ZA SLOBODU
A
NEZÁVISLOSŤ
DVA TÝŽDNE SLOBODY
Maďarská revolúcia a boj za slobodu v roku 1956 síce trvala iba dva týždne, ale predsa ohromila
celý svet. Naštrbila štruktúru vytvorenú mocenskými štátmi po 2. svetovej vojne a odhalila krutú
realitu systémov teroru sovietskeho typu. Svet zrazu a navždy vytriezvel z komunistických ilúzií.
Maďarský národ v októbri roku 1956 dokázal, že je schopný zobrať svoj osud do vlastných rúk.
Revolúcia vypudila na povrch dlhé roky potláčané zúfalstvo a hnev. Zo spontánneho nadšenia
vznikla revolúcia a keďže predpokladom slobody bolo znovunadobudnutie národnej nezávislosti,
spustil sa boj za slobodu. Pred šesťdesiatimi rokmi celý svet upieral svoj pohľad na Budapešť.
Tento boj na život a smrť, vtesnaný do dvoch týždňov, dal každému zreteľne najavo, že boj Maďarov
za slobodu nemohol mať šancu pri vtedajších silových pomeroch mocenských štátov. Smrťou
opovrhujúca odvaha peštianskych chalanov však aj tak nevyliečiteľne zranila komunizmus a
ohromila sovietsku ríšu.
Múzeum Dom Teroru svojou dvojjazyčnou výstavou vzdáva úctu pamiatke peštianskych chalanov
pri príležitosti 60. výročia maďarskej revolúcie a boja za slobodu v roku 1956.
„Maďarská mládež opäť formovala históriu, ba svetovú históriu!”

Gergely Pongrátz

„Neexistujú malé národy, len nenásytné, neexistujú definitívne utláčaní, a aj voči moci považovanej za najsilnejšiu je možné
a je nutné klásť ozbrojený odpor, kedykoľvek, v ktorejkoľvek chvíli, ak je už utláčanie neznesiteľné, ak ohrozuje existenciu a
charakter národa!”
Béla Dénes

KTO BOLI PEŠTIANSKI CHALANI?
Ozbrojených bojov pred šesťdesiatimi rokmi sa zúčastnili študenti, poslucháči univerzít a vysokých
škôl , pracujúca mládež, legendárni „peštianski chalani” a samozrejme dievčatá. Či sa už zbraní chopili
vedome, alebo z náhleho popudu, celý čas ich viedla vôľa po slobode. Mnohí z nich ledva uniesli
pušku, ale s pubertálnou zaťatosťou bojovali za slobodu, za život bez strachu a úzkosti. Revolúcia,
ktorá vypukla 23. októbra 1956, bez peštianskych a budínskych chalanov, a dievčat by sa bola stala
v priebehu niekoľkých dní obeťou politických dohôd. To oni boli víťazmi revolúcie.
V 50-tych rokoch svet stále zápasil so živou spomienkou na druhú svetovú vojnu a s postrachom
tretieho celosvetového vzplanutia prostredníctvom atómových zbraní. Do hláv maďarskej mládeže
tĺkli vojenské historky, v kinách sa premietali filmy o hrdinských partizánoch. Školenie a vzdelávanie
v oblasti civilnej obrany bolo povinné. To čo sa naučili na školeniach a z filmového plátna, začali
zužitkovať mladí v dňoch revolúcie na uliciach.
Peštianski chalani sa hrnuli do ulíc a za pár dní sa z nich zorganizovala hrozivá armáda, ktorá číhala
a napádala sovietske bojové tanky z okien na poschodí a z brán. Mnohí z nich sa stali legendou už
počas revolúcie. Medzi bojujúcimi sa šíril tento vtip: Prečo zvíťazí maďarská revolúcia za slobodu?
Pretože na každom rohu stojí jeden „Puskás” (priezvisko futbalovej legendy – meno Puskása vo
voľnom preklade „Strelec“).
„Tieto mladé, 12-13 ročné deti dávali duševnú silu na pokračovanie v boji.”

Gergely Pongrátz

„Lekári ma previedli nemocničnými izbami, kde ležali povstalci zranení v bojoch. Detské oddelenie umiestnili na druhom
poschodí. Tu som sa stretol s Lajosom, dvanásťročným revolucionárom, ktorému prestrelili rameno, keď sa so svojou skupinou
pokúšal odpáliť tank. Hral sa v posteli s modelom lietadla.
– S čím si bojoval, Lajos? – opýtal som sa ho.
– Áále, iba s mizernou puškou – mávol rukou. – Viete, dostal som od vojakov samopal, ale Mihály mi ho vzal.
– Kto je ten Mihály?
– Chalan od susedov. Má šestnásť a je teda odo mňa silnejší a on mal iba túto pušku.....Ale je to dobrá puška, mal som ju rád
.....ale taký samopal, to je predsa len niečo iné – vzdychol.”
Endre Marton

REVOLÚCIA
OČAMI DETÍ
Šťastné detstvo nebolo nikdy takým vzácnym darom,
ako práve v polovici 20. storočia. Generácia narodená po
roku 1930 – prežívajúca v detskom veku strasti druhej
svetovej vojny – vyrastala v neustálej fyzickej blízkosti
smrti, ozbrojených bojov a rodinných tragédií. Väčšina z
nich dospela veľmi rýchlo. Mnohí z nich zažívali všedné dni
komunistickej diktatúry vybudovanej po vojne ako mladí
pubertiaci.
Jeden z nich, Gyula Csics sa narodil 7. novembra 1944 v
Budapešti. Svoj denník začal písať v prvých dňoch revolúcie
ako dvanásťročný. Najskôr si zapisoval do školského
zošita a neskôr si zadovážil veľký zošiť zvlášť pre tento
účel, ktorého každú stranu orámoval národnou trikolórou
a ilustroval množstvom kresieb. Denník predstavuje a
sleduje dni revolúcie a boja za slobodu očami dieťaťa. Po
potlačení boja za slobodu tento dvanásťročný chlapec svoj
denník ukryl, a dostal sa k nemu opäť až o takých tridsaťpäť
rokov neskôr, v roku 1991, keď sovietske vojská opustili
krajinu.
23. október 1956 Demonštrácia študentov
„Keď som vyšiel na ulicu, videl som, že pri „Corvine” tri veľké
nákladné autá odnášali vysokoškolákov. Na nákladiaku
stál jeden chlapec a spolu s ostatnými kričal: Rusi domov!
Dosť bolo Rákosiho! Nech sa s ničím nemešká, Imre Nagya
do vedenia! Neskôr som odprevadil Maju na náboženstvo,
pretože sa bála ísť sama. Cestou domov sme narazili na
demonštrujúci dav, ktorý sa zastavil na ulici Népszínház
a spieval štátnu hymnu. Večer sme si vypočuli príhovor
Ernő Gerőa. Góré bol zatiaľ pri štúdiu. Ľahol som si o 9h. V
posteli som ešte počul, ako kričia: Zvalíme sochu Stalina!
Dosť bolo Gerőa!”

24. október 1956 Vypuknutie revolúcie
„Mne bolo síce ľúto tých dobrých kníh, ale všetci hovorili,
len nech horia. Liptai, ktorý tu býva v prechodnej budove
a chodí so mnou ku Kígyósimu, si dokonca dve knihy ukradol.
Videli sme aj zvalené električky. Tu už viacerí hovorili,
že socha Stalina sa nachádza na križovatke okružnej
a Rákócziho ulice. Potom, keďže tanky nevedeli prejsť
okružnou cestou, išli cez našu ulicu, ale strieľali na nich a
prederavili im zásobníky oleja a celá ulica bola od oleja.”
1. november 1956 Deň zosnulých – Mindszenty hovorí v
rozhlase
„Večer svietili na oknách sviečky, na pamiatku padlých v
boji za slobodu a na pamiatku zosnulých.”
4. novembra 1956 Rusi napadli našu vlasť
„Ráno som sa zobudil asi o 6-tej a počul som streľby,
povedal som si: No čo, už sa zase strieľa? Vtedy teta Bözsi
zapla rádio a tam práve v tej chvíli vysielali príhovor Imre
Nagya, ktorý znel asi takto: „Ruské oddiely dnes nadránom
spustili útok na naše hlavné mesto s evidentným zámerom
poraziť vládu ľudu. Naše oddiely stoja proti sebe. Potom
zahrali štátnu hymnu, a celé zopakovali v nemeckom,
francúzskom, anglickom a poľskom jazyku, v sprievode
hymny a básne Szózat. Potom Imre Nagy vyzval Pála
Malétera a Istvána Kovácsa, aby sa z ruského tábora
okamžite presunuli do parlamentu. Potom sme zašli k
Szabadosovcom, kým všetci ostatní obyvatelia domu išli
do úkrytu. Tam sme ďalej počúvali rozhlas, ktorý sa o 9h 14
minúte odmlčal, ale my sme ho naďalej nechali zapnutý a
zrazu sa ozvala Slobodná Európa, ktorá oznámila, že vláda
Imre Nagya bola zajatá Rusmi.”
9. november 1956 Malá prechádzka
„Doobeda: Čítal som knižky. Poobede sme s mamkou išli k
tete Bözsi. Keď sme vyšli na Rákócziho ulicu, naskytol
sa nám veľmi biedny obraz: množstvo rozostrieľaných
budov, zrútené poschodia, padnuté elektrické vedenia.
utolsó előtti mondat - Obchod s nábytkom na rohu
Wesselényiho ulice vyhorel. Zvalená bola aj veža Rókusovej
kaplnky. Rókusova nemocnica aj napriek vlajke s červeným
krížom cez dve poschodia dostala päť striel. Poschodie
obchodného domu Kvalita úplne vyhorelo. Cestou naspäť
sme išli Wesselényiho ulicou a cez okružnú. Pozreli sme sa,
či sa niečo nestalo domu tety Valiky. Obchod s nábytkom
na roku Wesselényiho ulice vyhorel. Dom na čísle 4. ulici
Erzsébet bol zdemolovaný.”

CESTA K REVOLÚCII
Maďarsko na konci 2. svetovej vojny okupovala Červená armáda. Okupanti zaviedli komunistickú
diktatúru, zrušili slobodné voľby a moc nakoniec vykonávala jediná strana, Strana maďarských
pracujúcich. Štátna bezpečnostná služba riadená komunistickou stranou, neslávne známe ako „ávo”
mohlo kedykoľvek a proti komukoľvek zasiahnuť a aj zasiahlo. Proti každému tretiemu maďarskému
štátnemu občanovi začali nejaké konanie, zatknutia boli na dennom poriadku, „v čase mieru”
popravili viac ako štyristo ľudí. V rámci každej spoločenskej vrstvy sa postupne rozmohol odpor proti
komunistickej diktatúre, v celej krajine sa zakladali protikomunistické skupiny. V prípade odhalenia
čakalo organizátorov dlhodobé väzenie alebo trest smrti. Za desať rokov, od 1945 do 1956 bolo
postavených pred súd vo viac ako päťdesiatich sporoch zhruba tisícpäťsto ľudí, ktorí boli obvinení z
organizovania tzv. „protištátnych úkonov”.
Keď v roku 1955 po dohode mocenských štátov odsunuli sovietske vojsko z Rakúska, v mnohých
Maďaroch blysla nádej, že aj našu vlasť konečne opustia okupanti. Napriek mierovej zmluve sa
sovietske oddiely naďalej zdržiavali na maďarskom území s tým odôvodnením, aby mohli zabezpečiť
zásobovanie svojich oddielov v Rakúsku. Obrovské sklamanie preto spôsobila požiadavka predsedu
maďarskej komunistickej vlády Andrása Hegedűsa, keď požiadal Sovietsky zväz, aby naďalej
zachoval stanovištia svojich vojsk na území Maďarska. Zúfalstvo bolo posilnené aj príhovorom
samotného hlavného tajomníka strany, Nikolaja Sergejeviča Chruščova na 20. kongrese Sovietskej
komunistickej strany vo februári 1956, keď sám označil stálinovskú éru za hriešnu a teroristickú.
Táto reč mala pôvodne ostať v tajnosti, ale rýchlo sa dostala na verejnosť a otriasla sebavedomím
komunistov.
Keď nastal rok 1956, napätie nahromadené v maďarskej spoločnosti vyvolalo stav ako tesne pred
výbuchom. Správa o udalostiach v poľskej Poznani sa rozniesla prudkou rýchlosťou. Segedínski
vysokoškoláci v októbri založili samostatnú organizáciu, ku ktorej sa postupne pripojili aj poslucháči
iných univerzít. Poslucháči budapeštianskej technickej univerzity 22. októbra sformulovali svoje
najdôležitejšie ciele: požadovali odchod sovietskych vojsk a demokratickú transformáciu krajiny,
systém viacerých politických strán, úplnú slobodu názorov a tlače, odstránenie sochy Stalina a novú
vládu.
„Odsun všetkých sovietskych oddielov z územia Maďarska
v zmysle maďarskej mierovej zmluvy. Revízia systému
kontingentov a podpora samostatne pracujúcich roľníkov.
Znovunastolenie starého Kossuthovského erbu namiesto
tohto, ktorý je ľudu cudzí. Okamžité odstránenie sochy
Stalina, ako symbolu despotizmu a svojvôle.”
Úryvky z požiadaviek Združenia
maďarských vysokoškolákov
„Ja som mal dosť komunizmu, pretože nás obrali o
všetko. Čiže nás jednoducho zruinovali. Ostali nám tri
postele, jeden stôl, štyri stoličky, jedna skriňa, jedny
kachle. Všetko nám zobrali. Zaumienil som si, že kým
budem živý, budem bojovať proti komunizmu. Neustále
som špekuloval nad tým, ako by som tým prekliatym
komunistom mohol škodiť.”
Sándor Szabó
„Strach sme prežívali všetci a to až do tej miery, že sme
sa báli nielen susedov či priateľov, ale mali sme strach
aj pred dobrými a zlými priateľmi. Báli sme sa jeden
druhého.”
Edina Koszmovszky

23. OKTÓBER 1956
Vysokoškoláci zorganizovali na 23. októbra demonštráciu v hlavnom meste. Vláda bola
nerozhodná. Nevedela sa rozhodnúť, či má povoliť alebo zakázať tento študentský pochod.
Svojim váhaním iba prilievali olej do ohňa. Študenti išli k soche generála Bema a dav sa postupne
rozrastal a naberal na entuziazme, pričom časť z neho sa presunula pred budovu Parlamentu.
Tu sa k ľuďom prihovoril Imre Nagy, ktorý sa vďaka svojim predchádzajúcim reformám tešil
väčšej popularite ako ostatní komunistickí vodcovia. Jeho prvým slovom bolo: Súdruhovia!
Takmer dvestotisícový dav sa jednohlasne ohradil: My nie sme súdruhovia! Bol to zlomový bod.
Druhá skupina demonštrantov sa zatiaľ presunula k obrovskej soche nenávideného diktátora
Stalina, aby ju zvalili. Po niekoľko hodinovom úsilí, večer o pol desiatej sa podarilo oddeliť
zhruba desať metrov vysokú sochu od podstavca. Zostali tam z neho iba čižmy. Ľudia za pár
minút rozobrali sochu, jej kusy si odnášali ako revolučný suvenír. Ďalšia skupina, doplnená
o časť sklamaného davu spred parlamentu, ktorý stále viac naberal na odvahe, sa presunula
pred budovu rozhlasu, aby dali prečítať svoje požiadavky. Ďalšia skupina, posilnená o časť
sklamaného davu spred parlamentu, ktorý stále viac naberal na odvahe, sa presunula pred
budovu rozhlasu, aby dali prečítať svoje požiadavky. Štátni policajti nakoniec začali strieľať
do demonštrantov, po krvavej prestrelke však revolucionári získali rozhlas a tým revolúcia
zvíťazila.
„Prešli sme na Kossuthovo námestie, vtedy
sa objavili tie vlajky, z ktorých vyrezali štátny
znak.”
Sándor Pechál
„Socha Stalina, v nočnej tme okolo nej
blikajúce svetielka, zváracia pištoľ, lúče
reflektorov, ako pracovali sochári (takto budú
potom nazývať vo väzenskom svete tých, čo
zváľali sochy, a tých, čo pozrážali hviezdy,
budú volať hvezdári), keď zvalili veľkého
vodcu ľudu.”
Gábor Karátson
„Na Námestí Lujzy Blaha bola Stalinova hlava
už preliačená do jamy, potom čo ju udierali
tými veľkými kladivami. To dieťa mohlo mať
osem - deväť rokov, niekto ho tam posadil,
na Stalinovu hlavu. Malo so sebou noviny,
ktoré v tej jame zapálilo a kričalo: »Pozrite sa
na géniusa ako žiari! « Ja som si myslel, že
odpadnem. Bolo to prekrásne!”
Sándor Szabó
„Na mieste Stalinovej sochy čnel už iba pár
čižiem, budova rozhlasu bola obliehaná,
ulicami Budapešti duneli sovietske tanky –
začala sa revolúcia. A hoci nemala vodcov,
nemala scenár, rozmohla sa celou krajinou
ako požiar.”
Endre Marton

REVOLUČNÉ BOJE
Ráno, 24. októbra vpochodovali sovietske vojská umiestnené na území Maďarska do hlavného mesta.
Očakávali rýchle víťazstvo. Povstalci však ručnými zbraňami a benzínovými fľašami donútili
sovietske pancierové vozy k ústupu. Sovietsky zásah premenil revolúciu na boj za slobodu. V
Budapešti sa začala vojna o vlasť. Vášne ešte viac rozvírilo to, že 25. októbra na námestí pred
Parlamentom začali strieľať zo sovietskych tankov a zo striech okolitých domov na pokojných
demonštrantov. Krutý krvavý kúpeľ si vyžiadal takmer osemdesiat mŕtvych a viac ako tristo zranených.
Vynaliezavosť bojovníkov za slobodu však nepoznala hranice: vozovku namydlili, aby sa tanky
šmýkali, postavili barikády z kamennej dlažby ulice, vyrobili fľaše s benzínom, správy o pohybe
tankov sa podávali cez poplašné reťaze. Revolučné skupiny v Budapešti spôsobili sovietskemu vojsku
veľké straty, obrali ich o bojové tanky, delostrelecké zbrane a vojenskú výbavu, vojakov odzbrojili.
Revolučné oddiely v Budapešti spôsobili sovietskemu vojsku veľké straty, obrali ich o bojové tanky,
delostrelecké zbrane a vojenskú výbavu, vojakov odzbrojili. Útoky na ústredia povstalcov boli rad za
radom potlačené, rovnako ako snaha komunistov o to, aby za cenu menších úľav otočili proti sebe
revolucionárov a ich podporujúce obyvateľstvo. Jednotné vystúpenie Maďarov v záujme znovuzískania
slobody donútila ustúpiť komunistickú moc. 28. októbra 1956 sa zdalo, že revolúcia môže dosiahnuť
ciele, ktoré si vytýčila.
„Najhoršie bolo to, že príslušníci tajnej služby sa ukrývali v
mnohých domoch a rad za radom zastrelili povstalcov.”
Mária Sebestyén
„V minútach pred útokom premohol každého strach zo
smrti. Keď sme už bojovali, nemali sme čas sa báť.”
Gergely Pongrátz
„Molotov-koktejl – atómová bomba chudobných –
bola smrtiacou zbraňou v detských rukách. Raz som
pozoroval, ako dvaja chlapčiská pod vedením jednej krásou
neosĺňujúcej, asi 15-ročnej rusovlásky dobili tank v jednej
z budínskych ulíc smerujúcich na Moskovské námestie.
Úloha bola jednoduchá: traja pubertiaci ju previedli takmer
hravo a s dokonalou precíznosťou. Striehli v bráne asi sto
metrov od námestia, v rukách mali fľaše s benzínom. Keď
tank prechádzal pred domom, dievča vydalo rozkaz: teraz!”
Endre Marton

VÍŤAZSTVO

Imre Nagy dňa 28. októbra 1956 oznámil okamžitý odsun sovietskych okupantských vojsk z
Budapešti. Zrušili najnenávidenejšiu organizáciu diktatúry, politickú políciu, Štátnu bezpečnostnú
službu, ÁVH. Účastníkom povstania udelili amnestiu, nenávidený rákosiovský štátny znak vymenili
za kossuthovský štátny znak, ktorý sa stal symbolom revolúcie, 15. marec sa opäť stal národným
sviatkom. Počas dňa zbrane utíchli, revolucionári si oddýchli. Aj zákaz vychádzania večer bol
prerušený. V uliciach Budapešti zavládol mier.
V posledných dňoch októbra boli zriadené a začali fungovať inštitúcie nezávislého a demokratického
Maďarska: Revolučné a národné výbory, ktoré zastávali úlohy štátnej správy, robotnícke rady, ktoré
preberali vedenie na pracoviskách, Revolučné vojenské rady, dozerajúce nad činnosťou silových
organizácií, Národná stráž, ktorá v sebe zahŕňala aj povstalecké skupiny, ako aj politické strany,
ktoré boli po roku 1945 násilne zrušené a v dňoch revolúcie znovu založené. Naplnenie požiadaviek
sformulovaných 23. októbra bolo na dohľad.
Vláda Imre Nagya 1. novembra vyhlásila Maďarsko za nezávislý a neutrálny štát. 3. novembra, pod
vedením predsedu vlády, Imre Nagya, vznikla nová vláda zložená z viacerých politických strán. Začalo
sa upratovanie po bojoch na uliciach Budapešti, opäť sa spustila doprava, obchody sa znovu otvorili.
V Maďarsku sa rodil nový, slobodný život.
„Súdruhovia nedokážu premôcť davy, ba čo viac,
protikomunistické prvky sa stávajú stále bezočivejšími.”
Hlásenie Mikojana a Suslova sovietskej
komunistickej strane, 29. októbra 1956

„Revolúcia zvíťazila”
Združenie maďarských vysokoškolákov,
29. októbra 1956
„Zo striech mesta sa dnes už nikde nestrieľa, počuť
nanajvýš tiché, trpezlivé klopkanie dažďových kvapiek.
Stopy krvi vyblednú na vlhkej dlažbe a snáď bude konečne
pokoj. Ale tento týždeň si budeme všetci pamätať!”
Magyar Nemzet, 30. októbra 1956

„– Nám komunistom je jasné, že sme prehrali. Voľby nám
prinesú absolútny neúspech – povedal. – Ale za uplynulých
desať rokov sme sa dopustili toľkých chýb, že si to aj
zaslúžime.”
Endre Marton
„Symboly boľševizmu zmizli za pár hodín a dní! Prvým
bola Stalinova socha v mestskom parku Városliget, po
nej zostali iba dve čižmy vztýčené k oblohe. Neďaleko od
môjho bytu stála viacposchodová budova budínskej Hlavnej
pošty, prederavená stovkami guliek a zásahov. Obrovská
červená hviezda na jej streche svietila v noci do diaľok. Bolo
srdcervúce prizerať sa, ako k nej liezli dobrovoľníci, riskujúci
svoj život a neprestali, kým sa im nepodarilo rozbiť celú
kovovú konštrukciu sekerami, kladivami, zdvihákmi.”
Béla Dénes

VOJNA PROTI MAĎARSKU
Hoci Sovieti začali s odsunom svojich oddielov z Budapešti 30. októbra, sovietska armáda neopustila
krajinu, ba navyše začala s prípravou vojenskej operácie zameranej proti našej vlasti. „Strata”
Maďarska by mala podľa vedenia sovietskej ríše nepredvídateľné následky, a preto dali do pohybu
vojenskú mašinériu, schopnú podmaniť si polovicu Európy. 4. novembra 1956 sa obyvatelia Budapešti,
snívajúci o živote v slobode, prebudili na hrmot tankov a škrípanie pásov: sovietska armáda spustila
všeobecný útok proti hlavnému mestu a bola zriadená bábkovláda zostavená v Moskve, na čele
s Jánosom Kádárom. Onedlho na to odznel v rozhlase posledný príhovor Imre Nagya, premiéra
revolúcie: „Sovietske vojská dnes nadránom spustili útok na naše hlavné mesto s evidentným
zámerom poraziť vládu ľudu. Naše oddiely stoja proti sebe. Vláda je na svojom mieste. Oznamujem
to ľuďom našej krajiny a svetovej verejnej mienke!”
Sovietsky zväz zmobilizoval proti Maďarsku zničujúcu armádu takej obrovskej sily, že vojenský
odpor z našej strany vôbec nemal žiadnu šancu. Sovietskym vojskám, ktoré sa hrnuli do našej vlasti,
stáli v ceste iba peštianski chalani a zopár odhodlaných skupín revolucionárov.
„Sovietske opancierované oddiely držia hlavné mesto pod paľbou od ranných hodín. Ešte včera večer hovorili o tom, že do
troch týždňov alebo do troch mesiacov opustia územie našej krajiny. V čase keď to hovorili, už nabíjali svoje tanky.”
Rádio Slobodná Európa, 4. novembra 1956
„Nikdy neuznáme vládu prisluhovačov, zloženú z vlastizradcov a vrahov národa.”
Bojujúca revolučná mládež, 5. novembra 1956
„Opancierované vozy celú noc burácali smerom do centra na Peštianskej ceste. Nakoniec nám už hovorili, že máme
spísať, koľko ich prišlo a ráno to povedať. Lenže, od skorých ranných hodín už hrmeli delá, aj my sme to počuli. Boli sme
veľmi nahnevaní. Považovali sme to za ponižujúce, za trápne. Bola predsa reč o tom, že Sovietsky zväz vyprázdni Pešť.”
Attila Szabó
„Bolo to tak, že ja som bol práve na stráži 4-ho nadránom. Od námestia Nagyvárad tér znelo silné dunenie, o 4-tej hodine
30-tej minúte, vtedy sa začala ruská invázia, tanky začali vchádzať do mesta. Vtedy som vystrelil do vzduchu, bolo to na
poplach.”
György Máriási
„Jeden z dospelých zareval – zrejme mal vojenskú skúsenosť a lepšie sa vyznal vo veciach - že »Všetci na zem!« Ja som
spadol, ostatných zvalili dospelí, všetci si ľahli, ale v tej chvíli – stalo sa to za sekundy - z ulice Üllői út jeden z tankov,
T–34-ka vystrelila takou silou, že razom zdemolovala 60 cm vysoký plot vo výške hláv.”
Károly Törő

BUDAPEŠTIANSKE OZBROJENÉ
SKUPINY

Peštianski chalani začali budovať svoje stanovištia už nadránom 24. októbra na strategicky
významných, dobre brániteľných bodoch mesta. Najväčšie centrum odboja sa vytvoril v Budíne,
predovšetkým na námestí Széna tér a v jeho okolí, resp. na námestí Zsigmonda Móricza. V Pešti sa
ozbrojené skupiny vytvárali v mestských častiach Józsefváros, Ferencváros a v periférnych obvodoch.
Najvýznamnejšie z týchto boli na ulici Corvin köz, Tűzoltó utca a na Námestí Barossa.
V každej z týchto ozbrojených skupín boli vo väčšine mladí nazývaní „peštianski chalani”: pomocní
robotníci, baníci, študenti priemyslovky, vysokoškoláci, ktorí sa chopili zbraní v záujme získania
nezávislosti svojej vlasti. Ozbrojené skupiny podporovala celá krajina: na pomoc sa k nim pridali
poslucháči medicíny a ošetrovatelia, iní ich zásobovali potravinami alebo im pomáhali rôznymi inými
spôsobmi. Po prímerí 28. októbra sa mnohí z povstalcov prihlásili do Národnej stráže, ktorá bola
poriadkovým útvarom revolúcie.
Členovia spontánne vytvorených ozbrojených skupín sa za krátky čas zomkli a často dosahovali
vážne bojové výkony. Aj po všeobecnom útoku 4. novembra spôsobili Sovietom závažné straty. Ich
obetu za revolúciu považujeme za jednu z najjasnejších kapitol našej národnej histórie.
„Pred kinom Corvin bola jedna budova, ktorá už bola vtedy zvalená. Tento zbúraný dom bol našim krytom. Od námestia
Borárosa prichádzali dva ruské tanky. Krytí zvyškami domu sme do tankov hádzali fľaše naplnené benzínom a potom sme do
nich puškou strelili, pretože iba tak sa nám ich podarilo zapáliť.”
Miklós Keczöl
„Oduševnení, mladí povstalci si výborne osvojili zručnosti partizánskeho boja, roja sa do všetkých smerov zo striech a brán,
neustálou paľbou narušujú tanky. Odvaha chlapcov je obdivuhodná.”
Népszava, 2. novembra 1956

„Boj mal po celý čas - od začiatku - iba obranný charakter ani v jednom prípade sme nezačínali. Bránili sme mestskú časť [...]
ak na nás útočili, bránili sme sa všetkými silami, až do poslednej možnosti.”
István Angyal
„V deň, keď ma prepustili, som išiel do ulice Corvin köz, a pridal som sa k tamojšej ozbrojenej skupine povstalcov. Ako som sa
dozvedel, najprudšie boje počas revolúcie prebiehali práve v okolí ulice Corvin köz, medzi maďarskými povstalcami, bojovníkmi
za slobodu a útočiacimi sovietskymi oddielmi.”
Jenő Sujánszky
„Priniesli jedno delo, a povedali, že ja budem ten, ktorý má nabiť delo strelivom. Pri prvom výstrele z dela som si myslel, že prídem
o sluch. Dlho potom som ešte cítil tlak v ušiach. Bol som tam štyri dni. Stáli sme tam a čakali, kým prídu opancierovaní a dali sme
im. Tam sme ich mnohých vypálili, pozdĺž ulice Üllői út, boli vypražení až do posledného.”
László Almási

HRDINOVIA

„Zajali sme 690 ľudí. Najstarší mal 28 rokov. Našli sme stovky 14–18-ročných detí.”
László Földes, Strana maďarských pracujúcich, 26. októbra 1956
„Darmo sme posielali domov mladé, 12-13 ročné deti, neodišli.”

Gergely Pongrátz

„Väčšina mladých mala do 18 rokov. Ušli z domu, aby sa mohli pridať k bojovníkom za slobodu. Ich početné mŕtvoly
pokrývali dlažbu na ulici Körút. Ich krv sa zlievala s dažďom, ale ešte aj vtedy sa meravo držali svojich pušiek.”
Noviny Igazság /Pravda/, 30. októbra 1956

Lajos Ács (1938–1959)
VIII. obvod a VII. obvod
Ozbrojený revolucionár, po potlačení
revolúcie pokračoval v odboji. Bol
popravený.

István Angyal (1928–1958)
IX. obvod
Vedúci ozbrojenej skupiny na ulici
Tűzoltó utca. Bol popravený.

László Balás-Piri (1935–)
VIII. obvod
Ozbrojený revolucionár, člen národnej
stráže pri Univerzite lekárskych vied v
Budapešti. Bol uväznený.

Gyuláné Bakos rod. Erzsébet Salabert
(1930–1958)
XIII. obvod , VII. obvod a VIII. obvod
Ozbrojená revolucionárka, ozbrojených
bojov sa zúčastnila od vypuknutia
revolúcie. Bola popravená.

Róbert Bán (1934 – 1957)
II. obvod
Zástupca veliteľa ozbrojenej skupiny
na námestí Széna tér, neskôr vedúci
baníckej brigády. Bol popravený.

János Bárány (1930–1959)
IX. obvod
Vedúci ozbrojenej skupiny na ulici
Tompa utca. Bol popravený.

Gábor Bosnyák (1930–1958)
VII. obvod a VIII. obvod
Ozbrojený revolucionár, jeden z veliteľov
družstva na ulici Práter utca. Bol
popravený.

Árpád Brusznyai (1924–1958)
Veszprém
Predseda Revolučnej rady Vesprémskej
župy. Bol popravený.

Ferenc Csizmadi (1932-1958)
XIII. obvod
Veliteľ ozbrojenej skupiny založenej pri
križovatke ulice Váci s potokom Rákos v
mestskej časti Angyalföld. Bol popravený.

Per Olaf Csongovai (1930–2005)
IX. obvod
Jeden z veliteľov ozbrojenej skupiny na
ulici Tűzoltó utca. Emigroval.

Jenő Dalmadi (1937–)
III. obvod
Ozbrojený revolucionár, honvéd,
jeden z riadiacich členov ozbrojencov
Schmidtovského kaštieľa v Starom Budíne.
Bol uväznený.

Gyula Dandos (1938–1957)
Nyíregyháza
Vedúci Revolučnej študentskej rady.
Bol zastrelený na hranici pri úteku.

Emil Diera (1925–2013)
IX. obvod
Ozbrojený revolucionár, honvéd, jeden z
obrancov kasárne Kilián.

Gábor Dilinkó (1929–2014)
VIII. obvod
Ozbrojený revolucionár, člen ozbrojenej
skupiny na ulici Corvin-köz. Bol uväznený.

József Tibor Fejes (1934–1959)
VIII. obvod
Ozbrojený revolucionár, člen ozbrojenej
skupiny na ulici Corvin-köz. Bol popravený.

Attila Gérecz (1929–1956)
VIII. obvod
Ozbrojený revolucionár, po prepustení
z väzenia sa pridal do bojov ako bývalý
politický odsúdenec. Padol v bojoch.

Dezső Gyarmati (1927–2013)
Melbourne
Predseda revolučnej komisie olympijskej
výpravy, reprezentant Maďarska vo vodnom
póle. Emigroval, ale v roku 1958 sa vrátil domov.

Béláné Havrila rod. Katalin Sticker
(1932–1959)
VIII. obvod
Ozbrojená revolucionárka, členka
ozbrojenej skupiny na ulici Corvin-köz.
Bola popravená.

István Horváth (1936–1957)
IX. obvod a XXI. obvod
Ozbrojený revolucionár, člen národnej
stráže. Bol popravený.

László Iván Kovács (1930–1957)
IX. obvod
Jeden z veliteľov ozbrojenej skupiny na
ulici Corvin-köz. Bol popravený.

Pál Kabelács (1937–)
VIII. obvod a IX. obvod
Ozbrojený revolucionár, člen ozbrojenej
skupiny na ulici Corvin-köz, neskôr skupiny
na ulici Tompa utca. Bol uväznený.

Gábor Karátson (1935–2015)
V. obvod
Člen Revolučnej rady pri Univerzite vied
Loránda Eötvösa, predtým sa zúčastnil
založenia Združenia maďarských
vysokoškolákov. Bol uväznený.

Tamás Kiss (1934–)
Segedín a Budapešť
Zakladateľ a člen Združenia maďarských
vysokoškolákov, člen národnej gardy. Bol
uväznený.

Pál Kósa (1921-1959)
IV. obvod
Jeden z predsedov revolučnej rady
v Újpešti, riadil ozbrojený odboj v
mestskej časti. Bol popravený.

Tivadar György Koroly (1928–2013)
XIX. obvod
Honvédsky poručík, veliteľ národnej
stráže v Kispeste. Bol uväznený.

László Regéczy-Nagy (1925-)
V. obvod
Bol spojkou medzi Istvánom Bibóm,
Árpádom Gönczom a anglickým
veľvyslancom. Bol uväznený.

Péter Mansfeld (1941–1959)
II. obvod
Revolucionár, člen ozbrojenej skupiny
na námestí Széna tér, po potlačení
revolúcie sa zúčastnil organizácie
ozbrojených akcií. Bol popravený.

Pál Rémiás (1930–1958)
XX. obvod
Poručík honvédov, do bojov proti
Sovietom sa zapojil pri kopci Juta. Bol
popravený.

Attila Nagy (1933–1992)
Miskolc
Zástupca predsedu Robotníckej rady
Boršodskej župy. Bol uväznený.

László Nickelsburg (1924–1961)
VII. obvod
Jeden z veliteľov ozbrojenej skupiny na
námestí Baross tér. Bol popravený.

Károly Sorn (1931-)
XXI. obvod
Veliteľ ozbrojenej skupiny založenej v
Királyerdő. Emigroval.

Lajos Steiner (1930-1958)
VII. obvod
Veliteľ ozbrojenej skupiny na ulici
Csengery. Bol popravený.

János Szabó (1897–1957)
II. obvod
Vedúci ozbrojenej skupiny na Námestí
Széna tér. Bol popravený.

Gyula Nóvé (1938–2013)
VIII. obvod
Ozbrojený revolucionár, člen ozbrojenej
skupiny na ulici Corvin-köz. Bol uväznený.

Gyula Obersovszky (1927–2001)
Budapešť
Novinár, redaktor, jeden z organizátorov
nemej demonštrácie 23. novembra a
ženskej demonštrácie 4. decembra. Bol
uväznený.

László Oltványi (1915–1996)
XX. obvod
Veliteľ ozbrojenej skupiny v
Pesterzsébete. Emigroval.

Antal Pálinkás-Pallavicini
(1922–1957)
Rétság
Predseda revolučnej vojenskej rady
tankového pluku v Rétságu, major
honvédov. Bol popravený.

Lajos Pércsi (1911–1958)
III. obvod
Ozbrojený revolucionár, major honvédov,
jeden z veliteľov ozbrojencov Schmidtovho
kaštieľa v Starom Budíne. Bol popravený.

László Peredi (1943–1997)
VIII. obvod
Ozbrojený revolucionár, jeden z najmladších
členov ozbrojenej skupiny na ulici Corvinköz. Bol zranený v bojoch.

Ilona Szalontay-Kovács (1940–)
VIII. obvod
Ozbrojená revolucionárka, uchovávala
vlajku ozbrojenej skupiny na ulici
Corvin-köz. Emigrovala.

Dezsőné Székely, rod. Mária Sebestyén
(1935–)
IX. obvod
Ako zdravotná sestra pomáhala ošetrovať
ranených, účastníčka ženskej demonštrácie
4. decembra. Bola uväznená.

Attila Szigethy (1912–1957)
Győr
Predseda Dočasnej národnej rady v Győri,
neskôr predseda Národnej rady Zadunajska.
Pred súdnym pojednávaním spáchal
samovraždu.

Zoltán Szobonya (1909–1958)
Jánoshalma
Tajomník revolučnej komisie v Jánoshalme,
organizátor a neskôr vodca miestnych
protestných akcií.

Ilona Tóth (1932–1957)
VII. obvod
Jedna z účastníkov politického odboja
v nemocnici na ulici Péterfy Sándor, ako
poslucháčka posledného ročníka medicíny
ošetrovala ranených. Bola popravená.

László Veréb (1935–1959)
Törökbálint
Člen národnej gardy, dezertoval zo
základnej vojenskej služby. Bol popravený.

Gergely Pongrácz (1932–2005)
VIII. obvod
Jeden z veliteľov ozbrojenej skupiny na
ulici Corvin-köz. Emigroval.

István Wágner (1936-1985)
IX. obvod
Veliteľ ozbrojenej skupiny na ulici
Berzenczey. Emigroval.

Márton Rajki (1901–1959)
IV. obvod
Jeden z predsedov Revolučnej komisie
v Újpešti, jeden zo zakladateľov
Kresťanskej strany. Bol popravený.

Mária Wittner (1937–)
VIII. obvod
Ozbrojená revolucionárka, členka
ozbrojenej skupiny na ulici Corvin-köz.
Bola uväznená.

NAŠI MŔTVI

Počas revolúcie a boja za slobodu bolo zranených takmer 20 tisíc osôb, umrelo viac ako dva a
pol tisíc osôb, z toho takmer dvetisíc v Budapešti, približne 200 000 ľudí bolo nútených opustiť
svoju vlasť. Sovieti v prvých dňoch novembra zadržali asi päťtisíc osôb, z toho 860 – vojakov,
vysokoškolákov, mladistvých, chlapcov aj dievčatá – odvliekli do Sovietskeho zväzu ako vojenských
zajatcov.
Takmer polovica tých, ktorý padli počas revolúcie a boja za slobodu, patrila do skupiny „peštianskych
chalanov”. Následkom bojov, jedenásť rokov po skončení 2. svetovej vojny bola Budapešť opäť v
ruinách. Najzávažnejšie boli poškodené vnútorné časti mestských častí Józsefváros a Ferencváros.
K najväčšej devastácii došlo na ulici Corvin-köz, v okolí námestia Blaha Lujza tér a v VIII. obvode,
v mestskej časti Józsefváros. Výrazné škody utrpelo aj námestie Zsigmonda Móricza. Viac domov
už nebolo možné zrekonštruovať po roku 1956 pre ich rozsiahle zničenie. Stopy po guľkách sú na
mnohých miestach dodnes svedkami hrdinstva revolucionárov.
„ Je večer mŕtvych: večer hrdinov, večer mučeníkov.”

noviny Egyetemi Ifjúság / Univerzitná mládež/, 2. novembra 1956

„Budapešť. Toto slovo už neoznačuje mesto. Budapešť dnes znamená hrdinskosť.”

Isván Örkény

„Zobudili sme sa na to [25. októbra], že odniekadiaľ prichádzajú zvuky striel z dela a dunenia tankov. Aj pred domom, tu v ulici
Városház utca, stál tank. Zišli sme a pozdĺž celým mestom: ulice Múzeum krt., Üllői út, Nagy krt., sme videli rozostrieľané
domy, mŕtve telá mladých na zemi, ľudí rozdrvených pásmi tankov. Rusov aj Maďarov, vedľa seba.”
Isván Angyal
„Zrazu zo strechy Ministerstva pôdohospodárstva začali praskať samopaly. Museli strieľať do davu. Ľudia začali utekať, kade
ľahšie. Tanky strieľali do ležiacich ľudí z ťažkých guľometov. Časti tiel a hlavy len tak lietali. Keď zbrane stíchli, vyšli sme
k raneným. Znovu sa spustila paľba, ja som chvatom zdvihol jedného zo zranených, bolo to dieťa, desaťročné, zomrelo mi v
náručí.”
Dr. Bertalan Andrásfalvy
„Námestie bolo plné mŕtvol. Na kamenných dlažbách ležalo ešte viac ľudí. Obišli sme Rákócziho sochu. Tam ležalo najviac
ľudí. Bolo tam jedno krásne mladé dievča. Mohlo mať okolo 20 rokov. Vlasy čerstvo umyté. Bolo ohromujúce, že ten ľahký
vánok dokázal tak nadvihnúť jej vlasy.”
János Meszlényi
„Na začiatku uličných bojov Rusi vyčkávali pri Oktogone, a jedna stará teta chcela prejsť cez Andrássyho ulicu. A my sme jej
hovorili: »Nerobte to prosím!« Ona na to: »Ale veď prečo nie? « Povedali sme jej, že Rusi stoja pri Oktogone. »Ale prečo? Ja
chodím stále tadeto!« A aj sa vybrala. A strieľali. Strieľali na ňu z dela.”
Géza Dámosy

REPRESIE

Mnohí z bojovníkov za slobodu vydržali až do polovice novembra. Oproti presile však nemali šancu
zvíťaziť. Povstalci boli zadržaní. Kádárova vláda, opierajúca sa o sovietske oddiely, sa všetkými
spôsobmi stavala proti odporcom nanovo organizovanej komunistickej diktatúry.
Maďarská spoločnosť zaplatila obrovskú cenu za takmer dvojtýždňovú slobodu. Kádárov režim
sa za 1956 brutálne pomstil. Represie a teror nemali v maďarskej histórii obdobu. Zaviedli stanné
právo, štatárium. Vekovú hranicu pre trest smrti znížili na 16 rokov. Na základe tohto nariadenia
odsúdili na smrť a neskôr popravili, medzi inými, aj Pétera Mansfelda. Do konca roku 1961 odsúdili
takmer dvadsaťdvatisíc osôb na kratšie či dlhšie odňatie slobody. Rozsudok smrti vykonali na 229tich bojovníkoch za slobodu, trinásťtisíc osôb internovali. Amnestia, ktorá vstúpila do platnosti na
medzinárodný tlak, sa ukázala byť neúplnou. „Peštianski chalani”, ktorí sa vyhli trestu smrti, po
prepustení z väzenia nemohli pokračovať v štúdiu, podobne ako ani ostatní revolucionári. Veľmi ťažko
sa im dostalo zamestnania a poctivého platu podľa ich schopností. Stigmatizácia, prenasledovanie a
obťažovanie sa stalo osudom hrdinov a ich rodín, pamiatku ich hrdinských činov sa snažili vymazať
všakovakým spôsobom. Vykonávatelia moci až do zmeny režimu hovorili o „protirevolúcii”, kým
napokon 16. júna 1989, pri príležitosti slávnostného znovupochovania Imre Nagya a jeho
martýrskych spoločníkov sme pochovali komunizmus, Kádárov režim a s ním aj diktatúru. Prvý,
slobodne zvolený maďarský snem po zmene režimu uzákonil historický význam maďarskej
revolúcie v roku 1956.
„Zbili ma niekoľkokrát. Obžaloba hovorila o ozbrojenom
povstaní za účelom zvrhnutia Ľudovej republiky. Bola som
odsúdená na smrť. Béláné Havrila rod. Katalin Sticker –
bola vždy pri mne počas revolúcie, a v cele smrti sme boli
spolu až dokonca. Najsilnejším momentom bol pre mňa
ten, kedy ju zobrali von, aby ju obesili. ”
Mária Wittner

„Povedala som, že to bola revolúcia. Previezli ma do sídla
tajnej polície, tam som bola rok na samotke. Zbili ma
dvakrát: raz mi vybili zuby, raz mi urvali obličku.”
Lászlóné Stanczel
„Skoro ráno som sa išla
trochu prejsť na Margitin
ostrov a keď som sa vracala,
otec ma čakal vonku pred
domom a povedal mi: Edina,
tajní ťa hľadali menovite,
zmizni.”
Edina Koszmovszky

„Chýry o deportáciách sa začali
šíriť krátko po 4. novembri,
medzi deportovanými
boli vodcovia študentov a
robotníkov, ale drvivá väčšina
nešťastníkov naložených
do transportných vagónov
smerom do Sovietskeho zväzu
pochádzala z radov obyčajných
– mladých a už nie takých
mladých – občanov.”
Endre Marton

„Zranil som sa. Operovali ma trikrát, najprv som ležal v
nemocnici na ulici Vas, potom
v nemocnici Sziklakórház, odtiaľ som sa vrátil 26-ho
dopoludnia, a poobede ma už brali. Nešiel som ihneď pred
stanný súd, ale zato ma riadne potrýznili. Predstavte si,
že som bol sám v celej väznici na ulici Markó. Bol som
prvý, ktorého zadržali. Strávil som tam Vianoce, všetko, aj
Nový rok. Raz som dostal 8 rokov, potom 15, potom som 6
mesiacov presedel sám medzi odsúdenými na smrť. Takto
sa to skončilo. V 63-om som vyšiel na tú veľkú amnestiu.”
Vilmos Weinhardt

„Vyzval som bojujúcich, aby v bojoch
nepokračovali. Nie všetci uposlúchli. Preto sme
boli nútení ich zlikvidovať použitím zbraní.”
János Kádár

„Sudca sa v ústave na výkon trestu na ulici Markó
pýta obžalovaného: – Ako sa mohlo stať, že vy, ako
starý komunista, ste sa pridali k fašistickej zberbe? –
Obžalovaný József Pendli (Bozsó) vyskočil a praskol mu
do očí: – Nehovorili so mnou tak, ako by sa patrilo hovoriť
s človekom, nemohol som inak, chopil som sa zbrane! –
Následne zamieril na sudcu s imaginárnym samopalom,
vypálil z neho imaginárnu sériu rán:– Rátátátátámm!”
Gábor Karátson

Maďari

Predseda
Predsedníckej rady

ZODPOVEDNÍ
Ferenc Nezvál (1909–1987)
minister spravodlivosti (1957–1966)

István Dobi (1898–1968)
predseda Predsedníckej rady
(1952–1967)

Členovia vlády

János Kádár (1912–1989)
predseda Ministerskej rady
(1956–1958, 1961–1965)

Ferenc Münnich (1889–1967)
námestník predsedu Ministerskej rady
(1956–1958), predseda Ministerskej rady
(1958–1961)

István Antos (1908–1960)
minister financií (1957–1960)

Antal Apró (1913–1994)
minister priemyslu (1956–1958),
námestník predsedu vlády (1957–1971)

Valéria Benke (1920–2009)
minister vzdelávania (1958–1961)

Béla Biszku (1921–2016)
minister vnútra (1957–1962)

Lajos Czinege (1924–1998)
generál, minister obrany
(1960–1984)

Imre Dögei (1912–1964)
minister pôdohospodárstva (1956–1960)

Lajos Fehér (1917–1981)
námestník predsedu vlády (1962–1974)

Jenő Fock (1916–2001)
námestník predsedu vlády (1961–1967)

Imre Horváth (1901–1958)
minister zahraničných vecí (1956–1958)

Pál Ilku (1912–1973)
minister vzdelávania (1961–1965)

Gyula Kállai (1910–1996)
minister vzdelávania (1956–1958),
námestník predsedu vlády (1960–1965)

István Kossa (1904–1965)
minister financií (1956–1957)

Pál Losonczi (1919–2005)
minister pôdohospodárstva
(1960–1967)

György Marosán (1908–1992)
štátny minister (1956–1960)

Rezső Nyers (1923–)
minister financií (1960–1962)

János Pap (1925–1994)
minister vnútra (1961–1963)

János Péter (1910–1999)
minister zahraničných vecí (1961–1973)

Géza Révész (1902–1977)
generál, minister obrany
(1957–1960)

Sándor Rónai (1892–1965)
minister obchodu (1956–1958)

Endre Sík (1891–1978)
minister zahraničných vecí (1958–1961)

Členovia Politickej
komisie Maďarskej
socialistickej strany
robotníkov

Sándor Gáspár (1917–2002)
člen politickej komisie (1962–1987)

Károly Kiss (1903–1983)
člen politickej komisie (1956–1962)

Lajos Gyurkó (1912–1979)
generálmajor, člen Ústrednej komise
(1959–1962)

Sándor Nógrádi, (1894–1971)
generál, člen Ústrednej komisie
(1957–1971)

Predseda
Najvyššieho súdu

István Szirmai (1906–1969)
člen politickej komisie (1962–1969)

Členovia Ústrednej
komisie Maďarskej
socialistickej strany
robotníkov

Mihály Jahner-Bakos, (1912–1996)
vojenský sudca, plukovník, predseda
Najvyššieho súdu (1958–1963)

Brezhnev, Leonid Ilyich (1906–1982)
Secretary of the Central Committee
of the Communist Party of the Soviet
Union (1956–1957)

Generálny prokurátor

Dr. Géza Szénási (1919–1979)
generálny prokurátor (1956–1975)

Zodpovední za
nasadenie sovietskych
vojsk

Ernő Gerő (1898–1980)
prvý tajomník Ústredného vedenia
Strany maďarských pracujúcich (18. júla
1956 – 25. októbra 1956)

András Hegedüs (1922–1999)
predseda Ministerskej rady (18. apríla
1955 – 24. októbra 1956)

Nikita Sergejevič Chruščov (1894–1971)
hlavný tajomník Komunistickej strany
Sovietskeho zväzu (1953–1964)

Nikolaj Aleksandrovič Bulganin (1895–1975)
predseda Ministerskej rady Sovietskeho
zväzu (1955–1958)

Michail Georgijevič Pervuchin (1904–1978)
zástupca predsedu Ministerskej rady
Sovietskeho zväzu (1955–1957)

Georgij Konstantinovič Žukov (1896–1974)
maršal, minister obrany Sovietskeho zväzu
(1955–1957)

György Aczél (1917–1991)
člen Ústrednej komise (1956–1989)

Ivan Aleksandrovič Serov (1905–1990)
generál, predseda KGB (1954–1958)

Ferencné Cservenka (1918–2010)
člen Ústrednej komise (1957–1988)

Dimitrij Trofimovič Sepilov (1905–1995)
minister zahraničných vecí Sovietskeho
zväzu (1956–1957)

László Földes (1914–2000)
člen Ústrednej komise (1956–1970)

Averkij Borisovič Aristov
(1903–1973)
tajomník Ústrednej komisie
Komunistickej strany Sovietskeho
zväzu (1955–1960)

dr. József Domokos (1890–1978)
predseda Najvyššieho súdu (1954–1958)

Zoltán Komócsin (1923–1974)
člen politickej komisie (1962–1974)

Miklós Somogyi (1896–1980)
člen politickej komisie (1957–1966)

Jurij Vladimirovič Andropov
(1914–1984)
veľvyslanec Sovietskeho zväzu v
Budapešti (1954–1957)

Gyula Uszta, (1914–1995)
generálporučík, člen Ústrednej komisie
(1956–1966)

Sovieti

Dezső Nemes (1908–1985)
člen politickej komisie (1957–1980)

Ivan Stepanovič Konev
(1897–1973)
maršal, hlavný veliteľ Spojených
ozbrojených síl Varšavskej zmluvy
(1956–1960)

Vasilij Danilovič Sokolovskij (1897–1968)
maršal, hlavný veliteľ sovietskeho
generálneho štábu (1952–1960)

Jekaterina Aleksejevna Furceva
(1910–1974)
náhradný člen Predsedníctva Ústrednej
komisie Komunistickej strany
Sovietskeho zväzu (1956–1957)

Lazar Mojsejevič Kaganovič
(1893–1991)
člen Predsedníctva Ústrednej
komisie Komunistickej strany
Sovietskeho zväzu (1952–1957)

Anastas Ivanovič Mikojan
(1895–1978)
člen Predsedníctva Ústrednej
komisie Komunistickej strany
Sovietskeho zväzu (1935–1966)

Georgij Maksimilianovič Malenkov
(1902–1988)
člen Predsedníctva Ústrednej komisie
Komunistickej strany Sovietskeho
zväzu (1937–1957)

Vjačeslav Mihajlovič Molotov
(1890–1986)
člen Predsedníctva Ústrednej
komisie Komunistickej strany
Sovietskeho zväzu (1926–1957)

Maxim Zaharevič Saburov
(1900–1977)
člen predsedníctva Ústrednej komisie
Komunistickej strany Sovietskeho
zväzu (1952–1957)

Pjotr Nikolajevič Pospeljov
(1898–1979)
tajomník Ústrednej komisie
Komunistickej strany Sovietskeho
zväzu (1953–1960)

Michail Andrejevič Suslov (1902–1982)
člen predsedníctva Ústrednej komisie
Komunistickej strany Sovietskeho zväzu
(1955–1988)

Kliment Jefremovič Vorošilov (1881–1969)
maršal, predseda Predsedníctva Najvyššej
rady Sovietskeho zväzu (1953–1960),
člen predsedníctva Ústrednej komisie
Komunistickej strany Sovietskeho zväzu
(1926–1960)

„Nevedeli sme ani, koľko je hodín, v podstate ani to, aký je deň.
Nepočúvali sme správy, to, čo sa stalo, čo je nové, sme si hovorili
medzi sebou, jeden druhému.”
József Nagyidai
„Bože môj, aký čarovne krásny a pozdvihujúci pocit je v tejto
chvíli byť Maďarom!”
noviny Magyar Nemzet /Maďarský národ/,
30. októbra 1956
„Vo výklade lekárne je vyvesená tabuľa s týmto nápisom: Čistota
našej revolúcie dovoľuje, aby sme týmto spôsobom zbierali
peniaze rodinám našich martýrov. Každú sekundu leteli do
škatule ďalšie a ďalšie mince. Snáď ani neexistuje nikto, kto by
v nej neumiestnil svoj skromný dar. Ale nie je ani nikto taký, kto
by sa peňazí dotkol nečestnou rukou.”
noviny Magyar Szabadság /Maďarská sloboda/,
3. novembra 1956
„Na pamiatku bojovníkov za slobodu, ktorí padli hrdinskou
smrťou, dajte vo štvrtok do okien kvety a sviečky!”
(leták)
„Vztýčte národnú vlajku!”

(leták)

„Kým sú tu sovietske oddiely, boj za slobodu a štrajk stále trvá!”
`(leták)

„Krádeže neboli! A výklady boli rozbité, bol tam telefón. A boli
tam porozhadzované mince, od tých, ktorí telefonovali. Táto
revolúcia bola až takáto čistá.”
Sándor Szabó
„Kvôli streľbám bolo rozbitých mnoho výkladov. Veľa z nich boli
prázdne – s rukou písaným odkazom: »Predmety z výkladu
som odovzdal domovníkovi.« Niektorí pripojili aj zoznam, a
starostlivo podpísali malú ceduľku.”
Endre Marton
„Zbehol som do obchodu, aby som nakúpil na raňajky. Po polícii
nebolo ani stopy, ale ulica bola plná ľudí, ktorí sa hemžili ako
mravce a debatovali o udalostiach noci.”
Zoltán Géher

Júlia pracovala v továrni na textil v Újpešti. Žila s rodičmi, oni
sami tiež pracovali v továrni. Nosila pánske nohavice a čižmy o
niekoľko čísel väčšie. Áno, a chcem tancovať v ružových šatách
– pokračovala. – Nikdy som nemohla tancovať. V továrni i
doma bolo vždy príliš veľa práce. Júlia padla v bojoch za obranu
kasární Kilián.”
Endre Marton

1956 A SVET
Tragédia roku 1956 ostane navždy nezmývateľnou,
hanebnou poškvrnou sovietskeho režimu.“
Boris Jeľcin, 1992

NEW YORK
„Túžba Maďarov po slobode prerazila aj
do ostatných východoeurópskych krajín
a prehra viedla nakoniec k víťazstvu nad
komunistickým režimom v roku 1989.”
Helmut Kohl, 2006

KOLÍN NAD RÝNOM

BERLÍN

„Maďarskú revolúciu síce dokázali
potlačiť, ale nepodarilo sa im vyhubiť
z maďarských sŕdc túžbu po slobode.
Hoci sovietske tanky potlačili
maďarskú revolúciu silou, túžba po
slobode naďalej prežívala v ľuďoch a
v roku 1989 sa Maďarsko ako prvá
krajina v Európe stala demokratickou
namiesto komunistickej. História
maďarského národa dáva jasne
najavo, že sloboda sa môže oneskoriť,
ale nedá sa odoprieť.”
George W. Bush, 2006

„Zažali plameň nádeje a príkladu,
ktorý nikdy nezhasne. Revolúcia bola
skutočnou revolúciou, v ktorej Maďari
bojovali sami za seba. Maďarská
revolúcia navždy vyvrátila tvrdenie
komunizmu, že tento ideál reprezentuje
ľudí, a ukázala svetu, že odvaha existuje
za každých okolností a prostredníctvom
nej možno pokoriť nespravodlivosť.”
Ronald Reagan, 1986

PARÍŽ

RÍM

LONDÝN

„Ukázalo sa, že maďarská krv
je príliš cenná pre Európu a pre
slobodu, než aby sme si mohli
dovoliť z nej preliať čo i len jednu
kvapku. ”
Albert Camus, 1957

„Nebol chaos, neboli lúpeže, nebolo plienenie.
Nedošlo ani k masovým vraždám ľudí z pomsty.
Verejné obesenie niekoľkých dôstojníkov štátnej
tajnej polície svedčilo o mimoriadnej umiernenosti
a obozretnosti. Namiesto vlády spodiny sa
takmer ihneď založili revolučné a robotnícke rady.
Zvolenie a fungovanie týchto rád bolo najjasnejším
znamením rozmachu demokracie a slobody naprieč
diktatúrou a despotizmom.”
Hannah Arendt, 1958

„Maďarská revolúcia je začiatkom konca komunizmu.”
Milovan Dilas, 1956

VARŠAVA

