók	a	
mezőgazdasági	termelés	sikereiről	és	a	napról-
napra	javuló	életkörülményekről	tudósítottak. 

A	FŐ	ELLENSÉG	A	KULÁK	LETT! 
(A	képek	egy	kulákellenes	propaganda-diafilmből	valók)



Kulákellenes	
propagandaplakát



Gyűlöletkeltés	
és	propaganda



Módos	parasztgazda	(„kulák”)	portája



Beszolgáltatási	könyv	(1952)







„Az	Elnöki	Tanács	rendelete	az	1951.-évi	állami	
begyűjtésről:  

Termény-,	és	állatbeadás:	6	kg	búza/hold/
aranykorona.	A	hiányzó	rész	napraforgómaggal,	

árpával,	zabbal,	kukoricával	kipótolható.  
Baromfi-,	és	tojásbeadás:	2	kg	baromfi	(legalább	
40%-a	hízott	állat	kell	legyen)	és	24	tojás/800	
négyszögöl.	Továbbá	tejbeadási	kötelezettség.  
A	beadási	tervet	teljesítő	illetve	túlteljesítő	
községeket	külön	iparcikkellátásban	kell	
részesíteni.	Az	a	termelő,	aki	beadási	

kötelezettségét	szándékosan,	saját	hibájából	
nem	teljesíti,	a	közellátás	érdekeit	súlyosan	

veszélyeztető	bűncselekményt	követ	el,	és	5	évig	
terjedő	börtönnel	büntethető.”







Gabona-	és	tojásbeadás



Tejbeadás





Eljárás	„szabotáló”	kulákok	ellen	(1949)



Egy	"kulák"	perében	hirdetett	ítéletet	1952.	szeptemberében	a	népbíróság.	Baráth	József	34	
holdas	gyulai	gazdát	koholt	vádak	alapján	15	év	börtönre	és	teljes	vagyonelkobzásra	ítélték.



Gúnyrajz	a	
beszolgáltatást	

„szabotáló”	kulákról







Bűnvádi	eljárással	
fenyegető	felszólítás 

 
Mivel	a	felszólított	nem	

teljesítette	időre	a	disznóvágás	
utáni	zsírbeadási	

kötelezettségét,	ezért	21	840	
Forint	pénzbírsággal	sújtották.	

Ez	három-négy	évi	teljes	
átlagkereset	volt!	Ha	nem	fizeti	

ki	3	napon	belül,	bűnvádi	
eljárást	indítanak	ellene.	Persze	
a	zsírbeszolgáltatást	még	ezen	

felül	teljesíteni	kellet…



Rendőrségi	
ellenőrzés	egy	
parasztporta	

padlásán	(fent). 
Rendőrök	ellenőrzik	a	

beszolgáltatás	
nyilvántartását	(lent)



Az	ügyész	és	a	
járási	kapitányság	
megbízottja	kutat	
a	perbe	fogott	
Takács	Károly	

„kulák”	padlásán



„Kulákot”	fogtak	a	
rendőrök  

A	kulák	mindig	rejtegetett	valamit,	a	
rendőrök	mindig	találtak	valami	

jogszabályelleneset	nála…  
Itt	éppen	csizmát	és	búzát	rejtegetett	a	
kulák,	hogy	legyen	miben	járnia	és	a	

családja	ehessen.	Sokat	mondó,	hogy	a	
képeken	pocakos	a	kulák	és	a	„leleplezés”	
után	izzadt	homlokát	törölgeti,	amikor	

szembesítik	„bűnével”…  
Persze	ez	a	valóságban	azt	jelenti,	hogy	nem	
akarja	a	semmiért	az	Államnak	adni	azt,	

amiért	keményen	megdolgozott…



A	rendőrség	ellenőrizte	a	szántást	és	a	vetést	is



Rendőrök	
ellenőrizték	a	
termést	és	a	
betakarítást	is



Felvigyáztak	a	beszolgáltatásnál	is



Kulákperek	aktáiból
"Újabb	 súlyos	 kulákszabotázsokat	 lepleztek	 le.	 Kardos	 József	 apátfalvi	
gazda	 300	 mázsa	 kukoricát	 szándékosan	 nedves	 földön	 raktározott	 el,	
kukoricaszárral	takarta	le,	hogy	az	így	megrothadjon.	Az	egész	mennyiség	
megpenészedett.	Kardos	Józsefet	őrizetbe	vették	és	a	szegedi	ügyészségre	
szállították.„	
"Kürtös	 Anna	 kiskunfélegyházi	 kuláklány	 kukoricával	 feketézett.	
Letartóztatták.„	
"Hadházi	László	hajdúhadházi	kulák	ősszel	nem	végezte	el	a	tarlóhántást,	
amiért	egyhónapi	fogházra	és	3000	forint	pénzbüntetésre	ítélték.	Bati	Béla	
villányi	 kulák	 egyévi	 fogházat	 kapott,	 mert	 a	 sertésvágásokkal	
kapcsolatban	valótlan	híreket	terjesztett.„	
"Pércsi	 Árpád	 és	 Bogár	 Károly	 földesi	 hentesek	 engedély	 nélkül	 vágtak	
sertést	 és	 nagymennyiségű	 fehérárut	 vontak	 el	 a	 közellátástól,	 amivel	
jelentős	 vagyont	 harácsoltak	 össze.	 Kiss	 József	 80	 holdas	 földesi	 kulák	
juhokat	vágott	engedély	nélkül.	Mindhármukat	letartóztatták."



A	jómódú	parasztság	üldözése	odáig	fajult,	hogy	tömegek	
hagytak	fel	kényszerből	a	mezőgazdasági	termeléssel	és	
súlyos,	országos	élelmiszerhiány	alakult	ki:	újból	be	kellett	
vezetni	a	jegyrendszert	az	alapvető	élelmiszerekre	(1951)



Mindeközben…  
Az	önellátás	kísérletének	őrülete



Gyapottermesztés	Magyarországon



Gyapotszüret



Gyászos	
terméseredmények,	

csak	erről	a	
propaganda	nem	

tudósított…



Gumipitypang-
ültetvények



Elárasztott	rizsföld	Kunszentmiklós	határában.	Nem	szocialista	találmány	volt	a	
rizstermesztés,	már	közvetlenül	a	második	világháború	előtt	és	alatt	próbálkoztak	a	

nagyüzemi	termesztéssel.	Az	ötvenes	évekre	már	50	ezer	hektáron	folyt	a	rizstermesztés,	
de	a	szakértelem	hiánya	és	a	kedvezőtlen	éghajlati	viszonyok	miatt	a	fajták	leromlottak.



A	közellátás



A	rendőrök	járókelőket	is	bármikor	igazoltathattak



A	rendőrök	tevékenyen	kivették	részüket	a	Szabad	Nép	előfizetés	gyűjtésé-ben	is,	
mint	ahogyan	a	mindennapi	élet	minden	területét	ellenőrizhették



A	szombathelyi	
Állami	Áruház



A	kíváncsiskodók	
feketézőktől	lefoglalt	és	ki-
állított	árukat	néznek.	Ez	a	
fajta	kirakatrendezés	min-
dennapos	volt	a	főváros-
ban,	ahol	táblán	ismer-
tették	az	elkövetőket	is 

A	„feketézés”	az	országos	áruhiány	közepette	
a	magánjellegű	„adok-veszek”-féle	
kereskedelmet	jelentette.	Ha	például	

szappanom	volt	feleslegben	és	azt	az	országos	
szappanhiány	közepette	haszonnal	akartam	

volna	eladni,	már	feketéző	lettem…



A	kommunista	hatalom	az	országos	közellátási	gondok	mellett	néha	leszállította	egyes	
termékek	árát,	persze	propagandacéllal	és	óriási	hírveréssel…	Ilyen	volt,	amikor	olcsóbb	lett	a	

cukorka,	a	sör	vagy	éppen	a	rum…	



Ratkó	Anna	
egészségügyi	

miniszter	és	a	„Ratkó-
gyerekek”



Kényszermunkatáborok	
Magyarországon:	a	magyar	gulág



ÁVH-s	véghatározatot,	amely	Faludy	György	
költőt	a	recski	munkatáborba	száműzte



A	recski	
kényszermunkatábor



A	recski	munkatábor	rekonstrukciója



A	recski	munkatábor  
(„a	magyar	gulág”)	
rekonstrukciója	

(fent)	és	a	
parancsnoki	épület	
az	ÁVH-s	őrséggel	

(lent)



A	recski	
kényszermunkatábor	

ÁVH-s	őrei



A	recski	kőfejtő



A	személyi	kultusz



„Drága	Sztálin	elvtárs!	Forró	szeretettel	üd-
vözöljük	Önt,	az	emberiség	vezérét,	a	ma-gyar	

nép	igaz	barátját.	Lenyűgöz	bennün-ket,	
ahogy	az	Ön	lángeszű	irányítása	mellett	a	
Szovjetunió	Bolsevik	Pártja	és	a	szovjet	nép	
hatalmas	lelkesedéssel	és	eredmé-nyekkel	
építi	a	kommunista	társadalmat.	Újra	meg	

újra	Ön	felé	és	a	nagy	szovjet	nép	felé	szállnak	
gondolataink.	Befejeztük	nép-gazdaságunk	

újjáépítését,	és	megkezdtük	hazánk	szocialista	
iparosítását.	Az	új	világ-háború	kirobbantásán	
mesterkedő,	támadó	amerikai	imperialisták	a	
mi	békénket	és	sza-badságunkat	is	fenyegetik.	

Zsoldjukba	fo-gadták	a	déli	határainkon	
fegyverét	csörte-tő	Tito-bandát,	és	

feltámasztják	a	magyar	nép	ősi	ellenségét,	a	
német	militarizmust.	Ezért	erősek	akarunk	
lenni,	mert	megszív-leltük	az	Ön	tanítását,	
hogy	a	gyengéket	verik.	Megfogadjuk,	hogy	
az	Ön	legjobb	magyar	tanítványának,	Rákosi	
Mátyás	elvtársnak	biztos	kezű	vezetésével	a	
Szovjet	Kommunista	Párt	nyomdokain	fogunk	
haladni	és	harcolni	a	végső	győzelemért!”



A	budapesti	
Sztálin-szobrot	

1951-ben	
avatták	fel







Sztálin	
legjobb	
magyar	

tanítványa



„Egy	kongresszusi	küldött	első	napja	otthon:  
Láttam	Rákosi	elvtársat,	és	nem	tudtam	betelni	

a	nézéssel.	A	beszédek	közben	is	mindig	őt	
kerestem	a	szememmel,	és	a	folyósón	is	mindig	
úgy	intéztem,	hogy	a	közelében	lehessek.	Évek	

óta	vágytam	arra,	hogy	személyesen	
láthassam,	de	mi	tagadás	most	személyesen	is	
szerettem	volna	beszélni	vele.	Valahányszor	a	
folyósón	nagy	csoportosulást	láttam,	siettem	
oda.	Csak	néztem,	hogy	fogják	körül,	hogy	

válaszolnak	szívdobogva	a	kérdéseire,	és	csak	
irigykedtem,	be	kell	vallani.	Más	szemmel	
látom	most	a	világot	most,	mint	mikor	

elmentem	a	kongresszusra.	Kovács	Mihály	
karcagi	párttitkár”



Rákosi	Mátyás	
személyi	kultusza,	
dicsőítése	egészen	

elképesztő	
mértéket	öltött



„Röder	Béla	
sztahanovista	
gyorsvágó	

esztergályos	a	Rákosi	
Mátyás	

Szerszámgépgyárban	
érte	el	az	egyéni	
versenyben	a	
legnagyobb	

eredményt,	1440%-ot,	
kongresszusi	
őrségben!”



Bartha	Sándorné	
szövőnő	csapást	mér	
az	imperialistákra



„Knizsanyik	Jánosné	levele	
katonafiához:	…Amikor	először	
megláttam	Rákosi	elvtársat,	az	

örömtől	könny	hullott	a	szememből.	
Láttam,	hogy	ő	is	olyan		boldog	volt	
mint	mi,	és	tapssal	jött	közénk.	Itt	
mindenki	a	békét	kiálltja.	Örülünk	

apáddal	együtt,	hogy	a	
néphadseregnek	3	katonát	adhatunk.	
Nem	hallgathatom	el	a	kis	úttörőket	

sem,	akik	eljöttek	üdvözölni	a	
kongresszust.	Itt	van	a	kis	Józsikám	is,	
aki	olyan	sokszor	elmondta	már,	hogy	
–	anyukám	én	azért	szeretek	tanulni,	
hogy	Rákosi	pajtásnak	igazi	katonája	

lehessek!”



A	kommunista	vezetők	nyomtatásban	kiadott	beszédei	közbeni	tapsok



Ék	Sándor:	Rákosi	elvtárs	1919-ben	a	salgótarjáni	fronton



Bán	Béla:	Rákosi	elvtárs	Sztálinvárosban	



Legéndi	József	:	Ott	épül	Sztálinváros!



Bán	Béla: 
Kónyi	elvtárs,	a	

Ganz	villamossági	
sztahanovistája



Czene	Béla: 
Hazánk	javára,	a	
magunk	hasznára.	

Békekölcsön-
jegyzés



Kiss	Ernő: 
Rendőr	leszek,	
az	új	nemzedék



Felekiné	Gáspár	
Anni: 

Füttyös	kalauz



Csabai	Kálmán:	
Szakrajzóra



Benedek	Jenő:	Mit	láttam	a	Szovjetunióban?



Rozs	János:	
Úttörők



Glatz	Oszkár:	Koreai	és	magyar	pajtások	a	földgömb	előtt



A	hazug	
propaganda	
művészete



„Csorpák	Jánosné	elvtársnő	(Orosháza):	A	
mi	szövetkezetünket	nem	adjuk	senkinek!	
Én	az	orosházi	Tsz.	177	tagjának	harcos	
üdvözletét	tolmácsolom.	Kérték,	hogy	
mondjam	el	Rákosi	elvtársnak,	hogy	
köszönik,	hogy	Tsz-ben	dolgozhatnak,	
mert	ez	biztosítja	boldog	jövőnket.	–	

Csorpákné	elvtársnőnek	a	boldog	jövőnél	
a	meghatottságtól	elakad	a	szava.	–	Csak	
bátran,	bátran	–	bíztatja	Rákosi	elvtárs.	
Csorpákné	elvtársnő	keze	ökölbe	szorul,	
úgy	kiáltja:	Nekünk	szabadság	kell	és	ezt	
meg	fogjuk	védeni	az	imperialistáktól!	

(hatalmas	taps)”



A	személyi	kultusz	csúcsa:	Rákosi	60.	születésnapja



Szobrászok	
dolgoznak	Rákosi	
Mátyás	ünnepi	
dekorációjának	

készülő	
gipszportréján





Úttörők	köszöntése	
(1952)



"Rákosi	Pajtás	születési	évéből	elveszem	fegyházban	töltött	
éveinek	100-szorosát,	ahhoz	158-at	adok,	így	jelenlegi	
életkorának	20-szorosát	kapom.	Hány	éves	Rákosi	Pajtás? 
	  
1892-850+158=20x  
																1200=20x 
											1200/20=x  
																					60=x 
	  
Rákosi	Pajtás	60	éves." 
	  
A	faliújság	felirata:	"Tanulás	közben	is	Rákosi	Pajtásra	
gondolunk."  



Kiállítás: 
„Rákosi	Mátyás	

élete”



Ajándékok	tömege



Népművészet



A	baranyai	délszlávok	képviselői	Rákosi	Mátyásnál 
60.	születésnapja	alkalmából	(1952.	március)



Köszöntések



„Rákosi	apánk”	a	nép	
szeretetében	fürdik	

és	tanít



1953	március	5.:	Sztálin	halott!



Sztálin	temetése 
1953.	március



Sztálin	utóda	a	Minisztertanács	élén	Malenkov	lett,	a	
párt	központi	apparátusának	irányítója	pedig	Hruscsov



Lavrentyij	Berija,	az	NKVD	rettegett	vezetője



Az	MDP	pártelitje	1953-ban



1953	júniusában	Rákosit	Moszkvába	rendelték,	
ahol	a	Szovjetunió	Kommunista	Pártja	vezetői	

szándékosan	a	vezetőtársai	előtt	súlyos	
személyes	bírálatban	részesítették	a	„beképzelt,	
(...)	kollektív	módon	dolgozni	képtelen”	Rákosit.	
Berija	igen	ingerült	hangon	hozta	Rákosi	és	a	
magyar	küldöttség	tudomására,	hogy	olyan	
miniszterelnök	kell,	aki	nem	zsidó.	Ezért	

kormányfői	posztjáról	Nagy	Imre	javára	le	kellett	
mondania,	majd	a	Központi	Vezetőség	június	végi	
ülésén	önkritikára	kényszerült,	igaz	ez	utóbbi	

gesztus	olyan	titokban	történt,	hogy	gyakorlatilag	
a	hatalom	legszűkebb	felső	vezetői	körén	kívül	

mások	nem	(még	a	párttársak	sem)	tudtak	róla.	A	
párt	vezetője	ő	maradt	ugyan,	de	már	első	

titkárként,	a	főtitkári	tisztséget	megszüntették.



Nagy	Imre,	Magyarország	új	
miniszterelnöke	(1953	június)



Következik: 
Nagy	Imre	és	a	nyitás,	majd	a	

visszarendeződés	évei  
Az	1956-os	forradalom	és	

szabadságharc



Köszönöm	a	
figyelmet!


