MEGTORLÁSOK ÉS KONSZOLIDÁCIÓ
AZ ÚJ KORMÁNY MEGALAKULÁSA
• Nov.1. Kádár János és Münnich Ferenc Moszkvában tárgyalnak az új kormány
megalakításáról
• November 4. Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulása Szolnokon
• Vezető: Kádár János
• November 7. Kádár Jánost a szovjet csapatok visszaszállítják Budapestre
• Nagy Imre és munkatársai a jugoszláv nagykövetségre menekülnek
• Mindszenty az amerikai nagykövetségre menekült
• Emigráció: negyedmillió ember
• Decemberig: sztrájkok
• Nagy-budapesti Központi Munkástanács megalakulása
• Az országban szinte mindenki a forradalmi bizottságoknak engedelmeskedett
• Nov. 22. Nagy Imréék letartóztatása
• Kádár próbált tárgyalni a forradalmi szervekkel – de: kudarcot vallott
A MEGTORLÁS
• Az MSZMP december elején ellenforradalomnak nyilvánította az októberi
eseményeket: A forradalom leverését követő évtizedekben Magyarországon tilos volt
erről az időszakról beszélni, ellenforradalomnak bélyegezték. 1989 óta a forradalom
kitörésének napja, október 23. nemzeti ünnep Magyarországon.
• Az MSZMP támasza: szovjet csapatok („a hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet
csapatok”) és a munkásőrség
• Betiltották a forradalmi szervezetek működését
• A tüntetéseket szátverték
• Salgótarjáni sortűz: 1956. december nyolcadikán a tömegbe lőttek a salgótarjáni
karhatalmisták.
• Negyvenhatan vesztették életüket a sortűzben
• A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok szerint 2652
magyar és 669 szovjet állampolgár esett el.
• A sebesültek száma magyar oldalon 19 226, míg szovjet oldalon 1540 fő volt.
• Perek
• következő három évben mintegy 400 embert végeztek ki a forradalomban való
részvételért, több mint 21 668 személyt börtönöztek be, 16-18 ezer főt internáltak
• 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
• 1961. február 24-én titokban kiásták a koporsókat, köréjük kátránypapírt drótoztak és
átvitték a szomszédos Újköztemető 301-es parcellájában, ahol hamis nevek alatt
(Nagy Imrét „Borbíró Piroska” fedőnéven) jeltelen sírba ismét elásták"
POLITIKAI KONSZOLIDÁCIÓ
• A forradalom leverésének következménye: az emberek beletörődtek a szocializmusba
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Kádár János: kiszorította Rákosi híveit a hatalomból + megakadályozta Rákosi
visszatérését
A törvénytelenségek elkövetőit azonban nem zárták ki a hatalomból, hanem az
államigazgatásba építették
Alap: az egypártrendszer megkérdőjelezhetetlensége
Kétfrontos harc: a dogmatikus (sztálinista) és revizionista (reformkommunista) erők
ellen
Változik a hatalomgyakorlás stílusa és módja: nincs terror, személyi kultusz.
Kádár: „Aki nincs ellenünk, az velünk van.”
1963: ENSZ nyomásra az ’56-os elítéltek zömét szabadon engedték
ekkor vált a Kádár-kormány nemzetközileg elfogadottá

GAZDASÁGI KONSZOLIDÁCIÓ: Magyarország a legvidámabb barakk
• életszínvonal-növelés: a politikai stabilizáció miatt fontos
• a szocialista tömb országaitól pénz- és áruhitel
• a beruházások csökkentése – helyette: életszínvonal emelése
• béremelés, árcsökkentés
• néhány egyházi ünnep visszaállítása
• a nehézipar elsődleges fontosságú, de megszűnik az erőletetett iparosítás
• Mezőgazdaság: a mezőgazdaság szocilalista átalakításának programja
• Okok: a mezőgazdaságból származó munkaerővel és tőkével próbálták biztosítani az
iparosításhoz szükséges munkaerőt
• A paraszti önállóságot is meg akarták szüntetni – a termelőszövetkezeteket az állam
központi irányítása alá lehetett vonni
• 1959-1961: a mezőgazdaság kollektivizálása
• engedmények a parasztoknak: kedvezmények nyújtása
• beszolgáltatás eltörlése
• gépek biztosítása a téeszeknek
• a társadalombiztosítás kiterjesztése a téesz-parasztokra (=termelőszövetkezeti
parasztság)
• háztáji gazdaságok engedélyezése
• ez fontos: otthon lehet állatot tartani, van háztáji föld is– a parasztság továbbra is
termelhet magának - az élelmiszerellátásnak is fontos eleme
• köv.: a téeszesítés nem jár a termelés nagyarányú visszaesésével
• az élelmiszerellátást a mezőgazdaság tudja biztosítani

