
Az	1956-os	forradalom	
és	szabadságharc



Nagy	Imre	kormánya: 
az	„új	szakasz”	és	kudarca  

(1953-1955)



1953.	március	5-én	a	Moszkva	melletti	
dácsájában	agyvérzésben	meghalt	Sztálin



Magyarországon	az	1953.	évi	I.	törvény	Sztálin	
emlékének	törvénybe	iktatásáról	szól 

„A	nagy	Szovjetunió	fegyveres	ereje	felszabadította	országunkat	a	német	fasiszták	
igája	alól,	szétzúzta	a	földesurak	és	nagytőkések	népellenes	államhatalmát,	

megnyitotta	dolgozó	népünk	előtt	a	demokratikus	fejlődés	útját.  
A	hazánkat	felszabadító	Szovjetuniót	és	fegyveres	erejét	Joszif	Visszárionovics	
Sztálin	elvtárs	vezette.	Elsősorban	neki	köszönhetjük	azt	az	önzetlen	segítséget,	

amelyben	a	nagy	Szovjetunió	szakadatlanul	részesítette	a	Magyar	
Népköztársaságot.	Elsősorban	neki	köszönhetjük,	hogy	népünk,	a	Szovjetunió	
támogatásával	sikeresen	védelmezve	békéjét	és	függetlenségét,	eredményesen	

rakja	le	a	szocializmus	alapjait	Magyarországon.  
Joszif	Visszárionovics	Sztálin	elvtárs	neve,	műve	és	tanítása	eltéphetetlenül	

összeforrt	hazánk	történelmével.	A	magyar	nemzet	függetlensége,	a	magyar	nép	
szabadsága,	a	magyar	dolgozók	felemelkedése	eltéphetetlenül	összeforrt	azzal,	

amit	Joszif	Visszárionovics	Sztálin	elvtárs	a	szovjet	nép,	az	egész	haladó	emberiség	
számára	alkotott.  

Joszif	Visszárionovics	Sztálin	elvtárs	emléke	iránti	tisztelet	és	kegyelet,	nagy	
tanításaihoz	való	rendíthetetlen	hűség	kifejezéséül	az	Országgyűlés	a	következő	

törvényt	alkotja:  
1.	§	Az	Országgyűlés	Joszif	Visszárionovics	Sztálin	elvtárs	emlékét,	a	magyar	nép	
felszabadítása,	a	magyar	nemzet	függetlenségének	kivívása	és	biztosítása,	a	
magyar	dolgozók	politikai,	gazdasági,	kulturális	felemelkedése	körül	szerzett	

elévülhetetlen	érdemeiért,	a	magyar	nép	el	nem	múló	hálájának	tanúbizonyságául	
törvénybe	iktatja.”  

Dr.	Peyer	Endre	badacsonyi	orvos	szóvicce	Sztálin	halála	után:„Sztálin	csak	
tetszhalott.	Mindenkinek	tetszik,	hogy	halott.”	(A	szerző	ezért	a	szóviccért	másfél	év	

börtönt	kapott.)



A	Szovjetunió	és	a	kommunista	világrendszer	népeinek	fejében	ez	
járhatott:	„Mi	lesz	most?”



Sztálin	halálakor	kiszolgálóinak	megrendülése	
természetesen	csak	álca	volt,	mindannyian	
fellélegeztek	és	immár	az	járt	a	fejükben,	ki	

kaparinthatná	meg	a	hatalmat…



Sztálin	koporsóját	a	
Lenin-mauzóleumhoz	

szállítják  
(1953.	március	9.)



Sztálin	halála	után	hatalmi	harc	indult	meg	a	szovjet	
vezetők	között:	Berija	(a	rettegett	állambiztonsági	

miniszter),	Bulganyin,	Hruscsov	és	Malenkov	törekedett	
arra,	hogy	teljhatalmat	szerezzen	a	Szovjetunió	és	ezáltal	

a	kommunista	világrendszer	felett…



„A	magyar	országgyűlés	gyászülése	néma	felállással	adózik	a	nagy	Sztálin	emlékének”



„Némán	állnak	az	emberek	Budapest	utcáin”



1953.	március	6.	Mezei	Károly	elnök	mond	gyászbeszédet	az	ürömi	Cservenkov	Termelőszövetkezetben	a	Sztálin	halála	miatt	tartott	
röpgyűlésen.	Az	asztalon	egy	fekete	kendőbe	burkolt	Sztálin-szobor



Rákosi	bukása	
(1953)  

Az	új	szovjet	vezetőség	Nikita	
Szergejevics	Hruscsovval	(jobbra)	az	

élen	Rákosit	és	vezetőtársait	
Moszkvába	rendelte,	majd	leváltotta	
őket.	Hruscsov	Nagy	Imrét	nevezte	ki	
miniszterelnöknek,	ugyanis	ő	élvezte	

Moszkva	bizalmát.



Nagy	Imre,	Magyarország	új	
miniszterelnöke	(1953	június)



Nagy	Imre  
1916-ban	a	keleti	fronton	esett	orosz	hadifogságba,	
innen	Szibériába	került.	1918-ban	itt	vált	kommunis-
tává,	majd	1920-ban	lett	tagja	a	Kommunista	Párt-nak.	

1921-ben,	„csekista”	kiképzése	után	hazatért,	
tisztviselőként	dolgozott	és	megnősült.	1925-ben	ke-rült	

kapcsolatba	a	magyarországi	kommunistákkal	és	
belépett	a	pártba.	1921	és	1927	között	megszakítá-sokkal	
három	évet	töltött	börtönben,	politikai	okok	miatt.	1928-
ban	Bécsbe	emigrált,	majd	1930-ban	a	Szovjetunióba	
ment,	itt	mezőgazdasági	kérdésekkel	foglalkozott,	de	

besúgóként	is	tevékenykedett.	1940-től	a	moszkvai	rádió	
magyar	adásának	munkatársa	volt.	1944-ben	a	szovjet	
hadsereggel	hazatért	és	föld-művelési	miniszter	lett	az	
Ideiglenes	Nemzeti	Kor-mányban,	így	ő	vezényelte	le	az	
országos	földosztást.	Később	belügyminiszter,	majd	az	

Országgyűlés	elnöke	lett,	egyetemen	oktatott	és	bekerült	
az	MDP	vezeté-sébe	is.	1952-ben	begyűjtési	miniszter,	így	

felelős	a	padláslesöprésekért	is.	Erőteljesen	bírálta	a	
Rákosi-Gerő-féle	erőltetett	iparosítás	politikáját.	1953	
június	közepén	ő	is	Moszkvába	ment,	ahol	a	szovjet	

vezetők	hevesen	bírálták	Rákosit	és	felszólították,	hogy	a	
miniszterelnöki	posztot	adja	át	Nagy	Imrének.	Rákosi	
azonban	továbbra	is	megmaradt	„a	Párt”,	azaz	az	MDP	

legfőbb	vezetőjének…



Nagy	Imre	a	Parlamentben	ismerteti	
kormányprogramját	(1953.	július	4.)



Az	„új	szakasz” 
Nagy	Imre	Parlamentben	elmondott	és	rádióban	
is	közvetített	beszédében	”új	szakasz”	kezdetét	
hirdette	meg.	Ez	a	kormányprogram	szakított	a	
korábbi,	erőltetett	iparfejlesztésen	alapuló	

gazdaságpolitikával,	ígéretet	tett	a	törvényesség	
helyreállítására,	a	mezőgazdasági	politika	
újragondolására,	az	előző	években	súlyosan	
visszaesett	életszínvonal	emelésére.	Az	új	

változások	között	szerepeltek	még	a	következők:	
a	parasztság	terheinek	könnyítése,	a	termelő-
szövetkezetekből	való	kilépés	lehetősége,	
részleges	amnesztia,	a	kitelepítések	és	az	

internálás	megszüntetése,	nagyobb	türelem	
vallási	kérdésekben.	Az	ÁVH-t	a	Belügy-

minisztérium	felügyelete	alá	vonta,	s	eltörölte	
a	beszolgáltatási	hátralékokat.



A	Nagy	Imre-kormány	
fontosabb	intézkedései:	

Korlátozott	közkegyelmi	rendelet	lépett	érvénybe,	
Nagy	Imre	feloszlatta	az	internáló-táborokat	és	

feloldotta	a	kitelepítéséket.

Az	élelmiszerek	árát	a	kormány	jelentősen	
csökkentette,	később	néhány	közszükségleti	cikk	árát	

is	leszállították.

A	kormány	a	rendőrbíráskodás	intézményét	is	
eltörölte.

Az	1953.	október	31-ei	MDP	KV	ülésen	megerősítették	
az	„új	szakasz”	nevű	politikát.	

Az	1954.	évi	gazdasági	terv	módosított	fő	irányszámai	is	a	fentiekre	
utaltak,	például	a	nemzeti	jövedelemből	a	lakosság	ellátására	70%-

ot	állapítottak	meg	a	korábban	eltervezett	58%	helyett.



Koncepciós	elítélt	szabaduló	irata,	1953



Határozat	kitelepítés	megszüntetéséről,	
1953



A	felszámolandó	
hortobágyi	

internálótáborok	
1950	és	1953	

között



Rákosi	Mátyás,	miután	
elveszítette	a	kormányzat	
feletti	teljhatalmát,	az	MDP	
sztálinista	pártapparátusára	
támaszkodva	a	párt	első	
titkáraként	azonnal	

megkezdte	aknamunkáját	
Nagy	Imre	kormányzata	ellen,	
egyebek	mellett	a	moszkvai	
vezetés	előtt	is	besározva	a	
magyar	miniszterelnököt…



Nagy	Imre	irányvonala	egyér-
telműen	győzedelmeskedett,	ami	
a	Rákosi-csoport	ellenállá-sát	és	
támadásait	váltotta	ki.	1955.	
januárjában	Nagy	Imrét	kisebb	
szívroham	érte,	ezt	ki-használva,	
gyógykezelés	címén	teljesen	
elszigetelték	ellenfelei.	1955.	
április	14-én	az	MDP	Köz-ponti	
Vezetősége	kizárta	Nagy	Imrét	a	

Politikai	Bizottságból	és	a	
Központi	Vezetőségből.



Az	1955.	április	18-20-án	ülésező	parlament	felmentette	a	Nagy	
Imre-kormányt,	Nagy	Imrét	decemberben	kizárták	a	pártból	és	

pártutasításra	az	MTA	tagjainak	névsorából	is	törölték…



Nagy	Imre	leváltása	
után	Hegedűs	And-
rás	lett	Magyaror-
szág	új	miniszter-

elnöke	(1955-1956).	
Rákosi	elégedett	

lehetett…  
Rákosi	nem	sejthette:	csak	

rövid	időre…



A	ravasz	
Rákosi	ismét	
nyeregben	
érezhette	
magát,	de	
már	nem	
sokáig…



Hruscsov	szovjet	
pártfőtitkár  

Rákosit	1956.	július	18-án	szov-
jet	nyomásra	az	MDP	Központi	
Vezetősége	első	titkári	tisztsé-
géből	eltávolította,	ekkor	a	

Szovjetunióba	távozott,	s	töb-bet	
már	nem	is	tért	haza.	A	

pártfőtitkári	székben	a	legkö-
zelebbi	elvbarátjának	számító	

Gerő	Ernő	követte.



Gerő	Ernő  
Ő	is	a	Szovjetunióból	érkezett	haza	1944-
ben,	Rákosi	oldalán.	1945	után	fontos	
szerepet	játszott	a	kommunista	párt	
magyarországi	hatalomátvételé-nek	

megszervezésében.	A	Rákosi-diktatúra	
idején	a	gazdasági	ügyeket	irányította.	
Nagy	Imre	miniszterelnök-sége	idején	

nagy	szerepe	volt	az	„új	szakasz”	
intézkedéseinek	elszabotálá-sában.	

Rákosi	lemondása	után	1956	júliusától	
Gerő	volt	a	Magyar	Dolgozók	Pártja	

(MDP)	Központi	Vezetősége	első	titkára	
mint	a	keményvonalasok	Rá-kosi	után	
második	legerősebb	vezető-je.	A	szovjet	
vezetés	elvárásait	azon-ban	ő	sem	tudta	

maradéktalanul	teljesíteni.



A	sztálinizmus	temetése	Magyarországon:	 
Rajk	László	és	társai	újratemetése	1956.	október	6-án



Nagy	Imre	és	
felesége	Rajk	László	

és	társai	újra-
temetésén,  

1956.	október	6.  
 

Rajk	László	és	kivégzett	társai	
újratemetésén	200	ezren	vettek	rész.



Az	1956-os	magyar	
forradalom	és	
szabadságharc



Köszönet	Mindazoknak,	akik	
Életüket,	Szabadságukat,	

Boldogulásukat	feláldozták	a	
Magyar	Szabadságért	1956-ban! 
Méltóak	Elődeik	Hírnevéhez! 

Tisztelet	a	Hősöknek!



A	poznani	munkásfelkelés 
(1956	június	vége)  

Az	emberibb	életet,	normális	megélhetést	követelő	lengyel	munkások	sztrájkba	
léptek,		majd	százezres	tömegtüntetést	követően	fegyverhez	jutottak.	A	lengyel	
pártvezetés	a	szovjet	Vörös	Hadsereggel	közösen	verte	le	a	mozgalmat,	mintegy	
70	lengyel	halott	és	úgy	600	sebesült	maradt	Poznan	utcáin.	A	felkelés	leverése	
után	a	lengyel	kommunista	vezetés	lazított	a	terroron	és	megemelte	a	munkások	

bérét	is.



Szegeden	
kezdődött…  

 
Egy	új	felsőoktatási	

diákszövetség	kezdett	
el	formálódni	a	
kommunista	DISZ	

helyett.



A	MEFESZ	alakuló	
nagygyűlése,	Szeged,	
1956.	október	20.  

 
A	MEFESZ	így	fogalmazta	meg	célját:	"A	
szövetség	célja,	hogy	az	egyetemekről	és	
főiskolákról	kikerülő	ifjúság,	mely	a	nemzet	
agyát	van	hivatva	képviselni,	ne	közönyös	
passzív	tömeg,	ne	gyáva,	gerinctelen	és	
önző	réteg	legyen,	hanem	népéért,	

hazájáért,	boldogabb	jövőnkért	harcoló	
bátor,	lelkes	sereg.	Ne	riadjon	vissza	az	igaz	
szó	kimondásától,	hanem	képzettségével,	

tudásával,	tehetségével	népünket,	
hazánkat	szolgálja.„  

A	mozgalomhoz	a	budapesti,	miskolci,	pécsi	
és	soproni	diákgyűlések	is	csatlakoztak.



Marosán	György	
miniszterelnök-helyettes,	

az	MDP	Politikai	
Bizottságának	tagja	így	

reagált: 
"Elvileg	egyetértek,	de	
vigyázni	kell,	nehogy	az	

egyetemi	stricik	hangulata	
átmenjen	kommunista-	és	
szovjetellenes	támadássá."



A	MEFESZ 
16	pontja



Gerő	Ernő,	az	
MDP	első	titkára	

és	Hegedűs	
András	

miniszterelnök	
bocsánatkérő	
látogatása	
Titónál	

Belgrádban



Október	23.



1956.	október	23.  
Békés	tüntetés	
Budapesten





Tüntető	diákok	a	Petőfi-
szobornál,	ahol	éppen	
Sinkovics	Imre	szaval 

 
A	tüntetők	létszáma	ekkor	már	úgy	50	
ezer	fő	körül	lehetett.	Valaki	itt	vágta	
ki	a	kommunista	címert	először	a	
magyar	zászlóból,	majd	a	példát	

hamarosan	minden	zászlóval	követték	
a	tüntetők…



A	budai	Bem-
szoborhoz	

vonuló	tüntető	
egyetemisták



Tüntetés	a	budai	
Bem-szobornál



A	forradalom	
jelképe:	a	lyukas	

zászló



18	órára	a	
Kossuth	téren	és	

a	környező	
utcákban	kb.	
200	000	ember	
gyűlt	össze.	A	
demonstráció	
szenvedélyektől	
fűtött,	de	békés	

volt



Nagy	Imre	megérkezik	a	
Parlamentbe 

A	tömeg	követelésére	végül	este	9	
órára	a	helyszínre	siető	Nagy	Imre	
megjelent	a	Parlament	ablakában.	

"Elvtársak!"	megszólítása	
indulatos	visszautasítást	váltott	ki,	
párton	belüli	reformokat	ígérő,	

hazatérésre	szólító,	követeléseiket	
nem	említő	beszéde	után	az	

emberek	csalódottan,	haraggal	
távoztak.



Nagy	Imre	
beszéde	
csalódást	
okozott…



A	tüntetés	ideje	alatt	Gerő	Ernő	
pártfőtitkár	és	köre	riadóztatta	a	
budapesti	és	a	környékbeli	katonai	
egységeket.	Gerő	telefonon	katonai	
segítséget	kért	Hruscsovól.	Még	Nagy	
Imre	megjelenése	előtt	este	8	órakor	
a	Kossuth	Rádió	közvetítette	Gerő	

Ernő	beszédét,	amelyben	
sovinisztának,	nacionalistának	és	

antiszemitának	nevezte	a	tüntetést,	
önmagát	a	reformok	képviselőjének	

nyilvánította,	addigi	politikáját	
helyesnek	ítélte	és	a	tüntetők	minden	

követelésétől	elzárkózott



18	óra	körül	a	Dózsa	
György	úti	Sztálin-
szobornál	is	tömeg	

gyűlt	össze	a	tizenhat	
pont	egyik	követelése,	
a	szobor	eltávolítása	

céljából.



Szobordöntésre	
készen…



A	tüntetők	a	
Himnusz	éneklése	
mellett	fél	tíz	
körül	végül	

ledöntötték	a	10	
méter	magas	és	
csaknem	6	tonna	
súlyú	szobrot



Ünneplés	Sztálin	
ledöntött	
szobránál





Másnap	
reggel





A	diktátor	
monumentális	
szobrából	a	

talapzaton	csak	a	
csizmái	maradtak,	s	
a	népi	humor	a	

teret	Csizma-térre	
keresztelte	át



ÁVH-sok	érkeznek	a	Magyar	Rádió	védelmére



A	Rádió	ostroma	 
1956.	október	23-án	

éjszaka  
 

Lent:	Wittner	Mária	a	rádió	ostroma	
után.



A	Magyar	Rádió	
Bródy	Sándor	utcai	
épülete	az	ostrom	

után



Október	24.



Október	24-én	hajnalban	a	szovjet	
honvédelmi	miniszter,	Georgij	Zsu-
kov	parancsára	a	szovjet	csapatok	
bevonultak	Budapestre.	Szovjet	
harckocsik	sorakoztak	fel	az	Or-

szágház	körül,	valamint	a	hídfőknél	
és	a	legfontosabb	útkeresztező-
déseknél,	kezdetben	elrettentő	

jelleggel,	támadó	fellépés	nélkül.	Az	
éjszaka	felfegyverzett	forra-

dalmárok	a	város	több	pontján	
barikádokat	emeltek,	és	megkez-

dődtek	az	utcai	harcok



Szovjet	páncélosok	a	Margit-hídon



Barikád	építése	a	Móricz	Zsigmond	körtéren



A	szerveződő	
fegyveres	ellenállás	
egyik	központja,	a	

Corvin-köz



Egy	a  
„pesti	srácok”	

közül





-	Hajnalban	a	rádióban	-	az	Akadémia	utcai	pártközpontban	berendezett	stúdióból	-	a	
kormány	közleménye	„ellenforradalmi,	fasiszta,	reakciós	elemek”	támadásának	
minősítette	az	eseményeket,	és	gyülekezési	tilalmat	hirdetett.	8	óra	13	perckor	
bejelentették	Gerő	megerősítését	pártfőtikárként	és	Nagy	Imre	miniszterelnöki	
kinevezését.	Fél	óra	múlva	Nagy	Imre	statáriumot	hirdetett. 
 
-	A	rádió	egész	nap	felforgató	ellenforradalmi	bandákat,	a	kormány	mellett	álló	békés,	
becsületes	közvéleményt	emlegetett,	és	szinte	óránként	valótlan	jelentéseket	közölt	
arról,	hogy	különböző	felkelő	csoportok	letették	a	fegyvert. 
 
-	A	nap	folyamán	az	SZKP	KB-küldöttségeként	Anasztasz	Mikojan	és	Mihail	Szuszlov	
megérkeztek	Budapestre	azzal	a	moszkvai	utasítással,	hogy	a	pártfőtitkári	tisztségbe	
Gerő	helyére	azonnal	Kádár	Jánost	kell	kinevezni.	A	Petőfi	Kör	erre	a	napra	a	nemzeti	
kérdésről	tervezett	vitát.	Ezt	és	a	többi	októberre	tervezett	vitát	már	nem	tartották	
meg,	mert	este	nyolc	óra	után	a	rádióban	beolvasták	Kádár	beszédét,	melyben	az	
eseményeket	Gerőhöz	és	Nagyhoz	hasonlóan	ellenforradalmi	felkelésnek	nevezte.







Október	25.



A	Kossuth-téri	sortűz
A	hírek	hatására	a	délelőtt	folyamán	fegyvertelen	tüntetők	tömege	gyűlt	össze	Budapest	több	
pontján.	 A	 tüntetési	 menetek	 az	 Országház	 elé,	 a	 Kossuth	 térre	 vonultak,	 ahol	 Nagy	 Imre	
megjelenését	követelték.	Közben	az	Astoriánál	és	máshol	a	várost	ellenőrző	szovjet	harckocsik	
legénysége	nyíltan	a	tüntetőkkel	barátkozott,	majd	több	szovjet	harckocsi	a	tüntetők	mellé	állt	
és	 az	 embertömeggel	 együtt	 a	 Kossuth	 térre	 érkezett,	 ahol	 már	 számos	 szovjet	 harckocsi	
állomásozott	 egy	 napja.	 Délelőtt	 11	 óra	 körül	 mintegy	 10	 ezer	 békés	 tüntető	 gyűlt	 össze	 az	
Országház	 előtt.	 Ekkor	 a	 Földművelésügyi	 Minisztérium,	 illetve	 a	 tér	 körüli	 más	 épületek	
tetejéről	 az	 ÁVH	mesterlövészei	 tüzet	 nyitottak	 a	 tüntetőkre.	 Erre	 a	 szovjet	 harckocsik	 egyik	
része	 is	 a	 tömeg	 közé	 lőtt,	míg	 a	 forradalomhoz	 pártolt	másik	 részük	 a	 háztetőkön	megbújó	
orvlövészekre	 tüzelt.	 A	 tömeg	 csak	 nehezen	 tudott	 a	 térről	 elmenekülni.	 A	 vérengzésnek	 61	
halálos	 áldozata	 és	 több	 mint	 300	 sebesültje	 volt	 az	 ENSZ	 jelentése	 szerint,	 amely	 azonban	
Mikojan	és	Szuszlov	adatán	alapul.	Az	áldozatok	számát	általában	100–200	közé	teszik.	Később	
még	nagyon	sok	sebesült	is	meghalhatott,	az	összes	áldozatok	száma	körülbelül	800–1000	körül	
lehetett.	
A	 Kossuth	 téri	 sortűz	 végleg	 a	 fegyveres	 forradalom	 felé	 sodorta	 az	 eseményeket,	 ami	
hamarosan	 a	 kormány	 bukásához	 vezetett.	 A	 Corvin	 közi	 felkelők	 újult	 erővel	 lendültek	
támadásba	a	szovjet	csapatok	és	az	ÁVH	egységei	ellen.





Szovjet	tankok	érkeznek	a	Parlament	előtti	Kossuth-térre



Csütörtök	délelőtt	az	Astoria	Szálló	előtt	a	
spontán	összesereglett	tömeg	az	ott	őrszolgálatot	
teljesítő	szovjet	katonai	egységgel	fraternizálni	
kezdett.	Az	oroszul	tudók	feltárták	a	szovjet	
katonák	előtt	a	népmozgalom	céljait	és	kérték	

őket:	ne	lőjenek	a	magyarokra,	ne	avatkozzanak	a	
nép	dolgába.	...	A	szívélyes,	sőt	baráti	

beszélgetések	után	a	vörös	katonák	késznek	
mutatkoztak,	hogy	páncélosaikkal	a	Parlamenthez	
kísérjék	a	tömeget,	hogy	átadják	a	kormánnyal	
szembeni	követeléseiket.	Útközben	a	Kossuth	

Lajos	tér	felé	mind	többen	és	többen	csatlakoztak	
a	szovjet	páncélosoktól	kísért	menethez.	Mire	a	
fegyvertelen	férfiak	és		nők	a	Parlament	elé	értek,	

mintegy	tízezerre	nőtt	a	számuk.	A	szovjet	
páncélosok	és	páncélozott	járművek	itt	is	velük	

maradtak.



Egyesek	magyar	zászlókkal	díszítették	a	szovjet	harci	járműveket	és	kiültek	a	páncélosok	tetejére.	A	tömeg	vidám	volt	és	felszabadult.	Az	emberek	énekeltek	és	kórusban	
jelszavakat	szavaltak,	Nagy	Imrét	éltették	és	tüntettek	az	ÁVH	ellen













A	sortűz	
helyszínem	
meghalt	
áldozatai



A	fegyveres	ellenállás	még	
elszántabbá	vált	a	Kossuth-téri	

mészárlás	után…







Ikonikus	fotó



VIII.	Baross	utca	46.	a	Mária	
utca	felől	nézve.	Az	épület	a	
forradalom	első	szakaszában	
sérült	meg.	Október	25-én	
már	készültek	felvételek,	
amik	romos	állapotban	

mutatják	a	házat.	Aznapra	
már	egyértelművé	vált,	hogy	
a	kormányzat	csődkezelő	
politikája	nem	működik,	az	

emberek	nem	fognak	
maguktól	felhagyni	a	

tüntetéssel



Mihail	Malinyin	hadseregtábornok	(a	képen	a	telefonnál)	1956-ban	a	
magyarországi	szovjet	csapatok	parancsnoka	volt



A	Corvin-köziek





Október	26.



-	Október	26-án	a	felkelőket	addig	ellenforradalmároknak	és	
csőcseléknek	bélyegző	rádió	békülékenyebb	hangnemre	váltott,	
nyugalomra	és	rendre	szólított,	„testvérharcról”	beszélt,	
fegyverletételre	kérte	a	felkelőket. 
-	Az	MDP	vezetősége	október	26-án	is	szünet	nélkül	ülésezett.	A	katonai	
bizottság	tagjai	a	felkelés	könyörtelen	leverését	követelték. 
-	A	Széna	téren	,	a	Móricz	Zsigmond	körtéren	és	a	Thököly	út-Dózsa	
György	út	kereszteződésében	eközben	új	fegyveres	csoportok	alakultak,	
amelyek	elsősorban	Molotov-koktélok	bevetésével	sikeresen	küzdöttek	
a	szovjet	harckocsik	ellen	a	város	szűk	utcáiban. 
-	Este	fél	hatkor	a	kormány	amnesztiát	hirdetett	minden	felkelőnek,	aki	
22	óráig	leteszi	a	fegyvert.	A	hitelét	vesztett	kormány	felhívása	
hatástalannak	bizonyult,	a	felkelők	nem	kívánták	a	régi	karhatalomnak	
lefegyverezni	magukat. 



A	vidék	lakossága	sokszor	csak	a	Kossuth	Rádió	adásaiból	értesült	a	budapesti	eseményekről



Október	27.



-	Október	27-én	délelőtt	Nagy	Imre	átalakította	kormányát,	amelyben	az	MDP	
reformkommunista	tagjai	mellett	helyet	kapott	a	Kisgazdapárt	két	volt	vezetője,Tildy	
Zoltán	és	Kovács	Béla	is.	Az	új	kormány	elhatározta	az	azonnali	tűzszünet	kihirdetését	
és	az	utcákon	harcoló	forradalmi	tömegek	követeléseinek	megfelelően	a	gyökeres	
politikai	irányváltást.  
-	Éjszaka	Nagy	és	Kádár	a	szovjet	nagykövetségen	hosszan	tárgyalt	Mikojannal	és	
Szuszlovval,	akik	támogatták	a	politikai	vezetés	átalakítását,	és	hogy	a	tűzszünet	
érdekében	kivonják	a	szovjet	harckocsikat	a	fővárosból.	Nagy	Imre	erőteljes	fellépése	
nyomán	végül	az	MDP	politikai	bizottságának	ülése	is	jóváhagyta	a	kormány	döntéseit	
a	tűzszünetről,	az	események	forradalomként	való	értelmezéséről	és	a	felkelők	
követeléseinek	részleges	elfogadásáról. 
-	A	tűzszünet	kihirdetését	követően	rádióközleményben	felszólították	a	fiatalokat,	
hogy	csatlakozzanak	a	szerveződő	új	forradalmi	karhatalomhoz.	A	rádióban	a	
fegyveres	felkelőkről	ekkor	is	mint	a	rendőrség	és	a	baráti	szovjet	hadsereg	
segítségével	lefegyverzendő	ellenséges	csoportokról	beszéltek.  





A	vidék	parasztsága	élelmet	küld	a	főváros	népének



Kenyérért…





Október	28.



-	Reggel	a	szovjetek	még	az	éjszakai	megállapodás	ellenére	támadást	indítottak	a	Corvin	köznél.	A	
Kilián	laktanyában	lévő	Maléter	Pál	ezredes	és	katonái,	valamint	a	Kossuth	Tüzér	Tiszti	Iskola	
odavezényelt	százada	megtagadták	a	részvételt	a	felkelők	elleni	támadásban.	A	felkelők	Molotov-
koktélokkal	sorra	semmisítették	meg	a	szovjet	harckocsikat.	Kemény	ellenállásuk	miatt	végül	az	
utolsó	nagy	szovjet	roham	is	kudarcba	fulladt,	és	a	támadók	visszavonultak.	Délben	a	Nagy	Imre-
kormány	az	ország	felé	hivatalossá	tette	a	lezajlott	politikai	fordulatot:	kihirdette	a	tűzszünetet	és	
a	felkelés	követeléseinek	elfogadását.	A	Parlamentben	megalakult	és	ülést	tartott	az	új	kormány. 
-	A	tűzszünet	kihirdetése	után	a	corvinisták	fegyverszünetet	kötöttek	Maléterrel,	és	katonái	a	
felkelőkkel	együttműködésben	léptek	fel.  
-	Nagy	Imre	este	17	óra	25-kor	rádióbeszédben	jelentette	be	az	új	kormány	megalakulását	és	az	
általános	amnesztiát	a	felkelés	résztvevői	számára,	a	szovjet	csapatok	kivonását	Budapestről,	az	
ÁVH	feloszlatását,	a	Kossuth-címer	bevezetését	és	március	15-e	nemzeti	ünneppé	nyilvánítását,	
valamint	hogy	az	új	kormány	már	nem	ellenforradalomként,	hanem	nemzeti	demokratikus	
mozgalomként	értékeli	a	történteket.	Este	tízkor	a	rádióban	közleményben	szólították	fel	a	
fiatalokat	az	alakuló	nemzetőrséghez	való	csatlakozásra,	és	felfüggesztették	a	kijárási	tilalmat.	
Éjjel	Gerő,	Hegedüs	és	jó	néhány	további	sztálinista	pártvezető	családjukkal	együtt	repülőgépen	
Moszkvába	menekültek. 
-	Október	28-án	tehát	a	fegyveres	felkelés	kivívta	az	ország	vezetésében	a	politikai	fordulatot	és	a	
forradalom	követeléseinek	elfogadását. 



A	fordulat	napja:	
október	28.



Tildy	Zoltán,	Nagy	Imre	és	Maléter	Pál	a	Parlamentben



Október	29.



-	Október	29-én	a	rendőrség,	a	katonaság	és	a	
felkelők	vezetői	megtárgyalták	a	fegyverszünet	
részleteit.	A	nap	során	a	főváros	számos	
intézményében	forradalmi	bizottságok	alakultak.	
Tovább	folyt	a	kormány	által	felállított	nemzetőrség	
szervezése	is,	amelyet	a	rendőrség	és	a	hadsereg	
mellett	működő	harmadik	fegyveres	alakulatként	
képzeltek	el	a	forradalom	vívmányainak	
megvédésére,	a	közrend	biztosítására,	illetve	a	
fegyveres	felkelők	szervezett	keretek	közé	
illesztésére.



Nagyon	sok	az	
áldozat…



Győzött	a	forradalom!



Győztünk! 
Az	oroszok	
kivonulnak!



Október	30.



A	Köztársaság-téri	
Pártház	ostroma



Tömeg	a	szétlőtt	pártház	előtt



Győztes	
forradalmárok	az	

elfoglalt	Pártház	előtt





A	pártház	
elfoglalását	

követően	az	épület	
előtt	összegyűlt	
fegyveres	civilek	

egy	kisebb	
csoportja	bosszút	

követelt



Kilenc	ÁVH-s	agyonlövése



Elszabadult	indulatok	
a	Köztársaság	téren  

A	jobb	oldali	fotó	Nagy	Dezsőné	Markos	Máriát	
(alvilági	nevén	"Mocsok")	ábrázolja,	miközben	
leköpi	Papp	József	honvéd	ezredes	holttestét	

1956.	október	30-án	a	budapesti	Köztársaság	téri	
pártszékház	ostroma	után.	A	prostituált	Markos	

Máriát	jogerősen	8	évre	ítélték	később.



Meglincselt	ÁVH-sok	a	Köztársaság	téren



Akik	túlélték	a	Köztársaság	téri	lincselést,	fogolyként	kísérik	a	Fiumei	úti	rendőrkapitányságra





Október	31.



Október	31-én	Nagy	Imre	bejelenti	a	
többpártrendszer	újbóli	bevezetését,	
persze	a	kommunisták	hegemóniája	

mellett,	valamint	a	Varsói	
Szerződésből	való	kilépést.	Az	MDP-t	
feloszlatták,	helyette	megalakult	a	
Magyar	Szocialista	Munkáspárt.



A	forradalom	győzelme	során	a	börtönökből	
kiengedték	a	politikai	rabokat	(a	belügyi	
tárca	becslése	szerint	kb.	3000	politikai	s	
10000	köztörvényes	szabadult,	de	az	

utóbbiak	közt	sok	olyan	paraszt	és	munkás	
volt,	akit	szabotázsért,	munkalassításért,	

élelmiszer-rejtegetésért	vagy	
jegyüzérkedésért	ítéltek	el).





Mindszenty	József	bíboros	és	Pálinkás-
Pallavicini	Antal	(1922–1957)	a	budai	

prímási	palotában,	1956.	október	31-én.	
Pallavicini	Antal	arisztokrata	családban	
született.	A	világháború	utolsó	évében	
részt	vett	a	németellenes	ellenállásban.	
A	háború	után	a	néphadsereg	tisztje	
maradt.	A	rendszer	híve	lett,	nevét	is	

ezért	változtatta	Pálinkásra.	Származása,	
múltja	és	a	Mindszentyhez	fűződő	

kapcsolata	miatt	szinte	bizonyos	volt,	
hogy	a	forradalom	után	eljárás	indul	

ellene,	mégsem	távozott	nyugatra.	Földi	
maradványai	a	301-es	parcellában	

nyugszanak.	



A	harcok	megszűntek…



…ám	Budapest	a	
háború	után	11	
évvel	ismét	
romokban	
hevert…







November	1.



-	November	1-jén	délután	Kádár	János	(aki	ekkor	a	Nagy	Imre-kormány	államminisztere	és	az	
aznap	megalakított	MSZMP	vezetésének	tagja)	távozott	az	Országházból,	majd	őt	és	Münnich	
Ferenc	belügyminisztert	a	szovjetek	repülőgéppel	Moszkvába	szállították.	A	feltételezések	
szerint	az	akciót	a	szovjet	vezetés	szervezte:	Az	új	vezetés	élére	kiszemelt	Münnichet	és	Kádárt	
előbb	a	budapesti	szovjet	nagykövetségre	megbeszélésre	hívták,	majd	ott	egy	másik	autóba	
átültetve	a	tököli	szovjet	bázisra	vitték.	Közölték,	a	legfelsőbb	szovjet	vezetés	kíván	tárgyalni	
velük.	Münnichet	és	Kádárt	külön-külön	repülőgéppel	szállították	Moszkvába. 
-	November	2-án	az	SZKP	elnöksége	előtt	Kádár	előbb	vállalta	a	felelősséget	az	új	párt,	az	
MSZMP	megalapításáért,	a	semlegesség	kimondásáért	és	a	Varsói	Szerződésből	való	kilépésért,	
óvatosságból	hozzátéve,	„Nagy	Imre	politikájában	vannak	ellenforradalmi	elemek”,	a	katonai	
beavatkozást	nem	javasolta. 
-	Ugyanezen	a	napon	Hruscsov	Brioni	szigetén	megkapta	Tito	támogatását	a	lerohanáshoz,	azzal	
az	ajánlással,	hogy	a	reformistább	Kádár	legyen	az	új	vezető.	E	megegyezéssel	ment	Hruscsov	
november	3-án	az	SZKP	elnökségi	ülésére,	és	a	katonai	beavatkozás	szükségét	jelző	beszédet	
mondott	Kádár	előtt.	Kádár	-	a	szovjet	álláspontot	érzékelve	-	már	maga	is	a	„segítség	
szükségességéről”	nyilatkozva	elfogadta	a	beavatkozást	és	a	neki	szánt	vezetői	szerepet.	
Hruscsov	ismertette	a	leendő,	Kádár	vezette	magyar	kormány	névsorát.	Kádár	ezután	már	arról	
beszélt,	hogy	Magyarországon	„az	ellenforradalmárok	kommunistákat	gyilkolnak,	Nagy	Imre	
pedig	fedezi	őket.” 



Nagy	Imre	miniszterelnök	kihirdeti	
Magyarország	semlegességét	és	az	

ENSZ-hez	fordul,	hogy	a	nagyhatalmak	
védelmét	kérje.	Ugyanekkor	kérdőre	

vonja	a	szovjet	vezetést	az	
indokolatlannak	tartott	katonai	

csapatmozgások	miatt.



November	2.



-	November	2-án	a	Magyarországon	állomásozó	öt	szovjet	hadosztály	
mellé	további	tizenkettő	vonult	be.	Az	újonnan	érkezett	csapatok	
legénysége	főleg	közép-ázsiai	volt,	akiket	a	feletteseik	úgy	
tájékoztattak,	hogy	a	német	nácik	ellen	fognak	harcolni.	Konyev	
marsall,	a	Varsói	Szerződés	Egyesített	Fegyveres	Erőinek	főparancsnoka	
Szolnokon	berendezte	főhadiszállását	a	magyarországi	hadműveletek	
irányítására.	Nagy	Imre	tiltakozott	Andropovnál,	majd	tájékoztatta	a	
Budapestre	akkreditált	nagyköveteket.	Újabb	táviratot	küldött	az	ENSZ-
hez,	amelyben	ismételten	kérte	Magyarország	semlegességének	
elismerését,	mint	a	szovjet	csapatok	kivonásának	egyik	zálogát.



Budapest,	1956.	november	2.	A	Tanács	körúti	kiégett	Szivárvány	Áruház	kirakata



Szovjet–magyar	tárgyalások	a	parlamentben.	Malinyin	
vezérezredes	és	Maléter	Pál	honvédelmi	miniszter



November	3.







Maléter	Pál,	Janza	Károly	és	Kovács	István	vezérőrnagy	Tökölre	
indulásuk	előtt	a	Honvédelmi	Minisztériumban



November	4.



November	4-én	hajnalban	az	
ország	egész	területén	megindult	

a	szovjet	támadás.	Reggel	5	
órakor	az	ungvári	rádióban	a	
Szovjetunió	által	kinevezett	
ellenkormány	(Magyar	

Forradalmi	Munkás-Paraszt	
Kormány)	Nyílt	levél	a	dolgozó	

magyar	néphez	című	
közleményét	Münnich	Ferenc	
beolvasta,	aláírója	Kádár	János	

„miniszterelnök”	volt





November	4-én	Budapesten	újból	kétségbeesett	utcai	
harcok	kezdődtek…



A	Forradalmi	Munkás	Paraszt	Kormány	nevében	visszahívott	szovjet	
csapatok	tisztjei,	Budapest,	1956.	november	4.



A	szovjet	
katonai	

hatóságok	
parancsa



Itt	Nagy	Imre	beszél,	a	Magyar	Népköztársaság	minisztertanácsának	elnöke.	Ma	hajnalban	a	szovjet	csapatok	támadást	indítottak	fővárosunk	ellen	azzal	a	nyilvánvaló	
szándékkal,	hogy	megdöntsék	a	törvényes	magyar	demokratikus	kormányt.	Csapataink	harcban	állnak!	A	kormány	a	helyén	van.	Ezt	közlöm	az	ország	népével	és	a	világ	

közvéleményével!



A	szovjet	invázió	
iszonyúan	

elsöprő	túlerőt	
jelentett…





A	harcok	Budapesten	
11-éig	tartottak…



Elkeseredett	fegyveres	harc



A	megtorlás 
(1956-1963)



A	következő	három	évben	mintegy	400	embert	végeztek	ki	a	forradalomban	való	részvételért,	
21668	személyt	börtönöztek	be,	16-18	ezer	főt	internáltak.	Mindezt	az	amnesztia	ígérete	után,	és	
úgy,	hogy	a	résztvevők	jelentős	része	elmenekült	az	országból.	A	börtönökben	sokakat	brutálisan	
vallattak,	megkínoztak,	köztük	számos	nőt	és	kiskorút	is.	Az	1957.	évi	4.	törvénnyel	lehetővé	tették	
a	16	év	feletti	fiatalkorúak	esetében	is	a	halálbüntetés	kiszabását.	(Lásd:	Mansfeld	Péter	
kivégzése.)	A	szovjet	hadsereg	által	elfogottak	közül	további	több	száz	főt	szovjet	hadbírósági	
eljárás	során	végeztek	ki,	mintegy	860	embert	a	Szovjetunió	kényszermunkatáboraiba	deportáltak.	 
1958.	június	9.	és	15.	között	zajlott	le	az	úgynevezett	Nagy	Imre-per.	Nagy	Imre	volt	
miniszterelnököt,Gimes	Miklóst	és	Maléter	Pált	halálra	ítélték,	Kopácsi	Sándort	életfogytiglani	
börtönre,	Donáth	Ferencet	12	évi,	Jánosi	Ferencet	8	évi,	Tildy	Zoltánt	6	évi	börtönre,	Vásárhelyi	
Miklóst	pedig	5	évi	börtönre	ítélték.	16-án	hajnalban	Nagy	Imrét,	Maléter	Pált	és	Gimes	Miklóst	a	
budapesti	Gyűjtőfogház	udvarán	kivégezték.	Holttestüket	a	börtön	udvarán	a	legnagyobb	titokban	
bebetonozták.  
Az	első	részleges	amnesztia	1959-ben	volt,	majd	1963.	március	21-én	egyszerre	3480	főt	engedtek	
szabadon.	A	forradalmárok	egy	jelentős	csoportja,	mintegy	600	fő	csak	az	1970-es	években	
kerülhetett	szabadlábra. 
Az	1963-as	amnesztia	során	az	MSZMP	vezetői	számára	összeállított	jelentés	szerint	az	
„ellenforradalmi	cselekmények”	miatt	felelősségre	vontak	száma	összesen	12924	volt,	közülük	228	
főt	ítéltek	halálra,	és	a	halálos	ítéleteket	összesen	199	esetben	hajtották	végre. 



Karhatalmista	alakulat,	1956.	november



Sortüzek 
Oldalt:	Salgótarján.  

Lent:	Mosonmagyaróvár







Az	amerikai	Time	
magazin	az	1956-
os	Év	Emberének	

a	Magyar	
Szabadságharcost	

választotta



Menekülők



Menekülők





A	forradalom	leverése	után,	1957	márciusában	a	kormány	határozatban	rendelte	el	a	
vasfüggöny	(megerősített	határzár)	újratelepítését



A	Munkásőrség	
megalakulása	
(1957	március)



Perek  
Az	1956-ot	követő	három	évben	mintegy	400	embert	végeztek	ki	a	forradalomban	való	részvételért,	több	mint	21	668	személyt	börtönöztek	be,	16-18	ezer	főt	internáltak.	
Mindezt	az	amnesztia	ígérete	után,	és	úgy	hogy	a	résztvevők	jelentős	része	elmenekült	az	országból.	A	börtönökben	sokakat	brutálisan	vallattak,	megkínoztak,	köztük	

számos	nőt	és	kiskorút	is.	Az	1957.	évi	4.	törvénnyel	lehetővé	tették	a	16	év	feletti	fiatalkorúak	esetében	is	a	halálbüntetés	kiszabását.	(Lásd:	Mansfeld	Péter	kivégzése!)	A	
szovjet	hadsereg	által	elfogottak	közül	további	több	száz	főt	szovjet	hadbírósági	eljárás	során	végeztek	ki,	mintegy	860	embert	a	Szovjetunió	kényszermunkatáboraiba	

deportáltak.





A	Nagy	Imre-per  
(1958)  
 

Fent:	Vida	Ferenc,	a	Nagy	Imre-
per	bírája	a	pulpituson.



	„Igen	tisztelt	népbíróság!	Igen	tisztelt	elnök	úr!	Az	ügyész	úr	vádbeszédében	reám	a	legsúlyosabb,	tehát	halálbüntetés	
kiszabását	javasolta.	Többek	között	azzal	indokolta,	hogy	a	nemzet	nem	tud	elfogadni	olyan	ítéletet,	amely	

könyörületes	lenne.	Sorsomat	a	nemzet	kezébe	teszem.	Védelmemre	semmit	felhozni	nem	kívánok,	kegyelmet	nem	
kérek.”



Nagy	Imre	a	börtönben	és	a	bitófa	alatt  
1958.	június	16-án	kora	hajnalban	Nagy	Imrét	a	börtönudvaron	felakasztották.	Holttestét	a	börtön	sétálóudvarán	ásták	el,	
jeltelenül.	1961.	február	24-én	titokban	kiásták	a	koporsót,	köré	kátránypapírt	drótoztak,	és	átvitték	a	szomszédos	Új	

Köztemető	301-es	parcellájába,	ahol	"Borbíró	Piroska"	név	alatt	a	koporsót	ismét	elásták.





Köszönöm	a	
figyelmet!


