
J. V. Sztálin 1953. március 5-én meghalt, az 
SZKP Központi Bizottsága pedig hamarosan 
megkezdte a „személyi kultusz” bírálatát, követ

kezményeinek a felszámolását. A „nagy Sztálin” ha
lála megingatta „tanítványainak” a helyzetét is. Rá
kosi Mátyást, az MDP főtitkárát május végén 
Moszkvába rendelték, és figyelmeztették az előző  
években elkövetett „hibák” kijavítására. Rákosi ha
zatérte után csak az MDP Titkárságának június 3-i 
ülésén1 ismerte el, a magyar párt vezetők bizonyos 
„hibákat” követtek el, egyszersmind több jelentős 
változást helyezett kilátásba: az életszínvonal em elé
sét, a fiatal káderek s kivált az új értelmiségiek bevo
nását a „párt és az ország vezetésébe”, a 32 tagú kor
mány létszámának radikális csökkentését, amnesz
tiarendelet kiadását, a miniszterelnöki és a pártfőtit
kári funkció személyi különválasztását. Az SZKP 
vezetői a határozat láttán arra a következtetésre ju
tottak. hogy Rákosi hajlandó ugyan a politikai irány
vonal bizonyos korrekciójának végrehajtására, a 
gyökeres fordulat kezdeményezésétől azonban vona
kodik. Ezért az SZKP elnöksége egy -  általa megha
tározott személyi összetételű -  magyar küldöttséget 
rendelt Moszkvába, ún. pártközi tárgyalásra (1953. 
június 13-16.).

A magyar küldöttség tagjai a következők voltak: 
Rákosi Mátyás, G erő Ernő, Nagy Imre, Hegedűs 
András, Hidas István, Szálai Béla, Földvári Rudolf 
és Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke. Nem hívták 
meg a szovjet vezetők a ..négyesfogat" két tagját: 
Farkas Mihályt és Révai Józsefet. A szovjet tárgyaló 
fél: G. M. Malenkov, L. P. Berija. V. M.. Molotov, N. 
Sz. Hruscsov. Ny. A. Bulganyin, A. J. Mikojan, J. D. 
Kiszeljov és a magyarországi szovjet megszálló csa
patok egy tábornoka. A megbeszélések2 után írásba 
foglalták a „júniusi határozat” első változatát, ame
lyet oroszra fordítva inegkapott az SZKP elnöksége 
is. Az MDP új politikai irányvétele így szovjet kez
deményezésre és szovjet érdekek alapján a Kremlből 
indult ki.

A moszkvai tanácskozásról Rákosi Mátyás az 
MDP Titkárságának június 17-i ülésén adott tájékoz
tatást. Beszámolójához Gerő Ernő, valamint az itt
hon maradásra kényszerült Révai és Farkas szólt 
hozzá. Ezután határozatban mondták ki: „A párt ve
zetésében, politikai irányvonalában és gyakorlati 
munkájában elkövetett hibákat és ezek kijavításával 
kapcsolatos feladatokat a párt közvéleménye és az 
egész ország népe előtt fel kell tárni. Ennek érdeké
ben két dokumentumot kell készíteni, egyet a Köz
ponti Vezetőség és egyet a széles nyilvánosság ré
szére. A KV elé terjesztendő dokumentumot a Ráko
si Mátyás. Nagy Imre. Gerő Ernő elvtársakból álló 
bizottság dolgozza ki.3 (Ezt később kiegészítették 
Hegedűs Andrással. - 1. L.) A nyilvánosságra hozan
dó dokumentum elkészítésével pedig Révai Józsefet 
bízták meg. Majd a Politikai Bizottság úgy határo
zott, hogy a Központi Vezetőség ülését június 27-re 
össze kell hívni, s hogy azon -  miként ez már
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Moszkvában eldőlt -  Rákosi Mátyás és Nagy Imre 
tartsanak beszámolót.

A Központi Vezetőség 1953. június 27-28-i ülé
sén a szokásosnál jóval többen vettek részt: a Köz
ponti Vezetőség tagjai és póttagjai, a Központi Ve
zetőség osztályvezetői, a megyei és a budapesti ke
rületi pártbizottságok titkárai, miniszterek és Dobi 
István, az Elnöki Tanács elnöke. Az ülésen „hivata
losan is elfogadott" határozat4 feltárta a pártvezető- 
ség legfőbb hibáit a politikai irányvonallal, a gazda
ságpolitikával, a kormányzati módszerekkel és a 
pártélettel összefüggésben. A legfontosabb hibák kö
zött első helyen szerepelt az, hogy a párt vezetése 
„gyors iparosításra, s különösen a nehézipar túlzot
tan gyors fejlesztésére vett irányt, nem számolva az 
ország reális helyzetével", ezentúl elhanyagolta a 
mezőgazdasági termelést, és gyors ütemben folytatta 
a mezőgazdaság kollektivizálását. „A mezőgazdaság 
társadalmasításának túlzott üteme annál súlyosabb 
hiba volt -  állapították meg mert a párt vezetésén 
belül Nagy Imre elvtárs fellépett ez ellen, de ahe
lyett. hogy a párt vezetése álláspontját magáévá tette 
volna, ezt az álláspontot helytelenül 'opportunistá
nak’ minősítette.” Túlzottan gyors ütemű volt az ál
lami gazdaságok fejlesztése és területük növelése.
„A párt vezetése elhanyagolta és háttérbe szorította a 
lakosság életszükségleteinek kielégítését.” Csökkent 
az életszínvonal. A lakosság ellátása szempontjából 
súlyos hiba volt a magánkisipar és kiskereskedelem 
gyors felszámolása. „Számos községben nincs ci
pész, szabó, borbély, sok helyütt elégtelen és elha
nyagolt a vízszolgáltatás.”

Elharapództak az „adminisztratív” módszerek: a 
tömegek zaklatása, az önkényeskedések a lakosság
gal szemben, főként falun „nem egyedülállóak”. 
Nem vették tekintetbe azokat a „jelzéseket” -  pana
szokat, bejelentéseket - .  amelyek a lakosság köréből 
érkeztek a törvénysértések elszaporodásáról, a rend
őrség és az államvédelmi szervek túlkapásairól. Az 
összes elkövetett hiba fő forrásaként a „kollektív ve
zetés” hiányát, a kollektív vezetés „személyi veze
téssel” való helyettesítését jelölték meg. „A személyi 
jellegű vezetés akadályozta és lehetetlenné tette, 
hogy a párt és az állam élén igazi vezető kollektíva 
alakuljon ki. Csak igen kis számban vittek előre ma
gyar származású vezető kádereket a legfelsőbb funk-
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ciókban, és ezeket is inkább formálisan, mint tényle
gesen. Valóságban a vezetés klikkszerű volt, és 
mindössze négy elvtárs -  Rákosi, Gerő, Farkas, Ré
vai elvtársak -  kezében összpontosult -  állapították 
meg. -  Ezek az elvtársak lényeges kérdésekben nem 
bírálták egymást, vagy legfeljebb egymás között, 
nem a vezető pártszervekben gyakoroltak egyes ese
tekben bírálatot.” Külön említették, hogy a minisz
tertanács „a pártvezetés árnyéka lett”, szerepe for
málissá vált, tevékenysége a pártvezetés határozatai
nak végrehajtására összpontosult. Nagy hangsúlyt 
kapott az a szomorú tény és korabeli valóság, hogy: 
..Helytelen módon vezette a párt és személyesen Rá
kosi elvtárs az AVH-t, helytelen volt, hogy Rákosi 
elvtárs közvetlenül utasításokat adott az AVH-nak 
arra, hogy hogyan nyomozzon, kit tartóztasson le, 
utasítást adott letartóztatottak fizikai bántalmazásá
ra, amit a törvény megtilt.”

Az ülésen elfogadott határozat a következőkben 
jelölte meg a tennivalókat: csökkenteni kell az iparo
sítás ütemét, meg kell változtatni a nehézipari, vala
mint a könnyű- és élelmiszer-ipari termelés fejleszté
sének arányát az utóbbiak javára, fenntartva azt az el
vet. hogy a termelőeszközök termelésének viszony
lag gyorsabban kell fejlődnie, mint a fogyasztási esz
közökének. A mezőgazdaságban emelni kell a beru
házásokat, növelni kell a termelést és a hozamokat, 
lassítani kell a termelőszövetkezetek számszerű fej
lesztését. Jelentős termelési segítséget kell adni az 
egyénileg gazdálkodó parasztoknak, hogy fejleszt
hessék gazdaságukat. A termelőszövetkezet marad a 
falu szocialista építésének útja, de a soron következő 
feladat a meglévő szövetkezetek gazdasági megerő
sítése. A szövetkezés önkéntességének következetes 
megteremtése érdekében lehetővé kell tenni, hogy 
aki akar, a gazdasági év végén kiléphessen a terme
lőszövetkezetből, s ott, ahol a tagság többsége ezt kí
vánja, engedélyezni kell a szövetkezet feloszlatását 
is. Felül kell vizsgálni a termelőszövetkezeteknek és 
az egyénileg gazdálkodó parasztoknak az állammal 
szemben fennálló tartozásait, s közülük el kell en
gedni azokat, amelyek jogosságát az állami szervek 
megfelelően igazolni nem tudják vagy behajthatatla
nok. Gondoskodni kell a tartalék földek megművelé
séről, és engedélyezni kell a föld szabad bérbeadását 
és bérbevételét. 1954-től kezdve új beszolgáltatási 
rendszert kell bevezetni oly módon, hogy a kötelező
en beszolgáltatandó termékmennyiség, amely egy- 
egy termelőt terhel, több éven át változatlan marad
jon. Gyökeresen meg kell javítani mindenekelőtt a 
munkásság s ezen túlmenően a parasztság és általá
ban a lakosság anyagi javakkal való ellátottságát. Lé
nyegesen fejleszteni kell a városok és a falvak kom
munális szolgáltatásait. El kell érni, hogy 1954-ben 
állami eszközökből vagy részben állami támogatás
sal az 1953. évi 24 ezer lakással szemben 40 ezer új 
lakás épüljön. Csökkenteni kell a hadsereg és a túl
zottan felduzzadt államgépezet létszámát. Minden té
ren és minden eszközzel helyre kell állítani a törvé

nyességet. Lehetővé kell tenni, hogy a kitelepítettek, 
az összes állampolgárra egyaránt kötelező jogsza
bályok figyelem bevételével, szabadon válasszák 
meg lakóhelyüket. Az országgyűlés elé törvényja
vaslatot kell terjeszteni az amnesztiáról, és fel kell 
oszlatni az internálótáborokat.

A Központi Vezetőség Rákosi Mátyást első titkár
rá választotta, s ezzel megszüntette korábbi főtitkári 
tisztségét; a miniszterelnöki posztra pedig Nagy Im
rét „javasolta”. Valószínűleg igaza van Hegedűs 
Andrásnak, a későbbi miniszterelnöknek, amikor az 
utóbbival kapcsolatban visszaemlékezéseiben a kö
vetkezőket írja: „Nem nagyon hiszem, hogy a kezde
ményezés Rákositól indult volna ki. Neki és a „né
gyes” (Rákosi. Gerő. Farkas, Révai -  I. L.) tagjainak 
nagyon is megfelelt, hogy a földosztó miniszterből 
padlást söprögető miniszter lett. Tehát mindabból, 
amit emlékezetem megőrzött, úgy tűnik számomra, 
hogy ez a személyi változás moszkvai kezdeménye
zésre történt. Ebben már a magyar kommunista ve
zetéssel szembeni általános szovjet kritika juthatott 
kifejezésre, mely végkifejletét 1953. júniusában érte 
el . . . .  s már ekkor gondoltak Nagy Imre miniszterel
nökségére.”’’ A tények ismeretében ezt erősíti meg 
Vásárhelyi Miklós is. aki egyúttal tárgyilagos, őszin
te jellemzést és véleményt formál Nagy Imréről. 
„Nagy Imrében fel sem merült annak a gondolata, 
hogy -  az általa ismert kedvezőtlen tárgyi és szemé
lyi körülmények ellenére -  a megbízatást ne vállalja 
vagy feltételekhez kösse. Jellegzetesen XIX. századi 
romantikus, messianisztikus forradalmár volt, aki 
rendíthetetlenül hitt a kommunista társadalom fel
sőbbrendűségében, és történelmi feladatát misszió
ként fogta fel. hogy népét, nemzetét ő vezesse -  most 
már a helyes úton — a boldogulás felé: olyan etikus, 
népi, humanista szocializmus útján, amelyet tizenöt 
esztendő múltán „emberarcú”-nak kereszteltek el. 
Megbízott az új szovjet vezetés újítási szándékainak 
komolyságában, az általa meghirdetett új politika 
népszerűségében, s ezek tudatában elég erősnek 
érezte magát, hogy szembeszálljon minden 
nehézséggel.6

Az 1953. évi fordulatként, vagy új szakaszként is 
jellemzett korrekciós politika az első magyar re
formkísérlet volt, amely nem korlátozódott a gazda
ságra és a kultúrára, hanem kiterjedt a társadalmi-po
litikai életre, s kiinduló pontot jelentett a politikai in
tézményrendszernek a kritikájához is. Az ülés után a 
Központi Vezetőség titkársága -  Rákosi javaslatára 
-  nem hozta nyilvánosságra a határozatot, sőt még a 
párt középszintű szervezeteihez is csak egy rövid, ki
vonatos változatátjuttatták el. (Teljes terjedelemben 
csak 33 évvel később került nyilvánosságra -  I. L.) 
A végrehajtását illetően kezdettől fogva nagy prob
lémát jelentett -  Nagy Imre szavaival - ,  hogy Ráko
si „két vasat tartott a tűzben. Ugyanakkor, amikor 
szavakban a határozatok mellett foglalt állást, min
den eszközzel mérsékelni igyekezett a hibák kijaví
tására irányuló rendszabályokat.”7
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Az országgyűlés 1953. július 3-4-én tartotta meg 

az 1953. május 17-i választások utáni első ülését, 
amelyen újjáválasztották a kormányt. A kormány el
nöke a moszkvai döntésnek megfelelően -  a leköszö
nő Rákosi Mátyás helyett -  Nagy Imre lett. A mi
niszterelnök első helyettesének posztját a fiatal He
gedűs Andrással töltötték be, a korábbi miniszterel
nök-helyettesek közül pedig Gerő Ernőt választották 
újjá, aki egyúttal a belügyminiszteri teendőket is el
látta. Ugyanakkor Farkas Mihály honvédelmi és Ré
vai József népművelési miniszter nem kapott helyet 
az új kabinetben. A volt kisgazdapárti és parasztpár
ti politikusok, a korábbi társutasok közül Bognár Jó
zsef. illetőleg Darvas József és Erdei Ferenc válto
zatlanul a kormányban maradt, de rajtuk kívül a haj
dani szövetséges pártok más képviselője nem került 
a kormányba. A Rákosi-kormányhoz képest két új 
tagja volt a Nagy Imre kormánynak: Bata István 
honvédelmi és Boldoczki János külügyminiszter. 
Rákosi első titkári tisztségében v a ló . maradása, s 
Gerő Ernő. mint legbefolyásosabb miniszterelnök
helyettes, s egyben belügym iniszter-jelezte, hogy a 
szovjet pártvezetés továbbra is ragaszkodott a szá
mára legmegbízhatóbb személyek hatalmon maradá
sához.

Nagy Imre miniszterelnök országgyűlési beszédé
ben kormánya programjaként ismertette az új politi
ka -  ezen belül a gazdaságpolitika -  fő vonalát és a 
legfontosabb teendőket. Ennek kapcsán megemléke
zett az MDP KV júniusi üléséről, amelynek határo
zatára épült a kormány programja. A miniszterelnök 
rádión közvetített beszéde -  amelyet szinte az egész 
ország feszült figyelemmel hallgatott végig -  kedve
zően hatott a közvéleményre. De a bizakodás sok he
lyen, elsősorban a párttagság körében bizonytalan
sággal vegyült.

„Alkotmányos életünkben, a népi demokrácia fej
lődésében egy-egy új országgyűlési ciklus határkő 
volt a régi rendszer gazdasági és politikai alapjainak 
felszámolása, valamint az újjáépítés, a felemelkedés, 
az ország békéjének és függetlenségének biztosítása 
terén -  hangzott a miniszterelnöki expozé. A május 
17-én választott országgyűlésben a megelőző parla
mentnél jobban és mélyebben tükröződik az igazi 
népképviselet demokratikus elve, szilárdabb alapo
kon nyugszik a dolgozó néppel, a hatalom letétemé
nyesével való eltéphetetlen kapcsolat, mely az or
szággyűlés feladatainak és szellemének, továbbá al
kotmányos életünkben betöltött szerepnek új, népi 
tartalmat ad.

Biztosan mondhatjuk, hogy a most összeült or
szággyűléssel fejlődésünkben új szakasz veszi kez
detét, amelyben fokozottabban kifejezésre kell jutni 
a népszuverenitásnak, a parlament nagyobb szerepé
nek az állami élet törvényes irányításában, a felelős 
kormányzás alapelveinek és célkitűzéseinek megha
tározásában, valamint az országgyűlés alkotmányos 
jogainak gyakorlásában.

A kormány feladatai ellátásában fokozottabban az

országgyűlésre kíván támaszkodni, amelynek bizal
mából az országot vezeti, és amelynek a kormányzás 
terén kifejtett tevékenységéért, a haza jó  vagy bal
sorsáért. dolgozó népünk boldogulásáért teljes fele
lősséggel tartozik. Ugyanakkor biztosítani kívánja, 
hogy a minisztertanács, a törvényhozásra támasz
kodva, az államügyek intézésének teljes jogú szerve 
legyen, amely a minisztériumok szélesebb hatáskö
rén és a miniszterek nagyobb felelősségén nyugszik. 
Ezzel lényegében további lépést teszünk előre állam
életünk demokratizálása terén.”8

Az MDP PB 1953. július 9-i ülésén Rákosi Má
tyás szóbeli tájékoztatást adott az SZKP vezetésében 
történt személyi „változások”-ról: „az imperialista 
ügynök Berija leleplezéséről” . (Berija a júniusi 
moszkvai „pártközi tárgyalásokon” Nagy Imre párt
ján állt, s nem szívlelte, ki nem állhatta Rákosit -  I. 
L.). A politikai bizottság egyúttal határozatában tel
jes szolidaritásáról biztosította az SZKP vezetőségét, 
majd -  többek között -  azt is leszögezte, hogy „ ... 
pártunkban még inkább fokozni kell az éberséget.”9 
Döntött arról is. hogy július I 1-én Budapesten párt- 
aktíva-értekezletet hív össze, ahol Rákosi Mátyás és 
Nagy Imre beszél majd a júniusi határozatról. Együt
tes szereplésük a pártvezetőség egységét volt hivat
va bizonyítani.

Az aktívaértekezlet azonban tovább növelte a za
vart. mert nyilvánvalóvá tette, hogy a pártvezetőség 
nem egységes a júniusi határozat értelmezésében. 
Rákosi Mátyás állást foglalt ugyan a nehézipar fej
lesztésének lassúbb üteme mellett, ugyanakkor azon
ban leszögezte, hogy „jövőre is több szenet és több 
acélt akarunk termelni, mint az idén, és többet is kell 
termelnünk”. Sőt, a tervteljesítés érdekében fokozni 
kell a munkatempót, mert „nem áll az. hogy a mi ter
veink általában túlfeszítettek”. Ez a vád az ellenség
től ered, amely „azt hirdeti, hogy most már nem ér
vényes a terv, hogy most már nem kell tartani a nor
mát, hogy most már nincs szükség munkafegyelem
re”. Rákosi tehát továbbra sem mondott le az egyol
dalú nehézipar-fejlesztésről, ezen belül is a nyers- és 
alapanyag-termelés mennyiségi felfuttatásának eről
tetéséről. Ugyanakkor egyetértését fejezte ki azzal, 
hogy az egyénileg gazdálkodó parasztságot gazdasá
gilag támogatni kell, s főleg „meg kell nyugtatni 
minden téren”. Ezzel egyidejűleg hangsúlyozottan 
emelte ki a kulákság elleni harc változatlan időszerű
ségét. hiszen „a kulák kulák marad, listával vagy lis
ta nélkül”. Az éberség és a harckészség fokozására 
utaló szavai pedig már kifejezetten a „tegnapot” 
idézték fel. Végül Rákosi Mátyás elismerte, hogy 
„pártunk és különösen pártvezetésünk munkája köz
ben súlyos hibákat is követett el”, amit azonban né
hány mondattal később úgy módosított: „az alkotó 
munka hevében hibákat is követtünk el.”10

Nagy Imre felszólalásában a kormány gazdaság- 
politikáját képviselte bizonyos hangsúlybeli eltoló
dások alapján -  azonban már érezhető volt az, ami a 
végrehajtás során bontakozott ki: az értekezlet in-



kább a „visszarendeződés” céljait szolgálta, bár po
zitív kormányintézkedések is születtek. Igaza volt 
Nagy Imrének, amikor Rákosi beszédét értékelve le
szögezte: jeladás volt az ellenállásra... kifeje
zésre juttatta, s a pártapparátus későbbi magatartása 
bizonyítja, hogy a jeladást megértették és ahhoz tar
tották magukat.”11 Nagy Imre -  1953 nyarán, érzé
kelve Rákosi ellenállását -  már augusztusban jelezte 
J. D. Kiszeljov szovjet nagykövetnek, hogy a vitás 
kérdések megvitatására esetleg újra Moszkvába kel
lene menni, majd ezt október elején újra megis
mételte.12 Az 1953 december eleji moszkvai tárgya
láson a szovjet vezetők támogatták a kormány politi
káját és a júniusi határozatokkal való szembenállás
ért Rákosit tették felelőssé.13

A Nagy Imre-kormány még 1953. júliusában hoz
záfogott az igazságszolgáltatás továbbfejlesztéséhez, 
a törvényesség és a jogrend megszilárdításához, ille
tőleg helyreállításához, valamint a sérelmek orvoslá
sához. A minisztertanács július 23-án megszüntette a 
belügyminiszter helyi tanácsok feletti jogkörét. Júli
us 25-én az Elnöki Tanács törvényerejű rendeletet 
adott ki a közkegyelem gyakorlásáról, amelyet az il
letékes hatóságok október végéig végre is hajtottak. 
Július 30-án az Elnöki Tanács újabb törvényerejű 
rendeletével létrehozta a Legfőbb Ügyészséget és e l
rendelte az ügyészi szervezet országos kiépítését.14 
Ezenkívül a kormányzat megszüntette a rendőrható
sági őrizet alá helyezést, és feloszlatta az internálótá
borokat, valamint feloldotta a fővárosból -  és a vidé
ki városokból -  kitelepített „osztályidegen” szemé
lyek kényszerlakóhelyhez kötöttségét, és eltörölte a 
rendőrbíráskodás intézményét. Majd 1954. március 
10-én a minisztertanács rendeletileg megszüntette a 
rögtönbíráskodást is .15

A közkegyelem gyakorlása és az internálótáborok 
feloszlatása után sok ártatlanul elítélt és ítélet nélkül 
fogva tartott ember szabadult ki. térhetett vissza ott
honába és munkájához. 1953. novemberében a 
Szovjetunióból is hazatérhetett 1500 elhurcolt politi
kai elítélt. Az 1953. évi közkegyelmi intézkedések 
összesen kb. háromnegyed millió személyt érintet
tek.16

A júniusi határozat „végrehajtása” során a mező- 
gazdaság megkülönböztetett figyelemben részesült. 
Néhány hónap alatt intézkedések sokasága született. 
Már július közepén 10%-kal csökkentették a tsz-ek 
beadási kötelezettségét, szeptemberben az egyéni 
gazdálkodókét hasonlóan, és rendeletet adtak ki a 
beszolgáltatott bor átvételi árának 50%-kal történő 
felemeléséről. Az esedékes évi adó teljesítése után 
elengedték az egyéni gazdálkodók korábbi adóhátra
lékának felét. Határozat született a gépállomási díjak 
mérsékléséről, illetve az e  címen fennálló tartozások 
elengedéséről. Engedélyezték, sőt ösztönözték a mű
veletlen területek, az ún. tartalék földek hasznosítá
sát. Decemberben új beszolgáltatási rendelet jelent 
meg. Mind a tsz-tagok, mind a magángazdák számá
ra ingyenessé tették az állatorvosi ellátást, illetve

szolgálatot. Elvi jelentősége volt annak, hogy meg
szüntették a tsz-alapszabálynak azt a rendelkezését, 
miszerint a belépés után három évig a tag nem léphet 
ki. Rendelet mondta ki azt is, hogy ha a tagság több
sége úgy határoz, akkor a tsz felbomolhat, a tag pe
dig a „közös” terhek pl. „adósság” megfelelő hánya
dának magára vállalása után kiléphet. 1953. őszén 
megkezdődött a tsz-ből való menekülés. Fél eszten
dő elteltével majdnem egyhetedével, földterületük 
közel negyedével s tagságuk mintegy harmadával 
csökkent a közös gazdaságok száma. 1954-ben a ki
lépés folytatódott, intenzitása azonban valamelyest 
csökkent. 1953. második felében 5224 tsz-ből és 
tszcs-ből 688, 1954-ben 225 oszlott fel. 376 ezer fő
re tehető taglétszámuk 1953. második felében 126 
ezerrel. 1954-ben 20 ezerrel csökkent. Földterületük
1953. június végén 1620 ezer hektárt tett ki. ez év 
végéig 477 ezer. a következő évben 61 ezer hektár
ral esett vissza. Hamarosan mintegy 200 ezer ma
gángazdaság látott hozzá újra az egyéni termelő- 
munkához.17

Jogszabályi rendelkezésekkel könnyítették a kis
ipari tevékenységet. Ennek következtében az önálló 
ipari, építőipari (kőműves, ács stb.) és szolgáltató
ipari magánkisiparosok száma az előző évi mély
ponthoz (47 ezer) képest 1954-ben 83 ezerre, majd a 
következő évben 105 ezerre emelkedett, bár még 
mindig nem érte el az 1949. évi 200 ezres létszámot. 
Csökkentették az árakat, először a ruházati cikkekét, 
majd a szolgáltatásokét, s végül 1954. tavaszán átlag 
10%-kal a hús, zsír, tej és más állati termékek árait. 
1953. második felében közel 1 millió foglalkoztatott 
bérét emelték átlag valamivel több mint 100 Ft-tal, s 
ezzel párhuzamosan nyugdíjemelést hajtottak végre. 
A következő év februárjában 350 ezer alacsony jöve
delmű dolgozó általános béremeléséről intézkedtek. 
1954 áprilisában 250 ezer nyugdíjas részesült nyug
díjemelésben. Kiterjesztették a társadalombiztosítási 
szolgáltatásokat, megszüntették a munkahelyi pénz- 
büntetéseket, bizonyos esetekben engedélyezték  
hogy a dolgozó felmondással munkahelyet változtat
hasson. maximálták a túlórákat stb.18

A bekövetkezett változások nyomán javult a la
kosság közhangulata, megélénkült vásárlási kedve, 
lehetőséget láttak arra. hogy a nagyon nehéz eszten
dők után pótoljanak bizonyos égető szükségleteket. 
A kormányzat intézkedései a magyar nép széles tö
megeiben reményeket ébresztettek a jövő iránt. Ked
vezőtlen hatást gyakoroltak viszont azokban a kö
rökben. amelyek az előző évek haszonélvezői vol
tak.

A kormány és a párt vezetői egyelőre keveset tet
tek annak érdekében, hogy a korábbi nyílt vagy tit
kos politikai pereket felülvizsgálják. 1953 végén 
még csak egy-két ismertebb kommunista politikust 
rehabilitáltak. 1954 tavaszán, a párt III. kongresszu
sa előtt a Politikai Bizottság határozatot hozott a 
„politikai elítéltek ügyének” rövidített úton való 
felülvizsgálásáról.19 Ennek alapján Molnár Eriknek,



a Legfelsőbb Bíróság elnökének a vezetése alatt mű
ködő bizottság mintegy 300 személy ügyével foglal
kozott, és még ugyanabban az évben rehabilitálták 
Donáth Ferencet, Haraszti Sándort, Kádár Jánost, 
Kállai Gyulát, Losonczy Gézát és másokat. A Rajk- 
pert és a volt szociáldemokrata vezetők (Marosán 
György, Ries István. Szakasits Árpád stb.) sorsát 
azonban változatlanul homály borította. A törvényte
lenül elítéltek nagy részét továbbra is fogva tartották, 
s így csak növelték azt a politikai kárt, amelyet a tör
vénysértő perekkel és más törvénytelenségekkel a 
bűnös pártvezetők okoztak.

Az MDP III. kongresszusát előkészítő testületi 
ülések vitái már érzékeltették, hogy a kulisszák mö
gött kemény, elkeseredett politikai harc kezdődött 
Nagy Imre és a Rákosi mögé felsorakozott konzerva
tív erők között. 1954. május 19-én a Politikai Bizott
ság ülésén2" Nagy Imre fontos javaslatokkal állt elő 
a rendszer demokratizálását illetően. Ekkor fejtette 
ki véleményét a tanácsok működéséről, a többpárt
rendszerről, a koalícióról, valamint a népfront újjá
szervezéséről. A vitában Rákosi azon nézetének 
adott hangot hogy „két dolog van. amiben nem enge
dünk". Az egyik, hogy „a népfront felelevenítésével 
összefüggésben szó sem lehet a többpártrendszerre 
való visszatérésről”, a másik pedig az. hogy az 
MDP-nek nem szabad a népfronton kívül maradnia.

Az MDP III. kongresszusa (1954. május 24-30.) a 
vezetés egységét hangsúlyozta. Rákosi Mátyás a 
Központi Vezetőség beszámolójában vázolta az or
szág nemzetközi helyzetét, szólt egy új világháború 
kitörésének a veszélyéről és röviden érintette az ál
lamélet időszerű kérdéseit. Az új szakasz politikai 
jellegzetességeiről jellemzően csak az ismert szóla
mokat, frázisokat hangoztatta: „A munkásosztály ál
lamhatalma a munkás-paraszt szövetség. De ez a ha
talom e szövetségnél szélesebb népi összefogásra, az 
összes hazafias és békeszerető erők összefogására, a 
népfrontra támaszkodik, melynek szerepe megnő az 
új szakaszban. A munkásosztály államhatalma to
vábbi megszilárdításának, a széles nemzeti összefo
gásnak és általában a szocializmus építése új szaka
sza megvalósításának elengedhetetlen feltétele, hogy 
az államunkat, népünket erős, egységes marxista-le
ninista párt vezesse. Ezért az új szakaszban döntő je 
lentőségű a párt politikai, szervezeti és ideológiai 
egysége, valamint tömegkapcsolatainak megerősíté
se, továbbá a vezetés elvi alapokon nyugvó teljes 
egységének és kollektív jellegének biztosítása az 
egész pártban, de különösen a vezető pártsz
ervezetekben.”21

Nagy Imre kongresszusi beszédében22 az állam- 
igazgatás és a tanácsok feladatairól szólt. Javaslatai 
a bürokrácia túlburjánzásának megfékezésére s a he
lyi tanácsok részleges önállóságának és demokrati
kus önkormányzatának helyreállítására irányultak. 
Emellett erősíteni kívánta az állam központi szerve
zetének a parlamentáris demokráciákra jellem ző je
gyeit is. Majd kifejtette, hogy a „népköztársaságunk

alkotmányában lefektetett demokratikus elvek és a 
szocializmus építési platformján” új függetlenségi 
népfrontot kell létrehozni, amely ne politikai pártok
nak vagy törekvéseiknek legyen az egyesülése, ha
nem a Magyar Dolgozók Pártja részvételével és ve
zetésével a lakosság legszélesebb rétegeit felölelő 
tömegszervezeteké és a népi bizottságoké, vagyis a 
szakszervezetek, a DISZ, az MNDSZ, az Országos 
Béketanács és bizottságai stb. tömörüljenek benne. 
Az új függetlenségi népfront tervét a kongresszus jó
váhagyta.

A kongresszuson megválasztott Központi Vezető
ség a következő összetételben hagyta jóvá a Politikai 
Bizottságot: Rákosi Mátyás, Nagy Imre, Gerő Ernő, 
Farkas Mihály, Hegedűs András, Apró Antal, Hidas 
István, Ács Lajos, Szalai Béla; póttagjai: Bata István 
és Mekis József. A titkárság tagjai pedig a követke
zők lettek: Rákosi Mátyás (első titkár), Farkas Mi
hály, Ács Lajos, Vég Béla és Matolcsi János.

1954. nyarán és őszén a nem csökkenő gazdasági 
gondok jelentették valójában az egyik legnagyobb 
politikai problémát is Az MDP Politikai Bizottsága 
1954. júniusában gazdaságpolitikai bizottságot ho
zott létre a bajok orvoslására. A Gerő Ernő irányítá
sa alatt működő bizottság azonban a „régi recept” 
szerint a mezőgazdaság és az életszínvonal rovására 
képzelte el a népgazdaságban keletkezett feszültség 
enyhítését. A teljesen hibás elgondolásnak a keresz
tülviteléhez azonban akkor nem kedvezett sem a bel
ső. sem a nemzetközi politikai helyzet. így a Politi
kai Bizottság egészen más oldalról és módon közelí
tett a meglevő problémákhoz a Központi Vezetőség 
1954. október l-3-i ülésén. Ugyanis a beszámoló, 
amelyet Szalai Béla. az MDP Politikai Bizottságá
nak a tagja terjesztett elő, a bajok forrását az 1953. 
előtti gazdaságpolitikában jelölte meg, és abban, 
hogy a párt-, állami és gazdasági funkcionáriusok 
egy része „nem tette eléggé magáévá a júniusi hatá
rozatot, nem tudatosította eléggé magában azt a gyö
keres fordulatot, amit a júniusi út jelent" az előző po
litikával szemben.23

Az új szakasz gazdaságpolitikájának tárgyalása 
mellett sorakozott fel szinte az egész Központi Veze
tőség, köztük is hangsúlyozottan támogatólag Béréi 
Andor, Farkas Mihály, Szántó Béla és Vas Zoltán. A 
Központi Vezetőség ülésén Friss István próbálta a 
gazdaságpolitikai bizottság javaslatait képviselni. 
Álláspontjával jóformán egyedül maradt. A vitát 
Nagy Imre a „baloldali ellenállók”, a visszahúzó 
erők elleni támadásra használta fel.

Nagy Imre rámutatott: „Ezen az ülésen többről 
van szó, mint a gazdasági kérdésekről, fel kell tenni 
a pontot az í-re, meg kell valósítani mindazt, amit jú
niusban és a III. kongresszuson elhatároztunk”, de 
azt is kijelentette, másképpen szólva a következők
ben foglalta össze a szocialista építésről vallott felfo
gását: „Micsoda szocializmus lenne az. amely a ke
nyeret nem biztosítja, amely nem biztosítja az élet- 
színvonal egyre növekvő mennyiségét. Kit lelkesíte
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ne az olyan szocializmus, amely nem tud húst, tejet, 
zsírt vagy szalonnát adni? Mi olyan szocializmust és 
úgy akarunk létrehozni, amely mindezt biztosítja a 
dolgozó nép számára. A régi gazdaságpolitika, a szo
cializmusnak helytelen értelmezést adott, számításon 
kívül hagyta az embert, a társadalmat, a szocializmus 
fogalmát pedig leszűkítette a vas- és acéltermelés 
maximális növelésére, a túl iparosításra. Ez nem szo
cializmus elvtársak.”24 Az ülésen Nagy Imre győzel
met aratott, a Központi Vezetőség egyhangúlag elfo
gadta a Nagy Imre kezdeményezésére született hatá
rozati javaslatot. Rákosi és csoportja egyelőre meg
hátrált.

Ezt követte a kormány átalakítása. Hegedűs And
rást és Hidas Istvánt felfelé buktatták: Hegedűs a mi
nisztertanács első elnökhelyettese lett. Hidas pedig 
miniszterelnökhelyettes. Erdei Ferenc földművelés- 
ügyi miniszter (korábban igazságügy-miniszter 
volt). Molnár Erik került Erdei korábbi posztjára, 
Gerőt pedig már júliusban felváltotta a belügymi
niszteri székben Piros László. Szalui Béla helyére az 
Országos Tervhivatal élére Béréi Andor került. Le
váltották Friss Istvánt a párt gazdasági osztálya élé
ről és a létesítendő Közgazdaságtudományi Intézet 
igazgatójává nevezték ki. a Gazdaságpolitikai Bi
zottságot pedig feloszlatták.

Nagy Imre a Szabad Nép 1954. október 20-i szá
mában terjedelmes cikket jelentetett meg, amelyben 
utalt arra, hogy nemcsak a pártvezetésben, hanem az 
államigazgatásban és a gazdaságirányításban is so
kan hátráltatják az 1953. júniusi határozat végrehaj
tását. Egyúttal újból elítélte a törvénysértéseket, s 
felvetette az ártatlanul szenvedők rehabilitációjának 
szükségességét. Rákosi távollétében -  őt 1954. 
őszén hosszú ideig egy Moszkva melletti szanatóri
umban „kezelték”, miközben Nagy Imre politikája 
lejáratásán fáradozott -  azt is kimondta, hogy a 
„múltban nem hibákat, hanem bűnöket követtek el” . 
1954 őszén tovább növekedett Nagy Imre népszerű
sége, s megélénkült a népfrontmozgalom tevékeny
sége is.

Moszkvában nemcsak meghallgatták, hanem el is 
fogadták azokat a vádakat, amelyeket Rákosi Nagy 
Imre ellen hangoztatott: túlhajtotta a szovjet vezetés 
által tanácsolt korrekciókat, nem támogatja, ponto
sabban elhanyagolta a nehézipar fejlesztését, szétes
ni hagyja, sőt szétvereti a termelőszövetkezeteket, 
teret nyitott a nacionalizmusnak, a népfrontból a 
párttal szemben álló szervezetet akar csinálni ... stb.

Rákosi Mátyás -  a Szovjetunióból való hazatérése 
után -  1954. november 30-án tájékoztatta az MDP 
többi vezetőjét az SZKP Elnökségének üzenetéről, 
amely többek között azt tartalmazta, hogy Magyar- 
országon erősen növekedőben van a jobboldali ve
szély, amint a népfronttal kapcsolatos hibás elképze
lések és főleg Nagy Imre nézetei képviselnek. A kö
pönyegforgatók (Gerő, Farkas, Béréi, Kovács István, 
Mekis József, Bata István és mások -  I. L.) azonnal 
„váltottak” és felsorakoztak Rákosi mellé. A Politi

kai Bizottság december 9-i ülésén Nagy Imre javas
latát -  azt, hogy a Központi Vezetőség tárgyalja meg 
a vitás kérdéseket, s csak ezután kérjék ki a szovjet 
vezetés véleményét -  elutasították. Ebből a szem
pontból is jellemző volt Farkas Mihály álláspontja: 
„Ha nem tudunk megegyezni -  előfordulhat - ,  akkor 
menjünk az idősebb, tapasztaltabb elvtársakhoz. Az 
én neveltetésemhez az tartozik hozzá, hogy amit az 
SZKP mond és helyesnek tart, én annak a szellemé
ben dolgozom. Az egész nemzetközi munkám alatt 
az SZKP-nek igaza volt, és alapjában véve most is 
igaza van.”25

Rákosiék támadásba lendültek, hetek alatt vissza
állt az egyszem élyes vezetés, az önkény és a tör
vénytelenség. A új szakasz fogalomnak még az em
lítését is megtiltották, fő veszélynek a kispolgári, 
jobboldali elhajlást deklarálták. Sőt. elhatározták 
Nagy Imre leváltását. „Természetesen, ha Nagy Im
re továbbra is kitart hibái mellett és követeli, hogy az 
MDP KV vitassa meg a PB-ben kialakult nézetelté
réseket -  mondta Gerő J. V. Andropov szovjet nagy
követnek 1955. január 1-én akkor a pártegység 
megőrzése érdekében kemény intézkedéseket kell 
hozni Naggyal kapcsolatban. Azt sem lehet megen
gedni. hogy az ülésen Nagy az SZKP vezetésétől ér
kezett tanácsok ellen lépjen fel.” Egyúttal név szerint 
is megjelölte a számba jöhető jelölteket a kormány
fői posztra, sorrendben: Hegedűs András. Szalai Bé
la és Mekis József személyében.26

Az SZKP Elnöksége 1955. január 8-ra a magyar 
pártküldöttséget (Rákosi Mátyás. Nagy Imre, Farkas 
Mihály, Ács Lajos és Szalai Béla) ismét Moszkvába 
rendelte. A tanácskozáson a szovjet vezetők -  Ráko
si korábbi tájékoztatása alapján -  erőteljesen bírálták 
Nagy Imrét, másképpen szólva politikája felett ki
mondták a „halálos ítéletet”. Vorosilov „öntelt és fe
gyelmezetlen” politikusnak minősítette Nagy Imrét s 
azt kérdezte: „Ki adott jogot Nagy elvtársnak, hogy 
azt csinálja, amit ő akar és ne azt, amit a többség, ha 
az ő álláspontja nem is egyezik a többségével? Neki 
azt kell csinálni, amit a többség meghatároz.”27 
Molotov a magyarországi helyzetet nagyon súlyos
nak ítélte, s úgy vélte, hogy Nagy Imre 1954. októ
ber 20-i cikke nem kommunista pozícióból tárgyalja 
a kérdéseket. „Maga azt mondta, hogy nem tud Rá
kosi elvtárssal együtt dolgozni -  tette hozzá Molotov 
-  jobb vezetés nincs Magyarországon, mint Rákosi 
elvtársé. Rákosi elvtárs tapasztalt ember, az egész vi
lágon ismerik. Két út áll Nagy elvtárs előtt, vagy a 
párttal, vagy ellene. A hibákat feltétlenül ki kell javí
tani -  írásban ki kell javítani.” Kaganovics is a szó
ban forgó cikket igen veszélyesnek minősítette, az 
„új szakasz megvalósítását” pedig nem tartotta he
lyesnek. Malenkov azt fejtegette, hogy Nagy Imré
nek helytelen nézetei vannak a parasztkérdésben, az 
ipar kérdésében és a népfront kérdésében, s ezeket a 
helytelen nézeteket neki el kell ítélni. „Nagy elvtárs
nak a maga számára világosan le kell írni, hogy mi
lyen hibákat követett el és a PB elé terjeszteni. A  ha



tározatot esetleg a KV elé vinni, mivel az ügyet szé
les körben ismerik.” Bulganyin Nagy Imre „vonalát” 
egyszerűen és tömören pártszerűtlennek minősítette. 
Mikojan óvott az MDP-n belüli frakciózás veszélyé
től, amit nem szabad eltűrni. Nagy Imrének azt a ki
jelentését pedig, hogy nem tud Rákosival együtt dol
gozni, ultimátumnak minősítette, s hozzá tette azt is, 
hogy „Ez nem a mi nyelvünk. Idegen nyelv.”

Az elhangzottakat Hruscsov foglalta össze, s úgy 
ítélte meg, hogy Nagy Imre „pártellenes” nézeteket 
képvisel, és az SZKP Elnöksége ezekkel szemben az 
MDP-t és Rákosit támogatja. Nagy Imre előtt két út 
áll: a párttal vagy ellene. Azt tanácsolta, hogy Nagy 
Imre gondolkozzon el a bírálaton. „Rákosi elvtárs te
kintélyét védeni kell, mert az a párt számára tőke -  
hangsúlyozta Hruscsov. Vigyázni kell rá, ez a párt 
érdeke.”, majd farizeus módon azt is kijelentette: 
„Nagy elvtárs tekintélyét is meg kell őrizni. Az ő te
kintélye is tőke a pán számára. Támogatjuk őt, csak 
javítsa ki hibáit.”

A moszkvai út után a Politikai Bizottság és sze
mély szerint Rákosi mindenáron önkritika gyakorlá
sára igyekezett Nagy Imrét rávenni, aki elhatárolta 
magát ezektől a törekvésektől. így tett az 1955. janu
ár 13-i -  a moszkvai út tapasztalatait összegző, és 
Nagy Imre nézeteit elítélő -  politikai bizottsági hatá
rozattal kapcsolatban.28 Január 19-én azt kérte 
Andropov szovjet nagykövettől, hogy a korábbiak
hoz hasonlóan jöjjön az SZKP KB képviselője Ma
gyarországra és helyben tanulmányozza a kialakult 
helyzetet, különösen a pártvezetés állapotát.29 A 
moszkvai bírálat brutális módja és Rákosiék ered
ménytelen puhítási kísérletei mind-mind hozzájárul
tak Nagy Imre egészsége megromlásához. Ráadásul 
az MDP Politikai Bizottsága a február 17-i ülésen ar
ról határozott, hogy Nagy Imre „gyógyulása érdeké
ben” a hivatásos párt- és állami okmányokat ne kap
ja meg, s kívánatosnak tartja, hogy a miniszterelnök 
kórházba menjen. Betegágyában folytatott tevékeny
sége „zavart keltő és kárt okoz a pártnak.”30 Mind
ezek után -  nyilván felkérésre -  február 20-án meg
jelent a sajtóban a Rusznyák István egyetemi tanár, 
az MTA elnöke és Földi Mihály orvos professzor ál
tal jegyzett hivatalos orvosi jelentés, amely szerint: 
„Nagy Imre elvtárs a Magyar Népköztársaság Mi
nisztertanácsának elnöke a hó elején coronaria trom- 
bosisban megbetegedett. Egészségi állapota azóta lé
nyegesen javult és előreláthatóan április hó folya
mán újra munkaképes lesz.”31 Nagy Imre február 25- 
én levélben tiltakozott az ellen, hogy a Központi Ve
zetőség március 2-4-i ülését betegségére hivatkozva 
nélküle akarják megtartani. „El akarnak hallgattat
ni”, -  írta. Arra kérte a KV-t. adjon lehetőséget véle
ménye szóbeli kifejtésére, amire azonban betegsége 
miatt, szerinte csak március közepe táján kerülhet 
sor.32

Az MDP Központi Vezetőségének ülése azonban 
M. A. Szuszlov. az SZKP KB elnökségének képvise
lője jelenlétében március 2-án megkezdte ülését. A

nyilvánosságra hozott határozat33 megállapította, 
hogy az 1953. júniusi határozat „teljesen helyesnek” 
bizonyult, „de végrehajtásában hibák s fogyatékos
ságok voltak”, sőt „a határozatokat egyesek opportu
nista, antimarxista módon eltorzították, ami káros 
jobboldali hibákhoz, jobboldali elhajláshoz veze
tett” . A jobboldali nézeteket és hibákat a határozat 
mindenekelőtt a nehézipar elsődlegessége elvének 
tagadásában jelölte meg. E mellett bírálta annak „el
hallgatását” is, hogy a munkás-paraszt szövetség cél
ja a szocializmus felépítése, és hogy e szövetséget a 
munkásosztálynak kell vezetnie. Majd rámutatott: 
„némelyek” a faluban végzett munkájukban nem tá
maszkodtak a szegényparasztságra és nem harcoltak 
a gazdagparasztság ellen, tagadni kezdték a mező- 
gazdaság szocialista átszervezésének szükségessé
gét, és ezen a címen a termelőszövetkezeti mozga
lom elgáncsolására törekedtek, sőt helytelenül fog
laltak állást a begyűjtés kérdésében is. A határozat 
kivétel nélkül minden felmerült politikai kérdésben 
elmarasztalta Nagy Imrét.

1955 március l-jei dátummal juttatta el Nagy Im
re Rákosinak a KV ülésén felolvasandó fel
szólalását34, amelyben bejelentette lemondását a mi
niszterelnökségről. Megírta azt is. hogy a szöveget 
egyidejűleg Szuszlovnak is eljuttatta. A levélben ki
fejtette, hogy noha a jobboldali nézetek elleni harcot 
szükségesnek tartja, nem ért egyet a veszély eltúlzá- 
sával és azzal, hogy ellene a harcot nem politikai, ha
nem adminisztratív eszközökkel, megfélemlítéssel, 
ledorongolással és elbocsátásokkal stb. próbálják 
folytatni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a hallgató
lagosan a júniusi politika revíziójáról van tulajdon
képpen szó, „visszatérésről a június előtti politika 
alapjaira.” Szóvá tette azt is, hogy a rehabilitációs 
ügyek hónapok óta állnak, s azt javasolta, hogy az 
igazságügyi szervek haladéktalanul fogjanak hozzá a 
felelősség megállapításához, „személyre és beosz
tásra való tekintet nélkül”. A vezetőség megerősíté
sére javasolta Kádár Jánosnak a PB, Donáth Ferenc
nek pedig a Titkárságba való bevonását. A  KV plé
numa a beadványt külön -  Rákosi által beterjesztett 
-  határozatban ítélte el, amit nem hoztak nyil
vánosságra.35

Nagy Imre leváltását, illetőleg minden funkcióról 
való visszahívását az MDP Központi Vezetősége
1955. április 14-én határozta el36, négy nappal az 
ülés után, április 18-án az Országgyűlés felmentette 
miniszterelnöki tisztségéből, (a Központi Ellenőrző 
Bizottság a pártból 1955. december 3-án zárta ki -  I. 
L.) és Hegedűs Andrást „választotta” meg miniszter- 
elnöknek. Ez volt a formális záróaktusa Nagy Imre 
első kormánya tevékenységének, a reformkísérlet, 
felszámolásának. A „márciusi fordulat” így rendkí
vüli súlyos következményeket vont maga után: a ha
talmi harcokban ismét felülkerekedett a Rákosi cso
port, s ezzel együtt elzárta az útját a magyar gazda
ság továbbfejlesztésének és a politikai intézmény- 
rendszer átalakításának, megújításának.
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Zinner Tibor:

Minden bírósági ügy 
az osztályharc 
egyik epizódja

A  szövetségesek egyetértéséhez igazodva, de 
megszálló szovjet jelenlét alatt indult meg az 
újjászerveződés. Kezdetben a koalíciós poli

tika egyik legfőbb feladata a fegyverszüneti álla
pothoz való alkalmazkodás megteremtése volt, mi
közben a megfélemlítő és megtorló jellegű felada
tok elvégzését már az MKP irányította. Am mind a 
kormányzati adminisztráció, a polgári élet reorga
nizálása, mind a politikai rendőrségnek és a H. M. 
Katonapolitikai Osztályának a tevékenysége a sztá
lini, birodalmi érdekeket nemzetközi keretben kife
jezésre juttató -  azaz valójában leplezett formájú -  
szovjet felügyelettel valósulhatott csupán meg, a

szovjet katonai-rendőri erők, illetve a SZEB közre
működésével.

Az 1944 tavaszától megszállt ország lakossága 
és kormányzata a kezdetektől másként ítélte meg az 
új helyzetet. Sőt, amint felerősödött a sztálini típu
sú rendszer kiépítésére indított folyamat, az MKP 
hatalomszerző „fordulata” , még fokozódott a hata
lom és a társadalom közötti ellentm ondás. 
1946-1947 fordulójától egyre nyilvánvalóbbá vált, 
hogy egy új típusú rendszer van születőben.

Dr. Pfeiffer, kisgazdapárti igazságügyi államtit
kár -  tapasztalván az igazságügyi apparátus megti
zedelését (aminek következményeként 1956 őszéig  
1100 bírót mozdítottak el állásából), másrészt a na
pi politika résztvevőinek prejudikáló állásfoglalá
sait a sajtóban (lásd a kiemelkedő politikai pereket 
m egelőző, a gyanúsítottakra, vádlottakra halált kö
vetelő írásokat!) -  okkal-joggal figyelmeztetett: a 
bírák és vádlók „sohase felejtsék el, hogy kilenc
millió magyarnak ítélkeznek. A bírói és ügyészi 
testület maradjon távol a politikai élet hullámveré
seitől.” 1946. november 7-én dr. Pfeiffer már hiába 
kiáltott megálljt.
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