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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá událostmi v Maďarsku roku 1956 se zaměřením na 

podzim téhož roku. Práce popisuje dění na maďarské i mezinárodní politické scéně, které 

předcházelo podzimnímu povstání. Následuje popis povstání během jednotlivých dnů. 

Během povstání byla změněna maďarská vláda. Povstání bylo ale násilně potlačeno 

sovětským vpádem. Ještě chvíli pokračovaly kruté boje, při nichž zemřelo mnoho civilistů, 

ale i příslušníků bezpečnostních složek a komunistů. Opět došlo k ustanovení nové vlády, 

tentokrát spolupracující s Kremlem. Následovaly represe povstalců a situace v zemi se 

začala utužovat.  

Práce porovnává události v Maďarsku na základě odborné literatury s články 

z dobových periodik. Zkoumané články vyšly v období říjen – prosinec 1956 ve třech 

denících: v Lidové demokracii, Svobodném slovu a v Rudém právu. Analýzou textů spolu 

s porovnáním s odbornou literaturou nastiňuje tato práce vývoj a průběh maďarských 

událostí. Také poukazuje na způsob vyjadřování obsahu článků v novinách pod vlivem 

nastoleného režimu v ČSR. 

 

Annotation 

This bachelor work is occupied with events in Hungary in 1956, especially the 

developments over the autumn of that year. The Hungarian as well as the international 

political scene is described. Also particular days are looked at in detail. During the 

uprising, the Hungarian government changed. Then the insurrections were violently 

suppressed by the Soviet army. During fights many people, including civilians as well as 

also comrades died. After that a new government was established, which had to cooperate 

with the Kremlin. Life had been fixed and repression was part of the new system. 

The bachelor work compares classified literature with articles in contemporary 

newspapers. It looks at articles from the following newspapers: Lidová demokracie, 

Svobodné slovo, Rudé právo. These articles came out during the period from October – 

December 1956. Analysis of these articles compared to the literature shows the 



  

development and process of  the Hungarian uprising. Interestingly, it also shows how the 

Czech media scene was under essentially similar political conditions of the Cold War 

regime in Czechoslovakia. 
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Úvod 

 

Tématem této bakalářské práce jsou události v Maďarsku v roce 1956 a jejich 

zobrazení v tehdejším dobovém českém tisku. Maďarské povstání bývá někdy 

přirovnáváno k událostem v Československu roku 1968. O událostech v ČSR mají Češi 

informace na základě osobního prožitku nebo na základě informací z hodin dějepisu. O 

dění v Maďarsku ale tolik informací již nemají. To je také důvod, proč se těmto událostem 

v Maďarsku ve své bakalářské práci věnuji. Na tyto události českoslovenští občané 

reagovali v tehdejším tisku, což reflektují dobová periodika, která ve své práci analyzuji. 

Povstání v Maďarsku začíná sice až na podzim 1956, předcházely tomu ale některé 

příčiny, které se ve své práci pokusím uvést. V Sovětském svazu dochází roku 1956 ke 

kritice kultu osobnosti Stalina, což vede k uvolnění atmosféry nejen v Maďarsku. Tam ale 

povstání přejde v otevřený konflikt, který následně „vyřeší“ vpád sovětských vojsk. Dojde 

k potlačení povstání, změně politické situace a k následnému opětovnému utužení stavů. 

Ve své práci sleduji vývoj v Maďarsku od konce druhé světové války až po rok 1957 s tím, 

že se především zaměřím na rok 1956, a to konkrétně na podzim. Během podzimu totiž od 

protestů přejde povstání až ke krveprolití. Během poměrně krátké doby se očekávání 

povstalců posunou opačným směrem – začne jejich zatýkání a persekuce. Úplně se také 

vymění politické vedení země. 

Ke zpracování tématu jsem si zvolila odbornou literaturu, abych získala pokud 

možno co nejvíce informací s co nejvyšší mírou objektivity. Zároveň budu sledovat ve 

třech českých periodikách vývoj v Maďarsku v období říjen až prosinec 19561. Jedná se o 

tyto sledované noviny: Rudé právo, Svobodné slovo a Lidová demokracie. Použiji tedy 

metodu historické srovnávací analýzy.  

Cílem této práce bude popsat průběh povstání a co mu předcházelo, dále popsat 

politické hledisko Maďarska, atmosféru v zemi, následné potlačení povstání, ale také např. 

postoj Západu k vzniklé situaci – a tím získat ucelený pohled na vývoj událostí v 

Maďarsku. Na veškeré tyto události budu nahlížet z pozice odborné literatury a z pozice již 

zmíněných periodik. Všechna výše zmíněná periodika vlastnila určitá politická strana: 

Rudé právo Komunistická strana Československa, Lidovou demokracii Čs. strana lidová a 

Svobodné slovo Čs. strana socialistická. Analýzou článků se pokusím nastínit, jak se lišilo 

                                                 
1 Začínám konkrétně článkem ze 3. 10. 1956, první dva dny totiž v novinách o Maďarsku žádné zprávy 
nevyšly. A končím dnem 30. 12. 1956, poslední prosincový den noviny nevyšly.  
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podávání zpráv o dění v Maďarsku z novin a jak o daném problému pojednává odborná 

literatura. Na základě tohoto srovnání se pokusím nastínit, jak se obsah článků 

zkoumaných periodik lišil od skutečných událostí. 

 

Poznámka k pravopisu 

 

 Většinu maďarských jmen lze skloňovat podle českých vzorů. Trochu 

problematické bylo ale skloňování jmen Imre Nagy a Ernö Gerö – u těchto jmen jsem 

nacházela různé podoby skloňování. Proto jsem si zvolila jednotný vzor skloňování, a to: 

jméno Imre skloňuji podle vzoru pán (2.+4. p. Imra, 3. p. Imru, 6. p. Imru/Imrovi, 7. p. 

Imrem); jméno %agy skloňuji podle vzoru muž (2.+4. p. Nagye, 3.+6. p. Nagyovi, 7. p. 

Nagyem); jméno Ernö Gerö skloňuji pomocí zájmenných koncovek (2.+4. p. Ernöho, 

Geröho, 3. p. Ernömu, Gerömu, 6.+7. p. Ernöm, Geröm). Informace o správném 

skloňování jsem čerpala z internetové poradny Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.2 

 V citacích jsem ale ponechala slova tak, jak byla uvedena ve zdroji, ze kterého jsem 

citovala. Ponechala jsem tak slova v citaci jako organisace, aktivisace apod. A dále jsem 

v citaci ponechala i odlišné (avšak také správné) skloňování jmen, jako např. 2. p. Imre 

%agyho nebo použití 7. pádu Ernö Geröem. 

 

 

1. Podoba mediální sféry v ČSR v letech 1945 – 1956  

 

Tisk, rozhlas i televize byly ovlivněny politickou situací, která se u nás začala 

formovat po druhé světové válce a oficiálně se ustanovila po Únoru 1948. Komunistická 

ideologie a její propaganda se značně dotýkaly právě oblasti médií.  

 Dne 2. dubna 1945 vzniklo ministerstvo informací3 na základě ústavního dekretu 

prezidenta republiky „O nové organizaci vlády a ministerstev“. V čele tohoto nového 

ministerstva stanul Václav Kopecký (od září 1953 pak byl ministrem kultury po dobu 

jednoho roku; od 1955 byl místopředsedou vlády až do roku 1961, kdy zemřel).  

Po zkušenostech z období první republiky, kdy byl tisk v rámci komerčního 

sektoru, se nyní mají veškerá periodika stát majetkem československého lidu a mají sloužit 
                                                 
2 http://prirucka.ujc.cas.cz 
3 Název byl změněn 7. října 1948 na ministerstvo informací a osvěty. To bylo zrušeno k 31.1.1953 v rámci 
reorganizace vlády.  
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zájmům lidové republiky. Soukromým vydavatelům bylo odebráno právo tisknout 

periodika.   

Ministerstvo informací navrhlo nový tiskový zákon. „Prezident odmítl v roce 1945 

podepsat koncept dekretu a v následujících dvou letech se proti předloze ostře stavěly 

nekomunistické strany, zejména proti zásadě, že tisk má sloužit lidově demokratickému 

režimu a vycházet z politiky Národní fronty, což v důsledku znamenalo eliminaci 

opozičních novin.“4 Přes protesty bylo učiněno opatření (vyhláška z 18. 5. 1945), které 

neumožňovalo „vydávání veškerých periodik s výjimkou deníků stran Národní fronty. 

Povolení k vydávání mohly od ministerstva dostat kromě státem uznaných politických 

stran, státních úřadů a veřejnoprávních institucí jenom korporace celonárodního významu 

– masové a zájmové organizace, které prokázaly na vydávání veřejný zájem.“5  

Převzetí moci nad veškerým tiskem pomohl také nedostatek novinového papíru. Po 

válce bylo problematické obnovit provoz papíren. Vláda přijala usnesení, kterým bylo 

dočasně vydávání tisku pozastaveno (kromě denních listů, ústředních věstníků a velkých 

stranických týdeníků). Vyhláška ze dne 26. října 1945 o přechodném omezení vydávání 

periodického tisku umožnila, aby od prvního prosincového dne roku 1945 směly být 

vydávány pouze tiskopisy s nově uděleným povolením ministerstva informací – to také 

zregulovalo rozsah vydávaných periodik (na 4 strany) i periodicitu vydávání.6  

Dne 24. února 1948 byla některá periodika zcela zastavena. V. Kopecký svolal den 

po převratu poradu s tím, aby se začaly likvidovat noviny a časopisy. Také nakladatelství 

spadala pod státní správu (nebo byla detailně kontrolována).7 Ta byla znárodněna zákonem 

č. 123/1948 Sb.  

 Roku 1950 byl přijat nový tiskový zákon (184/1950 Sb. o vydávání časopisů a o 

Svazu československých novinářů). Podle něj je „posláním tisku napomáhat 

budovatelskému úsilí československého lidu a jeho boji za mír a spolupracovat na jeho 

výchově k socialismu“.8 Novináři museli být členy Svazu československých novinářů. 

 V dubnu 1953 byla vládním rozhodnutím zřízena Hlavní správa tiskového dohledu, 

součástí ministerstva vnitra byla od září téhož roku.9 Jejím hlavním úkolem byla cenzura, a 

to konkrétně předběžná cenzura. Avšak ústava z roku 1948 existenci předběžné cenzury 

                                                 
4 J. Pávová, 2008, s. 62 
5 P. Bednařík, 2004, s. 132–144  
6 K. F. Zieris, 1947, s. 21 
7 J. Pávová, 2008, s. 59 – 115  
8 Zákon 184/1950 Sb. o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů – viz příloha č. 1. 
9 K. Kaplan, 2008, s. 269 
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v zásadě nepřipouštěla: „Svoboda tisku se zaručuje. Není proto v zásadě dovoleno 

podrobovat tisk předběžné cenzuře.“10  

 V následujících kapitolách nastíním, jak vypadala praxe v tehdejších médiích 

(konkrétně se jedná o vybraná periodika Rudé právo, Svobodné slovo a Lidovou 

demokracii), která o událostech v Maďarsku informovala.  

 
 

2. Stručná historie Maďarska 

 
Podíváme-li se do dávné historie Maďarů, zjistíme, že první onogurské11 kmeny se 

v oblasti Černomoří a Azovského jezera objevují již kolem roku 463 n. l. Z učebnic 

dějepisu je pak nám spíše známější pojem Uhry – křesťanský stát, v jehož čele stál Štěpán 

I., korunovaný roku 1001 n. l. na krále. Přes tyto počátky se Maďarsko vyvíjelo až do 

současného demokratického státního útvaru. Historie této země i země naší je spjata 

mnoha pojítky, jako např. Zikmundem Lucemburským, králem uherským a následně i 

českým; Jiří z Poděbrad provdal svou dceru Kateřinu za uherského krále Matyáše Korvína, 

v obou zemích vládl rod Jagellonců i Habsburků.  

Uherský národ zažil útlak ze strany Turků, kteří od bitvy u Moháče až po vestfálský 

mír ovládali v Uhersku poměrnou část. Velká francouzská revoluce a její myšlenky se 

šířily dále Evropou, v letech 1848–1849 proběhla tzv. maďarská revoluce, Uhry dosáhly 

své samostatnosti a nezávislosti nad rakouskou monarchií ale až po první světové válce, 

tak jako Československo. Od 16. listopadu 1918 již nemluvíme o Uhrách, ale o Maďarské 

republice.  

Maďarsko také zasáhla druhá světová válka, politika této země se již před válkou 

přiklonila k politice nacistického Německa a Maďarsko zůstalo po boku Osy až do konce 

války, kdy bylo osvobozeno Sověty a do jejichž vlivu se pak dostalo.12 

  
 

2.1 Poválečné období 

 

Po ukončení druhé světové války byla Evropa rozdělena na dva bloky – „Západ“ a 

„Východ“. Válka jako taková skončila (ve smyslu otevřených bojů), nastala však válka 

                                                 
10 A. Kusák, 1998, s. 592 
11 Onogur je bulharsko-turecké označení Maďarů, z názvu onogur se později vyvinulo právě označení 
Maďarů – Hungarian, Ungar apod. 
12 R. Pražák a kol., 1993, s. 9-275  
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studená.13 Maďarsko, stejně jako Československo a další později komunistické státy, 

spadaly do části východní. Tedy pod přímý vliv Sovětského svazu.  

Po válce bylo nutné obnovit fungování země nejen po stránce hospodářské a 

ekonomické, ale také politické. Do popředí se dostaly strany levicové, zejména pak 

komunistická strana, která byla za války v ilegalitě. Na sklonku roku 1945 se konaly první 

volby: „Jaltská a postupimská dohoda zavázaly Maďarsko stejně jako ostatní satelitní státy 

k provedení demokratických voleb. V listopadu 1945 získala seskupení Nezávislé 

malorolnické strany 57 % hlasů, komunisté 17 % a sociální demokraté 17,4 % hlasů.“14 

V srpnu 1947 získala sice Komunistická strana Maďarska (KSM) 22 % hlasů a stala se tak 

nejsilnější parlamentní stranou, ve srovnání s volbami v Československu z roku 1946 bylo 

ale vítězství komunistů v Maďarsku zhruba o třetinu menší. KSČ se tehdy v českých 

zemích dostala na úplnou špičku s vítězstvím 31 %.15  

V poválečné Evropě byla typická středo-levá politická orientace. Tomu nebylo 

jinak ani v Maďarsku. Jedinou stranou, která se postavila KSM, byla již zmíněná 

„Nezávislá strana malorolníků, zemědělských rolníků a měšťanů16 (...) spojená 

s konzervativní vrstvou velkostatkářů“.17 Ta sice vyhrála poválečné volby a utvořila novou 

vládu 15. listopadu 1945 v čele ze Zoltánem Tildym, neustále se však potýkala s odporem 

komunistů – ti si pod pohrůžkou odchodu z koalice nárokovali místo ministra vnitra. 

(Tento post nakonec obsadil Imre Nagy.) Dne 6. 3. 1946 byl vytvořen levicový blok 

(komunisté, sociální demokraté, selská strana a zástupci odborových svazů). „Pod 

nátlakem Levého bloku, který vyvedl do budapešťských ulic kolem 300 000 dělníků, 

vedení FKGP na obranu Sulyoka rezignovalo. Ten spolu s dalšími 21 poslanci FKGP 

opustil její parlamentní klub a založil vlastní Maďarskou stranu svobody, která k sobě 

začala přitahovat antikomunisty z FKGP. Tuto secesi je možné považovat za počátek 

rozbíjení FKGP prostřednictvím postupu, který Rákosi později výstižně pojmenoval 

»salámovou taktikou«.“18 K postupnému rozbití malorolníků přispěla i spiklenecká aféra 

proti tajemníkovi malorolníků Bélu Kovácsovi, který byl zatčen Sověty za diverzní 

                                                 
13 Určit konkrétní začátek studené války je obtížné, názory se liší. Nejčastějšími milníky jsou ale Jaltská 
konference, Churchillův projev ve Fultonu nebo Trumanova doktrína.  
14 R. Pražák a kol., 1993, s. 276 
15 Záměrně zde uvádím české země. Na Slovensku totiž v roce 1946 získala KSS necelých 7 %, vítězství 
komunistické strany bylo tedy odlišné v českých zemích a na Slovensku, ačkoli jsme tvořili jednu zemi.  
16 Maďarský název: Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgaári Part – FKGP  
17 J. Šimák, 2007, s. 16 
18 J. Vykoukal, B. Litera, M. Tejchman, 2000, s. 185 
    Salámová taktika - jedná se o jednotlivém bodě tak, jako by to byl jediný problém sporu. Snaží se 
projednávat každý bod zvlášť a přitom se u každého bodu snaží vytěžit maximum. 
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protistátní činnost.19 Došlo i na tehdejšího premiéra Ference Nagye, který odjel do 

Švýcarska na léčení a kam mu „30. května 1947 zatelefonoval místopředseda vlády Rákosi 

a informoval ho, že sovětské úřady objevily důkazy o jeho účasti ve spiknutí“.20 Ferenc 

Nagy se pod tlakem vzdal své funkce a odešel do exilu (s ním i část malorolnických 

předáků). Následně ho vystřídal k 31. 5. 1947 Lajos Dinnyés spolupracující s komunisty. 

Ve dnech 12. – 14. června 1948 na sjezdu KSM a prokomunistických představitelů 

byla utvořena Maďarská strana pracujících (dále jako MSP).  

V srpnu 1949 schválil parlament novou ústavu, díky níž vnikla Maďarská lidová 

republika (maďarsky Magyar Népköztársaság).  

 
 

2.2 Politické procesy 

 

Po nastolení vlády stalinismu probíhaly (nejen v Maďarsku) procesy s tzv. „odpůrci 

režimu“. V únoru 1949 byl na doživotí odsouzen kardinál József Mindszenty. Zajímavé je 

propojení osudů komunistických funkcionářů Rudolfa Slánského (generální tajemník 

KSČ) a László Rajka (ministr vnitra a poté zahraničí). Na podnět R. Slánského byl totiž na 

jaře 1949 poslán do Budapešti údajný špión – Američan Noel Field, „aby svědčil proti 

Rajkovi. Následně byl odvezen zpět do Československa, aby svědčil proti mezitím 

zatčenému Slánskému. (.....) Jeho svědectví v procesu s Rajkem a později se Slánským 

umožnilo vytvořit iluzi mezinárodní špionážní sítě a spojení mezi oběma muži.“21 

László Rajk (1909 – 1949) byl poválečným maďarským ministrem vnitra a později 

i ministrem zahraničních věcí. Na konci května 1949 byl zatčen. Na rozkaz Stalina byl 

obviněn a označen jako titoista, jehož zájmem bylo nastolit kapitalismus. Podle obžaloby, 

kterou proti L. Rajkovi a dalším podal předseda prokuratury dr. Gyula Alapi, se měl L. 

Rajk dopustit válečných a protilidových zločinů, měl provádět déletrvající činnost 

zakládající skutkovou podstatu zločinu velezrady a také se měl dopustit zločinu vedení a 

organizování činnosti namířené na svržení demokratického státního zřízení.22 Dne 24. září 

1949 byl L. Rajk odsouzen k trestu smrti a 15. října 1949 popraven.23  

 
                                                 
19 J. Šimák, 2007, s. 24 
20 L. Kontler, 2001, s. 367 
21 M. Blaive, 2001, s. 48 
22 ADAMEC, Jan. Pražský web pro studenou válku [online]. c2002-2006 , poslední aktualizace 13.5.2006 
[cit. 2009-04-10]. Dostupný z WWW: <http://www.praguecoldwar.cz/rajkproces1.htm>. 
23 Ostatní odsouzení dostali tyto tresty: Lazar Brankov – doživotní žalář, Tibor Szonyi – trest smrti, András 
Szalai – trest smrti, Milan Ognyenovics - devět let žaláře, Pal Justuj – doživotní žalář. 
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2.3 Maďarsko v letech 1953 – 1956 

 
Píše se rok 1953 a v Sovětském bloku dochází k zásadnímu zlomu – 5. března 

umírá „nesmrtelný soudruh“ J. V. Stalin. Zpočátku se na maďarské politické scéně nic 

nepohnulo. Podle P. Lendvaie slavila diktatura „zdrcující vítězství (...) při tzv. 

parlamentních volbách: 98 % voličů jí dalo svůj hlas; z toho 98,2 % připadlo maďarské 

komunistické straně“.24  

Zanedlouho byli maďarští představitelé pozváni do Moskvy, kde probíhalo jednání 

mezi 13. a 16. červnem 1953. A jaké byly hlavní důvody pozvání delegace do Moskvy? Co 

se týče ekonomické stránky, pak to bylo „vzdálení se od stalinistického ekonomického 

modelu, který kladl důraz na těžký průmysl a na náklady spotřebitelského zboží“,25 a 

pokud jde o politickou stránku věci, pak byly nasnadě takové „kroky, které by oddělily 

post předsedy vlády a stranického předsedy“.26 

Sovětské vedení na tomto zasedání označilo dosavadního předsedu vlády Mátyáse 

Rákosiho za osobu, která podporovala Stalinův kult osobnosti. M. Rákosiho tak vystřídal 

Imre Nagy – ale pouze na postu předsedy vlády. Rákosi z politické scény nezmizel – zůstal 

v čele stranického vedení.  Nově zvolenému premiérovi byl uložen nový vládní program, 

následující roky se dají charakterizovat jako období „nového kurzu“. (Nový kurz nastolil 

několik zásadních změn, jako např.: místo do těžkého průmyslu směřovaly investice 

zejména do výroby spotřebního zboží; došlo ke snížení cen zhruba o 40 % a naopak byly 

zvýšeny mzdy, čímž došlo ke zvýšení koupěschopnosti obyvatelstva; zmírnila se opatření 

v zemědělství; násilná kolektivizace vymizela a rolníkům bylo dovoleno opouštět 

družstva.)27 

Takto vypadalo nové politické uskupení v Maďarsku až do roku 1955. Na jaře 1955 

totiž Mátyás Rákosi spolu s Ernöm Geröm (pozdějším prvním tajemníkem) dokázali 

svrhnout Imra Nagye a místo něj dosadit Andráse Hegedüse. Veřejnost s tímto krokem 

však nesouhlasila, Rákosiho restalinizaci odmítala. Ze strany bylo vyloučeno mnoho 

Rákosiho odpůrců, včetně Imra Nagye (ten byl vyloučen na konci roku 1955).  

 

 

                                                 
24 P. Lendvai, 2002, s. 353 
25 C. Békés, M. Byrne, J. M. Rainer, 2002, s. 14 
26 tamtéž 
27 L. Kontler, 2001, s. 387 
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3. Osudový rok 1956 

 
3.1 XX. sjezd KSSS 

 

Ačkoli docházelo již za Imra Nagye k viditelným změnám, k rozchodu se starým 

stalinistickým modelem a důslednému nastolení tzv. nového kurzu ale „mohlo dojít až po 

historickém XX. sjezdu KSSS z února 1956, na němž došlo v pověstném projevu N. S. 

Chruščova k první veřejné kritice a odsouzení kultu osobnosti J. V. Stalina sovětským 

vedením“.28  

Chruščov ve svém referátu, který byl tajný a nikdy neměl být zveřejněn, kritizoval 

Stalina za to, že „směroval [Stalin] celou komunistickou stranu a orgány NKVD na 

masový teror. (...) Chruščov doložil svá tvrzení konkrétními případy zfalšovaných 

obvinění proti členům a kandidátům členství v ÚV KSSS vybranými na XVII. sjezdu 

strany.“29  

Ve svém projevu Chruščov zmínil i zahraničněpolitickou část, která „se do značné 

míry vzdálila stalinistickému dogmatu (nová světová válka není fatálně nevyhnutelná, 

různé země mohou volit různé cesty k socialismu, je možný i mírový nerevoluční postup), 

ovšem aniž by zmínila Stalinovo jméno“.30 Jak se ale následně v Maďarsku ukázalo, ne 

všechny země si mohly zvolit vlastní cestu k socialismu.  

 
 

3.2 Odvolání Rákosiho 

 
Revoluční nálady, mimo jiné i přičiněním tzv. Petöfiho kroužku,31 pak v Maďarsku 

způsobily odvolání Mátyáse Rákosiho z funkce generálního tajemníka, a to dne 18. 7. 

1956. Po Rákosiho odvolání „ze zdravotních důvodů“ byl do jeho funkce dosazen Ernö 

                                                 
28 R. Pražák a kol., 1993, s. 280 
29 J. Zákoucká, 2006, s. 54 
30 W. Taubman, 2005, s. 275 
31 Ten byl založen 17. 3. 1956, zaujímal pozici intelektuální opozice, která reagovala na znovu nastolený 
stalinistický režim (neostalinismus) a často pořádala diskuse o aktuálním dění na politické scéně 
s přihlédnutím k maďarské historii. Petöfiho kroužek formuloval desetibodové memorandum na sklonku 
června 1956, ve kterém stálo: 1) svolání mimořádného zasedání ÚV za účasti I. Nagye, 2) přezkoumání 
hospodářské situace v Maďarsku a vypracování reálného projektu druhé pětiletky, 3) rozvoj socialistické 
demokracie a zavedení samosprávy na závodech, 4) dosazení I. Nagye do vedoucí funkce, 5) odstranění 
Rákosiho a zdůraznění jeho osobní odpovědnosti za porušování socialistické zákonnosti, 6) veřejný soud 
s M. Farkasem, 7) revize nesprávných rezolucí ÚV, 8) veřejná publikace všech důležitých státních 
rozhodnutí, 9) zásadní revize sovětsko–maďarských vztahů, 10) demokratizace mládežnického hnutí.  
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Gerö.32 Tím však k uklidnění situace nedošlo, jak mimo jiné píše L. Kontler: „Avšak 

nahrazení jednoho zarytého stalinisty druhým nemohlo uspokojit ani maďarskou 

stranickou opozici, ani jugoslávské komunisty, na jejichž hlasu záleželo od té doby, co 

došlo k usmíření Moskvy s Bělehradem.“33  

 
 

3.3 Situace ve světě  

 
Události v Maďarsku, ke kterým došlo na podzim 1956 a ke kterým se záhy má 

práce dostane, byly nepřehlédnutelné, alespoň co se jejich rozsahu a důsledků týče. Před 

půl stoletím ale svět nevěnoval pozornost pouze Maďarsku, možná proto skončilo 

maďarské povstání tak, jak známe z učenic dějepisu. A které že to události byly v centru 

pozornosti právě v osudném roce 1956? 

Vše začalo již o tři roky dříve, kdy zemřel J. V. Stalin a o tři měsíce později došlo 

k povstání ve východním Německu.  

Další událostí (již v roce 1956) bylo povstání polských dělníků v Poznani, které 

bylo na konci června 1956 potlačeno. Mezi polským a maďarským povstáním existují 

podobnosti, ale také rozdíly, například v otázce vedoucích pozic obou povstání. Někteří 

spatřují hlavní rozdíly mezi Gomułkou34 a Nagyem. Heiner Timmermann a László Kiss ale 

spatřují hlavní rozdíl mezi někým jiným: „Skutečný rozdíl byl mezi Edwardem Ochabem 

v Polsku a Ernö Geröem v Maďarsku. Ochab předal moc pokojně Gomułkovi. Gerö 

samozřejmě nechtěl předat moc Nagyovi. Proto také přišla revoluce. Kdyby byla [moc] 

v Maďarsku předána, jak to udělal např. Ochab v Polsku, pak by možná vůbec nedošlo 

k revoluci.“35 Kreml se tedy kromě maďarské otázky zabýval ještě i situací v Polsku.  

Západní mocnosti řešily zase jiný problém, tím byla suezská krize (viz kapitola 13). 
 

 
4. Podzim 1956, aneb jak to všechno začalo 

 

                                                 
32 M. Rákosi odcestoval do Sovětského svazu, kde také 5. 2. 1971 zemřel. E. Gerö zaujímal po nástupu 
komunistů vysoké pozice, byl ministrem financí, vnitra, dopravy, místopředsedou vlády. S Rákosim neměl 
vřelý vztah, společně však zastávali až fanatický postoj ke komunistické víře. Když nastoupil J. Kádár, 
nemohl se Gerö účastnit politiky. Do své smrti (1980) se Gerö živil jako překladatel cizích jazyků.  
33 L. Kontler, 2001, s. 390 
34 Władysław Gomułka byl stejně jako Imre Nagy vyloučen ze strany v první polovině 50. let, roku 1956 se 
oba vrátili na politickou scénu – Gomułka se stal roku 1956 prvním tajemníkem strany.  
35 H. Timmermann, L. Kiss, 2000, s. 26 
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Maďarské povstání začalo dne 23. října 1956. Jako u všech historických mezníků 

předcházelo této události mnoho faktorů. Lze však s určitostí říci, kdy přesně revoluce 

začala?  

Charles Gati uvádí hned několik možných prvopočátků: „Revoluce možná začala 

v zimě 1944–45, kdy Rudá armáda obsadila Maďarsko a kdy v následujících třech letech 

maďarští komunisté získali moc na základě klamů, zastrašování a síly. Možná začala 

v červnu 1953, kdy Moskva jmenovala reformistu Nagye do čela vlády. Možná začala 

revoluce na začátku roku 1955, kdy Kreml sesadil Nagye a do sedla vrátil Mátyáse 

Rákosiho. (.....) Vzhledem k provázanosti dvou států mohla začít maďarská revoluce již 

v Polsku 28. června 1956, kdy polský režim brutálně potlačil povstání dělníků v Poznani, a 

dále [maďarská revoluce] pokračovala 19. října 1956, kdy pod tlakem lidu postavila polská 

komunistická strana do čela svého bývalého vůdce Władysława Gomułku.“36 Autor uvádí 

ještě více důvodů, k nastínění problému ale tento výčet stačí.  

  

Tato práce se zaměřuje právě na podzimní události, a to konkrétně na období od 1. 

října do 31. prosince 1956. K prvnímu říjnovému dni jsem ale nenašla ani v Rudém právu, 

ani v Lidové demokracii a ani ve Svobodném slovu jakoukoli zmínku, která by se týkala 

Maďarska. První zprávu, kterou jsem objevila, byla ze dne 3. října. Jednalo se o sportovní 

okénko, ve kterém bylo Maďarsko na šestém místě, coby „v pořadí letošních nejlepších 

plavců mužů“.37 O olympiádě v Melbourne se ve své práci zmiňuji zvlášť (viz kapitola 14). 

Následující řádky se budou proto týkat zvláště maďarského povstání a jeho reflektování 

v tehdejších třech českých denících. 

  

 

4.1 Pietní pohřeb László Rajka 

 

Dne 9. října 1956 vyšla ve všech třech denících zpráva o pietním pohřbu László 

Rajka v Budapešti, a to „na základě usnesení Ústředního výboru Maďarské strany 

pracujících“, jak píše Svobodné slovo.38 Tento pohřeb byl vypraven „nevinně odsouzeným 

a rehabilitovaným činitelům MSP“,39 konkrétně Laszló Rajkovi, György Pálffymu a 

                                                 
36 Ch. Gati, 2006, s. 141–142 
37 Nesg. Plavecké vteřiny před Melbourne. Lidová demokracie. 3.10.1956, roč. XII, č. 238. s. 4.  
38 Nesg. V Budapešti vypraven pietní pohřeb Laszló Rajkovi. Svobodné slovo. 9.10.1956, roč. XII, č. 244, s. 
2. 
39 tamtéž 
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Tiboru Szönyiovi (oba členové ÚV) a Andrási Szalaiovi (bývalý náměstek vedoucího 

oddělení ÚV MSP).  

(Ten den ještě Svobodné slovo a Lidová demokracie otiskly sportovní zprávu, že 

Československo porazilo v boxu Maďary 12:8.) 

László Rajk se rehabilitace dočkal v březnu 1956. Pietní pohřeb se konal 

v Budapešti 6. října 1956 (československé noviny o této události informovaly se třídenním 

zpožděním) a účastnilo se ho až sto tisíc osob.40 Ne snad z oblíbenosti tohoto jinak krutého 

politika, ale „na protest proti zločinům stalinismu, na nichž se podílel“.41 Pietního pohřbu 

se zúčastnilo zhruba 200 000 lidí, před jejichž zraky objal Imre Nagy vdovu po L. Rajkovi. 

Šestý říjen byl výjimečným ještě něčím jiným – byl to „den smutku k uctění třinácti 

generálů revoluční armády, které Habsburkové popravili roku 1848“.42 Tento pochod byl 

prvním ohlasem veřejnosti, který se pak vystupňoval ve výbuch nespokojenosti.  

 

 

4.1.1 Politická situace 

 

Situace v Maďarsku se stále vyostřovala. Lidé si žádali změny. Např. Petöfiho 

kroužek zařadil mezi svých deset bodů požadavků i dosazení Imra Nagye43 do vedoucí 

funkce. Ještě v červnu chtěl Rákosi odstranit z politického dění Nagye, to by však bylo 

možné jen se souhlasem Moskvy. Jenže ta se zachovala přesně opačně – Rákosi byl 

převezen do Sovětského svazu a nahrazen Ernöm Geröm. Nově přišli do politického byra 

rehabilitovaný Kádár, Marosán aj. Požadavek na návrat Imra Nagye do strany nebyl zatím 

možný, a to kvůli tomu, že by musel sám podstoupit sebekritiku, což Nagy odmítal. Zatím. 

 
Dění na politické scéně v Maďarsku zaznamenává český periodický tisk až od 16. 

října. Do té doby se v Rudém právu, Svobodném slovu i v Lidové demokracii psalo 

                                                 
40 L. Kontler, 2001, s. 390 
41 tamtéž 
42 P. Lendvai, 2002, s. 357 
43 V roce 1945 se Imre Nagy stal ministrem vnitra, od 1947 stanul v čele parlamentu. V roce 1949 kritizoval 
příliš rychlý vývoj industrializace, za což byl na nějaký čas vyloučen ze stranického politbyra. V červenci 
1953 odstoupil Rákosi z čela vlády poté, co byl v Moskvě zkritizován za své chyby, a do jeho funkce byl 
dosazen I. Nagy. (Rákosi zůstal prvním tajemníkem MSP.) V roce 1955 byl Nagy kritizován za pravicové 
názory a v dubnu téhož roku byl zbaven všech funkcí, premiérem se stal A. Hegedüs. Na podzim 1955 byl 
Nagy vyloučen ze strany. Dne 6. 10. 1956 se účastnil pochodu s ostatky L. Rajka, týden na to byl přijat do 
MSP. Během maďarských událostí stanul v čele vlády. Po sovětské intervenci se 4. 11. uchýlil na 
jugoslávské velvyslanectví, odkud byl 22. 11. odvezen na vyšetřovnu KGB. Přes rok a půl trvající 
vyšetřování byl nakonec odsouzen za trestný čin vedoucí k „zvratu lidovědemokratického zřízení“ a  
16. 6. 1958 popraven.  
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v souvislosti s Maďarskem pouze o přípravě maďarských sportovců na olympiádu 

v Melbourne.  

 
V Rudém právu se zpráva o návratu Imra Nagye na politickou scénu objevila 16. 

října: „List »Szabad Nép« uveřejnil 14. října usnesení politického byra ÚV MSP, jež bylo 

přijato po projednání dopisu Imra Nagye. V tomto dopise žádal Imre Nagy Ústřední výbor 

strany o navrácení členství ve straně a provedl částečnou sebekritiku.“44 Ústřední výbor 

MSP následně zrušil usnesení vydané v listopadu 1955 s tím, že šlo o zaujatost M. 

Rákosiho. Nagyovi tak bylo opět navráceno členství.  

Ve Svobodném slovu a v Lidové demokracii vyšly tytéž články jen pod jiným 

titulkem – ve Svobodném slovu jako „I. Nagy se vrací do Maďarské strany pracujících“ a 

v Lidové demokracii jako „I. Nagyovi vráceno členství ve straně“.  

Ještě týž den, v úterý 16. 10., se ve Svobodném slovu objevila zpráva o delegaci 

MSP v Bělehradě, kam přijel první tajemník ÚV MSP Ernö Gerö a další delegáti (A. 

Hegedüs, A. Apró, J. Kádár, I. Kovács).45 

Na státní návštěvě jednali s Josipem Brozem Titem. Tito byl „oficiálně vzat na 

milost“ a „blahosklonně přijal návštěvu kajících se maďarských vůdců“.46 Tito odmítl být 

zcela závislým na Moskvě již v roce 1948, od té doby byly vztahy mezi Jugoslávií a 

Sovětským svazem napjaté. K uvolnění došlo až po smrti Stalina. (Co se týče 

postoje Jugoslávie k maďarským událostem, Tito se postavil na stranu Sovětského svazu - 

při obsazení Budapešti na počátku listopadu 1956 sovětskými vojsky nabídl I. Nagyovi 

útočiště na jugoslávském velvyslanectví, odkud byl však zanedlouho Nagy vyveden a dán 

v nemilost nové dělnicko-rolnické vládě. J. B. Tito nechal „alespoň“ otevřené hranice do 

roku 1957, přes které uteklo z Maďarska asi 200 000 obyvatel, tedy 2 % tamější 

populace.47)  

O celém průběhu jednání v Bělehradě, které trvalo až do 23. října, informoval 

český tisk. Tak například v Lidové demokracii vyšla 17. 10. krátká zpráva o zahájení 

jednání „mezi zástupci Svazu komunistů Jugoslávie a MSP“.48 Deník Svobodné slovo se 

18. října zmiňuje o průběhu jednání, při kterém dochází k výměně poznatků a „k zásadní 

                                                 
44 ČTK. Usnesení politbyra ÚV Maďarské strany pracujících. Rudé právo. 16.10.1956, roč. 37, č. 289, s. 3. 
45 Nesg. Delegace Maďarské strany pracujících v Bělehradě. Svobodné slovo. 16.10.1956, roč. XII, č. 250, s. 
2. 
46 L. Kontler, 2001, s. 390 
47 O. Tůma, 2007, s. 61  
48 Nesg. Jednání v Bělehradě zahájeno. Lidová demokracie. 17.10.1956, roč. XII, č. 251, s. 2.  
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shodě o uzavření široké kulturní dohody“.49 Lidová demokracie v pátek 19. října cituje 

zástupce tiskové agentury T. A. Rankoviče: „MSP vyslovila přání, aby do Jugoslávie 

mohla vyslat další delegaci, která by se podrobněji zabývala studiem jugoslávského 

hospodářského systému.“50 To samé se dovídáme i z Rudého práva, kde však navíc je 

informace, že maďarská delegace cestovala pět dnů po Jugoslávii a že další jednání budou 

pokračovat 22. října na statku Belje. Také prý bylo dohodnuto projednat otázky týkající se 

mezinárodních vztahů a hospodářského styku.  

Jazyk v uvedených článcích má pozitivní charakter v tom smyslu, že propaguje 

vzájemnou podporu mezi jednajícími státy. Podle těchto informací probíhají jednání 

v dobrém duchu a navíc mají státy nadále snahu pokračovat v jednáních a vysílání 

delegací.  

 
V sobotu 20. října otiskly Lidová demokracie i Svobodné slovo informaci, že 

„mluvčí maďarského ministerstva zahraničních věcí oznámil, že maďarská vláda nevyšle 

zvláštní delegaci na americké volby, neboť maďarská vláda pokládá volby za čistě vnitřní 

věc USA. Mluvčí dále prohlásil, že nic nestojí v cestě obnovení diplomatických styků mezi 

Maďarskem a Japonskem.“51 (Ve Svobodném slovu se tato zpráva objevila pod titulkem 

Maďarsko nevyšle na volby do USA zvláštní delegaci.) Rudé právo tuto informaci 

nezveřejnilo. 

 
Ve středu 24. října vyšlo ve všech třech periodikách pouze komuniké z jednání 

mezi Jugoslávií a Maďarskem a Jugoslávií a Rumunskem. Lidová demokracie odcitovala 

část komuniké: „Spolupráce mezi oběma stranami by se měla rozvíjet na základě plné 

důvěry a upřímnosti, otevřenosti, rovnosti a dobrovolnosti, nevměšování do vnitřních 

záležitostí druhého partnera, a na základě výměny názorů, k níž patří svoboda 

konstruktivní a soudružské kritiky.“52 Ústřední výbor SKJ taktéž přijal pozvání do 

Maďarska.  

Rudé právo a Lidová demokracie pod čarou poznamenaly, že se maďarská delegace 

v čele s Ernöm Geröm vrátila dne 23. října do Budapešti. Toho dne také v Maďarsku 

propukly nepokoje, česká periodika se o událostech v Maďarsku zmiňují až 25. 10.  

 

                                                 
49 Nesg. Pojede Tito v čele jugoslávské delegace do Maďarska? Svobodné slovo. 18.10.1956, roč. XII, č. 252, 
s. 2. 
50 Nesg. Jednání v Bělehradě pokračují. Lidová demokracie. 19.10.1956, roč. XII, č. 253, s. 2.  
51 Nesg. Maďarsko se nezúčastní. Lidová demokracie. 20.10.1956, roč. XII, č. 254, s. 2. 
52 TANJUG. Jednání na základě plné důvěry. Lidová demokracie. 24.10.1956, roč. XII, č. 257, s. 2. 



 22

 
5. Den zlomu: 23. říjen 1956 

 
Již zmíněný pietní pohřeb László Rajka byl předvojem dalších protestních akcí. 

Poté vysokoškoláci ustanovili 21. října 1956 na univerzitě v Szegedu a následně 

v Budapešti nezávislou organizaci MEFESZ.53  

Dne 23. října pořadatelé mítinku Polytechniky „svolali manifestaci solidarity 

s polským národem“.54 (Jak již bylo zmíněno výše, v červnu 1956 došlo k povstání 

poznaňských dělníků v Polsku a tyto nepokoje byly krvavě zastaveny až sovětskou 

armádou.) Začátek dvacátého třetího října nebyl ozbrojeným atakem, ke střelbě došlo až 

v podvečerních hodinách. (O počtu obětí se spekuluje, např. László Gyurkó, odkazuje na 

něj ve své knize Charles Gati, tvrdí, že během nejtvrdších dní 23. 10. – 4. 11. zahynulo 

v Budapešti v přímém důsledku revolty 760 lidí.55 W. Taubman ve své knize uvádí dvacet 

tisíc maďarských obětí během povstání, včetně doby sovětského zásahu.56 Počtu obětí se 

věnuji ještě v dalších kapitolách.) 

Demonstrace vyjadřující podporu Polsku „byla střídavě povolena, zakázána a zase 

povolena“.57 Policie proti této demonstraci nezasáhla, neboť, jak uvedl budapešťský 

policejní prezident Sándor Kopácsi, „podřízené jednotky nedisponují ani výzbrojí ani 

výcvikem k likvidaci pouličních nepokojů“.58  

Dav čítající až na 200 000 osob došel od Petöfiho sochy až na Kossuthovo náměstí 

před parlamentem, kde provolával hesla „Nagy do vlády, Rákosi do Dunaje“, „Maďaři, 

pojďte s námi“ a „Rusové, táhněte domů“.59 Ze státní vlajky vystřihli demonstrující srp a 

kladivo a uprostřed vlajky tak zbyl jen prázdný kulatý otvor. Tato vlajka s dírou uprostřed 

je jako symbol událostí v Maďarsku brán dodnes. Toho večera byla stržena i bronzová 

Stalinova socha, několik metrů vysoká, kterou následně pochodující dav rozdrtil.  

Před parlamentem se obrovská masa lidí dovolávala Imra Nagye. Ten ale vystoupil 

až v devět hodin večer, očekával totiž, že jej k projevu vyzve samotná strana, nejen dav. 

Když se již před davem objevil na balkoně nad náměstím, dav utichl. „Nagy zjistil, že jeho 

připravený projev se nehodí k dané situaci, zkusil improvizovat, což se mu ale povedlo až 

                                                 
53 MEFESZ – Magyar Egyetemisták és Föiskolások Egységes Szövetsége, neboli Jednotné sdružení 
maďarských univerzitních a vysokoškolských studentů.  
54 V. Nálevka, 2007, s. 24  
55 Ch. Gati, 2006, s. 156 
56 W. Taubman, 2005, s. 302 
57 O. Tůma, 2007, s. 47  
58 tamtéž 
59 L. Kontler, 2001, s. 391 
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v závěru řeči. Nebyl dobrým veřejným řečníkem, celý život své projevy četl.“60 Imre Nagy 

začal svůj projev nešťastně, když „oslovil demonstranty „soudruzi“ a odezvou mu byla 

bouře nesouhlasu“.61 Co dav slyšet chtěl, bylo něco ve smyslu: „Přátelé, pojďme 

k rozhlasu a zajistěme, aby byly naše požadavky vyslyšeny!“ Nebo ještě lépe: „Přátelé, 

pojďme přes náměstí k vedení strany a řekněme stalinistickým „soudruhům“, že jejich čas 

vypršel, protože přišel náš čas!“62 Navíc kvůli špatné akustice nebyla Nagyova řeč pro 

mnoho lidí srozumitelnou.   

Poprvé se střelba ozvala před budovou budapešťského rozhlasu, kam se dav 

přesunul od parlamentu. O této události před rozhlasem se zmiňuje i časopis Reflex: „Když 

major tajné policie ÁVH63 József Fejér vydal první den revoluce - tedy 23. října 1956 - 

rozkaz střílet u budapešťské budovy rozhlasu do neozbrojeného davu, část vojáků odmítla. 

Fejér vzápětí vydal nový rozkaz: zastřelte nejprve je! Teprve pak začal masakr 

demonstrace. Svědectví o této události vydal jeden z příslušníků ÁVH, který se nakonec 

sám zúčastnil lynčování majora Fejéra.“64 Nejen vojáci ale disponovali zbraněmi. 

Demonstranti také disponovali zbraněmi, a to zejména díky vojákům z Kiliánových 

kasáren, kteří zbraně k rozhlasu z těchto kasáren donesli. Tito vojáci z Kiliánových kasáren 

„byli považováni za politicky nespolehlivé“.65 Brzy ráno, dne 24. 10., nakonec rozhlas 

podlehl a byl dobyt.  

 

Povstání začalo 23. října, první zprávy se v českém tisku objevily až o dva dny 

později, jak už bylo výše řečeno.  

Všechny tři deníky informovaly o událostech v Maďarsku jako o kontrarevoluci 

podnícenou kontrarevolučními živly: „V odpoledních a nočních hodinách došlo 

v Budapešti k vážným nepokojům, jež vyvrcholily útokem proti některým veřejným 

budovám a které měly za následek ztráty na životech. Nepokoje byly inspirovány 

kontrarevolučními živly, jež se pokusily o zvrat  lidově demokratického zřízení 

v Maďarsku.“66  

                                                 
60 Ch. Gati, 2006, s. 146 
61 O. Tůma, 2007, s. 48 
62 Ch. Gati, 2006, s. 146 
63 ÁVH - Államvédelmi Hatóság, tedy Státní ochranný úřad v Maďarsku. Jednalo se o tajnou policii, která 
byla nenáviděným nástrojem režimu. Jako jediná zůstala při maďarských událostech věrná režimu.  
64 BÁN, Andrej. Reflex.cz : Maďarsko 1956 [online]. c2005 [cit. 2009-04-06]. Dostupný z WWW: 
<http://www.reflex.cz/Clanek25295.htm>. 
65 O. Tůma, 2007, s. 49 
66 ČTK. Vážné události v Maďarsku: Pokus kontrarevolučních živlů o zvrat zřízení. Svobodné slovo. 
25.10.1956, roč. XII, č. 258, s. 2. 
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V uvedeném článku Svobodného slova je také vyjádření prvního tajemníka ÚV 

MSP Ernöho Geröho: „Hlavním cílem nepřátel je nyní poštvat dělnickou třídu proti vedení 

strany a proti přátelství Maďarska se Sovětským svazem a jinými zeměmi lidové 

demokracie.“67 Tento projev vyvolal u Maďarů silný odpor. Otištěn byl zde i projev Imra 

Nagye, který pomocí rozhlasu vyzval obyvatele, aby zachovali klid a pořádek; dále 

oznámil, že „účastníci kontrarevolučních nepokojů, kteří v nejbližších hodinách složí 

zbraně, nebudou postaveni před stanný soud“. Dle listu pak ještě Nagy vyzval všechny 

obyvatele Maďarska, aby se „postavili na odpor provokatérům a aby pomáhali při 

obnovení pořádku“.  

Svobodné slovo ve stejném článku zmiňuje obsáhle politickou změnu, kdy se 

předsedou vlády nově stává Imre Nagy. Funkci prvního tajemníka však zastává Ernö Gerö, 

který pak bude mít vliv na další průběh událostí spolu s Jánosem Kádárem. Část článku 

vyjmenovala složení stranických orgánů: „Do Ústředního výboru byli kooptováni 

soudruzi: Ferenc Donath, Géza Losoncy, György Lukács, Ferenc Münnich a Imre Nagy. 

Členy politbyra jsou: Antal Apró, Sándor Gáspár, Ernö Gerö, András Hegedüs, Gyula 

Kállái, János Kádár, Károly Kiss, György Marosán, Zoltán Szántó, Imre Nagy a József 

Köböl. Tajemníky Ústředního výboru jsou: první tajemník Ernö Gerö a tajemníci Ferenc 

Donath, János Kádár a Gyula Kállái. Soudruh Imre Nagy byl pověřen funkcí předsedy 

vlády. Dosavadní předseda vlády soudruh Hegedüs se stal prvním náměstkem předsedy 

vlády.“ Na závěr se ve Svobodném slovu píše, že vláda Maďarské lidové republiky (MLR) 

„požádala sovětské jednotky, které se podle Varšavské smlouvy zdržují v Maďarsku, aby 

pomohly při obnovování pořádku a klidu v zemi“.68 Pod tím si málokdo dokázal představit, 

že právě sovětské jednotky budou mít rozhodující vliv na ukončení maďarského povstání. 

Z těchto řádků zřejmě nikoho nenapadlo, že obnova pořádku sovětskými jednotkami bude 

pomocí zbraní a tanků. 

Rudé právo zveřejnilo navíc vyjádření pracujícího lidu a horníků: „Maďarská 

dělnická třída a pracující lid rozhořčeně reagovaly na zločinný pokus o kontrarevoluční 

puč. (...) Horníci ze středního Podunají zaslali ÚV MSP telegram, v němž s pohoršením 

odsuzují teroristickou činnost kontrarevolucionářů.“69 Podle deníku Rudé právo sepisovali 

českoslovenští straničtí funkcionáři v krajích i okresech resoluce, které pak posílali ÚV 

KSČ a ve kterých odsuzují kontrarevoluční živly.  

                                                 
67 tamtéž 
68 tamtéž 
69 ČTK. Vážné události v Maďarsku. Kontrarevoluční živly vyvolaly krvavé nepokoje. Rudé právo. 
25.10.1956, roč. 37, č. 298, s. 1.  
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V Lidové demokracii byl ještě přidán odstavec, ve kterém arcibiskup Groesz 

„odsoudil původce srážek v Budapešti a vyjádřil pevnou naději, že katolíci se na těchto 

činech nepodíleli. Také maďarský mírový výbor katolického duchovenstva vydal obdobné 

prohlášení.“70 

 
 

5.1 Sovětské jednotky v Budapešti  

 

Na výše uvedených řádcích cituji Svobodné slovo, které uvádí, že maďarská vláda 

požádala sovětská vojska, aby pomohla uklidnit situaci v Maďarsku. Konkrétně o to 

požádal E. Gerö. Pravdou je, že s intervencí Sovětský svaz souhlasil, ale od maďarské 

vlády si žádal oficiální pozvání, zvací dopis. Ten byl sepsán a 27. října předán Imru 

Nagyovi k podpisu. Ten se však odmítl pod zvací dopis podepsat a „velvyslanec 

Andropov, který text přinesl do budovy politbyra, se musel spokojit s podpisem již padlého 

premiéra Hegedüse“.71  

 
 

5.1.1 Příjezd sovětských jednotek 

 
Sovětské jednotky dorazily brzkého rána do Budapešti hned následujícího dne po 

začátku povstání, tedy 24. října. „Členové ÚV (...) byli přesvědčeni, že zásah sovětských 

jednotek bude pouze demonstrační a že už jen pouhá přítomnost sovětských tanků v ulicích 

napomůže obnovení klidu a pořádku. Opak byl však pravdou.“72 Nevýhodou Sovětů byla 

nedostatečná podpora pěších vojáků. Mohutné tanky se stávaly snadným terčem 

ozbrojených výpadů civilistů proti vojsku. Některé důležité objekty byly díky Sovětům 

získány zpět, každopádně se toho dne nepodařilo povstání uhasit.73 

 
 
5.2 Výměna prvního tajemníka 

 

 Doposud byl prvním tajemníkem MSP Ernö Gerö, člověk blízký Kremlu. Jeho 

odvolání se dožadovali demonstranti a 25. října 1956 opravdu Gerö odstoupil – jeho funkci 

prvního tajemníka strany převzal János Kádár. Ten po svém jmenování vystoupil 

                                                 
70 Nesg. Arcibiskup Groezs k maďarským událostem. Lidová demokracie. 25.10.1956, roč. XII, č. 258, s. 2. 
71 M. Šiška, 2007, s. 118  
72 E. Irmanová, 2007, s. 79 
73 O. Tůma, 2007, s. 50 
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s projevem, jehož část byla otištěna ve všech třech denících (opět s jednodenním 

zpožděním).  

Svobodné slovo napsalo, že Kádár „vyzval budapešťské dělníky, aby pevně hájili 

lidově demokratické zřízení v zemi tak, aby reakcionářům, kteří si přejí obnovit 

kapitalismus, přešla chuť pokusit se podruhé o podobný útok proti dělnické moci“.74 

(Přitom právě dělníci, jak jsem již zmínila výše, vytvářeli ve svých závodech nové 

dělnické rady a přidávali se k nespokojeným obyvatelům.)  

V závěru článku ve Svobodném slovu se píše, že přes některé boje, jež během dne 

ještě probíhaly, se život v některých částech města vrací do normálu. „Pracuje elektrárna, 

plynárna, městská telefonní síť a velké pekárenské závody.“75  

 
 
5.3 Postoj ČSR k říjnovým událostem76 

 
Již od prvního dne, jak jsem již zmínila výše, byly události v Maďarsku nazývány 

v našich denících „kontrarevolucí“. Každý den se v novinách objevovaly zprávy odsuzující 

dění v Maďarsku. Pro příklad uvedu několik z nich: 

Svobodné slovo: V sobotu 27. října odsoudilo v dopise předsednictvo 

Československé strany socialistické „záškodnické akce nepřátel socialismu a maďarského 

národa“.77 V neděli 28. října vyjadřují českoslovenští občané solidaritu s občany 

Maďarska, kteří „bojují proti kontrarevolučním živlům“.78 A zároveň se zavazují splnit 

plán prvního roku pětiletky o něco dříve. V úterý 30. 10. zaslal Ústřední výbor KSČ dopis 

Ústřednímu výboru MSP, v němž je vyjádřena účast čs. lidu s lidem maďarským, plná 

podpora nové vládě, národnímu hospodářství a socialistické demokracii. Československá 

vláda zaslala telegram maďarské vládě a nabízí pomoc „k urychlenému odčinění škod a 

zajištění úkolů dalšího hospodářského rozvoje země“.79 

                                                 
74 Nesg. K událostem v Maďarsku: Rozhlasové projevy J. Kadára a I. Nagyho. Svobodné slovo. 26.10.1956, 
roč. XII, č. 259, s. 2. 
75 tamtéž 
76 Reakcí ČSR na maďarské události se zabývám ještě podrobněji v kapitole 9, tam ale uvádím reakce až po 
sovětské intervenci. Proto zde uvádím část o reakcích v ČSR na říjnové události zvlášť. 
77 Emanuel Šlechta, Miroslav Klinger. Pevná vůle našich členů upevňovat jednotu lidu: předsednictvo 
Československé strany socialistické k událostem v Maďarské lidové republice. Svobodné slovo. 27.10.1956, 
roč. XII, č. 260, s. 1. 
78 (rs). Odpověď našeho lidu provokatérům a nepřátelům socialismu. Svobodné slovo. 28.10.1956, roč. XII, č. 
61, s. 2. 
79 Vláda ČSR. Telegram československé vlády vládě MLR. Svobodné slovo. 30.10.1956, roč. XII, č. 262, s. 
1. 
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Lidová demokracie: Dne 27. 10. je zde otištěno prohlášení Čs. strany lidové, která 

se ve své resoluci pevně staví za maďarské dělníky a přátelství se Sovětským svazem. 

Ústřední rada odborů též odsuzuje kontrarevoluční hnutí. ÚV KSČ přicházejí i resoluce ze 

slovenských krajů.  

Rudé právo: V pátek 26. 10. se v novinách objevilo mnoho reakcí 

československých občanů na vývoj v Maďarsku. Například z vědeckých pracovníků 

odsoudili události v Maďarsku pracovníci Ekonomického ústavu Čs. akademie věd. 

Studenti MFF UK, ekonomicko-inženýrské fakulty ČVUT a právnické fakulty UK 

projevili své „jasné“ stanovisko. Odsouzení dění v Maďarsku a podporu přátelství se 

Sovětským svazem vyjádřilo ve svém prohlášení rozšířené předsednictvo ÚV Čs. strany 

lidové. 

V sobotu 27. října vyšlo provolání Ústřední rady odborů a prohlášení ÚV Čs. svazu 

mládeže, kde byly odsouzeny pokusy kontrarevolučních živlů o zvrácení lidově 

demokratického zřízení a ohrožení výstavby socialismu v Maďarsku. Zamyšlení nad 

událostmi v Maďarsku napsal Jan Drda.80 Ten se zamýšlí nad tím, komu povstání 

v Maďarsku prospívá – podle Drdy jedině těm, kteří chtějí porušit mír. „Chtít v době, kdy 

Adenauer znova mustruje esesácké hrdlořezy s plukovnickými epoletami a volá po 

atomových kanonech, chtít v takové době rozkládat pevnost, svornost a soudržnost 

světového tábora míru, jenž právě dík těmto svým vlastnostem vyhrál v posledních letech 

tolik bitev ve prospěch lidstva – to je zločin, jaký dějiny nikdy nezapomenou svým 

původcům.“81 Sovětský svaz zde považuje za „morální oporu proti imperialistickému 

tlaku“.82 Na zasedání ÚV Svazu čs. spisovatelů pojal tento svaz stanovisko odsuzující dění 

v Maďarsku. I občané se vyjadřují a odsuzují činy „kontrarevolucionářů“ v Maďarsku, 

mezi nimi např. národní podnik Tesla, závod Julia Fučíka, akademikové, ředitelé 

výzkumných zemědělských ústavů, národní podnik Stavovýroba, čeští a slovenští výtvarní 

umělci-komunisté, České závody motocyklové ve Strakonicích, strojnická fakulta 

v Bratislavě, pracující ženy závodu Panar, čs. námořní loď Julius Fučík, Vysoká škola 

pedagogická, zaměstnanci Čs. plavby dunajské v Bratislavě.83 

 
 
5.4 Nastolení nové vlády 

                                                 
80 Jan Drda byl v té době předsedou Svazu československých spisovatelů.  
81 Jan Drda. Komu to prospívá? Rudé právo. 27.10.1956, roč. 37, č. 300, s. 1. 
82 tamtéž 
83 Nesg. Jednomyslně – na všech pracovištích. Rudé právo. 27.10.1956, roč. 37, č. 300, s. 1. 
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Zatímco v Rudém právu, Svobodném slovu i Lidové demokracii se neobjevila ani 

zmínka toho, že by někdo souhlasil s vývojem v Maďarsku, maďarský list Magyar Nemzet 

uveřejnil 25. října radikální požadavky „nově zformované Revoluční rady vysokoškolské 

mládeže. Ten den žádal deník všeobecnou amnestii, odchod Sovětských vojsk z Maďarska, 

obnovení pluralitního systému a rozpuštění tajné policie.“84 V sobotu 27. října byla 

ustanovena nová vláda a před polednem s ní byla seznámena maďarská veřejnost. 

Předsedou vlády se stal člen politbyra ÚV MSP Imre Nagy, „náměstky předsedy Rady 

ministrů jsou Antal Apró, József Bognár a Ferenc Erdei. Členy vlády jsou mimo jiné 

Zoltán Tildy – státní ministr, Imre Horváth – ministr zahraničních věcí, Ferenc Münnich – 

ministr vnitra, Károly Janza – ministr obrany, Béla Kovács – ministr zemědělství a 

další.“85 

V noci z 27. na 28. října navrhl Imre Nagy jednat s povstalci a uzavřít příměří a 

také stáhnout sovětská vojska, 28. 10. tento návrh vstoupil v platnost. Toho dne zasedalo 

dopoledne ÚV MSP, na kterém „byly odsouzeny názory, na základě kterých bylo současné 

mohutné lidové hnutí posuzováno jako kontrarevoluce, a události byly označeny za 

národní demokratické hnutí, které vypuklo jako reakce na zločiny minulého období“.86 

Také bylo dne 28. 10. vyhlášeno příměří s okamžitou platností. ÁVH byla zrušena. Dne 

31. října byla rozpuštěna Maďarská strana pracujících (MSP) a nově se utvořila Maďarská 

socialistická dělnická strana (MSDS), v jejímž čele stanul první tajemník János Kádár.  

 
Podle novin v Československu, vydaných ve dnech 27. – 30. 10., se situace 

v Maďarsku uklidňuje. Znovu byly otevřeny potravinářské obchody a obnoven denní tisk 

„Szabad Nép“. (Povstalci totiž obsadili tiskárny a 24. října například vůbec nevyšly 

deníky.) Také byl stanoven termín – pátek 26. října 22 hodin – do kdy měli povstalci 

odevzdat své zbraně. Vládou jim byla přislíbena amnestie, pokud tak učiní. Ve Svobodném 

slovu ze dne 30. 10. byla otištěna informace, že maďarská vláda vydala příkaz 

k okamžitému zastavení  palby. ÚV MSP vytvořil „šestičlenné předsednictvo strany, 

v jehož čele je János Kadár, a udělil tomuto předsednictvu plnou moc“.87 Dalšími členy 

tohoto předsednictva byli A. Apró, K. Kiss, F. Münnich, I. Nagy a Z. Szantó. V posledních 

dnech bylo také údajně raněno 3 500 osob.  

                                                 
84 Ch. Gati, 2006, s. 154 
85 ČTK. Zpráva o situaci v Maďarsku: postupná likvidace zbytků kontrarevolučních band v Budapešti. Rudé 
právo. 28.10.1956, roč. 37, č. 301, s. 6. 
86 E. Irmanová, 2007, s. 82 
87 ČTK. Zpráva o vývoji situace v Maďarsku. Svobodné slovo. 30.10.1956, roč. XII, č. 262, s. 2. 
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6. Zlom: 30. 10. – 1. 11. 1956: obnovení pluralitního 

systému a výzva k vystoupení z Varšavské smlouvy 

 
Úterý 30. října odpoledne pronesl Imre Nagy v rozhlase projev, ve kterém říká, že 

se ruší vláda jedné strany a obnovuje se pluralitní systém vládnutí založený na koalici 

z roku 1945. Zároveň se I. Nagy zavázal k jednání, podle kterého by sovětská vojska měla 

úplně opustit Maďarsko.  

Imre Nagy nyní vsadil „na podporu ze Západu a sympatie Polska a Jugoslávie“.88 

To se však postupem času ukáže jako chybný krok. Západ se v té době potýkal se 

suezskou krizí, jak již bylo řečeno na začátku. (Viz kapitola 13.) Ani jedna z velmocí 

(Západ a Sovětský svaz) neměly zájem na vojenské při. „Rusové byli ochotni setrvat 

v pasivitě na Blízkém východě, dostane-li se jim ujištění, že Západ do situace v Maďarsku 

nezasáhne. Taková dohoda byla uzavřena 30. října.“89 Tito (jugoslávský prezident) a 

Gomułka (první tajemník strany v Polsku) poslali provolání Kádárovi a Nagyovi o podpoře 

a důležitosti boje za socialismus.90 Avšak první tajemník ÚV KSSS Chruščov a předseda 

rady ministrů Malenkov odjeli za Titem na ostrov Brioni a při jednání ve dnech 2. – 3. 11. 

dostali sovětští představitelé Titův souhlas s další intervencí sovětských vojsk. (Tito po 

intervenci poskytl Nagyovi azyl na jugoslávském velvyslanectví, ale 11. 11. označil 

Nagyovo jednání za neschopné; Nagy velvyslanectví po nátlaku opustil, byl vězněn a 

nakonec odsouzen k smrti.) 

 O projevu Imra Nagye v budapešťském rozhlase vyšla ve středu 31. října zpráva ve 

všech třech českých denících. Například Rudé právo odcitovalo slova předsedy vlády o 

vládním koaličním zřízení z roku 1945. Dále se v Rudém právu psalo o vytvoření užšího 

kabinetu, jehož členy se následně stali Imre Nagy, Zoltán Tildy (malorolnická strana), Béla 

Kovács, Ferenc Erdei (národní rolnická strana), János Kádár a Géza Losonszy. Další místo 

bylo rezervováno pro sociálního demokrata, to následně obsadila Anna Kéthlyová. Rudé 

právo komentuje návrat ke koaličnímu vládnutí tak, že „je zcela jasné, že vytvořením této 

koaliční vlády dospěla vláda k rozhodnutí, které je pro věc maďarské dělnické třídy i všeho 

pracujícího lidu Maďarska krokem zpět, neboť oslabuje pracně a s velkými oběťmi 

                                                 
88 M. Šiška, 2007, s. 119  
89 L. Kontler, 2001, s. 393 
90 Nesg. Tito a Gomułka maďarskému lidu. Lidová demokracie. 31.10.1956, roč. XII, č. 263, s. 2. 
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budovanou jednotu lidu, jež byla základem výsledků dosažených Maďarskem na jeho cestě 

k socialismu a v boji za mír“.91 

  
 
6.1 Vystoupení z Varšavské smlouvy 

 
Další zlom učinil Imre Nagy o den později, ve čtvrtek 1. listopadu, kdy odvážně 

oznámil, že „Maďarsko vystupuje z Varšavské smlouvy a stává se neutrální zemí (jako 

člen vlády pro ni hlasoval i János Kádár). Následovala výzva Imra Nagye k OSN „o uznání 

neutrality“.92 Tento krok byl rozhodujícím pro Sověty, kteří se rozhodli pro intervenci.  

 
Kroky Imra Nagye jsou v českých denících kritizovány. Svobodné slovo otisklo 

první listopadový den článek odsuzující dění v Maďarsku. Je v něm psáno, že se 

v Maďarsku vytvořila komise, jež žádá odtržení z „rodiny socialistických států“.93 

Dle Rudého práva se do maďarských odborů dostaly „nepřátelské živly“, které 

žádají vystoupení ze Světové odborové federace. Částečnou vinu přisuzuje deník kardinálu 

Mindszentymu, kterého do funkce arcibiskupa dosadil Imre Nagy. 1. 11. se ještě objevila 

kratičká informace o tom, že vláda SSSR prohlásila, že 30. 10. započal odchod sovětských 

armádních jednotek.  

Jako politováníhodný krok označila Lidová demokracie vypovězení Maďarska z 

Varšavské smlouvy. List také informoval, že Imre Nagy se stal zároveň ministrem 

zahraničních věcí po odvolání Imra Horvátha a že požádal OSN o projednání maďarské 

otázky.94  

 
 
6.2 Politické jednání na maďarské půdě  

 

V sobotu 3. listopadu informovalo Svobodné slovo o situaci v Maďarsku, kde 

dosud nepracovaly závody, instituce jako školy, divadla, muzea ad. byly uzavřeny. Horníci 

a dělníci přišli za I. Nagyem s prosbou, aby oznámil další program vlády. Také padl návrh 

na zřízení zemského výboru, který by nahradil dosavadní parlament. Na tiskové konferenci 

                                                 
91 ČTK. Zpráva o situaci v Maďarsku. Rudé právo. 31.10.1956, roč. 37, č. 304, s. 3.  
92 M. Šiška, 2007, s. 119  
93 ČTK. Zpráva o situaci v Maďarsku.: fašistické živly se aktivisují. Reakční vojenská klika se dere k moci. 
Rudé právo. 1.11.1956, roč. 37, č. 305, s. 3. 
94 Nesg. Politováníhodný krok maďarské vlády. Lidová demokracie. 2.11.1956, roč. XII, č. 265, s. 2. 
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„vyzval kardinál Mindszenty Západ a zejména velmoci, aby nás podporovaly politicky a 

pomohly nám v kritické situaci“.95 

 
 
6.3 Obraz mrtvých těl v novinách 

 

V denících vycházejících u nás byly doposud tištěny jen psané informace. Až 

v neděli 4. listopadu padla zmínka o fotografiích, na nichž jsou zobrazeni lynčovaní lidé. 

Fotografie samotné byly v českém tisku uveřejněny až od 5. listopadu dále.  

Takto umučení lidé dle deníků visí na stromech budapešťských ulic hlavou dolů, 

mrtvá těla jsou obnažena. V zemi panuje chaos. Rudé právo píše, že o den dříve byla 

vyhlášena další reorganizace maďarské vlády. „Ministerským předsedou a ministrem 

zahraničních věcí zůstává Imre Nagy. Ministrem obrany byl jmenován plukovník Pól 

Malleter. Ostatních deset ministrů nemá normální pracovní funkci. Jsou nazýváni státními 

ministry. Vlastní činnost ministerstev povedou vládou jmenovaní úředníci. Novou vládu 

kromě Imra Nagye, Jánose Kádára, Gézy Losonczyho, Zoltána Tildyho a Bély Kovácse 

tvoří ještě sedm ministrů, z nichž žádný nebyl členem minulé vlády. Ostatní členové staré 

vlády podali prý na vlastní žádost demisi.“96  

 
 

7. Intervence sovětských vojsk - operace Vichr97 

 
Jak je známo, maďarské povstání bylo ukončeno příjezdem sovětských tanků a tím 

násilně potlačeno. Původní plán ale intervenci vojsk nezvažoval, počítalo se s poklidným 

(v rámci možností) průběhem událostí. Sám Chruščov řekl: „Jsou dvě možnosti. Vojenská 

cesta – okupace. Mírová cesta – stáhnutí vojsk, vyjednávání.“98 Poté byla vydána 

deklarace,99 podle které by si Maďarsko řešilo věci samostatně bez sovětských zásahů ať 

už politických, tak i vojenských. Tato deklarace byla brána vážně, „byla vskutku 

věrohodná“.100 Následujícího dne nastal ale obrat a byla schválena intervence vojsk.  

                                                 
95 ČTK. Situace v Maďarsku. Svobodné slovo. 3.11.1956, roč. XII, č. 266, s. 2. 
96 ČTK. Zpráva o situaci v Maďarsku. Rudé právo. 4.11.1956, roč. 37, č. 308, s. 6.  
97 Někdy se uvádí i název operace Smršť.  
98 Ch. Gati, 2006, s. 179 
99 Viz příloha č. 2: Deklarace vlády SSSR o principech rozvoje a dalšího posilování přátelství a spolupráce 
mezi Sovětským svazem a ostatními sovětskými státy ze 30. října 1956.  
100 Ch, Gati, 2006, s. 180 
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Co se již zmíněných sovětských vojsk týče, ta měla odejít z Maďarska hned po 

válce roku 1945 do 90 dnů po ratifikaci smlouvy zaručující mimo jiné lidská práva a 

znemožňující „jakoukoli rasistickou nebo spojeným národům nepřátelskou (i revi-

zionistickou) propagandu jakož i vznik organizací takového charakteru“.101 Výjimkou 

měly být vojenské jednotky v okupačním pásmu na hranicích s Rakouskem.  

V předvečer sovětské intervence bylo dohodnuto několik důležitých bodů. Zaprvé 

dostalo sovětské vedení souhlas s intervencí od NDR, Československa, Rumunska, 

Bulharska, Polska, Jugoslávie i Číny (ta prve nesouhlasila s intervencí do Polska). Zadruhé 

bylo dohodnuto složení nové vlády v čele s Jánosem Kádárem a jeho pobočníkem 

Ferencem Münnichem. A zatřetí byla dohodnuta samotná vojenská akce. Ta byla od 

prvního listopadového dne převelena z rukou maršála Žukova do rukou maršála Koněva. 

Situace v Maďarsku vypadala 2. listopadu zhruba takto: „Podle údajů maďarského 

průzkumu bylo na území Maďarska 2 500 sovětských tanků a 1000 doprovodných vozidel. 

Pod sovětskou kontrolou byly všechny strategické body – letiště, železnice, důležité 

silnice.“102 

 
Operace Vichr, jak byla invaze vojsk nazvána, začala v neděli 4. 11. před pátou 

hodinou ranní. „Maďarské hranice překročily dva kompletní armádní sbory, výsadková 

brigáda, postupně byly nasazeny i dvě letecké divize. Na „operaci Vichr“ se přirozeně 

podílely i sovětské jednotky dislokované v rámci Varšavské smlouvy v Maďarsku a 

v Rumunsku.“103 I. Nagy komentoval vpád vojsk v rozhlase – podle něj zahájily sovětské 

jednotky útok se zřejmým úmyslem svrhnout zákonnou demokratickou vládu. Po této 

promluvě se uchýlil na jugoslávské velvyslanectví, kde měl slíbenou ochranu J. B. Tita, a 

zůstal tam až do svého zatčení 22. 11. Jak jsem již uvedla výše, J. B. Tito zkritizoval 

jednání I. Nagye již 11. 11., dalších 11 dnů jej tedy nechal na jugoslávském velvyslanectví 

s tím, že je pod jeho ochranou. Po jedenáctidenním čekání ho Tito přes původně slíbenou 

ochranu nechal vydat Sovětům.   

 
Během operace Vichr padlo „přes 4000 povstalců, 16 000 bylo zraněno a 1000 lidí 

zmizelo beze stopy“.104 (Čísla o padlých se liší – např. Piotr S. Wandycz píše o třech 

tisících padlých a 13 000 raněných,105 ale pouze v rámci vpádu sovětských vojsk do 

                                                 
101 R. Pražák a kol., 1993, s. 277 
102 E. Irmanová, 2007, s. 86 
103 V. Nálevka, 2007, s. 34  
104 tamtéž 
105 P. S. Wandycz, 2004, s. 237 
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Maďarska. Jak jsem již uvedla výše, počet obětí byl vyšší, počítáme-li je v rámci celého 

sledovaného období.)  

 
Sovětské jednotky počítaly s tím, že povstalecké hnutí bude poraženo během 

jednoho až dvou dnů. Ačkoli dobový tisk v následujících dnech píše o tom, že se situace 

v Maďarsku uklidňuje a že se vše vrací do normálních kolejí, „ozbrojený odpor pokračoval 

až do 12. listopadu, masové protesty (politické stávky, demonstrace) trvaly pak především 

zásluhou dělnických rad ještě další dva měsíce, bez ohledu na to, že počet zatčených jen 

mezi 4. a 11. listopadem přesáhl čtyři tisíce“.106 

 
Zcela mimořádně vyšly pátého listopadu – tedy v pondělí – Svobodné slovo i 

Lidová demokracie. Tyto deníky za normálních okolností v pondělí nevycházely. Titulní 

strany byly věnované událostem v Maďarsku, v článcích bylo psáno o porážce 

„kontrarevoluce“. V Rudém právu stála na titulní straně hesla: „Nová revoluční dělnicko-

rolnická vláda“, „Soudruh János Kádár novým ministerským předsedou“, „Definitivní škrt 

přes plány mezinárodní reakce“, „Konec bestiálnímu řádění kontrarevoluce“, „Zrádcovská 

vláda Imra Nagye se rozpadla“, „V celé zemi se obnovuje klid a pořádek“, „Maďarský lid 

vítá svou novou vládu“.107  

Po rozpadu Nagyovy vlády se utvořila vláda nová v čele s Jánosem Kádárem, jak 

již bylo předtím dohodnuto s Chruščovem. Rudé právo pak informovalo o dalších postech 

nové vlády: náměstkem předsedy vlády a ministrem ozbrojených sil a veřejné bezpečnosti 

se stal Ferenc Münnich. Členy vlády jsou: Antal Apró – ministr těžkého průmyslu, István 

Kossa – ministr  financí, Imre Horváth – ministr zahraničních věcí, György Marosán – 

státní ministr, Sándor Rónai – ministr obchodu a Imre Dögei – ministr zemědělství. 

V listě se také píše, že „poselství Imre Nagye OSN se žádostí o projednání 

maďarské otázky v OSN nemá zákonnou platnost a nemůže se projednávat jako poselství, 

zaslané Maďarskem, jako státem. Revoluční dělnicko-rolnická vláda kategoricky 

protestuje proti projednávání této otázky v Radě bezpečnosti i ve Valném shromáždění, 

protože tato otázka spadá výhradně do kompetence Maďarské lidové republiky“.108 (Více 

viz kapitola 13.) Podepsáni byli János Kadár a Imre Horváth. Nová vláda v čele s Kádárem 

se ve svém prohlášení zavázala k socialistické výstavbě Maďarska a k obnově míru.  

                                                 
106 DURMAN, Karel. Historický obzor, č. 1/2 2000 : Kreml a dvojí krize roku 1956 [online]. 2000- [cit. 
2009-05-09]. Dostupný z WWW: <http://obzor.hyperlink.cz/Ho200012.htm>. 
107 Nesg. Maďarský pracující lid zvítězil nad kontrarevolucí. Rudé právo. 5.11.1956, roč. 37, č. 309, s. 1.  
108 ČTK. Zpráva o situaci v Maďarsku: „Kontrarevoluce byla poražena, zvítězila dělnická třída, moc je 
v našich rukou.“ Rudé právo. 5.11.1956, roč. 37, č. 309, s. 1. 
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8. Dny po intervenci  

 
Po vpádu sovětských vojsk i nadále probíhaly boje mezi povstalci a vycvičenou 

armádou. Skupiny povstalců se nově sloučily do tzv. Národní gardy. Neustále však chyběla 

organizovanost těchto ozbrojených maďarských obyvatel, jak tomu ostatně bylo již od 

počátku konfliktu.  

Nejdéle se bojovalo v jižním Maďarsku v městě Csépel. Oldřich Tůma uvádí, že 

Sovětům se podařilo zlomit Maďary až 11. listopadu, „v některých částech země, 

především v severozápadní hornaté části podél československých hranic, trvala likvidace 

ozbrojených skupin, které stále kladly odpor, až do konce listopadu“.109 

Nová „dělnicko-rolnická strana“ se v čele s Kádárem vrátila do Budapešti od 

Chruščova ve středu 7. listopadu a převzala politickou moc do svých rukou.  

 
V úterý 6. listopadu vyšla v Lidové demokracii zpráva o provolání Kádára, ve 

kterém žádá „bratrské země“ o pomoc. Na to ihned reagoval N. A. Bulganin, předseda 

Rady ministrů SSSR, podle něhož pošle Sovětský svaz bez náhrady do Maďarska „50 000 

tun obilí a mouky, 3000 tun masa, 2000 tun másla, 3 miliony mléčných konserv, 5000 tun 

cukru, 10 000 tun cementu, 10 000 m3 řeziva, 5000 m3 stavebního dříví, 300 000 m2 

tabulového skla, 1000 tun železné krytiny, 3000 tun válcovaných černých kovů“.110 A 

zdarma budou doručeny potřebné léky. Československá vláda pověřila Československý 

Červený kříž, aby zřídil Fond solidarity, kde budou shromažďovány peněžité sbírky, 

výtěžky z mimořádných směn, dary apod. Do redakcí chodily dopisy od pracujících, kteří 

se zavazovali splnit plán na více než 100 %.  

V Maďarsku se dle deníků konsoliduje život, jsou pohřbívány oběti.  

 

 

8.1 Nová vláda Jánose Kádára  

 

Ve středu 7. 11. vyšlo ve Svobodném slovu prohlášení prozatímního ÚV Maďarské 

socialistické dělnické strany (MSDS, dříve MSP), ve kterém byla zmíněna nutnost zajištění 

„vítězství socialistického řádu“. „Strana musí stát opět v čele mas, mít širokou důvěru 

                                                 
109 O. Tůma, 2007, s. 59  
110 Nesg. Sovětské zásilky materiálu a léčiv do Maďarska. Lidová demokracie. 6.11.1956, roč. XII, č. 269, s. 
1. 
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pracujících a rozhodně skoncovat se skupinou Imra Nagye a Losoncziho, která se zřekla 

posic dělnické třídy a moci lidu, postavila se na nacionalistické a šovinistické základy a 

otevřela cestu kontrarevolučním silám, čímž úplně zradila věc socialismu.“111 

 

V pátek 9. listopadu Rudé právo napsalo, že 7. 11. složili členové nové vlády 

přísahu předsedovi presidia MLR Istvánu Dobimu. Výkonné výbory místních rad se dle 

prohlášení vlády stávají „orgány lidové moci a správními orgány“. G. Csanadi se stal po 

svém jmenování vládním komisařem pro dopravu a poštovní spoje. Byl také jmenován 

vládní výbor pro veřejné zásobování, jehož členy se stali R. Nyers (vedoucí), I. Kovács, V. 

Sagi, J. Tauss, a K. Pongrács. Do 24 hodin se dle vyjádření vlády měly otevřít všechny 

obchody, mělo být obnoveno vyučování ve školách. Státní ministr György Marosán měl 

projev v rozhlase, kde poděkoval Sovětskému svazu za pomoc.112 

O den později, 10. 11., bylo v Rudém právu otištěno usnesení nové vlády o vedení 

jednotlivých odvětví státní správy, vysílané v budapešťském rozhlase, a to ve dvou 

bodech:  

 
1. Maďarská revoluční dělnicko-rolnická vláda pověřuje náměstka předsedy vlády dr. 

Ference Münnicha vedením ozbrojených sil a veřejné bezpečnosti, Imra Horvátha 

vedením zahraničních věcí, Istvána Kossu vedením financí, Antala Apró vedením 

průmyslu, Imra Dogeie vedením zemědělstvím, Sándora Rónaie vedením 

obchodních záležitostí.  

2. Revoluční dělnicko-rolnická vláda zmocňuje své členy uvedené v bodu 1., aby 

jmenovali prozatímní vedoucí jednotlivých resortních ministerstev.113  

Podepsán byl János Kádár, předseda Maďarské revoluční dělnicko-rolnické vlády.  

 

Pro maďarské obyvatele-povstalce začaly tvrdé represálie. „Na 2000 lidí bylo 

popraveno, desetinásobek byl uvězněn; 200 tisíc Maďarů volilo odchod do exilu. Ve straně 

byla provedena drastická transformace, po níž z původních 900 tisíc členů jich zbylo pouze 

37 tisíc.“114  

  

                                                 
111 Nesg. Provolání prozatímního Ústředního výboru Maďarské socialistické dělnické strany. Svobodné slovo. 
7.11.1956, roč. XII, č. 270, s. 2. 
112 ČTK. V Maďarsku se obnovuje pořádek. Rudé právo. 9.11.1956, roč. 37, č. 313, s. 5. 
113 ČTK. Maďarská revoluční dělnicko-rolnická vláda o vedení jednotlivých odvětví státní správy. Rudé 
právo. 10.11.1956, roč. 37, č. 314, s. 3. 
114 P. S. Wandycz, 2004, s. 238 
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9. Reakce v ČSR na události v Maďarsku 

 
Po ukončení povstání příjezdem sovětských vojsk se informace dostala ihned do 

naší země a noviny tuto informaci otiskly druhý den, 5. listopadu. Zpráva o ukončení 

maďarského povstání „naplnila hlubokou radostí všechen náš pracující lid, jakož i 

pokrokové mírumilovné lidi ve všech zemích. (...) V závodech celé naší země, v nichž je 

nedělní provoz, i na ulicích měst a vesnic vládla radostná, bojovná nálada.“115 

 Ve Svobodném slovu jsou otištěny i názory občanů, jako např. názor 

vysokoškolského profesora Josefa Linharta: „Naše srdce naplnila radostí zpráva, že 

maďarský lid se rozhodl zlomit a vyhnat ze své vlastní země fašistické síly kontrarevoluce. 

(...) Když jsme četli o ukrutnostech páchaných reakčními bandami na nevinných lidech, 

vybavovaly se před našimi zraky znovu hrůzné obrazy toho, co jsme prožili 

v koncentračních táborech hitlerovského Německa.“116 

 Lidová demokracie otiskla 6. listopadu vyjádření ÚV Československé strany 

lidové, v němž se kromě odsouzení chování kardinála Mindszentyho píše následující: 

„Věřili jsme, že se maďarský lid nevzdá vymožeností, vykoupených velkými oběťmi svých 

nejlepších synů. Měli jsme pevnou důvěru, že se dobrovolně nenechá zotročit, že nevrátí 

domy fabrikantům a půdu velkostatkářům. Nezklamali jsme se.“117 

 

Ve všech třech periodikách vycházely články, v nichž se československý lid stavil 

na stranu nové vlády a v nichž bylo maďarské povstání odsouzeno jako kontrarevoluce. 

Nenašla jsem jediný článek, kde by stálo tvrzení zpochybňující vpád sovětských vojsk či 

obhájení povstání.  

Jiří Pernes popisuje dění v Československu v roce 1956 takto: „Zaznívala kritika 

domácího (...) stalinismu (...). Protikomunistické povstání maďarského lidu v říjnu 1956 

většinu lidí šokovalo a vyděsilo. Komunistická propaganda dokázala úspěšně využít 

krutostí, s nimiž byly události v Maďarsku spojeny, a vyvolala v československých 

pracujících pocit sounáležitosti s panujícím režimem. (...) V této době docházelo ke 

spontánním projevům podpory vedení KSČ.“118 Podle J. Pernese se určité soucítění 

s maďarským lidem u nás projevilo, lidé na události v Maďarsku reagovali. S tím, že 

                                                 
115 Nesg. Velké vítězství maďarského lidu. Rudé právo. 5.11.1956, roč. 37, č. 309, s. 1. 
116 Josef Linhart. Socialismus zajistí mír. Svobodné slovo. 10.11.1956, roč. XII, č. 273, s. 2. 
117 Nesg. Bratrské pozdravy pracujícím Maďarska. Lidová demokracie. 6.11.1956, roč. XII, č. 269, s. 1.  
118 J. Pernes, 2007, s. 133-135  
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někteří lidé vyjadřovali své sympatie k maďarským událostem, souhlasí i Karel Kaplan. 

Vzápětí však dodává: „Ti, kteří se angažovali za hlubší reformy režimu a důslednější 

nápravu hříchů minulosti, i ti, kteří veřejně vyjadřovali sympatie maďarským 

revolucionářům, se obávali dalšího vývoje a také vlastní perzekuce.“119 V článcích všech 

periodik se opakovala hesla jako „horthyovské živly“, „fašistické živly“, „hitlerovská 

sebranka“ apod. V pamětích lidí ještě pořád byly vzpomínky na válečné hrůzy a tato hesla 

navozovala pocit, že další válka může opět vypuknout. To byl také jeden z důvodů, proč se 

čeští obyvatelé postavili proti událostem v Maďarsku – báli se, že krvavé povstání se 

rozšíří dál a propuknou nové boje: „Co říkáte tomu Maďarsku? Já mám jenom hrozný 

strach, aby z toho něco nebylo. Člověk byl tak rád, že má pokoj od války, a já se teď tak 

bojím. (Dceři psala A. B., Kolín). Posloucháme zprávy a máme zlost, co pořád lidi dělají 

za hlouposti, že nedají pokoj. Místo toho, aby se co možná nejvíc bojovalo proti válce, tak 

tohle. Kdyby si každý uvědomil hrůzy války, tak by je přešly roupy. (M. B., Čtyřkoly, M. 

B., Praha.)“120 

V ČSR se objevily letáky s protikomunistickými hesly na podporu maďarského 

povstání, zde je několik příkladů: „Rusové – jděte domů.“ (Jáchymov.); „Přátelé, čekáme 

na vás, shoďte komunistickou vládu a nastolte vládu svobody.“ (Nádraží Liberec.); „Rudá 

armáda vraždí Maďary.“ (Příbram.); „Ať žije svobodné Polsko. Následujte Maďarsko.“ 

(České Budějovice.)121 

 

Nutno podotknout, že ačkoli někteří lidé podporovali maďarskou vzpouru, drtivá 

většina straníků i nestraníků se postavila za potlačení revoluce a za vpád sovětských vojsk 

do Maďarska.  

 
 

10. Obnova klidu a kritika povstalců  

 

Do Maďarska se již od potlačení povstání dle našich deníků vrací klid, obnovuje se 

výroba, doprava a vyučování ve školách. Odstraňují se trosky, zlepšuje se zásobování 

potravinami. Také „pučisté“ prchají přes hranice do Rakouska. A především: 

                                                 
119 K. Kaplan, 2008, s. 18 
120 K. Kaplan, 2005, s. 489-490 
121 K. Kaplan, 2005, s. 540-542 
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„Kontrarevoluční útok byl úplně rozdrcen,“122 jak ve svém rozhlasovém projevu řekl János 

Kádár.  

Taktéž byly provedeny některé změny v ústavě, jak 11. listopadu napsala Lidová 

demokracie. Podle ní se presidium MLR (Maďarské lidové republiky) usneslo, že do 

zasedání NS, které rozhodne o některých změnách v ústavě, zůstává nejvyšším orgánem 

státní správy maďarská revoluční dělnicko-rolnická strana. Tu jmenuje presidium MLR. 

Nová vláda sama rozhodne o vedení jednotlivých odvětví státní správy. Ministr 

zemědělství Imre Dögoi řekl, že vláda pomůže všem zemědělským družstvům i 

rolníkům.123  

O dění v Maďarsku po sovětské intervenci informovaly naše deníky. Ve 

Svobodném slovu a v Lidové demokracii se převážně objevují zprávy, které odsuzují vládu 

Imra Nagye a povstalce označují jako „fašisty“. V Rudém právu se objevují často 

komentáře a reportáže, které silnou dikcí odsuzují to, co se v Maďarsku odehrálo před 4. 

listopadem. 

 Rudé právo (ale i zbylé dva deníky) popisují povstalce jako „vrahy“ či „krvelačné 

živly“ apod. „Již nebylo možno snášet teror, vraždění nejlepších synů dělnické třídy, 

rolnictva a inteligence temnými kontrarevolučními živly, jež chtěly přivést vlast k anarchii 

a vydat ji do rukou zavilé kontrarevoluce,“124 píše Rudé právo. O povstalcích jako vrazích 

se zmiňuje také příspěvek elektrotechnika z ČKD – Stalingradu Karla Kozla, který se 

v době nepokojů nacházel v Budapešti: „Fašisté připravili bratrovražedný boj, o němž si 

člověk jen těžko může učinit nějakou představu. Reakcionáři vyvolali ve městě nesmírný 

zmatek a toho pak využili – nastalo zuřivé zabíjení a mučení lidí.“125 Karel Kozel také 

uvádí odhad počtu obětí – konkrétně jde o 150 mrtvých, kteří leželi v parčíku nedaleko 

hotelu Astoria. Zmiňuje zde také odhad francouzského lékaře, který „odhadoval počet 

obětí v Budapešti na 15 000. Neměli jsme samozřejmě možnost zjistit přesnější číslo.“126 

Údajní „kontrarevolucionáři“ byli označováni jako vrazi zejména proto, že vraždili 

komunisty a také členy bezpečnostních složek. „Hned v první den povraždily [bandy 

podvodných dělnických rad] nejbestiálnějším způsobem v župním městě asi padesát 

soudruhů. Náčelníka veřejné bezpečnosti přivázali členové povstaleckých tlup za auto a 

k smrti jej usmýkali v miškoveckých ulicích. Jiného soudruha přivázali mezi dvě auta a tak 

                                                 
122 ČTK. Klid a práce opět se vrací do Maďarska. Svobodné slovo. 13.11.1956, roč. XII, č. 275, s. 2. 
123 Nesg. Změny v maďarské ústavě. Lidová demokracie. 11.11.1956, roč. XII, č. 274, s. 2. 
124 Nesg. Maďarský pracující lid zvítězil nad kontrarevolucí. Rudé právo. 5.11.1956, roč. 37, č. 309, s. 1. 
125 Karel Kozel. Viděl jsem řádění kontrarevoluce. Rudé právo. 5.11.1956, roč. 37, č. 309, s. 2.  
126 tamtéž 
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jej za živa roztrhali na kusy.“127 V Budapešti a dalších maďarských městech se nacházel i 

Otakar Svěrčina, novinář píšící pro Rudé právo, kterého během cesty zastavovalo mnoho 

hlídek, z nichž některé ale byly povstalecké. Tyto hlídky podle něj zabavovaly i 

automobily. V okolí Budapešti „zuřily ostré pouliční boje“.128 

Do Maďarska putují zásoby jídla ze socialistických zemí a také peněžitá pomoc. 

Někde ještě stále pokračují boje, jinde se počítají vzniklé škody „a pietně jsou pohřbívány 

oběti teroru. (...) Byl nalezen hřbitov mrtvých těl, které vrahové skládali ve velikém sále do 

výše 2 metrů. Vrahové házeli své oběti též do šachet městských kanálů.“129 

Ve všech denících je obhajována přítomnost sovětských vojsk: „Důvěru 

obyvatelstva zvýšilo také přátelské chování příslušníků sovětských jednotek, které jsou 

posádkou v Budapešti. V některých domech 5. okresu se sovětské oddíly rozdělily o 

potraviny s obyvatelstvem, dávaly dětem teplé jídlo. (...) Bandy teroristů vyháněly 

v minulých dnech dělníky z bytů a mučily je. Sta dělníků se zachránila jen zásluhou včasné 

pomoci sovětských jednotek.“130 

Ačkoli tón, který vyzníval z článků, byl propagandistický a jednosměrný, pravdou 

zůstává, že k vraždám docházelo a lidé (zejména komunisté a příslušníci bezpečnostních 

složek) byli věšeni na stromy, mláceni a upalováni za živa. Maďarské povstání bylo 

opravdu krvavé.  

 

 

10.1 Hodnocení činnosti vlády Imra Nagye  

 

Imre Nagy, který se od 4. listopadu nacházel na jugoslávském velvyslanectví, byl 

v českém tisku kritizován za činny své vlády a podpora byla jednomyslně vyjadřována 

Jánosi Kádárovi.  

Hned 5. listopadu se kritika I. Nagye objevuje v Rudém právu: „A to vše [bílý 

teror, vraždy, protilidové buržoazní politické strany] se dálo v době, kdy v čele vlády stál 

Imre Nagy, který měl tu drzost vydávat se stále ještě za komunistu a dovolávat se podpory 

pracujícího lidu, ačkoli nečinně přihlížel tomu, jak věrní komunisté jsou zvěrsky ubíjeni 

fašistickými tlupami, mučeni a věšeni za nohy na budapešťských ulicích i ve venkovských 

                                                 
127 J. Neuhort. Na jih a na sever od čs.-maďarské hranice. Rudé právo. 6.11.1956, roč. 37, č. 310, s. 2. 
128 Otakar Svěrčina. Kontrarevoluce v Maďarsku zblízka. Zkušenosti čs. novináře z posledních 14 dnů. Rudé 
právo. 7.11.1956, roč. 37, č. 311, s. 6. 
129 Nesg. Hnutí solidarity a pomoci maďarskému lidu. Svobodné slovo. 8.11.1956, roč. XII, č. 271, s. 2. 
130 Nesg. Zpráva o situaci v Maďarsku. Lidová demokracie. 10.11.1956, roč. XII, č. 273, s. 2. 
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místech.“131 I. Nagy je dále v článku charakterizován jako „podlý zrádce lidu“ a jako 

„likvidátor strany dělnické třídy“, který otevřeně podporoval „kontrarevoluci“ a jehož 

vrcholem bylo ohlášení „vystoupení z Varšavské smlouvy“ a „reorganizace vlády“.132 

Nebo jak se píše v moskevské Pravdě (článek byl přepsán a otištěn v Rudém 

právu): „Další vývoj událostí ukázal, že reakční síly využily přímého nadržování vlády 

Imre Nagyho a začaly řádit v Maďarsku ještě více. (...) Za této situace se naprosto jasně 

ukázalo, že Imre Nagy nemůže a nechce bojovat proti temným silám reakce.“133 

Dne 10. 11. se v Rudém právu objevila zpráva, že budapešťský rozhlas odvysílal 

očité svědectví jednoho maďarského důstojníka, který popisuje jednání mezi vládou I. 

Nagye a revolucionářskými delegacemi následovně: „Místo pracovního oděvu se 

objevovaly naftalinem páchnoucí staré uniformy a honosné kožichy. Na chodbách 

parlamentu se hemžili velkostatkáři, akcionáři, horthyovští důstojníci, zaplavili předpokoje 

ministrů a hrnuli se do jejich pracoven.“134 

Svobodné slovo po vpádu sovětských vojsk píše: „Když se moc v zemi dostala do 

rukou Imre Nagyho, jeho vláda se otevřeně dala reakční, fašistickou cestou. (...) Jeho vláda 

se prakticky rozpadla a vyklidila posice před protilidovými živly, před hrstkou 

kontrarevolucionářů, nenavádějících vše, co maďarský lid vybudoval od svého 

osvobození.“135 

 

 

11. Dny po 14. listopadu – pacifikace obyvatel, zatýkání, 

poslední vzpoury 

 

 Tímto dnem skončily krvavé otevřené boje. Desítky tisíc lidí odcházejí do exilu 

(většinou přes rakouskou hranici) – kdo utekl, měl štěstí. O den později začala totiž do ulic 

vyjíždět vojenská nákladní auta a vojáci zatýkali maďarské obyvatele přímo na ulicích.  

Obnova „pořádku“ v ulicích ale ještě nějakou dobu trvala. To uvádí i Bohumil 

Doležal: „Pacifikace maďarské společnosti nebyla jednoduchá. Kromě ilegálních skupin, 

vydávajících letáky a samizdatové časopisy, a uměleckých svazů dělaly největší problémy 

                                                 
131 Nesg. Velké vítězství maďarského lidu. Rudé právo. 5.11.1956, roč. 37, č. 309, s. 1. 
132 tamtéž 
133 Nesg. Uzavřít cestu reakci v Maďarsku! Rudé právo. 5.11.1956, roč. 37, č. 309, s. 3. 
134 Nesg. Maďarský důstojník vypravuje. Rudé právo. 10.11.1956, roč. 37, č. 314, s. 3. 
135 Nesg. Vítězství sil míru a pokroku. Svobodné slovo. 5.11.1956, roč. XII, č. 268, s. 1. 
 



 41

svobodné odbory. Pro Kádára byl problém je rovnou zakázat. Trvalo mu to až do prosince. 

Odborům se podařilo zorganizovat generální stávku. Proběhlo několik demonstrací, 

kádárovská bezpečnost, jakmile měla situaci trochu v rukou, je rozháněla ostrou střelbou. 

Byli mrtví a ranění. Nakonec bylo celé vedení svobodných odborů pozatýkáno a odpor 

zlomen.“136 O problémech po potlačení povstání se také zmiňují i jiní autoři: „Značný 

odpor kladly dělnické rady, které na pokus Kádárovy garnitury o ovládnutí situace 

reagovaly stávkami a teprve po několika kolech jednání, represí a opět jednání, často 

zakončených záludným zatčením dělnických předáků, se v průběhu prosince odpor začal 

rozpadat.“137  

 O jednání J. Kádára s dělnickými radami se zmiňuje Rudé právo, podle kterého 

Kádár „přijal v úterý (13. 11.) několik dělnických delegací, které s ním rozmlouvaly o 

nejpalčivějších otázkách politické a hospodářské situace v zemi“.138 Výsledek jednání zde 

není uveden.  

 

 

11.1 Československá vláda na návštěvě v Maďarsku 

 

 Ve čtvrtek 15. listopadu navštívila Maďarsko i československá vláda v čele 

s předsedou vlády Viliamem Širokým. Při této jednodenní návštěvě se naši političtí 

představitelé postavili na stranu Kádára a podpořili jej v boji proti „kontrarevoluci“. 

 O návštěvě informovaly všechny tři české deníky dne 16. 11. Hlavní projevy 

v maďarském Národním shromáždění, kde se setkání konalo v 11 hodin dopoledne, měli 

János Kádár, V. Široký a J. Plojhar (předseda Československé strany lidové a zároveň 

ministr zdravotnictví). János Kádár ve svém projevu uvedl, že „kořeny [říjnových událostí] 

sahají až do roku 1953“.139 Uvedl sice, že šlo o útok kontrarevoluce, ale že „všechno to, co 

se v Maďarsku stalo, však není možno nazvat kontrarevolucí, neboť je nutno rozlišovat 

mezi lidmi s čestnými úmysly a vyloženými kontrarevolucionáři“.140 

                                                 
136 DOLEŽAL, Bohumil. Události : politický zápisník Bohumila Doležala [online]. c2000-2008 , 23.10. - 
28.10.2006 [cit. 2009-04-25]. Dostupný z WWW: <http://bohumildolezal.lidovky.cz/texty/rs1158.html>. 
137 J. Vykoukal, B. Litera, M. Tejchman, 2000, s. 372 
138 ČTK. V četných závodech Budapešti obnovena práce. Rudé právo. 15.11.1956, roč. 37, č. 319, s. 3. 
139 ČTK. Vládní delegace ČSR v Maďarsku. Lidová demokracie. 16.11.1956, roč. XII, č. 278, s. 1. 
140 tamtéž 
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 Právě „kontrarevolucionáři“ stávkovali, v zemi stále ještě nebyl pořádek obnoven. 

Proti stávkujícím obyvatelům otevřeně Kádár vystoupil 20. listopadu a odsoudil jejich 

počínání.141 

 Téhož dne, tedy 16. listopadu, byl zveřejněn v Rudém právu přepis článku142 S. 

Krušinského a V. Majevského z deníku Pravda, ve kterém autoři uvažují nad průběhem 

povstání. Podle nich vše bylo naplánované dopředu a povstalci spolupracovali se Západem 

a s kapitalisty. Jednoznačně se zde maďarské povstání označuje jako kontrarevoluce. 

Povstalci jsou zde označování jako „fašističtí bandité“ či „kontrarevoluční živlové“. Autoři 

článku odmítají postoj západních politiků, kteří „z vrahů dělají demokraty“, obhajují též 

vpád sovětských vojsk a potlačení povstání. 

 

 Rudé právo otisklo dne 20. listopadu prohlášení J. Kádára a G. Marosána. György 

Marosán ve svém projevu uvedl, že všichni sledují „úsilí a opatření vlády o nastolení 

normálního hospodářského života, o obnovu výroby v každém odvětví“.143 G. Marosán 

taktéž prohlásil, že v továrnách je dělníkům, kteří chtějí pracovat, v práci bráněno 

„ozbrojenými skupinami, teroristickými činy a hrozbami“.144 J. Kádár poděkoval 

Francouzské komunistické straně „za její aktivní kampaň při rozšiřování pravdy o 

událostech v Maďarsku“.145  

Tyto skupiny, podle Marosána a Kádára „teroristické“, byly ale různé dělnické 

rady, které se stavěly na odpor vůči nově vzniklé situaci. Od poloviny listopadu se totiž na 

venkově ustavovaly různé dělnické rady. Dokonce „21. listopadu byl učiněn pokus vytvořit 

celostátní dělnickou radu, avšak Kádárova vláda tomu násilím zabránila“.146 

Přesto se pomalu začínalo opět pracovat, a to díky ústupkům, které Kádárova vláda 

udělala. Tyto ústupky však byly pouze přechodné. Dne 26. listopadu pronesl János Kádár 

projev, který „byl však už předzvěstí obratu, na což dělnické rady okamžitě a velmi citlivě 

reagovaly. V dolech začaly spontánní stávky.“147 J. Kádár potřeboval, aby doly opět začaly 

pracovat, protože už na mnoha místech musela být omezena dodávka elektrického proudu.  

  

                                                 
141 M. Blaive, 2001, s. 336 
142 S. Krušinský, V. Majevský. Kdo stál v čele kontrarevolučních band v Maďarsku. Rudé právo. 16.11.1956, 
roč. 37, č. 320, s. 3. 
143 ČTK. Z celého Maďarska docházejí zprávy o úsilí o plnou obnovu práce. Rudé právo. 20.11.1956, roč. 
37, č. 324, s. 4. 
144 tamtéž 
145 tamtéž 
146 C. Békés, J. M. Rainer, P. Germuska, 1997, s. 466 
147 tamtéž 
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11.2 Odsouzení a rozsudky smrti 

  

Svobodné slovo ve svém článku z 20. 11. doplnilo slova J. Kádára, který vyvrátil 

informaci, že by zatýkané osoby byly převáženy do Sovětského svazu. Podle prohlášení 

vlády byl „maďarským bezpečnostním a vojenským útvarům dán pokyn zjistit a 

zneškodnit lupiče, zločince, ozbrojené bandity i kontrarevolucionáře, kteří se snažili bránit 

obnovení zákonitého pořádku“.148 Osobám, kterým se vina neprokáže, budou propuštěny. 

Podle Kádára ale „ani jediná zajištěná osoba nebyla odvezena z území Maďarska“.149 

Záznam z 15. listopadu 1956 mluví ale o něčem jiném – náměstek ministra vnitra 

SSSR M. N. Holodkov píše ministru vnitra N. P. Dudorovovi zprávu s označením Top 

secret.150 V této zprávě Holodkov uvádí, že ho „soudruh Serov informoval o navýšení 

počtu ze 4000 na 5000 zatčených lidí“.151 Dále uvádí, že „15. listopadu 1956 dorazilo do 

vězení v Užhorodu 846 zatčených (mezi nimi 23 žen). (...) Mezi zatčenými byli i členové 

Maďarské strany pracujících, vojáci maďarské armády i mladí lidé, mezi nimiž i 68 

nezletilých osob narozených mezi lety 1939 a 1942 včetně 9 dívek.“152 

Mnoho lidí bylo zatčeno a postaveno před soud. Někteří se ani před soud nedostali 

a byli odsouzeni bez soudního procesu. O zadržených osobách po porážce povstání se 

zmiňuje i Eva Irmanová: „Přes 8 tisíc lidí bylo odsouzeno ke ztrátě svobody na více než 

jeden rok; počet odsouzených na kratší dobu, internovaných nebo držených bez rozsudku 

ve vazbě, byl mnohem větší. Na základě soudních rozsudků bylo od prosince 1956 do 

prosince 1961 popraveno více než 300 lidí. Stovky především mladých lidí deportovali 

Sověti do Sovětského svazu a mnoho zajatců bez rozsudku ihned popravili; během bojů 

zahynulo okolo dvaceti tisíc lidí.“153  

Noviny se k zatýkání vyjadřovaly pouze tak, že byli zatýkáni „zloději“ a 

„kontrarevolucionáři“. První článek, který informoval o rozsudku smrti, byl hájen tím, že 

odsouzené osoby byly zadrženy během vyhlášeného stanného práva (bylo vyhlášeno 10. 

listopadu), a proto mohly být tyto osoby souzeny: „Obžalovaný István Pappa neodevzdal 

střelné zbraně a dne 13. prosince byl přistižen, když střílel v blízkosti jedné továrny 

                                                 
148 Nesg. J. Kádár o vývoji událostí v Maďarské republice. Svobodné slovo. 20.11.1956, roč. XII, č. 281, s. 2. 
149 tamtéž 
150 Přísně tajné. 
151 C. Békés, M. Byrne, J. M. Rainer, 2002, s. 432 
152 tamtéž 
153 E. Irmanová, 1998, s. 39 
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v Köbanyi. Druhý obžalovaný, Rudolf Nauš, přechovával rovněž doma zbraně přes přísný 

zákaz. (...) Stanný soud odsoudil oba obžalované k trestu smrti. Obžalovaní požádali o 

milost. Soud postoupil jejich žádost k rozhodnutí presidiu Maďarské lidové republiky.“154 

Rudé právo taktéž vyvracelo informace zahraničního tisku, podle něhož „vynesly jen 

v Budapešti stanné soudy za týden 178 rozsudků smrti. Zpráva listu Daily Telegraph 

hovoří již o 260 případech rozsudků smrti.“155 Podle maďarských informací byly zatím 

podle stanného práva odsouzeny „jen“ tři osoby a stanné soudy prošetřily doposud 18 

případů. 

 Oficiální číslo o počtu mrtvých se objevilo 29. prosince – podle údajů z druhé části 

tzv. Bílé knihy156 bylo v době maďarských povstání usmrceno 1 692 osob.  

„V budapešťských nemocnicích bylo v době bojů ošetřováno na 6 700 raněných, z nichž 

670 zemřelo.“157 

 

  

11.3 Zatčení Imra Nagye 

 

Ještě 21. listopadu otisklo Rudé právo krátkou zprávu o jugoslávské pomoci 

Maďarsku. Kromě 200 tun rýže údajně Jugoslávie dodá „ještě jiné potraviny a stavební 

materiál“.158  

Další den, ve čtvrtek 22. listopadu, ale jugoslávský prezident J. B. Tito zradil Imra 

Nagye. Při obsazení Budapešti na počátku listopadu 1956  nabídl Tito I. Nagyovi útočiště 

na jugoslávském velvyslanectví. V polovině listopadu už ale jugoslávská vláda „přijala 

sovětský návrh, aby celá skupina azylantů (...) byla převezena do internace v Rumunsku, 

které iniciativně nabídlo svou pomoc“.159 (Tito ve svém projevu z 11. listopadu v Pule 

odsoudil činnost I. Nagye, čímž dal najevo, že se Nagy a jeho přívrženci nemohou na 

pomoc Jugoslávie dále spoléhat.)160 Imre Nagy byl tedy 22. listopadu odvezen do 

Rumunska do města Snagov. Ačkoli se János Kádár 25. listopadu zaručil za beztrestnost 

Nagye, ten byl, jak už jsem uvedla výše, rok a půl souzen a poté v červnu 1958 popraven.  

                                                 
154 ČTK. Dva rozsudky stanného soudu v Maďarsku. Rudé právo. 19.12.1956, roč. 37, č. 353, s. 4. 
155 ČTK. Lživé zprávy o stanných soudech. Rudé právo. 22.12.1956, roč. 37, č. 356, s. 4. 
156 Viz kapitola 12.2 
157 Nesg. Druhý díl maďarské „Bílé knihy“. Lidová demokracie. 28.12.1956, roč. XII, č. 313, s. 2. 
158 ČTK. V budapešťských závodech pokračuje práce. Rudé právo. 21.11.1956, roč. 37, č. 325, s. 6. 
159 E. Irmanová, 1998, s. 38 
160 tamtéž 
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Lidová demokracie informovala 24. listopadu na základě informace jugoslávské 

tiskové kanceláře TANJUG o návratu Imra Nagye domů z jugoslávského velvyslanectví 

v Budapešti. Podle článku „požádali Imre Nagy a další maďarští činitelé v době svého 

pobytu na jugoslávském velvyslanectví v Budapešti maďarskou vládu, aby jim dovolila 

odjet z Maďarska do jiného socialistického státu. Když byl získán souhlas Rumunské 

lidové republiky, odjel Imre Nagy a další do Rumunska“.161 

  

 

11.4 Protestní stávka  

 

Dne 21. listopadu vyzval CDVVB162 (Centrální dělnický výbor Velké Budapešti) 

k dvoudenní protestní stávce. (Dne 23. 11. Kádárova vláda oficiálně uznala CDVVB jako 

partnera pro vyjednávání. CDVVB vyzvala Maďary k návratu do práce. O dva dny později 

bylo jednání mezi CDVVB a členy vlády v parlamentu přerušeno – jednání přešlo v 

násilné potyčky.)163 

O této 48hodinové stávce informovalo Rudé právo dne 24. listopadu s tím, že 

„avšak hned po výzvě se ukázalo, že mnoho dělníků nesouhlasí s tímto postupem 

budapešťské prozatímní dělnické rady, který rozhodně nesměřoval k rychlé obnově situace 

v zemi“.164  

 

 

12. Potlačení posledních pokusů o stávku a pomalý 

nástup normalizace  

 

Poslední listopadový den se v novinách objevila zpráva o nařízení všeobecné 

amnestie. Podle presidia Maďarské lidové republiky se tato amnestie vztahuje „na všechny 

občany MLR, kteří po 23. říjnu opustili Maďarsko a odjeli do zahraničí“165 a pokud se tyto 

osoby vrátí do 31. března 1957. E. Irmanová uvádí, že po maďarském povstání „více než 

                                                 
161 TANJUG. Imre Nagy opustil velvyslanectví. Lidová demokracie. 24.11.1956, roč. XII, č. 285, s. 2. 
162 CDVVB byl založen 14.11.1956 na zasedání v továrně na žárovky Egyesült Izzó. Delegace CDVVB toho 
večera vyjednávala se zástupci Kádárovy vlády v parlamentu. 
163 Zdroj: http://www.praguecoldwar.cz/madarsko_1956_2006_chronologie.htm 
164 ČTK. Maďarský lid usiluje o rychlou obnovu. Rudé právo. 24.11.1956, roč. 37, č. 328, s. 6.   
165 ČTK. Nařízení presidia Maďarské lidové republiky o všeobecné amnestii. Rudé právo. 30.11.1956, roč. 
37, č. 334, s. 6. 
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200 tisíc lidí emigrovalo na Západ – značná část jich odešla právě ze strachu před 

represemi“.166  

Mezi 2. a 5. prosincem zasedal prozatímní výkonný výbor Maďarské socialistické 

dělnické strany, „na závěr zasedání byla schválena deklarace o maďarských událostech“.167 

V této deklaraci jsou podzimní události v Maďarsku jednoznačně označeny jako 

kontrarevoluční. Rákosi a Gerö zde byli taktéž kritizováni za to, že již roku 1948 sešli 

z cesty a porušovali socialistické zákony. 

 Dne 5. prosince vydala maďarská vláda usnesení, podle něhož se ruší revoluční 

výbory. Jejich činnost byla dána nařízením vlády z 9. 11. 1956. Informace o tomto 

usnesení vyšla ve čtvrtek 6. 12., ve které stojí, že revoluční výbory „brzdí činnost 

zákonných orgánů, jež jsou oprávněny činit opatření“ a že „podle dosavadních zkušeností 

nevyvíjejí revoluční výbory pro veřejnost žádnou významnou činnost“168 a z tohoto 

důvodu vláda revoluční výbory ruší. 

  

V Maďarsku se podle všech deníků vrací do života klid, v reálu situace vypadala 

přece jen ještě trochu neklidně. Například v úterý 4. 12. se na Náměstí hrdinů sešlo několik 

tisíc žen, aby položily květiny ke hrobu Neznámého vojína. O den později kladly květiny 

k pomníku Sándora Petöfiho (básník), zde zasáhli sovětští vojáci. Bouře byly také na 

studentských kolejích – demonstrovalo se proti násilným deportacím studentů. Té noci 

bylo zatčeno asi 200 členů z řad inteligence a z dělnických výborů. Dne 8. prosince ve 

městě Salgótarján probíhala demonstrace, kterou rozehnaly sovětské jednotky a 

bezpečnostní síly palbou do davu – po deseti minutách zemřelo 52 lidí a 150 jich bylo 

zraněno.169 

 

 

12.1 Obvinění Západu z příprav kontrarevoluce 

 

Noviny se v těchto dnech ve svých článcích zabývají problémem, že 

„kontrarevoluce“ byla připravena již několik dní dopředu a kdo za ní stál. Například 

                                                 
166 E. Irmanová, 1998, s. 39 
167 ČTK. Zasedání prozatímního výkonného výboru Maďarské socialistické dělnické strany. Rudé právo. 
9.12.1956, roč. 37, č. 343, s. 7. 
168 Nesg. Usnesení maďarské vlády. Lidová demokracie. 6.12.1956, roč. XII, č. 295, s. 2. 
169 Informace převzaty z http://www.praguecoldwar.cz/madarsko_1956_2006_chronologie.htm dne 30. 4. 
2009 ve 14:30 hodin. 



 47

Svobodné slovo cituje německý hamburský list „Die andere Zeitung“, podle něhož má 

„hnutí hungaristů těžiště v západním Německu a Rakousku“ a tyto kruhy spolupracují  

„s neofašistickým „Evropským sociálním hnutím“, které zakládá východoevropské 

emigrantské vojenské sbory“.170 

Hovoří se v nich také o zatýkání osob, ale jen těch, které podporují 

„kontrarevolucionáře“, stávky a ozbrojené střety. Proti těmto osobám zasáhla policie: 

„Aby nedošlo k chaosu a k novému krveprolití, zatklo budapešťské policejní ředitelství 

v hlavním městě řadu osob podezřelých z kontrarevoluční činnosti.“171 

 

 

12.2 Sčítání škod a mrtvých 

 

 Již po 4. listopadu se objevovaly zprávy o vraždách, odhadoval se počet mrtvých. 

První sčítání škod se uskutečnilo ale až o měsíc později – v novinách se ale objevily jen 

údaje o hmotných škodách. O padlých a mrtvých zde žádné konkrétní číslo nepadlo. 

„Podle předběžného hlášení bytové správy bylo poškozeno asi 40 000 bytů, 2 207 bytů je 

zcela zničeno, 16 117 bytů je možno ještě zachránit. (...) Bez přístřeší zůstalo 4 860 rodin, 

z nichž asi 3 800 se podařilo umístit v místnostech veřejných organisací a 

v kancelářích,“172 píše v neděli 9. prosince Lidová demokracie.  

 

 

12.3 Generální stávka a rozpuštění dělnických výborů 

 

Konec dělnických výborů, které podporovaly povstání v Maďarsku, začal 

zatýkáním jejich čelních představitelů. Z tohoto důvodu „svolal Centrální dělnický výbor 

Velké Budapešti tajnou schůzku, na kterou byli také pozváni zástupci venkovských rad. Na 

tomto setkání byla dohodnuta 48hodinová stávka ve dnech 11. – 12. prosince. Vláda, 

informovaná svými donašeči, rapidně zasáhla a v neděli ráno 9. prosince zatkla vůdce 

Centrálního dělnického výboru Velké Budapešti.“173 Toho dne (9. 12.) vláda postavila 

                                                 
170 ČTK. V Budapešti pokračují obnovovací práce. Svobodné slovo. 1.12.1956, roč. XII, č. 291, s. 2. 
171 ČTK. Dělníci obětavě pracují, aby překonali těžkosti. Rudé právo. 8.12.1956, roč. 37, č. 342, s. 3.   
172 Nesg. Souhrnná zpráva o škodách v Budapešti. Lidová demokracie. 9.12.1956, roč. XII, č. 298, s. 2. 
173 P. E. Zinner, 1962, s. 345 
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CDVVB mimo zákon – její delegáti byli zatčeni budově odborů. Ti, co zatčeni nebyli, 

odjížděli do provinčních měst s výzvou ke stávce. 

Ačkoli byl CDVVB rozpuštěn, stávka se přesto konala. Začala dne 11. prosince. 

Zastavila se průmyslová produkce i doprava (veřejná a železniční). „Jako odpověď 

vyhlašuje Kádárova vláda výjimečný stav a nařizuje rozpuštění dělnických výborů. 

Vedoucí CDVVB Sándor Bali a Sándor Rácz byli zatčeni v budově parlamentu, kam 

přijeli na jednání s Kádárem.“174 (Ačkoli jim byla zaručena bezpečnost.) Rozpuštěn byl i 

Revoluční výbor intelektuálů, který byl založen dne 28. 10. 1956. 

 Stávka i dělnické výbory podporující stávku byly negativně hodnoceny v českých 

denících: „Hazardérský čin bývalé budapešťské dělnické rady, která se ukázala povolnou 

loutkou v nechutné hře imperialistických kruhů, se setkal s nesouhlasem u mnohých 

dělnických rad jednotlivých závodů. (...) Ve společném vyhlášení odsuzují [prokádárovské 

dělnické rady] stávku a vyzývají všechny závody v zemi, aby je v práci následovaly. (...) 

Úterní nástup do práce a chod celé řady podniků země ukázaly, že reakční plán na 

generální stávku nevyšel.“175 A nechyběl ani popis dění: „V četných případech se 

teroristické skupiny snažily narušovat dopravu a ozbrojené fašistické živly bránily ve 

vstupu do továren dělníkům, kteří uposlechli výzvy vlády a chtěli nastoupit do práce. Před 

závodem »MÁVAG« teroristé převrátili trolejbus a v Ujpesti vůz pouliční dráhy. Na 

některých místech byli dělníci fašistickými živly teroristicky donuceni opustit závody. Na 

okružní třídě Hungaria vhodili teroristé do pekárny granát.“176 Stávka byla po dvou dnech 

potlačena. 

 

 

12.4 Bílá kniha 

 

Vládou byla vydána tzv. Bílá kniha, která popisovala události v Maďarsku. Tato 

provládní kniha se stavěla k událostem v Maďarsku jako ke kontrarevoluci.  

V Bílé knize byly fotografie z říjnových dnů, očité výpovědi svědků, ale také jména 

lidí, kteří v čele povstání stáli. Pro ukázku uvádím záznam výpovědi 16letého chlapce: 

„Byl jsem přidělen k jistému kapitánovi v civilu a chodili jsme na udané adresy likvidovat 

                                                 
174 ADAMEC, Jan. Pražský web pro studenou válku [online]. c2002-2006 , poslední aktualizace 13.5.2006 
[cit. 2009-05-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.praguecoldwar.cz/madarsko_1956_2006_chronologie.htm>. 
175 Nesg. Uvědomělí dělníci odsuzují reakční machinace. Rudé právo. 12.12.1956, roč. 37, č. 346, s. 6.   
176 ČTK. Pokusy vyvolat stávku v Maďarsku ztroskotaly. Svobodné slovo. 12.12.1956, roč. XII, č. 300, s. 2. 
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příslušníky ÁVH a komunisty. Při jedné příležitosti jsme odešli do III. poschodí jistého 

domu vedle hotelu Royal. Kapitán nám řekl, že jdeme k jednomu příslušníkovi ÁVH. 

Našli jsme ho doma ve společnosti manželky a šestileté dcerušky. Kapitán nejprve zbil 

příslušníka ÁVH, vytrhl mu uši a nůžkami mu uřízl nos. Potom pustil do něho dávku 

z automatické pistole.“177 Manželku i dceru podle jeho výpovědi také zabili.  

V Bílé knize jsou popsány i články zahraničních novin. Z nich vyplývá (podle 

údajů z Bílé knihy), že zahraniční státy o „kontrarevoluci“ věděly a navíc ji podporovaly. 

 

 

12.5 Hospodářská obnova 

 

Od poloviny prosince se v novinách objevují zprávy o pacifikaci pořádku ve 

městech i na venkově, obnovuje se práce. Několik málo článků se dotklo tématu rozsudků 

smrti nad odsouzenými. Dne 28. 12. se sešel Svaz spisovatelů, o něm ale žádný deník 

neinformoval. 

Nejčastěji rozebíraným tématem, spolu s potíráním kontrarevoluce, až do konce 

prosince 1956 byla obnova hospodářského systému Maďarska. János Kádár uvedl, že se 

země nachází v hospodářských potížích kvůli povodni, která Maďarsko ten rok zasáhla, ale 

také kvůli povstání. Podle něj tím „bylo ztraceno asi 5 – 6 týdnů produkce. Dřívější obtíže 

se zmnohonásobily, zejména pociťujeme nedostatek uhlí a energie. Přesto soudíme, že tyto 

obtíže překonáme.“178  

Do Maďarska proudí pomoc z ostatních států v podobě potravin i stavebního 

materiálu na obnovu země. 

 

 

12.6 Vánoční Budapešť 

 

V období vánočních svátků byla podle deníků atmosféra v Maďarsku klidná. 

„Velkou radost měly z husté sněhové pokrývky budapešťské děti. (...) Od rána až do 

poledne byl v budapešťských obchodech a tržnicích živý předvánoční ruch, který se na 

                                                 
177 Nesg. Z maďarské Bílé knihy: Jak řádila kontrarevoluce v Maďarsku. Rudé právo. 15.12.1956, roč. 37, č. 
349, s. 3.   
178 Nesg. Ministerský předseda J. Kádár o situaci v Maďarsku. Svobodné slovo. 20.12.1956, roč. XII, č. 307, 
s. 2. 
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mnoha místech neobešel bez čekání a front. Trhy byly hojně zásobeny masem, drůbeží, 

zeleninou, jablky a ořechy.“179 

 

 

 

13. Postoj západních mocností a OSN a suezská krize  

 
Maďarskou otázkou se zabývala i OSN, proti čemuž se postavil Sovětský svaz. 

Podle něj vstoupily sovětské jednotky do Maďarska oprávněně, a to na základě Varšavské 

smlouvy z roku 1955. Mluvčí státního oddělení USA White prohlásil, že Tibor Zador (1. 

tajemník maďarské mise v USA) řekl, že postup sovětských ozbrojených sil je „naprosto 

zákonný a v souladu s Varšavskou smlouvou“. Dodal, že „není důvodu, aby OSN 

projednávala situaci v Maďarsku“.180 V úterý 30. října proběhlo jednání Rady bezpečnosti 

OSN ohledně maďarské otázky. USA, Velká Británie a Francie podaly žádost o zařazení 

problému v Maďarsku na jednací pořad RB OSN. Stálý maďarský delegát u OSN Péter 

Kos jménem maďarské vlády proti tomu ostře protestoval – to, že sovětská vojska přijela 

na pomoc maďarskému lidu na žádost maďarské vlády, a to v rámci Varšavské smlouvy, 

považoval za výlučně vnitřní maďarskou záležitost. Sovětský delegát Sobolev prohlásil, že 

by zařazení maďarské otázky na program RB OSN bylo porušením zásad Charty OSN. 

Podle Soboleva jednala maďarská vláda „v plném souladu s článkem 4 mírové smlouvy, 

podle něhož se Maďarsko zavázalo netrpět existenci a činnost organisací fašistického 

směru“.181 O tom, zda bude Rada bezpečnosti OSN o situaci v Maďarsku jednat, rozhodlo 

hlasování, které skončilo odsouhlasením jednání o maďarské otázce většinou hlasů. 

V neděli 11. 11. píše Rudé právo o pokračování projednávání maďarské otázky 

Valným shromážděním OSN. Maďarský delegát Szabó na tomto jednání připomněl, že tato 

věc spadá výhradně pod vládu MLR. Pak se hlasovalo o zákonnosti maďarské otázky: 

„Nezákonná americká resoluce byla přijata poměrem hlasů: 53 pro, 9 proti, 8 delegací se 

hlasování zdrželo.“182 

                                                 
179 Nesg. Maďarská vláda připravuje program. K hospodářské a zásobovací situaci. Svobodné slovo. 
25.12.1956, roč. XII, č. 312, s. 2. 
180 Nesg. Státní departement USA k situaci v Maďarsku. Svobodné slovo. 28.10.1956, roč. XII, č. 261, s. 2. 
181 ČTK. Jednání Rady bezpečnosti o Maďarsku: sovětský delegát ostře odsuzuje návrh západních mocností. 
Svobodné slovo. 30.10.1956, roč. XII, č. 262, s. 2. 
182 Nesg. Tzv. maďarská otázka nepatří na pořad řádného Valného shromáždění OSN. Rudé právo. 
11.11.1956, roč. 37, č. 315, s. 5.  
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V té době probíhala tzv. suezská krize. Egyptský prezident Gamal Abdul Násir 

znárodnil 26. července 1956 Suezský průplav, čímž pobouřil západní Evropu – tímto 

místem procházely dvě třetiny ropy spotřebované západní Evropou. Pobouřeny byly 

hlavně tři státy – Francie, Velká Británie a Izrael. „Francie a Británie měly však své vlastní 

důvody – jako tehdy stále ještě koloniální velmoci – měly své zájmy zejména v Africe, a k 

tomu potřebovaly Suezský průplav. Izrael měl zájmy zcela jiného druhu – chtěl oslabit 

nejsilnější arabský stát, z něhož na izraelské území pronikaly nebezpečné záškodnické 

skupiny.“183 Tyto země vypracovaly „tajný plán, který začal platit od 29. října 1956 a který 

nesl název „Operace mušketýr“.184 Válka začala dne 29. října 1956, tedy v období, kdy 

v Maďarsku byly nepokoje „v plném proudu“. Postoj USA se snažil být nestranný – 

někteří historikové se domnívají, že americký prezident Eisenhower „se domníval, že v 

době sovětské okupace Maďarska, ke které došlo jen pár dní po vypuknutí suezské krize, 

musejí Spojené státy působit nestranně. Tedy za agresivní politiku kritizovat nejen 

Moskvu, ale i západoevropské země. Důsledkem toho bylo, že se Západ, uprostřed studené 

války a v době sovětské expanze na několika kontinentech, začal drobit a tříštit svoje 

síly.“185 Krize byla ukončena 6. listopadu 1956 – Sovětský svaz dal Velké Británii a 

Francii ultimátum, Moskva totiž vyhrožovala atomovou válkou.186 

 USA byly však českými novinami vnímány jako stát, který chce pouze zastínit 

otázku suezské krize tzv. „Maďarskou otázkou“, a proto byla jednání o situaci v Maďarsku 

dána na program jednání OSN. „Aby však odvedly [Velká Británie, Francie, Izrael] 

pozornost od vážné situace na Blízkém Východě, použily znovu manévrů. Proto dále 

naléhaly, aby na pořad Valného shromáždění byla zařazena tzv. „otázka situace 

v Maďarsku“, třebaže její projednávání znamená vměšování do vnitřních záležitostí 

Maďarska a odporuje Chartě OSN. (...) Zařazení otázky Maďarska na pořad jednání 

Valného shromáždění má zjevně vytvořit kouřovou clonu, která by odvedla pozornost 

OSN i světové veřejnosti od brutální agrese Velké Británie, Francie a Izraele proti 

Egyptu.“187 Proti projednávání „Maďarské otázky“ v rámci OSN se postavil i předseda 

vlády Viliam Široký a zároveň obhájil sovětskou intervenci: „Pomoc jednotek Sovětské 

                                                 
183 FINGERLAND, Jan. Český rozhlas 6 – Suezská krize [online]. c2000-2009 [cit. 2009-05-10]. Dostupný z 
WWW: <http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/289897>. 
184 E. Wolfrum, 2007, s. 39 
185 tamtéž 
186 tamtéž 
187 Nesg. Druhá schůze Valného shromáždění. Lidová demokracie. 15.11.1956, roč. XII, č. 277, s. 2. 



 52

armády byla tedy [v zájmu bezpečnosti sousedů Maďarska] v plném souladu se zásadami a 

cíli Charty Organisace spojených národů.“188 

 Ačkoli se v mnoha článcích Rudého práva, Svobodného slova i Lidové demokracie 

objevovalo tvrzení o podpoře povstání ze strany Západu, reálné pomoci se Maďarsko 

nedočkalo, i když bylo ze strany Západu naznačeno, že Maďarsko ve svém boji samotné 

nenechá. 

 

 

14. XVI. letní olympijské hry v Melbourne 

 

 V roce 1956 se uskutečnila olympiáda v australském městě Melbourne, začala 

netradičně až na podzim – 22. listopadu. Třebaže se jí zúčastnilo 72 zemí z celého světa, 

některé země svou účast vynechaly: „Do Melbourne nepřijely výpravy Egypta, Iráku a 

Libanonu na protest proti izraelské anexi průplavu v Suezu a také Švýcaři, Španělé a 

Nizozemci, kteří protestovali proti sovětské okupaci Maďarska.“189 Napětí bylo i mezi 

sportovci – předčasně musel být ukončen zápas ve vodním pólu kvůli potyčce hráčů 

Maďarska a Sovětského svazu. Domů se odmítlo vrátit 45 členů maďarské olympijské 

výpravy. 

 Také noviny popisují napjatou mezinárodní situaci na olympiádě: „Tento vývoj 

událostí se promítl i do předolympijských dnů. Byla otřesena důvěra jednoho sportovce 

v druhého a narušena spolupráce. (...) Zejména proti maďarským sportovcům, ale i 

sovětským, našim a dalším byly organisovány provokace právě těmi, kteří si dali do 

vývěsního štítu heslo: „Politika do sportu nepatří.“ (...) Avšak společné soužití sportovců 

již brzo poté odstranilo překážky, stojící v cestě dorozumění.“190 V závěru autor článku 

popisuje dění na olympiádě jako utkání v přátelském duchu. V období listopad – prosinec 

1956, kdy olympijské hry probíhaly, se o všech sportovcích, včetně maďarských, novinové 

články vyjadřovaly neutrálně nebo pochvalně. Celkem se Maďarsko umístilo na 4. 

místě.191 

                                                 
188 Viliam Široký. Půjdeme dále cestou socialistického budování a boje za mír: Pomoc sovětských jednotek 
byla správná a nutná. Rudé právo. 2.12.1956, roč. 37, č. 336, s. 2.  
189 Olympic.cz : OH Melbourne 1956 [online]. c2007 [cit. 2009-05-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.olympic.cz/index.php?clanek=43&jazyk=cz>. 
190 Miroslav Motl. Kruhy, které znamenají přátelství. Rudé právo. 9.12.1956, roč. 37, č. 343, s. 8.  
191 Umístění: 1. SSSR, 2. USA, 3. Austrálie, 4. Maďarsko. ČSR skončila na 15. místě dle počtu získaných 
medailí. Získali jsem jednu zlatou (O. Fikotová), čtyři stříbrné (Otakar Hořínek, Ladislav Fouček, Václav 
Machek, Eva Bosáková) a jednu bronzovou medaili (Jiří Skobla). 
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15. Počátek „kádárismu“  

 
Kádárova vláda převzala chod země a musela začít obnovovat její životaschopnost. 

Ta totiž „ztratila jednu čtvrtinu ročního důchodu, ztráty na životech byly oficiálně 

vyčísleny na jeden až dva tisíce osob (bez ztrát Sovětské armády). (...) Desetitisíce lidí 

byly ve vězení a sto až dvě stě tisíc lidí emigrovalo.“192 Také kvůli účasti na povstáních 

studenti nemohli dál studovat, lidé ztráceli svou práci a byli přesouváni na pracovní pozice 

daleko nižší, než na kterých pracovali do podzimu 1956.  

Po uklidnění situace v zemi nastalo období, kterému se říká „kádárismus“ a které 

bychom mohli zhruba přirovnat k československým 70. létům a období „normalizace“. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
192 M. Hájek, 1990, s. 259-260  
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Závěr 

 

Na předchozích stránkách jsem se pokusila nastínit kritické období jedné země, 

která se nacházela v sovětském područí. To také mělo vliv na události, které v Maďarsku 

v roce 1956 proběhly. Situaci před více než padesáti lety jsem porovnávala se třemi 

českými deníky, které tehdy o probíhajících událostech informovaly československou 

veřejnost. Protože ale i my jsme byli ve sféře Sovětského svazu, naše mediální zákony 

určovaly jednostranný pohled na věc a periodika tak reflektovala maďarské povstání 

s jednostrannou prosovětsky orientovanou propagandou. 

Již po druhé světové válce, když se začínaly formovat politické strany, se 

komunisté dostali v Maďarsku k moci za nedemokratických okolností. Moc v rukách 

maďarských čelních přestavitelů byla řízena z Kremlu, což se následně odrazilo i na 

maďarském povstání a jeho potlačení.  

Prapočátek povstání podle mě začal klíčit v roce 1953, kdy zemřel J. V. Stalin. O tři 

roky později na XX. sjezdu KSSS provedl Nikita Chruščov kritiku této „modly“ 

sovětského režimu, což vyvolalo reakce v Polsku a o necelého tři čtvrtě roku později od 

kritiky kultu osobnosti se uvolnění poměrů promítlo i v Maďarsku. 

Dne 6. října se lidé vypravili do budapešťských ulic kvůli pietnímu pohřbu László 

Rajka, který se stal obětí politických procesů. Tuto událost české deníky (mnou sledované 

Rudé právo, Svobodné slovo a Lidová demokracie v období říjen až prosinec 1956) 

hodnotily tak, že pohřeb byl vypraven „nevinně odsouzeným“ a následně rehabilitovaným 

členům MSP. Tohoto pohřbu se účastnil i Imre Nagy, který následně provedl částečnou 

sebekritiku, čímž mu bylo navráceno členství ve straně a on posléze stanul v čele 

Maďarska. O tomto dění informovala naše periodika informativním tónem bez hlubších 

komentářů. Vinu na vyloučení I. Nagye ze strany přiřkla Rákosimu a jeho vládě. 

Obrat o sto osmdesát stupňů, co se týče komentování událostí v Maďarsku 

sledovanými periodiky, nastal po 23. říjnu, kdy v hlavním městě Maďarska propukly 

nepokoje. Již od první chvíle komentovaly noviny tyto události jako „kontrarevoluční“. 

V článcích nechyběl ani popis atmosféry povstaleckého Maďarska, kde docházelo ke 

střelbě, mnoho lidí zahynulo, byli lynčováni komunisté a příslušníci nenáviděných 

bezpečnostních složek. Krvavý průběh povstání byl dán za vinu povstalcům, kterým 

noviny přiřkly nálepku „fašistických živlů“, „horthyovských spiklenců“, „vrahů“ apod. Po 

vpádu sovětských vojsk byla vina dána i vládě Imra Nagye, která obnovila pluralitní 
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systém stran a chtěla vystoupit z Varšavské smlouvy. Všechna tři periodika naopak uvítala 

a obhajovala zásah sovětských jednotek a v článcích byly uveřejňovány reakce našich 

občanů, kteří se postavili za intervenci vojsk a za potlačení povstání.  

Následovala politická změna, Imre Nagy se ukrýval na jugoslávském 

velvyslanectví až do svého zatčení 22. listopadu, do jeho funkce předsedy vlády byl zvolen 

János Kádár. Ten se postaral o pacifikaci posledních pokusů o vzpouru či o generální 

stávku. Ačkoli v Maďarsku ještě boje nějakou dobu pokračovaly, síly povstalců slábly. 

Bylo zatčeno, odsouzeno k vězení a popraveno mnoho osob, mnoho lidí bylo taktéž 

posláno do Sovětského svazu do táborů, ačkoli tuto informaci maďarská vláda nepotvrdila 

a naopak ji ze všech sil vyvracovala – tento postoj vlády byl v denících otištěn vícekrát.  

V prosinci byla potlačena generální stávka a zatčeni čelní představitelé dělnického 

výboru, který tuto stávku vyvolal. Tyto „antikádárovské“ výbory byly vyhláškou vlády 

zrušeny, platilo stanné právo. 

Pomoc ze Západu nepřišla. Zaprvé se západní svět zaobíral suezskou krizí, zadruhé 

by jakákoli pomoc Maďarsku zřejmě nebyla politicky možná z důvodu možného 

vypuknutí válečného stavu mezi Západem a Východem, myšlenka jen několik let po 

ukončení války děsivá. „Maďarská otázka“ byla projednávána na jednání Valného 

shromáždění OSN, u toho ale také zůstalo. 

 

Ke zpracování bakalářské práce jsem použila metodu historické srovnávací 

analýzy. Kromě použitých článků ze tří periodik (Rudé právo, Svobodné slovo, Lidová 

demokracie) jsem vycházela z literatury, která popisuje dění v Maďarsku bez agitačního 

tónu, jaký byl použit právě v citovaných článcích. A navíc většina těchto knih vyšla až po 

roce 1989. Tím jsem se snažila dojít pokud možno k co nejobjektivnějším faktům, které 

popisovaly události v Maďarsku tak, jak opravdu probíhaly, včetně jednání se Sovětským 

svazem, činů vlády atd. Rozkol mezi tím, co jsem se dočetla v tehdejších novinách a mezi 

tím, co bylo napsáno v knihách, byl veliký v určité oblasti. Novinové články záměrně 

popisovaly události tak, že se čtenář po jejich přečtení a bez hlubšího hloubání musel zastat 

sovětského vpádu a potlačení revoluce. V novinách byly ale na druhou stranu důležité 

informace, bez kterých bychom si nemohli udělat obrázek o tom, jak průběh povstání 

probíhal. Odmyslíme-li si politický podtext, reportáže popisovaly skutečné události. Tedy 

to, že docházelo k vraždám, a to dost krutým. Že bylo povražděno mnoho lidí, ať už 

civilistů nebo policistů. Že bylo rozbito mnoho obytných domů a lidé neměli kde bydlet. 

Že byl nedostatek potravin. Že se blížil strach z přicházející zimy. Že... 
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Nedá se však popřít silná agitace a propaganda vyšlých článků. Existoval zde jen 

jeden názor, diskuse nebo názor schvalující maďarské povstání nepřipadal v úvahu. A tato 

jednostrannost měla rozhodně vliv na čtenáře. Díky odborné literatuře jsem mohla tudíž 

zjistit, že informace podávané novinami byly jednosměrně zainteresované a zkreslené. 

Svobodné slovo, Lidová demokracie i Rudé právo přinášely informace často 

převzaté z ČTK. Na tento zdroj nejvíce odkazovalo Rudé právo, nejméně pak Lidová 

demokracie (v potaz beru pouze ty články, které jsem ve své bakalářské práci použila).  

V Rudém právu se navíc hojně, zvláště po sovětském vpádu vojsk, objevovaly komentáře, 

očité výpovědi svědků nebo přepisy článků z moskevského deníku Pravda. Neměnilo se 

však nic na tom, že komentáře, stejně jako zprávy, byly jednosměrně zaujaté. Ba naopak 

bylo v komentářích jednoznačné odsouzení maďarského povstání slovně a argumentačně 

posilováno.  

 

Deníky jsem od ledna 1957 nesledovala. Z literatury jsem však vyčetla, že po 

nástupu Kádára a po potlačení poslední vzpoury se situace v zemi utužila, byla nastolena 

tzv. „éra kádárismu“. Ta by se dala přirovnat k našim 70. létům a období tzv. normalizace. 

Tu si o několik let později zažili i naši občané po obdobném, ačkoli ne tak krvavém a 

běsivém povstání v roce 1968.  
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Resumé 

 

Povstání v Maďarsku roku 1956 předcházela složitá politická mezinárodní situace. 

Roku 1953 zemřel Stalin, o tři roky později došlo na XX. sjezdu KSSS k jeho kritice a tím 

i k částečnému uvolnění atmosféry. To se projevilo jak v Polsku při povstání poznaňských 

dělníků v červnu 1956, tak následně i v Maďarsku na podzim téhož roku.  

 Zprvu nevelké povstání se záhy přeměnilo v revoluci (podle tehdejších deníků v 

„kontrarevoluci“), došlo k politické změně v maďarské vládě, kdy byl do čela postaven 

reformní komunista Imre Nagy. Povstání však nemělo dlouhého trvání – počátkem 

listopadu bylo potlačeno vpádem sovětských vojsk, povstalci byli zatčeni, odsouzeni, 

popraveni, do čela státu se opět postavil prokremelský politik. 

 Velký rozdíl při sledování průběhu událostí byl mezi oficiální literaturou a tím, jak 

se vyjadřovaly mnou sledované noviny (Rudé právo, Svobodné slovo a Lidová demokracie 

v období říjen až prosinec 1956). Konkrétní popisy událostí byly podobné, tedy popisy 

vraždění, zničených domů, strachu apod. Rozchod informací byl ale značný v oblasti 

politiky – zatímco byl v tištěných periodikách jednoznačně hájen „prokremelský“ postup, 

literatura poukazovala na to, co se v novinách (a ani jinde) nezveřejňovalo. 

 Noviny od počátku povstání propagovaly jedinou cestu, a to sovětskou intervenci a 

potlačení vzpoury, což se následně povedlo a v Maďarsku opět došlo k utužení stavu. 

  

 
 
Summary 

 

The Hungarian uprising in 1956 was preceded by a very difficult international 

political situation. In 1953 Stalin died, three years after, during the 20th congress of the 

CPSU (Communist Party of the Soviet Union) The congress was used by N. Khrushchev to 

voice his criticism of Stalin and because of this, the atmosphere was very divided. The 

emergence of disengagement became evident in Poland in June 1956 and then in Hungary 

in autumn the same year. 

A small uprising changed to revolution (or according to many of the daily 

newspapers from 1956 to "counterrevolution“). The Hungarian government had changed – 

the reforming comrade Imre Nagy had been put at its head. But the uprising would not last 
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long. At the beginning of November it was violently repressed by the Soviet army. Rebels 

were arrested, convicted and many of them would eventually face executution. 

  My research examines the differences between the official literature and the 

contemporary newspapers coverage (Rudé právo, Svobodné slovo and Lidová demokracie) 

from October to December of 1956. Essentially the concrete description of murder, the 

destruction of houses and the general atmosphere of fear was quite similar. But the 

information was different in terms of how it was used to express political points of view. In 

the newspapers the attitude was definitely on the side of Kremlin, thanks to the available 

literature I could find information which wasn’t public in the newspapers. All three 

newspapers were from the beginning on the Kremlin´s side and said yes to the Soviet 

intervention. After that, the Soviet hold on Hungary was again strengthened. 
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Příloha č. 3: Rešerše článků /řazeno chronologicky/ (rešerše) 

�esg. Plavecké vteřiny před Melbourne. Lidová demokracie. 3.10.1956, roč. XII, č. 
238. s. 4. 
Článek má několik částí, ve kterých jsou popsány jednotlivé výsledky a šance na úspěch 
plavců ze všech zemí, které se následně zúčastní olympiády v Melbourne. 
 
�esg. V Budapešti vypraven pietní pohřeb Laszló Rajkovi. Svobodné slovo. 9.10.1956, 
roč. XII, č. 244, s. 2. 
V článku se doslova píše o pietním pohřbu nevinně odsouzeným a rehabilitovaným 
činitelům Maďarské strany pracujících, a to konkrétně bývalému členu politického byra 
ÚV MSP Laszló Rajkovi, členům ÚV generálplukovníku György Pálffymu a Tiboru 
Szönyiovi a bývalému náměstku vedoucího oddělení ÚV MSP Andrási Szalaiovi.  
 
ČTK. Usnesení politbyra ÚV Maďarské strany pracujících. Rudé právo. 16.10.1956, 
roč. 37, č. 289, s. 3. 
Zde je uveden článek převzatý z maďarského listu »Szabad Nép«, který uveřejnil 14. října 
usnesení politického byra ÚV MSP, jež bylo přijato po projednání dopisu Imra Nagye - 
v tomto dopise žádal Imre Nagy Ústřední výbor strany o navrácení členství ve straně a 
provedl částečnou sebekritiku. ÚV MSP zrušilo usnesení z listopadu z roku 1955, kdy 
sehrála roli zaujatost Rákosiho. Členství bylo I. Nagyovi navráceno. Jako zdroj je zde 
uvedena ČTK.  
 
�esg. Delegace Maďarské strany pracujících v Bělehradě. Svobodné slovo. 16.10.1956, 
roč. XII, č. 250, s. 2. 
Zde se píše, že do Bělehradu odjeli někteří členové MSP. V čele této delegace jel 1. 
tajemník ÚV MSP Ernö Gerö, mezi dalšími delegáty byli A. Hegedüs, A. Apró, J. Kádár, 
I. Kovács. 
 
�esg. Jednání v Bělehradě zahájeno. Lidová demokracie. 17.10.1956, roč. XII, č. 251, 
s. 2.  
Jde o krátkou zprávu o jednání mezi zástupci Svazu komunistů Jugoslávie (v čele s 
generálním tajemníkem Josipem Brozem Titem) a MSP (v čele s Ernöm Geröm). 
 
�esg. Pojede Tito v čele jugoslávské delegace do Maďarska? Svobodné slovo. 
18.10.1956, roč. XII, č. 252, s. 2. 
Článek pojednává o výměně poznatků, prohloubení poznávání druhé země, má také dojít k 
zásadní shodě o uzavření široké kulturní dohody.  
 
�esg. Jednání v Bělehradě pokračují. Lidová demokracie. 19.10.1956, roč. XII, č. 253, 
s. 2. 
T. A. Rankovič, zástupce tiskové agentury, zde uvedl, že Maďarská strana pracujících 
vyslovila přání, aby do Jugoslávie mohla vyslat další delegaci. Ta by se podrobněji 
zabývala studiem jugoslávského hospodářského systému.  
 
�esg. Maďarsko se nezúčastní. Lidová demokracie. 20.10.1956, roč. XII, č. 254, s. 2. 
V tomto článku oznámil mluvčí maďarského ministerstva zahraničních věcí, že maďarská 
vláda nevyšle zvláštní delegaci na americké volby. Maďarská vláda pokládá volby za čistě 
vnitřní věc USA. Mluvčí dále prohlásil, že nic nestojí v cestě obnovení diplomatických 
styků mezi Maďarskem a Japonskem. 
 



  
 

TA�JUG. Jednání na základě plné důvěry. Lidová demokracie. 24.10.1956, roč. XII, 
č. 257, s. 2. 
Agentura TANJUG vydala komuniké o jednání mezi zástupci jugoslávské SKJ a maďarské 
MSP, kde se píše o nutnosti posílit další spolupráci, která by se měla rozvíjet na základě 
plné důvěry a upřímnosti, otevřenosti, rovnosti a dobrovolnosti, nevměšování do vnitřních 
záležitostí druhého partnera a na základě výměny názorů, k níž patří svoboda konstruktivní 
a soudružské kritiky. ÚV SKJ přijal pozvání do Maďarska.  
 
ČTK. Vážné události v Maďarsku: Pokus kontrarevolučních živlů o zvrat zřízení. 
Svobodné slovo. 25.10.1956, roč. XII, č. 258, s. 2. 
Zde se poprvé objevuje informace, že 23. 10. došlo v Budapešti k vážným nepokojům a že 
došlo i ke ztrátám na životech. Pak zde byl otištěn obsah sdělení, které do rozhlasu řekl 
Ernö Gerö (první tajemník ÚV MSP). Podle něj přijali Maďaři usnesení ÚV MSP 
s upokojením, ale chvíli potrvá, než všechna usnesení budou splněna. A že se při jednání 
objevily nové otázky, které je nutno řešit. V článku je také výčet jmen politiků, kteří se 
nově podílejí na vládnutí v Maďarsku. Imre Nagy byl pověřen funkcí předsedy vlády. 
Dosavadní předseda vlády Hegedüs se stal prvním náměstkem předsedy vlády. Vláda 
Maďarské lidové republiky vyhlásila stanné právo a požádala sovětské jednotky, které se 
podle Varšavské smlouvy zdržují v Maďarsku, aby pomohly při obnovování  pořádku a 
klidu v zemi. 
Dále je v článku psáno o Imrovi Nagyovi: ten pomocí rozhlasu vyzval obyvatele, aby 
zachovali klid a pořádek; Nagy vyzval všechny obyvatele Maďarska, aby pomáhali při 
obnovení pořádku. 
 
ČTK. Vážné události v Maďarsku. Kontrarevoluční živly vyvolaly krvavé nepokoje. 
Rudé právo. 25.10.1956, roč. 37, č. 298, s. 1. 
Objevuje se zde informace, že 23. 10. v odpoledních a nočních hodinách došlo v Budapešti 
k vážným nepokojům, jež vyvrcholily útokem proti některým veřejným budovám a které 
měly za následek ztráty na životech. Pak je zde obsah sdělení, které do rozhlasu řekl Ernö 
Gerö (první tajemník ÚV MSP). Podle něj přijali Maďaři usnesení ÚV MSP s upokojením, 
ale chvíli potrvá, než všechna usnesení budou splněna. Vyzdvihl důležitost SSSR, kdy 
Maďarům po válce, a nejen po ní, pomáhal. Během večera se sešel ÚV MSP a provedl 
některé změny ve složení stranických orgánů. Do Ústředního výboru byli kooptováni: 
Ferenc Donath, Géza Losoncy, György Lukács, Ferenc Münnich a Imre Nagy. Členy 
politbyra jsou: Antal Apró, Sándor Gáspár, Ernö Gerö, András Hegedüs, Gyula Kállái, 
János Kádár, Károly Kiss, György Marosán, Zoltán Szántó, Imre Nagy a József Köböl. 
Tajemníky Ústředního výboru jsou: první tajemník Ernö Gerö a tajemníci Ferenc Donath, 
János Kádár a Gyula Kállái. Imre Nagy byl pověřen funkcí předsedy vlády. Dosavadní 
předseda vlády soudruh Hegedüs se stal prvním náměstkem předsedy vlády. Vláda 
Maďarské lidové republiky byla ve středu ráno nucena k obnově pořádku vyhlásit stanné 
právo, a aby zabránila řádění kontrarevolučních band, požádala sovětské jednotky, které se 
podle Varšavské smlouvy zdržují v Maďarsku, aby pomohly při obnovování  pořádku a 
klidu v zemi. Dále je v článku psáno o Imrovi Nagyovi: ten pomocí rozhlasu vyzval 
obyvatele, aby zachovali klid a pořádek; dále oznámil, že účastníci kontrarevolučních 
nepokojů, kteří v nejbližších hodinách složí zbraně, nebudou postaveni před stanný soud. 
Dále dle listu vyzval Nagy všechny obyvatele Maďarska, aby pomáhali při obnovení 
pořádku. Nakonec bylo přidáno vyjádření maďarských i československých pracujících, 
kteří se staví proti maďarským událostem.  
 



  
 

�esg. Arcibiskup Groezs k maďarským událostem. Lidová demokracie. 25.10.1956, 
roč. XII, č. 258, s. 2. 
Článek popisuje taktéž události, které v Maďarsku proběhly 23. 10. Lidová demokracie ale 
zveřejnila ještě vyjádření arcibiskupa Groezse, který promluvil v budapešťském rozhlase. 
Postavil se proti srážkám v hlavním městě Maďarska a vyjádřil pevnou naději, že katolíci 
se na těchto činech nepodíleli. 
 
�esg. K událostem v Maďarsku: Rozhlasové projevy J. Kadára a I. �agyho. 
Svobodné slovo. 26.10.1956, roč. XII, č. 259, s. 2. 
Zde bylo zopakováno, že se někteří pokusili o „kontrarevoluční puč“, že na žádost 
maďarské vlády poskytly sovětské jednotky v rámci Varšavské smlouvy pomoc maďarské 
armádě při zátazích. Ve středu ve večerních hodinách promluvil v budapešťském rozhlase 
tajemník ÚV MSP János Kadár. O Imrovi Nagyovi je zde akorát jednovětá zmínka o tom, 
že podobný vzkaz řekl i on v rozhlase obyvatelům Maďarska. V článku se píše, že 
politické byro MSP provedlo další změny ve složení stranického orgánu: prvním 
tajemníkem MSP se stal János Kadár namísto dosavadního Ernöho Geröho. V závěru se 
píše, že přes některé boje, jež během dne ještě probíhaly, se život v některých částech 
města vrací do normálu. Pracuje elektrárna, plynárna, městská telefonní síť a velké 
pekárenské závody. 
 
Emanuel Šlechta, Miroslav Klinger. Pevná vůle našich členů upevňovat jednotu lidu: 
předsednictvo Československé strany socialistické k událostem v Maďarské lidové 
republice. Svobodné slovo. 27.10.1956, roč. XII, č. 260, s. 1. 
ÚV Národní fronty byl zaslán dopis, kde se píše: členové strany jednomyslně odsuzují 
„záškodnické akce nepřátel socialismu a maďarského národa“. V novinách je otištěno celé 
prohlášení Čs. strany socialistické. Za předsednictvo Čs. strany socialistické jsou 
podepsáni prof. dr. Ing. E. Šlechta (předseda) a dr. Miroslav Klinger (ústřední tajemník).  
 
Jan Drda. Komu to prospívá? Rudé právo. 27.10.1956, roč. 37, č. 300, s. 1. 
Zamyšlení se nad událostmi napsal Jan Drda. Ten zde odsuzuje ty, kteří se účastnili 
povstání – události v Maďarsku považuje za nepochopitelné a povstalce obviňuje 
z porušování mírové soudržnosti k Sovětskému svazu. Sovětský svaz je podle Drdy 
morální oporou proti imperialistickému tlaku. Reakce podle něj prospívá jedině těm, kteří 
chtějí rozbít mír a vrátit dějiny do doby německé fašistické nadvlády. Věří ve vítězství nad 
„kontrarevolučními škůdci“ své vlasti. 
 
�esg. Jednomyslně – na všech pracovištích. Rudé právo. 27.10.1956, roč. 37, č. 300, s. 
1. 
Národní podnik Tesla, závod Julia Fučíka, akademikové, ředitelé výzkumných 
zemědělských ústavů, národní podnik Stavovýroba, čeští a slovenští výtvarní umělci-
komunisté, České závody motocyklové ve Strakonicích, strojnická fakulta v Bratislavě 
pracující ženy závodu Panar, čs. námořní loď Julius Fučík, Vysoká škola pedagogická, 
zaměstnanci Čs. plavby dunajské v Bratislavě – ti všichni napsali krátké prohlášení o 
odsouzení činů kontrarevolucionářů v Maďarsku. 
 
ČTK. Zpráva o situaci v Maďarsku: postupná likvidace zbytků kontrarevolučních 
band v Budapešti. Rudé právo. 28.10.1956, roč. 37, č. 301, s. 6. 
V sobotu dopoledne byl vydán rozkaz vrchního velitelství maďarské lidové armády, který 
svým obsahem připomíná dekret o amnestii. Ačkoli se mnoho ozbrojenců vzdalo do 
páteční 22. hodiny, ve městě jsou stále ozbrojenci, a tudíž je nezbytné, aby armáda 



  
 

pokračovala a město „očistila“. Tyto „vyčišťovací akce“ podle RP pokračují velmi 
úspěšně. I přesto, že amnestie platila jen do pátku do 22. hodiny, bylo dovoleno odejít 
v poklidu domů i těm lidem, kteří své zbraně odevzdali po ukončení tohoto ultimáta. 
Lidem bylo doporučeno zamknout domy, aby k nim nevtrhli zločinci – jak je tomu např. 
v Kecskemétu, kde řádí na 150 zločinců. V sobotu před polednem byla seznámena 
maďarská veřejnost se složením nové vlády – jejím předsedou se stal člen politbyra ÚV 
MSP Imre Nagy. Náměstky předsedy Rady ministrů jsou Antal Apró, József Bognár a 
Ferenc Erdei. Členy vlády jsou mimo jiné Zoltán Tildy – státní ministr, Imre Horváth – 
ministr zahraničních věcí, Ferenc Münnich – ministr vnitra, Károly Janza – ministr obrany, 
Béla Kovács – ministr zemědělství a další.   
 
(rs). Odpověď našeho lidu provokatérům a nepřátelům socialismu. Svobodné slovo. 
28.10.1956, roč. XII, č. 261, s. 2. 
Lidé v ČSR vyjadřují solidaritu s občany Maďarska, kteří „bojují proti kontrarevolučním 
živlům“. A zároveň se zavazují splnit plán prvního roku pětiletky o něco dříve. 
 
�esg. Státní departement USA k situaci v Maďarsku. Svobodné slovo. 28.10.1956, roč. 
XII, č. 261, s. 2.  
Mluvčí státního departementu USA White prohlásil, že Tibor Zador (1. tajemník maď. 
mise v USA) řekl, že postup sovětských ozbrojených sil je „naprosto zákonný a v souladu 
s Varšavskou smlouvou“.  Dodal, že „není důvodu, aby OSN projednávala situaci 
v Maďarsku“.  
 
Vláda ČSR. Telegram československé vlády vládě MLR. Svobodné slovo. 30.10.1956, 
roč. XII, č. 262, s. 1. 
Zde je otištěn telegram čs. vlády v doslovném přepisu, ve kterém se píše, že „naše vláda 
důvěřuje maďarské vládě, že se jí brzy podaří zlikvidovat nepřátelské živly. Naše podpora 
je ve všem. Nabídnuta je zde naše pomoc k urychlenému odčinění škod a zajištění úkolů 
dalšího hospodářského rozvoje země.“ 
 
ČTK. Zpráva o vývoji situace v Maďarsku. Svobodné slovo. 30.10.1956, roč. XII, č. 
262, s. 2. 
V neděli 28. 10. byl dle článku vydán vládou příkaz k okamžitému zastavení  palby, který 
platí po celé zemi a pro všechny oddíly. ÚV MSP vytvořil šestičlenné předsednictvo 
strany, v jehož čele je János Kadár, a udělil tomuto předsednictvu plnou moc. (Další 
členové: A. Apró, K. Kiss, F. Münnich, I. Nagy a Z. Szantó.) Je zde prohlášení Imra Nagye 
o těžké situaci maďarské vlády, výzva k odevzdání zbraní a zřízení nové vojenské moci a 
informace o ztrátách – v posledních dnech jde o 3 500 raněných. Je obnovován pořádek a 
klid v zemi. 
 
ČTK. Jednání Rady bezpečnosti o Maďarsku: sovětský delegát ostře odsuzuje návrh 
západních mocností. Svobodné slovo. 30.10.1956, roč. XII, č. 262, s. 2. 
USA, GB a Francie podaly žádost o zařazení problému v Maďarsku na jednací pořad RB 
OSN. Stálý maďarský delegát u OSN Péter Kos jménem své vlády proti tomu ostře 
protestoval – to, že sovětská vojska přijela na pomoc maďarskému lidu na žádost 
maďarské vlády, a to v rámci Varšavské smlouvy, považuje za výlučně vnitřní maďarskou 
záležitost.  Sovětský delegát Sobolev prohlásil, že by zařazení maďarské otázky na 
program RB OSN bylo porušením zásad Charty OSN. Podle Soboleva jednala maďarská 
vláda „v plném souladu s článkem 4 mírové smlouvy, podle něhož se Maďarsko zavázalo 



  
 

netrpět existenci a činnost organisací fašistického směru“. Nakonec proběhlo hlasování – 
návrh, aby RB jednala o situaci v Maďarsku, byl schválen většinou hlasů.  
 
�esg. Tito a Gomułka maďarskému lidu. Lidová demokracie. 31.10.1956, roč. XII, č. 
263, s. 2. 
Oba poslali provolání Kádárovi a Nagyovi o podpoře a důležitosti boje za socialismus.  
 
ČTK. Zpráva o situaci v Maďarsku. Rudé právo. 31.10.1956, roč. 37, č. 304, s. 3.  
Imre Nagy v rozhlase prohlásil, že řízení nové vlády bude postaveno na systému koalice 
z roku 1945. V rámci vlády bude utvořen nový kabinet: Imre Nagy, Zoltán Tildy 
(malorolnická strana), Béla Kovács, Ferenc Erdei (národní rolnická strana), János Kádár a 
Géza Losonszy. Další místo bude pro sociálního demokrata. Na to konto článek říká: „Je 
zcela jasné, že vytvořením této koaliční vlády dospěla vláda k rozhodnutí, které je pro věc 
maďarské dělnické třídy i všeho pracujícího lidu Maďarska krokem zpět, neboť oslabuje 
pracně a s velkými oběťmi budovanou jednotu lidu, jež byla základem výsledků 
dosažených Maďarskem na jeho cestě k socialismu a v boji za mír.“ Na některých místech 
hranic překročili hranici kontrarevolucionáři, agenti americké tajné služby a horthyovské 
skupiny. Maďarský dělnický lid musí tyto intriky a nepřátele zneškodnit, píše dále RP. 
 
ČTK. Zpráva o situaci v Maďarsku.: fašistické živly se aktivisují. Reakční vojenská 
klika se dere k moci. Rudé právo. 1.11.1956, roč. 37, č. 305, s. 3. 
V Maďarsku se vytvořila komise ze zvláštních výborů maďarské armády a ozbrojených 
skupin. Tato komise požaduje odtržení Maďarska z „rodiny socialistických států“. 
Obnovily se staré agrární strany v čele s významnými velkostatkáři. V úterý byla nově 
vytvořena sociálně demokratická strana – RP to označuje jako zpátečnický krok. Do 
maďarských odborů se dostaly „nepřátelské živly“ a chtějí vystoupení ze Světové 
odborové federace. Reakční síly posílily kvůli odpůrci lidové demokracie kardinálu 
Mindszentymu, kterého do funkce arcibiskupa dosadil Imre Nagy. Fašistické skupiny 
pálily pokrokovou literaturu a posilují reakční síly. 
 
�esg. Politováníhodný krok maďarské vlády. Lidová demokracie. 2.11.1956, roč. XII, 
č. 265, s. 2. 
Tím je vypovězení Varšavské smlouvy, Nagy zároveň požádal OSN o projednání otázky 
budoucího postavení Maďarska.  
 
ČTK. Situace v Maďarsku. Svobodné slovo. 3.11.1956, roč. XII, č. 266, s. 2. 
Závody dosud nepracují, školy, divadla, muzea ad. jsou uzavřeny. Horníci a dělníci šli za 
Nagyem, aby oznámil další program vlády. Projednává se návrh na zřízení zemského 
výboru, který by nahradil dosavadní parlament. Na tiskové konferenci „vyzval kardinál 
Mindszenty Západ a zejména velmoci, aby nás podporovaly politicky a pomohly nám 
v kritické situaci“.  
 
ČTK. Zpráva o situaci v Maďarsku. Rudé právo. 4.11.1956, roč. 37, č. 308, s. 6.  
Opět došlo k přestřelkám v Budapešti. Z Budapešti došly v těchto dnech fotografie, na 
kterých jsou zobrazeni lynčovaní lidé visící na stromech budapešťských ulic hlavou dolů, 
těla obnažena, umučeni k smrti. V Budapešti dochází k aktům ukrutenství a ozbrojeným 
loupežím. Chaos v zemi – nepracuje průmysl a doprava je ochromená. V sobotu byla 
vyhlášena další reorganizace maďarské vlády. Ministerským předsedou a ministrem 
zahraničních věcí zůstává Imre Nagy. Ministrem obrany byl jmenován plukovník Pól 
Malleter. Ostatních deset ministrů nemá normální pracovní funkci. Jsou nazýváni státními 



  
 

ministry. Vlastní činnost ministerstev povedou vládou jmenovaní úředníci. Novou vládu 
kromě Imra Nagye, Jánose Kádára, Gézy Losonczyho, Zoltána Tildyho a Bély Kovácse 
tvoří ještě sedm ministrů, z nichž žádný nebyl členem minulé vlády. Ostatní členové staré 
vlády podali prý na vlastní žádost demisi. 
 
�esg. Maďarský pracující lid zvítězil nad kontrarevolucí. Rudé právo. 5.11.1956, roč. 
37, č. 309, s. 1. 
Obrovský titulek Maďarský pracující lid zvítězil nad kontrarevolucí. Hesla pod titulkem: 
%ová revoluční dělnicko-rolnická vláda. Soudruh János Kádár novým ministerským 
předsedou. Definitivní škrt přes plány mezinárodní reakce. Konec bestiálnímu řádění 
kontrarevoluce. Zrádcovská vláda Imra %agye se rozpadla. V celé zemi se obnovuje klid a 
pořádek. Maďarský lid vítá svou novou vládu. Podle maďarského rozhlasu byla vytvořena 
nová vláda v čele s Jánosem Kádárem. Náměstkem předsedy vlády a ministrem 
ozbrojených sil a veřejné bezpečnosti se stal Ferenc Münnich. Členy vlády jsou: Antal 
Apró – min. těžkého průmyslu, István Kossa – min.  financí, Imre Horváth – min. 
zahraničních věcí, György Marosán – státní ministr, Sándor Rónai – min. obchodu a Imre 
Dögei – min. zemědělství. Vláda Imra Nagye se rozpadla. Nový program vlády: vláda 
bude bojovat všemi silami proti kontrarevoluci, nebezpečí fašismu, chce udržovat přátelské 
styky se všemi socialistickými státy, vyhlásila nové hospodářské úkoly. Vláda se obrátila 
na pomoc k jednotkám sovětské armády, aby pomohla při likvidaci kontrarevolučních 
živlů. János Kádár se stal novým premiérem. Je zde odsouzena kontrarevoluce a její 
pachatelé, kteří zabíjeli „nevinné“. Objevuje se zde i kritika Imra Nagye. Obhajuje se 
příchod sovětských vojsk.  
 
ČTK. Zpráva o situaci v Maďarsku: „Kontrarevoluce byla poražena, zvítězila 
dělnická třída, moc je v našich rukou.“ Rudé právo. 5.11.1956, roč. 37, č. 309, s. 1. 
Je zde zpráva o rozpadu vlády Imra Nagye, která „razila cestu kontrarevolučním silám 
reakce“. Nová dělnicko-rolnická vláda poslala telegram generálnímu tajemníkovi OSN, ve 
kterém píše, že poselství Imra Nagye OSN se žádostí o projednání maďarské otázky 
v OSN nemá zákonnou platnost a nemůže se projednávat jako poselství, zaslané 
Maďarskem, jako státem. Revoluční dělnicko-rolnická vláda kategoricky protestuje proti 
projednávání této otázky v Radě bezpečnosti i ve Valném shromáždění, protože tato otázka 
spadá výhradně do kompetence Maďarské lidové republiky – podepsán je János Kadár a 
Imre Horváth.  
 
�esg. Velké vítězství maďarského lidu. Rudé právo. 5.11.1956, roč. 37, č. 309, s. 1. 
V článku je vyjádřena radost nad „porážkou kontrarevoluce“. Čechoslováci vítají vpád 
sovětských vojsk, jsou rádi, že maďarské povstání skončilo. Je zde zmíněn i rozhlasový 
projev J. Kádára. Dochází zde ke kritice Imra Nagye. Jsou odsouzeny „fašistické živly“ – 
tedy povstalci.  
 
Karel Kozel. Viděl jsem řádění kontrarevoluce. Rudé právo. 5.11.1956, roč. 37, č. 309, 
s. 2. 
Očitý svědek událostí v Maďarsku popisuje, jak povstalci zabíjeli lidi, jak bylo všude 
krveprolití, masakry obyvatel. Udává, že viděl asi 150 mrtvých. Povstalce popisuje jako 
teroristy, fašisty a krvelačné zrůdy. 
 
�esg. Uzavřít cestu reakci v Maďarsku! Rudé právo. 5.11.1956, roč. 37, č. 309, s. 3. 



  
 

Jedná se o přepis článku, který vyšel v moskevském deníku Pravda. Je zde popisován 
chaotický stav v Maďarsku, obhajována sovětská intervence a kritizována vláda Imra 
Nagye včetně jeho bývalé vlády. 
 
�esg. Vítězství sil míru a pokroku. Svobodné slovo. 5.11.1956, roč. XII, č. 268, s. 1. 
Komentář popisující hrůzy, které se v Maďarsku v posledních dnech děly. Odsuzuje vládu 
Imra Nagye, který stál na straně „kontrarevolucionářů“ a chtěl navrátit pozemky 
velkostatkářům. Děkuje se zde J. Kádárovi a jeho nové vládě za záchranu situace. 
 
�esg. Bratrské pozdravy pracujícím Maďarska. Lidová demokracie. 6.11.1956, roč. 
XII, č. 269, s. 1. 
V prohlášení ÚV Československé strany lidové stojí, že „všechen lid“ stojí za novou 
vládou J. Kádára a že všichni podporují ukončení povstání. Zároveň je zde vyjádřena lítost 
nad chováním kardinála Mindszentyho, který se dle Čs. strany lidové postavil na stranu 
kontrarevoluce. 
 
J. �euhort. �a jih a na sever od čs.-maďarské hranice. Rudé právo. 6.11.1956, roč. 37, 
č. 310, s. 2. 
Autor byl očitým svědkem událostí v Maďarsku. Popisuje, jak „podvodné dělnické rady“ 
vraždily komunisty a příslušníky bezpečnostních složek a také to, že rady zneužívaly 
mládež, které dávaly zbraně, ačkoli těmto dětem mohlo být pouze 13 let. Kritizuje Imra 
Nagye za neschopnost udržet moc v rukou vlády. 
 
�esg. Sovětské zásilky materiálu a léčiv do Maďarska. Lidová demokracie. 6.11.1956, 
roč. XII, č. 269, s. 1. 
Ministerský předseda Kádár promluvil v rozhlase, kde požádal bratrské země o pomoc – 
zejména o dodání potravin, paliva, stavebnin a léků – na to hned dopisem reagoval 
Bulganin – předseda Rady ministrů SSSR – předsedovi maďarské vlády J. Kádárovi. 
V rámci bratrské pomoci pošle Sovětský svaz bez náhrady do Maďarska 50 000 tun obilí a 
mouky, 3000 tun masa, 2000 tun másla, 3 miliony mléčných konserv, 5000 tun cukru, 
10 000 tun cementu, 10 000 m3 řeziva, 5000 m3 stavebního dříví, 300 000 m2 tabulového 
skla, 1000 tun železné krytiny, 3000 tun válcovaných černých kovů. A zdarma budou 
doručeny potřebné léky.  
 
�esg. Provolání prozatímního Ústředního výboru Maďarské socialistické dělnické 
strany. Svobodné slovo. 7.11.1956, roč. XII, č.270, s. 2. 
Provolání prozatímního Ústředního výboru Maďarské socialistické dělnické strany. (Dříve 
MSP). Je nutné semknutí v tomto těžkém období a zajištění „vítězství socialistického 
řádu“. „Strana musí stát opět v čele mas, mít širokou důvěru pracujících a rozhodně 
skoncovat se skupinou Imra Nagye a Losoncziho, která se zřekla posic dělnické třídy a 
moci lidu, postavila se na nacionalistické a šovinistické základy a otevřela cestu 
kontrarevolučním silám, čímž úplně zradila věc socialismu,“ píše se v článku. 
 
Otakar Svěrčina. Kontrarevoluce v Maďarsku zblízka. Zkušenosti čs. novináře 
z posledních 14 dnů. Rudé právo. 7.11.1956, roč. 37, č. 311, s. 6.  
V prvních dnech lidé nevěděli, na čí stranu se mají postavit. Silně zaujatý článek o tom, jak 
chtěli kontrarevolucionáři překopat správu země. Kritika vlády Imra Nagye.   
Novinář Rudého práva popisuje prostředí v okolí Budapešti, kde dochází k ostrým 
přestřelkám. Také se setkal s „kontrarevolucionáři“ a bavil se s nimi o jejich cílech, mezi 
nimiž bylo např. svržení Maďarské strany pracujících. Podle O. Svěrčiny se povstalci 



  
 

rozhodli rozbít stranu a její členy – komunisty – zabít. Docházelo k terorizování pokojného 
obyvatelstva. Kritizuje Imra Nagye. Setkal se s uprchlíky, kteří žili v západních táborech a 
kteří podle něj trpěli bídou, proto se vrátili. Sovětští vojáci podle něj vnesli do Maďarska 
uklidnění. 
 
�esg. Hnutí solidarity a pomoci maďarskému lidu. Svobodné slovo. 8.11.1956, roč. 
XII, č. 271, s. 2. 
Krátká zpráva o pomoci Maďarsku ve formě potravin a peněz. Jsou zjišťovány škody a 
pietně pohřbívány mrtvoly.  
 
ČTK. V Maďarsku se obnovuje pořádek. Rudé právo. 9.11.1956, roč. 37, č. 313, s. 5. 
Dne 7. listopadu složili členové nové vlády přísahu předsedovi presidia MLR Istvánu 
Dobimu. Výkonné výbory místních rad se dle prohlášení vlády stávají „orgány lidové moci 
a správními orgány“. Vláda jmenovala dr. G. Csanadiho vládním komisařem pro dopravu a 
poštovní spoje. Jmenovala také vládní výbor pro veřejné zásobování, jeho členy jsou: R. 
Nyers jako vedoucí, členové: I. Kovács, V. Sagi, J. Tauss, a K. Pongrács. Do 24 hodin 
budou otevřeny všechny obchody, obnoveno vyučování ve školách. Státní ministr György 
Marosán měl projev v rozhlase, kde poděkoval Sovětskému svazu za pomoc.  
 
ČTK. Maďarská revoluční dělnicko-rolnická vláda o vedení jednotlivých odvětví 
státní správy. Rudé právo. 10.11.1956, roč. 37, č. 314, s. 3. 
Usnesení vysílané v budapešťském rozhlase:  
Maďarská revoluční dělnicko-rolnická vláda pověřuje náměstka předsedy vlády dr. 
Ference Münnicha vedením ozbrojených sil a veřejné bezpečnosti, Imra Horvátha vedením 
zahraničních věcí, Istvána Kossu vedením financí, Antala Apró vedením průmyslu, Imra 
Dogeie vedením zemědělstvím, Sándora Rónaie vedením obchodních záležitostí.  
Revoluční dělnicko-rolnická vláda zmocňuje své členy, aby jmenovali prozatímní vedoucí 
jednotlivých resortních ministerstev.  
Podepsán je János Kádár, předseda Maďarské revoluční dělnicko-rolnické vlády 
 
Josef Linhart. Socialismus zajistí mír. Svobodné slovo. 10.11.1956, roč. XII, č. 273, s. 
2. 
Vysokoškolský profesor obhajuje porážku maďarského povstání a kritizuje západní 
mocnosti, které v tu chvíli řeší suezskou krizi. 
 
�esg. Zpráva o situaci v Maďarsku. Lidová demokracie. 10.11.1956, roč. XII, č. 273, s. 
2. 
Vítána pomoc sovětských vojsk – vojáci se dělí o jídlo, chrání obyvatele, zachraňují 
dělníky. V mnoha závodech už se pracuje. Ještě ale řádí zloději, kteří kradou potraviny a 
hmotné věci.  
 
�esg. Maďarský důstojník vypravuje. Rudé právo. 10.11.1956, roč. 37, č. 314, s. 3. 
Záznam rozhlasové výpovědi maďarského důstojníka, který popisuje jednání s Nagyovou 
vládou jako jednání s velkostatkáři, kteří ohrožují Maďarsko. Vláda I. Nagye prý chtěla 
navrátit pozemky soukromníkům a na chodbách se ozývalo oslovení jako „milostivý pane“ 
nebo „vaše jasnosti“. 
 
�esg. Tzv. maďarská otázka nepatří na pořad řádného Valného shromáždění OS�. 
Rudé právo. 11.11.1956, roč. 37, č. 315, s. 5.  



  
 

O maďarské otázce projednávané Valným shromážděním OSN. Maďarský delegát Szabó 
zde připomněl, že tato věc spadá výhradně pod vládu MLR. Pak se hlasovalo o zákonnosti 
maďarské otázky: „Nezákonná americká resoluce byla přijata poměrem hlasů: 53 pro, 9 
proti, 8 delegací se hlasování zdrželo.“ 
 
�esg. Změny v maďarské ústavě. Lidová demokracie. 11.11.1956, roč. XII, č. 274, s. 2. 
Presidium MLR se usneslo, že do zasedání NS, které rozhodne o některých změnách 
v ústavě, zůstává nejvyšším orgánem státní správy maďarská revoluční dělnicko-rolnická 
strana. Tu jmenuje presidium MLR. Nová vláda sama rozhodne o vedení jednotlivých 
odvětví státní správy. Ministr zemědělství Imre Dögoi řekl, že vláda pomůže všem 
zemědělským družstvům, rolníkům apod. Zásobování Budapešti se neustále zlepšuje.  
 
ČTK. Klid a práce opět se vrací do Maďarska. Svobodné slovo. 13.11.1956, roč. XII, č. 
275, s. 2. 
 (Rozhlasový projev Kádára). Obnovena je výroba, doprava, vyučování ve školách. 
Odstraňují se trosky, zlepšuje se zásobování potravinami. Kontrarevoluční útok byl úplně 
rozdrcen. 
 
�esg. Druhá schůze Valného shromáždění. Lidová demokracie. 15.11.1956, roč. XII, č. 
277, s. 2. 
Jednoznačně je zde odsouzena válka v Suezském průplavu. SSSR stojí na straně Egypta a 
kritizuje západní mocnosti, zejména Francii, Velkou Británii a Egypt. Nastolení 
„Maďarské otázky“ k projednání v rámci OSN je ostře kritizováno zástupci ČSR, 
Maďarska i SSSR. Podle těchto zemí je diskuze o Maďarsku jen zástěrkou pro suezskou 
krizi. Schůze Valného shromáždění OSN potrvá do 15. února 1957 s přestávkou od 23. 
prosince do 2. ledna. 
 
ČTK. V četných závodech Budapešti obnovena práce. Rudé právo. 15.11.1956, roč. 37, 
č. 319, s. 3. 
V Maďarsku se normalizuje život, jsou otevřeny obchody s potravinami, brzy se mají 
otevřít i základní a střední školy. Do Budapešti putuje také pomoc ze Sovětského svazu 
v podobě potravin. V uhelných dolech se obnovuje práce. Přesto se některé skupinky 
reakčních živlů snaží dělníkům v práci zabránit. János Kádár jednal s dělnickými 
delegacemi. Potravinářskou pomoc zasílá do Budapešti i maďarský venkov.  
 
ČTK. Vládní delegace ČSR v Maďarsku. Lidová demokracie. 16.11.1956, roč. XII, č. 
278, s. 1. 
Článek informuje o cestě československé vládní delegace v čele s jejím předsedou V. 
Širokým do Maďarska, kde se setkala s představiteli tohoto státu a vyjádřila Maďarsku 
podporu v „těchto těžkých chvílích“. V projevu uvedl János Kádár, že kořeny revoluce 
sahají až do roku 1953 a že šlo o útok kontrarevoluce. Toho dne obě vlády vydaly 
prohlášení a čs. vláda se pozdě večer vrátila zpět.  
 
S. Krušinský, V. Majevský. Kdo stál v čele kontrarevolučních band v Maďarsku. 
Rudé právo. 16.11.1956, roč. 37, č. 320, s. 3. 
Přepis článku z deníku Pravda. Autoři S. Krušinský a V. Majevský uvažují nad průběhem 
povstání. Podle nich vše bylo naplánované dopředu a povstalci spolupracovali se Západem 
a s kapitalisty. Jednoznačně se zde maďarské povstání označuje jako kontrarevoluce. 
Povstalci jsou zde označování jako „fašističtí bandité“ či „kontrarevoluční živlové“. Také 
autoři článku odmítají postoj západních politiků, kteří „z vrahů dělají demokraty“. 



  
 

 
ČTK. Z celého Maďarska docházejí zprávy o úsilí o plnou obnovu práce. Rudé právo. 
20.11.1956, roč. 37, č. 324, s. 4. 
Rudé právo otisklo dne 20. listopadu prohlášení J. Kádára a G. Marosána. György Marosán 
ve svém projevu uvedl, že všichni sledují „úsilí a opatření vlády o nastolení normálního 
hospodářského života, o obnovu výroby v každém odvětví“. G. Marosán taktéž prohlásil, 
že v továrních je dělníkům, kteří chtějí pracovat, v práci bráněno „ozbrojenými skupinami, 
teroristickými činy a hrozbami“. J. Kádár poděkoval Francouzské komunistické straně „za 
její aktivní kampaň při rozšiřování pravdy o událostech v Maďarsku“.  
 
�esg. J. Kádár o vývoji událostí v Maďarské republice. Svobodné slovo. 20.11.1956, 
roč. XII, č. 281, s. 2. 
Svobodné slovo ještě doplnilo slova J. Kádára, který vyvrátil informaci, že by zatýkané 
osoby byly převáženy do Sovětského svazu. Podle prohlášení vlády byl „maďarským 
bezpečnostním a vojenským útvarům dán pokyn zjistit a zneškodnit lupiče, zločince, 
ozbrojené bandity i kontrarevolucionáře, kteří se snažili bránit obnovení zákonitého 
pořádku“. Osobám, kterým se vina neprokáže, budou propuštěny. Podle Kádára ale „ani 
jediná zajištěná osoba nebyla odvezena z území Maďarska“. 
 
ČTK. V budapešťských závodech pokračuje práce. Rudé právo. 21.11.1956, roč. 37, č. 
325, s. 6. 
Podle jugoslávského deníku Borba pomohla Jugoslávie dodávkou 200 tun rýže, nadále 
pomůže Maďarsku jinými potravinami i stavebním materiálem. Některé jugoslávské 
okresy sousedící s Maďarskem pomáhají Maďarsku s dodávkami cukru, soli, droždí, 
cigaret aj. věcí.  
 
ČTK. Maďarský lid usiluje o rychlou obnovu. Rudé právo. 24.11.1956, roč. 37, č. 328, 
s. 6.   
Dělnická rada jednala s J. Kádárem. Tato prozatímní dělnická rada dle článku vyzvala 
všechny k obnově práce. Ohledně plánované stávky se dělníci ohradili a do stávky 
nepůjdou. Doposud bylo zničeno 35 000 – 40 000 tisíc bytů, přičemž mají být tyto byty 
vbrzku opraveny a mají být postaveny i byty nové. Zde se také vyskytla informace, že se 
Imre Nagy vrátil z jugoslávského velvyslanectví v Budapešti domů a posléze že Imre Nagy 
ad. odjeli na vlastní žádost do Rumunska. Svaz maďarských spisovatelů prohlásil, že má 
být všude obnovena práce.  
 
TA�JUG. Imre �agy opustil velvyslanectví. Lidová demokracie. 24.11.1956, roč. XII, 
č. 285, s. 2. 
Na základě informace jugoslávské tiskové kanceláře TANJUG otiskla Lidová demokracie 
článek o návratu Imra Nagye domů z jugoslávského velvyslanectví v Budapešti. Imre 
Nagy a další maďarští činitelé požádali v době svého pobytu na jugoslávském 
velvyslanectví v Budapešti maďarskou vládu, aby jim dovolila odjet z Maďarska do jiného 
socialistického státu – po souhlasu odjel Imre Nagy a další do Rumunska. 
 
ČTK. �ařízení presidia Maďarské lidové republiky o všeobecné amnestii. Rudé 
právo. 30.11.1956, roč. 37, č. 334, s. 6.   
Informace převzatá z ČTK říká, že presidium MLR vyhlásilo všeobecnou amnestii pro ty, 
co po 23. říjnu 1956 odešli z Maďarska do zahraničí a kteří se do 31. 3. 1957 vrátí. Proti 
těmto osobám není možno zavést trestní řízení pro neoprávněné překročení hranic. 
 



  
 

ČTK. V Budapešti pokračují obnovovací práce. Svobodné slovo. 1.12.1956, roč. XII, č. 
291, s. 2. 
V Budapešti se obnovuje práce, již je dodávána elektřina a uhlí. Dále se zde píše, že 
kontrarevoluce byla připravována za pomocí západních neofašistických skupin, zejména ze 
západního Německa a Rakouska.   
 
Viliam Široký. Půjdeme dále cestou socialistického budování a boje za mír: Pomoc 
sovětských jednotek byla správná a nutná. Rudé právo. 2.12.1956, roč. 37, č. 336, s. 2. 
Předseda vlády V. Široký kritizuje projednávání „Maďarské otázky“ na zasedání Valného 
shromažďování OSN a potvrzuje správnost zásahu sovětských vojsk. 
 
�esg. Usnesení maďarské vlády. Lidová demokracie. 6.12.1956, roč. XII, č. 295, s. 2. 
Krátká informace sděluje, že maďarská vláda se usnesla na zrušení revolučních výborů, 
které podle ní brzdí opětovnému fungování Maďarska. Tyto výbory vznikly po 23. říjnu a 
ke dni 6. 12. byly zrušeny. 
 
ČTK. Dělníci obětavě pracují, aby překonali těžkosti. Rudé právo. 8.12.1956, roč. 37, 
č. 342, s. 3.   
Rozjíždí se opět výroba, v práci je o 10 000 horníků více, dorazila mezinárodní pomoc 
z ostatních socialistických zemí. Je zde otištěna i zpráva policejního ředitelství 
v Budapešti, které zatklo některé lidi – ti vybízeli podle deníku ke stávkám a ozbrojeným 
střetům. 
 
Miroslav Motl. Kruhy, které znamenají přátelství. Rudé právo. 9.12.1956, roč. 37, č. 
343, s. 8. 
Autor popisuje atmosféru na olympiádě, která byla zpočátku napjatá kvůli složité 
mezinárodní situaci, která se však postupně uvolnila a nastalo přátelské ovzduší. 
 
�esg. Souhrnná zpráva o škodách v Budapešti. Lidová demokracie. 9.12.1956, roč. 
XII, č. 298, s. 2. 
Ve zprávě se píše o několika tisících rozbořených bytech, přes 4 000 rodin zůstalo bez 
příbytku. Obnovuje se práce v uhelných dolech. Reakcionáři v čele s kardinálem 
Mindszentym narazili na odpor pracujících. Je zde i informace o vydání první části tzv. 
Bílé knihy, která zobrazovala fotografie a dokumenty z dob povstání „pučistů“.  
 
ČTK. Zasedání prozatímního výkonného výboru Maďarské socialistické dělnické 
strany. Rudé právo. 9.12.1956, roč. 37, č. 343, s. 7.   
V dnech 2.-5. 12. probíhalo zasedání prozatímního výkonného výboru MSDS, účastnilo se 
ho 23 osob. János Kádár zde určil nové úkoly strany. V závěru byla usnesena deklarace o 
maďarských událostech. 
 
�esg. Uvědomělí dělníci odsuzují reakční machinace. Rudé právo. 12.12.1956, roč. 37, 
č. 346, s. 6.   
Dělnické rady závodů se postavily na odpor generální stávce a na odpor těm dělnickým 
radám, které stávku žádají. Většina podniků pracuje, někde ale ne – to je vysvětleno 
machinacemi ze Západu. Dělníci v rozhovoru s J. Kádárem řekli, že stojí plně za vládou. 
Kádár mluví o potírání kontrarevoluce, která spolupracuje s imperialistickým Západem. 
 
ČTK. Pokusy vyvolat stávku v Maďarsku ztroskotaly. Svobodné slovo. 12.12.1956, 
roč. XII, č. 300, s. 2. 



  
 

V Budapešti se některé dělnické rady snažily vyvolat 48hodinovou stávku. Tyto rady 
bránily dělníkům nastoupit do práce, používaly násilí. Jiné dělnické rady tlumočily 
Kádárovi své stanovisko, ve kterém odsuzují činnost reakčních sil, které se pokoušely 
vyvolat stávku. Kádár řekl, že je nutná normalizace situace a že Maďarsko půjde cestou 
socialismu a že zůstane lidovou republikou. 
 
�esg. Z maďarské Bílé knihy: Jak řádila kontrarevoluce v Maďarsku. Rudé právo. 
15.12.1956, roč. 37, č. 349, s. 3.   
Výběr částí z Bílé knihy vydané maďarskou vládou a pojednávající o událostech 
v Maďarsku v říjnu 1956. Jsou zde zachyceny výpovědi očitých svědků o vraždění 
komunistů a příslušníků ÁVH a dále jména kontrarevolucionářů v jednotlivých městech. 
 
ČTK. Dva rozsudky stanného soudu v Maďarsku. Rudé právo. 19.12.1956, roč. 37, č. 
353, s. 4. 
Článek informuje, že dva Maďaři byli na základě stanného práva zadrženi pro držení 
zbraní a odsouzeni k trestu smrti. Obžalovaní požádali o milost, kterou bude projednávat 
presidium MLR. 
 
�esg. Ministerský předseda J. Kádár o situaci v Maďarsku. Svobodné slovo. 
20.12.1956, roč. XII, č. 307, s. 2. 
J. Kádár se vyjádřil, že hospodářská situace se pomalu zlepšuje, ale že zaostává asi o 5 – 6 
týdnů. Horníci se navracejí do práce. Problémem je nedostatek uhlí a energie. Také 
zmiňuje úspěšnou konsolidaci kontrarevoluce. 
 
ČTK. Lživé zprávy o stanných soudech. Rudé právo. 22.12.1956, roč. 37, č. 356, s. 4. 
Článek vyvrací informace zahraničního tisku, který uvádí počty rozsudků smrti stanných 
soudů mezi 178 až 260 lidmi. Podle Rudého práva jsou to „jen“ tři rozsudky smrti. Navíc 
bylo stannými soudy prošetřeno zatím pouze 18 podezřelých osob. 
 
�esg. Maďarská vláda připravuje program. K hospodářské a zásobovací situaci. 
Svobodné slovo. 25.12.1956, roč. XII, č. 312, s. 2. 
Článek popisuje vánoční atmosféru v zemi, děti si hrají ve sněhu a lidé nakupují vánoční 
dárky. Všude se stojí fronty na hojné zásoby potravin. 
 
�esg. Druhý díl maďarské „Bílé knihy“. Lidová demokracie. 28.12.1956, roč. XII, č. 
313, s. 2. 
Podle informací z Bílé knihy bylo během maďarských bojů zabito 1 692 osob. Asi 6 700 
jich bylo ošetřeno v nemocnicích, z nichž 670 zemřelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Příloha č. 4: Jmenný rejstřík – funkce osob v roce 1956 (rejstřík)  

 

Andropov, Jurij Vladimirovič – od 1954 velvyslanec Sovětského svazu v Maďarsku  

Apró, Antal – náměstek Imra Nagye, posléze ministr těžkého průmyslu ve vládě J. Kádára  

Bali, Sándor – jeden z vůdčích osobností CDVVB  

Bulganin, Nikolaj Alexandrovič – předseda Rady ministrů SSSR v letech 1955 – 1958  

Donath, Ferenc – jeden z tajemníků ÚV KSM ve vládě Imra Nagye  

Drda, Jan – 1948 [1949]-1956 předseda Svazu československých spisovatelů; poslanec NS 

Dudorov, N. P. – ministr vnitra SSSR  

Fejér, József – major ÁVH 

Gerö, Ernö – první tajemník ÚV KSM (než jej vystřídal téhož roku 1956 J. Kádár)  

Gomułka, Władysław – první tajemník PSDS (Polské sjednocené dělnické strany)  

Groesz – maďarský arcibiskup, který odsoudil maďarské povstání  

Hegedüs, András – předseda maďarské vlády v letech 1955 – 1956  

Holodkov, M. N. – náměstek ministra vnitra SSSR  

Horváth, Imre – ministr zahraničních věcí za vlády Imra Nagye  

Chruščov, Nikita Sergejevič – první tajemník ÚV KSSS  

Kádár, János – generální tajemník ÚV KSM, předseda vlády 1956 – 1958  

Koněv, Ivan Stěpanovič – maršál Sovětského svazu, vrchní velitel vojsk Varšavské  

                                          smlouvy, velel sovětským vojskům při potlačení maďarského 

                                          povstání   

Kopácsi, Sándor – budapešťský policejní prezident  

Kopecký, Václav – 1945-53 ministr informací, 1953-54 ministr kultury, od 1955 

                                místopředseda vlády  

Kos, Péter – maďarský delegát v OSN  

Malenkov, Georgij Maximilianovič – předseda Rady ministrů v roce 1953 – 1955  

Malleter, Pól – ministr obrany  

Marosán, György – člen politbyra za vlády I. Nagye, státní ministr v Kádárově vládě  

Mindszenty – kardinál, od 1949 ve vězení, propuštěn na podzim 1956; postavil se za  

                       maďarské povstalce, byl za to kritizován Kádárem  

Münnich, Ferenc – ministr vnitra za vlády Imra Nagye, předseda vlády v letech 1958-61  

Nagy, Imre – předseda vlády 1953 – 1955, pak na podzim 1956, popraven v 1958  

Ochab, Edward – první tajemník ÚV Polské sjednocené dělnické strany v roce 1956  

Rácz, Sándor – jeden z vůdčích osobností CDVVB   



  
 

Rajk, László – ministr vnitra a zahraničí Maďarska, v 1949 popraven během 

                       vykonstruovaného procesu           

Rákosi, Matyás – generální tajemník KSM v letech 1948 – 1953, předseda vlády 1952-53  

Sobolev – sovětský delegát v OSN  

Stalin, Josif Vissarionovič – 1929 – 1953 vůdce Sovětského svazu  

Široký, Viliam – předseda čs. vlády  

Tildy, Zoltán – 1945-46 předseda vlády, 1946-48 prezident Maďarska   

Tito, Josip Broz – jugoslávský prezident  

Zador, Tibor – první tajemník maďarské mise v USA  

Žukov, Georgij Konstantinovič – jeden z nejvýznamnějších maršálů druhé světové války,  

                                                    za Chruščova krátce členem prezidia KSSS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Příloha č. 5: Seznam zkratek (vysvětlivky zkratek) 

 
ÁVH – Úřad na ochranu státu (dříve AVO – Úřad státní bezpečnosti) 

CDVVB – Centrální dělnický výbor Velké Budapešti 

ČKD – Českomoravská Kolben Daněk  

Čs. – československý/á/é 

ČSR – Československá republika  

ČTK – Československá tisková kancelář (dnes Česká tisková kancelář)  

ČVUT – České vysoké učení technické (ve sledované době Československé VUT) 

FKGP – Nezávislá strana malorolníků, zemědělských rolníků a měšťanů (v Maďarsku) 

KSM – Komunistická strana Maďarska  

KSSS – Komunistická strana Sovětského svazu 

LD – Lidová demokracie 

MEFESZ – Jednotné sdružení  maďarských univerzitních a vysokoškolských studentů 

MFF UK – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 

MLR – Maďarská lidová republika 

MSDS – Maďarská socialistická dělnická strana (dříve MSP) 

MSP – Maďarská strana pracujících 

NDR – Německá demokratická republika 

NKVD – Lidový komisariát pro vnitřní záležitosti                                                                                   

NS – Národní shromáždění 

OSN – Organizace spojených národů 

RB OSN – Rada bezpečnosti OSN 

RP – Rudé právo 

SKJ – Svaz komunistů Jugoslávie 

SS – Svobodné slovo 

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik 

TANJUG – Jugoslávská tisková agentura  

ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa  

ÚV KSSS – Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu 

ÚV MSP – Ústřední výbor Maďarské strany pracujících 

 
 
 
 



  
 

 
Příloha č. 6: Fotografie čelních představitelů maďarského povstání (fotografie)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 János Kádár                       Ernö Gerö                         András Hegedüs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Matyás Rákosi                           Imre Nagy  
 
                                                                                                    kardinál Mindszenty  
 
 
 
Zdroj fotografií J. Kádára, E. Geröho, A. Hegedüse: 
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://redlitos.files.wordpress.com/2007/01/hegedus.jpg&imgrefurl=
http://redlitos.wordpress.com/2007/01/20/las-caras-de-la-revolucion-hungara-de-1956/&usg=__D5KA4X-
wM_PyvIWHrCCNQntNRw0=&h=599&w=441&sz=27&hl=cs&start=3&tbnid=ArxQ0uSZpuMRFM:&tbn
h=135&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dern%25C3%25B6%2Bger%25C3%25B6%26gbv%3D2%26hl%
3Dcs 
   
Zdroj fotografií M. Rákosiho, I. Nagye, kardinála Mindszentyho: 
LESSING, Erich. Revolution in Hungary : The 1956 Budapest uprising. 1st edition. 
London : Thames & Hudson, 2006. 249 s. ISBN 978-0-500-51326-2. 
 



  
 

Příloha č. 7: Mapa Maďarska (obrázek)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapešť při obsazení                                            Maďarsko v roce 1956 
 
Zdroj: BÉKÉS, Csaba, BYRNE, Malcolm, RAINER, János M. The 1956 Hungarian 
Revolution : A History In Documents. 1st edition. Budapest : Central European University 
Press, 2002. 598 s., 12 s. obr. přílohy. National Security Archive Cold War Readers. 
ISBN 963 9241 66 0. 
 
 
 
Příloha č. 8: Vlajka Maďarska (obrázek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Upravená vlajka při povstání                         Oficiální vlajka Maďarska  
      v roce 1956                                                    z roku 1956 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Příloha č. 9: Fotografie z maďarského povstání v roce 1956 (fotografie)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Foto č. 2: Maďarský voják 
       Foto č. 1: Mrtvý příslušník 
         ÁVH má přikrytý                                                                                 Foto č. 3: Mrtvá těla příslušníků 
         obličej obrázkem Rákosiho                                                                  tajné policie  
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto č. 4: Mrtvý sovětský voják před                                                     Foto č. 6: Rozbíjení Stalinovy hlavy 
                tankem  
                                                       Foto č. 5: Mrtvý ruský voják 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto č. 7: Oheň v ulicích                                                                             Foto č. 9: Mrtvý přívrženec         
                                                                                                                     komunistů s fotkou Lenina 
 
 
 
                                                   Foto č. 8: Pověšený odpůrce revoluce 
 
Zdroj fotografií č. 1-6: LESSING, Erich. Revolution in Hungary : The 1956 Budapest 
uprising. 1st edition. London : Thames & Hudson, 2006. 249 s. ISBN 978-0-500-51326-2. 
 
Zdroj fotografií č. 7-9: BLAIVE, Muriel. Promarněná příležitost : Československo a rok 
1956. Marcela Poučová. 1. vyd. Praha : Prostor, 2001. 484 s., 24 stran fotopřílohy. Obzor; 
sv. 35. ISBN 80-7260-053-2. 



  
 

Příloha č. 10: Ukázka titulních stran použitých periodik: Rudé právo, Svobodné 
                        slovo, Lidová demokracie (fotografie) 
 
 
                                                                   Lidová demokracie ze 13. 11. 1956, č. 275  
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Svobodné slovo z 27. 11. 1956, č. 287 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              Rudé právo z 11. 10. 1956, č. 284 
 


