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 ”I detta ögonblick insåg jag att jag skulle tvingas fatta ett beslut 
som skulle förändra mitt liv. När vi väl kommit till kasernen stod det 
klart för mig att de som kämpade för sin frihet inte var banditer, utan 
Ungerns lojala söner”.

 
 

Det är tiDigt på förmiDDagen torsdagen den 25 oktober 1956. Ett och 
ett halvt dygn har förflutit sedan de fredliga demonstrationerna över-
gick i väpnat uppror. Runtomkring i Budapest har illa organiserade, 
otränade och rädda ungdomar spontant samlats för att försvara sin 
stad mot de egna inrikestrupperna och sovjetiskt pansar som sedan 
några timmar finns i staden. Radiohuset, partiorganet Szabad Néps 
redaktion, järnvägsstationen Keleti pályaudvar och trafikknutpunk-
ten Széna tér II är i rebellernas händer. Ryska tanks har setts beskjuta 
och döda civilpersoner vid Nyugati pályaudvar. Bristen på vapen hos 
upprorsmännen är skriande trots att polischefen Kopácsi på tisdags-
kvällen beslutat sig för att öppna polisens vapenförråd. 

 Vid Kálvin tér V i Pest ligger Corvinbiografen. De trånga gatorna 
och gränderna i kombination med en bensinpump alldeles bakom 
bion gör området idealiskt för rebellkrigföring med molotovcocktails. 
Tvärs över gatan ligger Kiliánkasernen, uppförd i mitten av 
artonhundratalet av österrikarna för bevakning av staden. Då låg den i 
utkanten av stadskärnan, nu i centrum. Den här förmiddagen finns 900 
nyintagna rekryter samt mängder av vapen därinne, ett oemotståndligt 
faktum för de klent utrustade rebellerna i grannskapet. Vid elvatiden 
på förmiddagen nås försvarsministern av uppgifter om att rebeller 
har släppts in i kasernen. Han beslutar sig för att sända över några 
stridsvagnar för att ta kontroll över situationen och gör därmed sitt 
livs misstag. Han beordrar pansarmajoren Maléter Pál att utföra 
uppdraget. 

 Maléter promenerar till Försvarsdepartementet och kvitterar ut 
fem stridsvagnar och två pansarvärnskanoner och ger sig av mot 
Kiliánkasernen. Under färden studerar han noggrant ett flygblad med 
de sexton punkterna som han har förvarat ihopvikt i sin medlemsbok i 
det kommunistiska partiet. Väl framme beskjuts hans trupp av rebeller 
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inifrån Corvinpassagen som i det läget anser att den ungerska militären 
står på ryssarnas sida. Två man skickas ut för att rekognoscera. 

 Under tiden kommer några civilister fram till hans stridsvagn och 
stoppar in en ungersk flagga med utklippt hål genom en ventilationslucka 

i aktern. När spanarnas rapporter 
om att bara studenter, tonåringar 
och enstaka poliser finns inne i 

kasernen och Maléter 
ser döda kroppar av 
unga människor, en del 
nästan barn, på gatan 
beslutar han sig för att 
gå över på rebellernas 
sida. Han öppnar luckan 
till sin stridsvagn, håller 
upp den trasiga fanan 
och reser sig i hela sin 
längd och beordrar sina 

soldater att följa honom. Han backar 
in sin stridsvagn i huvudporten till 
kasernen där den kilas fast och blir 
stående ända till slutet.

 I sin rapport skriver han så här: ”Resultatet blev att jag informerade 
försvarsministern om att jag gått över till upprorsmännen.”

 
  

Före och under andra världskriget
 

UnDer 112 Dagar 1919 var Ungern en kommUnistisk stat, en sovjet. 
Kun Béla var partiordförande och landets ledare. En ”vit” kontrare-
volution besegrade de ”röda” och ett nationalistiskt, konservativt styre 
under amiral Horthy Miklós skulle komma att regera landet i tjugo-
fem år.

 Flera ur den besegrade kommunistiska gruppen flydde till 
Sovjetunionen och fick där en fristad. Under tjugo- och trettiotalen 
emigrerade ett flertal ungerska politiker på vänsterkanten till Sovjet där 
de levde i många år och i en hel del fall också blev sovjetmedborgare. 
Skolade i praktisk kommunism enligt Stalins modell skulle dessa 
”moskoviter” komma att spela en viktig roll i Ungerns moderna 

Maléter Pál stred på öst-
fronten och togs till fånga av 
ryssarna 1944 men bytte sida 
och stred som gerillasoldat 
med Röda armén under Bu-
dapests befrielse. Han var 
en av få som på sin uniform 
samtidigt bar medaljer från 
den ungersk/tyska armén och 
Röda armén. Över två meter 
lång, med ett mycket säreget 
personligt utseende och med 
sina underlydandes totala lo-
jalitet skulle han komma att 
bli upprorets symbolgestalt 
nummer ett. 
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historia under och, framför allt, efter andra världskriget.
 Efter första världskrigets slut blev Ungern, som stred på de förlorande 

axelmakternas sida, av med två tredjedelar av sitt territorium och halva 
sin befolkning. Detta skulle bli ett av skälen till att Ungern anslöt sig 
till Tyskland under andra världskriget. Hitler lovade att Ungern skulle 
få tillbaka sina förlorade territorier vilket man också fick i krigets 
första skede. Efter nederlaget vid Stalingrad 1943 vände krigslyckan 
för tyskarna. Röda armén avancerade västerut med den retirerande 
tyska armén framför sig. När Bulgarien och Rumänien besegrades fann 
Horthy situationen ohållbar och började förhandla med västmakterna 
om separatfred. När tyskarna fick reda på det invaderades Ungern i 
mars 1944.

 Under den här perioden vädrade ”moskoviterna” morgonluft och 
började planera för ett maktövertagande i det befriade Ungern. En 
del ungerska soldater som tillfångatagits på östfronten gick över 
till sovjetsidan och stred i Röda armén under fälttåget mot väst, för 
Ungerns befrielse. Somliga av dessa blev övertygade kommunister, 
andra inte.

 När Budapest i februari 1945 slutligen befriades, eller erövrades 
beroende på hur man ser det, fanns många av dessa ”moskoviter” med 
i det som skedde. De flesta av dem var helt okända i Ungern.

 
   

Efter andra världskriget
 

De tre första åren efter krigsslUtet präglades av politisk trötthet 
och olika samlingsregeringar. Bristande vana vid parlamentarisk de-
mokrati gjorde det politiska livet svajigt och osäkert.

 År 1948 bildades den ungerska folkrepubliken under ledning av 
Rákosi Mátyás, en hårdför ungersk kommunist som tillbringat många 
år i Sovjet och som styrde landet och partiet likt lärofadern Stalin. 
Enligt sovjetisk modell bildade Rákosi en politisk inrikespolis, ÁVH/
ÁVO, som med terror upprätthöll den kommunistiska diktaturen. 
Under de kommande åren fram till Stalins död 1953 skulle många 
människor helt oförskyllt hamna i de illa beryktade förhörslokalerna 
på Andrássy út 60 VI, idag omvandlat till ett museum, Terrorháza. 
Tortyr och avrättningar hörde till vardagen. Politiker kom och gick 
men Rákosi fanns hela tiden kvar i toppen.

 När Stalin dog 1953 kallades de tre ledande ungerska kommunisterna, 
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Rákosi, Gerő och Nagy Imre till Chrustjev i Moskva. Där befalldes 
Rákosi att stiga av tronen och dela makten med Nagy. ”Ingen jude har 
varit kung i Ungern och ingen ska bli det heller”, sa Chrustjev och avsåg 
Rákosi. Den närmaste tiden präglades av politisk handlingsförlamning. 
Nagy och Rákosi bevakade varandra. I början av 1955 lyckades Rákosi 
med intriger och smutskastning få Nagy avsatt och utesluten ur 
partiet, detta med ryssarnas goda minne. I maj 1955 gick Ungern med 
i Warszawapakten vilket omedelbart resulterade i 75 000 sovjetiska 
soldater på ungersk mark.

 Under den här tiden började allt fler regimkritiska artiklar synas i 
olika tidningar och litterära tidskrifter. I oktober 1955 publicerades 
en namnlista med krav på större yttrandefrihet för intellektuella. I 
februari 1956 hölls den berömda tjugonde partikongressen i Moskva där 
Chrustjev kritiserade Stalin och avslöjade honom som massmördare. 
Rákosis maktbas, stödet från den sovjetiska ledningen, försvann 
och hans makt försvagades. På Nationalteatern i Budapest sattes 
Shakespeares Richard III upp, en pjäs som i ytterst lätt förklädnad 
kritiserade Rákosi och hans regim.

 Under sommaren hölls allt fler politiska protestmöten i Ungern. 
Den amerikanske vicepresidenten Richard Nixon hävdade av taktiska 
skäl att det vore bra om Sovjet gick in med ”järnnäven” i Ungern, då 
skulle den övriga världen se vad öststaterna egentligen stod för. I juli 
avsatte ryssarna Rákosi. Gerő installerades som partiordförande och 
regeringschef. 

 Höstterminen för universiteten startade i början av oktober. 
Studenterna bildade egna studentföreningar och vägrade inordna sig 
under den kommunistiska. Nu accelererade händelseförloppet och i 
oktober 1956 eskalerade missnöjet dag för dag.

 
 

6 oktober
Rajk László, ett offer för Rákosis utrensningar, återbegravs under 
högtidliga former, 100 000 budapestbor närvarar vid ceremonin. På 
kvällen tågar 500 studenter till Batthyánymonumentet, den första 
icke officiellt tillåtna demonstrationen sedan 1948.

 
13 oktober 
Nagy Imre åter medlem i kommunistpartiet.
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19 oktober
Den förhållandevis liberale kommunisten Gomulka i Polen erkänns 
av Chrustjev.

 
21 oktober
Nagy åker på semester till Balaton.

 
22 oktober, måndag
5 000 studenter samlas på Budapests tekniska universitet på Budasi-
dan nere vid Petőfi híd. Under sex stormiga timmar beslutar man sig 
för att lämna den kommunistiska studentorganisationen samt författar 
en kravlista med sexton punkter. Där krävs bland annat demokratisk 
frihet, att sovjetiska trupper ska lämna landet och att Nagy Imre ska 
återinsättas som premiärminister. Studenterna beslutar att dagen där-
på marschera från sitt universitet och samlas kl. 15.00 vid Bemstatyn 
uppe vid Margit híd för att visa sympati för Gomulka och för sina 
polska kamrater. Konst- och humaniorastudenterna från universiteten 
på Pestsidan ska marschera från Petőfistatyn vid Erzsébet híd och 
möta upp. 

 
23 oktober, tisdag 
Klockan 12.53 förbjuder Gerő i radio 
folksamlingar, 14.23 meddelas att 
det är tillåtet igen. 12 000 studenter 
tågar från Petőfistatyn på Pestsidan, 
8 000 från tekniska universitetet på 
Budasidan. Under marschens gång 
kastar någon från ett fönster ner den 
ungerska flaggan, sönderklippt med 
ett hål i mitten där den kommunis-
tiska symbolen fanns. Fanan med 
hål i skulle bli symbolen för uppror 
mot den kommunistiska staten både 
nu och vid senare tillfällen, även i andra länder. Folk strömmar till 
och snart finns det 30 000 demonstranter vid Bemstatyn. Vid 17-tiden 
börjar tåget röra sig över Margit híd mot parlamentet. När tåget kom-
mer fram stängs elen av och det blir mörkt. Facklor tillverkade av hårt 
ihoprullade exemplar av partiorganet Szabad Nép tänds.
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 19.45 beordrar den sovjetiske försvarsministern de ryska trupperna 
i Ungern att inta stridsberedskap. Strax före 20 övertalas Nagy att 
tala till folket, vilket han gör en timme senare från en balkong på den 
norra gaveln. På Kossuth tér finns nu över 200 000 människor. Han 
inleder talet med ”Kamrater!” vilket får folkmassan att bua. Under 
tiden delar demonstranterna upp sig i tre delar. En del går mot Szabad 
Néps redaktion på Blaha Lujza tér VIII för att få kravlistan införd i 
tidningen, en annan del går mot radiohuset på Bródy Sándor u. VIII 
för att få punkterna upplästa i radio. Den tredje delen beger sig till 
stadsparken och börjar riva ner den nio meter höga Stalinstatyn. Snart 
finns 100 000 människor runt statyn. Till sin hjälp får de tillresta 
arbetare från Csepeldistriktet utrustade med skärbrännare.

 Demonstranterna vid 
radiohuset börjar bli 
otåliga efter att ha blivit 
förda bakom ljuset av 
radiochefen som lurade 
dem att tro att den 
mikrofon som skickades 
ut var ansluten till en 
direktsändning i radion. 
Folkmassan börjar 
attackera byggnaden 
och när ÁVO öppnar eld  
avlider två personer som därmed blir de första att dödas i Budapest. 

 Klockan 21.37 rasar Stalinstatyn, delar av den dras ner längs 
nuvarande Kírály u. VI fram till Szabad Néps hus vid Blaha Lujza 
tér VIII där dessa slås i småbitar av den uppretade folkmassan. 
Vid radiohuset ansluter sig ett flertal poliser och ungerska soldater 
till demonstranterna som vid gryningen har kontroll över huset. 
Regeringen kollapsar vid midnatt. En ny regering med Nagy Imre som 
premiärminister utses. Dock finns alldeles för många gamla stalinister 
med i den för att folket på gatan ska bli nöjda.

 
24 oktober, onsdag
På natten anländer 6 000 ryska soldater och 700 stridsvagnar. Ryssarna 
överraskas av rebellernas krigföring där man lurar in stridsvagnarna 
i trånga gränder och kastar brandbomber på dom. Inga infanterister 
skickas ut av ryssarna.
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 Under dagen samlas beväpnade 
demonstranter i huvudsak på 
fyra ställen i staden. Dessa ska 
komma att bli de viktigaste 
slagfälten under de närmaste 
dagarna. Vid Széna tér II på 
Budasidan, alldeles nära Moszkva 
tér II, vid Baross tér VII/Keleti 
pályaudvar, vid Corvinbiografen 
och vid Kiliánkasernen strax intill 
korsningen Ferenc körút IX och 
Üllői út IX. Vid dessa ställen skulle 
personer som senare skulle bli 
mytiska så småningom ta befälet. 
Nagy uppmanar de upproriska att 
lägga ned vapnen vilket inte sker.

 
25 oktober, torsdag
Ytterligare 14 000 sovjetiska soldater och 250 stridsvagnar sätts in för 
att återställa ordningen. Den ungerska regeringen slutar fungera lik-
som kommunistpartiet med en miljon medlemmar. Gerő avsätts som 
partiordförande av ryssarna och ersätts av Kádár János, en någorlun-
da liberal kommunist med ett förflutet i Rákosis fängelser och tortyr-
kammare. Undantagstillstånd med utegångsförbud mellan 18.00 och 
06.00 införs. Alla portar och ytterdörrar ska vara låsta under tiden.

 Demonstranter samlas utanför parlamentet då plötsligt skottlossning 
utbryter. (Ingen vet ännu idag med säkerhet vad som hände men en 
trolig teori är att ÁVO från positioner på taken runt omkring började 
beskjuta folk som dom trodde attackerade de ryska stridsvagnarna. 
Det har visat sig senare att samtal fördes mellan demonstranter och 
ryska soldater där ryssarna i flera fall bytte sida). Stridsvagnarna 
besvarar elden och snart ligger 75 döda och 282 skadade civila på 
torget. I folkmun heter det att ryssarna är ansvariga för massakern. 
Dagen kallas ”den blodiga torsdagen”.

 Nya rebeller ansluter sig och vid Corvin finns nu 1 600 och vid 
Kilián över 600. 
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26 oktober, fredag
Vid Corvinbiografen börjar Pongrácz Gergely organisera de unga fri-
hetskämparna, de allra flesta tonåringar. Med stor framgång används 
hemgjorda molotovcocktails som kastas in i stridsvagnarna som blir 
stillastående i de trånga gränderna.

 På andra sidan Donau vid Széna tér II leds motståndet av Szabó 
János, ”farbror Szabó” kallad. Ett sätt att få stopp på stridsvagnarna 
här i den mer öppna gatubilden är att sprida ut stora tygsjok på gatan 
och dränka in dessa i såpvatten. Stridsvagnarna, vars larvfötter är av 
gummi, blir manöverodugliga, halkar redlöst omkring och blir lätta 
offer. Ett annat sätt att få stopp på tanks är att kleta in vindrutan med 
en blandning av marmelad och honung vilket gör vindrutetorkarna 
obrukbara. Man rullar också ner tågvagnar från den närliggande Deli 
pályaudvar och använder dessa som barrikader.

 De ryska sändebuden Mikojan och Suslov inser att massakern vid 
parlamentet satt ryssarna i dålig dager och tillåter Nagy att möblera om 
i sin regering och avsätta de sista resterna av stalinister. I USA beslutar 
sig president Eisenhower för att inte göra något utan låta ryssarna vara 
ifred i sin egen sfär. I Egypten eskalerar Suezkrisen och amerikanerna 
och FN riktar sina blickar ditåt samtidigt som omvalskampanjen för 
Eisenhower går in i på sin sista vecka. 

 
27 oktober, lördag
Den nya ungerska regeringen, med fyra icke kommunister, blir tvek-
samt godkänd i Moskva, löften om höjda löner för ungerska arbetare 
utfärdas. Upprorsmakarna i Budapest anser att regeringen fortfarande 
inte är tillräckligt radikal i sina förändringar och motarbetar den. Sam-
tidigt är ryssarna rädda för att den nya regeringen inte är att lita på och 
tror att USA kommer att gå in om man drar sig tillbaka från ungerskt 
territorium.

 Ytterligare trehundrafemtio sovjetiska stridsvagnar sätts in och den 
häftigaste striden under upproret utbryter vid Kiliánkasernen. Striden 
slutar oavgjort. Den ungerska armén fungerar inte längre, varje enskild 
befälhavare väljer själv vilken sida han ska stå på.

 
28 oktober, söndag

 Tidigt på morgonen meddelar Nagys förtrogne Losonczy att han 
har uppgifter om att ryssarna ska slå tillbaka hårt med hjälp av lojala 
ungerska soldater. Femtio extrautrustade stridsvagnar sätts in mot 
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Corvin, Kilián och Baross tér VII. Nagy hotar avgå om ungerska 
soldater går in på rysk sida vilket får till följd att inga ungrare deltar. 
De sovjetiska stridsvagnsbesättningarna är demoraliserade och bråkar 
inbördes. Ytterligare en sovjetisk attack slås tillbaka av Maléter och 
Moskva går med på en vapenvila som proklameras i radio av Nagy kl. 
13.20. Ryssarna skyller förlusten på att inga ungerska soldater deltar 
på deras sida. Kris i Kreml, fortfarande pågår en maktkamp med de 
gamla stalinisterna. USA vägrar komma till undsättning med motivet 
att Nagy är kommunist.

 
29 oktober, måndag
I gryningen drar sig de sovjetiska trupperna tillbaka. Det här är dagen 
när allt är möjligt, man tror att ryssarna är besegrade. Affärer, restau-
ranger, bio och teater öppnar lite försiktigt. Nagy flyttar in i parlame-
netet. Den sovjetiske ambassadören Andropov kräver att alla ungrare 
ska lägga ner sina vapen och återgå till arbetet annars kommer strids-
vagnarna att återkomma. Nagy bildar ett nationalgarde under ledning 
av Kopácsi Sándor, den civile polischefen i Budapest, där folk från 
polisen, armén och rebellerna ingår. Maléter utses till försvarsminis-
ter. 

 Flera rebellgrupper vägrar ansluta sig och lämnar inte in vapnen. 
”Farbror Szabó” går med en grupp in i Rákosis hus på Rózsadomb. Där 
finner man ett lyxhus utan motstycke. Man öppnar hemliga polisens 
arkiv och sprider dokumenten till allmänheten. Lynchmobbarna 
härjar fritt i staden. Uppemot hundra ÁVO-män dödas. 150 rebeller 
under Dudás József ockuperar Szabad Néps hus. Tusen ungrare och 
femhundra ryssar är hittills dödade. Ryssarna tappar hoppet om en 
fredlig lösning. Nagy och hans inre krets inser att det enda sättet att 
vinna Sovjets förtroende är att få stopp på gatustriderna. En betydande 
svårighet är att de olika grupperna är så lösta sammanhållna att det 
inte finns någon att förhandla med.

 
30 oktober, tisdag
Ryssarna fortsätter utmarschen, Nagy avskaffar enpartisystemet och 
bildar en regering där folk från socialdemokraterna och bondepartiet 
finns med. Flera småpartier bildas och i parlamentet ställs krav på att 
Ungern ska lämna Warsawapakten. Ovana vid parlamentariskt arbete 
försvårar procedurerna och regelrätta slagsmål mellan ledamöter 
uppstår. Lynchningarna kulminerar vid partihögkvarteret på 
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Köztársaság tér VIII där rebeller drar ut ÁVO-folk ur byggnaden och 
skjuter ner dom inför journalisternas kameror. Rapporterna om oredan 
i parlamentet och bilderna från lynchningarna oroar Kreml. Den fria 
radion, Radio Kossuth, startas i radiohuset. ”Från och med nu talar 
radion sanning!” blir det första budskapet ut i etern.

 
31 oktober, onsdag
Sympatidemonstrationer i de andra länderna i östblocket bekymrar 
Moskva. I Kreml samlas alla sovjetiska ledare och tycks luta åt att 
den bästa lösningen är att dra tillbaka trupperna bara Ungern lovar 
att stanna kvar i Warszawapakten. ”Nagys regering har vunnit folkets 
stöd” står det att läsa i Pravda samma dag. Under dagen ändrar sig 
ryssarna, med stöd från Mao i Kina. Chrustjev startar en snabbresa 
mellan Warszawapaktens huvudstäder för att få stöd för ett återvän-
dande och övertagande av Budapest. Nagy talar på Kossuth tér V vid 
parlamentet och försöker övertyga folket om att det inte var han som 
beställde de ryska trupperna. (Fortfarande vet man inte med säkerhet 
vem som gjorde det men en allmän uppfattning är att det var dåvarande 
premiärministern Gerő som skrämdes av folkmassorna den 23 oktober 
när han färdades i en täckt bil i staden.) Suezkrisen eskalerar, britter 
och fransmän bombar Egypten och FN:s och världens ögon riktas bort 
från Budapest. Det nya nationalgardet flyttar under internt käbbel in i 
Kiliánkasernen.

 
1 november, torsdag
Ryska soldater väller in i landet från alla håll. Nagy vägrar tro att va-
penvilan har brutits. Ingen svarar i Kreml när han försöker ta kon-
takt. Den sovjetiske ambassadören Andropov kommer till Nagy och 
säger sig inte veta något. Kärnan kring Nagy med Lósonczy, Szilágyi, 
Jánosi och Tildy stänger in sig i krismöte. Man beslutar sig för att 
lämna Warszawapakten för att kunna få stöd från väst om Sovjet in-
vaderar. Endast Kádár János är tveksam till utträdet men säger ja även 
han. Andropov meddelar Kreml att Ungern har gått ur. Nagy vädjar 
till FN och generalsekreteraren Dag Hammarskjöld om hjälp. Inget 
svar. Nagy meddelar i radio kl. 20.00 att Ungern inte längre är med i 
Warszawapakten. Även ett radiotal av Kádár János sänds. Det är dock 
förinspelat. Han och Münnich har redan flugits till Moskva för att där 
förbereda maktövertagandet om några dagar.
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2 november, fredag
Skolor och arbetsplatser är åter öppna. De flesta rebellgrupperna har 
dock inte lämnat in sina vapen. Nagy klagar hos Andropov på att ryska 
trupper rullar mot Budapest. Man börjar leta efter Kádár och Münnich. 
Nagy och Maléter beslutar tillsammans att inte sätta in flyg eller mark-
soldater mot ryssarna, motstånd skulle vara meningslöst. Andropov 
larmar om att rebeller håller på att inta ryska ambassaden vilket visar 
sig vara ett falsklarm. Chrustjev är hos Tito i Jugosalavien på sitt sista 
statsbesök. De bägge herrarna beslutar sig för att avsätta Nagy och 
insätta Kádár. FN gör ingenting.

 
3 november, lördag
Den första dagen sedan 23 oktober helt utan strider. Affärer, restau-
ranger, och kaféer är öppna. Spårvagnar och bussar börjar gå och folk 
återvänder till sina arbeten. I Moskva kräver Kádár att stalinisterna 
Rákosi och Gerő inte ska få sitta i regeringen. Ryssarna godkänner 
kravet och utser samtliga ministrar samt skriver Kádárs introduktions-
tal. I Budapest inleds samtal mellan den sovjetiska och den ungerska 
militärledningen om hur tillbakadragandet av trupperna ska gå till. 
Maléter och hans stab inbjuds till det ryska militärhögkvarteret på in-
dustriön Csepel i södra Budapest. Strax före midnatt stormar KGB in 
och fängslar Maléter och hans män. De ryska militärerna är uppriktigt 
förvånade. Av allt att döma hade man ingen aning om kuppen.

 
4 november, söndag
150 000 soldater och 2 500 stridsvagnar anfaller Budapest. Den här 
gången moderna T-54 och inte de gamla T-34 som användes förra 
gången. 5.20 talar Nagy i radio och meddelar att Sovjet har angripit 
Ungern. 8.07 tystnar radion. Den här gången skjuter ryssarna sönder 
hela hus där det finns krypskyttar och massakrerar fullständigt mäng-
der med motståndsnästen över hela staden. Frankrike erbjuder sig att 
hjälpa till militärt men får inget stöd i FN eller av USA.

 
5 november, måndag
FN:s protest kommer. Det är dock försent, slaget är över. Budapest 
ligger åter i ruiner. 2 600 ungrare har dött. Nagy, Maléter, Kopácsi, Lo-
sonczy, Szilágyi och Gimes sitter fängslade. Nagy luras till en fristad 
på Jugoslaviens ambassad men tillfångatas vid en skenmanöver.
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7 november
På årsdagen av den ryska revolutionen återkommer Kádár och tar mak-
ten i landet. En position han ska komma att behålla till 1988.

 
 

Efter 1956
 

nagy, maléter och gimes Döms till DöDen efter ett och ett halvt år i 
fängelse och avrättas 16 juni 1958 i stadsfängelset vid kyrkogården Új 
Köztemető. De begravs på fängelsegården och återbegravs efter fyra 
år på kyrkogårdens allra avlägsnaste hörn. (Den 16 juni 1989, efter 
östblockets sammanbrott, begravs de igen på samma ställe efter en stor 
stadsbegravning på Hősök tere VI. Hela området görs till en minnes-
plats över offren från upproret). Szilágyi dör i fängelset under oklara 
omständigheter två månader före rättegången. Losonczy hungerstrej-
kar och dör vid tvångsmatning något tidigare. Kopácsi döms till åtta 
års fängelse och emigrerar till Kanada. Tildy döms till sex års fängelse 
men benådas efter tre år.

 Många bedömare menar att upproret kunde ha lyckats om Nagy 
Imre hade varit snabbare och modigare i sina beslut under de kritiska 
dagarna i oktober och början av november. Han själv och kretsen kring 
honom var alla övertygade kommunister och hade inte en tanke på att 
närma sig någon form av kapitalism. Man ville bara få chansen att 
genomföra en demokratisk variant av kommunism som skulle passa i 
Ungern. Man ville inte låta sig ledas av Sovjet. Maléters sista ord före 
avrättningen var: ”Länge leve det självständiga socialistiska Ungern.”

 Ett stort problem var att så många rebeller på gatorna inte ville ha 
någon kommunism, efter åren med terror under Rákosi, och därför 
aldrig kunde enas med den nya regeringen. Gatustrider och lynchningar 
pågick och regeringen Nagy kunde inte sätta stopp för det. Detta 
var den officiella orsaken till att Sovjet angrep med full styrka och 
krossade upproret.
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De sexton punkterna

 
 1. Vi kräver att alla sovjetiska trupper genast lämnar landet i enlig-

het med villkoren i fredsavtalet.
 2. Vi kräver att alla partimedlemmar, från de lägsta skikten till 

de högsta, väljes in genom sluten omröstning och att nya tjänstemän 
tillsätts på låg-, mellan- och toppnivå i det ungerska arbetarpartiet. 
Dessa tjänstemän ska snarast möjligt sammankalla till partikongress 
för att utse en centralkommitté.

 3. En ny regering måste inrättas under ledning av kamrat Nagy 
Imre. Alla förbrytare under tiden för Stalin och Rákosi måste genast 
befrias från sina poster.

 4. Vi kräver en offentlig utredning av de kriminella aktiviteter som 
Farkas Mihály och hans medbrottslingar gjort sig skyldiga till. Rákosi 
Mátyás, som är högst ansvarig för den senare tidens förbrytelser, 
liksom till vårt lands fördärv, måste föras tillbaka till Ungern för att 
ställas inför en folktribunal.

 5. Vi kräver att en ny nationalförsamling utses genom att allmänna 
och slutna val, där alla partier deltar, hålls i hela landet. Vi kräver att 
arbetarnas strejkrätt erkänns.

 6. Vi kräver att ungersk-sovjetiska och ungersk-jugoslaviska rela-
tioner på de politiska, ekonomiska och kulturella områdena granskas 
och omarbetas för att baseras på fullständig politisk och ekonomisk 
jämlikhet och att länderna inte blandar sig i varandras interna affärer.

 7. Vi kräver att Ungerns ekonomi i grunden omorganiseras under 
överinseende av specialister. Hela det ekonomiska systemet, som 
baseras på planering, måste omvärderas i ljuset av de förhållanden som 
råder i Ungern och det ungerska folkets intressen.

 8. Villkoren i vår utrikeshandel och den exakta summan av 
krigsskadestånd som aldrig kommer att kunna betalas måste 
offentliggöras. Vi kräver utförliga och korrekta uppgifter om 
uranfyndigheter/tillgången på uran i vårt land, om hur det exploateras 
och vilka koncessioner som givits till ryssarna på detta område. Vi 
kräver att Ungern fritt tillåts sälja sitt uran till världsmarknadspriser 
för att få tillgång till hårdvaluta. 

 9. Vi kräver en fullständig revidering av det rådande ackordssystemet 
inom industrin och en grundlig reglering av löner i enlighet med 
arbetares och intellektuellas rättmätiga krav. Vi kräver fastställandet 
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av en minimilön för arbetare.
 10. Vi kräver att distributionssystemet omorganiseras samt att 

jordbruksprodukter tas till vara på ett rationellt/förnuftigt sätt. Vi 
kräver att enskilda jordbruk/privatägda jordbruk behandlas jämställt. 

 11. Vi kräver att oberoende tribunaler ska granska alla rättegångar för 
politiska och ekonomiska brott samt frisläppande och återupprättelse 
för oskyldigt dömda. Vi kräver omedelbart återbördande av krigsfångar 
och civila deporterade som finns i Sovjetunionen, inklusive fångar 
som dömts utanför Ungern.

 12. Vi kräver ett fullständigt erkännande av åsikts- och yttrandefrihet, 
pressfrihet och inrättande av en dagstidning för organisationen 
MEFESZ (studentorganisation).

 13. Vi kräver att Stalinstatyn som är en symbol för det stalinistiska 
tyranniet och politiskt förtryck, så snart som möjligt tas ner och ersätts 
av ett monument över martyrerna i frihetskampen 1848–49.

 14. Vi kräver att symboler som är främmande för det ungerska 
folket byts ut mot det gamla, ungerska Kossuthvapnet. Vi kräver att 
den ungerska armén ska få nya uniformer som är anpassade till våra 
traditioner. Vi kräver att den 15 mars blir en nationell helgdag och att 
landssorg utfärdas för den 6 oktober, då skolor ska hållas stängda.

 15. Studenterna vid Budapests teknologiska universitet uttalar 
enhälligt sin solidaritet med arbetarna och studenterna i Warszawa och 
Polen i deras kamp för nationellt oberoende.

 16. Studenterna vid Budapests teknologiska universitet kommer 
så snart som möjligt att organisera lokalavdelningar av MEFESZ 
och har beslutat att lördagen den 27 oktober sammankalla till en 
ungdomsriksdag där hela landets ungdomar ska representeras av sina 
delegater.

 
 

Nagy Imre Maléter Pál
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