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Funkcjonowanie rad i komitetów
rewolucyjnych w Budapeszcie
na jesieni 1956 roku
WÊród tematów zwiàzanych z okresem zimnej wojny w Europie prawdopodobnie najwi´ksze zainteresowanie, a jednoczeÊnie najwi´ksze kontrowersje wywo∏ujà powstanie narodowe na W´grzech oraz interwencja sowiecka w 1956 r.
Nie oznacza to jednak, ˝e wszystkie zagadnienia zwiàzane z tym powstaniem doczeka∏y si´ wyczerpujàcego opracowania.
Bunt robotników poznaƒskich w czerwcu 1956 r. i wybór Gomu∏ki na pierwszego sekretarza PZPR oÊmieli∏ Êrodowiska w´gierskiej opozycji i skrzyd∏a reformatorskie wewnàtrz rzàdzàcej na W´grzech partii komunistycznej. Ugrupowania
reformatorskie w partii i poza nià liczy∏y na to, ˝e wydarzenia nad Dunajem potoczà si´ wed∏ug polskiego scenariusza, tzn. bez udzia∏u sowieckich wojsk interwencyjnych. Postulaty wewnàtrzpartyjnej opozycji by∏y o wiele bardziej umiarkowane ni˝ te, które sformu∏owa∏y Êrodowiska inteligenckie i studenci zebrani
22 paêdziernika w auli politechniki w Budapeszcie (postulaty te omówiono
w dalszej cz´Êci tekstu).
Wydarzenia na W´grzech w paêdzierniku i listopadzie 1956 r. mia∏y swoje korzenie w katastrofalnej sytuacji ekonomicznej kraju i niskim standardzie ˝ycia
spo∏eczeƒstwa. Kolektywizacja poczyni∏a na W´grzech o wiele wi´ksze spustoszenie ni˝ w Polsce. Dziennikarze i naukowcy domagali si´ wolnoÊci s∏owa,
a by∏y to Êrodowiska liczàce si´ chocia˝by z tego wzgl´du, ˝e represje okupantów w czasie drugiej wojny Êwiatowej nie spowodowa∏y wÊród w´gierskiej inteligencji tak du˝ych strat jak w Polsce. Spo∏eczeƒstwo narzeka∏o tak˝e na wszechw∏adz´ s∏u˝by bezpieczeƒstwa, której funkcjonariusze byli doskonale uposa˝eni
finansowo, szerokie masy ˝y∏y zaÊ w skrajnej n´dzy.
Manifestanci, którzy zdobyli w trakcie walk broƒ, opanowali budynek radia.
23 paêdziernika 300 tys. manifestantów za˝àda∏o nominacji Imre Nagya na premiera. Wtedy dosz∏o do pierwszej interwencji wojsk sowieckich, które jednak
ustàpi∏y, kiedy sytuacja zacz´∏a wracaç do normy.
Eskalacja wydarzeƒ nastàpi∏a 25 paêdziernika, poczynajàc od manifestacji
pod parlamentem, do której niezidentyfikowani sprawcy (najprawdopodobniej
funkcjonariusze s∏u˝by bezpieczeƒstwa) otworzyli ogieƒ. Zgin´∏o ponad 100
osób. Dalsze posuni´cia rzàdu Nagya, m.in. rozwiàzanie s∏u˝by bezpieczeƒstwa,
spowodowa∏y, ˝e strona radziecka szykowa∏a si´ do ponownej interwencji. 4 listopada si∏y sowieckie wkroczy∏y ponownie na W´gry. Do po∏owy listopada
trwa∏y walki, podczas których po stronie w´gierskiej zgin´∏o 20 tys. osób,
a w ich wyniku ponad 200 tys. wyjecha∏o na Zachód.
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Jednym z bardziej interesujàcych zagadnieƒ zwiàzanych z rewolucjà w´gierskà (w literaturze istnieje tak˝e inne okreÊlenie – népfelkelés, tzn. powstanie ludowe) jest funkcjonowanie rad i komitetów rewolucyjnych1. WÊród tych tymczasowych organów w∏adzy mo˝na wyró˝niç rady robotnicze (munkástanács) oraz
komitety rewolucyjne (forradalmi bizottság). Pierwsze powstawa∏y z regu∏y w zak∏adach pracy, fabrykach oraz paƒstwowych gospodarstwach rolnych, drugie zaÊ
w instytutach naukowych, ministerstwach oraz w innych Êrodowiskach nierobotniczych. Cz´sto nazwy komitetów nawiàzywa∏y do tradycji rewolucyjnych i zawiera∏y s∏owo forradalmi (rewolucyjny), a tak˝e narodowych i wówczas okreÊlane by∏y jako nemzeti (narodowy). Tworzono je w wi´kszoÊci za przyzwoleniem
rzàdu Nagya w celu zaprowadzenia porzàdku w miejscach ich powstawania. By∏y
tak˝e przejawem odradzania si´ samorzàdnoÊci, tak silnej na W´grzech w czasach
monarchii dualistycznej. Powstawa∏y spontanicznie ju˝ w ostatnich dniach paêdziernika 1956 r., ale najwi´cej ich utworzono w listopadzie tego roku. Mia∏y
ró˝nà ˝ywotnoÊç, ale istotne jest to, ˝e od pierwszych miesi´cy 1957 r. dzia∏a∏y
w podziemiu. Dopiero 17 listopada tego roku, a wi´c ponad rok po rozpocz´ciu
walk w Budapeszcie, kierownictwo partyjne z Kádárem na czele wyda∏o rozporzàdzenie, mocà którego wszystkie istniejàce jeszcze rady i komitety uznano za
nielegalne i rozwiàzano.
Zadania i postulaty omawianych instytucji by∏y zale˝ne od Êrodowiska,
w którym funkcjonowa∏y. Przede wszystkim usuwano stalinistów z funkcji kierowniczych i zwiàzków zawodowych dzia∏ajàcych przy zak∏adach i instytucjach.
Rady robotnicze podejmowa∏y tak˝e rozmowy z reprezentantami zwiàzków zawodowych. Centralna Rada Robotnicza Wielkiego Budapesztu (jej charakterystyka znajduje si´ w dalszej cz´Êci tekstu) nawo∏ywa∏y wr´cz do powo∏ania wolnych zwiàzków zawodowych, z którymi rada by∏aby w stanie wspó∏pracowaç.
Termin wyborów by∏ ju˝ nawet ustalony, ale ich przeprowadzenie przekreÊli∏a interwencja sowiecka.
Niektóre rady i komitety mia∏y rozbudowanà struktur´ i organy, które z regu∏y funkcjonujà przy rzàdzie. Przy wspomnianej Centralnej Radzie Robotniczej
Wielkiego Budapesztu powo∏ano nawet referat prasowy, który powierzono m∏odemu, znajàcemu kilka j´zyków zachodnich robotnikowi Miklósowi Sebestyén.
Rada ta próbowa∏a podporzàdkowaç sobie rady i komitety dzia∏ajàce na obszarze ca∏ego kraju. O zamiarze tym Êwiadczyç mo˝e plan utworzenia Rady Krajowej (Országos Tanács), czegoÊ w rodzaju munkástanácsok parlamentje (parlamentu rad robotniczych). Plan ten opracowano 18 listopada 1956 r., a wi´c
d∏ugo po interwencji sowieckiej. Dzieƒ póêniej budapeszteƒska rada wezwa∏a
wszystkie instytucje rewolucyjne reprezentujàce wol´ spo∏eczeƒstwa (trzeba pa-
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mi´taç, ˝e rad i komitetów powsta∏o w tym czasie nieco ponad dwa tysiàce, w ich
dzia∏aniach zaÊ zaanga˝owanych by∏o oko∏o 28 tys. znanych dzia∏aczy), aby oddelegowa∏y swoich reprezentantów na zjazd, który mia∏ si´ odbyç w Hali Sportowej (Sportcsarnok) 21 listopada 1956 r. W dniu otwarcia planowanego zjazdu
Hala Sportowa zosta∏a otoczona przez sowieckie czo∏gi i oddzia∏y pufajkásów2.
Delegatów uwi´ziono, a zjazd uznano za nielegalny.
O tym, w jak niewyobra˝alnych realiach dzia∏a∏y rady i komitety po 4 listopada 1956 r., Êwiadczyç mo˝e fakt, ˝e do momentu brutalnego rozgromienia
zjazdu dzia∏acze Centralnej Rady Robotniczej Wielkiego Budapesztu prowadzili
regularne rozmowy z genera∏ami sowieckimi i ministrami w rzàdzie Kádára, dysponowali przepustkami wydawanymi przez rosyjskà administracj´ wojskowà,
a tak˝e pozwoleniami na posiadanie broni s∏u˝bowej. Rady zosta∏y zlikwidowane w momencie, kiedy walki na W´grzech ucich∏y, a rady i komitety stawa∏y si´
instytucjami niewygodnymi, posiadajàcymi o wiele wi´ksze zaufanie spo∏eczne
ni˝ re˝im Kádára.
W artykule niniejszym przedstawione sà komitety i rady rewolucyjne funkcjonujàce w Budapeszcie. Powstawa∏y one tak˝e na prowincji. Przyk∏adowo w Vácu
powsta∏a Rada Robotnicza i ˚o∏nierska (Munkás és Katonai Tanács), w Szigetvárze powo∏ano Rewolucyjnà Rad´ Narodowà Robotników (Nemzeti Forradalmi Munkástanács), a w Törökszentmiklós – Rewolucyjnà Rad´ Narodowà
(Forradalmi Nemzeti Tanács). Tekst niniejszy powsta∏ na podstawie dost´pnej literatury, materia∏ów zgromadzonych w Instytucie 1956 Roku w Budapeszcie
(Oral History Archive), a tak˝e materia∏ów z Archiwum Historycznego W´gierskiej S∏u˝by Bezpieczeƒstwa w Budapeszcie (ÀSZTL). Te ostatnie to g∏ównie tzw.
Krónika – kilkutomowe, szczegó∏owe opracowanie wydarzeƒ rewolucyjnych
z 1956 r. Jego autorami byli funkcjonariusze w´gierskiej s∏u˝by bezpieczeƒstwa
w czasach Kádára. Dane podawane w tym opracowaniu nale˝y traktowaç z du˝ym dystansem, jednak z wielu powodów materia∏y te mogà byç doskona∏ym êród∏em do przygotowania szerszego opracowania dotyczàcego rewolucji w´gierskiej. Przyk∏adowo, znajdziemy w nich tak˝e wzmianki o zaanga˝owaniu Polaków
w w´gierskie przemiany polityczne na jesieni 1956 r. Z akt wiadomo co najmniej
o dwóch takich osobach: Kazimierzu Tyranszkim i Edmundzie Burtykovszkim
(prawdopodobnie: Burtykowskim, ur. 23 listopada 1918 r. w Zakrzowie)3. Bur-

2

Oddzia∏y sk∏adajàce si´ z robotników popierajàcych re˝im Kádára, którzy przed rewolucjà byli
cz∏onkami partii komunistycznej, agentami s∏u˝by bezpieczeƒstwa. Od waciaków (w´g. pufajka),
w które byli ubrani, wzi´∏a si´ nazwa ca∏ej formacji.
3
Tyranszky rozwinà∏ dzia∏alnoÊç konspiracyjnà dopiero po interwencji sowieckiej. Zorganizowa∏
grup´ zbrojnà, planowa∏ nasilenie oporu, a nawet napad na pociàg wojskowy. Cz∏onkowie tej grupy,
która okreÊla∏a si´ jako Magyar Függetlenségi Párt (W´gierska Partia Niepodleg∏oÊci), odbywali przeszkolenie wojskowe i zaznajamiali si´ z mapami wojskowymi z podr´cznika z 1938 r. Po interwencji
sowieckiej grupa wydawa∏a tak˝e ulotk´ zatytu∏owanà Pami´tajmy o 4 listopada. Poza Tyranszkym
do grupy tej nale˝a∏ m.in. dwudziestojednoletni György Borbély i czterdziestojednoletni nauczyciel
historii Gyula Arisztid. Tyranszky (jeÊli uwzgl´dnimy w´gierskà pisowni´ nazwisk s∏owiaƒskich, to
niewykluczone, ˝e nazywa∏ si´ Tyraƒski) okreÊlany by∏ jako nauczyciel z Warszawy, który przyby∏ do
Budapesztu przez Austri´. W stolicy W´gier mia∏ zamiar za∏o˝yç firm´ budowlanà (jeden z W´grów
nazwiskiem Szentimray skontaktowa∏ go nawet z odpowiednià osobà z Ministerstwa Budownictwa),
majàcà zajmowaç si´ odbudowà miasta. Faktycznie poÊwi´ci∏ si´ dzia∏alnoÊci konspiracyjnej.
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tykovszky by∏ zaanga˝owany w wydarzenia rewolucyjne, dlatego warto powiedzieç wi´cej na jego temat. Pozosta∏ na W´grzech jako uchodêca wojskowy
z 1939 r. Po drugiej wojnie Êwiatowej nie wróci∏ do Polski. Jeszcze przed rewolucjà by∏ kilkakrotnie sàdzony przez w∏adze w´gierskie, m.in. za obraz´ w∏adz
w stanie nietrzeêwym oraz za to, ˝e na poczàtku lat pi´çdziesiàtych przywióz∏
z prowincji do Budapesztu (pracowa∏ jako kierowca) balon z ulotkami, jakie paƒstwa zachodnie wysy∏a∏y za ˝elaznà kurtyn´ w ramach akcji propagandowej.
O ulotkach tych nie powiadomi∏ w∏adz i na krótko trafi∏ do wi´zienia. W czasie
rewolucji wszed∏ do kierownictwa Wojskowego Rewolucyjnego Komitetu (Katonai Forradalmi Bizottság) dzia∏ajàcego w II dzielnicy Budapesztu w okolicach ulicy Fó∂. G∏ównymi osobami dzi∏ajàcymi w tym komitecie byli Otto Roboz
i Sándor Palfia. W ró˝nych sprawozdaniach znajdujemy nazwisko Burtykovszkiego, co sugeruje, i˝ by∏ bardzo aktywnym uczestnikiem omawianych wydarzeƒ. Mia∏ byç obecny w redakcji pisma „Szabad Nép”, byç mo˝e wraz z zajmujàcymi jà si∏ami rewolucjonistów z pó∏nocnej cz´Êci Budy. W innym miejscu
Burtykovszky pojawia si´ u boku przedwojennego porucznika honwedów Jánosa Suri – przedstawia∏ si´ jako „dowódca si∏ powstaƒczych w Budzie”4.
Po roku 1957 oficjalne publikacje próbowa∏y ukszta∏towaç w spo∏eczeƒstwie
przekonanie, ˝e powstanie 1956 r. by∏o dzie∏em wywiadów paƒstw zachodnich,
a jego wybuch popar∏y warstwy spo∏eczne, które straci∏y swojà dotychczasowà
pozycj´ w wyniku nacjonalizacji przemys∏u i reformy rolnej. Jednak nawet z archiwów w´gierskiej s∏u˝by bezpieczeƒstwa (Államvédelmi Hatóság – ÁVH) wynika, ˝e przywództwo duchowe spoczywa∏o wtedy w r´kach intelektualistów, a idee
przez nich g∏oszone poparli g∏ównie studenci i m∏odzi robotnicy. Ju˝ 22 paêdziernika na spotkaniu w auli politechniki budapeszteƒskiej dominowali przedstawiciele sto∏ecznych szkó∏ wy˝szych, studenci politechniki w Szegedzie i reprezentanci Zwiàzku Pisarzy (Írószövetség)5, który od pierwszych dni powstania
wyst´powa∏ z wieloma postulatami do rzàdu, np. podczas przygotowaƒ do manifestacji 23 paêdziernika ˝àdano nieu˝ywania si∏y wobec manifestujàcych. 24 paêdziernika zwiàzek zaprotestowa∏ przeciw pozostawaniu w rzàdzie Ernó∂ Geró∂,
obawiajàc si´ powrotu Matyása Rákosiego, który w krytycznej sytuacji zdecydowa∏ si´ na emigracj´ w ZSRR (Geró∂ wchodzi∏ w sk∏ad triumwiratu, który do wybuchu walk niepodzielnie sprawowa∏ kierownictwo nad w´gierskà politykà:
Geró∂ zajmowa∏ si´ sprawami gospodarki, Matyás Rákosi nadzorowa∏ kierownictwo partyjne, a Mihály Farkas by∏ odpowiedzialny za s∏u˝b´ bezpieczeƒstwa
i wszystkie procesy polityczne przed 1956 r.). Wystàpi∏ te˝ przeciwko powstajàcej w kr´gach rzàdowych koncepcji wprowadzenia stanu wojennego i amnestii
dla uczestników walk oraz aresztowanych manifestantów. Jeszcze 24 paêdziernika po po∏udniu reprezentant Zwiàzku Pisarzy Zoltán Zelk telefonowa∏ do Imre
Nagya z propozycjà zakoƒczenia walk i og∏oszenia powszechnej amnestii.
4
Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltára Budapest (Archiwum Historyczne W´gierskiej
S∏u˝by Bezpieczeƒstwa w Budapeszcie – dalej ÁSZTL), 31.9.V-150381/5, t. 6: Ellenforradalom Magyarországon, I-II kerületben mıködó∂ ellenforradalmárok (Kontrrewolucja w Budapeszcie. KontrrewolucjoniÊci dzia∏ajàcy w I i II dzielnicy), s. 3–6.
5
Az Írószövetség kiáltványa (Odezwa Zwiàzku Pisarzy) [w:] Egy népfelkelés dokumentumaiból
1956 (Z dokumentów powstania ludowego 1956), red. T.G. Korányi, Budapest 1989, s. 147–148.
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Rola Zwiàzku Pisarzy w dzia∏aniach rewolucyjnych by∏a ogromna i polega∏a
g∏ównie na wp∏ywaniu na postawy moralne obywateli W´gier. Nale˝a∏o do niego wielu dziennikarzy niezadowolonych z rzàdów komunistycznych i z tej racji
struktura ta mia∏a ogromny wp∏yw na kszta∏towanie reformatorskiego i demokratycznego wizerunku rzàdu Nagya. Wielu intelektualistów (np. Tibor Méray,
Tibor Déry) wyg∏asza∏o przemówienia radiowe majàce na celu podtrzymanie na
duchu walczàcych. 28 paêdziernika Déry mówi∏ przez radio: „Jestem dumny
i szcz´Êliwy, ˝e razem z moimi przyjació∏mi pisarzami mo˝emy skierowaç pierwsze s∏owa i pozdrowienia do narodu. To jest w historii pierwsza i zarazem zwyci´ska w´gierska rewolucja. […] Od dziesi´ciu lat wykradano nam nasz kraj spod
stóp, krok po kroku. Wierzymy nadal, ˝e b´dziemy budowaç socjalizm, ale nie
taki, który powstaje z krwi i k∏amstwa, w wi´ziennych murach”6. Inny reprezentant Zwiàzku Pisarzy, Gyula Hay, w komunikacie prasowym, który 30 paêdziernika ukaza∏ si´ w „Iradolmi Újság”, pisa∏: „Nie wierzy∏em, ˝e po dwunastoletnim
wychowaniu majàcym na celu zniszczenie ducha m∏odzie˝ oka˝e si´ na tyle Êwiadoma i zdyscyplinowana. Wierz´ te˝, ˝e ta rewolucja b´dzie rewolucjà moralnà,
a i wypalony w jej ogniu naród pozostanie czystà wartoÊcià”7.
Wypracowany 21 paêdziernika program polityczny Êrodowisk intelektualnych, sk∏adajàcy si´ poczàtkowo z pi´tnastu punktów, poszerzono do dwudziestu pi´ciu. Pierwsze dwanaÊcie dotyczy∏o wy∏àcznie kwestii politycznych. ˚àdano m.in. powo∏ania Imre Nagya na stanowisko premiera, otwartej rewizji
procesu László Rajka, pociàgni´cia do odpowiedzialnoÊci osób winnych deficytu w handlu zagranicznym oraz informacji w sprawie handlu w´gierskà rudà uranowà z ZSRR. Postulaty studenckie by∏y drugoplanowe. W przypadku niewype∏nienia woli narodu (tj. pierwszych szeÊciu postulatów) gro˝ono manifestacjami
(prawdopodobnie ten ostatni punkt zadecydowa∏ o dalszym przebiegu powstania). Wspomniane szeÊç postulatów dotyczy∏o m.in. natychmiastowego wycofania wojsk sowieckich z W´gier, zwo∏ania kongresu partii i wyboru nowego komitetu centralnego, odsuni´cia od w∏adzy ekipy Rákosiego i powierzenia rzàdów
Nagyowi, nowych demokratycznych wyborów i ustanowienia nowych stosunków z ZSRR oraz Jugos∏awià na zasadzie partnerstwa, a nie zale˝noÊci.
23 paêdziernika 1956 r. w Budapeszcie odby∏a si´ manifestacja solidarnoÊciowa z postulatami narodu polskiego i to w∏aÊnie ona sta∏a si´ iskrà rozpalajàcà
ogieƒ rewolucji, do wydarzeƒ w Polsce wcià˝ bowiem odnoszono si´ z sympatià.
Podczas obrad tzw. parlamentu studenckiego József Szilágyi, student IV roku maszynoznawstwa, wezwa∏ do poparcia polskiego Paêdziernika, a jego przemówienie, wed∏ug materia∏ów ÁVH, by∏o skierowane wyraênie przeciw ZSRR (ju˝
wtedy wysuni´to ˝àdanie wycofania wojsk sowieckich). T∏umy zebrane 22 paêdziernika w auli politechniki obradowa∏y nad listà postulatów, które zamierzano przedstawiç w∏adzom. Sta∏o si´ tak dzi´ki postawie Istvána Mariána8, oficera
6
ÁSZTL, V–150 352/I, t. 2, Forradalmi bizottságok 1956-ben (Komitety rewolucyjne w 1956 r.),
Budapest, 12 VII 1957 r., s. 900–909.
7
Ibidem, s. 908.
8
István Marián – emerytowany wojskowy, który w powstaniu w 1956 r. wzià∏ aktywny udzia∏ i pomaga∏ si´ zorganizowaç studentom politechniki budapeszteƒskiej. Wed∏ug wielu uczestników tamtych wydarzeƒ by∏ centralnà postacià podczas formu∏owania postulatów studenckich w paêdzierniku
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armii w´gierskiej, który by∏ duchowym przywódcà pierwszych dni powstania,
i to w∏aÊnie on oraz przywódcy Magyar Egyetemi és Fó∂iskolai Egyesületek
Szövetsége (MEFESZ9) ustalili dat´ pierwszej wielkiej manifestacji na 23 paêdziernika. Pod pomnikiem Peto
∂∂fiego zebra∏o si´ wtedy oko∏o 50 tys. manifestantów, g∏ównie studentów. Do m∏odzie˝y przy∏àczyli si´ robotnicy, cz∏onkowie
Zwiàzku Pisarzy i oÊmiuset zawodowych ˝o∏nierzy. Zebrani pod pomnikiem
Bema manifestowali, dzier˝àc polskie i w´gierskie flagi narodowe i wyra˝ajàc
w ten sposób podziw dla przemian politycznych w Polsce. Delegacja w´gierskiego parlamentu studenckiego pozdrowi∏a przebywajàcà na W´grzech delegacj´
polskich studentów nast´pujàcymi s∏owami: „W imieniu wszystkich w´gierskich
studentów pozdrawiamy polskie organizacje studenckie, które sta∏y na czele ruchu zmierzajàcego do przekszta∏ceƒ demokratycznych i przekszta∏ci∏y si´ w organ w znacznej mierze kierujàcy polskim ˝yciem publicznym. Wasze dokonania
uznajemy za wzorcowe i my sami pragniemy dzia∏aç w podobnym duchu”10.
Jeden z najbardziej znaczàcych w okresie powstania komitetów rewolucyjnych
powsta∏ na wydziale prawa Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie (ELTE
– Eötvös Loránd Tudományos Egyetem). Ukonstytuowa∏ si´ 28 paêdziernika
1956 r. i nosi∏ nazw´ Magyar Értemiségi Forradalmi Bizottság (MÉFB – Rewolucyjny Komitet W´gierskiej Inteligencji). Na jego czele stan´li Adam György, Géza
Losonczi i Miklós Vásárhelyi. W sk∏ad formujàcych si´ w trakcie wydarzeƒ
organów doradczych MÉFB wchodzili ekonomiÊci: Adam György, Iván Kádár
i György Markos. Komitet pe∏ni∏ nieoficjalnie funkcj´ cia∏a doradczego rzàdu11,
o czym Êwiadczy∏y takie jego prerogatywy, jak formu∏owanie odezw i manifestów
do narodu, które po zatwierdzeniu przez filozofa Györgya Lukácsa trafia∏y do Imre Nagya. Niezwykle istotne jest to, ˝e komitet by∏ upowa˝niony do przyjmowania goÊci z zagranicy. 31 paêdziernika 1956 r. przyjà∏ delegacj´ dziennikarzy polskich i delegacj´ PZPR12. Z ramienia komitetu rozmowy z goÊçmi prowadzi∏
Adam György. Wed∏ug w´gierskich s∏u˝b bezpieczeƒstwa przyjechali oni do Budapesztu po to, aby na w∏asne oczy przekonaç si´, jaki charakter majà zachodzàce tam zmiany polityczne. To g∏ównie pod wp∏ywem opinii MÉFB rzàd podjà∏ decyzj´ o rozwiàzaniu ÁVH, wycofaniu wojsk sowieckich z Budapesztu oraz
zaakceptowa∏ postulat wolnych wyborów. Komitet zajà∏ si´ te˝ utworzeniem
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1956 r. W pami´tnikach emigranta Béli Liptáka nazwisko Mariána pojawia si´ bardzo cz´sto
(B. Lipták, Testament of Revolution, Texas 2001).
9
W´gierski Zwiàzek Organizacji Uniwersyteckich i Akademickich – niezale˝na organizacja studencka na W´grzech. Po jej likwidacji pod koniec lat czterdziestych komuniÊci utworzyli Demokratikus Ifjuság Szövetsége (Zwiàzek M∏odzie˝y Demokratycznej), b´dàcy odpowiednikiem polskiego
ZSMP.
10
ÁSZTL, V–150 352/I, t. 1, s. 345.
11
Na temat powstajàcych komitetów rewolucyjnych, na których czele stali intelektualiÊci, pisa∏
m.in. Géza Alföldy (Ungarn 1956. Aufstand, Revolution, Freiheitskampf, Heidelberg 1997).
12
Na czele delegacji stali wiceminister spraw zagranicznych Marian Naszkowski oraz Artur Starewicz. Wizyta ta Êwiadczy o wielkiej wadze, jakà kierownictwo PZPR przywiàzywa∏o do wydarzeƒ
w´gierskich. Polska delegacja by∏a drugà po radzieckiej delegacjà zagranicznà, która odwiedzi∏a Budapeszt od momentu wybuchu powstania. Obydwie strony omówi∏y wydarzenia w´gierskie, a strona polska zrelacjonowa∏a wizyt´ Chruszczowa w Warszawie; wed∏ug historyka Jánosa Rainera omawiano tak˝e spraw´ groêby interwencji wojskowej (J.M. Rainer, Nagy Imre 1953–1958. Politikai
életrajz II, Budapest 1999, s. 283).

Funkcjonowanie rad i komitetów rewolucyjnych w Budapeszcie
Gwardii Narodowej, a 28 paêdziernika zadecydowa∏, aby pod kierownictwem
Avranki Jancsika i Évy Varga utworzyç centrum informacyjne przesy∏ajàce wiadomoÊci o koncentracji wojsk sowieckich oraz lokalizacji i uzbrojeniu powstaƒców.
Powo∏ano tak˝e coÊ na kszta∏t centrum prasowego zbierajàcego opinie o w´gierskim powstaniu z innych krajów Europy i Êwiata. To w∏aÊnie MÉFB wyda∏ odezw´ do narodu zawierajàcà sformu∏owanie: „Chwa∏a tym, którzy z bronià w r´ku bronià swoich pozycji, i którzy wiedzàc o gro˝àcej im Êmierci, wyszli
demonstrowaç przeciwko czo∏gom i karabinom maszynowym”13. Komitet dzia∏a∏
do 4 listopada, kiedy to zosta∏ rozwiàzany. Odrodzi∏ si´ 21 listopada i prowadzi∏
propagand´ przeciwko ówczesnemu prosowieckiemu re˝imowi Jánosa Kádára.
30 paêdziernika 1956 r. przy w´gierskim MSZ powsta∏ komitet rewolucyjny,
który uzna∏ za konieczne stworzenie nowych fundamentów polityki zagranicznej
W´gier. Podstawà dla ich wytyczenia by∏a broszura Imre Nagya zatytu∏owana
Nemzetközi kapcsalatok öt alapelve és külpolitikank kérdése (Pi´ç podstawowych
zasad stosunków mi´dzynarodowych i naszej polityki zagranicznej). Sekretarz
komitetu Pál Felix i jeden z jego cz∏onków György Heltai przygotowywali not´
w sprawie wystàpienia W´gier z Uk∏adu Warszawskiego. Premier otwarcie twierdzi∏, ˝e polityka zagraniczna jego kraju powinna opieraç si´ na neutralnoÊci,
a tak˝e ˝e dotychczasowy podzia∏ Europy na bloki polityczne nie ma nic wspólnego z pokojowym i demokratycznym rozwojem.
Istnienie tak wielu komitetów, tworzonych spontanicznie w ka˝dej powa˝niejszej instytucji paƒstwowej, dowodzi∏o ró˝norodnoÊci zadaƒ, przed jakimi stanà∏ rzàd Imre Nagya. Ten funkcjonujàcy w Ministerstwie Rolnictwa zajà∏ si´
g∏ównie problematykà wsi oraz przywróceniem wp∏ywów Niezale˝nej Partii
Drobnych Rolników (Független Kisgazdapárt) i Narodowej Partii Ch∏opskiej
(Nemzeti Parasztpárt)14. Oprócz postulatów charakterystycznych dla innych komitetów rewolucyjnych postulowa∏ rozwiàzanie spó∏dzielni produkcyjnych
i wprowadzenie wolnego obrotu ziemià.
Na prowincji najsilniejsze wp∏ywy zdoby∏y partie ch∏opskie. Jedynie w rejonach, gdzie ludnoÊç by∏a s∏abiej wyrobiona politycznie, komuniÊci zachowali
jeszcze dotychczasowe wp∏ywy. Do kierownictwa Narodowej Partii Ch∏opskiej
weszli dyrektor Muzeum Rolnictwa Ferenc Szabó, nauczyciel uniwersytecki
i wielki myÊliciel István Bibó oraz by∏y pose∏ Ferenc Farkas. Niezale˝na Partia
Ch∏opska zmieni∏a nazw´ na Parti´ Petó∂fiego. Wielu polityków partii ludowych
wzi´∏o czynny udzia∏ w organizowaniu nowego rzàdu. Farkas i Bibó jako ministrowie pracowali w rzàdzie Imre Nagya. Politycy Partii Petó∂fiego uporczywie
odrzucali apele Partii Drobnych Rolników nawo∏ujàce do zjednoczenia. Z ramienia rzàdu politycy Narodowej Partii Ch∏opskiej podj´li na arenie mi´dzynarodowej starania o udzielenie pomocy rzàdowi w´gierskiemu. Péter Véres udzieli∏
m.in. wywiadu dla radia szwajcarskiego, który po 1957 r. w∏adze uzna∏y za prób´ kontaktowania si´ ówczesnych w∏adz z paƒstwami kapitalistycznymi. W wywiadzie Véres stwierdzi∏, ˝e „po∏o˝enie W´gier nie zale˝y ju˝ tylko od samego
narodu w´gierskiego, ale od ca∏ej ludzkoÊci. Dlatego zwróciliÊmy si´ do ONZ,

13
14

ÁSZTL, V–150 355, Jelentés (Doniesienie), Budapest, 20 VI 1957 r., s. 120–121.
I. Lajos, Az 1956-os forradalom pártjai és programjaik, „Múltunk” 1992, nr 2–3.
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do narodów Êwiata i prosimy je o pomoc, aby pomog∏y nam stworzyç niezale˝ne, neutralne W´gry”15.
Komitet rewolucyjny w Budafok utworzono w pierwszych dniach powstania
narodowego. Na jego czele stanà∏ Vilmos Schmidt, który w porozumieniu z lokalnym szefem milicji Istvánem Szénem i innymi cz∏onkami komitetu, m.in. rzeêbiarzem Tiborem Vildem i malarzem Emilemi Vénem, w obecnoÊci dwustu osób
nakaza∏ zrzuciç czerwonà gwiazd´ z budynku poczty w mieÊcie.
Jak podkreÊlano w materia∏ach w´gierskich s∏u˝b bezpieczeƒstwa, w lokalnych radach i komitetach rewolucyjnych du˝e wp∏ywy zdobyli ziemianie, dawni
urz´dnicy i wojskowi z czasów Horthyego. Przyk∏adowo w miejscowoÊciach
przylegajàcych do Balatonu w zarzàdach komitetów i rad dominowali wojskowi.
Twórcà Gwardii Narodowej w Balatonfenves by∏ István Németh (urodzony
w 1919 r.), lotnik z czasów drugiej wojny Êwiatowej, w Balatonfüzfó∂ przewodniczàcym rady rewolucyjnej zosta∏ zaÊ przedwojenny oficer Miklós Istvánffy
(urodzony w 1899 r. w Budapeszcie). W miejscowoÊci Balatonalmádi na czele
powsta∏ej tam rady stan´li by∏y w∏aÊciciel fabryki György Szivák, oficer Akademii Lodoviceum (Wy˝sza Szko∏a Wojskowa powo∏ana przez Habsburgów w XIX
wieku) Béla Fárkas i oficer armii Horthyego Frigyés Molnár16. W materia∏ach
w´gierskich s∏u˝b bezpieczeƒstwa znajdujemy notatk´ dotyczàcà komitetu rewolucyjnego w Tiszafüred, w którego sk∏ad wchodziç mieli miejscowi ziemianie
(posiadajàcy przed reformà rolnà od 500 do 700 holdów ziemi17), przedwojenny urz´dnik wojskowej administracji lokalnej i restaurator Imre Kovács18.
Na prowincji rady i komitety zetkn´∏y si´ z problemami przywrócenia dawnego porzàdku prawnego i stanu w∏asnoÊci ziemi sprzed wojny. Komitet rewolucyjny w Tiszaszentimre zadecydowa∏ na przyk∏ad, ˝e w∏asnoÊç ziemi powinna wróciç
do stanu sprzed reformy rolnej w 1945 r. Rada robotnicza w Mezó∂keresztes nalega∏a, aby zwrotowi podlega∏y majàtki o powierzchni do 100 holdów. Rozpada∏y si´ zawiàzane na poczàtku lat pi´çdziesiàtych spó∏dzielnie produkcyjne, a wi´kszoÊç ich pracowników domaga∏a si´ zwrotu zabranej im ziemi. Pracownicy
spó∏dzielni produkcyjnej „Harcos” (Bojownik) w Turkeve na zebraniu cz∏onków
spó∏dzielni orzekli, ˝e ziemia o powierzchni do 200 holdów powinna wróciç do
swych dawnych w∏aÊcicieli. Podobne by∏o stanowisko rady rewolucyjnej w miejscowoÊci Fejérgyarmati. Rada dzia∏ajàca w Egerze, prawdopodobnie z uwagi na
fakt, ˝e miasto otoczone by∏o wielkimi winnicami, postanowi∏a, ˝e o zwrot swojej
w∏asnoÊci mogà ubiegaç si´ w∏aÊciciele majàtków o powierzchni do 500 holdów.
O zwrocie ziemi wyw∏aszczonym ch∏opom mówi∏o si´ w ca∏ym kraju; od narodowego komitetu w miejscowoÊci Makó (który naturalnie by∏ zdania, ˝e dawnà w∏asnoÊç nale˝y zwróciç) po reaktywujàce si´ partie polityczne. Organ prasoÁSZTL, V 150 352/I, t. 2, Forradalmi bizottságok 1956-ben (Komitety rewolucyjne w 1956 r.),
Budapest, 12 VII 1957 r., s. 861.
16
ÁSZTL, 3.1.9–V–1413961a, Gyu
∂∂jtube elóállitott személyek (Osoby doprowadzone do aresztów
zbiorczych), Budapest, 11 II 1957 r., s. 341–342.
17
Hold (katasztralis hold) – historyczna jednostka powierzchni ziemi ornej na W´grzech (ok. 0,57
hektara).
18
ÁSZTL,V 150352/I, t. 2: Az 1956 évi magyarországi ellenforradolom az allambiztonsági munka
tükreben, (Kontrrewolucja na W´grzech w Êwietle pracy s∏u˝by bezpieczeƒstwa), Budapest, 23 III
1958 r., s. 838–844.
15

Funkcjonowanie rad i komitetów rewolucyjnych w Budapeszcie
wy Narodowej Partii Ch∏opskiej „Szabad Szó” (Wolne S∏owo) w artykule
z 31 grudnia 1956 r. zatytu∏owanym Ki legyen a föld? (Czyja b´dzie ziemia?) zajà∏ si´ kwestià w∏asnoÊci ziemi. Zwrot zaj´tych po wojnie przez paƒstwo majàtków popiera∏ ukazujàcy si´ w Komárom „Figyeló∂” w artykule z 3 listopada
1956 r., w którym zwrócono uwag´ opinii publicznej na kolejny wa˝ny element
przemian rewolucyjnych. Otó˝ pojawi∏ si´ tam postulat powo∏ania tzw. földrendezó∂ bizottságok (komitetów kierujàcych sprawami ziemi). Ich zadaniem mia∏o
byç ustalenie stanu prawnego w∏asnoÊci ziemi na prowincji, a tak˝e ustalenie odszkodowaƒ za mienie ch∏opskie oraz nale˝àce przed wojnà do ziemian (m.in. maszyny) przej´te na rzecz paƒstwowych gospodarstw rolnych w latach pi´çdziesiàtych. Artyku∏ odniós∏ taki skutek, ˝e postulat ten by∏ stawiany przez wiele
komitetów rewolucyjnych na terenie ca∏ych W´gier. W materia∏ach wytworzonych po 1957 r. przez w´gierskà s∏u˝b´ bezpieczeƒstwa znajdujemy zarzuty, ˝e
w sk∏ad komitetów regulujàcych stosunki rolne niejednokrotnie wchodzili ziemianie oraz ˝e w wyniku powstania podj´to prób´ rozgrabienia dorobku, który
przez dwanaÊcie lat uda∏o si´ stworzyç w∏adzy ludowej.
Interesujàca jest dzia∏alnoÊç powsta∏ej 30 paêdziernika 1956 r. rady rewolucyjnej w Krajowym Zarzàdzie LeÊnictwa (Országos Erdészeti Fó∂igazgatóság)
z uwagi na wysuni´te przez nià postulaty. Rada przygotowa∏a dwudziestopunktowe memorandum, które skierowano do wicepremiera Zoltána Tildyego. Zawarte w nim g∏ówne postulaty dotyczy∏y wprowadzenia systemu wielopartyjnego, og∏oszenia neutralnoÊci i niezale˝noÊci W´gier, wycofania wojsk radzieckich
z terytorium kraju i zmiany god∏a narodowego. Jednym z najistotniejszych punktów by∏a rewizja umów mi´dzynarodowych w handlu z zagranicà, które by∏y
szczególnie niekorzystne, je˝eli chodzi o wymian´ z ZSRR. Z Krajowego Zarzàdu LeÊnictwa wykluczono pi´ciu komunistów, cz∏onków W´gierskiej Partii Pracujàcych (Magyar Dolgozók Pártja) – m.in. Istvána Tömpe, Istvána Mosonyi
i Bél´ Keresztesi. Cz∏onkowie nowo utworzonego zarzàdu wzi´li udzia∏ w pracach Petó∂fi-Kör19. Rozpocz´to reorganizacj´ kierownictwa resortu leÊnictwa
i przemys∏u drzewnego. Nowe regulacje – co podkreÊlono w materia∏ach s∏u˝b
bezpieczeƒstwa – by∏y korzystne dla dawnych w∏aÊcicieli lasów i zak∏adów przetwórstwa drewna. Zak∏ada∏y one zwrot tartaków ich wczeÊniejszym w∏aÊcicielom oraz rewizje przyznanych odszkodowaƒ za znacjonalizowanie prywatne lasy. Najwybitniejszymi postaciami w radzie byli: István Héder (ur. 1893 r.), do
1946 r. cz∏onek Niezale˝nej Partii Drobnych Rolników, rencista, w 1914 r. odznaczony Krzy˝em Karola; in˝ynier István Danszki (ur. w 1927 r.), bezpartyjny,
postulujàcy wymian´ kadr w Krajowym Zarzàdzie LeÊnictwa; Jenó∂ Tikos (ur.
w 1926 r.), in˝ynier leÊnictwa, oraz László Generzich (ur. w 1903 r.). Cz∏onkowie zarzàdu wspomnianej rady ˝àdali usuni´cia komunistów z Krajowego Zarzàdu LeÊnictwa a tak˝e, mi´dzy innymi, rewizji umów gospodarczych zawartych
przez komunistycznych funkcjonariuszy ministerstwa.
Jednym z pierwszych powo∏anych w okresie rewolucji komitetów rewolucyjnych by∏ komitet w Instytucie Badawczym Przemys∏u Drzewnego. Powsta∏
19

Petó∂fi Kör (Ko∏o Petó∂fiego) – ma∏a grupa dyskusyjna utworzona w 1954 r. w ramach Demokratikusz Ifjuság Szövetsége (Zwiàzku M∏odzie˝y Demokratycznej). By∏a istotnym elementem przygotowujàcym grunt pod przysz∏e wydarzenia na W´grzech na jesieni 1956 r.
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21 paêdziernika 1956 r. w prywatnym mieszkaniu przy Pozsonyi utca 21. Sk∏ada∏
si´ z szeÊciu cz∏onków. Ju˝ na poczàtku rewolucji z zarzàdu instytutu usuni´to komunist´ László Borsó, a pozosta∏ym zabroniono wst´pu do instytucji. Kierownictwo komitetu nawiàza∏o wspó∏prac´ z Gwardià Narodowà podporzàdkowanà
dzielnicowemu komitetowi w dzielnicy Újpest celem uzyskania ochrony przed
ewentualnym atakiem komunistów, a komitet uchwali∏ szesnastopunktowà odezw´ z ˝àdaniem pozbawienia ich praw politycznych. Sk∏ad osobowy komitetu rewolucyjnego w Instytucie Przemys∏u Drzewnego by∏ nast´pujàcy: przewodniczàcy – László Rosner, ur. 1907 r. w Munkácsu, pochodzenia mieszczaƒskiego;
cz∏onkowie – Gyula Bálint, ur. w 1905 r. w Szolnoku, pracownik naukowy instytutu; Géza Janko Czeglédi, ur. w 1921 w Oroshaza, pracownik naukowy instytutu; Gábor Kolozsvári, ur. w 1927 r. w Szegedzie, in˝ynier chemik; dr Zoltan Filó, ur. w 1915 r. w Budapeszcie, in˝ynier leÊnik, pracownik naukowy instytutu.
Organizacja rad i komitetów rewolucyjnych by∏aby niemo˝liwa bez odrodzenia si´ w okresie rewolucji w´gierskiej ˝ycia politycznego. Postulaty wolnych wyborów, restytucji systemu wielopartyjnego, powrotu do rzàdów koalicji – z najsilniejszym jej elementem, Niezale˝nà Partià Drobnych Rolników – doprowadzi∏y
do chwilowej restauracji pluralizmu politycznego na W´grzech.
W pierwszej fazie powstania Niezale˝na Partia Drobnych Rolników oraz inne partie polityczne prze˝ywa∏y swój renesans. Za sprawà dr. Gábora Soósa rozpocz´∏a si´ akcja tworzenia filii Partii Drobnych Rolników w instytucjach paƒstwowych. Za poÊrednictwem Zoltána Tildyego uda∏o si´ odzyskaç dawne lokale
partii oraz otrzymaç wsparcie finansowe w wysokoÊci 200 tys. forintów na cele
organizacyjne. Partia Drobnych Rolników otrzyma∏a tak˝e samochody dawnej
s∏u˝by bezpieczeƒstwa oraz Towarzystwa Przyjaêni Radziecko-W´gierskiej. Z polecenia Tildyego wydawa∏a gazet´ „Kis Újság” pod redakcjà Dezsó∂ Futó, który
w artykule Tiszta párt, tiszta újság wzywa∏ lewicowà frakcj´ Partii Drobnych Rolników do zachowania jednoÊci wobec zakusów komunistów20. Po wkroczeniu
wojsk sowieckich aktywnoÊç partii os∏ab∏a. Liderzy znaleêli schronienie w zachodnich placówkach dyplomatycznych – István Bibó w brytyjskiej, Béla Kovács
zaÊ w amerykaƒskiej.
31 paêdziernika 1956 r. reaktywowano Demokrata Néppárt (Demokratycznà
Parti´ Ludowà). Przej´∏a ona budynki w V dzielnicy Budapesztu. Na czele stronnictwa stan´li Dénes Farkas, Zoltán Briglevits i Imre Székely. W celu wzmocnienia pozycji partii podj´to kontakty z austriackà Katolickà Partià Ludowà oraz
z rodzimà socjaldemokracjà. O rozmachu Demokrata Néppárt Êwiadczyç mo˝e
fakt, ˝e wydawa∏a ona pismo „Hazánk” (Nasza Ojczyzna), które ukazywa∏o si´
w 60 tys. egzemplarzy. W kierownictwie partii znalaz∏ si´ minister przemys∏u
z czasów Horthyego Géza Bornemissza.
Do partii odgrywajàcych mniejszà rol´ w burzliwym okresie powstania zaliczyç nale˝y Magyar Szabadság Párt (W´gierskà Parti´ WolnoÊci), reaktywowanà
25 paêdziernika 1956 r. w mieszkaniu Dezsó∂ Abrahama. Partia wspó∏pracowa∏a
z Partià Drobnych Rolników, a g∏ównym zwolennikiem tej˝e wspó∏pracy by∏ Józ-

ÁSZTL,V 150 352/I, t. 2, Forradalmi bizottságok 1956-ben (Komitety rewolucyjne w 1956 r.),
Budapest, 12 VII 1957 r., s. 870.
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sef Antal. Marginalne znaczenie posiada∏a Magyar Függetlenségi Párt (W´gierska
Partia Niepodleg∏oÊci) za∏o˝ona na nowo 31 paêdziernika 1956 r. Na jej czele
stan´li Tibor Hornyák, József Gémes i György Fazekas.
W okresie powstania narodowego odrodzi∏a si´ tak˝e Socjaldemokratyczna
Partia W´gier (Magyar Szocialdemokrata Párt) – przed wojnà i do 1947 r. jedna
z czo∏owych si∏ politycznych na W´grzech. Partia zawiàza∏a si´ na nowo 25 paêdziernika, w okresie powstaƒczych walk, kiedy Imre Nagy og∏osi∏ koncepcj´ odrodzenia rzàdu koalicyjnego. Socjaldemokracja mia∏a w tym planie odgrywaç rol´ kluczowà. Czo∏owa osoba odpowiedzialna za propagand´ socjaldemokratów,
Anna Kéthly, nawiàza∏a wspó∏prac´ z Mi´dzynarodówkà Socjalistycznà, której
siedziba znajdowa∏a si´ w Wiedniu. Kéthly i András Révész udali si´ nawet do
Wiednia na zaproszenie jednego z liderów austriackiej socjaldemokracji Petera
Strassera, od którego W´grzy otrzymali wsparcie finansowe i materialne. Na odbywajàcej si´ wówczas sesji Mi´dzynarodówki zg∏oszono ch´ç wys∏ania na W´gry delegacji. Dzi´ki wsparciu z zagranicy partia dysponowa∏a wkrótce samodzielnym parkiem samochodowym i odzyskanymi lokalami w stolicy. Od
paêdziernika 1956 r. zacz´∏a znów ukazywaç si´ gazeta „Népszavái”, od 84 lat
g∏ówny organ prasowy socjaldemokratów21. Stronnictwu sprzyja∏a polityka rzàdu Imre Nagya, który wyda∏ decyzj´ o zablokowaniu kont komunistów w Banku Narodowym. Socjaldemokraci wraz z politykami Niezale˝nej Partii Drobnych
Rolników i Narodowej Partii Ch∏opskiej 30 paêdziernika wzi´li udzia∏ w spotkaniu z Gézà Lasonczym i Nagyem w sprawie odnowienia koalicji z 1945 r. Faktycznie poparcie rzàdu Nagya przez socjaldemokratów nastàpi∏o stosunkowo
póêno, bo dopiero dwa dni przed powtórnà interwencjà sowieckà. Nale˝y podkreÊliç, ˝e Anna Kéthly do 1 listopada 1956 r. twierdzi∏a, i˝ partia nie poprze
˝adnych inicjatyw wspó∏pracy socjaldemokratów z rzàdem Nagya22. Stronnictwo
przej´∏o na nowo kontrol´ nad zwiàzkami zawodowymi znajdujàcymi si´ do tej
pory pod wp∏ywami komunistów. Zwiàzek zawodowy bran˝y komunikacyjnej
kontrolowa∏ odtàd Péter Csaplár. Zwiàzek Zawodowy Drukarzy powo∏a∏ nowe
kierownictwo z socjaldemokratà Gyulà Pozsgaiem na czele. Podobnie by∏o z kierownictwem Krajowej Rady Zwiàzków Zawodowych, gdzie tak˝e wi´kszoÊç
otrzymali socjaldemokraci.
Wyjàtkowe miejsce w organizowaniu nowego ˝ycia spo∏eczno-politycznego
na W´grzech w okresie powstania zaj´li wi´êniowie polityczni. Wielu z nich emigrowa∏o z kraju, ale przewa˝ajàca cz´Êç zdecydowanie popar∏a Nagya, tworzàc
komitety opowiadajàce si´ za politycznà linià rzàdu. Poczesne miejsce wÊród organizacji zrzeszajàcych by∏ych wi´êniów zajmowa∏ Volt Politikai Foglyok
Országos Szövetsége (Krajowy Zwiàzek By∏ych Wi´êniów Politycznych) – organizacja, która powsta∏a 1 listopada 1956 r. na spotkaniu w budynku kina „Urania” z po∏àczenia mniejszych grup by∏ych wi´êniów. Cz´Êç uwolnionych wi´êniów politycznych wzi´∏a udzia∏ w organizowaniu Gwardii Narodowej.
21

W jednym z pierwszych artyku∏ów niezale˝ny dziennikarz tej gazety Mihály Révész stwierdzi∏, ˝e
na stronie tytu∏owej celowo zani˝ono numeracj´ o 8 lat, poniewa˝ w ten sposób partia chcia∏a pozbyç si´ baga˝u doÊwiadczeƒ, jaki sta∏ si´ jej udzia∏em w latach 1948–1956. Jak napisa∏ Révész, przez
8 lat ukazywa∏y si´ „Népszavak”, a nie socjaldemokratyczne „Népszavái” (ibidem, s. 860–863).
22
B. Lomax, Magyarország 1956, Budapest 1989, s. 155.
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Zwalniani wi´êniowie kierowali si´ do stolicy, aby wziàç udzia∏ w tworzeniu nowych w∏adz. Niektórzy z nich, jak na przyk∏ad Lajos Füzesi, który w∏àczy∏ si´
w walki na placu Széna, stan´li przeciw agresorom. Wi´êniowie, którzy zostali
zwolnieni z wi´zienia w Vácu, zarekwirowali broƒ stra˝y wi´ziennej i samochodami wi´ziennymi przyjechali do stolicy, aby wziàç udzia∏ w walkach. Na wniosek Istvána Somodiego w Budapeszcie powo∏ano ogólnokrajowy komitet rehabilitacyjny zajmujàcy si´ przywracaniem praw politycznych oraz publicznych
cz∏onkom zdelegalizowanych partii politycznych. Osoby takie by∏y w czasach
stalinowskich napi´tnowane i zosta∏y odsuni´te od wszelkich funkcji spo∏ecznych oraz zwiàzanych z funkcjonowaniem samorzàdów lokalnych.
Bardzo wysoki poziom organizacji charakteryzowa∏ komitet rewolucyjny przy
W´gierskich Kolejach Paƒstwowych (Magyar Állami Vasút – MÁV). 24 paêdziernika powsta∏a tam G∏ówna Rada Robotnicza, która 29 paêdziernika przekszta∏ci∏a si´ i zmieni∏a nazw´ na Naczelny Komitet Rewolucyjny. Kierowa∏y nim
osoby pozbawione w okresie stalinizmu praw politycznych i stanowisk kierowniczych z powodu przekonaƒ politycznych – przewodniczàcym zosta∏ Jenó∂ Kamuti, jego zast´pcami zaÊ dr Iván Nadeczki i dr Zoltán Kökényesi. Kierownictwo popar∏o powstaƒcze przemiany, a 3 listopada wyda∏o rozkaz blokowania
dróg przejazdowych, aby utrudniç poruszanie si´ wojskom sowieckim. W´gierskiemu wojsku zezwolono na korzystanie z radiostacji kolejowych w celu przekazywania rozporzàdzeƒ rzàdu Nagya. Realizujàc te rozporzàdzenia, podj´to
m.in. decyzj´ zniszczenia dworca kolejowego w Záhony na granicy z ZSRR, aby
utrudniç wojskom sowieckim przemarsz w kierunku Dunaju. W komitecie znalaz∏o si´ 10 osób. Przedrewolucyjne kierownictwo kolei w´gierskich w osobach
Józsefa Bedó∂ i Károlya Arató zosta∏o usuni´te. Na polecenie komitetu rewolucyjnego, który by∏ tymczasowym zarzàdem firmy, rozwiàzywano oddzia∏y polityczne23 dzia∏ajàce przy filiach MÁV na prowincji – tak by∏o przyk∏adowo
w Miszkolcu. Nale˝y tu wspomnieç o dwóch decyzjach komitetu. W pierwszej,
wydanej 1 listopada, wezwano pracowników kolei do poparcia zdobyczy rewolucji i wystàpienia przeciwko wszystkim posuni´ciom, które w te zdobycze godzà. Na mocy decyzji z 3 listopada rodzinom kolejarzy, którzy zgin´li w walce
z agresorem radzieckim, zobowiàzano si´ wyp∏aciç po 5 tys. forintów (na ten cel
przeznaczono w ca∏ym kraju 122 tys. forintów).
Pierwsze lokalne rady robotnicze przy W´gierskich Kolejach Paƒstwowych
powsta∏y 26 paêdziernika 1956 r., a kolejne tworzy∏y si´ do pierwszych dni listopada. Wszystkie podlega∏y komitetowi w Budapeszcie (jednà z najaktywniejszych by∏a rada w Szegedzie, gdzie 30 paêdziernika zorganizowano Gwardi´
Narodowà, na której czele stanà∏ pu∏kownik z czasów Horthyego dr Kálmán Kórányi). W Debreczynie na czele rady robotniczej stanà∏ Barna Krasznai.
Szybko zlikwidowano wydzia∏ polityczny przy tamtejszej dyrekcji MÁV oraz po23

Zdaniem w´gierskiej s∏u˝by bezpieczeƒstwa likwidacja komórek wydzia∏ów politycznych i s∏u˝by bezpieczeƒstwa przy lokalnych siedzibach W´gierskich Kolei Paƒstwowych przyczyni∏a si´ do tego, ˝e tajna dokumentacja przedsi´biorstwa bardzo cz´sto trafia∏a w niepowo∏ane r´ce. W samym
Debreczynie naliczono 67 takich przypadków, kiedy dokumentacja MÁV wydosta∏a si´ na zewnàtrz
(ÁSZTL, 3.1.9–V-150–355/1, Budapesti forradalmi bizottságok tevékénysége (Dzia∏alnoÊç komitetów rewolucyjnych w Budapeszcie), Budapest, 26 III 1958 r., s. 146–148).

Funkcjonowanie rad i komitetów rewolucyjnych w Budapeszcie
wo∏ano Stra˝ Robotniczà do Êcigania stalinistów i wszelkich elementów antynarodowych.
G∏ównym organem kontrolujàcym wszystkie komitety i rady dzielnicowe
w stolicy w okresie rewolucji by∏a Centralna Rada Robotnicza Wielkiego Budapesztu (Nagybudapesti Központi Munkástanács)24. Jej struktura by∏a nast´pujàca:
PREZYDIUM
Sándor Báli, György Kalocsai, Sándor Rácz
Komitet gospodarczy

Komitet polityczny

Grupa informacyjno-prasowa

István Ring

József Balács

Miklós Sebestyén

Sándor Karsai

Sándor Báli

László Abód

Károly Nagy

Lajos Keresztes

Ernó́ Boros

Endre Mester
Reprezentacja rady w instytucjach i komitetach dzielnicowych, fabrykach i zakładach
przemysłowych

Dzia∏alnoÊç rady ze wszech miar zas∏uguje na uwag´. Najbardziej aktywnie
dzia∏a∏a w okresie, jaki nastàpi∏ bezpoÊrednio po drugiej interwencji sowieckiej.
Po 4 listopada pretendowa∏a do wyst´powania przed wojskami okupacyjnymi jako struktura kierujàca ruchem oporu. Po drugiej inwazji sowieckiej planowano
przekszta∏cenie jej w cia∏o ogólnokrajowe. Na poczàtku grudnia rzàd Kádára poufnymi kana∏ami zdoby∏ informacj´ o zamiarach rady planujàcej og∏oszenie strajku powszechnego i próbowa∏ przeciwdzia∏aç tej akcji. 8 grudnia aresztowano
szereg jej dzia∏aczy. Tego samego dnia z prowincjonalnego miasta Salgótarján nadesz∏y wiadomoÊci o masakrze górników protestujàcych przeciwko brutalnej akcji wymierzonej w organizatorów strajku. W takich okolicznoÊciach rada og∏osi∏a czterdziestooÊmiogodzinny strajk, który mieszkaƒcy stolicy spontanicznie
poparli, z tym wi´kszà nadziejà, ˝e na wolnoÊci pozostawa∏o jeszcze dwóch dzia∏aczy rady: Sándor Báli i Sándor Rácz. W tych okolicznoÊciach 11 grudnia
Kádár wystosowa∏ do obydwu rewolucjonistów osobiÊcie pismo z proÊbà o spotkanie w budynku parlamentu. Po przybyciu na miejsce Báli i Rácz zostali aresztowani, a rada rozwiàzana. W odpowiedzi na to „Népszbadság” wezwa∏a do
strajku, a w kilku oÊrodkach przemys∏owych na prowincji, m.in. w Ózd, Kecskemét i Miszkolcu, dosz∏o do walk. Rzàd wprowadzi∏ wi´c stan wyjàtkowy, zakaz zgromadzeƒ i poruszania si´ w okreÊlonych porach dnia. W ciàgu kilku nast´pnych dni zarzàdzono rozwiàzanie wszystkich komitackich25 i miejskich rad
robotniczych poza Budapesztem26.
S. Rácz, A Nagy-budapesti Központi Munkástanács, Beszéló∂ összkiadás, Budapest 1992. Na temat rad robotniczych powsta∏ych w okresie rewolucji pisa∏ te˝ Bill Lomax (Magyarország...,
s. 171–203).
25
Komitat (megye) – jednostka podzia∏u administracyjnego na W´grzech. Jej kompetencje sà porównywalne z województwem w Polsce, obszarowo zaÊ jest nieznacznie wi´ksza od polskiego powiatu.
26
Wed∏ug Billa Lomaxa po 4 XI 1956 r. sowieckie dowództwo wojskowe wykona∏o szereg wyroków na w´gierskich powstaƒcach, od stycznia 1957 r. wyroki zapada∏y ju˝ w sàdach w´gierskich.
Przyk∏adowo, z sàdzonych 33 dzia∏aczy rewolucyjnego komitetu dzielnicy Újpest na Êmierç skazano 10 (B. Lomax, Magyarország..., s. 200–201).
24
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WÊród komitetów dzielnicowych stolicy na pierwsze miejsce wysunà∏ si´ Komitet Rewolucyjny Dzielnicy Újpest (Újpesti Forradalmi Bizottság) sk∏adajàcy si´
z pi´tnastu cz∏onków. Na jego czele sta∏ Pál Kósa, pochodzàcy z Balatonfüred (ur.
w 1921 r.), z zawodu mistrz stolarski. W 1948 r. zosta∏ wykluczony z partii za
rozpowszechnianie wrogich poglàdów. Ojciec Kósy przed 1945 r. by∏ cz∏onkiem
Partii Strza∏okrzy˝owców (Nyilaskeresztes Párt)27. Jak na lokalny, dzielnicowy
komitet, ten w Újpest dzia∏a∏ bardzo aktywnie. Jeden z jego cz∏onków, László
Gábor, zosta∏ oddelegowany do Wiednia, aby nawiàzaç tam kontakt z reprezentantami Radia Wolna Europa.
W materia∏ach w´gierskich s∏u˝b bezpieczeƒstwa znajdujemy szereg informacji na temat pochodzenia spo∏ecznego cz∏onków poszczególnych komitetów rewolucyjnych. Jeden z reprezentantów komitetu z Újpest Lajos Kollár, pochodzàcy z robotniczej rodziny (ojciec by∏ pomocnikiem piekarskim), zosta∏ wykluczony
z partii z powodu szerzenia przekonaƒ antysemickich. János Sohonyai (ur.
w 1904 r.), nale˝àcy przed 1945 r. do partii faszystowskiej, pochodzi∏ z rodziny
ku∏ackiej. Interesujàcà biografi´ posiada∏ te˝ Károly Csehi (ur. w 1925 r. w Budapeszcie), który wed∏ug materia∏ów w´gierskiej bezpieki podczas wojny by∏ cz∏onkiem partii faszystowskiej, a w koƒcowym okresie wojny ˝o∏nierzem 25 Dywizji
Grenadierów SS „Hunyadi”. W 1946 r. zosta∏ skazany na do˝ywocie, a w 1956 r.
zwolniono go z powodu z∏ego stanu zdrowia. Po wybuchu walk w Budapeszcie
przy∏àczy∏ si´ do walczàcych powstaƒców w dzielnicy Újpest28.
Komitet z Újpest redagowa∏ apele i odezwy w j´zyku angielskim, francuskim
i niemieckim. Wys∏a∏ tak˝e swojego delegata do Austrii w celu przeprowadzenia
pertraktacji z w∏adzami Austriackiego Czerwonego Krzy˝a. Dzi´ki tej inicjatywie
oddzia∏y z Újpest by∏y zaopatrzone w lekarstwa i Êrodki medyczne z Europy Zachodniej. Komitet oddelegowa∏ na prowincj´ kilku swoich przedstawicieli (Sándor
Lichtenstein, Lajos Kollár i Miklós Péterfi), których zadaniem by∏o doprowadzenie do tego, by prowincjonalne oddzia∏y zbrojne i flotylla dunajska przy∏àczy∏y si´
do walczàcego Budapesztu. Miklós Péterfi z oddzia∏em liczàcym 150 ludzi i 3 czo∏gami zajà∏ 31 paêdziernika 1956 r. wi´zienie w Kó∂bánya, uwalniajàc oko∏o 800
osób. Wi´kszoÊç z nich przy∏àczy∏a si´ do oddzia∏ów powstaƒczych.
Donios∏e postulaty uchwali∏a rada robotnicza zak∏adów przemys∏owych
z XI dzielnicy Budapesztu (okolice Góry Gelle∂rta). W punkcie pierwszym og∏oszono, ˝e zak∏ady produkcyjne i ziemia nale˝eç b´dà do ludzi pracy. Uchwa∏y
podj´te zosta∏y 12 listopada 1956 r., ju˝ po zaj´ciu prawie ca∏ego kraju przez armi´ sowieckà. ˚àdano m.in. opuszczenia stolicy przez si∏y sowieckie, zaprowadzenia porzàdku przez jednostki w´gierskie i zwolnienia zatrzymanych cz∏onków
gabinetu Imre Nagya. Rada postulowa∏a tak˝e przeprowadzenie wolnych wyborów; dopuszczone do nich mia∏y byç jednak tylko te partie polityczne, które
uznawa∏y spo∏ecznà w∏asnoÊç Êrodków produkcji. Poza tym og∏oszono zawieszenie broni pomi´dzy interweniujàcymi wojskami a oddzia∏ami rewolucyjnymi
27

Najistotniejsze ugrupowanie polityczne w´gierskich faszystów b´dàcych przy w∏adzy w drugiej
po∏owie 1944 r. Ideowym przywódcà partii by∏ Ferenc Szálasi (1897–1946). W skrócie okreÊlani jako nilaszowcy.
28
ÁSZTL, 3.1.9 V 150355/1, t. 2, Budapesti forradalmi bizottságok tevékenysége (Dzia∏alnoÊç komitetów rewolucyjnych w Budapeszcie), Budapest, 26 III 1958 r., s. 47–50.
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oraz koniecznoÊç utworzenia jednostek odpowiadajàcych za bezpieczeƒstwo wewn´trzne paƒstwa. Mia∏y one rekrutowaç si´ spoÊród osób niezaanga˝owanych
w ÁVH i w ˝ycie partyjne w czasach Rákosiego.
W okresie jesiennych walk w Budapeszcie powsta∏y te˝ komitety, które za cel
postawi∏y sobie podporzàdkowanie mniejszych rad dzielnicowych. Nale˝a∏ do
nich Krajowy Komitet Narodowy (Országos Nemzeti Bizottmány), który powsta∏ 1 listopada 1956 r. i pierwotnie nosi∏ nazw´ W´gierski Narodowy Komitet
Rewolucyjny (Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány). Jego siedzibà by∏ ratusz
miejski, a twórcami – Péter Kuczka i István Márkus. Komitet ustawicznie nawo∏ywa∏ do tworzenia w ka˝dej instytucji i miejscowoÊci na W´grzech w∏adz nowego typu, niewywodzàcych si´ z totalitarnej przesz∏oÊci, ale „narodowych”, co odzwierciedlaç mia∏ przymiotnik nemzeti albo magyar w ich nazwie. Komitet
wykorzystywa∏ samochody Narodowego Frontu Ludowego (Magyar Függetlenségi Népfront29) oraz aprowizacj´ kierowanà przed powstaniem na jego konto.
W swojej krótkiej historii mia∏ ró˝ne nazwy.
Chodzi∏o o odró˝nienie si´ od komitetu Józsefa Dudása, który powsta∏
29 paêdziernika 1956 r. i nosi∏ nazw´ Nemzeti Forradalmi Bizottmány (Narodowy Komitet Rewolucyjny – NRP). Dzia∏a∏ on w drugiej dzielnicy Budapesztu,
w pó∏nocno-wschodniej cz´Êci stolicy, prowadzàc walki z wojskami radzieckimi
na placu Széna i w jego okolicach. W jego pracach bra∏o udzia∏ 10–12 osób, dzia∏ajàcych w cieniu charyzmatycznego przywódcy. Dudás pochodzi∏ z Siedmiogrodu i by∏ synem milicjanta. Po wyzwoleniu trafi∏ na W´gry i wstàpi∏ do Niezale˝nej Partii Drobnych Rolników, skàd w 1946 r. zosta∏ wyrzucony z powodu
podejrzenia o antyrewolucyjne poglàdy, a nast´pnie uwi´ziony. Wydalono go
z W´gier do Rumunii, gdzie sp´dzi∏ 8 lat w wi´zieniu (opuÊci∏ je w 1954 r.). Po
wybuchu rewolucji z miejsca przy∏àczy∏ si´ do si∏ powstaƒczych, zajmujàc z podleg∏ymi mu ludêmi budynek redakcji „Szabad Nép”. Komitet wydawa∏ rozporzàdzenia i apele do ludnoÊci stolicy, wzywajàc do oparcia przysz∏ego ustroju na
neutralnoÊci paƒstwa i pluralizmie politycznym. József Dudás mia∏ doÊç rozleg∏e
ambicje polityczne. 27 paêdziernika przemawia∏ do powstaƒców na placu Széna,
a dwa dni póêniej, po zaj´ciu redakcji „Szabad Nép”, stworzy∏ dwudziestopi´ciopunktowy program zawierajàcy m.in. postulaty neutralnoÊci W´gier, wprowadzenia systemu wielopartyjnego i utworzenia rzàdu koalicyjnego. Charakterystyczne jest, ˝e Dudás popad∏ w konflikt z rzàdem Nagya. W wydawanej przez
swój komitet gazecie nak∏ania∏ polityków partii ludowych do odejÊcia z tego rzàdu30. W zaj´tym budynku „Szabad Nép” komitet wydawa∏ pismo „Függetlenség”, na ∏amach którego Dudás nakaza∏ zamieÊciç odezw´ do mieszkaƒców
stolicy z apelem Nem ismerjük el a jelenlegi kormányt (Nie uznajemy obecnego
rzàdu). Odezwa ukaza∏a si´ 30 paêdziernika 1956 r.

29

Instytucja utworzona przez komunistów w 1949 r. na gruzach partii mieszczaƒskich i ch∏opskich.
Na jej czele sta∏ Rákosi. Front Ludowy si´ga∏ tradycjami do lat trzydziestych, ale w latach pi´çdziesiàtych sta∏ si´ marionetkà s∏u˝àcà do przeprowadzania wyborów zgodnie z potrzebami re˝imu komunistycznego. W czasach rzàdu Imre Nagya zmieniono mu nazw´ na Hazafias Népfront (Patriotyczny Front Ludowy). Po rewolucji, za czasów Kádára, Front Ludowy powróci∏ do swojej s∏u˝ebnej
wobec rzàdu formy z koƒca lat czterdziestych.
30
J. Dudás, A koalíciós kormány sem fogadjuk el, „Függetlenség”, 30 X 1956.
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Powodów konfliktu z rzàdem Nagya by∏o kilka, ale prawdopodobnie najwa˝niejszy by∏ taki, ˝e Dudás mia∏ ambicje odegrania powa˝niejszej roli w powstaniu. 30 paêdziernika 1956 r. dosz∏o do jego rozmów z rzàdem. Z powodu otwartej jego krytyki oraz splàdrowania Banku Narodowego Dudás by∏ dwukrotnie
poszukiwany przez wojska rzàdowe. Na poczàtku listopada 1956 r. podjà∏ negocjacje z Pálem Maléterem31 na temat utworzenia jednolitego dowództwa powstaƒczego i ewentualnej obsady nowego rzàdu. ˚àda∏ dla siebie i ludzi ze swojego komitetu szeÊciu tek ministerialnych. W∏adze sowieckie aresztowa∏y go
21 listopada 1956 r. po zwabieniu do parlamentu na rokowania. W po∏owie
stycznia 1957 r. zosta∏ skazany na Êmierç i po pi´ciu dniach wyrok wykonano.
Niezwykle niebezpieczna sytuacja wytworzy∏a si´ tak˝e w Gyó∂r. W mieÊcie tym
26 paêdziernika powsta∏a rada narodowa, na której czele stanà∏ Attila Szigethy
(ur. w 1912 r. w Kapuvárze) popierajàcy polityk´ Nagya. Jednak przedwojenny
elektorat prawicowych partii politycznych w zachodniej cz´Êci kraju coraz bardziej
odcina∏ si´ od polityki rzàdu w Budapeszcie. Bill Lomax wysunà∏ nawet tez´, ˝e
w zachodniej cz´Êci W´gier dosz∏o do wyraênej koncentracji nilaszowców i zwolenników przedwojennego ustroju horthystowskiego. Reprezentantem tych dà˝eƒ i t´sknot by∏ poczàtkowo fanatyczny mnich zakonu benedyktynów Iréneusz Galambos. Do powa˝niejszego kryzysu dosz∏o 30 paêdziernika, kiedy rada narodowa
z Gyó∂r wezwa∏a inne mniejsze rady zachodniej cz´Êci kraju do utworzenia Zadunajskiej Rady Narodowej (Dunantúli Nemzeti Tanács). Cel ten zrealizowano, ale tego samego dnia z Budapesztu przyby∏ rewolucjonista nazwiskiem Somogyvári z kilkoma towarzyszami (ju˝ samo jego pojawienie si´ wzbudzi∏o sensacj´, przyjecha∏
bowiem w bia∏ym p∏aszczu ze Êwie˝ymi plamami krwi). Poczàtkowo Somogyvári
próbowa∏ zajàç budynek radia i podburzyç mieszkaƒców Gyó∂r przeciw rzàdowi
Nagya i miejscowej radzie. Postulowa∏ nawet utworzenie drugiego rzàdu, niezale˝nego od sto∏ecznego. Rozsàdna postawa Zadunajskiej Rady Narodowej i nieuleganie demagogii uchroni∏o kraj przed kryzysem. Dwaj najbardziej umiarkowani
cz∏onkowie rady otrzymali funkcje kierownicze: Szigethy zosta∏ przewodniczàcym,
jego najbli˝szy wspó∏pracownik György Szabó zaÊ – wiceprzewodniczàcym.
Trzeci najpowa˝niejszy kryzys rada w Gyó∂r prze˝y∏a 1 listopada. Wówczas to
do miasta trafi∏y apele Józsefa Dudása nawo∏ujàcego do powo∏ania jednego rzàdu, który funkcjonowa∏by na bazie jego rady i Zadunajskiej Rady Narodowej.
Zdecydowana interwencja Szigethyego, który stwierdzi∏, ˝e takie zachowanie by∏oby zdradà ojczyzny, ponownie rozwiàza∏a sytuacj´. Wed∏ug niektórych êróde∏
w´gierskich i opracowaƒ historycznych, na poczàtku listopada przyby∏ do
Gyó∂r gen. Zakó, jeden z liderów ruchu faszystowskiego na W´grzech w okresie
drugiej wojny Êwiatowej. Sytuacja ta grozi∏a podzia∏em kraju na dwa paƒstwa,
tak jak to sta∏o si´ w Korei. Czechos∏owackie „Rudé Právo” pisa∏o wr´cz, ˝e na
poczàtku listopada na W´grzech funkcjonowa∏y co najmniej cztery oÊrodki w∏adzy32. Szigethy ponownie wezwa∏ do jednoÊci i wytrwania w lojalnoÊci wobec
rzàdu Nagya. 3 listopada w rozmowie z Wiktorem Woroszylskim stwierdzi∏ na31

Gen. Pál Maléter – jeden z genera∏ów armii w´gierskiej, który 31 X 1956 r. zdezerterowa∏ i przy∏àczy∏ si´ do si∏ rewolucyjnych. Sprzeciwia∏ si´ wykonywaniu kary Êmierci na funkcjonariuszach
ÁVH bez wyroku sàdowego, wzywa∏ do spokoju i udzielenia poparcia rzàdowi Nagya.
32
Reakcje v Mad’arsku na postupu – zájmy lidu v nebezpeãi, „Rudé Právo”, 2 XI 1956, s. 3.
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wet: „DziÊ oto jest ten dzieƒ, w którym bez zastrze˝eƒ uznaliÊmy rzàd. Obecnie
zadaniem wszystkich si∏ rewolucyjnych jest zgromadziç si´ wokó∏ rzàdu Imre Nagya […]. Od dnia dzisiejszego jest to tak naprawd´ rzàd ludowy”33.
Szigethy przed wojnà by∏ urz´dnikiem administracji lokalnej w mieÊcie Kapuvár. Od 1943 r. aktywnie dzia∏a∏ w ruchu antyfaszystowskim. Po wojnie by∏
politykiem Partii Ch∏opskiej (Parasztpárt), a w 1947 r. zosta∏ wybrany na deputowanego do parlamentu. Nigdy nie wstàpi∏ do partii komunistycznej. W latach
1950–1954 by∏ wiceprzewodniczàcym rady komitackiej, a w 1955 r. w Sopronie
otrzyma∏ dyplom in˝yniera leÊnictwa. W rewolucyjne wydarzenia w Gyó∂r zaanga˝owa∏ si´ 26 paêdziernika 1956 r., kiedy wybrano go na przewodniczàcego
miejskiej rady narodowej, która oddelegowa∏a dwie osoby do Mosonmagyaróvár w celu zapobie˝enia dalszej eskalacji wydarzeƒ. Dosz∏o tam bowiem do
ataku si∏ ÁVH na pokojowà manifestacj´. Zgin´∏o oko∏o stu osób, w tym kobiety i dzieci. Rada pod kierownictwem Szigethyego od samego poczàtku dà˝y∏a do
konsolidacji w∏adz, a dwa dni po powstaniu wystosowa∏a do rzàdu Nagya w Budapeszcie ultimatum zawierajàce list´ koniecznych reform. Czas próby dla rady
w Gyó∂r nadszed∏ 30 paêdziernika, kiedy robotnicy i wojsko w fabryce wagonów
pod przewodnictwem Lajosa Somogyváriego przeprowadzili prób´ puczu w stosunku do legalnego rzàdu w Budapeszcie. Po zd∏awieniu powstania Szigethy zosta∏ zaproszony przez Kádára do obj´cia teki ministra w jego rzàdzie. Kiedy odmówi∏, zosta∏ zwolniony z zajmowanych funkcji publicznych, a w maju 1957 r.
sàd komitatu Gyó∂r-Sopron nakaza∏ aresztowanie go. Zanim dosz∏o do przes∏uchaƒ, Szigethy pope∏ni∏ samobójstwo.
Najaktywniejsze rady i komitety robotnicze na prowincji dzia∏a∏y w oÊrodkach przemys∏u hutniczego oraz rejonach wydobycia w´gla i w obliczu inwazji
sowieckiej cz´stokroç wzywa∏y do oporu. Najci´˝sze walki z powstaƒcami mia∏y
miejsce w Dunapentele, Ózd i Miszkolcu oraz w rejonie Dorog, Tatabánya
i Pécsu. Ostatni komunikat radiowy z prowincji o trwajàcych tam walkach zosta∏
wys∏any z Dunapentele 7 listopada 1956 r. W stolicy najkrwawsze starcia odnotowano w dzielnicy Kó∂bánya i Csepel, gdzie dzia∏a∏y jedne z bardziej aktywnych
sto∏ecznych komitetów robotniczych.
Rada typowo robotnicza powsta∏a na wyspie Csepel w Budapeszcie, gdzie
koncentrowa∏o si´ ˝ycie gospodarcze stolicy. Obok powo∏anego narodowego komitetu (któremu przewodniczy∏ socjaldemokrata István Ivanics) dzia∏a∏a tam
Gwardia Narodowa z przedwojennym oficerem Istvánem Buri na czele, która
pod koniec paêdziernika zaatakowa∏a komend´ milicji w XXI dzielnicy Budapesztu i zas∏yn´∏a z rozpaczliwego oporu, jaki stawi∏a wkraczajàcym oddzia∏om
sowieckim. Oddzia∏y gwardii zosta∏y wsparte przez regularnà armi´ w´gierskà
i jej dowódców w osobach poruczników Sándora Kó∂rösi, Józsefa Kovácsa i porucznika lotnictwa Józsefa Andi34.
Naczelne dowództwo si∏ rewolucyjnych podlega∏o genera∏owi Béli Király
(ur. w 1912 r. w Kaposvárze), który tak˝e organizowa∏ Gwardi´ Narodowà
W. Woroszylski, Magyarországi napló, Budapest 1984, s. 31–32.
E. Nagy, A munkástanács alakulása és mıködése Csepelen, Az 1956-os Intézet Oral History
Archívuma, wywiad nr 22, Budapest 1986. Zob. tak˝e Z.E. Tóth, A Csepel Vas- és Fémmûvek
munkástanácsainak története (1956–1957), „Múltunk” 1999, nr 4.
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w stolicy. Po wkroczeniu wojsk sowieckich wyda∏ szereg rozporzàdzeƒ organizujàcych lini´ obrony. Próbowa∏ odciàç miasto od zbli˝ajàcych si´ oddzia∏ów sowieckich i w tym celu planowa∏ wysadzenie obwodnicy Budapesztu w okolicach
Jánoshegy, g∏ównej drogi Istenhegyi ut, lotniska szybowcowego i Wy˝szej Szko∏y ÁVH. W okresie wojny Király by∏ oddelegowany do Ministerstwa Obrony,
a wczesnà wiosnà 1945 r. odpowiada∏ za obron´ kraju w rejonie miasta Kó∂szeg,
gdzie wraz podleg∏ymi mu oddzia∏ami przeszed∏ na stron´ wojsk sowieckich. Latem 1945 r., podczas transportu do ZSRR, zbieg∏ i natychmiast wstàpi∏ do partii komunistycznej. Po podj´ciu tej decyzji awansowa∏ w hierarchii nowej ludowej armii: od dowódcy dywizji w prowincjonalnym Pápa do szefa Akademii
Wojskowej. Latem 1951 r. w jego karierze nastàpi∏a gwa∏towna zmiana, poniewa˝ w∏adze oskar˝y∏y go o spisek. Pó∏ roku póêniej zosta∏ skazany przez sàd wojskowy na kar´ Êmierci, którà zamieniono na do˝ywocie. Wi´zienie opuÊci∏ na poczàtku wrzeÊnia 1956 r. i wzià∏ bardzo aktywny udzia∏ w wydarzeniach
rewolucyjnych. 30 paêdziernika mianowano go g∏ównodowodzàcym si∏ powstaƒczych w Budapeszcie. Sta∏ na czele Rewolucyjnego Komitetu Bezpieczeƒstwa Paƒstwa (Forradalmi Karhatalmi Bizottság), a jego zast´pcà by∏ Sándor
Kopácsi. Po rewolucji, w 1957 r., wyjecha∏ do Austrii, a potem do Francji. Na
emigracji Király powo∏a∏ do ˝ycia W´gierskà Rad´ Rewolucyjnà w Strasburgu.
Nast´pnie wyjecha∏ do USA, gdzie po ukoƒczeniu studiów na Columbia University odgrywa∏ istotnà rol´ w organizacji ˝ycia madziarskich emigrantów (by∏
cz∏onkiem Hungarian Freedom Fighters Federation – Federacji Bojowników
o WolnoÊç W´gier).
Zagadnienie funkcjonowania instytucji powstaƒczych nabra∏o szczególnego
znaczenia dopiero po 1989 r., kiedy partie polityczne w´gierskiej prawicy i centrum g∏osi∏y, ˝e dla odrodzenia si´ samorzàdnoÊci na W´grzech istotne znaczenie
mia∏a dzia∏alnoÊç lokalnych organów w∏adzy w powstaƒczym Budapeszcie. O aktualnoÊci tego stwierdzenia przypomnia∏ jeden z liderów W´gierskiego Forum
Demokratycznego (Magyar Demokrata Fórum – MDF) Balázs Horváth, który
przy okazji wyborów samorzàdowych w paêdzierniku 2002 r. przypomnia∏ dziedzictwo roku 1956 i jego znaczenie dla w´gierskiej demokracji i rozwoju samorzàdnoÊci.
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Functioning of revolution committees and councils in Budapest in autumn 1956
Revolution committees existing in the period of national uprising in Hungary in
October and November 1956 were an extremely important element of the activity of
democratic forces and an expression of revival of self-government institutions, which in
the previous centuries played an important role in shaping a parliamentary democracy in
this country. The committees tried to organize the political life and provide solutions for
current political and social problems. They were created in almost every institution and
plant in Hungary, and often their aim was to draw the authorities of communist origin
back from the power. In the countryside their introduction was arousing hope for restoring
the pre-war land owning situation. There was a wide range of revolution committees and
councils, they were also created among political prisoners who were released during the
uprising, ministry employees and in such strategic companies as Hungarian State
Railways. The Central Workers’ Council of the Great Budapest in Budapest was a kind of
supervisory authority. These institutions were also advisors in the Nagy government. Their
functioning was at large terminated by the Soviet intervention. The most important
committees, as the Central Workers’ Council of the Great Budapest, had to be counted
with to such an extent, that Soviet authorities had negotiated the way of dissolving them
with their members, after which the latter were arrested and sentenced. The functioning
of committees and councils was connected with revival of political parties existing in the
interwar period, because one of the basic demands of the committees sent to the
government was reintroduction of the multiparty system, common and democratic
parliament elections and leaving the Warsaw Treaty.
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