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Upprorsmän utanför hemliga polisens 
förläggning på Köztársaság tér VIII
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Vandring i upprorets spår
Den första delen av vandringen till de platser i Budapest som var 
centrala i slutet av oktober 1956 är en lätt promenad i stadskläder och 
tar ett par timmar. Den andra och avslutande delen, också den tar ett 
par timmar, genomförs gärna i stadskläder men här bör skorna vara 
väl intrampade och drivet i stegen något högre. 

 

Den riktige entusiasten startar förstås nere vid Tekniska universi-
tetet mellan Petőfi híd och Szabadság híd på budasidan och vandrar 
längs floden ända upp till Batthyány tér I där vi andra har väntat ett tag 
nu. Upp till starten på Bem tér II är det fem kvarter. 

 Vi vandrar Fő u. II söderut och kommer strax in på Nagy Imre tér 
II. Det stora monumentala huset i torgets norra sida, som fyller upp 
hela kvarteret norrut, är militärdomstolen. Härinne hölls Nagy Imre 
och hans närmaste krets fångna i specialbyggda isoleringsceller från 
november 1956 fram till, och över, rättegången i juni 1958. Här uttalades 
dödsdomarna och härifrån fördes de dömda till centralfängelset uppe 
vid Új köztemető där de avrättades och begravdes 16 juni 1958.

 Bem tér II är idag en av biltrafik sönderskuren och stökig plats. 
Den 23 oktober 1956 på eftermiddagen samlades här över 30 000 
människor för att i första hand visa solidaritet med det polska folket 
som under Gomulka framgångsrikt hade rest sig mot den sovjetiska 
övermakten. (Bem Apó, som statyn föreställer, var en polsk general 
som kämpade på ungrarnas sida under upproret mot Habsburgarna 
1848). I andra hand ville man här läsa upp de sexton punkterna som 
skrivits av studenter natten innan. Punktlistan innehöll bland annat 
krav på att de ryska soldaterna skulle lämna Ungern, att Nagy Imre 
skulle återinsättas som premiärminister samt allmänna krav på större 
politisk frihet. Vid femtiden började demonstranterna röra sig och 
med fyrtio personer i bredd började vandringen över Margit híd mot 
parlamentet på Kossuth tér V.

 Så fort vi har kommit över bron tar vi till höger, sneddar ner genom 
parken och hamnar på Széchenyi rakpart V. Det första huset på gatan 
med nummer 19 var 1956 inrikespolisen ÁVH:s högvarter. ÁVO, 
som var det gamla namnet och som fortfarande användes i folkmun, 
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var den hatade och fruktade säkerhetspolisen som under åtta års tid 
hade terroriserat alla motståndare, verkliga och inbillade, till den 
stalinistiska regeringen.

 Väl framme vid parlamentet 
stannar vi till vid den norra 
gaveln. Där på balkongen talade en 
motvillig Nagy Imre till folkmassan 
som nu uppgick till över 200 000 
människor. På torgets östra sida låg 
då jordbruksdepartementet, idag 
heter platsen utanför Vértanúk tere V 

vilket betyder Martyrernas torg. Här 
finns symboliska kulor i väggen som 
ett minnesmärke över den blodiga 
torsdagen 25 oktober då 75 personer 

dödades och 282 personer skadades vid skottlossning där ryska tanks 
och ÁVO-soldater på taken deltog. Det är fortfarande inte säkerställt 
vilka som sköt på vilka. I den lilla parken i det sydöstra hörnet finns 
en bronsstaty som föreställer Nagy Imre. Det är nästan omöjligt att 
undvika att gå och ställa sig bredvid honom på bron.

 Folkmassan delade så småningom upp sig och tågade mot olika 
ställen i staden. Vi går först upp till Magyar Rádió på Bródy Sándor 
u. VIII. Eller går förresten, vi åker väl metró? Hållplatsen är ju just 
precis här. Tre kvarter rakt söderut i huset med adress Akadémia u. 
17. V låg partihögvarteret där kommunistiska partiets centralkommitté 
höll till och där Nagy Imre hade sitt kontor de första dagarna innan han 
flyttade in i parlamentshuset. 

Till minne av offren för den 
blodiga torsdagen 25 oktober 
1956 från de överlevande

Magyar Rádió då och nu
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Åk till hpl. Astoria och vandra Múzeum körút VIII söderut ett par 
hundra meter till Bródy Sándor u. VIII. Sväng in vänster och gå två 
kvarter så kommer du fram till radiohuset. Här på den trånga gatan 
startade de egentliga oroligheterna. Här dödades den första människan 
och här började striderna på riktigt.

 Nu fortsätter vi vår vandring och rör oss rakt österut på Bródy 
Sándor u. VIII, ända fram till och över József körút VIII. Gå fram till 
saluhallen, sväng vänster och därefter höger in på Bérkocsis u. VIII. Gå 
gatan fram fem kvarter till sydvästra hörnet av Köztársaság tér VIII. 
Härinne på torget i huset som ligger i norra änden hände avskyvärda 
saker på upprorets sjunde dag. Inför journalister och fotografer 
lynchade och avrättade folkmassan ÁVO-män som barrikaderat sig 
inne i huset. Man hade observerat en lastbil fullastad med matvaror 
avsedda för inrikestrupperna i huset. En provokation då staden i övrigt 
led brist på matvaror i det kaotiska läget. 

 Vandra valfri väg västerut till Blaha Lujza tér VIII. Här låg, mitt 
emot den amerikanska snabbmatsrestaurangen, inne på det idag öppna 
torget, den regeringstrogna tidningen Szabad Néps redaktionshus. 
Demonstranterna ville ha sina sexton punkter införda i tidningen och 
därför vandrade de hit. Idag finns huset inte kvar, här är nu ett öppet 
torg men hörnhuset mot József körút VIII ligger ungefär på samma 
plats där tidningen låg. Hit släpades också delar av den nedplockade 
Stalinstatyn uppe vid stadsparken.

Nu börjar den här första delen av vandringen närma sig sitt slut, 
det finns en geografisk hållpunkt kvar. Hoppa på spårvagn 4 eller 
6 och åk ned till korsningen Ferenc körút IX och Üllői út VIII. Gå 
tvärs över gatan och in på Corvin köz VIII. Där rakt framför dig ser du 

Corvin köz då ...och nu
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biografen. Här i kvarteret stod de allra hårdaste striderna och här 
pågick striderna som längst. Det finns gott om minnesmärken överallt 
härinne. 

Det fanns betydande grupper av stridande på gatorna och gränderna 
i grannskapet, till exempel på Kisfaludy u. VIII som går upp rakt 
norrut alldeles bakom biografen. Dessa små och trånga gränder var 
optimala att lura in de ryska stridsvagnarna i. Här var det lätt att 
oskadliggöra enstaka stridsvagnar genom att springa fram och kasta 
molotovcocktails rakt in i dem. 

Gå ut genom valvet i den södra änden. Där på andra sidan gatan ligger 
den stora Kiliánkasernen där Maléter Pál backade in sin stridsvagn i 
porten. En minnestavla finns där stridsvagnen stod. Även på Tűzoltó u. 
IX och Tompa u. IX alldeles bakom kasernen fördes intensiva strider.

 

Nu är den första, enkla, delen av promenaden slut. Vill du se mer fast 
ha det bekvämt kan du åka upp till Széna tér II och bese monumentet 
utanför Mammut. Vill du fullfölja vandringen så startar här del två.

Hörnet Kisfaludy u. och Práter u. då och nu

Kiliankasernen med 
Maléters stridsvagn

Kiliankasernen idag
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Fängelset och kyrkogården

Nu ska vi till fängelset där dödsdomarna verkställdes och där Nagy, 
Maléter och Gimes begravdes och fick ligga i fyra år. Därefter 
vandrar vi till den allra avlägsnaste delen av kyrkogården där de 
begravdes tillsammans med hundratals andra offer för strider och 
utrensningar. Från 1962 till 1989 låg de i omarkerade gravar i en 
igenväxt del av kyrkogården, nu ombyggd till en mycket vacker och 
sorglig plats.  

 

ta blå metró från hållplatsen 
hpl. Ferenc körút till ändstationen 
Kőbánya-Kispest och kliv där på buss 
202E. Gå av sju minuter senare fram-
för den huvudingången till kyrkogår-
den Új köztemető. Vandra nedåt en 
liten bit längs Kozma u. X. På högra 
sidan av gatan ligger ett stort modernt 
fängelse, det ser du på mängderna av 
taggtråd. Det gamla centralfängelset 
ligger på vänstra sidan av gatan, den 
sida du går på. Där, precis i början av 
huset efter den öppna platsen, finns in-

gången till minnesplatsen. Det 
är den lilla porten på muren 
där det står Portás. Som du ser 
är det öppet för besök tisdagar 
och torsdagar 10–15. Ring på 
klockan och strax kommer du 
att bli insläppt av en vaktmäs-
tare. Då kan du gå in i det lilla 
muséet och se dödscellerna, 

galgarna och platsen där de låg begravda, inlindade i tjärpapp och med 
ansiktena vända nedåt. Själva avrättningsmetoden var strypning och 
inte regelrätt hängning.
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 För att komma till gravarna och kyrkogårdens minnesplats går du 
in genom huvudingången till kyrkogården och vandrar rakt fram på 
huvudvägen en och en halv kilometer. Där borta i andra änden skyltas 
det med Parcella 301 som är ditt mål. Platsen ligger allra längst upp i 
östra, högra hörnet. Under vandringen dit blir det så småningom lätt att 
föreställa sig vilket skick gravplatsen var i innan upprensningen 1989.

Väl framme är det svårt att inte gripas av platsens tyngd. Monumentet 
med den öppna graven är starkt. Att vistas här den 1 november på 
Alla helgons dag, i skenet av tusentals levande ljus, är en oförglömlig 
upplevelse. Den 23 oktober, på årsdagen av upproret, är också tungt.

När du går tillbaka kan det vara intressant att ta en annan väg. Vandra 
rakt västerut förbi alla soldatgravar och snedda allteftersom nedåt så 
att du till slut når huvudingången igen. Hur lång tid det här tar beror 
förstås på hur snabb vandrare du är. Det är väldigt svårt att klara av 
promenaden fram och tillbaka på kyrkogården under en timme.

För att åka tillbaka in till stan finns ett par alternativ. Spårvagn 37 
knagglar fram så sakteliga längs en rätt deprimerande väg men låter 
dig vila ut ordentligt och tar dig ända in till Blaha Lujza tér VIII. 
Spårvagn 28 går till samma slutstation men trasslar sig igenom det 
möjligen något mer intressanta Kőbánya. Hugget som stucket.
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