
«Угорська молодь знову творила історію, більше того: світову історію!»
Ґерґей Понґрац

«Малих народів не існує, є тільки ненаситні, немає остаточно пригнічених, і навіть проти найсильнішої влади можна 
і потрібно чинити збройний опір, будь-коли, у будь-який момент, якщо пригнічення вже нестерпне і якщо воно 
ставить під загрозу саме існування та національний характер!»

Бела Денеш

ЗА ВОЛЮ І
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Угорська революція та боротьба за незалежність 1956 року тривала всього два тижні, але 
вона потрясла увесь світ. Ця революція зламала устрій, створений великими державами після 
Другої світової війни та викрила жорстоку реальність систем терору радянського типу. Світ 
раз і назавжди отямився від ілюзій комунізму. У жовтні 1956 року угорська нація довела, що 
здатна взяти свою долю у власні руки.

Під час революції вивергнулись відчай та гнів, які протягом довгих років були придушені. 
Спонтанне повстання переросло у революцію, і після того, як передумовою свободи стало 
повернення національної незалежності, революція перетворилась на визвольну боротьбу. 
Шістдесят років тому весь світ спостерігав за Будапештом. Ця боротьба за життя, втиснута 
у короткі два тижні, дала зрозуміти кожному те, що боротьба за незалежність угорців в 
умовах тодішнього розподілу сил між великими країнами світу не мала жодних шансів. Однак 
самовідданість та мужність пештських хлопців цим завдала комунізму незагойну рану і 
похитнула радянську імперію.

Своєю двомовною експозицією музей «Дім терору» вшановує пам’ять пештських хлопців з 
нагоди 60-ї річниці угорської революції та боротьби за незалежність 1956 року.

СВОБОДА ТРИВАЛІСТЮ ДВА ТИЖНІ



 КИМ БУЛИ «ПЕШТСЬКІ ХЛОПЦІ»?

«Ці молоді, 12-13-річні підлітки зміцнювали нашу моральну стійкість для продовження боротьби.»
Ґерґей Понґрац

«Лікарі провели мене через палати повстанців, яких було поранено під час боїв. На третьому поверсі був розташований 
дитячий відділ. Тут я зустрів Лайоша – дванадцятирічного революціонера, якому прострелили руку, коли він зі своєю 
командою намагався підірвати танк. Він грався з іграшковим літаком у ліжку.
– Чим ти воював, Лайоше? – спитав я.
– Тільки зі старою гвинтівкою – махнув він рукою. – Знаєте, я отримав від солдатів автомат, але Мігай забрав його в 
мене.
– Хто такий Мігай?
– Сусідський хлопець. Йому шістнадцять років, одним словом, він сильніший за мене, і в нього була тільки ця гвинтівка... 
Але це хороша гвинтівка, вона мені подобалась... звісно автомат – то зовсім інша справа – зітхнув він.»

Ендре Мартон

У збройній боротьбі, яка точилась шістдесят років тому, брали участь переважно студенти, 
робоча молодь, легендарні «пештські хлопці», та, звісно, дівчата. Незалежно від того, 
взяли вони в руки зброю свідомо чи шляхом раптового рішення, ними увесь цей час рухало 
прагнення свободи. Багато з них ледь могли втримати свою зброю, однак вони з хлопчачою 
впертістю боролись за свободу, за життя без страху і тривоги. Без пештських та будайських 
хлопців і дівчат революція, яка почалась 23 жовтня 1956 року, через декілька днів стала б 
жертвою політичних торгів. Революцію виграли вони.

У 50-х роках перед світом ще живою була пам’ять про Другу світову війну та попереду 
маячив жах третьої світової війни з атомною зброєю. Голови угорської молоді забивали 
воєнними оповіданнями, у кінотеатрах демонстрували фільми про радянських партизан-
героїв. Військова підготовка та навчання були обов’язковими. Знання, отримані на курсах 
воєнної підготовки та з фільмів, молодь почала застосовувати на вулиці в дні революції. 
З пештських хлопців, які масово вийшли на вулицю, через декілька днів сформувалась 
серйозна армія, яка полювала на радянські танки з вікон верхніх поверхів та під’їздів. Багато 
з цих хлопців стали легендою вже під час революції. Серед повстанців набув популярності 
відомий анекдот: «Чому угорська боротьба за незалежність переможе? Тому що за кожним 
рогом стоїть «пацан з рушницею».



 РЕВОЛЮЦІЯ ОЧИМА ДІТЕЙ

Щасливе дитинство ще ніколи не було таким рідкісним 
подарунком, як у середині ХХ-го століття. Покоління, 
яке народилось після 1930 року, крім того, що йому ще у 
дитинстві довелося пережити жахи Другої світової війни, 
виросло в умовах смерті, збройних конфліктів та постійних 
сімейних трагедій. Більшість з них швидко подорослішала 
. Багато з них ще підлітками пережили будні післявоєнної 
комуністичної диктатури.

Один з них, Дюла Чіч народився 7 листопада 1944 року 
в Будапешті. Почав писати особисті щоденники в перші 
дні революції, коли йому було 12. Спочатку записи 
вів у шкільному зошиті, згодом – у великому зошиті, 
придбаному спеціально з цією метою. Кожну сторінку 
цього щоденника прикрашав рамкою з національних 
кольорів та багатьма малюнками. Цей щоденник показує 
дні революції та боротьби за незалежність очима дитини. 
Після придушення національно-визвольної боротьби 
дванадцятирічний хлопець сховав свій щоденник, і дістав 
його лише тридцять п’ять років по тому – в 1991 році, 
коли радянські війська залишили Угорщину.

23 жовтня 1956 року. Демонстрація студентів
 «Коли я вийшов на вулицю, то побачив, що біля кінотеатру 
«Корвін» три великі вантажівки перевозили студентів. 
На вантажівці стояв хлопець і разом з іншими вигукував: 
«Руські – забирайтеся додому! Нас дістав Ракоші! Не 
вагаймось, Імре Надя – у керівники!». Пізніше я провів 
Маю на теологію, оскільки вона не наважувалась іти 
одна. По дорозі додому ми зустріли мітингувальників, 
які зупинились біля вулиці Непсінгаз, і проспівали Гімн. 
Ввечері ми послухали промову Ерно Ґеро. В цей час “Шеф” 
був біля студії. Я ліг спати о 9-й годині. В ліжку я ще чув як 
натовп вигукує: «Скинемо пам’ятник Сталіну! Ґеро геть!»

24 жовтня 1956 року. Початок революції
«Мені, звісно, шкода було тих хороших книжок, але всі 
казали, що хай горять. Ліптаі, який живе тут у переході 
і разом зі мною ходить до Кідьоші, навіть поцупив дві 
книжки. Ми бачили перекинуті трамваї. Тут чимало людей 
казали, що пам’ятник Сталіну знаходиться неполадік – 
на перехресті Кільця та проспекту Ракоці. Оскільки танки 
не могли проїхати по Кільцю, вони проїжджали нашою 
вулицею, але по ним стріляли так, що в одного танка було 
пробито маслобак, і вся вулиця опинилася в маслі.»

1 листопада 1956 року. День Всіх Святих – Виступ 
Міндсенті по радіо «Ввечері у вікнах горіли свічки, в 
пам’ять про загиблих у боротьбі за незалежність та як 
традиційний ритуал у день мертвих.»

4 листопада 1956 року. «Руські напали на нашу 
Батьківщину»
«Я прокинувся десь о 6-й ранку і почувши постріли, сказав 
про себе: Що, вже знову стріляють? Потім тьотя Бежі 
увімкнула радіоприймач, по якому якраз передавали 
промову Імре Надя, яка звучала приблизно так: «Сьогодні 
на світанку радянські війська напали на нашу столицю 
з тією очевидною метою, щоб повалити народну владу. 
Наші загони ведуть бій.» Одразу ж прозвучав Гімн, 
потім виступ у супроводі Гімну та Звернення повторили 
німецькою, французькою, англійською та польською 
мовами. Після цього Імре Надь звернувся до Пала 
Малетера та Іштвана Ковача, щоб ті негайно прийшли до 
парламенту з розташування російських військ. Після цього 
ми перейшли до Сабадошів, а решта мешканців будинку 
спустилися у бомбосховище. Там ми продовжили слухати 
радіо, яке о 9 годині 14 хвилин замовкло, але ми залишили 
його увімкненим. Раптом заговорила Вільна Європа, яка 
повідомила, що уряд Імре Надя заарештовано росіянами.»

9 листопада 1956 року. Невелика прогулянка
До обіду я читав книжки. Після обіду ми з мамою 
пішли до тьоті Бежі. Коли ми вийшли на вулицю Ракоці, 
перед нами постала жалюгідна картина: безліч слідів 
від потраплянь у стінах, обвалені поверхи, обірвані 
контактні проводи трамвайних ліній. Вежа каплиці Рокуш 
була зруйнована. Навіть в лікарню Рокуш влучило п’ять 
снарядів, попри великий прапор Червоного Хреста. Другий 
поверх універмагу «Міношеґі» повністю згорів. Додому ми 
поверталися по вулиці Вешелені та по Кільцю. Глянули, чи 
постраждав будинок тьоті Валі. За рогом вулиці Вешелені 
пожежею було повністю знищено магазин меблів. На 
Кільці Ержебет будинок No4 зруйнований.»



 ШЛЯХ ДО РЕВОЛЮЦІЇ

Наприкінці Другої світової війни Червона Армія окупувала Угорщину. Окупанти встановили 
комуністичну диктатуру, скасували вільні вибори, а владу захопила одна партія – Партія угорських 
трудящих. Управління державної безпеки – сумнозвісне «ÁVO», яким керувала комуністична партія, 
могло без пояснень затримати, і затримувало будь-кого. Проти кожного третього громадянина 
Угорщини було відкрито якусь справу, арешти проводились щодня, у «мирний час» було страчено 
більш ніж чотириста осіб. Назрівав спротив комуністичній диктатурі, який поширювався на усі 
верстви суспільства, по всій країні утворювались антикомуністичні групи. У разі викриття цих 
утворень на учасників чекало довге ув’язнення або страта. За десять років, з 1945 по 1956 рр. 
близько 1500 осіб постали перед судом у більш ніж 50 справах, в яких їх звинувачували у так 
званій «антидержавній діяльності».

Коли в 1955 році за угодою між великими державами радянські війська були виведені з Австрії, 
в очах багатьох угорців замайорів промінь надії, що їхню Батьківщину нарешті також покинуть 
окупаційні війська. Попри мирної угоди радянські війська перебували на угорській території 
на тій підставі, що таким чином вони можуть забезпечувати свої підрозділи в Австрії. Тому 
величезним було розчарування, коли прем’єр-міністр комуністичного уряду Угорщини, Андраш 
Геґедюш звернувся до Радянського Союзу з проханням і надалі залишати свої війська на 
угорській території. Відчай ще більше поглиблювала промова, що пролунала у лютому 1956 року, 
на ХХ-му з’їзді Комуністичної партії Радянського Союзу, де сам генеральний секретар партії, 
Микита Хрущов назвав сталінську епоху злочинною і терористичною. Промова, що пролунала на 
закритому засіданні, швидко стала відомою і похитнула самовпевненість комуністів.

У 1956-му році, через накопичену напругу, стан угорського суспільства вже був близький до 
вибуху. Звістка про події у польському місті Познань розповсюджувалась мов полум’я. У жовтні 
студенти міста Сеґед створили самостійну організацію, до якої почали приєднуватись студенти 
інших університетів. 22 жовтня студенти Будапештського політехнічного університету виклали 
свої найважливіші цілі: вони вимагали виведення радянських військ та демократичну перебудову 
країни, багатопартійну систему, повну свободу думок та преси, демонтаж пам’ятника Сталіну, 
новий уряд.

«Повне виведення радянських військ з Угорщини 
відповідно до угорської мирної угоди.
Перегляд системи продрозкладки та підтримка 
індивідуальних селянських господарств.
Повернення Герба Кошута замість чужого для народу 
герба. Негайний демонтаж пам’ятника Сталіну, як 
символу тиранії та деспотизму.»

Уривки з вимог Спілки
студентів Угорщини

«З мене досить їхнього комунізму, тому що в нас 
забрали все. Просто зруйнували наше життя. У нас 
залишилось три ліжка, стіл, чотири стільці, шафа та 
піч. Вони забрали все. Я тоді присягнув, що доки живий, 
буду боротись проти комунізму. Я завжди сушив 
голову над тим, як би завдати шкоди цим клятим 
комуністам.»

Шандор Сабо

«У кожному з нас сидів страх, настільки, що ми боялись 
не тільки сусідів, але й добрих чи поганих друзів. Ми 
боялися навіть один одного.»

Едіна Космовські



23 ЖОВТНЯ 1956 РОКУ
На 23 жовтня студенти організували протести в столиці. Влада була розгубленою. Вона 
не могла вирішити, дозволити протести студентів, чи заборонити. Їх вагання ще більше 
підпалювало вогонь. Студенти підійшли до пам’ятника Бему, після цього частина натовпу, який 
набирав все більше ентузіазму і ставав дедалі більшим, перейшла до Парламенту. Тут до людей 
звернувся Імре Надь, який через здійснювані ним раніше реформи був популярнішим за інших 
комуністичних керівників. Його першим словом було: «Товариші!» Близько 200 тисячний 
натовп заметушився: «Ніякі ми не товариші!» Це стало поворотним пунктом.

А в цей час інша група демонстрантів підійшла до пам’ятника ненависному диктатору Сталіну, 
щоб повалити його. Пам’ятник заввишки близько десяти метрів вдалось відділити від 
п’єдесталу тільки після кількагодинної роботи, яка тривала до половини десятої вечора. На 
місці залишились тільки його чоботи. Люди вмить розрізали пам’ятник, частини якого забрали 
з собою в якості сувенірів революції. Інша група, до якої приєдналася частина розчарованого 
та дедалі хоробрішого натовпу, який зібрався перед Парламентом, перейшла до будівлі 
Радіо, щоб зачитати свої вимоги. Однак керівництво Радіо відмовилось зачитувати вимоги, 
а співробітники Управління державної безпеки намагались розігнати натовп. Вони почали 
стріляти в демонстрантів, але після кривавої перестрілки будинок Радіо перейшов до рук 
революціонерів, що ознаменувало перемогу революції.

«Ми перейшли на площу Кошута, тоді і 
з’явились ті самі прапори, з яких герб був 
вирізаний.»

Шандор Пехал

«Пам’ятник Сталіну, навколо нього яскраві 
спалахи від автогену, промінь прожектора 
в нічному небі, коли працювали 
скульптори (так пізніше називатимуть 
у в’язницях демонтажників пам’ятника, 
а демонтажників зірки – астрономами), 
щоб повалити великого вождя народів.»

Ґабор Карачонь

«На площі Луйзи Блага голова Сталіна 
вже була з великою вм’ятиною, тому 
що її били великими молотками. Хтось 
посадив на голову Сталіна дитину років 
8-9. Вона тримала в руках газету, поклала 
її в ту вм’ятину і підпалила викрикуючи: 
«Дивіться, як горить геній!» (гра слів: геній 
– полум’яна голова). Я не міг повірити 
своїм очам! Це було чудово!»

Шандор Сабо

«На місці пам’ятника Сталіну сторчала 
тільки пара чобіт, будівлю Радіо 
штурмували, а по вулицях Будапешта 
гуркотіли радянські танки – почалась 
революція. І, незважаючи на те, що в неї 
не було лідерів, не було сценарію, вона 
розповсюджувалась по всій країні наче 
вогонь.»

Ендре Мартон



БОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Радянські війська, які базувалися в Угорщині, 24 жовтня вранці увійшли в столицю. Вони 
розраховували на швидку перемогу. Однак на декількох перехрестях столиці повстанці, 
озброєні простою стрілецькою зброєю та пляшками з бензином, змусили радянські танки 
відступити. Через радянське втручання, революція переросла в національно-визвольну 
боротьбу. В Будапешті почалась вітчизняна війна. Емоції ще більше розпалило те, що 
25 жовтня з радянських танків, що стояли на площі перед Парламентом, а також з дахів 
навколишніх будівель почали стріляти у мирних демонстрантів. В результаті цього 
жорстокого кровопролиття загинуло близько 80 осіб, і більш ніж 300 отримали поранення.

Однак винахідливість угорських революціонерів не знала меж: вони змастили дорогу 
милом, на якій танки ковзали, будували барикади з кам’яних тротуарів, виготовляли пляшки 
з бензином, та за допомогою «ланцюга тривоги» інформували одне одного про переміщення 
танків. Успіху революціонерів значною мірою сприяло те, що їх підтримувала столиця і вся 
країна. В Будапешті групи революціонерів завдавали радянським військам великих втрат, 
вони брали в них у якості трофеїв танки, артилерійські установки та військове спорядження, а їх 
солдатів роззброювали. Атаки на центри повстанців постійно зазнавали поразки, так само, як і 
зусилля комуністів, спрямовані на те, щоб за допомогою невеликих поступок посварити між 
собою революціонерів і місцеве населення, яке їх підтримувало. Згуртована діяльність угорців, 
яка була спрямована на повернення їх свободи, змусила комуністичну владу відступити їх. 
28 жовтня 1956 року здавалось, що революція може досягти своїх цілей.

«Найгіршим було те, що у багатьох будівлях ховалися 
озброєні співробітники держбезпеки – “ÁVO”, які один за 
одним розстрілювали повстанців.»

Марія Шебештєн

«За декілька хвилин до атаки всіх охопив страх смерті. А 
коли бої почались, то у нас вже не було часу боятись.»

Ґерґей Понґрац

«Коктейль Молотова – атомна бомба бідної людини  – 
виявився смертельною зброєю в руках підлітків. Одного 
разу я спостерігав як двоє з них під керівництвом 
приблизно 15-річної, рудоволосої, негарної дівчини 
знищили танк в одній з будайських вулиць, що веде 
до Московської площі. Завдання було простим – 
троє неповнолітніх виконали його граючись, але з 
досконалою точністю. Вони засіли у під’їзді, що 
знаходився десь за сто метрів від площі, в руках 
тримали наповнені бензином пляшки. Коли танк проїхав 
перед будівлею, дівчина дала команду: вогонь!»

Ендре Мартон



 ПЕРЕМОГА

«Товариші не здатні контролювати натовп, більш 
того – антикомуністичні елементи стають дедалі 
нахабнішими.»

Звіт Мікояна та Суслова перед комуністичною партією 
СРСР, 29 жовтня 1956 року

«Революція перемогла!»
Спілка студентів Угорщини, 29 жовтня 1956 року

«Сьогодні з дахів будинків вже ніде не стріляють, 
хіба що дощ стукає тихенько і терпляче. На мокрому 
камінні зникають сліди крові і, мабуть, вже нарешті 
настане спокій. Але цей тиждень ми будемо пам’ятати
завжди!»

Газета «Мадяр Немзет», 30 жовтня 1956 року

« – Ми, комуністи, дуже добре усвідомлюємо, що 
програли. Вибори принесуть для нас повний провал – 
сказав він. – Але за ці десять років ми зробили стільки 
помилок, що на це заслуговуємо.»

Ендре Мартон

«Клейноди більшовизму зникли за лічені години і дні! 
Пам’ятник Сталіну у Міському Парку був першим, 
від нього залишилась тільки пара порожніх чобіт. 
Неподалік від моєї квартири стояла багатоповерхова 
будівля будайської Головної пошти, на якій було 
видно сотні слідів від куль та снарядів. Величезну 
червону зірку на її даху ночами було видно здалеку. 
Було моторошно спостерігати за тим, як добровольці, 
ризикуючи своїм життям, забралися на дах, і не 
заспокоїлись доти, поки не розбили усю залізну 
конструкцію сокирами, молотками, домкратами.»

Бела Денеш

28 жовтня 1956 року Імре Надь заявив про негайне виведення окупаційних радянських військ з 
Будапешту. Розпустили найненависнішу організацію диктатури, політичну поліцію – Управління 
державної безпеки, так званий «ÁVO». Учасникам повстання було оголошено амністію, ненависний 
герб епохи Ракоші замінили Гербом Кошута, який став символом революції, а 15 березня знову стало 
національним святом. Протягом дня зброя замовкла, революціонери могли відпочити. Ввечері 
скасували комендантську годину. На вулицях Будапешту панував мир.

В останні дні жовтня були створені інститути незалежної та демократичної Угорщини, які почали 
своє функціонування: Революційні та національні комітети, які виконували адміністративні завдання, 
робітничі ради, які взяли на себе управління на місцях роботи, Революційні військові ради, які 
контролювали діяльність правоохоронних органів, Національна гвардія, до складу якої входили і 
групи повстанців, а також політичні партії, які після 1945 року були насильно ліквідовані, але які в 
дні революції відновили свою діяльність. Реалізація вимог, сформульованих 23 жовтня, здавалась 
надзвичайно близькою.

1 листопада уряд Імре Надя проголосив Угорщину незалежною та нейтральною державою. 3 
листопада, під керівництвом прем’єр-міністра, Імре Надя було сформовано новий, багатопартійний 
уряд. Почали прибирати руїни, які утворилися під час будапештських боїв, було відновлено рух 
транспорту, відкрились магазини. В Угорщині почало розквітати нове, вільне життя.



 ВІЙНА ПРОТИ УГОРЩИНИ

«Радянські танки з самого ранку обстрілюють столицю. Ще вчора ввечері мова йшла про те, що вони покинуть територію 
країни протягом трьох тижнів або трьох місяців. Говорячи це, вони вже заряджали гармати.»

Радіо «Вільна Європа», 4 листопада 1956 року

«Ми ніколи не визнаємо уряд найманців, сформований зі зрадників Батьківщини та вбивць.»
Воююча молодь революції, 5 листопада 1956 року

«Всю ніч гриміли танки на в’їзді до Пешту. Через деякий час нам сказали порахувати, скільки їх приїхало і вранці 
прозвітувати. Однак, під ранок вже почали стріляти з гармат, звуки яких ми також чули. Нас це дуже розлютило. Ми 
вважали, що все перетворилося на приниження та непотріб. Тоді  йшлося про те, що Радянський Союз спустошить Пешт.»

Аттіла Сабо

«Це сталося тоді, коли я стояв у караулі о 4-й ранку. З площі Надьварад лунав потужний гуркіт, о 4:30, саме тоді почалося 
російське нашестя, атакували танки. В той момент я вистрелив у повітря – це був сигнал тривоги.»

Дьордь Маріаші

«Один з дорослих закричав – мабуть, він колись був солдатом і добре розумівся на цій справі – «Усім лягай!» Я впав, 
інших притисли дорослі, усі полягали, і в ту мить – все це відбувалося за лічені секунди – з вулиці Улльоі один з танків 
Т-34 вистрелив так, що одразу зніс 60-сантиметровий паркан по лінії наших голів.»

Карой Торо

Хоча радянська влада 30 жовтня почала виводити свої війська з Будапешта, радянська армія 
не залишила країну, навпаки – почала підготовку до військової операції проти Угорщини. На 
думку керівників радянської імперії «втрата» Угорщини могла б привести до непередбачуваних 
наслідків, тому вони мобілізували воєнну машину, яка була здатна підкорити пів-Європи. 4 
листопада 1956 року мешканці Будапешта, які мріяли про свободу, прокинулись під гуркіт 
гармат і брязкіт гусениць: рано-вранці радянські війська розпочали загальний наступ на 
столицю, крім того було сформовано маріонетковий уряд, який очолив Янош Кадар, і склад 
якого було затверджено в Москві. Незабаром прозвучала остання промова по радіо прем’єр-
міністра революції Імре Надя: «Сьогодні на світанку радянські війська почали наступ на нашу 
столицю з тією очевидною метою, щоб повалити законний та демократичний уряд Угорщини. 
Наші війська ведуть бій. Уряд на місці. Я повідомляю це угорському народу та міжнародній 
спільноті!»

Радянський Союз мобілізував проти Угорщини настільки потужну, нищівну армію, що в угорців не 
залишилось жодних шансів на військовий опір. Радянським військам, які заполонили  територію 
Угорщини, протистояли тільки озброєні стрілецькою зброєю «пештські хлопці» і декілька груп 
готових до всього революціонерів.



ОЗБРОЄНІ ГРУПИ БУДАПЕШТА
«Пештські хлопці» вже 24 жовтня почали облаштовувати свої позиції в добре захищених, 
стратегічно важливих точках міста. В Буді перші великі центри протистояння виникли 
на площі Сена та на прилеглій території, а також на площі Жіґмонда Моріца. В Пешті 
озброєні групи були сформовані в районах Йожефварош, Ференцварош та на околицях міста. 
Найпомітніші з них діяли у провулку Корвін, на вулиці Тюзолто та на площі Барош.

В цих озброєних групах переважно була молодь, яку називали «пештськими хлопцями»: 
різноробочі, шахтарі, учні профтехшкіл та училищ, студенти, які взяли в руки зброю для того, 
щоб вибороти незалежність своєї Батьківщини. Озброєні групи підтримувала вся країна: на 
їхню допомогу поспішали студенти медичних навчальних закладів та середній медперсонал, 
інші забезпечували провізію, або допомагали в інший спосіб. Після перемир’я 28 жовтня 
чимало повстанців записалися до Національної гвардії – правоохоронного органу революції.

Члени озброєних груп, які виникали спонтанно, швидко проходили процес злагодження і часто 
досягали серйозних результатів в боях. Вони завдавали радянським військам важких втрат 
навіть після початку загального наступу 4 листопада. Жертву, принесену ними за революцію, 
записано до найяскравіших розділів історії угорського народу.

«Перед кінотеатром «Корвін» стояла будівля, яка тоді вже була зруйнована. Ця будівля слугувала укриттям. Зі 
сторони площі Борарош наближались два російських танки. З-під укриття розваленої будівлі ми жбурнули у танки 
пляшки з бензином і стріляли по ним з гвинтівок, тому що тільки так могли їх підпалити.»

Міклош Кецол

«Молоді та сповнені ентузіазму революціонери, які відмінно засвоїли партизанську боротьбу, розосередились на 
дахах і бентежать танки постійним вогнем з під’їздів. Хлопці неймовірно хоробрі.»

Газета «Непсава», 2 листопада 1956 року

«Бої весь час – від самого початку – мали тільки оборонний характер, ми жодного разу не були ініціаторами. Ми 
обороняли частину міста. [...] Коли нас атакували, ми захищались усіма силами до останнього.»

Іштван Андял

«В день мого звільнення я пішов у провулку Корвін, і приєднався до тамтешньої озброєної групи повстанців. Як 
виявилось, найзапекліші бої між озброєними угорськими повстанцями, борцями за незалежність та атакуючими 
радянськими військами під час революції відбувалися саме в районі провулка Корвін.»

Єно Шуйанські

«Притягнули велику гармату і сказали, що я буду тим, хто подаватиме снаряди до гармати. При першому пострілі 
гармати мені здавалося, що я оглухну. Мені надовго заклало вуха. Я був там чотири дні. Ми стояли там і чекали, коли 
з’являться танки, і завдали їм перцю. Багатьох з них було знищено, уздовж вулиці Улльоі, всі вони були вигорілі.»

Ласло Алмаші



Бакош Дюлане Шалаберт Ержебет 
(1930–1958)
м. Будапешт, XIII-й район, VII-й район 
та VIII-й район
Озброєна революціонерка, з самого 
початку революції брала участь в 
збройних сутичках. Страчена.

Іштван Андьал (1928–1958)
м. Будапешт, IX-й район
Керівник озброєної групи, яка діяла 
по вул. Тюзолто. Страчений.

Ласло Балаш-Пірі (1935–)
м. Будапешт, VIII-й район
Озброєний революціонер, член 
гвардії Будапештського медичного 
університету. Засуджений до ув’язнення.

Лайош Ач (1938–1959)
м. Будапешт, VIII-й район та VII-й 
район
Озброєний революціонер, після 
придушення революції продовжував 
опір. Страчений.

Роберт Бан (1934 – 1957)
м. Будапешт, II-й район
Заступник командира озброєної групи 
на площі Сена, пізніше став керівником 
збройного загону під назвою 
«Шахтарська бригада». Страчений.

Янош Барань (1930–1959)
м. Будапешт, IX-й район
Керівник озброєної групи на вулиці 
Томпа. Страчений.

Арпад Брусняі (1924–1958)
м. Веспрем
Голова Веспремської обласної 
революційної ради. Страчений.

Ґабор Бошняк (1930–1958)
м. Будапешт, VII-й район та VIII-й район
Озброєний революціонер, один з 
керівників відділення озброєної 
групи на вулиці Пратер. Страчений.

Ференц Чізмаді (1932-1958)
м. Будапешт, XIII-й район
Командир озброєної групи в Андялфолд, 
яка сформувалась на перехресті шосе 
Ваці та струмка Ракош. Страчений.

Еміл Діера (1925–2013)
м. Будапешт, IX-й район
Озброєний революціонер, 
військовослужбовець, один із захисників 
казарми «Кіліан».

Ґабор Ділінко (1929–2014)
м. Будапешт, VIII-й район
Озброєний революціонер, член озброєної 
групи у провулку Корвін. Засуджений до 
ув’язнення.

Тібор Фейеш Йожеф (1934–1959)
м. Будапешт, VIII-й район
Озброєний революціонер, член озброєної 
групи у провулку Корвін. Страчений.

Аттіла Ґерец (1929–1956)
м. Будапешт, VIII-й район
Озброєний революціонер, після звільнення 
з в’язниці, приєднався до повстанців як 
колишній політичний в’язень. Загинув в боях.

Дежо Дярматі (1927–2013)
м. Мельбурн
Голова революційного комітету олімпійської 
команди, член збірної з водного поло. 
Емігрував, але у 1958 році повернувся додому.

Гаврила Белане Каталін Штікер (1932–1959)
м. Будапешт, VIII-й район
Озброєна революціонерка, член озброєної 
групи у провулку Корвін. Страчена.

Іштван Горват (1936–1957)
м. Будапешт, IX-й район та XXI-й район
Озброєний революціонер, нацгвардієць. 
Страчений.

Петер Мансфелд (1941–1959)
м. Будапешт, II-й район
Революціонер, член озброєної групи 
на площі Сена, після придушення 
революції був членом збройного 
формування. Страчений.

Аттіла Надь (1933–1992)
Мішкольц
Заступник голови Ради робітників у 
Боршодській області. Засуджений до 
ув’язнення.

Дюла Нове (1938–2013)
м. Будапешт, VIII-й район
Озброєний революціонер, член озброєної групи 
у провулку Корвін. Засуджений до ув’язнення.

Ласло Нікельсбурґ (1924–1961)
м. Будапешт, VII-й район
Один з командирів озброєної групи 
на площі Барош. Страчений.

Дьордь Тівадар-Корой (1928–2013)
м. Будапешт, XIX-й район
Лейтенант угорської армії, командир 
кішпештського загону національної 
гвардії. Засуджений до ув’язнення.

Дюла Обершовскі (1927–2001)
 м. Будапешт
Журналіст, редактор, один з 
організаторів мовчазного протесту 
23 листопада та жіночого протесту 4 
грудня. Засуджений до ув’язнення.

Ласло Олтвані (1915–1996)
м. Будапешт, XX-й район
Командир пештержебетської 
озброєної групи. Емігрував.

Антал Палінкаш-Паллавічіні
(1922–1957)
Ретшаґ
Голова Революційної військової ради 
ретшаґського танкового полку , майор 
угорської армії. Страчений.

Лайош Перчі (1911–1958)
м. Будапешт, III-й район
Озброєний революціонер, майор угорської 
армії, один з командирів бойовиків в 
замку Шмідта в Старій Буді. Засуджений 
до ув’язнення. Страчений.

Ілона Салонтаі-Ковач (1940–)
м. Будапешт, VIII-район
Озброєна революціонерка, яка 
зберегла прапор озброєної групи у 
провулку Корвін. Емігрувала.

Секей Дежоне Шебештьен Марія (1935–)
м. Будапешт, IX-й район
В якості медсестри долучалась до 
надання допомоги пораненим, учасник 
жіночого протесту 4 грудня. Засуджена до 
ув’язнення.

Аттіла Сіґеті (1912–1957)
м. Дьор
Голова Тимчасової національної ради м. 
Дьор, згодом голова Національної ради 
Задунайського регіону. Перед початком 
слухання його справи в суді вчинив 
самогубство.

Ілона Тот (1932–1957)
м. Будапешт, VII-й район
Одна з учасниць політичного протистояння 
в лікарні на вулиці Шандора Петерфі, 
надавала допомогу пораненим, будучи 
лікарем-практикантом. Страчена.

Золтан Собоня (1909–1958)
Яношгалма
Секретар яношгалмського революційного 
комітету, організатор, згодом керівник 
акцій місцевого повстанського руху. 

Марія Вітнер (1937–)
м. Будапешт, VIII-й район
Озброєна революціонерка, член 
озброєної групи у провулку Корвін. 
Засуджена до ув’язнення.

Ласло Вереб (1935–1959)
Тьорокбалінт
Нацгвардієць, солдат-строковик, який 
дезертирував. Страчений.

Іштван Ваґнер (1936-1985)
м. Будапешт, IX-й район
Командир озброєної групи на вулиці 
Берзенцеі. Емігрував.

Пер Олаф Чонґоваі (1930–2005)
м. Будапешт, IX-й район
Один з командирів озброєної групи, 
яка діяла по вул. Тюзолто. Емігрував.

Єно Далмаді (1937–)
м. Будапешт, III-й район
Озброєний революціонер, військовослужбовець, 
один з керівників озброєних повстанців в 
замку Шмідта в Старій Буді. Засуджений до 
ув’язнення.

Ласло Іван-Ковач(1930–1957)
м. Будапешт, IX-й район
Один з командирів озброєної групи у 
провулку Корвін. Страчений.

Пал Кабелач (1937–)
м. Будапешт, VIII-й район та IX-й район
Озброєний революціонер, член 
озброєної групи у провулку Корвін, а 
потім на вулиці Томпа. Засуджений до 
ув’язнення.

Ґабор Карачонь (1935–2015)
м. Будапешт, V-й район
Член Революційного комітету 
Будапештського університету ім. Лоранда 
Етвеша, раніше брав участь в заснуванні 
будапештської Спілки студентів Угорщини. 
Засуджений до ув’язнення.

Пал Реміаш (1930–1958)
м. Будапешт, XX-й район
Лейтенант угорської армії, вступив у бій 
з радянськими військами біля пагорбу 
Юта. Страчений.

Ласло Реґеці-Надь (1925-)
м. Будапешт, V-й район
Був зв’язковим між Іштваном 
Бібо, Арпадом Ґьонцем та послом 
Великобританії. Засуджений до ув’язнення.

Карой Шорн (1931-)
м. Будапешт, XXI-й район
Керівник озброєної групи, яка 
сформувалась в Кірайердо. Емігрував.

Лайош Штайнер (1930-1958)
м. Будапешт, VII-й район
Командир озброєної групи на вулиці 
Ченґері. Страчений.

Янош Сабо (1897–1957)
м. Будапешт, II-й район
Керівник озброєної групи на площі 
Сена. Страчений.

Дюла Дандош (1938–1957)
Ніредьгаза
Керівник Революційної ради 
студентів. Застрелений на кордоні 
під час втечі.

Пал Коша (1921-1959)
м. Будапешт, IV-й район
Один з керівників Уйпештського 
революційного комітету, керівник 
збройного опору району. Страчений.

Тамаш Кішш (1934–)
Сеґед і Будапешт
Один із засновників Спілки студентів 
Угорщини, нацгвардієць. Засуджений 
до ув’язнення.

Ласло Переді (1943–1997)
м. Будапешт, VIII-й район
Озброєний революціонер, один з 
наймолодших членів озброєної групи у 
провулку Корвін. Під час боїв отримав 
поранення.

Ґерґей Понґрац (1932–2005)
м. Будапешт, VIII-й район
Один з командирів озброєної групи у 
провулку Корвін. Емігрував.

 Мартон Райкі (1901–1959)
м. Будапешт, IV-й район
Один з керівників уйпештського 
Революційного комітету, 
співзасновник Християнської партії. 

 НАШІ ГЕРОЇ
«Ми впіймали 690 осіб. Найстаршому з них було 28 років. 14-18 річних дітей ми знаходили сотнями.»

Ласло Фйолдеш, Центральне керівництво Партії угорських трудящих, 26 жовтня 1956 року

«Ми марно проганяли додому молодих, 12-13 річних дітей, вони не йшли.»
Ґерґей Понґрац

«Більшість молоді не мала ще й 18-ти років. Вони втекли з дому, щоб приєднатись до борців за незалежність. Бруківку 
всього Кільця було вкрито їх тілами. Їхня кров зливалася з потоками дощу, але навіть тоді вони міцно притискали до себе 
зброю.»

Видання «Іґозшаґ», 30 жовтня 1956 року



НАШІ ЗАГИБЛІ
Під час революції та національно-визвольної боротьби поранення отримали близько 20 тисяч 
осіб, більше двох з половиною тисяч загинули, з них біля двох тисяч в Будапешті, приблизно 
200 тисяч осіб були вимушені залишити свою Батьківщину. В перші дні листопада радянські 
органи заарештували близько 5 тисяч осіб, з яких 860 – військовиків, студентів, неповнолітніх 
хлопців та дівчат – в якості військовополонених інтернували до Радянського Союзу.

Майже половину загиблих під час революції та боротьби за незалежність становили вихідці 
з «пештських хлопців». В результаті боїв, через одинадцять років після завершення 
Другої світової війни Будапешт знову лежав у руїнах. Особливо великої шкоди було завдано 
центральним частинам районів Йожефварош та Ференцварош. Найбільше постраждали 
провулок Корвін, площа Луйзи Блага та VIII-й район, Йожефварош. Серйозних пошкоджень 
зазнала і площа Жіґмонда Моріца. Після 1956 року через масштабні руйнування деякі будівлі 
відновити було неможливо. Де- не-де сліди від куль досі свідчать про героїзм революціонерів.
«Сьогодні вечір загиблих: вечір героїв і мучеників.»

Студентська молодь, 2 листопада 1956 року

«Будапешт. Це слово вже не назва міста. Сьогодні Будапешт – синонім героїзму.»
Іштван Оркень

«[25 жовтня] ми прокинулись від гарматних пострілів і гуркоту танків. Перед будівлею, тут на вулиці Варошгаз також 
стояв танк. Ми спустились і пройшлись по місту: Кільце Музеум, вулиця Улльої, Велике Кільце, скрізь ми бачили 
понівечені будинки, мертвих молодих людей на вулицях, розчавлених танками людей на дорогах. Бачили як угорців, 
так і росіян.»

Іштван Андял

«Раптом з даху будівлі Міністерства сільського господарства роздалися автоматні черги. Скоріш за все вони 
стріляли у натовп. Люди почали розбігатися хто куди. Танки обстрілювали лежачих людей з важких кулеметів. Всюди 
розлітались фрагменти тіл та голови. Коли вони замовкли, ми вийшли до поранених. А тоді знову почали стріляти, я 
вхопив одного пораненого, то була дитина, років десять, вона померла прямо на моїх руках.»

Д-р Берталан Андрашфалві

«На площі було повно загиблих. Ще більше їх лежало на бруківці. Ми обійшли пам’ятник Ракоці. Найбільше людей 
лежало там. Була серед них одна дуже гарна молода дівчина. Їй могло бути років двадцять. Зі свіжо вимитим 
волоссям. Було приголомшливо, як легкий вітерець здіймав її волосся.»

Янош Меслені
«На початку вуличних боїв росіяни стояли біля Октогону і одна старенька хотіла перейти вулицю Андраші. Ми її 
вмовляли не йти. А вона питала: «А чому ні»? А ми їй сказали що там біля Октогону – росіяни. А вона: «Але ж я 
завжди ходжу цим маршрутом». Вона пішла, і по ній відкрили вогонь. Стріляли з гармат.»

Ґеза Дамоші



РОЗПРАВА
З революціонерів багато хто протримався аж до середини листопада. Але перемогти в 
нерівному бою в них не було жодних шансів. Повстанців заарештували. Уряд Кадара, який 
опирався на радянські війська, усіма можливими засобами намагався придушити тих, що 
протестували проти реставрації комуністичної диктатури.

За два тижні свободи угорське суспільство сплатило величезну ціну. Режим Кадара жорстоко 
помстився за 1956-й рік. Розправа і терор були безпрецедентними в історії Угорщини. Було 
введено військово-польовий суд, так званий штатаріум. Вікову планку смертної кари опустили 
до 16 років. На підставі цієї норми був засуджений до смертної кари та страчений серед інших 
Петер Мансфелд. До кінця 1961 року близько 22 тисячі осіб отримали більший або менший 
строк ув’язнення. 229 борців за незалежність було страчено, 13 тисяч – інтернували. Амністія, 
яка вступила в дію у 1963 році в результаті міжнародного тиску, виявилась не повною. 
«Пештські хлопці», які уникнули смертної кари, після виходу з в’язниці – так само, як і інші 
революціонери – не могли продовжувати своє навчання. Їм важко було знайти заробіток, який 
відповідав їх здібностям. Героїв та і їх родин чекали затаврування, стеження та переслідування, 
влада усіма можливими способами намагалась стерти пам’ять про їх героїчні подвиги. Влада 
аж до зміни політичної системи говорила про «контрреволюцію», коли нарешті 16 червня 1989 
року урочистим перепохованням Імре Надя та інших мучеників ми поховали комунізм, режим 
Кадара, а разом з ним і диктатуру. Після зміни політичної системи, перший вільно обраний 
угорський парламент у 1990 році прийняв закон про історичне значення революції 1956 року.

«Суддя у (в’язниці) Марко спитав у підсудного: «Як так 
сталося, що Ви, як комуніст зі стажем, приєднались 
до фашистської потолочі?» Підсудний Йожеф Пендлі 
(Божо) підскочив і закричав: «Зі мною перестали 
розмовляти як з людиною, тому в мене не залишалось 
іншого вибору, я взяв в руки зброю!» Після цього він 
зімітував автомат і випустив у суддю уявну чергу – Ра-
та-та-та-та-та!»

Ґабор Карачонь

«Незабаром, після 
4 листопада почали 
поширюватися чутки про 
факти депортації, серед 
депортованих були ватажки 
студентів та робітників, 
однак більшість нещасних, 
яких загнали у вагони, які до 
Радянського Союзу, були з 
пересічних молодих і не дуже 
молодих громадян.»

Ендре Мартон

«Мене декілька разів побили. Звинувачення було 
таким: озброєне повстання з метою повалення 
Народної Республіки. Я був засуджений до смертної 
кари. Гаврила Белане Каталін Штікер була моєю 
подругою вже під час революції, ми були разом в 
камері смертників. Для мене було справжнім шоком, 
коли її вивели повісити.»

Марія Вітнер

«Рано вранці я вийшла 
трохи на острів Марґіт 
щоб прогулятись, і коли 
вже поверталась, мене 
чекав мій батько, який 
сказав: Едіна, тебе 
шукали співробітники 
держбезпеки. Зникни.»

Едіна Космовські

«Я отримав поранення. Мене оперували тричі, спочатку 
я лежав у лікарні по вулиці Ваш, а потім в лікарні Сікла, 
звідки 26-го числа вранці прийшов додому, а після 
обіду мене вже забрали. Я не постав перед військово- 
польовим судом, натомість мене добряче помучили. 
Уявіть собі, в усьому Марко я був один. Я був перший, 
кого вони заарештували. Різдво і Новий рік я провів 
там. Спочатку мені дали 8 років, потім 15, а пізніше я 6 
місяців сидів один серед смертників. Це був кінець. А 
тоді у ’63-му я вийшов по указу про велику амністію.»

Вільмош Вайнгард

«Ми закликали воюючих припинити боротьбу. 
Не всі нас послухались. Їх ми були вимушені 
знищити за допомогою зброї.»

Янош Кадар

«Я сказала, що це була революція. Мене перевели до 
держбезпеки, де мене рік протримали в карцері. Мене 
два рази били: одного разу мені вибили зуби, і одного 
разу відбили нирки.»

Ласлоне Штанцел



ВІДПОВІДАЧІ
Голова Президії 

Угорської Народної 
Республіки

Іштван Добі (1898–1968)
голова Президії (1952–1967)

Янош Кадар (1912–1989)
голова Ради міністрів
(1956–1958, 1961–1965)

Ференц Мюніх (1889–1967)
заступник голови Ради міністрів (1956–
1958), голова Ради міністрів (1958–1961)

Іштван Антош (1908–1960)
міністр фінансів (1957–1960)

Антал Апро (1913–1994)
міністр промисловості (1956–1958), 
віце-прем’єр-міністр (1957–1971)

Члени уряду

Валерія Бенке (1920–2009)
міністр освіти (1958–1961)

Бела Біску (1921–2016)
міністр внутрішніх справ (1957–1962)

Лайош Цінеґе (1924–1998)
генерал-полковник, міністр оборони 
(1960–1984)

Імре Дьоґеі (1912–1964)
міністр сільського господарства 

Єно Фок (1916–2001)
віце-прем’єр-міністр (1961–1967)

Лайош Фегер (1917–1981)
віце-прем’єр-міністр (1962–1974)

Імре Горват (1901–1958)
міністр закордонних справ (1956–1958)

Пал Ілку (1912–1973)
міністр освіти (1961–1965)

Дюла Каллаі (1910–1996)
міністр освіти (1956–1958)

Іштван Кошша (1904–1965)
міністр фінансів (1956–1957)

Пал Лошонці (1919–2005)
міністр сільського господарства 
(1960–1967)

Дьордь Марошан (1908–1992)
державний міністр (1956–1960)

Ференц Незвал (1909–1987)
міністр юстиції (1957–1966)

Режо Ньерш (1923–)
міністр фінансів (1960–1962)

Янош Пап (1925–1994)
міністр внутрішніх справ (1961–1963)

Янош Петер (1910–1999)
міністр закордонних справ (1961–1973)

Ґейза Ревес (1902–1977)
генерал-полковник, міністр оборони 
(1957–1960)

Шандор Ронаі (1892–1965)
міністр торгівлі (1956–1958)

Ендре Шік (1891–1978)
міністр закордонних справ (1958–1961)

Члени Політбюро 
Угорської 

соціалістичної 
робітничої партії 

(УСРП)

Шандор Ґашпар (1917–2002)
член Політбюро УСРП (1962–1987)

Карой Кіш (1903–1983)
член Політбюро УСРП (1956–1962)

Золтан Комочін (1923–1974)
член Політбюро УСРП (1962–1974)

Дежо Немеш (1908–1985)
член Політбюро УСРП (1957–1980)

Міклош Шомоді (1896–1980)
член Політбюро УСРП (1957–1966)

Іштван Сірмаі (1906–1969)
член Політбюро УСРП (1962–1969)

Лайош Дюрко (1912–1979)
генерал-майор, член Центрального 
комітету УСРП (1959–1962)

Шандор Ноґраді (1894–1971)
генерал-полковник, член Центрального 
комітету УСРП (1957–1971)

Дюла Уста (1914–1995)
генерал-лейтенант, член Центрального 
комітету УСРП (1956–1966)

  Голова
Верховного суду

Д-р Йожеф Домокош (1890–1978)
голова Верховного суду (1954–1958)

Мігай Янер-Бакош (1912–1996)
суддя військового трибуналу, голова 
Верховного суду (1958–1963)

Генеральний прокурор

Д-р Ґеза Сенаші (1919–1979)
генеральний прокурор (1956–1975)

ВІДПОВІДАЛЬНІ 
ЗА ВТРУЧАННЯ 

РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬК

Ерно Ґеро (1898–1980)
перший секретар Центрального 
керівництва Партії угорських 
трудящих (18 липня 1956 року – 25 
жовтня 1956 року)

Андраш Геґедюш (1922–1999)
голова Ради міністрів (18 квітня 1955 
року – 24 жовтня 1956 року)

Члени Центрального 
комітету Угорської 

соціалістичної робітничої 
партії (УСРП)

Дьордь Ацел (1917–1991)
член Центрального комітету УСРП
(1956–1989)

Ференцне Червенка (1918–2010)
член Центрального комітету УСРП 
(1957–1988)

Ласло Фолдеш (1914–2000)
член Центрального комітету УСРП 
(1956–1970)

Микита Сергійович Хрущов (1894–1971)
генеральний секретар Комуністичної 
партії Радянського Союзу (1953–1964)

Булганін Микола Олександрович (1895–1975)
голова Ради міністрів Радянського 
Союзу (1955–1958)

Первухін Михайло Георгійович (1904–1978)
заступник голови Ради міністрів 
Радянського Союзу (1955–1957)

Іван Олександрович Сєров (1905–1990)
генерал-майор, голова КДБ (1954–1958)

Жуков Георгій Костянтинович (1896–1974)
маршал, міністр оброни Радянського 
Союзу (1955–1957)

Шепилов Дмитро Трофимович (1905–1995)
міністр закордонних справ 
Радянського Союзу (1956–1957)

Іван Степанович Конєв (1897–1973)
маршал, головнокомандувач 
Об’єднаних Збройних Сил 
Варшавського Договору (1956–1960)

Юрій Володимирович Андропов 
(1914–1984)
посол Радянського Союзу в 
Будапешті (1954–1957)

Аристов Аверкій Борисович 
(1903–1973)
секретар Центрального комітету 
Комуністичної партії Радянського 
Союзу (1955– 1960)

Брежнєв Леонід Ілліч (1906–1982)
секретар Центрального комітету 
Комуністичної партії Радянського 
Союзу (1956– 1957)

Фурцева Єкатерина Олексіївна
(1910–1974)
член Президії Центрального 
комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу (1956–1957)

Каганович Лазар Мойсеєвич 
(1893–1991)
член Президії Центрального 
комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу (1952–1957)

Мікоян Анастас Іванович
(1895–1978)
член Президії Центрального 
комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу (1935–1966)

Маленков Георгій Максиміліанович 
(1902–1988)
член Президії Центрального 
комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу (1937–1957)

Молотов Вячеслав Михайлович 
(1890–1986)
член Президії Центрального 
комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу (1926–1957)

Поспєлов Петро Миколайович 
(1898–1979)
секретар Центрального комітету 
Комуністичної партії Радянського 
Союзу (1953– 1960)

Сабуров Максим Захарович 
(1900–1977)
член Президії Центрального 
комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу (1952–1957)

Суслов Михайло Андрійович (1902–1982)
член Президії Центрального комітету 
Комуністичної партії Радянського 
Союзу (1955–1988)

Ворошилов Климент Єфремович 
(1881–1969)
маршал, голова Президії Верховної 
Ради Радянського Союзу (1953–
1960), Член Президії Центрального 
комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу (1926– 1960)

Соколовський Василь Данилович (1897–1968)
маршал, головнокомандувач, начальник 
генштабу Збройних сил СРСР (1952– 1960)

Поради

угорці



«Ми навіть не знали, котра година, і який сьогодні день. Ми 
не чули новин, тому усно передавали звістки про події.»

Йожеф Надідаї

«Боже, яке чудове і піднесене відчуття бути угорцем в 
цей момент!»

Видання «Модьор Сободшаґ», 3 листопада 1956 року

«У вітрині аптеки висить звернення: Чистота нашої 
революції дозволяє таким чином збирати кошти для 
родин наших мучеників. Щосекунди в ящик падають 
нові монети. Мабуть, немає такої людини, яка б не 
закинула своє маленьке пожертвування. Як і немає 
таких, які б торкнулись них грішними руками.»
Видання «

Модьор Сободшаґ», 3 листопада 1956 року

«На честь пам’яті наших революціонерів, які героїчно 
загинули в боях, в четвер ввечері хай кожен покладе у вікна 
квіти і свічку!»

(листівка)

«Вивісьте національний прапор!»
(листівка)

«Поки радянські війська тут, боротьба за незалежність і 
забастовка триватимуть!»

(листівка)

«Крадіжок немає! Було розбито вітрини декількох 
магазинів, де був телефон. І хто дзвонив, залишав там за 
це жетони і гроші. Настільки чистою була ця революція.»

Шандор Сабо

«Через обстріли скло багатьох вітрин розбилось. Декілька 
вітрин стояли порожніми, а в середині повідомлення, 
написане від руки: «Товар передано двірнику». 
Дехто додав навіть перелік, а папірець був ретельно 
підписаний.»

Ендре Мартон

«Я спустився в магазин, щоб купити продукти до сніданку. 
Ніде не було поліції, але вулиці були повні метушливими 
людьми, які обговорювали нічні події.»

Золтан Ґегер

«Юлія працювала на уйпештському текстильному заводі. 
Вона жила з батьками, які самі були робітниками на заводі. 
Вона носила чоловічі штани і чоботи, більші на декілька 
розмірів. «Так, я хочу танцювати у рожевому платті» – 
говорила вона – «Я ніколи не мала можливості танцювати. 
На заводі і вдома завжди було надто багато роботи.» Юлія 
загинула в боях, обороняючи казарму “Кіліан”.»

Ендре Мартон



ПАРИЖ

КЕЛЬН
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ВАРШАВА

«Хоча угорську революцію змогли 
придушити, але їм не вдалось 
винищити з серця угорського 
народу прагнення до свободи. 
І хоча радянські танки силою 
придушили угорську революцію, 
жага до свободи далі жило в 
людях, і у 1989 році Угорщина 
першою в Європі перетворилася 
з комуністичної країни на 
демократію. Історія угорського 
народу ясно показало: свободу 
можна затримати, але від неї 
неможливо відмовитись.» 

Джордж В. Буш, 2006

«Прагнення до свободи угорців 
охопило й решту східно-європейських 
країн, і поразка врешті-решт призвела 
до перемоги над комуністичною 
системою в 1989 році.»

Гельмут Коль, 2006

«Угорська кров є настільки 
високою цінністю для Європи 
і для свободи, що ми повинні 
берегти кожну її краплину.»

Альбер Камю, 1957

 1956 І СВІТ

«Угорська революція є початком кінця комунізму.»
Мілован Джілас , 1956

«Не було хаосу, не було пограбувань, не було 
мародерства. Не було навіть масових вбивств з 
мотивів помсти. Публічне повішення декількох 
офіцерів Органу державної безпеки свідчило 
про надзвичайну стриманість і обачність. 
Замість влади люмпенізованої потолочі майже 
одразу, одночасно з повстанням утворились 
революційні та робітничі ради. Обрання та 
функціонування цих рад були найяскравішою 
ознакою розквіту демократії та свободи проти 
диктатури і тиранії.»

Ганна Арендт, 1958

«Вони запалили вогонь надії та 
зразковості, який ніколи не можна 
загасити. Революція була для угорців 
істинною революцією, в якій вони вели 
боротьбу заради самих себе. Угорська 
революція назавжди спростувала 
твердження комунізму, за яким ця 
ідеологія служить людям, і показала 
світу, що хоробрість все ще існує, і нею 
можна перемогти несправедливість.»

Рональд Рейган, 1986

«Трагедія 1956 року назавжди залишиться ганьбою 
радянської системи, яку неможливо змити.»

Борис Єльцин, 1992


