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Május 20 – Az MSZMP reformkörök szegedi első országos tanácskozásán nyilatkozatban indítványoz-
zák a Központi Bizottságnak, hogy a június 16-i gyászszertartás előtt mondják ki: Nagy Imre politikai 
koncepciós per áldozata lett.

Május 21 – Szűrös Mátyás, az Országgyűlés elnöke az egyik olasz tévétársaságnak adott interjúban 
szorgalmazza Nagy Imre teljes politikai, jogi rehabilitálását.

Május 22 – Horn Gyula külügyminiszter az MSZMP Egri Reformkörének vitáján, Szűrös Mátyás or-
szággyűlési elnök pedig rádiónyilatkozatában jelenti ki, hogy Nagy Imre és mártírtársai politikai kon-
cepciós per áldozatai lettek.

Május 27 – Az MSZMP Komárom megyei értekezletén javasolják, hogy még június 16. előtt rehabi-
litálják politikailag Nagy Imrét és sorstársait.

Május 30 – Az MSZMP KB május 29-i üléséről tartott sajtótájékoztatóján Major László pártszóvivő 
kijelenti: a periratok mindegyikének ismerete nélkül is kimondható, hogy Nagy Imrét „koncepcionált 
politikai perben ítélték el”, és az MSZMP alapító tagjának kivégzése törvénytelen volt. Az MSZMP 
hivatalosan nem lesz ott a június 16-i temetésen – Az MSZMP budapesti bizottsága azt javasolja, hogy 
az MSZMP képviselői is vegyenek részt Nagy Imrének és mártírtársainak temetésén. Grósz Károly, az 
MSZMP főtitkára tévéinterjújában kijelenti: a párt rendelkezésére álló dokumentumok alapján határo-
zottan megállapítható, hogy az MSZMP egyetlen testülete és személy szerint Kádár János sem adott 
utasítást Nagy Imre elítélésére, kivégzésére.

Május 31 – Az MSZMP KB nyilatkozatában szükségesnek tartja, hogy mielőbb lezáruljon Nagy Imre 
és társai perének felülvizsgálata, és igazságot szolgáltassanak a megvádolt s elítélt politikusoknak. A 
párt megújulása során építenek az 1956. október végi megalakulás elveire, s nyíltan vállalják az 1953–
54-es reformkezdeményezések örökségét – A Legfőbb Ügyészség átadja Nagy Imre lányának az egy-
kori miniszterelnök személyes hagyatékát, így a Viharos emberöltő c. élettörténet-vázlatot, a snagovi 
jegyzeteket, verseket és leveleket. Nagy Erzsébet szerint a hagyatékból több írás is hiányzik.

Június 1 – A Történelmi Igazságtétel Bizottság ellenzi, hogy Nagy Imrének és sorstársainak temetésén 
hivatalosan koszorúzzanak az MSZMP, az Elnöki Tanács és a kormány tagjai, mert ezek a testületek 
még nem határolták el magukat egyértelműen az akkori eseményektől.

Június 2 – Az Országgyűlés, elfogadva Szűrös Mátyás javaslatát, támogatja, hogy parlamenti delegáció 
koszorúzzon Nagy Imre és sorstársainak temetésén. A miniszterelnök indítványával egyetértve a kép-
viselők állást foglalnak amellett, hogy szülessen törvény a koncepciós perek semmissé tételéről.

Június 8 – A Történelmi Igazságtétel Bizottság hozzájárul, hogy Szűrös Mátyás az Országgyűlés, Né-
meth Miklós pedig a Minisztertanács nevében részt vegyen Nagy Imre és mártírtársai temetésén.

Június 9 – A legfőbb ügyész törvényességi óvást emel a Nagy Imre-perrel kapcsolatban. Indítványozza, 
hogy mentsék fel az ártatlanul elítélt 1956-os miniszterelnököt, valamint Donáth Ferencet, Gimes Mik-
lóst, Tildy Zoltánt, Maléter Pált, Kopácsi Sándort, Szilágyi Józsefet, Jánosi Ferencet és Vásárhelyi 
Miklóst. A Legfőbb Ügyészség vizsgálata szerint a Nagy Imre-perben megalapozatlan és törvénysértő 
a vádemelés és az ítélet, számos ténymegállapítás hiányos, ellentétes az iratok tartalmával, s a bíróság 
egyes tényekből helytelenül következtetett.



Június 12 – A magyarországi egyházak közös nyilatkozatban arra szólítanak fel, hogy Nagy Imre és 
sorstársai temetése a nemzeti gyász napja és az összefogás jele legyen.

Június 14 – A Minisztertanács nyilatkozatában kiemelkedő államférfinak nevezi Nagy Imrét, mert fel-
ismerte, hogy szükséges a hagyományainktól idegen és életképtelen politika megváltoztatása, a nemzeti 
sajátosságok, és a maradandó emberi értékek érvényesítése. A dokumentumban a kormány elhatárolja 
magát a múlt hibás, nemegyszer vétkes politikai döntéseitől, az 1956 utáni megtorló intézkedésektől, 
majd összefogásra szólít fel az új, demokratikus Magyarország megteremtéséért – Horn Gyula külügy-
miniszter kijelenti, hogy a Minisztertanács az ENSZ főtitkárához is eljuttatja Nagy Imrével és sorstár-
saival kapcsolatos nyilatkozatát – Kulcsár Kálmán igazságügy-miniszter közli: már készül a törvény az 
1956-os népfelkelés után ártatlanul elítéltek rehabilitálásáról.

Június 15 – Nagy Imrére és mártírtársaira emlékezve az ország több településén tartanak demonstráci-
ókat, miséket, istentiszteleteket.

Június 16 – A Rákoskeresztúri új köztemetőben örök nyugalomra helyezik Nagy Imrét, Gimes Miklóst, 
Losonczy Gézát, Maléter Pált és Szilágyi Józsefet valamint eltemetnek egy hatodik koporsót, amely 
emlék az ismeretlen forradalmároknak A hozzátartozók és az egykori sorstársak szűk körében a 300-as 
és a 301-es parcellában felolvassák 235 kivégzett nevét. A nevek előzőleg a Hősök terén is elhangza-
nak, ahol a ravatalnál 250 000-en helyezik el a kegyelet virágait. Az Országgyűlés nevében Szűrös Má-
tyás parlamenti elnök és több képviselő, a Minisztertanács nevében Németh Miklós kormányfő, Pozs-
gay Imre államminiszter és Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes koszorúz. Gyászbeszédében 
Rácz Sándor, a Nagy-Budapesti Munkástanács egykori elnöke és Orbán Viktor, a Fidesz választmányi 
tagja a szovjet csapatok azonnali kivonását követeli Magyarországról. Országszerte megemlékezéseket 
tartanak.

Június 17 – A Rákoskeresztúri új köztemetőben több ezren helyeznek el virágot Nagy Imre és mártír-
társai sírjánál.

Június 18 – A Baloldali Alternatíva Egyesülés csalódottságának ad hangot amiatt, hogy Nagy Imre te-
metésén politikai jelszavak és antidemokratikus megnyilvánulások is elhangzottak.


