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1956 - Η Ουγγρική Επανάσταση  
 
 

Εισαγωγική Σηµείωση της Μετάφρασης 
 
 
«Σ’ αυτή τη ζωή 
Ο θάνατος δεν είναι κάτι καινούριο 
Αλλά ούτε είναι καινούριο 
Να είσαι ζωντανός»                                   

 Σεργκέι Εσένιν, 28-12-1925 

 
 

 
Το κείµενο που ακολουθεί 
δηµοσιεύτηκε για πρώτη 
φορά κατά τη δεκαετία του 
80 από µια οµάδα 
συµβουλιακών 
κοµµουνιστών (Scorcher 
Publications). 
 
Περιέχει στοιχεία και 
µαρτυρίες από ανθρώπους 
που συµµετείχαν στην 
ουγγρική επανάσταση, οι 
οποίες καταγράφηκαν (µε τη 
µέθοδο των συνεντεύξεων) 
στο πλαίσιο ενός 
ερευνητικού προγράµµατος 
του πανεπιστηµίου 
Columbia. 
 
Οι σηµειώσεις στο τέλος του 
κειµένου είναι του 
συγγραφέα. Οι σηµειώσεις 

στο υποσέλιδο είναι της µετάφρασης και αποσκοπούν σε µια 
συµπληρωµατική παράθεση ιστορικών στοιχείων και 
ντοκουµέντων.  
 

 

 
Το Εξώφυλλο της Αυθεντικής Έκδοσης της 

Μπροσούρας 
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Αντί προλόγου δηµοσιεύεται εδώ ένα ποίηµα του αναρχικού 
ποιητή Κένεθ Ρέξροθ (1905-1982) που γράφτηκε το 1956-57, µετά 
τη συντριβή της Ουγγρικής Επανάστασης από το ρωσικό στρατό. 
 
Πριονιστήριο το Χρυσό Χέρι, Μάιος 2006. 
 
 
 
 

Kenneth Rexroth 

ΝΟΡΕΣΤΥ – ΝΟΡΕΤΟΡΠ   

(1956-1957) 
 
Βροχερό Φθινόπωρο, γεµάτο καπνούς, τα σύννεφα δεσπόζουν 
Στον Ειρηνικό, φωτεινό ουρανό 
Στο Πάρκο µε τη Χρυσή Πύλη, τα παγώνια 
Ουρλιάζουν, τριγυρίζοντας ανάµεσα στα φύλλα που πέφτουν 
Μέσα στη νύχτα, σ’ ένα σκοτάδι γεµάτο καπνούς 
Οι ναύτες της Κρονστάνδης βαδίζουν  
Στους δρόµους της Βουδαπέστης. Οι πέτρες 
Από τα οδοφράγµατα υψώνονται και θρυµµατίζονται 
Και παίρνουν µορφή. Παίρνουν τη µορφή 
Του στρατού των αγροτών του Μάχνο. 
Οι δρόµοι φωτίζονται από τους πυρσούς. 
Τα ποτισµένα µε βενζίνη σώµατα 
Των αναρχικών του Σολοβέτσκυ 
Καίγονται στη γωνιά κάθε δρόµου. 
Το λιµασµένο πτώµα του Κροπότκιν µεταφέρεται 
Σε προσκύνηµα περνώντας µπροστά από τα γραφεία 
Των τροµαγµένων γραφειοκρατών. 
Σε κάθε αποµακρυσµένη γωνιά της Σιβηρίας 
Οι νεκροί παρτιζάνοι έρχονται να καταταχθούν. 
Ο Μπερνέρι, ο Αντρέας Νιν, 
Έρχονται από την Ισπανία µε µια ταξιαρχία. 
Ο Κάρλο Τρέσκα διασχίζει τον Ατλαντικό 
Με την Ταξιαρχία Μπέρκµαν. 
Είκοσι εκατοµµύρια Νεκροί Ουκρανοί αγρότες στέλνουν στάρι  
Η Τζούλια Πόιντζ οργανώνει τις Αµερικανίδες νοσοκόµες. 
Ο Γκόρκι έγραψε ένα µανιφέστο 
“Προς τους ∆ιανοούµενους όλου του Κόσµου!” 
Ο Μαγιακόφσκι και ο Εσένιν  
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Γράψανε µαζί µια ωδή, 
“Ας αυτοκτονήσουν Εκείνοι”. 
Τη νύχτα στην Ουγγαρία 
Όλοι οι νεκροί µιλάνε µε µια φωνή, 
Καθώς κάνουµε βόλτες µε το ποδήλατο στην πράσινη 
Και ηλιόλουστη Καλιφόρνια 
Αυτόν το Νοέµβρη. Μπορώ να ακούσω αυτή τη φωνή 
Πιο καθαρά και από τα ουρλιαχτά που βγάζουν τα παγώνια 
Καθώς πέφτει το σούρουπο. 
Σαν ζωγραφισµένα φτερά, το χρώµα 
Όλων των φύλλων του Φθινοπώρου 
Αυτό το στρογγυλωπό χρωµατιστό φόρεµα µε τις τιράντες 
Που έφτιαξα για σένα φεγγοβολάει στον άνεµο, 
Καθώς σκεπάζει τους πανέµορφους µηρούς σου 
Ω υπέροχη πεταλούδα της φαντασίας µου 
Καθώς πετάς στην πραγµατικότητα 
Πιο πραγµατική από κάθε φαντασία, η µοχθηρία  
Αυτού του κόσµου καλύπτει τη ζωντανή σου σάρκα. 
 
Το ποίηµα Νορεστυ – Νορετορπ γράφτηκε µετά τη συντριβή 
της Ουγγρικής Επανάστασης από τον ρωσικό στρατό. Ο τίτλος 
είναι αντιστροφή τού ‘ύστερον – πρότερο’ (πρωθύστερο) – ενός 
σχήµατος λόγου στο οποίο η συνηθισµένη ή λογική σειρά των όρων 
αντιστρέφεται. Ο Ρέξροθ χρησιµοποιεί µια σειρά από τέτοιες 
µεταστροφές, µε όλους τους νικηµένους επαναστάτες του 
παρελθόντος να επιστρέφουν για να συνεχίσουν την πάλη. Ο 
αναρχικός Καµίλο Μπερνέρι και ο επαναστάτης µαρξιστής 
Αντρέας Νιν δολοφονήθηκαν από τους σταλινικούς στη 
Βαρκελώνη το Μάιο του 1937. Ο Κάρλο Τρέσκα και η Τζούλια 
Πόιντζ θεωρείται επίσης ότι δολοφονήθηκαν από σταλινικούς. Οι 
Ρώσοι ποιητές Μαγιακόφσκι και Εσένιν αυτοκτόνησαν, κ.ο.κ. 
(Σηµείωση του Κεν Ναµπ) 
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1956 - Η Ουγγρική Επανάσταση  
 

 

Πριν τον Οκτώβρη… 

 
“Είναι όλα ένας σωρός σκατά, αυτό είναι!” (i) 

Αυτή η ακριβής περιγραφή του ουγγρικού σοσιαλισµού στις αρχές 
της δεκαετίας του ’50 προήλθε από έναν φυλακισµένο εργάτη, και 
την άκουσε τυχαία ένας κοµµουνιστής διανοούµενος που 
κρατούταν και ο ίδιος κατά τη διάρκεια µιας εκκαθάρισης. Αυτή η 
σπάνια επαφή µε έναν εργάτη, και η ακόµα σπανιότερη επαφή µε 
αυτό που οι εργάτες πίστευαν για το ‘εργατικό κράτος’ βοήθησε 
τον συγκεκριµένο διανοούµενο να χάσει την «πίστη του στο 
µαρξισµό». Όπως ανέφερε ένα ρητό σχετικά µε τις φυλακές στην 
Ουγγαρία, «Είµαστε µια κοινωνία που αποτελείται από τρεις 
τάξεις – αυτούς που βρέθηκαν εκεί στο παρελθόν, αυτούς που 
βρίσκονται εκεί τώρα, και εκείνους που κατευθύνονται προς τα 
εκεί». O µεγάλος αριθµός φυλακισµένων εργατών, είτε για 
πολιτικά παραπτώµατα είτε για κλοπές, αποκάλυπτε τη φύση του 
συστήµατος: ακόµη και ο Ίµρε Νάγκι, o µετριοπαθής σταλινικός 
που είχε εµπιστευθεί η Μόσχα στα 1953 για να 
φιλελευθεροποιήσει την Ουγγαρία (δηλαδή να κρατήσει τους 
εργάτες υπό έλεγχο) οµολογούσε το ∆εκέµβριο του 1955 ότι «το 
πιο ανησυχητικό γεγονός είναι ότι η πλειονότητα όσων 
καταδικάζονται είναι βιοµηχανικοί εργάτες». (ii) 
 
Η κλοπή αποτελούσε αναγκαιότητα για τους εργάτες, προκειµένου 
να αναπληρώνουν το σοσιαλιστικό βιοτικό επίπεδο. Αυτό είχε 
πέσει 17-20% κατά την περίοδο  1949-1953, εξαιτίας ενός ηλίθιου 
‘Πενταετούς Σχεδίου’ το οποίο βασιζόταν στη βαριά βιοµηχανία 
και τη χαλυβουργία σε µια χώρα κατά κύριο λόγο αγροτική, που 
δεν είχε σιδηροµεταλλεύµατα ούτε οπτάνθρακα. (iii) Παρόµοια, η 
επιβολή των συνεργατικών στους απρόθυµους αγρότες οδήγησε σε 
µια πτώση των ήδη πενιχρών τους εισοδηµάτων, ώστε το 1952 
ήταν η χρονιά µε τη χειρότερη σοδειά για την ουγγρική γεωργία. 
Οι επίσηµες στατιστικές αποκάλυπταν ότι, ενώ το 15% του 
πληθυσµού βρισκόταν πάνω από το ‘ελάχιστο’ επίπεδο διαβίωσης, 
το 30% βρισκόταν ακριβώς πάνω στο όριο και το 55% κάτω από 
αυτό. Η ηµερήσια πληρωµή ενός εργάτη σε κρατικό αγρόκτηµα 
δεν του έφτανε για να αγοράσει ούτε ένα κιλό ψωµί� στο 15% των 
οικογενειών της εργατικής τάξης δεν είχαν όλα τα µέλη από µια 
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κουβέρτα� ο ένας στους πέντε εργάτες δεν είχε χειµωνιάτικο 
παλτό.(iv) 

 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η κλοπή από το κράτος και η  
‘υπερκέραση του συστήµατος’ ήταν αυτά που έπρεπε να κάνει 
κάποιος για να επιβιώσει. ∆ε συνεπάγονταν κανένα ηθικό 
στιγµατισµό, αλλά αντίθετα όλοι ενεργούσαν µε αυτόν τον τρόπο 
για να ανακουφίσουν τη φτώχεια τους. Οι µικροκλοπές και το 
αυθόρµητο σαµποτάζ συνδυάζονταν µε έναν υψηλό δείκτη 
αντικατάστασης των εργατών (συχνά επειδή οι κατά τόπους 
διευθυντές ξεφορτώνονταν ‘αυτούς που δηµιουργούσαν 
προβλήµατα’), σπατάλες στα εργοστάσια, φρούδα σχέδια και 
παραποιηµένα στοιχεία για την παραγωγή προκειµένου να 
ικανοποιούνται οι γελοίοι παραγωγικοί στόχοι. Οι εργάτες ήταν 
υποχρεωµένοι να κάνουν υπερωρίες χωρίς να πληρώνονται, για να 
‘γιορτάσουν’ επετείους που είχαν οριστεί ως σπουδαίες από το 
Ουγγρικό Εργατικό Κόµµα (Magyar Dolgozók Pártija – MDP). Οι 
οικιακές επιχειρήσεις ανθούσαν, χρησιµοποιώντας υλικά που 
παίρνονταν από τους τόπους εργασίας� οι εργάτες έκλεβαν χαλκό 
από τα ναυπηγεία� σε ένα νοσοκοµείο της Βουδαπέστης, κάποιος 
εντεταλµένος προµηθευτής παραπονιόταν: «Στις µέρες µας, ακόµη 
και η καθήλωση των υλικών δεν αποτελεί εγγύηση έναντι των 
κλοπών». Στα κρατικά καταστήµατα, το προσωπικό εξαπατούσε 
τους πελάτες, κλέβοντάς τους στο ζύγι, µε εξαίρεση τους συγγενείς 
και τους φίλους. Σπάνια υπήρχε βούτυρο στα µαγαζιά, διότι ήταν 
πακεταρισµένο και ζυγισµένο εκ των προτέρων και έτσι δεν άφηνε 
περιθώρια για τέτοιου είδους παιχνίδια, οπότε τα καταστήµατα 
δεν παράγγελναν µεγάλες ποσότητες. 
 
Οι εργάτες και οι αγρότες προχώρησαν πέρα από τις κλοπές, τις 
συνεχείς απουσίες και αυτά που το MDP αρεσκόταν να αποκαλεί 
‘τεµπελιά’ και ‘απάτη µε τους µισθούς’. Το τρίτο πανό στην 
επίσηµη διαδήλωση της Πρωτοµαγιάς του 1953 έγραφε: «∆όξα 
στον αθάνατο Στάλιν, το αστέρι που µας οδηγεί στην ελευθερία, το 
σοσιαλισµό και την ειρήνη»1. Εφτά εβδοµάδες αργότερα, [στις 17 
Ιουνίου 1953 –στΜ] οι εργάτες του Ανατολικού Βερολίνου 
εξεγέρθηκαν για να υπερασπιστούν τη δική τους άποψη για την 
ελευθερία, και κατεστάλησαν γρήγορα από τα ρωσικά τανκς. 
20,000 εργάτες προχώρησαν σε απεργία στα εργοστάσια σιδήρου 
και χάλυβα Ράκοζι, στην περιοχή Τσέπελ της Βουδαπέστης, 
διαµαρτυρόµενοι για τις χαµηλές αµοιβές, τις νόρµες παραγωγής 
και τις ελλείψεις τροφίµων. Έγιναν άγριες απεργίες στο 

                                                 
1 Ο θάνατος του Στάλιν ανακοινώθηκε από το Κρεµλίνο στις 6 Μαρτίου 1953. 
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∆υόσγκυερ, και µαζικές διαδηλώσεις αγροτών στην επαρχία. Για 
να αποφύγει περαιτέρω εκρήξεις, η Ρωσία διέταξε αλλαγή της 
ηγεσίας και αλλαγή πολιτικής. 
 
Ο Ματίας Ράκοζι, που είχε προσαγορευτεί ‘ο Ούγγρος µαθητής του 
Στάλιν’ αλλά ήταν δηµοφιλέστερος µε το προσωνύµιο ‘ο µαλάκας’ 
στις τάξεις των Ούγγρων εργατών, υποχρεώθηκε να αποσυρθεί 
στο παρασκήνιο για χάρη του Ίµρε Νάγκυ, ο οποίος είχε 
κατορθώσει να µην εµπλακεί στις εκκαθαρίσεις και τη γενικευµένη 
τροµοκρατία στα τέλη της δεκαετίας του ’40.2 Η ‘νέα πορεία’ που 
σκιαγραφήθηκε στα τέλη του Ιουνίου 1953 σχεδιάστηκε για να 
ελαφρύνει το φορτίο των εργατών και των αγροτών, να 
δηµιουργήσει ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης, να θέσει τέρµα 
στα στρατόπεδα εγκλεισµού και να αποµακρύνει την οικονοµία 
από τη βαριά βιοµηχανία. Ο Νάγκυ παρουσιάζεται από ορισµένους 
ως δηµοφιλής και φιλελεύθερος, επειδή βρισκόταν σε αντίθεση µε 
τους αδιάλλακτους σταλινικούς που κινούνταν γύρω από τον 
Ράκοζι και τον Έρνε Γκέρε. Στην πραγµατικότητα, ήταν σε µεγάλο 
βαθµό ίδιος µε τους υπόλοιπους. Μετά το θάνατο του Στάλιν, τον 
είχε χαρακτηρίσει ως τον «µεγάλο ηγέτη όλης της 
ανθρωπότητας»� είχε πει ότι ολόκληρη η σταλινική περίοδος ήταν 
µια περίοδος «δοκιµών και σφαλµάτων». Στα τέλη του 1954 ο 
Νάγκυ ένιωθε ότι ήταν σε θέση να πει: «∆ηµιουργήσαµε µια 
καινούρια χώρα, και µια ευτυχισµένη και χαρούµενη ζωή για το 
λαό»� στο µεταξύ, ο Ράκοζι και ο Γκέρε υποστήριζαν ότι το βιοτικό 
επίπεδο των εργατών ήταν υπερβολικά υψηλό. 
 
Μολονότι ο Νάγκυ θεωρούσε ίσως ότι η αφαίρεση ορισµένων από 
τα χειρότερα χαρακτηριστικά του σταλινισµού συνιστούσε µια 
‘ελεύθερη ζωή’, οι εργάτες ανταποκρίθηκαν στο ‘φιλελευθερισµό’ 
του µε ακόµα περισσότερες απουσίες, απειθαρχία και οκνηρία. 
Ένας χαρακτηριστικός λόγος τού Νάγκυ από αυτήν την περίοδο 
εξηγεί την αιτία: «Τα αποτελέσµατα της παραγωγής του τρίτου 
τριµήνου δείχνουν ότι αν οι δραστηριότητες των εργατών, 
προκειµένου να τιµήσουν αυτές τις επιλογές, εκτελούνται µε τον 
ενθουσιασµό και τη ζωντάνια που χαρακτήριζαν την επαναστατική 
µεταβολή που επιτεύχθηκε προς τιµή της Μεγάλης Σοσιαλιστικής 
Οκτωβριανής Επανάστασης, και αν οι διευθυντές και οι εργάτες 
µπορέσουν να πετύχουν τις ίδιες βελτιώσεις στην εργασιακή 
πειθαρχία – όπου εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές 
ανεπάρκειες – όπως στην παραγωγή, τότε το MAVAG θα µπορέσει 
να τοποθετηθεί στις τάξεις των καλύτερων εργοστασίων».(v) Καµία 

                                                 
2 Ο Ράκοζι παρέµεινε γραµµατέας του Κόµµατος, ενώ ο Νάγκυ έγινε πρωθυπουργός. 
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απολογία δεν µπορεί να καλύψει το ξεκάθαρο καπιταλιστικό 
περιεχόµενο ενός τέτοιου λόγου. 
 
Ο κυνισµός των εργατών εξαπλωνόταν και εκτός των χώρων 
εργασίας: το 1954, µια τριήµερη εξέγερση ξέσπασε µετά την ήττα 
της Ουγγαρίας από τη ∆υτική Γερµανία στον τελικό του 
Παγκόσµιου Κυπέλλου, καθώς θεωρήθηκε ότι το παιχνίδι είχε 
‘πουληθεί’ έναντι µετρητών σε σκληρό νόµισµα. Κάθε είδους 
παιχνίδι εναντίον της Ρωσίας σπάνια έληγε χωρίς ταραχές. Το 
MDP έστειλε πολλούς διανοούµενους και συγγραφείς στην 
επαρχία κατά το 1953 για να εξηγήσουν τη ‘νέα πορεία’ τού Νάγκυ. 
Για τους περισσότερους από αυτούς ήταν η πρώτη εικόνα που 
είχαν για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των αγροτών και των 
εργατών. Σύντοµα αντιλήφθηκαν ότι οι ‘σκληρά εργαζόµενες 
µάζες’ δεν είχαν χρόνο διαθέσιµο για να διαβάζουν τη Λογοτεχνική 
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης ή να ‘χτίζουν το σοσιαλισµό’. Ένας 
νεαρός κοµµουνιστής σχολίαζε: «Οι εργάτες µισούσαν το 
καθεστώς σε τέτοιο βαθµό ώστε, το 1953, ήταν έτοιµοι να το 
καταστρέψουν µαζί µε όλα όσα το συνόδευαν». 
 
Αυτό εκφραζόταν και από τους ίδιους τους εργάτες: «Οι εργάτες 
δεν πίστευαν τίποτα απ’ όσα τους υπόσχονταν οι κοµµουνιστές, 
γιατί οι κοµµουνιστές είχαν επανειληµµένα αθετήσει τις 
υποσχέσεις τους». Ένας εργάτης από το εργοστάσιο τρακτέρ 
‘Κόκκινο Αστέρι’ ανέφερε: «Στον Κοµµουνισµό, θα έπρεπε να 
έχουµε µερίδιο στη διακυβέρνηση της Ουγγαρίας, αλλά αντίθετα 
είµαστε οι φτωχότεροι άνθρωποι στη χώρα. Μας θεωρούν απλώς 
σαν αναλώσιµα υλικά για το εργοστάσιο». Ένας άλλος εργάτης 
έλεγε: «Οι κοµµουνιστές εθνικοποίησαν τα εργοστάσια και τις 
παρόµοιες επιχειρήσεις διακηρύττοντας το σύνθηµα ‘Το 
εργοστάσιο είναι δικό σου – δουλεύεις για τον εαυτό σου’. Στην 
πραγµατικότητα, συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο».  
 
Μεταξύ των φοιτητών, τα παιδιά των αγροτών και των εργατών 
ήταν περισσότερο προετοιµασµένα να πουν χωρίς περιστροφές τη 
γνώµη τους. Είχαν περισσότερο θράσος από τα παιδιά των 
µεσαίων τάξεων. Επιπλέον, ήταν λιγότερο πιθανό να εµπλακούν σε 
αφηρηµένες ιδεολογικές συζητήσεις, και επέµεναν σε 
συγκεκριµένα ζητήµατα – όπως οι ελλείψεις τροφίµων. Η 
απογοήτευση και ο αντικοµµουνισµός ήταν στοιχεία ευρέως 
διαδεδοµένα στην Ουγγρική νεολαία. «Μιλούσαµε σχετικά 
λιγότερο για πολιτικά ζητήµατα, αλλά όταν γίνονταν τέτοιες 
συζητήσεις αυτό που κάναµε τις περισσότερες φορές ήταν να 
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καταριόµαστε τους Ρώσους». «Ήµαστε η πρώτη γενιά που δεν 
ήταν φοβισµένη. Στο κάτω-κάτω δεν είχαµε τίποτα να χάσουµε, 
και επιπλέον νιώθαµε ότι δεν µπορούσαµε να υποφέρουµε αυτήν 
την κατάσταση για µια ολόκληρη ζωή». 
 
Εποµένως, η δυσαρέσκεια και η αντίθεση των εργατών υπήρχε 
πολύ πριν το 1956. Παρόλα αυτά, η εκτίµηση  ενός αµερικανού 
στρατιωτικού ακόλουθου το ∆εκέµβριο του 1953 ήταν ότι «∆εν 
υπάρχουν οργανωµένες οµάδες αντίστασης στην Ουγγαρία� ο 
πληθυσµός δεν έχει, ούτε θα έχει στο µέλλον, τη δυνατότητα να 
αντισταθεί ενεργά στο υπάρχον καθεστώς». Ο Ρώσος ηγέτης 
Χρουστσόφ, έχοντας µια παρόµοια εντύπωση, πίστευε ότι αν 
εκτελούσε δέκα χιλιάδες συγγραφείς την κατάλληλη στιγµή δε θα 
συνέβαινε τίποτα. Μια εβδοµάδα πριν την εξέγερση, το γράµµα 
ενός αναγνώστη στη Λογοτεχνική Εφηµερίδα εξέφραζε τα 
παράπονά του για τη µαταιότητα των συζητήσεων των 
διανοουµένων: «Η εργατική τάξη είναι και θα παραµείνει για 
πάντα πολιτικά παθητική, χωρίς ενδιαφέρον για τέτοια 
ψιλολογήµατα…και χωρίς αυτήν τι µπορούµε να κάνουµε;» (vi) 
Ωστόσο, ένας Γιουγκοσλάβος πολιτικός αναλυτής είχε καλύτερη 
αντίληψη της κατάστασης σχολιάζοντας, εννιά ηµέρες πριν την 
εξέγερση: «Οι άνθρωποι αρνούνται να ζήσουν µε τον παλιό τρόπο, 
και η ηγεσία δεν µπορεί να κυβερνήσει µε τον παλιό τρόπο. Έχουν 
δηµιουργηθεί οι συνθήκες για µια εξέγερση». Στις τάξεις της AVH 
(Allamvedelmi Hatosag – ∆υνάµεις Κρατικής Ασφάλειας) 
συναισθάνθηκαν το σάλπισµα των ταραχών και, όπως και τα 
ρωσικά στρατεύµατα που ήταν εγκατεστηµένα στην Ουγγαρία, 
τέθηκαν σε κατάσταση συναγερµού πέντε ηµέρες πριν την 23η 
Οκτωβρίου.  
 
Έχουν ειπωθεί πολλά για τη δυσαρέσκεια των κοµµουνιστών 
συγγραφέων και διανοουµένων, και τον υποτιθέµενο ηγετικό τους 
ρόλο στην επανάσταση. Το πρόγραµµα των διανοουµένων ήταν 
απλώς µια κριτική του σταλινισµού. Ο ‘Κύκλος Πετέφι’3 – η οµάδα 
συζητήσεων που είχαν συστήσει – ήθελε µια πειθαρχηµένη 
µεταρρύθµιση και µια αλλαγή ηγεσίας (διότι οι σταλινικοί Ράκοζι 
και Γκέρε είχαν επιστρέψει στην εξουσία αντικαθιστώντας το 
                                                 
3 Σάντορ Πετέφι – Sandor Petıfi  (1823-1849(;)): Εθνικός ποιητής της Ουγγαρίας. Ο Petıfi 
(πραγµατικό όνοµα: Alexander Petrovics) έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην Ουγγρική επανάσταση του 
1848 ενάντια στην καταπίεση των Αψβούργων (Αυστριακών). Η επανάσταση συντρίφτηκε το 1849, 
όταν ο τσάρος Νικόλαος Α΄ έστειλε ρωσικά στρατεύµατα για να βοηθήσουν τους Αυστριακούς.  
«Ο Κύκλος Πετέφι δηµιουργήθηκε τον Απρίλιο του 1956 από την Κοµµουνιστική Νεολαία – κυρίως 
σπουδαστές. Βοηθούµενος από την Ένωση Συγγραφέων έγινε σύντοµα κέντρο για τη διάδοση 
απόψεων, κριτικής και διαµαρτυρίας για την κατάσταση της Ουγγρικής κοινωνίας» (Anderson, 
σελ.44). 
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Νάγκυ, ο οποίος βρισκόταν τώρα έξω από τη δηµόσια ζωή). Ο 
Κύκλος Πετέφι δεν ενθάρρυνε την εξέγερση: θεωρούσε ότι 
βιαστικές ενέργειες θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην 
καταστροφή. Οι εργάτες τούς θεωρούσαν Κοµµουνιστές και 
υποστηρικτές του καθεστώτος. Ο Νάγκυ ήταν το πρόσωπο όπου 
εστίαζε αυτό το είδος ‘αντιπολίτευσης’ των διανοουµένων, που 
ήταν υπέρ των χειρισµών διαµέσου των καναλιών του MDP και 
τάσσονταν σίγουρα εναντίον των διαδηλώσεων.4 Οι περισσότεροι 
από αυτούς τους ανθρώπους τάχθηκαν εναντίον της εξέγερσης. 
Μεταξύ αυτών, δύο δηµοσιογράφοι υποστήριξαν ότι τα πλήθη 
συµπεριφέρθηκαν «σαν ηλίθιοι» στις 23 Οκτωβρίου. Ωστόσο, ο 
συγγραφέας Γκιούλα Χάι ήταν αρκετά ειλικρινής όταν ανέφερε 
ποιοι ήταν αυτοί που υποκίνησαν τα γεγονότα: «Είµαι απολύτως 
πρόθυµος να δεχτώ ότι δεν ήµουν εγώ εκείνος που ξύπνησε το 
πνεύµα της ελευθερίας στη νεολαία. Αντίθετα, η νεολαία ήταν 
εκείνη που µε ώθησε προς αυτή την κατεύθυνση». Οι εργάτες 
άρχισαν να ενδιαφέρονται για αυτές τις δραστηριότητες των 
συγγραφέων στα µέσα Σεπτεµβρίου του 1956, όταν σε µια 
συνέλευση της Ένωσης Συγγραφέων οι σταλινικοί έχασαν τις 
εκλογές. Η περιγραφή αυτής της συνέλευσης στην Λογοτεχνική 
Εφηµερίδα πούλησε 70,000 αντίτυπα µέσα σε µισή ώρα. Αυτή η 
προσβολή απέναντι στις αρχές γινόταν πλέον ενδιαφέρουσα. 
 
Οι εργάτες χρησιµοποίησαν την εκ νέου ταφή του 
αποκαταστηµένου κοµµουνιστή Λάζλο Ράικ, που είχε αποτελέσει 
θύµα παλαιότερης εκκαθάρισης, για να διαδηλώσουν µαζικά. 
Περίπου 200,000 άνθρωποι ήταν παρόντες εκείνη τη βροχερή 
ηµέρα της 6ης Οκτωβρίου. Ένας παρατηρητής σχολίαζε: «Αν δεν 
έβρεχε, ίσως να είχε γίνει επανάσταση εκείνη την ηµέρα». ∆εν 
υπήρχε καµία πολιτική διαφορά ανάµεσα στον Ράικ και τον 
Ράκοζι� απλώς, προσωπικοί ανταγωνισµοί είχαν οδηγήσει στη δίκη 
και στην εκτέλεση του Ράικ σαν ‘τιτοϊστή φασίστα’. Η υποστήριξη 
των εργατών για την αποκατάσταση του Ράικ ήταν καθαρά 
συµβολική: ένας κορυφαίος Κοµµουνιστής, θέτοντάς το από την 
άλλη πλευρά είπε ότι «Αν ο Ράικ µπορούσε να δει αυτόν τον όχλο 
θα έστρεφε τα πολυβόλα εναντίον του»5. Την ίδια µέρα, 2-3.000 
φοιτητές διαδήλωσαν µετά την ταφή χρησιµοποιώντας το σύνθηµα 
«∆ε θα σταµατήσουµε στη µέση του δρόµου, ο σταλινισµός πρέπει 

                                                 
4 Πάντως, ο Anderson αναφέρει (σελ.52) ότι το κάλεσµα για τη διαδήλωση της 23ης Οκτωβρίου έγινε 
από τον Κύκλο Πετέφι. 
5 Ένα ανέκδοτο που κυκλοφορούσε εκείνη την περίοδο στη Βουδαπέστη ήταν το εξής: «Ποια είναι η 
διαφορά ανάµεσα σε ένα µαρξιστή και σε ένα χριστιανό; Ο χριστιανός πιστεύει στη µετά θάνατο ζωή, 
ενώ ο µαρξιστής πιστεύει στη µετά θάνατο αποκατάσταση» (Πήτερ Φράυερ, Η Ουγγρική Τραγωδία – 
παρατίθεται από τον Anderson, σελ.51). 
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να καταστραφεί». Παρά το γεγονός ότι φώναζαν αυτό το σύνθηµα 
η αστυνοµία δεν τους εµπόδισε, καθώς υπέθεσε ότι, όπως κάθε 
διαδήλωση, έτσι και αυτή θα έπρεπε να είναι επίσηµη.  
 
23 Οκτωβρίου 
 
Οι φοιτητές στάθηκαν υπεύθυνοι για το γεγονός που αποτέλεσε το 
έναυσµα για το αναπόφευκτο. Στις 16 Οκτωβρίου, κάποιοι 
φοιτητές στη Σζέγκεντ αποχώρησαν από την επίσηµη οργάνωση 
και δηµιούργησαν µια καινούρια. Έστειλαν αντιπροσώπους σε 
ολόκληρη τη χώρα για να ενθαρρύνουν ανάλογες αποχωρήσεις. 
Μέχρι τις 22 Οκτωβρίου είχαν συσταθεί παρόµοιες οµάδες στα 
περισσότερα πανεπιστήµια και στα µεγάλα σχολεία. Στη 
Βουδαπέστη είχαν ήδη φτάσει τα νέα για τα γεγονότα στην 
Πολωνία, όπου ο σοβιετικός στρατός είχε περικυκλώσει τη 
Βαρσοβία, καθώς το Πολωνικό Κοµµουνιστικό Κόµµα είχε αλλάξει 
την ηγεσία του λόγω της πίεσης από κάτω. Μια συνέλευση στο 
Πολυτεχνείο της Βουδαπέστης αποφάσισε να γίνει διαδήλωση στις 
23 Οκτωβρίου για την υποστήριξη δεκαέξι αιτηµάτων. Τα 
αιτήµατα αυτά περιλάµβαναν: την υποστήριξη του πολωνικού 
αγώνα για την ελευθερία� την αποχώρηση των σοβιετικών 
στρατευµάτων� την εκλογή αξιωµατούχων του ΜDP� µια νέα 
κυβέρνηση υπό τον Ίµρε Νάγκυ� γενικές εκλογές� «την πλήρη 
αναδιοργάνωση της οικονοµικής ζωής της Ουγγαρίας υπό τη 
διοίκηση ειδικών»� το δικαίωµα απεργίας� την «πλήρη 
αναθεώρηση αναφορικά µε τις νόρµες που εφαρµόζονται στη 
βιοµηχανία και την άµεση και ριζική προσαρµογή των µισθών 
σύµφωνα µε τις δίκαιες απαιτήσεις των εργατών και των 
διανοουµένων»� ελευθερία του τύπου και του ραδιοφώνου. (vii)  
 
Αυτό το ανάµικτο τσουβάλι αιτηµάτων δε θα µπορούσε να έχει 
καµία θετική ανταπόκριση από την πλευρά του καθεστώτος, και σε 
αυτό ακριβώς εδραζόταν η εκρηκτική δυναµική του. Ωστόσο, τα 
αιτήµατα αυτά διαπερνούσε η κοινότοπη ψευδαίσθηση ότι όσα 
είχαν διαχειριστεί µε εσφαλµένο τρόπο οι ‘κακοί’ ηγέτες θα 
µπορούσαν να διορθωθούν από ‘καλούς’ ηγέτες που θα εκλέγονταν 
για να αντικαταστήσουν τους πρώτους. Το στοιχείο της αφέλειας 
ενισχυόταν από το γεγονός ότι οι φοιτητές είχαν ζητήσει από τους 
εργάτες να τους υποστηρίξουν αλλά όχι να απεργήσουν � ήθελαν 
µόνο µια σιωπηλή διαδήλωση. Το Υπουργείο Εσωτερικών 
απαγόρευσε τη διαδήλωση, κάτι που έκανε περισσότερους 
ανθρώπους να αποφασίσουν να πάνε σε αυτή. Ακολούθησε άρση 
της απαγόρευσης, αφού η διαδήλωση προχωρούσε έτσι κι αλλιώς. 
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Αν και η διαδήλωση ξεκίνησε σιωπηλά όπως επιθυµούσαν οι 
φοιτητές, έγινε πιο αγωνιστική καθώς µετά τις 4 το απόγευµα 
άρχισαν να προσέρχονται εργάτες που τελείωναν την πρωινή 
βάρδια. Τα αρχικά συνθήµατα υποστήριξης προς τους Πολωνούς 
ξεπεράστηκαν από φωνές που ζητούσαν ελευθερία και «οι Ρώσοι 
να γυρίσουν στο σπίτι τους». Κάποιος έσκισε το κοµµουνιστικό 
σύµβολο από µια εθνική σηµαία, και η σηµαία της επανάστασης 
έκανε για πρώτη φορά την εµφάνισή της – κόκκινη, λευκή και 
πράσινη µε µια τρύπα στη µέση. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι 
εγκατέλειπαν τις δουλειές τους για να ενωθούν µε µια διαδήλωση 
στην οποία δεν είχαν εξαναγκαστεί να λάβουν µέρος� κάποιοι 
στρατιώτες έδειξαν τη συµπαράστασή τους, και συµµετείχαν και οι 
ίδιοι. 
 
Ως το σούρουπο, 200,000 άνθρωποι (περίπου το ένα έκτο του 
πληθυσµού της Βουδαπέστης) είχαν συγκεντρωθεί στην Πλατεία 
του Κοινοβουλίου. Οι αρχές έσβησαν τα φώτα, οπότε οι 
διαδηλωτές άναψαν φωτιές καίγοντας εφηµερίδες και 
κυβερνητικά φυλλάδια. Το πλήθος απαιτούσε να τους µιλήσει ο 
Ίµρε Νάγκυ, αλλά όταν αυτός εµφανίστηκε δεν είχαν πια διάθεση 
να ακούσουν ήρεµα λόγους. Τροµαγµένος από την εικόνα τόσο 
πολλών ανθρώπων και τις τρύπιες σηµαίες, ο Νάγκυ έκανε το 
λάθος να ξεκινήσει µε τη λέξη «Σύντροφοι!» Οι διαδηλωτές 
υποδέχτηκαν αυτήν την προσφώνηση µε γιουχαΐσµατα και φωνές: 
«∆εν είµαστε πια σύντροφοι!» Οι άνθρωποι είχαν ήδη απορρίψει 
ολόκληρο το MDP, όχι µόνο τους σταλινικούς, και οι 
‘αντιπολιτευόµενοι’ ήταν υπερβολικά µετριοπαθείς. Η 
απογοήτευση από τον Νάγκυ µετατράπηκε σε µια θετική συζήτηση 
για απεργία, και ένα πλήθος νέων ξεκίνησε να διαδηλώνει προς το 
Μέγαρο της Ραδιοφωνίας. 
 
Στις 8 η ώρα υπήρξε µια επίσηµη ραδιοφωνική οµιλία από τον 
Έρνε Γκέρε, στην οποία ανέφερε: «Καταδικάζουµε εκείνους που 
θέλουν να ενσταλάξουν στη νεολαία µας το δηλητήριο του 
σωβινισµού και να εκµεταλλευτούν τις δηµοκρατικές ελευθερίες 
που το κράτος µας εγγυάται στους εργάτες για να οργανώσουν µια 
εθνικιστική διαδήλωση». (viii) Αυτό δε βοήθησε καθόλου στην 
εκτόνωση της κατάστασης. Το πλήθος έξω από το κτίριο της 
Ραδιοφωνίας ζητούσε πρόσβαση, και απαιτούσε να βγουν 
µικρόφωνα στο δρόµο «ώστε να µπορέσουν οι άνθρωποι να 
εκφράσουν τις απόψεις τους». Μια αντιπροσωπεία έγινε δεκτή 
µέσα στο κτίριο, υπό τη συνοδεία AVH, για να συναντηθεί µε το 
αφεντικό της Ραδιοφωνίας, την κυρία Μπένκε: εκείνη έλεγξε τις 
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ταυτότητές τους και διαπίστωσε ότι ήταν εργάτες από το 
εργοστάσιο µεγάλων µηχανηµάτων και από ένα εργοστάσιο 
όπλων. Παρόµοια, ο αρχηγός της αστυνοµίας της Βουδαπέστης 
Κοπάτσι εξέτασε µερικούς νέους που συµµετείχαν στη διαδήλωση 
και διαπίστωσε ότι ήταν εργοστασιακοί εργάτες – κάποιοι από 
αυτούς µάλιστα είχαν και κάρτες του Κόµµατος.  
 
Καθώς η αντιπροσωπεία δεν επέστρεφε, έγινε επίθεση στο 
Ραδιοφωνικό Μέγαρο [το οποίο υπερασπίζονταν άντρες της AVH]: 
γύρω στις 9 ρίχτηκαν οι πρώτοι πυροβολισµοί, µε πολλούς νεκρούς 
και τραυµατίες. Το πλήθος είχε ήδη πάρει όπλα από συµπαθούντες 
αστυνοµικούς και στρατιώτες προτού ξεκινήσουν οι πυροβολισµοί 
από την AVH και, καθώς τα νέα διαδίδονταν, οι εργάτες έφεραν κι 
άλλα από τα οπλοστάσια. Η επανάσταση είχε πλέον ξεκινήσει 
πραγµατικά. Ένας παρατηρητής είχε τη γνώµη ότι «οι εργάτες της 
Βουδαπέστης έκαναν την εµφάνισή τους στο άγαλµα του Στάλιν». 
Καθώς το πλήθος δυσκολευόταν να ρίξει το άγαλµα, δύο εργάτες 
έφεραν σύνεργα και οξυασετυλίνη για να το κόψουν. Οι µπότες 
παρέµειναν  στη βάση, και πάνω τους κολλήθηκε ένα οδικό σήµα 
που έγραφε ‘τέλος του κύκλου’. Το πλήθος υποδέχτηκε τα 
Ουγγρικά στρατεύµατα σαν φίλους και συµµάχους� εργάτες 
κατέφταναν από την Τσέπελ µε φορτηγά, φέρνοντας πυροµαχικά. 
Έγινε εισβολή στα εργοστάσια όπλων , και καταλήφθηκε το 
τηλεφωνικό Κέντρο. 
 
Οι αρχές κάλεσαν τους άνδρες του Μηχανικού από έναν κοντινό 
στρατώνα, και τους είπαν ότι φασίστες είχαν στασιάσει εναντίον 
της κυβέρνησης. Στη συνέχεια, οι στρατιώτες συναντήθηκαν µε 
εργάτες που τους είπαν την αλήθεια. Κατέφτασαν περισσότεροι 
στρατιώτες του Μηχανικού για να υπερασπιστούν το κτίριο της 
∆ιεύθυνσης της Κεντρικής Επιτροπής του MDP. Όταν είδαν εκεί, 
για πρώτη φορά, την πολυτέλεια των εγκαταστάσεων και 
αντιλήφθηκαν ότι τα πλήθη ήταν απλοί Ούγγροι, γύρισαν πίσω 
στους στρατώνες τους, έβγαλαν τις στολές τους και εξέλεξαν ένα 
επαναστατικό συµβούλιο. Μέχρι τα µεσάνυχτα, οι ‘θεατές’ είχαν 
αποχωρήσει από τη σκηνή, και οι ένοπλοι εργάτες της Τσέπελ και 
της Ουίπεστ καταλάµβαναν το χώρο. Η µάχη γύρω από το 
Ραδιοφωνικό Μέγαρο συνεχίστηκε όλη τη νύχτα: τελικά, το κτίριο 
καταλήφθηκε στις εννιά το πρωί. 
 
Ο µαζικός, επαναστατικός χαρακτήρας της Ουγγρικής εξέγερσης 
εδραιώθηκε µέσα σε λίγες ώρες. Η Ουγγρική εξέγερση ήταν η 
προσωπική εµπειρία εκατοµµυρίων ανδρών και γυναικών, και 
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εποµένως κανενός ξεχωριστά, όπως ακριβώς η Παρισινή 
Κοµµούνα και άλλες µαζικές εξεγέρσεις». (ix)  Οι λίστες µε τα 
θύµατα στα νοσοκοµεία έδειχναν ότι αυτοί που είχαν πολεµήσει 
ήταν κυρίως νεαροί εργάτες. Ένας γιατρός σχολίαζε: «Υπήρχε 
ένας µεγάλος αριθµός νέων µεταξύ των µαχητών οι οποίοι δε 
γνώριζαν τίποτα για τον Κύκλο Πετέφι ή δεν είχαν καν ακούσει γι’ 
αυτόν, άνθρωποι για τους οποίους το όνοµα του Γκοµούλκα6 ήταν 
εξίσου άγνωστο, και οι οποίοι απαντούσαν στο ερώτηµα γιατί 
είχαν ρισκάρει τη ζωή τους πολεµώντας λέγοντας «Μα, αξίζει 
πραγµατικά τον κόπο να ζει κανείς για 600 φορίντ το µήνα;» Ένας 
φοιτητής σηµείωνε το ίδιο πράγµα: «Είναι συγκινητικό ότι οι 
χούλιγκαν της Φερεντσβάρος δηµιούργησαν µια ηθική από το 
τίποτα κατά τη διάρκεια της επανάστασης». 
 
Αυτοί που συµµετείχαν στην επανάσταση γνώριζαν γιατί 
πολεµούσαν: «Θέλαµε ελευθερία και όχι απλώς µια καλή και άνετη 
ζωή. Μολονότι µας έλειπε το ψωµί και άλλα αναγκαία αγαθά, 
θέλαµε ελευθερία. Ειδικά εµείς οι νέοι άνθρωποι ασφυκτιούσαµε, 
καθώς είχαµε µεγαλώσει µέσα στο ψέµα. Ήµαστε υποχρεωµένοι 
να λέµε συνεχώς ψέµατα». Ο χαρακτήρας της εξέγερσης ήταν 
ξεχωριστός, διότι είχε µια ξεκάθαρη κατεύθυνση χωρίς να έχει 
‘ηγεσία’. Ένας Ούγγρος καθηγητής φιλοσοφίας είπε στην επιτροπή 
των Ηνωµένων εθνών που πραγµατοποιούσε µια έρευνα ότι 
«Ήταν µοναδικό στην ιστορία το γεγονός ότι η Ουγγρική 
Επανάσταση δεν είχε αρχηγούς. ∆εν ήταν οργανωµένη� δεν είχε 
µια κεντρική διεύθυνση. Η θέληση για ελευθερία ήταν η κινητήρια 
δύναµη κάθε ενέργειας». Το ίδιο σηµείο τονίστηκε από δύο 
µαχητές: «∆εν υπήρχε καθόλου οργάνωση, και κατά συνέπεια δεν 
υπήρχε ούτε πειθαρχία, αλλά υπήρχε εκπληκτικά καλή οµαδική 
εργασία». «Μερικοί άνθρωποι συγκεντρώνονταν, πολεµούσαν, 
πήγαιναν στα σπίτια τους, και µετά έρχονταν άλλοι και συνέχιζαν 
τη µάχη». 
 
Τα πρώτα καθήκοντα των επαναστατών περιλάµβαναν την 
κατάληψη των τηλεφωνικών κέντρων, την επίταξη φορτηγών, 
επιθέσεις σε γκαράζ, στρατώνες και οπλοστάσια, κυρίως για να 
πάρουν όπλα και πυροµαχικά. Στη συνέχεια φτιάχτηκαν 
                                                 
6 Ο Βλάντισλαβ Γκοµούλκα (Wladyslaw Gomulka, 1905-1982) ήταν ένα από τα ηγετικά µέλη του 
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Πολωνίας. ∆ιετέλεσε πρωθυπουργός της Πολωνίας από το 1945 έως το 
1947 στις µεταπολεµικές κυβερνήσεις που ‘φυτεύτηκαν’ από τον Στάλιν κατά τρόπο αντίστοιχο µε τις 
άλλες χώρες-δορυφόρους της Ρωσίας. Την περίοδο 1951-1954, κατά τη διάρκεια εσωτερικών 
εκκαθαρίσεων ανάµεσα στις φράξιες του πολωνικού Κόµµατος, ο Γκοµούλκα καταδικάστηκε ως 
‘δεξιός’ και ‘αντιδραστικός’ και φυλακίστηκε. Αποκαταστάθηκε το 1956 (κατά την περίοδο της 
‘αποσταλινοποίησης’) και εκλέχτηκε αρχηγός του κόµµατος. Εξαναγκάστηκε σε παραίτηση το 1970, 
µετά από συγκρούσεις όπου σκοτώθηκαν δεκάδες εργάτες ναυπηγείων.  
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οδοφράγµατα και κοκτέιλ µολότοφ για να αντιµετωπιστούν τα 
ρωσικά τανκς που µπήκαν στη Βουδαπέστη λίγο µετά τις τέσσερις 
το πρωί της 24ης Οκτωβρίου. Τα ρωσικά στρατεύµατα είχαν ήδη 
κινητοποιηθεί προτού οι Ουγγρικές αρχές, οι οποίες συσκέπτονταν 
εκτάκτως όλη τη νύχτα, ζητήσουν την «αδερφική» τους βοήθεια. 
Κάποια από τα οδοφράγµατα δηµιουργήθηκαν µε πέτρες από το 
οδόστρωµα, που ξηλώθηκε µε τα χέρια από γυναίκες και παιδιά. Οι 
επαναστάτες πήραν θέσεις στους στενούς δρόµους και στα 
περάσµατα. Όσοι βρίσκονταν στο Πέρασµα Κόρβιν πήραν θέσεις 
δίπλα σε µια αντλία πετρελαίου. Το ξηµέρωµα, οι εργάτες στην 
Πλατεία Καλβίνου αντιµετώπισαν πέντε τανκς χωρίς να 
υποχωρήσουν. Η υποστήριξη ήταν άµεση, καθώς οι ένοπλοι 
επαναστάτες δεν είχαν κανένα πρόβληµα να προµηθεύονται 
φαγητό και κατάλυµα. Οι στρατιώτες, όταν δεν έπαιρναν και οι 
ίδιοι µέρος στη µάχη, έδιναν όπλα στους επαναστάτες. 
 
∆εκατρείς Μέρες στη Βουδαπέστη… 
 
Άρχισαν να γίνονται γνωστές οι πρώτες αντιδράσεις στα γεγονότα. 
Οι σταλινικοί χαρακτήρισαν την εξέγερση «φασιστική 
αντεπαναστατική πράξη». Οι ‘µετριοπαθείς’ κοµµουνιστές ήθελαν 
τον Νάγκυ, αλλά και οι δύο αυτές πλευρές επιθυµούσαν την 
αποκατάσταση της τάξης, ακόµη και από τα ρωσικά στρατεύµατα 
αν ήταν ανάγκη. Ο ρόλος των συγγραφέων είχε ήδη τελειώσει, τα 
αιτήµατά τους είχαν ξεπεραστεί. Οι φοιτητές επίσης είχαν 
ενδοιασµούς σχετικά µε αυτό που είχαν προκαλέσει. Πολύ λίγοι 
άνθρωποι πήγαν στις δουλειές τους στις 24 του Οκτώβρη. Στις 
4.30 π.µ. µια επίσηµη ανακοίνωση απαγόρευε όλες τις 
διαδηλώσεις και έκανε λόγο για «φασιστικά και αντιδραστικά 
στοιχεία». Λίγο µετά τις 8 π.µ. ο Νάγκυ ανακηρύχτηκε 
πρωθυπουργός: δεκαπέντε ώρες νωρίτερα ίσως αυτός ο διορισµός 
να είχε φέρει κάποιο αποτέλεσµα, αλλά από τώρα και στο εξής οι 
κινήσεις των αρχών βρίσκονταν πολύ πίσω από την εξέλιξη των 
γεγονότων. Μισή ώρα αργότερα, ο Νάγκυ έδειχνε τι σήµαινε 
‘φιλελεύθερος’, ‘µετριοπαθής’ Κοµµουνισµός: κήρυξε το 
στρατιωτικό νόµο µε την ποινή του θανάτου για την κατοχή 
όπλων, και η κυβέρνησή του κάλεσε τα σοβιετικά στρατεύµατα. 
Μετά από αυτό, το πρόγραµµά του είχε πολύ λίγη σηµασία για 
τους επαναστάτες. 
 
Η επέµβαση των σοβιετικών στρατευµάτων έδινε πλέον στην 
επανάσταση έναν εθνικό χαρακτήρα. Η στάση ευµενούς 
ουδετερότητας που είχε κρατήσει ο Ουγγρικός στρατός τις πρώτες 
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ώρες αντικαταστάθηκε τώρα, σε µεγάλο βαθµό, από µια στάση 
ενεργούς υποστήριξης της επανάστασης. Σοβιετικά τανκς 
ακινητοποιούνταν από µαχόµενους νέους που, αν και ήταν 
ανεπαρκώς οπλισµένοι, χρησιµοποιούσαν τις τεχνικές του 
αντάρτικου που είχαν µάθει στο σχολείο για να εξυµνήσουν τη 
σοβιετική αντίσταση στο γερµανικό στρατό κατά τον ∆εύτερο 
Παγκόσµιο Πόλεµο. Ήταν µια από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου 
οι Ούγγροι δείχνονταν πρόθυµοι να µάθουν από το ρωσικό 
παράδειγµα. Οι τακτικές εναντίον των τανκς περιλάµβαναν το 
χαλάρωµα της σκυρόστρωσης και στη συνέχεια το σαπούνισµα ή 
το χύσιµο λαδιού πάνω στο δρόµο. Υγρό σαπούνι χρησιµοποιήθηκε 
στην Πλατεία Μόρισζ Ζίγκρουντ. Στην Πλατεία Σζένα, µπάλες από 
µετάξι που προέρχονταν από κάποιο κατάστηµα του κόµµατος 
απλώθηκαν και αλείφτηκαν µε λάδι, έτσι ώστε τα σοβιετικά τανκς 
δεν µπορούσαν να προχωρήσουν πάνω τους και γίνονταν στατικοί 
στόχοι για τις βόµβες µολότοφ. Νέοι έτρεχαν και πασάλειφαν µε 
µαρµελάδα τα παράθυρα των οδηγών � κάποιοι επαναστάτες 
τινάχτηκαν συνειδητά στον αέρα, καθώς πλησίαζαν πολύ κοντά σε 
κάποιο τανκ για να το καταστρέψουν. 
 
Κάποιοι είδαν ένα δεκατριάχρονο κορίτσι να επιτίθεται σε ένα 
τανκ 75 τόνων µε τρεις βόµβες µολότοφ. Ένας ανταποκριτής από 
τη Βιέννη συνάντησε έναν άλλο δεκατριάχρονο στους στρατώνες 
Κίλλιαν, ο οποίος υπερασπίστηκε µε ένα πολυβόλο  ένα 
σταυροδρόµι για τρία µερόνυχτα µόνος του. «Οι Ρώσοι βρήκαν 
απέναντί τους ορδές νέων που αψηφούσαν το θάνατο: φοιτητές, 
µαθητευόµενους, ακόµη και µαθητές που δε νοιάζονταν αν θα 
ζήσουν ή θα πεθάνουν». Ένας Ελβετός ανταποκριτής, βλέποντας 
παιδιά να πολεµούν και να πεθαίνουν έγραψε: «Αν έρθει κάποτε 
καιρός να µνηµονεύσουν τους ήρωες της Ουγγαρίας, δε θα πρέπει 
να ξεχάσουν να υψώσουν ένα µνηµείο προς τιµή του Άγνωστου 
Παιδιού της Ουγγαρίας». Ένας χηµικός µηχανικός είδε µερικά 
παιδιά που είχαν άδεια µπουκάλια. Τους είπε να χρησιµοποιήσουν 
νιτρογλυκερίνη αντί για βενζίνη, και πήγαν όλοι µαζί στο 
εργαστήριο του σχολείου τους, όπου τα βοήθησε να συνθέσουν 
αρκετή νιτρογλυκερίνη για να φτιάξουν εκατό βόµβες. Στη 
συνέχεια, εκείνος πήγε σπίτι του και άφησε τα παιδιά να τις 
χρησιµοποιήσουν. ∆ωδεκάχρονα παιδιά µάθαιναν να χειρίζονται 
όπλα: οι µεγαλύτεροι έδιναν οδηγίες στους επαναστάτες πώς να 
χρησιµοποιούν χειροβοµβίδες και να επιτίθενται στα τανκς. 
 
Ένας αξιωµατικός της αεροπορίας τύπωσε αντίγραφα µε τις 
τακτικές του αντάρτικου. Πολλοί από τους προσεκτικά 
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επιλεγµένους και – υποτίθεται – πολιτικά κατηχηµένους 
αξιωµατικούς προσχώρησαν στις τάξεις των επαναστατών. 
Αξιωµατικοί των Στρατιωτικών Ακαδηµιών Πετέφι και Ζρίνυι, που 
αποτελούσαν τη µελλοντική ελίτ, πολέµησαν εναντίον των Ρώσων. 
Μετά την επανάσταση ο στρατός αναδιοργανώθηκε, διώχνοντας 
πολλούς αξιωµατικούς και ευέλπιδες. Η αστυνοµία κράτησε γενικά 
ευνοϊκή στάση. Μόνο η AVH πολέµησε στο πλευρό των Ρώσων. Η 
AVH (την οποία οι εργάτες αποκαλούσαν ‘οι Μπλε’ ή ‘οι AVO’, 
δηλαδή το όνοµα που είχε πριν το 1949) αριθµούσε περίπου 
35,000 άνδρες και γυναίκες, µε τις δεύτερες να έχουν τη φήµη των 
χειρότερων βασανιστών. Η ελάχιστη αµοιβή τους ήταν πάνω από 
τριπλάσια σε σχέση µε εκείνη ενός εργάτη, συν τα µπόνους. Είχαν 
δικά τους επιδοτούµενα καταστήµατα και ένα χωριό για τις 
διακοπές τους, κοντά στη λίµνη Μπάλατον. Πολλοί Ούγγροι είχαν 
βιώσει το ‘esengofraz’, δηλαδή τον ‘πυρετό του κουδουνιού’, µια 
µεταµεσονύχτια κλήση από την ΑVH. Τώρα ήταν σειρά των AVO 
να κυνηγηθούν. «Οι δυνάµεις ασφαλείας είναι σε θέση να 
τροµοκρατούν σε καιρούς ειρήνης ή να πυροβολούν ένα άοπλο 
πλήθος, αλλά είναι αδύναµες απέναντι σε µια λαϊκή εξέγερση». (x)  
 
Η AVH καταργήθηκε το απόγευµα της 29ης Οκτωβρίου, και 
ανασυστήθηκε µετά τη ρωσική εισβολή. Από τις 21 Οκτωβρίου, 
δύο µέρες δηλαδή πριν την εξέγερση, η AVH άρχισε να 
καταστρέφει τα αρχεία της. Τίποτα από αυτά δεν έσωσε όµως 
µεµονωµένους AVO από το λιντσάρισµα.  Αυτές οι θανατώσεις 
διεξήχθησαν γενικά µε συνειδητό και σοβαρό τρόπο. Αναµφίβολα, 
η AVH σκότωσε πολύ περισσότερους ανθρώπους όλα αυτά τα 
χρόνια σε σχέση µε τον αριθµό των µελών της που θανατώθηκαν 
από τα πλήθη. Παρόλα αυτά, και παρά τις συνεχιζόµενες 
θηριωδίες της AVH κατά τη διάρκεια της επανάστασης, οι 
περισσότεροι εξεγερµένοι καταδίκασαν τα λιντσαρίσµατα. Στο 
έργο της δηµιουργίας µιας νέας κοινωνίας, αυτές οι µιµήσεις του 
παλιού δεν είναι ευπρόσδεκτες. Ωστόσο, κανείς δε λυπήθηκε για 
τους νεκρούς AVO: όπως είπε ένας Ούγγρος σε κάποιον πολωνό 
ανταποκριτή: «Πίστεψέ µε, δεν είµαστε σαδιστές, αλλά δεν 
µπορούµε να κάνουµε τους εαυτούς µας να λυπηθούν γι’ αυτό το 
είδος των ανθρώπων». (xi) Τα σώµατα των AVO κείτονταν ή 
κρεµιόνταν, µε τα λεφτά που βρίσκονταν στις τσέπες τους είτε να 
τους βουλώνουν το στόµα είτε να καρφιτσώνονται στο στήθος 
τους. Ακόµα και µέσα στη φτώχεια, κανένας Ούγγρος που σεβόταν 
τον εαυτό του δε θα µπορούσε να αγγίξει αυτά τα χρήµατα. Μετά 
τη συντριβή της επανάστασης, οι ίδιες οι ουγγρικές αρχές 
υπολόγισαν τον συνολικό αριθµό των σκοτωµένων µελών των 
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δυνάµεων ασφαλείας σε 234 – αριθµός ιδιαίτερα χαµηλός υπό τις 
συγκεκριµένες περιστάσεις.7  
 
Τα πλήθη συνέχισαν να αφαιρούν τα σύµβολα του παλιού 
καθεστώτος, να καταστρέφουν τα κόκκινα αστέρια. Στα γραφεία 
της Σζάµπαντ Νεπ, της εφηµερίδας του MDP, δηµοσιογράφοι 
πέταξαν από τα παράθυρα φυλλάδια υποστήριξης προς την 
επανάσταση: οι άνθρωποι τα έσκισαν και τα έκαψαν χωρίς να τα 
διαβάσουν – µετά από τόσα χρόνια ψεµάτων, κανείς δεν 
επρόκειτο να τους πιστέψει τώρα. Το βιβλιοπωλείο του Κόµµατος 
και το Σοβιετικό βιβλιοπωλείο ‘Horizont’ λεηλατήθηκαν, και τα 
έργα των Μαρξ, Ένγκελς, Λένιν και Στάλιν στοιβάχτηκαν και 
κάηκαν. Η γενική απεργία που εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα 
έφερε σε αµηχανία το MDP. Είχαν εξυµνήσει πολλές φορές τις 
απεργίες των ∆υτικών εργατών, και τώρα οι Ούγγροι εργάτες 
έπρατταν µε τον ίδιο τρόπο – αλλά εναντίον τους. Η µάχη ήταν 
σφοδρή στην Πλατεία του Κοινοβουλίου και στο κτίριο της 
∆ιεύθυνσης του Κόµµατος, αφού οι µονάδες της AVH είχαν 
πυροβολήσει άοπλα, κατά µεγάλο ποσοστό, πλήθη. Μαύρες 
σηµαίες έκαναν την πρώτη τους εµφάνιση για να θρηνήσουν τους 
πεσόντες επαναστάτες. Το Ράδιο Βουδαπέστη, που βρισκόταν 
ακόµα στα χέρια των αρχών, απειλούσε: «Αν οι καταστροφές και 
οι δολοφονίες συνεχιστούν το ποδοσφαιρικό παιχνίδι ανάµεσα 
στην Ουγγαρία και τη Σουηδία, που έχει προγραµµατιστεί για την 
Κυριακή, θα µαταιωθεί». (xii) Αυτός ο ραδιοφωνικός σταθµός 
προκαλούσε πλέον µόνο γέλιο σε όσους τον άκουγαν, καθώς δεν 
είχε καµία σχέση µε την πραγµατικότητα. Οµάδες µάχης συνέχιζαν 
να δηµιουργούνται σε ολόκληρη την πόλη. Η ένοπλη οµάδα που 
κρατούσε την Πλατεία Σζένα διεξήγε ανοιχτές δηµοκρατικές 
συνελεύσεις για να συζητηθούν οι τακτικές και η στρατηγική. 
 
Στις 25 του Οκτώβρη η Κυβέρνηση παρότρυνε, µέσω 
ραδιοφωνικών µηνυµάτων, τους εργάτες να γυρίσουν στις 
δουλειές τους. Η έκκληση αυτή αγνοήθηκε αλλά, επειδή έθετε 
τέρµα στην απαγόρευση κυκλοφορίας (που είχε επίσης ευρέως 
αγνοηθεί έτσι κι αλλιώς), χιλιάδες ακόµη άνθρωποι βγήκαν στους 
δρόµους για να διαπιστώσουν τι συνέβαινε και να συζητήσουν τα 
γεγονότα: η επιστροφή στη δουλειά ήταν το τελευταίο πράγµα στο 
µυαλό των περισσότερων ανθρώπων, ενώ οι ανακατατάξεις 
υπουργών από την πλευρά του Νάγκυ, οι ‘παραχωρήσεις’ και οι 

                                                 
7 Ο Anderson (σελ. 134) κάνει λόγο για 201 νεκρούς: 166  µέλη της AVH, 26 κοµµατικά στελέχη –
µεταξύ  των οποίων και κάποια που εργάζονταν για την AVH – και 9 πολίτες. Τα στοιχεία είναι από το 
‘Λευκό Βιβλίο’ που εξέδωσαν οι επίσηµες αρχές το Σεπτέµβρη του 1957. 
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αναγγελίες του ήταν ολοένα και περισσότερο άσχετες µε την 
πραγµατικότητα και πάντα υπερβολικά βραδείες και υπερβολικά 
αργοπορηµένες για να ικανοποιήσουν τους επαναστάτες. Οι 
άνθρωποι στους δρόµους δεν έδιναν δεκάρα για το γεγονός ότι ο 
Γκεόργκυ Λούκατς, αυτός ο αγαπηµένος των αριστεριστών 
ακαδηµαϊκών, ήταν τώρα µέλος του υπουργικού συµβουλίου. Στις 
26 του µήνα ο Λούκατς είπε σε ένα ραδιοφωνικό του µήνυµα ότι 
«αυτό που επιθυµούµε είναι µια σοσιαλιστική κουλτούρα αντάξια 
των µεγάλων και αρχαίων επιτευγµάτων του ουγγρικού λαού», ενώ 
την ίδια στιγµή οι άνθρωποι κατέστρεφαν κάθε στοιχείο αυτής της 
‘σοσιαλιστικής κουλτούρας’ που έβρισκαν µπροστά τους. 
 
Οι συγγραφείς αποσύρονταν µε γοργούς ρυθµούς. Ο Γκάµπορ 
Τάνεσος είπε ότι καµία πρόοδος (ό,τι και αν εννοούσε µε αυτήν τη 
λέξη) δεν µπορούσε να γίνει «ενόσω βρυχώνται τα όπλα». Ήδη 
στις 25 του Οκτώβρη ο Γκιούλα Χάι δήλωνε «Πρέπει να 
επανέλθουµε αµέσως στις ειρηνικές µεθόδους� οι µάχες πρέπει να 
σταµατήσουν άµεσα. Ακόµα και οι ειρηνικές διαδηλώσεις θα 
πρέπει τώρα να σταµατήσουν». (xiii) Ενώ οι διανοούµενοι 
βρίσκονταν πολύ πίσω από τους εργάτες, καθώς δεν είχαν την 
αδιαλλαξία τους, δεν ήταν πάντως όλοι δειλοί ανάµεσά τους. Στις 
29 κάποιος είπε στο Νάγκυ να οπλίσει τους εργάτες. Εκείνος δεν 
αποτόλµησε να δεχτεί µια τέτοια πρόταση, και απάντησε ότι «Επί 
του παρόντος, αυτό είναι αδύνατο. Πολλοί από τους εργάτες δεν 
είναι αξιόπιστοι». Υπήρχαν στιγµές όπου ο Νάγκυ φαινόταν να 
έχει χάσει την επαφή µε αυτά που συνέβαιναν. Σε κάποιο λόγο του 
αναφέρθηκε στα «ιστορικά, διαρκή και ανεξίτηλα» αποτελέσµατα 
των δώδεκα χρόνων Κοµµουνιστικής διακυβέρνησης! Οι 
δεσµεύσεις του ΜDP δεν είχαν πια καµία σηµασία – οι 
επαναστάτες το είχαν απορρίψει συνολικά, και εξέθεταν την 
απάτη των ‘εργατικών κρατών’ στη βάση των δικών τους άµεσων 
εµπειριών. 
 
Αυτό γινόταν φανερό από την απαίτηση για αποχώρηση των 
ρωσικών στρατευµάτων. Ωστόσο, οι µάχες ανάµεσα στους 
επαναστάτες και τους Ρώσους δεν είχαν τη σφοδρότητα που 
χαρακτήριζε τις συγκρούσεις µε την AVH. Κανένας σοβιετικός 
στρατιώτης δε λιντσαρίστηκε, κανένα από τα νεκρά τους σώµατα 
δεν ακρωτηριάστηκε, και από την άλλη πλευρά οι Ρώσοι δεν 
επέδειξαν εκδικητικότητα απέναντι στους επαναστάτες. Οι 
στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού δεν ήθελαν να πυροβολούνται 
ούτε ήταν πρόθυµοι να πυροβολούν εναντίον ενός πληθυσµού στον 
τόπο του οποίου είχαν διαµείνει ειρηνικά για αρκετό καιρό. 
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Υπήρξαν κάποιες λιποταξίες, ειδικά από µέλη εθνικών 
µειονοτήτων της Σοβιετικής Ένωσης. Ένα παράδειγµα ήταν 
κάποιος Αρµένιος ταγµατάρχης που µεταπήδησε στις τάξεις των 
επαναστατών στις 24 Οκτωβρίου και µοίρασε φυλλάδια στα 
σοβιετικά στρατεύµατα παρακινώντας τους στρατιώτες να µην 
πυροβολούν. Επίσης, αρκετοί επαναστάτες δεν ήθελαν να 
πολεµήσουν τους Ρώσους. Ένας µαχητής σχολίαζε: «Αντιλήφθηκα 
ότι πυροβολούσα εναντίον τροµαγµένων παιδιών από την 
ουκρανική επαρχία, που είχαν τόσους λόγους να µισούν αυτά που 
εµείς πολεµούσαµε όσους είχαµε κι εµείς. Ήταν ένα πικρό σοκ η 
διαπίστωση ότι δεν µπορεί κανείς να συγκρουστεί µε τον 
πραγµατικό εχθρό ακόµα και κατά τη διάρκεια µιας 
επανάστασης». 
 
Ενώ οι επαναστάτες πάλευαν για να µπορέσουν να αναµετρηθούν 
και να νικήσουν τον πραγµατικό εχθρό, τα θύµατα του παλιού 
καθεστώτος απελευθερώνονταν. Στις 26, το κτίριο της αστυνοµίας 
στην Τσέπελ καταλήφθηκε µε έφοδο και οι φυλακισµένοι 
απελευθερώθηκαν. Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν από τα στρατόπεδα 
καταναγκαστικής εργασίας, και περίπου 17,000 από τις φυλακές 
της χώρας. Το πιο κοινό έγκληµα ήταν οι µικροκλοπές. Ο αρχηγός 
της αστυνοµίας Κοπάτσι άφησε ελεύθερους όλους τους πολιτικούς 
κρατούµενους και όσους µαχητές κρατούνταν από τις µάχες της 
πρώτης µέρας έξω από την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση της 
Βουδαπέστης. Για την ενέργειά του αυτή καταδικάστηκε σε 
θάνατο το 1958. Καθώς συνεχίζονταν οι µάχες, µε τις περισσότερες 
καταστροφές να λαµβάνουν χώρα στα εργατικά προάστια της 
Βουδαπέστης και στις άλλες βιοµηχανικές πόλεις, οι αγρότες της 
επαρχίας εργάζονταν για την παροχή τροφίµων στους 
επαναστάτες, και φορτηγά γεµάτα ψωµί, αλεύρι και λαχανικά 
κατέφταναν στις πόλεις. Οι φουρνάρηδες συνέχισαν να εργάζονται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επανάστασης και της απεργίας, για να 
εξασφαλίσουν την τροφοδοσία των επαναστατών και των 
απεργών.  
 
Παρά την πείνα και τη φτώχεια, δεν υπήρξαν καθόλου λεηλασίες 
στην πόλη. Σε καταστήµατα µε σπασµένες βιτρίνες τα αγαθά 
παρέµεναν ανέγγιχτα. Καθώς το ραδιόφωνο και ο σοβιετικός 
τύπος έκαναν λόγο για λεηλασίες, τοποθετήθηκαν επιγραφές σε 
αυτά τα καταστήµατα οι οποίες έγραφαν: «Έτσι λεηλατούµε 
εµείς». Ένα άλλο δηµοφιλές σύνθηµα αναγόταν στον πόλεµο της 
Κορέας, όταν η Οµοσπονδία Εργαζόµενης Νεολαίας συνέλεγε 
µέταλλο για τις πολεµικές επιχειρήσεις των Βορειοκορεατών: 
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«Ξεφορτωθείτε τα µέταλλα, εξασφαλίστε την Ειρήνη!». Τώρα, το 
σύνθηµα έκανε ξανά, µε καταλληλότερο τρόπο την εµφάνισή του 
πάνω στα καµένα σοβιετικά τανκς. Μερικοί Βορειοκορεάτες 
φοιτητές (και κάποιοι Πολωνοί) ανταπέδωσαν τη χάρη 
προσχωρώντας στις τάξεις των επαναστατών. 
 
Η κατάρρευση του MDP και η ενότητα των βιοµηχανικών 
εργατών, των αγροτών και των µη χειρωνακτών εργατών είχαν 
καταστήσει ανίσχυρη την Κυβέρνηση ήδη από τις 27 του Οκτώβρη. 
Η πραγµατική εξουσία µετακινούταν στα επαναστατικά εργατικά 
συµβούλια. Αυτά τα συµβούλια κάλεσαν σε απεργία, και οι εργάτες 
υπάκουσαν σε αυτήν την έκκληση γιατί στην πραγµατικότητα 
προερχόταν από αυτούς τους ίδιους. Παρόµοια, η έκκληση για 
επιστροφή στην εργασία έγινε επίσης αποδεκτή όταν την 
απηύθυναν τα συµβούλια. Οι Κοµµουνιστές έλεγαν ότι οι εργάτες 
ήταν η κυρίαρχη τάξη: τώρα, µέσω των συµβουλίων, οι εργάτες 
εφάρµοζαν αυτήν τη διακήρυξη. Καθώς τα εργατικά συµβούλια 
εξαπλώνονταν από εργοστάσιο σε εργοστάσιο και από περιφέρεια 
σε περιφέρεια, το Εθνικό Συµβούλιο των Συνδικάτων, 
αντιλαµβανόµενο ότι γινόταν πλέον περιττό, προσπάθησε να 
προκαταλάβει τις εξελίξεις υποστηρίζοντας τα εργατικά 
συµβούλια, αλλά µε τους δικούς του έµµισθους γραφιάδες στο 
βήµα. Οι εργάτες προσήλθαν µεν σε αυτές τις συνελεύσεις, αλλά 
εξέλεξαν δικούς τους αντιπροσώπους, απορρίπτοντας τους 
αξιωµατούχους των συνδικάτων. Κατόπιν, το MDP προσπάθησε να 
διεισδύσει στα αυθεντικά συµβούλια. Άρχισε να εκδίδεται µια 
εφηµερίδα µε το όνοµα ‘η Αλήθεια’ (Igazsac), που διατηρούσε 
επαφή µε τα συµβούλια. Οι αντιπροσωπείες από τα συµβούλια 
πολιόρκησαν το Νάγκυ µε ατέλειωτα αιτήµατα. ∆ύο αιτήµατα που 
επανέρχονταν συνεχώς ζητούσαν την ουδετερότητα της Ουγγαρίας 
και την απόσυρση της χώρας από το Σύµφωνο της Βαρσοβίας. 
 
Στις τάξεις των συµµάχων της Ουγγαρίας στο Σύµφωνο της 
Βαρσοβίας, τα Κοµµουνιστικά Κόµµατα της Τσεχοσλοβακίας, της 
Ανατολικής Γερµανίας και της Ρουµανίας καταδίκασαν µε 
εξαιρετική σφοδρότητα την «αντεπανάσταση». Αυτές οι έντονες 
καταδίκες οφείλονταν στο φόβο ότι οι εργατικές τάξεις και των 
δικών τους χωρών θα επέλεγαν ίσως να ξεκαθαρίσουν τους 
λογαριασµούς τους µαζί τους. Η ίδια η Ρωσία, ενώ συγκέντρωνε 
περισσότερα στρατεύµατα στην Ουγγαρία για τη δεύτερη επίθεση 
εναντίον των εργατών, έκανε µια επίσηµη διακήρυξη αναφορικά 
µε τις σχέσεις ανάµεσα στα σοσιαλιστικά κράτη. Οι ποµπώδεις 
φράσεις της δεν είχαν, φυσικά, καµία σηµασία, αλλά η δήλωση 
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αυτή περιείχε επίσης µια ‘ανάλυση’ των γεγονότων προκειµένου να 
δικαιολογηθεί η επικείµενη καταστολή. Η θέση τής Ρωσίας ήταν 
ότι «οι εργάτες της Ουγγαρίας, αφού πέτυχαν µια µεγάλη πρόοδο 
στη βάση της δηµοκρατικής τάξης του λαού, έθεσαν 
δικαιολογηµένα τα ζητήµατα της ανάγκης για εξάλειψη των 
σοβαρών ατελειών του οικονοµικού συστήµατος, της ανάγκης για 
περαιτέρω βελτίωση της υλικής ευηµερίας του λαού, και της 
ανάγκης για συνέχιση της µάχης ενάντια στην υπερβολική 
γραφειοκρατία του κρατικού µηχανισµού. Ωστόσο, οι δυνάµεις της 
αντίδρασης και της αντεπανάστασης προσχώρησαν γρήγορα σε 
αυτήν τη δίκαιη και προοδευτική κινητοποίηση των εργατών, µε 
σκοπό να χρησιµοποιήσουν τη δυσαρέσκεια των εργατών για να 
υπονοµεύσουν τα θεµέλια του λαϊκού δηµοκρατικού συστήµατος 
στην Ουγγαρία και να επαναφέρουν τους γαιοκτήµονες και τους 
καπιταλιστές στην εξουσία». (xiv) Μολονότι πρόκειται για καθαρές 
ανοησίες, αυτό που δύσκολα θα µπορούσε κανείς να αµφισβητήσει 
είναι το εξής: οι εργάτες και οι αγρότες µάχονταν για να 
εξαλείψουν το ίδιο το οικονοµικό σύστηµα και να καταστρέψουν 
τον κρατικό µηχανισµό�  η µόνη εµπλεκόµενη ‘αντεπαναστατική 
δύναµη’ ήταν η ίδια η Σοβιετική Ένωση και οι Ούγγροι 
υποστηρικτές της στο MDP. 
 
Οι εργάτες αντιτίθονταν κατηγορηµατικά στην επαναφορά του 
καπιταλισµού, και το ίδιο ίσχυε για τα πολιτικά κόµµατα, που 
επανεµφανίζονταν. Ο ηγέτης του Κόµµατος των Μικροϊδιοκτητών 
Μπέλα Κόβατς ήταν ξεκάθαρος: «Πιστεύω ότι κανένας δεν 
επιθυµεί να επαναφέρουµε τον κόσµο των αριστοκρατών, των 
τραπεζιτών και των καπιταλιστών. Αυτός ο κόσµος ανήκει οριστικά 
στο παρελθόν». Παρόµοια, ο ηγέτης του Εθνικού Αγροτικού 
Κόµµατος Φέρεντς Φάρκας ανέφερε: «Θα κρατήσουµε τα οφέλη 
και τις κατακτήσεις του σοσιαλισµού…» Ακόµη και ο ηγέτης του 
Καθολικού Κόµµατος Έντρε Βάργκα δεν έβρισκε κανένα λόγο να 
προσπαθήσει να γυρίσει πίσω το χρόνο: «Θέλουµε να 
διατηρήσουµε τις κοινωνικές κατακτήσεις που έχουν 
πραγµατοποιηθεί από το 1945…» (xv) Οι άνθρωποι ανησυχούσαν 
ότι η επανεµφάνιση αυτών των παλιών κοµµάτων θα υπονόµευε 
την ενότητα της επανάστασης, αλλά το µίσος ενάντια στο 
µονοκοµµατικό σύστηµα ήταν τόσο µεγάλο ώστε τα κόµµατα αυτά 
έγιναν ανεκτά. Ωστόσο, το αίτηµα να επιτραπούν τα κόµµατα δεν 
αποτελούσε έκφραση ιδιαίτερου ενθουσιασµού απέναντί τους. 
Παρά το γεγονός ότι στην εξουσία βρισκόταν το MDP, κανένας 
εργάτης δεν ήθελε να γυρίσουν πίσω οι ιδιώτες καπιταλιστές: αυτό 
που ήθελαν ήταν η υποτιθέµενα συλλογική ιδιοκτησία να γίνει 
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πραγµατικά δική τους. Κανένας αγρότης δεν ήθελε να γυρίσουν 
πίσω οι ιδιώτες γαιοκτήµονες – αλλά ήθελαν οι κολεκτίβες να είναι 
εθελοντικές και όχι αναγκαστικές. Καθώς το Κόµµα κατέρρεε, τα 
µέλη του έκαιγαν τις κάρτες τους. Ένα µέλος του κόµµατος 
κόλλησε την κάρτα του σε έναν τοίχο µε ένα µήνυµα γραµµένο 
δίπλα: «Μαρτυρία της βλακείας µου. Ας γίνει αυτό ένα µάθηµα για 
σας». Το MDP αναδιοργανώθηκε, και µετονοµάστηκε σε 
‘Ουγγρικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα’ (MSzMP). 
 
Από τις είκοσι ή και περισσότερες καινούριες εφηµερίδες που 
έκαναν την εµφάνισή τους τις ηµέρες της εξέγερσης, καµία δεν 
ήταν δεξιά. Οι στοιχειοθέτες δε δέχτηκαν ούτε καν να 
ακουµπήσουν µια δεξιά εφηµερίδα που προσπάθησε να εκδοθεί. 
Οι εφηµερίδες αποτελούνταν συνήθως από τέσσερις σελίδες ή και 
από ένα µόνο φύλλο, τυπωµένο ή πολυγραφηµένο.  Η ‘Igazsag’ 
αποδείχτηκε η πλέον δηµοφιλής, καθώς βρισκόταν πιο κοντά στα 
εργατικά συµβούλια. Οι τοίχοι ήταν καλυµµένοι µε αντίγραφα 
εφηµερίδων ή άλλες ανακοινώσεις. Οι περιγραφές του τρόπου 
ζωής των αρχηγών του MDP αποδείχτηκαν εξαιρετικά δηµοφιλή 
αναγνώσµατα. Υπήρχε πολύ λίγος εθνικισµός, και καθόλου 
αντισηµιτισµός. Τα σοβιετικά τεθωρακισµένα µοίραζαν την 
εφηµερίδα του Κόµµατος, αλλά οι άνθρωποι ξέσκιζαν τα δέµατα 
χωρίς καν να κοιτάζουν τα περιεχόµενα. Καθώς τα ρωσικά 
στρατεύµατα συγκεντρώνονταν και έπαιρναν τις θέσεις τους γύρω 
από τη Βουδαπέστη, οι άνθρωποι τοποθετούσαν κουτιά στους 
δρόµους για τη συγκέντρωση χρηµάτων για τις χήρες και τα 
ορφανά. ∆ε χρειαζόταν να φυλάει κανείς αυτά τα κουτιά που ήταν 
γεµάτα χρήµατα. Ένα σηµείωµα δίπλα σε κάποιο από αυτά 
έγραφε: «Η καθαρότητα της επανάστασής µας µάς επιτρέπει να 
χρησιµοποιήσουµε αυτήν τη µέθοδο συγκέντρωσης χρηµάτων». 
Κάποιος έγραψε βιαστικά πάνω στο ερείπιο ενός ρωσικού τανκ τις 
λέξεις: «Σοβιετική κουλτούρα». Ένα κορίτσι που πολεµούσε στο 
Πέρασµα Κόρβιν µίλησε µε τη φωνή χιλιάδων: «Τώρα δηµιουργώ 
ιστορία αντί να τη µελετάω». 
 
…και στην επαρχία 
 
Οι Ούγγροι δε δηµιουργούσαν ιστορία µόνο στη Βουδαπέστη. Στις 
περιφέρειες της επαρχίας και στις βιοµηχανικές πόλεις, οι εργάτες 
και οι αγρότες ακολούθησαν γρήγορα τα γεγονότα που 
εξελίσσονταν στην πρωτεύουσα. Ήδη στις 23 Οκτωβρίου στην 
Ντεµπρέτσεν, τα κόκκινα αστέρια αφαιρέθηκαν από τα κτίρια και 
από τα τοπικά τραµ. Στην Σζέγκεντ, τα πλήθη κατέστρεψαν τα 
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σοβιετικά εµβλήµατα. Στο Μίσκολκ, µερικοί Ρώσοι δέχτηκαν 
επίθεση και ένα στρατιωτικό αυτοκίνητο προσωπικού ρίχτηκε στο 
ποτάµι. Η αστυνοµία αφοπλίστηκε στην Τσκέγκλεντ, καθώς 5,000 
άνθρωποι προσχώρησαν στην εξέγερση. Οι εργάτες πετρελαίου 
στο Λόβασζ, οι εργάτες ορυχείων από την Μπαλίνκα και οι εργάτες 
επιδιόρθωσης αυτοκινήτων στο Σζοµπάτελυ απαίτησαν την 
απόσυρση των σοβιετικών στρατευµάτων από τα ουγγρικά εδάφη. 
Σε όλα τα µέρη, οι εργάτες έβρισκαν τη φωνή τους και 
αναλάµβαναν δράση. 
 
Στο Γκύερ, στις 24 Οκτωβρίου µια µικρή διαδήλωση 
εργοστασιακών εργατών κατέβασε τα κόκκινα αστέρια από τα 
εργοστάσια και κατέστρεψε ένα σοβιετικό πολεµικό µνηµείο. 
Έσπασαν τις πύλες των φυλακών και απελευθέρωσαν τους 
πολιτικούς κρατούµενους. Βρήκαν µια λίστα µε τα επαγγέλµατα 
των φυλακισµένων – ήταν οδηγοί, εργάτες, σερβιτόροι και 
µηχανικοί. Η AVH εµφανίστηκε και πυροβόλησε εναντίον του 
πλήθους, σκοτώνοντας τέσσερις και τραυµατίζοντας 
περισσότερους. Την επόµενη µέρα, η τοπική αστυνοµία και η 
στρατιωτική φρουρά προσχώρησαν στην επανάσταση και 
ανάγκασαν την AVH να παραδοθεί. Ο τοπικός σοβιετικός 
κυβερνήτης απέσυρε τα στρατεύµατά του λέγοντας ότι η εξέγερση 
«ενάντια στους καταπιεστικούς ηγέτες είναι δικαιολογηµένη». 
Στις 26 ξεκίνησε γενική απεργία, και µέχρι την επόµενη µέρα είχε 
συγκροτηθεί ένα Εργατικό Συµβούλιο και ένα Εθνικό 
Επαναστατικό Συµβούλιο (το ‘Εθνικό’ δεν αναφέρεται σε 
ολόκληρη την Ουγγαρία αλλά στην τοπική επαρχία), που 
αποτελούνταν ως επί το πλείστον από εργάτες και µερικά µέλη του 
MDP. Αυτά τα συµβούλια βρίσκονταν σε συνεχή συνεδρίαση. 
Εκτελούσαν ταυτόχρονα τα καθήκοντα της εξέγερσης και της 
αυτοκυβέρνησης. Το τοπικό ραδιόφωνο βρισκόταν στα χέρια των 
επαναστατών, και στις 28 ζητήθηκε µέσω ραδιοφωνικού 
µηνύµατος ο τερµατισµός του Συµφώνου της Βαρσοβίας και 
απαιτήθηκε από τον Ίµρε Νάγκυ να διαπραγµατευθεί µε τους 
εργάτες της Βουδαπέστης. Τριάντα χιλιάδες εργάτες απέργησαν 
ζητώντας την ικανοποίηση αυτών των αιτηµάτων. Αναπτύχθηκε 
ένα δίκτυο τοπικών εργατικών συµβουλίων, το οποίο συνέδεε τους 
σιδηροδροµικούς εργάτες µε τους εργάτες ορυχείων της 
Ταταµπάνυα και της Μπαλίνκα. Οι επικεφαλείς προσωπικού 
απολύθηκαν, και εκλέχτηκαν από τους εργάτες νέοι διευθυντές 
στα εργοστάσια. Το εθνικό Επαναστατικό Συµβούλιο απέκρουσε 
µε επιτυχία τις προσπάθειες µιας χούφτας αντιδραστικών να 
εκµεταλλευτούν την κατάσταση. 
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Στο κοντινό Μαγκυάροβαρ, όλοι έπαιρναν µέρος σε πολιτικές 
συζητήσεις καθώς έφταναν τα νέα από τη Βουδαπέστη. Μια 
ειρηνική διαδήλωση χωρίς όπλα δέχτηκε πυρά από την τοπική 
AVH. Στη σφαγή αυτή σκοτώθηκαν 60 έως 90 άνθρωποι. Μετά 
από αυτό το γεγονός η τοπική αστυνοµία ενώθηκε µε τους 
επαναστάτες, και το Επαναστατικό Συµβούλιο του Γκύερ έστειλε 
ένα στρατιωτικό απόσπασµα. Η AVH παραδόθηκε, και οι 
αξιωµατικοί της λιντσαρίστηκαν από ένα µεγάλο πλήθος που 
εκδικήθηκε τους νεκρούς του µε αυτόν τον τρόπο. Όπως και σε 
άλλες περιοχές, έτσι κι εδώ οι βασικές υπηρεσίες συνέχισαν να 
δουλεύουν όσο χρειαζόταν: οι εργάτες ορυχείων παρήγαν τόσο 
κάρβουνο όσο ακριβώς χρειαζόταν για να συνεχίσει να παρέχεται 
ενέργεια. Οι αγρότες προσχώρησαν στην επανάσταση καθώς το 
MDP κατέρρεε, και η AVH υποχώρησε απέναντι στην αντίδραση 
των ανθρώπων. Οι αγρότες εργάζονταν για να παρέχουν τρόφιµα 
στους επαναστάτες. Στη µία πόλη µετά την άλλη οι ραδιοφωνικοί 
σταθµοί καταλαµβάνονταν, τα κτίρια του Κόµµατος καίγονταν, οι 
AVO κυνηγιόνταν και θανατώνονταν, οι πληροφοριοδότες 
δέχονταν επιθέσεις. 
 
Η περιφέρεια Βόρσοντ ήταν η µεγαλύτερη βιοµηχανική περιοχή 
της Ουγγαρίας, και η κύρια πόλη της, το Μίσκολκ, ήταν η 
µεγαλύτερη βιοµηχανική πόλη µετά τη Βουδαπέστη. Στις 24 
Οκτωβρίου έγινε συνέλευση ενός εργατικού συµβουλίου στο 
χυτήριο σιδήρου Ντίµαβαγκ. Την επόµενη µέρα οι εργάτες του 
χυτηρίου διαδήλωσαν στην πόλη µε µια λίστα από αιτήµατα, και 
αφαίρεσαν τα κόκκινα αστέρια και παρόµοια σύµβολα απ’ όπου 
υπήρχαν. Μαζί τους ενώθηκαν και άλλοι εργάτες, και µια µαζική 
συνέλευση δηµιούργησε ένα εργατικό συµβούλιο για όλα τα 
εργοστάσια του Μείζονος Μίσκολκ. Κηρύχτηκε γενική απεργία. 
Στις 26, ένα πλήθος πολιόρκησε την τοπική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 
µε σκοπό να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούµενους. Η 
AVH άνοιξε πυρ εναντίον του πλήθους. Μερικοί αστυνοµικοί 
έδωσαν τα όπλα τους στους εργάτες, ενώ κατέφτασαν εργάτες 
ορυχείων µε δυναµίτη για να πάρουν εκδίκηση. Έξι ή εφτά AVO 
λιντσαρίστηκαν στη µάχη που ακολούθησε. Το Εργατικό 
Συµβούλιο ανέφερε: «Οι σταλινικοί προβοκάτορες ένιωσαν τη 
δίκαιη τιµωρία των ανθρώπων». Το επόµενο απόγευµα το 
Συµβούλιο ανακοίνωσε ήρεµα ότι είχε «καταλάβει την εξουσία σε 
όλη την περιφέρεια του Βόρσοντ». 
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Στο Σαλγκοταριάν, στην επαρχία Νόγκραντ, όλες οι εργασίες 
πάγωσαν στις 25 Οκτωβρίου. Στις 27 οι εργάτες των 
χαλυβουργείων διαδήλωσαν στην πόλη, κατέβασαν τα κόκκινα 
αστέρια, απελευθέρωσαν τους πολιτικούς κρατούµενους και 
κατέστρεψαν το σοβιετικό πολεµικό µνηµείο. Ένα ‘Εθνικό 
Συµβούλιο’ συγκροτήθηκε για όλη την περιφέρεια. Στο Πετς, 
ακόµα και η AVH στα ορυχεία ουρανίου τάχθηκε µε το µέρος της 
επανάστασης. Το Εργατικό Συµβούλιο εκεί σχηµάτισε ένα 
στρατιωτικό συµβούλιο το οποίο συνέταξε αµέσως σχέδια για να 
αντιµετωπίσει µια ενδεχόµενη νέα σοβιετική επίθεση, που δε θα 
αργούσε να έρθει. 
 
Τα Εργατικά Συµβούλια 
 
To πρώτο εργατικό συµβούλιο στη Βουδαπέστη δηµιουργήθηκε 
στο εργοστάσιο Lampagyar.8 Αυτό το συµβούλιο, το οποίο 
αντιπροσώπευε δέκα χιλιάδες εργάτες, συγκροτήθηκε στις 24 
Οκτωβρίου, δηλαδή µόλις λίγες ώρες µετά την έναρξη της 
επανάστασης. Απηύθυνε έκκληση στους εργάτες «να δείξουµε ότι 
µπορούµε να διευθύνουµε τα πράγµατα καλύτερα από τα τυφλά 
και αυταρχικά πρώην αφεντικά µας». (xvi) Την ίδια µέρα 
δηµιουργήθηκαν συµβούλια στις πόλεις Μίσκολκ, Γκύερ, 
Ντεµπρέτσεν και Σζταλινβάρος. Το Εργατικό Συµβούλιο στο 
Ντίµαβαγκ, όσο απίστευτο κι αν φαίνεται, σχηµατίστηκε στις 22 
του Οκτώβρη. Στη Βουδαπέστη, συµβούλια έκαναν την εµφάνισή 
τους στο εργοστάσιο ηλεκτρικού εξοπλισµού Μπελογιάννης, στα 
εργοστάσια οπτικών ειδών Γάµµα, στο ηλεκτρικό εργοστάσιο 
Καντζ, στα εργοστάσια κατασκευής βαγονιών και µηχανηµάτων, 
στα εργοστάσια εργαλείων µηχανηµάτων Λανγκ και Ντανούβια, 
στα εργοστάσια σιδήρου και χάλυβα Ματίας Ράκοζι και αλλού. 
Στις 26, το MDP ανακοίνωσε γενναιόδωρα ότι «αποδέχεται» τα 
νέα εργατικά συµβούλια, αλλά στην πραγµατικότητα έλπιζε να τα 
κρατήσει αποµονωµένα µεταξύ τους, σαν διαχωρισµένα 
‘εργοστασιακά συµβούλια’. Ωστόσο, τα συµβούλια αναλάµβαναν 
ήδη έναν ενοποιηµένο πολιτικό και οικονοµικό ρόλο. Η γενική 
απεργία ήταν µια πολιτική ενέργεια υποστήριξης της ένοπλης 
εξέγερσης. Μολονότι κάθε συµβούλιο διατηρούσε την εξουσία σε 
τοπικό επίπεδο, ασκούσαν ωστόσο συλλογική πίεση στην 
κυβέρνηση. Τις επόµενες ηµέρες στέλνονταν συνεχώς 
αντιπροσωπείες από τα συµβούλια στους υπουργούς της 
κυβέρνησης. 

                                                 
8 Lampagyar: Πρόκειται για εργοστάσιο παραγωγής όπλων, που κατ’ ευφηµισµό αποκαλούταν 
‘Εργοστάσιο Λαµπτήρων’. 
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Το Εργατικό Συµβούλιο του Μίσκολκ έγραψε στο Νάγκυ: 
«Αγαπητέ Πρόεδρε, το Εργατικό Συµβούλιο ανέλαβε χθες την 
εξουσία σε ολόκληρο τον τοµέα της περιφέρειας του Βόρσοντ». 
Στις περιφέρειες, τα συµβούλια κατέλαβαν αµέσως την εξουσία 
χωρίς ενδοιασµούς� στη Βουδαπέστη, αυτό συνέβη µόνο όταν 
φάνηκε ότι οι ένοπλοι επαναστάτες κερδίζουν τη µάχη. Τα 
συµβούλια στο Μίσκολκ, στο Γκύερ, στο Πετς και στο Σκόλνοκ 
είχαν τον έλεγχο των ραδιοφωνικών σταθµών, γεγονός που τους 
επέτρεψε να συντονιστούν µεταξύ τους και µε τη Βουδαπέστη. 
Καθώς η ένταση των µαχών υποχωρούσε, τα συµβούλια άρχισαν 
να οµαδοποιούνται σε περιφερειακά εργατικά συµβούλια. Στις 29, 
αντιπρόσωποι από τα συµβούλια της Ουίπεστ συναντήθηκαν στο 
εργοστάσιο Lampagyar� παρόµοιες συναντήσεις έγιναν στο 9ο 
διαµέρισµα της Βουδαπέστης και στο Ανγκυάλφολντ. Στις 30 του 
Οκτώβρη, δεκαεννέα εργοστάσια στην Τσέπελ σχηµάτισαν το 
Κεντρικό Εργατικό Συµβούλιο της Τσέπελ. Μόλις µια µέρα µετά, 
αυτές οι κινήσεις συγκεντροποίησης και ενίσχυσης του κινήµατος 
οδήγησαν στο σχηµατισµό ενός Κοινοβουλίου Εργατικών 
Συµβουλίων για ολόκληρη τη Βουδαπέστη.  
 
Αυτή η ιστορική συνάντηση οδήγησε στη σύνταξη µιας δήλωσης 
που περιγράφει τα καθήκοντα και τα δικαιώµατα των εργατικών 
συµβουλίων σε εννιά σηµεία, τα οποία παραθέτουµε πλήρως εδώ: 
 
1. Το εργοστάσιο ανήκει στους εργάτες. Οι εργάτες θα πρέπει να 
πληρώνουν στο κράτος ένα φόρο      υπολογισµένο στη βάση της 
παραγωγής, και ένα ποσοστό των κερδών. 
2. Το Ανώτατο ελεγκτικό σώµα του εργοστασίου είναι το Εργατικό 
Συµβούλιο που εκλέγεται δηµοκρατικά από τους εργάτες. 
3. Το Εργατικό Συµβούλιο εκλέγει τη δική του εκτελεστική 
επιτροπή που αποτελείται από 3-9 µέλη, η οποία ενεργεί ως το 
εκτελεστικό σώµα του Εργατικού Συµβουλίου, εφαρµόζοντας τις 
αποφάσεις και τα καθήκοντα που της ανατίθενται από αυτό. 
4. Ο διευθυντής προσλαµβάνεται από το εργοστάσιο. Ο 
διευθυντής και οι υπάλληλοι των υψηλότερων βαθµίδων θα 
εκλέγονται από το Εργατικό Συµβούλιο. Η εκλογή αυτή θα γίνεται 
µετά από δηµόσια γενική συνέλευση που θα καλείται από την 
εκτελεστική επιτροπή. 
5. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος απέναντι στο Εργατικό 
Συµβούλιο για κάθε ζήτηµα που αφορά το εργοστάσιο. 
6. Το ίδιο το Εργατικό Συµβούλιο διατηρεί το δικαίωµα να: 



 27 

(α) αποδέχεται και να επικυρώνει όλα τα σχέδια που αφορούν την 
επιχείρηση 
(β) αποφασίζει για τα βασικά επίπεδα µισθών και τις µεθόδους 
µέσω των οποίων θα καθορίζονται αυτά τα επίπεδα 
(γ) αποφασίζει για όλα τα ζητήµατα που αφορούν τα ξένα 
συµβόλαια 
(δ) αποφασίζει για την εκτέλεση όλων των λειτουργιών που 
σχετίζονται µε τις πιστώσεις. 
7. Κατά τον ίδιο τρόπο, το Εργατικό Συµβούλιο επιλύει όλες τις 
διαφωνίες που σχετίζονται µε την πρόσληψη και την απόλυση 
όλων των εργατών που απασχολούνται στην επιχείρηση. 
8. Το Εργατικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να εξετάζει τους 
ισολογισµούς και να αποφασίζει για τον τρόπο µε τον οποίο θα 
χρησιµοποιούνται τα κέρδη. 
9. Το Εργατικό Συµβούλιο χειρίζεται όλα τα κοινωνικά ζητήµατα 
µέσα στην επιχείρηση.(xvii) 
 
Αυτή η ανακοίνωση, που έγινε λίγες µέρες µετά την εξέγερση και 
προτού η επιτυχία της επανάστασης διασφαλιστεί κατ’ οιονδήποτε 
τρόπο, εξέφραζε την προσπάθεια του εργατικού κινήµατος να 
αφαιρέσει την εξουσία από τους γραφειοκράτες. Ήταν µια 
προσπάθεια να εδραιωθεί ο εργατικός έλεγχος και – ως ένα βαθµό 
– η εργατική διοίκηση στο χώρο εργασίας. ∆εν ενδιαφερόταν για 
αφηρηµένες έννοιες αλλά για την καθηµερινή πραγµατικότητα� 
αποτελούσε ένα σηµείο αφετηρίας για τα εργατικά συµβούλια. 
∆εδοµένου ότι οι εργάτες είχαν ήδη καταλάβει, σε γενικές 
γραµµές, τα εργοστάσια και τους χώρους δουλειάς τους, η 
απόφαση της συνάντησης ότι τα εργοστάσια ανήκαν στους 
εργάτες αναγνώριζε απλώς ένα τετελεσµένο γεγονός. 
 
Όλα τα συµβούλια ήταν ταυτόχρονα αντικαπιταλιστικά και 
αντισταλινικά. Το Εργατικό Συµβούλιο της Περιφέρειας του 
Βόρσοντ ανέφερε ότι «καταδικάζει µε αποφασιστικότητα την 
οργάνωση πολιτικών κοµµάτων». (xviii) Η τάση ενοποίησης 
συνεχίστηκε στις αρχές του Νοέµβρη. Τα εργατικά συµβούλια στο 
Μίσκολκ σχηµάτισαν ένα δηµοτικό συµβούλιο για ολόκληρη την 
πόλη, και στη συνέχεια ένα τµηµατικό για ολόκληρη την 
περιφέρεια. Στις 2 Νοεµβρίου, ο πρόεδρος των συµβουλίων του 
Μίσκολκ Γιόζεφ Κις κάλεσε στο σχηµατισµό ενός ‘Εθνικού 
Επαναστατικού Συµβουλίου’ που θα βασιζόταν στα εργατικά 
συµβούλια. Η υπόρρητη εν εξελίξει τάση ήταν προς την ιδέα «Όλη 
η εξουσία στα Συµβούλια» και την πραγµατοποίησή της, µολονότι 
κάτι τέτοιο δε δηλώθηκε ξεκάθαρα: η δεύτερη ρωσική επίθεση 
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ανέκοψε µια τέτοια εξέλιξη, ενώ ο Ίµρε Νάγκυ και οι υπουργοί του 
δεν είδαν τίποτα σηµαντικό στα Συµβούλια� παρόµοια, τα 
διάφορα πολιτικά κόµµατα που είχαν εµφανιστεί έβλεπαν στη 
δική τους δραστηριότητα τη λύση των προβληµάτων της 
Ουγγαρίας. Η εργατική αυτοδιεύθυνση ήταν µια έννοια που τα 
ξεπερνούσε. 
 
Στις 3 Νοεµβρίου, τα περιφερειακά συµβούλια της Τσέπελ και της 
Ουίπεστ κάλεσαν σε τερµατισµό της απεργίας και σε 
πειθαρχηµένη επιστροφή στην εργασία για τις 5 του µήνα. Η 
κίνηση αυτή είχε σκοπό να ενισχύσει τη διαπραγµατευτική 
ικανότητα της κυβέρνησης Νάγκυ έναντι των Ρώσων. Την 1η του 
Νοέµβρη είχε γίνει µια δήλωση ουδετερότητας και απόσυρσης από 
το Σύµφωνο της Βαρσοβίας που ήταν απίθανο να γίνει ανεκτή από 
τους Ρώσους. Στις 3 Νοεµβρίου στη Μόσχα η Πράβντα ανέφερε 
ότι «αγωνιστές κοµµουνιστές δολοφονήθηκαν και 
σφαγιάστηκαν»� την ηµέρα της εισβολής έκανε λόγο για 
«κτηνώδεις φρικαλεότητες» που είχαν διαπραχθεί από τους 
επαναστάτες, ενώ το Κινέζικο κοµµουνιστικό Κόµµα παρότρυνε: 
«Φράξτε το δρόµο στους αντιδραστικούς της Ουγγαρίας» (µε το 
οποίο εννοούσε: «Βάλτε ένα τέλος σε αυτό το παράδειγµα για τους 
Κινέζους εργάτες»). 
 
Η Στρατιωτική Ήττα της Επανάστασης 
 
Η Ρωσική επίθεση ξεκίνησε στις 4 Νοεµβρίου. Χρησιµοποιήθηκαν 
150,000 άνδρες και πάνω από 2,000 τανκς.9 Τα πολιτικά κόµµατα 
και οι διάφοροι ‘ηγέτες’ εξαφανίστηκαν. Η εργατική τάξη στάθηκε 
ακλόνητη και τέθηκε επικεφαλής. Ξεκίνησε άµεσα µια αυθόρµητη 
γενική απεργία, και οι εργατικές συνοικίες ήταν εκείνες στις 
οποίες σηµειώθηκε η σφοδρότερη αντίσταση στα ρωσικά 
στρατεύµατα. Ο Γιάνος Καντάρ ήταν η νέα ουγγρική µαριονέτα 
που χρησιµοποίησαν οι Ρώσοι για να τους ‘προσκαλέσει’ στη 
χώρα. Η ‘Επαναστατική Κυβέρνηση των Εργατών και των 
Αγροτών’ (µε επικεφαλής τον Καντάρ), που αποτελούταν από µια 
χούφτα Κοµµουνιστές, βασιζόταν απλώς στη ρωσική δύναµη των 
όπλων. Τα σοβιετικά στρατεύµατα κατευθύνθηκαν αµέσως προς 
τα βιοµηχανικά κέντρα και τις εργατικές συνοικίες για να 
συντρίψουν την επανάσταση. Σε ολόκληρη την Ουγγαρία, οι 
αγρότες και οι εργάτες προσπάθησαν να εξηγήσουν την αλήθεια 
στους εισβολείς. Ο ραδιοφωνικός σταθµός του Πετς µετέδιδε 

                                                 
9 Ο Anderson (σελ.93) αναφέρει ότι το σύνολο των ρωσικών δυνάµεων που βρίσκονταν στην 
Ουγγαρία ανερχόταν πλέον σε 15 τεθωρακισµένες µεραρχίες και 6,000 τανκς. 
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µηνύµατα προς τους Ρώσους στρατιώτες, πολλοί από τους οποίους 
δεν είχαν ιδέα πού βρίσκονταν, αναφέροντας ότι «ο ουγγρικός 
λαός έχει πάρει απλώς την εξουσία στα χέρια του». Καθώς ακόµα 
και ο κοµµουνιστικός ραδιοφωνικός σταθµός Ράικ διακήρυττε ότι 
«η θέση κάθε Ούγγρου κοµµουνιστή σήµερα είναι στα 
οδοφράγµατα», η πρώτη κίνηση του Καντάρ ήταν να σχηµατίσει 
µια νέα µυστική αστυνοµική δύναµη. Τα εργατικά συµβούλια 
απέρριψαν χωρίς ενδοιασµούς τον Καντάρ και την 
ψευτοκυβέρνησή του. Όταν η Ντουναπεντέλε περικυκλώθηκε από 
τα σοβιετικά στρατεύµατα στις 7 του Νοέµβρη, το τοπικό 
Εργατικό Συµβούλιο απάντησε στο τελεσίγραφο που καλούσε την 
πόλη να παραδοθεί µε την εξής δήλωση: «Η Ντουναπεντέλε είναι 
η πρώτη σοσιαλιστική πόλη της Ουγγαρίας. Οι κάτοικοί της είναι 
εργάτες, και η εξουσία βρίσκεται στα χέρια τους. Τα σπίτια έχουν 
όλα χτιστεί από τους ίδιους τους εργάτες. Οι εργάτες θα 
υπερασπιστούν την πόλη απέναντι στις ‘φασιστικές παρεκτροπές’ 
αλλά και απένάντι στα σοβιετικά στρατεύµατα!» 
 
Στη Βουδαπέστη, το µεγαλύτερο µέρος του Σοβιετικού στρατού 
είχε συγκεντρωθεί στην Τσέπελ και στην Κοµπάνυα. Στο κέντρο 
της πόλης, οι µάχες συνεχίστηκαν ως τις 6 Νοεµβρίου, οπότε 
εξαντλήθηκαν τα πυροµαχικά των επαναστατών. Μερικά 
προάστια κράτησαν µέχρι τις 8� η Ουίπεστ και η Κοµπάνυα µέχρι 
τις 9 και τις 10 αντίστοιχα, ενώ η Κόκκινη Τσέπελ έπεσε στις 11, 
καθώς οι Ρώσοι µπόρεσαν να µετακινήσουν εκεί όλες τους τις 
δυνάµεις και να επιτεθούν. Σε αυτές τις συνοικίες έγιναν οι 
σφοδρότερες µάχες. Περίπου 80-90% των Ούγγρων τραυµατιών 
ήταν νεαροί εργάτες. Οι ίδιες οι αναφορές του Kαντάρ 
επιβεβαιώνουν ότι οι περισσότερες καταστροφές έλαβαν χώρα 
στις περιοχές όπου διέµενε η εργατική τάξη. Στις 7 Νοεµβρίου, οι 
επαναστάτες ύψωναν την κόκκινη σηµαία για να τιµήσουν τη 
Ρωσική Επανάσταση, ενώ την ίδια στιγµή οι κληρονόµοι αυτής της 
επανάστασης σκότωναν Ούγγρους εργάτες. Οι AVO 
επανεµφανίστηκαν, αναζητώντας εκδίκηση για τις ταπεινώσεις 
που είχαν υποστεί τις προηγούµενες µέρες. Κυβερνητικές 
διακηρύξεις άρχισαν να εµφανίζονται στους τοίχους. Οι 
περαστικοί τις µουντζούρωναν, κολλούσαν από πάνω τους άλλες ή 
απλώς τις έσκιζαν. Στην Τσέπελ, οι εργάτες έλεγαν µακάβρια 
αστεία: «Οι 40,000 αριστοκράτες και φασίστες της Τσέπελ 
απεργούν». «Σκάφτηκαν χαρακώµατα µπροστά από τα 
διαµερίσµατα των εργατών. Οι εργάτες της Τσέπελ αυτές τις εφτά 
µέρες κοιµόντουσαν οχτώ ώρες, πολεµούσαν οχτώ ώρες, και τις 
υπόλοιπες οχτώ δούλευαν στα εργοστάσια παράγοντας όπλα και 
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πυροµαχικά. Το τεθωρακισµένο της Τσέπελ έκανε την εµφάνισή 
του – µια τρίκυκλη µηχανοκίνητη χειράµαξα µε ένα πολυβόλο 
στην καρότσα που υποστηριζόταν µε σάκους από άµµο. Η γαλλική 
εφηµερίδα Le Figaro σχολίαζε: «Ο Κόκκινος Στρατός 
καταλαµβάνει τη Βουδαπέστη. Η πόλη είναι κόκκινη από το αίµα 
των εργατών». 
 
Έξω από την πρωτεύουσα, η Ντουναπεντέλε κράτησε ως τις 9 του 
Νοέµβρη, καθοδηγούµενη από το Εργατικό της Συµβούλιο. Στο 
Πετς, το Εργατικό Συµβούλιο αποφάσισε να µην υπερασπιστεί την 
πόλη. Εφαρµόστηκε, αντίθετα, ένα σχέδιο για ανταρτοπόλεµο 
στους κοντινούς λόφους: αυτό συνεχίστηκε έντονα για δέκα µέρες, 
ενώ ορισµένοι εργάτες ορυχείων και στρατιώτες συνέχισαν να 
πολεµούν τους Ρώσους για αρκετές εβδοµάδες. Στο Μίσκολκ 
υπήρξε µια βραχεία αντίσταση στη σοβιετική επίθεση, που 
ακολουθήθηκε από την κήρυξη γενικής απεργίας όλων των µη 
βασικών εργατών. Το Εργατικό Συµβούλιο του Βόρσοντ 
προσφέρθηκε να στείλει 20,000 οπλισµένους εργάτες στη 
Βουδαπέστη για να µπορέσει ο Νάγκυ (ο οποίος είχε τώρα βρει 
καταφύγιο στη γιουγκοσλαβική πρεσβεία) να αποδείξει στους 
Ρώσους ότι οι φόβοι τους για ‘παλινόρθωση του καπιταλισµού’ 
ήταν αβάσιµοι.10 Αργότερα, όταν ο αρχηγός της αστυνοµίας της 
Βουδαπέστης Κοπάτσι, ο οποίος καταγόταν από την περιοχή του 
Μίσκολκ, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο, το Εργατικό 
Συµβούλιο του Βόρσοντ επανέλαβε αυτήν την πρόταση στον 
Καντάρ, ο οποίος αµέσως ανέστειλε την ποινή τού Κοπάτσι. Στο 
Σαλγκοταριάν, στην επαρχία Νόγκραντ οι εργάτες υποστήριξαν το 
τοπικό τους ‘Εργατικό Συµβούλιο’ µετά τη ρωσική εισβολή. Μέχρι 
τις 16 Νοεµβρίου οι εργάτες κρατούσαν υπό την κατοχή τους το 
δηµοτικό µέγαρο, τις εγκαταστάσεις του τοπικού τύπου και το 
ραδιοφωνικό σταθµό, ενώ και οι τοπικές στρατιωτικές µονάδες 
στάθηκαν στο πλευρό της επανάστασης. Εκείνη την ηµέρα τα 
ρωσικά στρατεύµατα κατέλαβαν την πόλη και σχηµάτισαν µια 
‘Επαναστατική Επιτροπή των Εργατών και των Αγροτών’ σε 
αντίθεση µε το Εργατικό Συµβούλιο. Την 1η ∆εκεµβρίου οι Ρώσοι 
συνέλαβαν τους ηγέτες του Εθνικού Εργατικού Συµβουλίου, αλλά 
οι εργάτες εξακολουθούσαν να έχουν την πραγµατική εξουσία: 
                                                 
10 Όταν έγινε η δεύτερη ρωσική εισβολή, ο Νάγκυ (µαζί µε κάποιους πρώην υπουργούς, στρατιωτικούς 
κ.ά.) κατέφυγε στη γιουγκοσλαβική πρεσβεία. Ο Καντάρ εγγυήθηκε ψευδώς την ασφαλή του 
µετακίνηση και, στις 23 Νοεµβρίου τα ξηµερώµατα, µόλις ο Νάγκυ και οι υπόλοιποι βγήκαν από την 
πρεσβεία, συνελήφθησαν από ρωσικές δυνάµεις ασφαλείας. Ο Νάγκυ απελάθηκε στη Ρουµανία. Εκεί, 
συνελήφθη ξανά στις 14 Απριλίου 1957 και µεταφέρθηκε πίσω στη Βουδαπέστη. Στη µυστική δίκη-
παρωδία που ακολούθησε, καταδικάστηκε σε θάνατο και κρεµάστηκε στις 16 Ιουνίου 1958. Ο Νάγκυ 
‘αποκαταστάθηκε’ επίσηµα στις 16 Ιουνίου 1989. 
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διαδήλωσαν µέχρι το κτίριο της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης και 
απελευθέρωσαν τους φυλακισµένους εργάτες. Ακολούθησε µια 
οµόφωνη διήµερη απεργία στην περιοχή. Λίγες µέρες αργότερα, 
όταν έγιναν κι άλλες συλλήψεις µελών του περιφερειακού 
Εργατικού Συµβουλίου, χιλιάδες διαδηλωτές ήρθαν αντιµέτωποι 
µε τα τανκς, και η AVH άνοιξε πυρ εναντίον του άοπλου πλήθους. 
 
Τα Εργατικά Συµβούλια Ηγούνται της Αντίστασης 
 
Μόλις κάτι περισσότερο από µια εβδοµάδα χρειάστηκε λοιπόν για 
τη στρατιωτική ήττα των εργατών και των αγροτών. Η πάλη 
έµπαινε τώρα σε µια νέα φάση. Οι εργάτες είχαν µεν ηττηθεί από 
µια συντριπτική ένοπλη δύναµη, αλλά εξακολουθούσαν να έχουν 
τον έλεγχο της παραγωγής. Στο βαθµό που µπορούσαν να 
διατηρήσουν αυτόν τον έλεγχο η ‘εργατική εξουσία’ συνέχιζε να 
υπάρχει, και η κυβέρνηση Καντάρ θα µπορούσε να βασίζεται 
µονάχα στην καταστολή. Ως επακόλουθο της ρωσικής εισβολής, τα 
εργατικά συµβούλια αναδιοργανώθηκαν, σχηµατίζοντας 
περιφερειακά εργατικά συµβούλια µε ξεκάθαρα πολιτικό ρόλο. Το 
Εργατικό Συµβούλιο της Τσέπελ έστειλε αντιπροσώπους στον 
Καντάρ και στο διοικητή του σοβιετικού στρατού. Η κοινή 
απαίτηση των συµβουλίων ήταν να διευθύνονται  τα εργοστάσια 
από τους ίδιους τους εργάτες, διασφαλίζοντας έτσι ότι η εξουσία 
θα παρέµενε στα χέρια τους. Στις 12 Νοεµβρίου έγιναν κινήσεις 
για τη δηµιουργία ενός Κεντρικού Εργατικού Συµβουλίου για 
ολόκληρη τη Μείζονα Βουδαπέστη, και στις 14 έγινε η ιδρυτική 
συνάντηση στο εργοστάσιο Lampagyar. Ο Μίκλος Κράσο, ένας 
νεαρός Ούγγρος διανοούµενος, ισχυρίστηκε ότι ήταν εκείνος που 
είχε την ιδέα να σχηµατιστεί ένα Κεντρικό Εργατικό Συµβούλιο 
(ΚΕΣ), αλλά αφηγείται ο ίδιος πώς τον έβαλαν στη θέση του στη 
συνάντηση αυτή: «Ο ηλικιωµένος σοσιαλδηµοκράτης πρόεδρος µε 
ρώτησε: “Από ποιο εργοστάσιο είσαι;” “Από κανένα”, του 
απάντησα. “Με ποιο δικαίωµα βρίσκεσαι εδώ;” Του είπα ότι εγώ 
είχα οργανώσει αυτή τη συνάντηση. Ο πρόεδρος απάντησε: “Αυτό 
δεν είναι αλήθεια. Αυτή η συνάντηση είναι ιστορικά 
αναπόφευκτη!” (xix) Πράγµατι, το ΚΕΣ ήταν το αναπόφευκτο 
αποτέλεσµα των προσπαθειών των συµβουλίων να ενωθούν 
µεταξύ τους. Η ιδέα του Κράσο συνέπιπτε µε την κατεύθυνση του 
εργατικού κινήµατος. 
 
Οι αντιπρόσωποι που συγκεντρώθηκαν ήταν βασικά 
κατασκευαστές εργαλείων, τορναδόροι, εργάτες χαλυβουργείων 
και µηχανικοί. Την επόµενη µέρα έγινε µια συνάντηση µε 
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ευρύτερη βάση. Σε αυτή τη συνάντηση, κάποιοι αντιπρόσωποι 
ήθελαν να δηµιουργηθεί ένα Εθνικό Εργατικό Συµβούλιο για 
ολόκληρη την Ουγγαρία� µολονότι πολλοί συµφωνούσαν, 
τονίστηκε ότι η εντολή που είχαν ήταν µόνο για το σχηµατισµό 
ενός ΚΕΣ της Μείζονος Βουδαπέστης. Τα εργατικά συµβούλια 
ήταν αποφασισµένα να είναι πραγµατικά δηµοκρατικά. «Για τους 
Ούγγρους εργάτες και τους αντιπροσώπους τους, το πιο 
σηµαντικό πράγµα αναφορικά µε τα συµβούλια ήταν η 
δηµοκρατική τους φύση. Υπήρχε πολύ στενή σχέση ανάµεσα 
στους αντιπροσώπους και ολόκληρη την εργατική τάξη: οι 
αντιπρόσωποι εκλέγονταν µόνο µε σκοπό να εφαρµόσουν τη 
θέληση των εργατών, και είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι οι 
εργάτες συχνά ανακαλούσαν αντιπροσώπους που παρεξέκλιναν 
από την εντολή που είχαν λάβει. ∆εν ήθελαν αντιπροσώπους που 
ήταν πολύ ‘ανεξάρτητοι’». (xx) Στη συνάντηση αυτή, ο εκλεγµένος 
πρόεδρος Σάντορ Ρακζ ανέφερε: «∆εν έχουµε ανάγκη την 
κυβέρνηση! Είµαστε και θα παραµείνουµε οι ηγέτες εδώ στην 
Ουγγαρία!» ∆υστυχώς, η πλειοψηφία είχε τη διάθεση να 
συµβιβαστεί απέναντι στη δύναµη των όπλων και να 
διαπραγµατευτεί µε την ψευτοκυβέρνηση του Καντάρ. 
Σχεδιάστηκε η επιστροφή στην εργασία, που υποστηρίχθηκε 
επίσης από το Εργατικό Συµβούλιο της Τσέπελ, προκειµένου να 
δειχθεί ότι η απεργία ήταν συνειδητή και οργανωµένη. Πολλοί 
εργάτες εξοργίστηκαν µε αυτήν την απόφαση, και υπήρξαν 
κατηγορίες για ξεπούληµα. 
 
Καθώς η πραγµατική εξουσία βρισκόταν στα συµβούλια, η 
κυβέρνηση του Καντάρ έπρεπε να τα καταστρέψει και να 
επανεδραιώσει αυταρχικές σχέσεις στα εργοστάσια.  Η πάλη 
συνεχίστηκε για δύο µήνες: τα σηµεία 9 και 11 του ‘Επαναστατικού 
Προγράµµατος των Εργατών και των Αγροτών’ του Καντάρ 
τάσσονταν υπέρ της «διεύθυνσης των εργοστασίων από τους 
εργάτες» και της «δηµοκρατικής εκλογής εργατικών 
συµβουλίων». Η αντεπανάσταση του Καντάρ ήταν υποχρεωµένη 
να κρύβεται πίσω από ωραίες φράσεις. Αλλά ο Καντάρ δεν 
µπορούσε µε κανέναν τρόπο να συµφωνήσει µε τα εξής αιτήµατα 
των εργατών: «συλλογική ιδιοκτησία των εργοστασίων, που θα 
βρίσκονται στα χέρια των εργατικών συµβουλίων, τα οποία θα 
ενεργούν ως οι µόνοι διευθυντές των επιχειρήσεων � οργάνωση 
αστυνοµικής δύναµης πολιτοφυλάκων, που θα υπόκειται στα 
συµβούλια� και στο πολιτικό πεδίο, ένα σύστηµα µε πολλά 
σοσιαλιστικά κόµµατα».(xxi) Το ΚΕΣ διαπραγµατεύθηκε 
κατευθείαν µε το διοικητή του σοβιετικού στρατού Γκρέµπενικ, 
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στον οποίο έδινε κάθε µέρα µια λίστα µε τα αγνοούµενα µέλη του 
εργατικού συµβουλίου, οπότε οι Ρώσοι τα απελευθέρωναν από τη 
φυλακή. Οι Σοβιετικοί από την πλευρά τους έδειχναν να 
αντιλαµβάνονται ότι τα συµβούλια είχαν την εξουσία και όχι ο 
Καντάρ. Στην αρχή, ο Γκρέµπενικ αντιµετώπιζε τους 
αντιπροσώπους των εργατικών συµβουλίων σαν φασίστες και 
πράκτορες του ιµπεριαλισµού� στην πορεία όµως, ένας Σοβιετικός 
συνταγµατάρχης και ένας διερµηνέας παρευρίσκονταν σαν 
µόνιµοι αντιπρόσωποι στο ΚΕΣ. Τα συµβούλια, και όχι η 
κυβέρνηση Καντάρ, ήταν εκείνα που φρόντιζαν για όλες τις 
προµήθειες τροφίµων και φαρµάκων.  
 
Στις 18 Νοεµβρίου καταρτίστηκε ένα σχέδιο για ένα πραγµατικά 
εθνικό συµβούλιο, για ένα ‘Κοινοβούλιο των Εργατικών 
Συµβουλίων’. Αυτό επρόκειτο να έχει 156 µέλη, αντιπροσώπους 
από τα περιφερειακά εργατικά συµβούλια της Βουδαπέστης και 
των επαρχιών, και από τα µεγάλα εργοστάσια. Αυτό το σώµα θα 
εξέλεγε ένα προεδρείο τριάντα µελών, στο οποίο θα προσθέτονταν 
20 αντιπρόσωποι από άλλες οµάδες όπως ο στρατός, οι 
διανοούµενοι, τα πολιτικά κόµµατα και η αστυνοµία. «Το 
πρωταρχικό καθήκον αυτής της συνδιάσκεψης ήταν να 
δηµιουργήσει µια εξουσία υπό τη διεύθυνση των εργατών, και σε 
αντίθεση µε εκείνη της κυβέρνησης». Στις 19, οι εργάτες 
επανήλθαν στις εργασίες τους για να δείξουν την πειθαρχία και 
την υποστήριξή τους στο ΚΕΣ. Στη συνδιάσκεψη παρευρίσκονταν 
αντιπρόσωποι από τη Βουδαπέστη, το Γκύερ, το Πετς, την 
Ταταµπάνυα και το Οζντ, ενώ υπήρχαν και άλλοι από αγροτικές 
οργανώσεις. Ανάµεσα στο ΚΕΣ και τα επαρχιακά συµβούλια είχε 
δηµιουργηθεί ένας ζωτικός δεσµός. Οι αντιπρόσωποι των εργατών 
ορυχείων ήταν αντίθετοι µε την επιστροφή στην εργασία: 
«Μπορείτε να δουλέψετε αν θέλετε, αλλά εµείς δε θα παρέχουµε 
ούτε κάρβουνο ούτε ηλεκτρική ενέργεια, θα πληµµυρίσουµε όλα 
τα ορυχεία!» Ωστόσο, εκείνοι που τάσσονταν υπέρ της 
επιστροφής στην εργασία σηµείωναν ότι η απεργία έπληττε τους 
πάντες αδιακρίτως, και η επιστροφή στην εργασία θα κρατούσε 
τους εργάτες ενωµένους στους χώρους εργασίας τους. 
 
Στη Βουδαπέστη διαδόθηκε η φήµη ότι τα µέλη του ΚΕΣ είχαν 
συλληφθεί: οι εργάτες ξεκίνησαν πάλι αµέσως απεργία. Αν και οι 
εργάτες της Τσέπελ συµµετείχαν στην απεργία, το Εργατικό 
Συµβούλιο της Τσέπελ καταδίκασε τη νέα απεργία. Προτού καν 
µια επιτροπή από το ΚΕΣ εξακριβώσει αυτή τη διαφορά, οι 
εργάτες της Τσέπελ είχαν ήδη αµέσως εκλέξει ένα ολοκαίνουριο 
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συµβούλιο το οποίο βρισκόταν σε συµφωνία µε τις θελήσεις και τις 
πράξεις τους, και το οποίο υποστήριζε  την απεργία και το ΚΕΣ. Οι 
εργάτες συζητούσαν τις διαφορετικές επιλογές που είχαν τώρα 
στη διάθεσή τους: ενεργητική αντίσταση, παθητική αντίσταση ή 
διαφυγή. Το πρώτο δεν µπορούσε να συνεχιστεί, αν και στην 
πραγµατικότητα δεν υπήρξε ποτέ ουγγρική παράδοση, ενώ 
250,000 Ούγγροι επέλεξαν την τρίτη επιλογή και εγκατέλειψαν τη 
χώρα διαφεύγοντας προς τη ∆ύση. Χιλιάδες απελάθηκαν στη 
Ρωσία, ιδιαίτερα νέοι εργάτες, στο πλαίσιο µιας σειράς ενεργειών 
αδιάκριτης τροµοκρατίας. Οι σιδηροδροµικοί εργάτες έκαναν ό,τι 
µπορούσαν για να εµποδίσουν τις απελάσεις, για παράδειγµα 
αφαιρώντας σιδηροδροµικές γραµµές. Οργανώθηκαν κάποιες 
ενέδρες εναντίον τρένων, χάρη στις οποίες απελευθερώθηκαν 
άνθρωποι που επρόκειτο να απελαθούν. Το 1957 επιτράπηκε 
στους περισσότερους απελαθέντες να επιστρέψουν στην 
Ουγγαρία. 
 
Καθώς η παθητική αντίσταση ήταν η επιλογή που ακολουθήθηκε 
από τους περισσότερους Ούγγρους, ένα βλοσυρό µίσος 
αναπτύχθηκε απέναντι στους Ρώσους και την κυβέρνηση-
µαριονέτα τους. Όταν, αργότερα, ο Ρώσος ηγέτης Χρουστσόφ 
ήρθε στην Ουγγαρία, οι δήθεν µαζικές συγκεντρώσεις 
υποστήριξης στο ραδιόφωνο χρειάστηκε να ενισχυθούν από 
ηχογραφηµένα χειροκροτήµατα. Μια σειρά από σαρκαστικές 
αφίσες εµφανίστηκαν στους τοίχους: «Προσοχή! ∆έκα 
εκατοµµύρια αντεπαναστάτες τριγυρίζουν στη χώρα. Εκατοντάδες 
χιλιάδες γαιοκτήµονες, καπιταλιστές, στρατηγοί και επίσκοποι 
είναι ελεύθεροι, από τις αριστοκρατικές συνοικίες µέχρι τις 
εργοστασιακές περιοχές της Τσέπελ και του Κίσπεστ. Εξαιτίας των 
δολοφονικών ενεργειών αυτής της συµµορίας µόνο έξι εργάτες 
έχουν αποµείνει σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτοί οι έξι έχουν 
σχηµατίσει µια κυβέρνηση στο Σκόλνοκ». «Χάθηκε: η 
εµπιστοσύνη του λαού. Παρακαλείται όποιος πραγµατικά τη βρει 
να την επιστρέψει στον Γιάνος Καντάρ, πρωθυπουργό της χώρας. 
∆ιεύθυνση:  Οδός 10,000 Σοβιετικών Τανκς». «Ζητείται! 
Πρωθυπουργός για την Ουγγαρία. Απαιτούµενα προσόντα: Να 
µην έχει ειλικρινείς πεποιθήσεις� να µην έχει αξιοπρέπεια� 
ικανότητα ανάγνωσης και γραφής δεν είναι απαραίτητη, αλλά 
πρέπει να είναι σε θέση να υπογράφει έγγραφα που έχουν 
συνταχθεί από άλλους». «Προλετάριοι όλου του κόσµου ενωθείτε: 
αλλά όχι σε οµάδες µεγαλύτερες των τριών ατόµων». Ένα 
δηµοφιλές ανέκδοτο κυκλοφορούσε: «Ξέρεις ποιο ήταν το λάθος 
µας τον Οκτώβρη; Η ανάµιξή µας στις εσωτερικές µας υποθέσεις». 
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Στις 23 Νοεµβρίου έγινε µια σιωπηρή εκδήλωση στο πλαίσιο της 
πολιτικής της παθητικής αντίστασης: από τις 2 η ώρα µέχρι το 
απόγευµα κανείς δε βγήκε στους δρόµους της Βουδαπέστης. Αυτή 
η ενέργεια έδειχνε ποια ήταν η γνώµη των Ούγγρων για τον 
Καντάρ, και ήταν αδύνατο να κατασταλεί από τις καινούριες του 
δυνάµεις ασφαλείας. Ο Καντάρ έκανε έκκληση στα εργατικά 
συµβούλια να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της τάξης και στην 
επανέναρξη της παραγωγής. Σαν απάντηση, το ΚΕΣ δήλωνε στις 
27 Νοεµβρίου: «Βεβαιώνουµε και πάλι ότι αναλάβαµε την 
αποστολή µας από την εργατική τάξη…και θα εργαστούµε µε όλη 
µας τη δύναµη για την ενίσχυση της εξουσίας των εργατών». Το 
µόνο έντυπο που εξέδιδαν τα συµβούλια ήταν ένα πολυγραφηµένο 
«∆ελτίο Πληροφόρησης» που κυκλοφορούσε από χέρι σε χέρι ή 
διαβαζόταν δυνατά στις συνελεύσεις. Τα συµβούλια δεν 
επέτρεπαν κοµµατικές οργανώσεις στα εργοστάσια: αξιωµατούχοι 
του MSzMP και φιλοκυβερνητικοί συνδικαλιστές δεν επιτρεπόταν 
καν να µπαίνουν στα εργοστάσια. 
 
Το ∆εκέµβριο, η κυβέρνηση Καντάρ άρχισε σιγά-σιγά να αποσπά 
βίαια την εξουσία από τα εργατικά συµβούλια, στο πλαίσιο της 
µάχης για τον έλεγχο των εργοστασίων. ∆ηµιουργήθηκε από κάτω 
µια ακατανίκητη πίεση για δράση ενάντια στον Καντάρ. Στις 4 
∆εκεµβρίου έγινε η «∆ιαδήλωση των Μητέρων», µια σιωπηλή 
διαδήλωση 30,000 µαυροντυµένων γυναικών µε εθνικές και 
µαύρες σηµαίες. Σε ένδειξη συµπαράστασης, όλα τα σπίτια είχαν 
ανάψει κεριά στα παράθυρά τους τα µεσάνυχτα, παρά το γεγονός 
ότι η κυβέρνηση είχε αφαιρέσει όσα κεριά µπορούσε από τα 
καταστήµατα. Την επόµενη µέρα εκδόθηκε διάταγµα που διέλυε 
τις Επαναστατικές Επιτροπές που είχαν εµφανιστεί δίπλα στα 
Εργατικά Συµβούλια στις επαρχίες, για παράδειγµα στο Γκύερ, 
και 200 µέλη των εργατικών συµβουλίων συνελήφθησαν. Η 
επίθεση συνεχίστηκε στις 6 του µήνα, µε τη σύλληψη των µελών 
των Εργατικών Συµβουλίων των εργοστασίων Γκαντζ και MAVAG. 
Την ίδια στιγµή, το ΚΕΣ συζητούσε σχέδια για τη δηµιουργία ενός 
Εθνικού Εργατικού Συµβουλίου και ενός προσωρινού εργατικού 
κοινοβουλίου µε αντιπροσώπους από όλα τα εργατικά συµβούλια. 
Στις 8 ∆εκεµβρίου, 80 εργάτες ορυχείων σκοτώθηκαν στο 
Σαλγκοταριάν από τα σοβιετικά στρατεύµατα. Την επόµενη µέρα 
ο Καντάρ διέλυσε το ΚΕΣ και συνέλαβε τα περισσότερα µέλη του. 
Τα υπόλοιπα µέλη συνέχισαν, και κήρυξαν 48ωρη απεργία σαν 
απάντηση στη διάλυση του ΚΕΣ και στη δολοφονία των εργατών. 
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Ένας αντιπρόσωπος δήλωσε: «Να σβήσουν τα φώτα, να µην 
υπάρχει φωταέριο, να µην υπάρχει τίποτα!» 
 
Αυτό έγινε, πράγµατι, κατά το διήµερο της απεργίας, που είχε 
συµµετοχή 100%. ∆ύο από τους ηγέτες τού ΚΕΣ που είχαν 
διαφύγει τη σύλληψη, ο Σάντορ Ρακζ και ο Σάντορ Μπάλι, 
προστατεύονταν για δύο ηµέρες από εργάτες στο εργοστάσιο 
Μπελογιάννης  Οι εργάτες αρνούνταν να τους παραδώσουν παρά 
το γεγονός ότι το εργοστάσιο είχε περικυκλωθεί από σοβιετικά 
τανκς. Στις 11, ο Καντάρ τους ‘προσκάλεσε’ σε διαπραγµατεύσεις: 
µόλις βγήκαν από το εργοστάσιο συνελήφθησαν. Η απεργία 
συνεχίστηκε. Ακόµα και η εφηµερίδα του κόµµατος 
‘Νεπσζαµπαντάγκ’ ανέφερε ότι «παρόµοια απεργία δεν έχει 
ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του Ουγγρικού εργατικού 
κινήµατος». Στις 13, όταν η απεργία τερµατίστηκε, οι εργάτες 
σιδήρου και χάλυβα της Τσέπελ κατέλαβαν τα εργοστάσιά τους 
απαιτώντας την απελευθέρωση του Ρακζ και του Μπάλι� και άλλα 
εργοστάσια έκαναν το ίδιο. Στη συνέχεια, τα σοβιετικά 
στρατεύµατα εισέβαλαν στα µεγάλα εργοστάσια για να 
αναγκάσουν τους εργάτες να δουλέψουν υπό την απειλή των 
όπλων. 
 
Η Ήττα της Επανάστασης 
 
Η απεργία ήταν το τελευταίο χαρτί των εργατών. Η 
‘Επαναστατική Κυβέρνηση των Εργατών και των Αγροτών’ του 
Καντάρ είχε νικήσει τους εργάτες και τους αγρότες. Επιβλήθηκαν 
περιορισµοί, και ορίστηκε η θανατική ποινή για όσους 
απεργούσαν ή παρακινούσαν σε απεργία. Λίγες µέρες µετά από 
αυτή την ανακοίνωση, το Συµβούλιο των Εργατών Σιδήρου και 
Χάλυβα της Τσέπελ παραιτήθηκε αναφέροντας τα εξής: 
«Επιστρέφουµε την εντολή µας στα χέρια των εργατών». Καθώς 
και άλλα συµβούλια έκαναν το ίδιο, ο Καντάρ έκανε λόγο για 
«προβοκατόρικες αυτοδιαλύσεις»! Το τελευταίο µήνυµα του ΚΕΣ 
έλεγε τα εξής: «Το σαµποτάζ και η παθητική αντίσταση 
βρίσκονται στην ηµερήσια διάταξη». Ο Καντάρ, µε την 
υποστήριξη µιας νέας AVH και του σοβιετικού στρατού είχε 
ανακτήσει τα µέσα παραγωγής από τους εργάτες και επιτιθόταν 
εναντίον των εργατικών οργανώσεων. Φυσικά, είχε µια θεωρητική 
δικαιολόγηση γι’ αυτές του τις ενέργειες. Το Μάιο του 1957 
ανέφερε στην Εθνική Συνέλευση: «Στο πρόσφατο παρελθόν, 
αντιµετωπίσαµε το φαινόµενο ορισµένων κατηγοριών εργατών 
που ενεργούσαν αντίθετα προς τα συµφέροντά τους� σε αυτή την 
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περίπτωση, το καθήκον του ηγέτη είναι να αντιπροσωπεύει τα 
συµφέροντα των µαζών και όχι να εφαρµόζει µηχανικά τις 
εσφαλµένες ιδέες τους. Αν η θέληση των µαζών δε συµπίπτει µε 
την πρόοδο, τότε ο ηγέτης πρέπει να οδηγήσει τις µάζες σε µια 
άλλη κατεύθυνση». 
 
∆ύο χιλιάδες Ούγγροι εκτελέστηκαν γι’ αυτό που οι απανταχού 
κυρίαρχες τάξεις θα αποκαλούν πάντα ‘εσφαλµένες ιδέες’. Η 
ένταση της συνεχιζόµενης αντίστασης απέναντι στην κυβέρνηση 
Καντάρ µπορεί να µετρηθεί από το µέγεθος της καταστολής: η 
άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας έγινε µόλις το Μάη του 1957� 
η απόδοση δικαιοσύνης µε συνοπτικές διαδικασίες συνεχίστηκε 
µέχρι το Νοέµβριο του 1957. Κατά το 1957 και το 1958, γίνονταν 
εκτελέσεις σχεδόν κάθε µέρα� δύο χρόνια µετά την επανάσταση, 
υπήρχαν 40,000 πολιτικοί κρατούµενοι� το 1959, εννιά µέλη του 
εργατικού Συµβουλίου της Ουίπεστ εκτελέστηκαν. Η επιβολή 
θανατικών ποινών για ‘αδικήµατα’ που έγιναν κατά τη διάρκεια 
της επανάστασης σταµάτησε επίσηµα µόλις τον Ιανουάριο του 
1960 (αν και ένας επαναστάτης, ο Λάσζλο Χίκελµπεργκ, 
εκτελέστηκε το 1961). Τα τελευταία στρατόπεδα εγκλεισµού 
έκλεισαν τον Ιούνιο του 1960, αλλά πολλές εκατοντάδες 
επαναστάτες δεν απελευθερώθηκαν µέχρι τα τέλη της δεκαετίας 
του ’60 και τις αρχές της δεκαετίας του ’7011. 
 
Οι εργάτες της Ουγγαρίας απέδειξαν για µια ακόµη φορά ότι η 
ελευθερία έρχεται από κάτω και όχι από οποιαδήποτε ηγεσία 
(‘επαναστατική’ ή µη) που θα ενεργεί για λογαριασµό τους. Για να 
καταστρέψουν την κοµµουνιστική γραφειοκρατία υιοθέτησαν 
µορφές οργάνωσης οι οποίες ήταν δηµοκρατικές, 
αντιγραφειοκρατικές και συµπεριλάµβαναν ολόκληρη την 
εργατική τάξη. Τα συµβούλια αυτά ήταν επίσης δηµιουργικά. Οι 
εργάτες µπόρεσαν να καταστρέψουν το παλιό και να αρχίσουν να 
χτίζουν το καινούριο µέσα σε λίγες µέρες – αν όχι ώρες. 
Απέρριψαν τις επίσηµες έννοιες του σοσιαλισµού και 
δηµιούργησαν τις δικές τους, την εργατική αυτοδιεύθυνση και την 
άµεση δηµοκρατία, που αποτέλεσαν τη λογική εξέλιξη 
προηγούµενων εργατικών αγώνων για τη δηµιουργία µιας νέας 
κοινωνίας. 
 

                                                 
11 O Anderson (σελ.116) κάνει λόγο για 20,000-50,000 νεκρούς Ούγγρους και 3,500-7,000 Ρώσους 
κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Από το Νοέµβριο του 1956 και µετά εκτελέστηκαν αρκετές 
χιλιάδες άνθρωποι, ενώ δεκάδες χιλιάδες φυλακίστηκαν ή απελάθηκαν.   
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Τα Εργατικά Συµβούλια δεν ήταν σε καµία περίπτωση 
διαχωρισµένα από την εργατική τάξη. ∆εν την πρόδωσαν ποτέ, 
και επέλεξαν να διαλυθούν µόνα τους παρά να αφοµοιωθούν από 
την εξουσία� επέστρεψαν στην εργατική τάξη, απ’ όπου 
προέρχονταν. Η ουγγρική εργατική τάξη και τα συµβούλιά της 
αναδιοργάνωσαν την κοινωνία, διηύθυναν την παραγωγή, 
διατήρησαν την τάξη και συνένωσαν τον υπόλοιπο πληθυσµό στο 
πλάι τους. Νικήθηκαν µονάχα από µια µαζική στρατιωτική δύναµη 
και από την παθητικότητα της διεθνούς εργατικής τάξης. Με 
δεδοµένη τη δυνατότητα να αναπτυχθούν ελεύθερα στις βάσεις 
πάνω στις οποίες ξεκίνησαν, η δυναµική των συµβουλίων ήταν να 
δηµιουργήσουν επιτέλους µια ελεύθερη ανθρώπινη κοινωνία. Το 
πρόγραµµα της Ουγγρικής Επανάστασης περιµένει ακόµα να 
εφαρµοστεί από την εργατική τάξη.  
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[στΜ: Το άρθρο τού Nick Heath ‘Ουγγαρία 1956’, που 
δηµοσιεύτηκε σαν ειδικό ένθετο της αγγλικής επιθεώρησης 
‘Αναρχικός Εργάτης’ (Anarchist Worker) το Νοέµβριο του 1976, µε 
αφορµή την 20η επέτειο της επανάστασης, έχει µεταφραστεί στα 
ελληνικά (Μετάφραση: Αναρχικοί για την Κοινωνική 
Απελευθέρωση – Ούτε Θεός ούτε Αφέντης) και είναι διαθέσιµο 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
 
http://www.punk.gr/nogod-nomaster/keimena/hungary.htm  
 
Επίσης, ο πρόλογος του Άγι Στίνα στην ανάλυση του Καστοριάδη 
‘Ουγγρική Επανάσταση 1956’ (Εκδ. Ύψιλον) υπάρχει στο Αρχείο 
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http://stinas.vrahokipos.net/texts/ougaria.htm  
 
Ολόκληρο σχεδόν το τεύχος 20 της επιθεώρησης Σοσιαλισµός ή 
Βαρβαρότητα (∆εκέµβριος 1956) είναι αφιερωµένο στην Ουγγρική 
Επανάσταση. ∆είτε σχετικά: Κορνήλιος Καστοριάδης, ‘Η 
Γραφειοκρατική Κοινωνία, Τόµος Β΄ - Η Επανάσταση κατά της 
Γραφειοκρατίας, Εκδ. Ύψιλον. 
 
Η µπροσούρα ‘Η Ουγγρική Επανάσταση του 1956’ (ORA NIHIL, 
Αθήνα, Νοέµβρης 1996), που περιλαµβάνει ένα άρθρο από την 
αναρχική εφηµερίδα ‘∆οκιµή’ (τεύχος 8, Νοέµβρης 1986) και την 
αφήγηση ενός Ούγγρου στρατιώτη από το βιβλίο ‘Λαϊκές 
Εξεγέρσεις στην Ανατολική Ευρώπη’ (Εκδ. Ύψιλον) είναι 
διαθέσιµη στη διεύθυνση: 
 
http://www.geocities.com/a_books2002/gr/bro1956.htm ] 
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από µια από τις συνεντεύξεις στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος του πανεπιστηµίου 
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(viii ) Meray, σελ.85. 
(ix) Molnar, σελ.127. 
(x)  Molnar, σελ.144. 
(xi) Αυτόπτης µάρτυρας στην Ουγγαρία, σελ. 125. 
(xii) Meray, σελ.102. 



 40 

                                                                                                                                            
(xiii)  Lomax, σελ.138. 
(xiv) Meray, σελ. 147. 
(xv) Meray, σελ. 173-5. 
(xvi) Παρατίθεται στο Critique, σελ.36.  
(xvii)  Παρατίθεται στον Lomax, σελ. 140. 
(xviii)  Molnar, σελ.179. 
(xix)  Αυτόπτης Μάρτυρας, σελ.163. 
(xx)  Αυτόπτης Μάρτυρας, σελ.176. 
(xxi) Αυτόπτης Μάρτυρας, σελ.169-70. 


