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Abstract. The Hungarian Revolution from 1956 is analyzed by Hungary’s
historical ans political interwar characteristics, by its political and
regional tensioned context between 1953–1956 and, especially, by the
sovietic implication in defeating the Revolution and in punishing its
leaders. The paper examines the anticommunist character of the Revolution
in Hungary, as well as its implications in Romania.

Perioada 1953-1956 ºi câteva caracteristici
maghiare interbelice

Analiza „momentului maghiar“ din 1956 implicã o multitudine de factori
care þin atât de trecutul interbelic, cât ºi de perioada postbelicã a dominaþiei so-
vietice. Ungaria era în „momentul 1956“ o þarã care trãia din gloria trecutului,
dar care ajunsese un stat de o importanþã minorã în noua organizare a lumii stabi-
litã prin „sistemul Versailles“. Destrãmarea dualismului austro-ungar a afectat
serios atât întinderea teritorialã, cât ºi importanþa geostrategicã a Ungariei, deve-
nitã pentru scurt timp „Republicã a Sfaturilor“, în fapt una din multele încercãri
ale sovieticilor de a-ºi crea state satelit dupã 1918. Înãbuºirea tentativei comuniste
a dus la restaurarea regatului condus de regentul Miklós Horthy. Întreaga perioadã
interbelicã a însemnat pentru Ungaria o încercare de recuperare a gloriei pierdute.

Politica Budapestei a fost una a revanºei ºi toate acþiunile diplomaþiei ma-
ghiare au vizat recuperarea teritoriilor pierdute. Declanºarea celui de-al doilea
rãzboi mondial a fost precedatã de destrãmarea treptatã, pas cu pas, a „sistemului
Versailles“. Acest fapt a încurajat Ungaria în acþiunile sale ºi a plasat-o alãturi de
puterile Axei, alãturi de care a rãmas pânã la sfârºitul rãzboiului. Ungaria se gã-
sea în 1945 în tabãra învinºilor, la fel ca în primul rãzboi mondial, însã rãul cel
mare de acum va începe. Intratã în sfera de influenþã sovieticã, Ungaria va primi,
alãturi de alte þãri din Europa Centralã ºi de Est, un model de import, modelul
sovietic, impus de altfel în toate þãrile intrate în orbita Moscovei. Sistemul sovie-
tic era total strãin pentru Ungaria. Însãºi impunerea lui constituie o cauzã a eve-
nimentelor din 1956. O þarã ca Ungaria, unde clasa de mijloc era puternicã, fapt
demonstrat de existenþa unui Partid al Micilor Proprietari foarte puternic, orien-
tatã din punct de vedere confesional spre catolicism ºi protestantism, în general
dominatã de iniþiativa particularã ºi spiritul creºtin, nu putea fi în favoarea unui
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sistem care venea tocmai sã rãstoarne aceste principii. Totuºi, la alegerile din
noiembrie 1945 comuniºtii au obþinut 17 procente din voturile ex-primate ºi 67
de locuri în Parlament, unde însã veneau în urma Partidului Micilor Proprietari
cu 246 de locuri ºi social-democraþilor cu 70 de locuri1. Acest succes trebuie pus
pe seama eºecului forþelor de dreapta ºi mai ales de extrema dreaptã, care se gã-
seau în recul ºi erau dezaprobate puternic la sfârºitul rãzboiului, pentru o presu-
pusã valabilitate ºi superioritate a sistemului sovietic, care ieºise victorios din
groaznicul conflict (avea cea mai puternicã armatã terestrã ºi învinsese temuta ma-
ºinã de rãzboi a Reich-lui). Multe speranþe se îndreptau, mai ales din rândul mun-
citorilor, spre modelul sovietic, al cãrui reprezentant intern era Partidul Comunist.

Totuºi, deºi la sfârºitul rãzboiului simpatiile comuniste nu erau deloc neglija-
bile, ele nu dominau în Ungaria. O Ungarie care în perioada interbelicã avusese
o foarte puternicã miºcare de extremã dreaptã (Crucile cu Sãgeþi), care devenise
o miºcare de masã asemãnãtoare, în privinþa popularitãþii, cu Miºcarea Legio-
narã. Vechile tipare funcþionau din plin la sfârºitul rãzboiului ºi ele vor fi parte
integrantã a naþionalismului maghiar, care se va manifesta din plin în cursul eve-
nimentelor din 1956. De altfel situaþia este foarte bine sintetizatã într-un docu-
ment realizat de cãtre serviciile secrete americane, înaintat forurilor decizionale
americane la 23 noiembrie cu titlul „Posibiliþãþile rezistenþei-Ungaria“ desco-
perit în National Security Archive din S.U.A. Referindu-se la relaþia dintre ideo-
logia comunistã ºi naþionalismul maghiar, studiul din 1953, la care s-a alãturat
un altul în ianuarie 1956, identifica mai multe elemente ale naþionalismului ma-
ghiar ostile comunismului: este antislav, antiromân, anticehoslovac, antisemit ºi
anticomunist. Explicaþiile „celor cinci anti“ sunt: „Adâncul resentiment faþã de
conceptul de supremaþie slavã, pretenþiile revizioniste pe seama Cehoslovaciei ºi
României, numãrul exagerat de mare de evrei în înalte posturi oficiale, sovieti-
zarea culturii ºi societãþii ungare, încercãrile «sãlbatice» de colectivizare a agri-
culturii, adoptarea sistemului politic monopartid.“2

În aceste condiþii, Ungaria este trecutã brutal în rândul þãrilor cu noul sistem
importat din U.R.S.S. cu ajutorul Armatei Roºii care staþioneazã în Ungaria, la
fel ca ºi în celelalte þãri intrate în orbita sovieticã. Sistemul comunist are în pri-
mii ani de dupã rãzboi aspectul unui uriaº monolit, în care centrul de comandã
este într-o singurã þarã, U.R.S.S., într-un singur oraº, Moscova, ºi în mâinile unui
singur om care dispune discreþionar de întreaga putere: Stalin. Ungaria are o
conducere internã care, asemenea regimului, este ºi ea importatã de la Moscova:
în fruntea regimului este Mátyás Rákoszy, un Stalin în miniaturã, comandat de
la Moscova de adevãratul Stalin care dicteazã de fapt prin locþiitorul sãu maghiar
întreaga politicã a Ungariei. Ungaria este redusã la statutul de þarã ocupatã prin
forþã de Armata Roºiei care staþiona pe teritoriul naþional, deºi ar fi trebuit sã se
retragã conform Tratatului de pace de la Paris din 1947: „Maghiarii nu sunt
iritaþi nici de numãrul soldaþilor sau al blindatelor, nici de zgomotul tancurilor
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sau al avioanelor supersonice, ci de simpla prezenþã pe teritoriul naþional a unei
armate strãine impuse cu forþa ºi care nu are, dupã câte se pare, nici cea mai vagã
intenþie de a pãrãsi þara în care s-a instalat.“3

Astfel Ungaria cunoaºte, la fel ca ºi celelalte þãri din lagãrul socialist, procese
rãsunãtoare la sfârºitul anilor ‘40 ºi începutul anilor ‘50 sub acuzaþia de „deviaþionism
de dreapta“ sau „titoism“, cãrora le cad victime personalitãþi importante ale Par-
tidului, cum ar fi Lászlò Rajk, ministru de interne dupã rãzboi condamnat la
moarte ºi executat în 1949. Aceºti factori sunt importanþi în contextul evenimen-
telor din octombrie 1956, constituind revendicãri ale revoluþionarilor: Înlãturarea
conducerii staliniste, retragereaArmatei Roºii, rejudecarea proceselor înscenate º.a.

Moartea lui Stalin în martie 1953 constituie un punct de cotiturã în istoria þã-
rilor din lagãrul sovietic. În majoritatea acestora se simte vântul schimbãrii. Încã
din iunie 1953, Ungaria este luatã de valul transformãrilor: Imre Nagy, vechi co-
munist cu vederi liberale, este numit în fruntea Consiliului de Miniºtri. Dar cine
este acest Imre Nagy?

Din dosarul lui Nagy reiese cã el a fost recrutat ca informator la 13 ianuarie
1933. Porecla sa era „agentul Volodea“; în dosar se gãseºte, de asemenea, sem-
nãtura lui Nagy, numele celui care 1-a racolat, cel care i-a dirijat activitatea, ºi a
celui ce stabilea legãtura cu el. Era un agent informator bun care lucra dezinte-
resat, fãrã a primi o recompensã materialã. În urma denunþurilor sale, lucru care
s-a aflat odatã cu deschidera arhivei KGB, au murit 15 persoane. Este arestat în
martie 1938 ºi eliberat dupã patru zile de detenþie4. O altã caracterizare comple-
teazã imaginea lui Nagy: „E prima þarã din Europa de Est [Ungaria] care crezuse
cã a gãsit un cãlãuzitor unic în persoana lui Imre Nagy, un ºef de guvern curajos,
simbol al unui nou punct de plecare ºi port-drapel al unui socialism care res-
pecta, în sfârºit, fiinþa umanã [...]. Acest comunist neobiºnuit îºi plimba prin oraº
silueta cumsecade fãcându-se cã plouã. Patruzeci de ani de servicii bune ºi loiale
Partidului, douã severe «autocritici», la Moscova în anii ’30 , apoi la Budapesta,
în 1949 ºi o carierã de conducãtor în «dinþi de fierãstrãu»: acest traseu i-a ºubre-
zit cu siguranþã sãnãtatea fragilã, dar nu i-a înfrânt nici aerul flegmatic ºi nici bu-
na-dispoziþie insolentã. Exclus din Partid [caracterizarea este în preajma eveni-
mentelor din 1956: Nagy fusese exclus din Partid în 1955 de Rákosi, n. a.], Nagy
se încãpãþâneazã, la ºaizeci de ani, sã ducã o viaþã obiºnuitã de bunic liniºtit,
situându-se astfel la antipodul tradiþiilor ºi al convenienþelor comuniste.“5 În-
treaga þarã îºi pune speranþele în acest „comunist neobiºnuit“, mai ales datoritã
politicii de nuanþã liberalã pe care a practicat-o în timpul când s-a aflat la condu-
cerea guvernului, constituind o veritabilã alternativã pozitivã la stalinismul echi-
pei Rákosi: „Devenit prim-ministru, Nagy promoveazã o politicã de deschidere
de facturã liberalã. Mai întâi elibereazã pe cei arestaþi pe nedrept. În agriculturã,
odatã cu venirea sa la putere, ia sfârºit înregimentarea silitã a þãranilor în coope-
rativele agricole; þãranilor li se permite sã pãrãseascã colhozurile implantate ºi
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în Ungaria ºi sã-ºi lucreze din nou pãmânturile. Ignorând paºii insignifianþi ai so-
cialismului sindical, el instaureazã în Ungaria ziua de muncã de opt ore, atât în
industrie cât ºi în administraþie. Imre Nagy deschide drumul cãtre o erã mai libe-
ralã pentru «afirmarea spiritului».“6

E clar cã o asemenea politicã nu putea fi aplicatã în timpul vieþii lui Stalin.
Însã noua conducere de la Moscova, avându-1 în frunte pe Nichita S. Hruºciov,
va fi cea care va da tonul deschiderii. Modelul impus de Imre Nagy are o audien-
þã imensã în þarã. Principiile staliniste care pãreau inexpugnabile sunt înlocuite
ºi în locul lor se încearcã întronarea „legalitãþii socialiste“, grav încãlcatã de sta-
liniºtii aflaþi la conducere, în frunte cu Rákosi. Odatã cu apariþia alternativei
chiar în interiorul Partidului, Rákosi ºi staliniºtii din jurul sãu sunt priviþi ca o
clicã care, prin abuzuri pe plan intern ºi obedienþã faþã de Moscova pe plan ex-
tern, au condus þara spre dezastru ºi disperare. Pe fondul liberalizãrii vine ºocul
total neaºteptat al revenirii în forþã a stalinismului: Imre Nagy este exclus din
Partid, dar asta e departe de a submina popularitatea lui Nagy. În schimb Rákosi
este din ce în ce mai urât ºi total dezaprobat în politica sa, care înseamnã o
reîntoarcere la perioada neagrã a stalinismului. Imre Nagy, în schimb, se bucura
de glorie: „Rákosi îi adusese un serviciu serios lui Nagy persecutându-l în anul
din urmã; fostul preºedinte al Consiliului de Miniºtri, astãzi în dizgraþie, se bu-
cura de un capital moral ºi de o popularitate excepþionale. Refuzul sãu încãpã-
þânat de a se preta la orice nouã autocriticã, aura sa de eliberator al deþinuþilor în
scurta perioadã, întreruptã prematur, pe care o petrecuse în fruntea guvernului,
ca ºi modul sãu de viaþã exemplar au fãcut ca acest «om cinstit» sã reprezinte so-
luþia ultimã.“7 Putem spune cã excluderea din Partid a lui Nagy, la sfârºitul anu-
lui 1955, va impulsiona lupta pentru schimbarea conducerii staliniste în frunte
cu Rákosi. Nagy va deveni imboldul acestei lupte pentru cã în subconºtientul
mulþimii exista varianta alternativã consideratã salvatoare, mai ales cã Nagy dã-
duse mãsura calitãþilor sale în perioada în care condusese guvernul. Întreaga opi-
nie publicã vede în el un salvator. Însã Nagy, cu toatã orientarea sa liberalã, rã-
mâne un comunist devotat simþind cã de la Kremlin adie vântul schimbãrii ºi cã
timpul se scurge în favoarea sa. Contestaþia cea mai radicalã va apãrea în inte-
riorul Partidului: este vorba de Cercul Petöfi constituit în exclusivitate din comu-
niºti denumiþi „revizioniºti“. Acest fapt demonstra cã nu sistemul comunist în
profunzimea sa era pus în discuþie, ci abuzurile echipei staliniste de la conducere
în frunte cu Rákosi. Dar contestarea venitã chiar din rândurile Partidului confir-
ma, dacã mai era nevoie, cã dreptatea este de partea poporului care îl susþinea pe
Nagy. Cum sã fie altfel dacã chiar Partidul, prin membri sau foºti membri, con-
testa conducerea lui Rákosi?

Anul 1955 aduce apropierea U.R.S.S – Iugoslavia, dupã ce din 1948 relaþiile
între cele douã þãri erau complet rupte. Însã Tito pune, ca o condiþie pentru ac-
ceptarea împãcãrii, debarcarea lui Rákosi din fruntea Partidului ºi statului, pen-
tru cã acesta era un vechi duºman personal ºi mai ales regizase procesul lui Lászlo
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Rákosi ºi a grupului sãu, pentru a-1 compromite pe Tito în ochii opiniei publice
internaþionale. Pentru a facilita apropierea de Iugoslavia ºi pentru a calma spi-
ritele în Ungaria, devenite din ce în ce mai încinse mai ales datoritã contestaþiilor
venite din partea Cercului Petöfi, Moscova hotãrãºte debarcarea lui Rákosi din
fruntea Partidului ºi a þãrii în iulie 1956. Înlocuitorul sãu va fi Ernö Gerö, ºi el
un vechi stalinist prin care Moscova spera sã-ºi menþinã influenþa ºi sã nu lase
lucrurile sã-i scape din mânã. Momentul înlocuirii lui Rákosi este relevant pen-
tru a defini caracterul lui Gerö. Toatã viaþa sa a fost în planul secund „al piticului
chel cu voinþa de fier“8. Însã în vara lui 1956, simþind cã se apropie momentul
sãu, nu a ezitat sã-1 împingã în groapã pe Rákosi: „Fãrã ezitare Mikoian îºi face
apariþia în plinã ºedinþã a Comitetului Central. Pretinde cã se aflã în cãutarea
unor informaþii suplimentare cu privire la acest caz [era vorba despre intenþia lui
Rákosi de a aresta 400 de persoane, membri ai Cercului Petöfi care îl contestau,
n.a.] ºi îi pune lui Rákosi întrebãri aparent fãrã însemnãtate. De la bun început,
bãtrânul vulpoi N.K.V.D. — Gerö — înþelege adevãrata motivaþie a demersului
reprezentantului Moscovei. El îºi vede, în sfârºit, visul împlinit: din secund, avea
sã devinã în scurt timp numãrul unu în Partid ºi în stat. Susþinãtor ºi complice al
lui Rákosi timp de unsprezece ani, Gerö schimba macazul, devenind într-o clipã
«primul gropar» al micului dictator, aparent sacrificat de Moscova.“9 Aceastã
schimbare la nivelul conducerii de Partid ºi de stat a Ungariei avea sã nemulþu-
meascã atât opoziþia internã, cât ºi pe Tito. Gerö era în fond un vechi stalinist,
un om de încredere al Moscovei, care pãstra Ungaria în orbita sa.

Un eveniment extrem de important în perspectiva evenimentelor din octom-
brie-noiembrie 1956 va fi reabilitarea lui Rajk ºi a celorlalte victime ale terorii
staliniste: György Pálffy, Tibör Szonyi ºi András Szalai în ziua de 6 octombrie,
când vor fi proclamaþi „martiri ai Partidului“. Uriaºa manifestaþie de solidaritate
cu victimele stalinismului avea caracterul unei repetiþii pentru evenimentele care
se vor declanºa spre sfârºitul lunii ºi, de asemenea, arãta opiniei publice maghiare
drumul de urmat: schimbarea imediatã a regimului care a regizat asemenea abu-
zuri: „Muncitori în salopetã, cu un sufertaº pentru mâncare de prânz într-o mânã
ºi cu lada de scule în cealaltã, veniþi direct de la uzinã. Studenþi ºi studente, în
grupuri de câte trei sau patru, cu servietele în mânã. Soldaþi ºi civili, cu un crep
de doliu la braþ. Copii care ºi-au lãsat joaca, emoþionaþi, strângând mâna mamei
ºi aþintindu-ºi atenþia asupra unui bãieþel. Stând în picioare lângã sicriul tatãlui
sãu, îºi þine mama de mânã. Este Laci Rajk, care era prea mic pentru a-ºi da sea-
ma de ceea ce se petrecuse atunci când tatãl sãu a fost dus la spânzurãtoare, iar
mama, aruncatã în temniþã. [...] Un vânt aprig de toamnã goneºte norii aflaþi la
joasã înãlþime ºi o ploaie rece ºi pãtrunzãtoare cade fãrã încetare, dar, cu toate
acestea, nu vãd nici o umbrelã. Oamenii stau cu capul descoperit, cu miile, iar
ochii le strãlucesc ºi feþele le sunt împietrite. Ceea ce face ca mulþimea aceasta
sã fie tãcutã nu este doar un sentiment de tristeþe, ci ºi unul de urã sãlbaticã.“10

46 ALEXANDRU MÃDESCU, ANTONEL PÃUNA 5

————————
8 Tibor Meray, op. cit., p. 35.
9 Ibidem, p. 39.
10 Cristian Duplan, Vincent Giret, op. cit., p. 79.



Funeraliile lui Rajk ºi ale celorlalþi „martiri ai Partidului“ transformau vic-
timele în catalizatori ai schimbãrilor. Rajk fusese în perioada în care deþinuse
portofoliul Internelor un adversar implacabil al adversarilor regimului. Apoi fu-
sese „devorat“ de propriul sãu partid. Acum devenise simbolul unei miºcãri re-
formiste de naturã liberalã, pe care probabil ar fi reprimat-o cu severitate dacã ar
fi fost în viaþã, cum de altfel aprecia un profesor de sociologie, Sándor Szalai,
recent eliberat din închisorile regimului: „Bietul László, dacã ar fi trãit, ar fi pus
sã se tragã în noi.“11

Însã o þarã ca Ungaria nu putea declanºa ºirul schimbãrilor fãrã o influenþã
externã care sã permitã ca o asemenea schimbare de macaz sã aibã loc. La fel ca
ºi celelalte þãri din lagãrul socialist, era o þarã ocupatã de Armata Roºie ºi nu pu-
tea beneficia de o posibilitate de manevrã în politica internã ºi externã fãrã acor-
dul sau mãcar îngãduinþa Moscovei. Însã, în 1956, Moscova chiar a încurajat
schimbarea. În februarie 1956 are loc la Moscova al XX-lea Congres al PCUS
care, în raportul secret, condamna cultul personalitãþii staliniste, crimele ºi abu-
zuriile perioadei ºi se pronunþa pentru restabilirea „legalitãþii socialiste“ ºi pen-
tru un altfel de socialism, unul care sã aibã la baza relaþii de egalitate între þãrile
„frãþeºti“. Întreg imperiul sovietic este cuprins de exuberanþã. Era vorba despre
o schimbare neaºteptatã a realitãþilor. Din centrul incontestabil al monolitului so-
cialist, Moscova devine catalizatorul schimbãrii. Ea recunoaºte greºeliile trecu-
tului ºi contestã ordinea stalinistã care le-a înfãptuit. Deºi perioada 1953-1956
înregistrase prima fisurã ºi contestare a Moscovei, în iunie 1953 având loc re-
volta muncitorilor din Berlin, anul 1956 va fi, putem spune, un an antistalinist ºi
anti Moscova.

Evenimentele se vor declanºa în Polonia, unde în 28 iunie vor izbucni grevele
muncitorilor de la Poznan. Miºcarea reformatoare se întinde rapid în întreaga
þarã ºi cuprinde ºi capitala, Varºovia, unde muncitorii de la FSO Zeran, uzina de
automobile a oraºului, împreunã cu studenþii sunt sufletul miºcãrii. Moscova
este obligatã sã dea înapoi. Deºi Polonia a fost extrem de aproape de o interven-
þie a armatei sovietice, noul conducãtor al PUMP – Partidul Muncitoresc Unit
Polonez, Wladislav Gomulka, va evita acest lucru asigurând Moscova de menþi-
nerea þãrii în Tratatul de la Varºovia ºi, în general, în sfera de influenþã sovieticã.
De menþionat cã, deºi Moscova propunea un nou model, în contradicþie cu cel
stalinist, chiar prin acest nou model vroia de fapt evitarea fisurilor radicale din
sistem, exact ceea ce a încercat Ungaria. În acest caz vechile metode erau din
nou puse în practicã ºi constau în intervenþia armatã brutalã ºi reducerea la tãcere
a tuturor contestaþiilor radicale.

Desfãºurarea revoluþiei

Ceea ce se întâmpla în Polonia, unde criza se rezolva pe cale paºnicã, nu a
fost posibil ºi în Ungaria. Aici evenimentele vor lua o formã radicalã, care va
culmina cu cererea de ieºire din Tratatul de la Varºovia ºi proclamarea neutra-
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litãþii þãrii. Acest lucru va duce la intervenþia armatei sovietice, care va restabili
brutal „liniºtea“ ºi va înãbuºi „acþiunea contrarevoluþionarã“, în fapt o miºcare
care luase forma unei lupte pentru independenþa naþionalã.

Miºcarea din Ungaria debuteazã la 22 octombrie cu o mare adunare studen-
þeascã la ªcoala Politehnicã din Buda. Revendicãrile studenþilor îl cam nemul-
þumesc pe Nagy care la acest moment era plecat la Badacsony, pe malul lacului
Balaton: „Nagy ciuleºte urechea ºi se încruntã când Losonczy [Géza Losonczy,
fost ministru al Culturii, arestat în 1951 ºi eliberat în 1955, susþinãtor al lui Nagy,
n.a.] îi comunica lista revendicãrilor: tineretul cere formarea unui nou guvern, cu
participarea lui Imre Nagy, încheierea unui acord cu sovieticii pe bazã de egali-
tate ºi neamestec în treburile interne, retragerea trupelor Armatei Roºii, alegeri
generale prin vot secret cu participarea mai multor partide, revizuirea tuturor
proceselor politice, reorganizarea economiei etc.“12 Însã Nagy, un vechi comu-
nist, nu vede problema aºa cum o vãd o mânã de tineri extaziaþi de succesul „fra-
þilor“ polonezi. Totuºi, el promite lui Losonczy cã se va întoarce imediat la Bu-
dapesta.

Dupã cum se vede, cererile primare afectau însãºi poziþia sovieticilor în Un-
garia, care ar fi trebuit sã-ºi retragã armata ºi sã nu se amestece în treburile in-
terne ale þãrii, ceea ce fãcuse timp de unsprezece ani. Studenþii anunþau pentru a
doua zi o uriaºã manifestaþie de solidaritate faþã de „fraþii“ polonezi. Conducerea
Partidului, în frunte cu Gerö, soseºte de la Belgrad abia în dimineaþa zilei de 23
octombrie ºi nu este la curent cu pregãtirile care se fac pentru marea manifestaþie
de dupã-amiazã ºi aflã prea târziu pentru a mai putea împiedica ceva. Delegaþiile
studenþilor vin la ministrul de interne, Làszl Piros, pentru a cere sã li se permitã
sã manifesteze. Piros, un stalinist rigid, interzice hotãrât orice manifestaþie. În
jurul orei unu se anunþa ºi la Radio Budapesta cã manifestaþiile sunt interzise.
Era însã prea târziu, pentru cã mitingul studenþesc se pusese în miºcare. Zeci de
mii de oameni se alãturau marºului studenþilor. În faþa evenimentelor autoritãþile
sunt neputincioase ºi, la douã ºi jumãtate, Piros ridica interdicþia de manifestare.
Însã, deja nimeni nu mai þine cont de aceastã aprobare, manifestaþia desfãºurându-ºi
cursul firesc: opriri la statuile lui Petöfi, marele poet naþional maghiar, ºi Iózsef
Bem, marele general polonez care ºi-a oferit serviciile lui Lajos Kossuth în tim-
pul revoluþiei de la 1848-1849. Era încã un motiv pentru a fi alãturi de polonezi:
„Este ora 5. Razele soarelui nu prea mai au putere atunci când manifestanþii care
«doresc sã-ºi regãseascã patria» ajung în piaþa Iòzsef Bem. Pe malurile Dunãrii,
între clãdirea Ministerului Afacerilor Externe ºi o cazarmã se înghesuie câteva
zeci de mii de persoane: tineri din marile universitãþi ale capitalei, intelectuali,
muncitori, tot felul de oameni care au auzit vorbindu-se despre manifestaþie sau
care i-au auzit vuietul ºi care n-au putut sã i se alãture mai devreme. Printre aceº-
tia se gãsesc ºi destui soldaþi ºi ofiþeri.“13 La manifestaþie se alãturã, deci, ºi sol-
daþi care rup stelele roºii de pe chipiuri. Adeziunea armatei, mai bine zis a unei
pãrþi din armatã, la cauza revoluþiei are o mare importanþã pentru desfãºurarea
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ulterioarã a evenimentelor. Mulþimea, care a ajuns la un numãr impresionant, de
peste 200.000 de persoane, se îndreaptã spre Piaþa Parlamentului, unde cere sã
le vorbeascã Nagy. Miniºtrii comuniºti, baricadaþi înãuntru, au o idee „genialã“:
sã stingã lumina în piaþã. Acest fapt, în loc sã calmeze spiritele, mai mult le-a iri-
tat. Manifestanþii gãsesc soluþia ºi aprind mii de torþe de hârtie. Puterea învinsã
dã înapoi ºi aprinde lumina. Miniºtrii comuniºti încearcã sã vorbeascã mulþimii,
dar sunt huiduiþi. Singurul care poate mulþumi imensa masã de maghiari, strânsã
în Piaþa Parlamentului, este Imre Nagy. Adus cu greu în piaþã, el dezamãgeºte
prin discursul sãu. Se exprimã cu apelativul „elvtársak“, care înseamnã în ma-
ghiarã tovarãºi14 ºi rãmâne clar ataºat Partidului. În fond, Nagy a fost mereu co-
munist, numai cã mulþimea, în cãutarea unui salvator, asemãnãtor lui Gomulka,
a vrut sã-1 vadã altfel. Manifestaþia începe „sã se spargã“ dupã discursul lui
Nagy. Dar deodatã, mai mulþi oameni, veniþi dinspre clãdirea Radio, anunþau cã
au loc lupte sângeroase cu morþi ºi rãniþi între trupele de securitate ÁVO15 ºi
populaþie, în jurul clãdirii Radiodifuziunii. În jurul Radio-ului s-au purtat lupte
violente.

În afara altor aspecte, fãrã îndoialã importante, dar care prin analiza lor ar
lungi extrem de mult expunerea, credem cã foarte important ar fi sã încercãm sã
rãspundem la întrebarea „Cine a tras mai întâi?“: populaþia sau trupele ÁVO.
Chiar lucrarea oficialã, apãrutã dupã înãbuºirea revoluþiei maghiare sub egida
noului regim Kádár impus de Moscova, credem cã ne dã un rãspuns clar în pri-
vinþa responsabilitãþii. Iatã ce spune Cartea albã: Forþele contrarevoluþionare în
evenimentele din octombrie în Ungaria: „De la orele 8 la 9 seara, presiunea exer-
citatã asupra faþadei dinspre strada Bródy Sándor a crescut ºi, conform ultimelor
informaþii, o parte a mulþimii se înghesuia în zidul imobilului dinspre strada
Mihály Pollák. Lansam grenade lacrimogene ºi foloseam tunul cu apã, þintind
departe, în mijlocul mulþimii, pe care încercam astfel s-o oprim; de cealaltã par-
te, manifestanþii aruncau cu cãrãmizi ºi pietre din asfalt în ferestrele de la primul
etaj ºi ne aruncau înapoi grenadele lacrimogene neexplodate. Au fost, probabil,
ºi sticle cu benzinã, fiindcã mobila dintr-o încãpere a luat foc. Forþele ÁVO curã-
þau strada pe toatã porþiunea faþadei dintre strada Puºkin ºi strada Szentkiraly ºi
ridicau baraje la intersecþia strãzilor. Toate acestea s-au întâmplat fãrã sã se fi
tras un singur glonþ, nici chiar în semn de avertisment, în pofida rãnilor provo-
cate soldaþilor de pietrele aruncate de manifestanþi. Nu ºtiu dacã manifestanþii îi
deplâng pe rãniþi, ºi nici dacã cunosc numãrul acestora... Între orele 9 ºi 10 seara
asediaþii au tras primele focuri pe deasupra capetelor mulþimii, iar acestea au fost
doar focuri de avertisment.“16 Reiese clar cã manifestanþii nu aveau arme în pri-
ma fazã a conflictului ºi, deci, singurii care puteau deschide focul au fost cei din
trupele ÁVO în jurul orelor 9-10 seara. ªi manifestanþii au tras dupã miezul nop-
þii asupra trupelor ÁVO cu arme provenite de la poliþie ºi armatã, care, în mare
parte, au trecut de partea manifestanþilor.
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Incidentele violente de la Casa Radio au îndârjit mulþimea ºi au imprimat un
caracter violent evenimentelor, pânã atunci relativ liniºtite. Puterea stalinistã, ne-
putincioasã în faþa manifestaþiilor de amploare, face un gest extrem de grav cu
repercusiuni majore în desfãºurarea ulterioarã a evenimentelor: cere intervenþia
armatei sovietice, risipind ºi ultimele speranþe de soluþionare paºnicã a conflic-
tului. Revoluþia maghiarã, radicalizatã acum de incidentele de la Casa Radio,
mai primea un impuls violent. Intervenþia sovieticã face ca revoluþia sã capete
un aspect de rãzboi naþional de eliberare. Dar existã ºi în aceastã problemã con-
troversa „cine a chemat trupele sovietice?“; noi suntem de pãrere cã puterea sta-
linistã, în frunte cu Gerö, a fost cea care a fãcut acest lucru. Guvernul marionetã
Kádár a încercat, dupã înfrângerea revoluþiei maghiare, sã arunce responsabili-
tatea asupra lui Nagy. Dar faptele vin sã contrazicã varianta oficialã a regimului
Kádár. Deºi Nagy fusese numit prim-ministru în noaptea de 23-24 octombrie, în
locul stalinistului Hegedüs, faptele duc la concluzia cã echipa Gerö-Hegedüs a
chemat în ajutor trupele sovietice: „Radiodifuziunea naþionalã, condusã de stali-
niºti, face eforturi evidente pentru a-i lãsa pe ascultãtori sã creadã cã e vorba de
guvernul lui Nagy. Radioul are grijã sã anunþe mai întâi, la ora 8,13, numirea lui
Imre Nagy în funcþia de prim-ministru, pentru a difuza apoi informaþiile cuprin-
zând ºi ºtirile despre unitãþile sovietice. Acest joc subtil îl fãcea pe Imre Nagy sã
parã drept omul care i-a chemat pe sovietici la Budapesta. Pentru a crea ºi men-
þine aceastã confuzie, Radiodifuziunea a transmis înaintea apelului la ajutorul
sovietic un alt comunicat, în care anunþa decretarea stãrii de urgenþã de cãtre gu-
vernul Nagy. Dând citire celor douã texte unul dupã altul, ea a creat deliberat
confuzia între decretul stãrii de urgenþã semnat de Imre Nagy ºi apelul cãtre so-
vietici, al cãrui autor nu este menþionat.“17

În 24 octombrie nu mai exista cale de întoarcere pentru Ungaria. Clãdirea Ra-
dio a fost cuceritã de manifestanþi dupã o noapte de lupte. Peste tot revoluþionarii
se luptau cu armata sovieticã, conºtienþi cã lupta este una a libertãþii naþionale ºi
a recâºtigãrii independenþei. Înlocuirea lui Gerö cu Janos Kádár în fruntea Parti-
dului, operatã de sovietici prin intermediul lui Mikoian ºi Suslov veniþi de urgen-
þã la Budapesta, nu mai poate schimba cursul evenimentelor. Era de fapt o conce-
sie prea micã ºi prea târziu venitã ca sã mai schimbe ceva. Întreaga Ungarie viza
desprinderea de Moscova, recâºtigarea independenþei ºi demnitãþii naþionale.

Pânã la 29 octombrie evenimentele îºi urmeazã fãgaºul pe care intraserã. De
remarcat este trecerea colonelului Pal Maléter de partea revoluþionarilor care,
prin prestigiul sãu, atrage de partea revoluþiei numeroase unitãþi ale armatei. De
asemenea, important este ºi masacrul din Piaþa Parlamentului organizat de tru-
pele ÁVO. Acest mãcel va ºterge diferenþa care, pânã atunci, se pãstra între un
agent al ÁVO ºi un simplu activist de partid. Revoluþia capãtã, în general, o tur-
nurã anticomunistã, pânã atunci menþinându-se în tiparul unei miºcãri antista-
liniste: „În faþa Parlamentului, o provocare a AVH se încheie cu un schimb gene-
ral de focuri ºi se soldeazã cu un mãcel: sunt numãraþi între douã ºi trei sute de
morþi. Din acel moment revolta antirakosistã capãtã, în numeroase puncte ale ca-
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pitalei ºi ale þãrii, o turnurã anticomunistã. Mulþimea înarmatã nu face totdeauna
deosebirea între un agent AVH ºi un simplu activist de partid. Pe strãzi au loc
scene de linºaj. Stelele roºii sunt smulse, iar cãrþile ruseºti sunt arse pe caldarâm.“18

Revoluþia extinsã cuprinde provincia ºi oraºe importante ca Gyor ºi Miskolč,
unde apar consilii muncitoreºti. Pânã pe 29 octombrie luptele cu sovieticii conti-
nuau ºi starea de incertitudine domnea în întreaga þarã. În 29 octombrie seara tru-
pele sovietice încep o retragere simulatã din Budapesta. În 30-31 octombrie apar
fundamentele unui nou regim politic de tip democratic: este abolit sistemul mo-
nopartid, reapar vechile partide interbelice. Discuþia dintre partea sovieticã, re-
prezentatã de Mikoian ºi Suslov, ºi Comitetul Central maghiar din noaptea de 31
octombrie spre 1 noiembrie are ca temã retragerea trupelor sovietice. Sovieticii
dau impresia cã sunt de acord cu cererile pãrþii maghiare. De fapt sovieticii în-
þeleg cã nu mai exista cale de întoarcere, decât o intervenþie în forþã care sã men-
þinã Ungaria în orbita Moscovei.

Retragerea trupelor sovietice ºi proclamarea la 1 noiembrie, prin vocea pri-
mului-ministru Imre Nagy, a neutralitãþii þãrii ºi a cererii de ieºire din Tratatul de
la Varºovia periclita decisiv poziþia Moscovei, care s-ar fi confruntat, fãrã îndo-
ialã, cu cereri asemãnãtoare odatã ce exista acest precedent „periculos“. Ungaria
trebuia adusã la ascultare ºi asta cât mai repede, profitându-se ºi de contextul ex-
tern favorabil, anume intervenþia în forþã anglo-francezã în chestiunea Suezului,
care ar fi putut paraliza protestele internaþionale ale Marilor Puteri occidentale.
În Ungaria, dupã aceste cereri, democraþia continua sã facã noi paºi chiar ºi îm-
potriva conducerii de partid ºi de stat.

Principiul dominoului intrase în funcþiune ºi demonstra cã sistemului, odatã
ce i se defecta o rotiþã, i se prãbuºea tot ansamblul elementelor componente. La
2 noiembrie sunt eliberaþi prizonierii politici. În 3 noiembrie viaþa pare sã reintre
în normal; o comisie militarã maghiaro-sovieticã se întruneºte la Parlament pen-
tru a discuta detaliile referitoare la retragerea trupelor. De fapt, o a doua inter-
venþie sovieticã era decisã din momentul 31 octombrie când, la întâlnirea dintre
cele douã pãrþi, poziþiile au fost clar exprimate: maghiarii doreau retragerea tru-
pelor sovietice ºi, o zi mai târziu, au cerut ºi neutralitatea þãrii, pentru ca sovie-
ticii sã doreascã exact contrariul, sintetizat în menþinera Ungariei în lagãrul so-
cialist, sub oblãduirea Moscovei, chiar dacã la întâlnirea din 31 octombrie au
arãtat o disponibilitate spre satisfacerea cererilor maghiare, disponibilitate care
camufla adevãratele intenþii sovietice de intervenþie în forþã. Imre Nagy a fost in-
dus în eroare de aceste „asigurãri“ date de sovietici care, chiar dupã negocierile
cu partea maghiarã, aduc de peste graniþã noi trupe, pregãtind intervenþia: „Mier-
curi, 31 octombrie, în urma unei întâlniri cu cei doi emisari sovietici, el [Imre
Nagy, n.a.] anunþa cã «negocierile asupra acestui subiect au început chiar as-
tãzi». Mikoian ºi Suslov ºi-au dat acordul. «Este prima noastrã zi de suveranitate
ºi independenþã», proclama Nagy într-un frumos avânt liric. Ungaria ºi liderii ei
se agaþã de visul pe care îl nutresc. Câteva ore mai târziu însã prim-ministrul afla
cã noi trupe sovietice sosesc de peste graniþã ºi înainteazã iarãºi spre Ungaria,
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dar nu dezvãluie ºtirea nimãnui. A doua zi, pe 1 noiembrie, Nagy îl convoacã pe
ambasadorul Andropov ºi-i cere explicaþii. Zadarnic. La orele 18.12, prim-mi-
nistrul persistã în hotãrârea sa ºi semneazã un comunicat al guvernului care
anunþa public rezilierea alianþei militare a Pactului de la Varºovia. Nagy trece un
ultim prag ºi proclamã printr-o telegramã pe adresa ONU „neutralitatea“
Ungariei.“19 „Ceea ce l-a determinat la acest gest era imposibilitatea colaborãrii
cu sovieticii, care ar fi dus la redeclanºarea revoluþiei, iar demisia ar fi arãtat un
eºec din partea sa ºi þara ar fi cãzut pradã anarhiei.“20

Pe 4 noiembrie, la ora 7:45, ambasadorul român la Budapesta, Ion Popescu-
Puþuri, anunþa guvernul de la Bucureºti cã de la ora 5 începuse asaltul trupelor
sovietice asupra oraºului21. „Restauraþia“ sovieticã are ca pion principal persoana
lui Janos Kádár, care pe 1 noiembrie dispãruse „subit“ ºi misterios, în fapt fiind
racolat de sovietici pentru a conduce guvernul marionetã, care se va instala dupã
înãbuºirea revoluþiei. Trãdarea lui Kádár avea la bazã dorinþa sa de putere. În
noua societate ºi noul tip de regim pe care îl preconiza revoluþia, fãrã îndoialã,
Kádár ar fi avut o poziþie neînsemnatã, ca de altfel întreg Partidul Comunist. I.
Nagy va anunþa intrarea trupelor sovietice în capitala maghiarã la radio, dupã
care, împreunã cu colaboratorii sãi ºi cu familiile lor, în total 40 de persoane, se
vor refugia în sediul Ambasadei iugoslave la Budapesta, cerând azil22. Aceasta
va fi înconjuratã de trupele Armatei Roºii, care nu vor permite contactul cu exte-
riorul. Paralel, J. Kádár ºi F. Münnich, revin în Budapesta împreunã cu trupele
sovietice23. Pe 2 noiembrie, Kádár anunþase formarea unui nou guvern maghiar
în exil. În dimineaþa zilei de 4 noiembrie, tot Kádár anunþa, de la un post de radio
necunoscut, faptul cã acest nou guvern a cerut intervenþia Armatei Roºii pentru
ca „sã zdrobeascã sinistrele forþe ale reacþiunii ºi sã stabileascã ordinea ºi pa-
cea“24. Cu alte cuvinte, Uniunea Sovieticã obþinuse legitimarea intervenþiei sale
armate în Ungaria ºi putea sã-ºi desfãºoare în liniºte trupele aici.

A doua intervenþie a sovieticilor a fost pregãtitã cu grijã. Hruºciov, înainte de
a da ordin de a se interveni, s-a consultat cu liderii Poloniei, Bulgariei, Cehoslo-
vaciei, României ºi Iugoslaviei ºi a primit acceptul lor. În plus, el a profitat ºi de
Criza Suezului, începutã pe 31 octombrie, care i-a împiedicat pe occidentali sã
intervinã. Trupele sovietice vor întâmpina o rezistenþã foarte puternicã din partea
populaþiei, mai ales cã, încã din primele zile ale revoluþiei, ºi armata trecuse de
partea insurgenþilor. Se vor da lupte destul de puternice în mai multe oraºe, dar
cele mai dure au fost cele din Budapesta, care va suferi distrugeri importante.
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Rezultatul acestor confruntãri armate va fi destul de tragic pentru populaþia ma-
ghiarã: 3.000 de morþi, aproape 19.000 de rãniþi ºi peste 200.000 de refugiaþi.
Ruºii vor lua mãsuri dure împotriva celor care au luptat, deportând un numãr
destul de mare de oameni. Dar, ca urmare a protestelor internaþionale, aceºti oa-
meni vor fi repatriaþi25. ªi acþiunea de represiune a noului guvern instalat va în-
cepe imediat. Este adevãrat cã la început guvernul lui Kádár a dus o politicã pru-
dentã, afirmând cã nici unul dintre cei care participaserã la revoluþie nu va fi are-
stat, dar, mai târziu, adevãratele planuri au ieºit la ivealã. Începe o adevãratã ac-
þiune de epurare a celor care participaserã la evenimente. Mii de oameni, „ridi-
caþi“ de cãtre poliþia politicã (reorganizatã în grabã), au fost închiºi, unii dintre
ei fiind ºi executaþi, iar intelectualitatea maghiarã, consideratã principala „vino-
vatã“, a fost marginalizatã ºi anihilatã26.

Intervenþia sovieticã a fost condamnatã în întrega lume, dar un sprijin, în ade-
vãratul sens al cuvântului, Ungariei nu i se va acorda. Uniunea Sovieticã va pri-
mi mii de proteste din partea savanþilor, artiºtilor ºi intelectualilor. În foarte mul-
te oraºe europene, ca Viena, Copenhaga, Paris, Roma, º.a., vor fi organizate ma-
nifestaþii de solidaritate cu cauza maghiarã. ªi americanii vor reacþiona destul de
rapid. Eisenhower va cere Moscovei retragerea trupelor. Consiliul de Securitate
se va întruni ºi va cere sovieticilor sã opreascã intervenþia ºi sã retragã trupele.
La fel ºi Adunarea Generalã a O.N.U. a cerut Uniunii Sovietice, încã de 4 ori,
sã-ºi retragã trupele ºi sã nu se mai amestece în politica internã a acestei þãri, dar
încercãrile nu au avut nici un rezultat concret. Acesta a fost „ajutorul“ acordat de
cãtre Occident ºi de Statele Unite. Probabil cã la acel moment mai mult de atât
nu se putea, mai ales ºi cã în Statele Unite era în plinã desfãºurare campania
electoralã pentru alegerea preºedintelui, iar þãrile occidentale erau ocupate de
Criza Suezului. În plus, americanii îºi exprimaserã punctul de vedere cu câteva
zile înainte. Eisenhower, într-un discurs þinut pe 31 octombrie, anunþa cã S.U.A.
nu va acþiona decât verbal la ceea ce se întâmpla în Ungaria27. De asemenea, la
finalul raportului intitulat „Evoluþia probabilã a evenimentelor din þãrile sate-
lite“, întocmit la 30 octombrie ºi înaintat Administraþiei americane, se afirma
foarte clar cã „americanii nu au de gând sã pregãteascã o intervenþie militarã sau
sã facã pregãtiri care sã sugereze aºa ceva“28.

Soarta celor care fãceau parte din „grupul Nagy“ ºi se retrãseserã în Amba-
sada iugoslavã a fost decisã în urma discuþiilor dintre partea maghiarã ºi cea iu-
goslavã. De fapt, rolul cel mai important l-a avut Uniunea Sovieticã, care a decis
ca acest grup sã nu plece în Iugoslavia, ci în România. Liderul român, Gheorghe
Gheorghiu-Dej, vãzând ce se petrece în þara vecinã a luat imediat mãsuri pentru
a împiedica apariþia unor evenimente asemãnãtoare ºi în România. El a mers ºi
pe ideea întãririi relaþiilor cu Uniunea Sovieticã, acceptând ca membrii grupului
sã fie aduºi la noi.
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Iniþial s-au purtat discuþii între iugoslavi ºi reprezentanþii guvernului Kádár.
Iugoslavii au fost de acord sã le acorde azil membrilor grupului, Kádár accep-
tând ºi el aceastã variantã. Dar va reveni asupra deciziei când va primi o înºtiin-
þare de la Moscova în care se interzicea plecarea grupului în Iugoslavia. Însã, ru-
ºii propuneau o altã soluþie: plecarea grupului în România. Iugoslavii au fost de
acord ºi ei, dar cu condiþia ca ºi I. Nagy sã vrea acest lucru29. Nagy va refuza,
dar lucrurile fuseserã deja aranjate. Pe 10 noiembrie Hruºciov trimite o scrisoare
cãtre C.C. al Uniunii Comuniºtilor din Iugoslavia în care propunea trimiterea
„grupul Nagy“ în România: „Trimiterea lui Imre Nagy ºi a grupului sãu nu în Iu-
goslavia, ci în România are o importanþa mare, deoarece în felul acesta chestiu-
nea va fi rezolvatã fãrã a prejudicia prestigiul þãrilor noastre ºi vor fi respectate
interesele Guvernului revoluþionar ungar“. În finalul scrisorii se menþiona ca so-
vieticii au discutat cu Dej, care „ºi-a dat acordul sã-l primeascã pe Imre Nagy ºi
grupul acestuia ºi sã trimitã la Budapesta un avion românesc pentru transpor-
tarea acestora în România“. De asemenea, românii erau gata sã-1 trimitã pe Al.
Moghioroº la Budapesta ca sã se ocupe de organizarea acestei acþiuni30.

Pentru a se discuta aspectele acestei probleme, la Budapesta va sosi pe 22
noiembrie, o delegaþie condusã de cãtre Gheorghe Gheorghiu-Dej, din care mai
fãceau parte ºi Alexandru Moghioroº, Emil Bodnãraº ºi Chivu Stoica. Anterior,
în capitala Ungariei sosise, trimis de cãtre Tito, ºi Dubrivojc Vidič, ministru-ad-
junct de externe, cu rolul de a purta tratative cu cei refugiaþi în ambasadã. Pe 21
noiembrie, acesta vine la I. Nagy ºi îi prezintã o scrisoare semnatã de cãtre
Kádár, în care acesta afirma cã nu va folosi „mijloace de represiune împotriva
lui I. Nagy ºi a membrilor grupului sãu“ ºi cã aceºtia se pot întoarce la domicili-
ile lor31. De fapt, aceastã scrisoare era un mod de a mai tergiversa lucrurile,
fiindcã cu delegaþia românã ea va fi pusã cu totul sub o altã formã.

În cadrul convorbirilor dintre români ºi maghiari au fost discutate mai multe
probleme, inclusiv cea privitoare la soarta „grupul Nagy“. Partea românã oferea
un ajutor substanþial Ungariei: acorda un împrumut de 10 milioane de ruble pen-
tru achiziþionarea mãrfurilor de primã necesitate32. De asemenea, românii vor
trimite medicamente ºi alimente ºi tot cu sprijin românesc vor fi reorganizate tru-
pele ÁVO, decimate în timpul revoluþiei33. Tot acum se va semna ºi înþelegerea
privind acordarea de azil lui I. Nagy ºi a grupului sãu în România. Dej a vrut sã
obþinã o acoperire pentru transferul lui Nagy ºi a colaboratorilor sãi ºi i-a soli-
citat lui Kádár o scrisoare semnatã de cãtre guvernul sãu. Scrisoarea conþinea
motivele pentru care „grupul Nagy“ ar fi trebuit sã plece în România. Se afirma
cã „s-a creat o situaþie periculoasã pentru securitatea personalã în Republica Popularã
Ungarã a lui Imre Nagy ºi a membrilor grupului sãu“ ºi, „þinând seama de faptul
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cã Imre Nagy ºi persoanele din grupul lui ºi-au exprimat dorinþa de a pleca din
Republica Popularã Ungarã pe teritoriul unei alte þãri socialiste“, guvernul ma-
ghiar solicitã guvernului român ca, „în interesul securitãþii acestor persoane, sã
le acorde azil vremelnic în România, pânã în momentul când situaþia din Repu-
blica Popularã Ungara va fi de aºa naturã încât Guvernul ungar sã le poatã garanta
securitatea pe care le-a acordat-o“34. Rãspunsul va fi afirmativ, iar „grupul Nagy“,
împotriva voinþei membrilor acestuia, va fi transferat în România. Acest lucru
reieºea ºi dintr-o telegramã a ambasadorului sovietic la Belgrad cãtre M.A.E. a
Uniunii Sovietice. În aceasta se menþiona cã guvernul iugoslav „nu poate accepta
în nici un caz versiunea potrivit cãreia Imre Nagy ºi celelalte persoane amintite
s-au îndreptat de bunã voie în România deoarece se cunoºtea dinainte dorinþa
acestor persoane de a rãmîne în þara lor, ca ºi faptul cã atât timp cât s-au aflat în
Ambasada R.P.F. Iugoslavia aceºtia au respins propunerile de a pleca în România“35.

Perioada petrecutã de cãtre Imre Nagy ºi colaboratorii sãi în Ambasada iu-
goslavã nu a fost deloc liniºtitã. În zilele acelea, asupra lor, a fost exercitatã o
presiune foarte mare. Pe de o parte clãdirea ambasadei era înconjuratã de trupe
sovietice care nu permiteau nici un contact cu exteriorul, iar pe de altã parte re-
prezentanþii guvernului Kádár au încercat sã-i convingã pe „capii“ revoluþiei sã
semneze declaraþii prin care sã susþinã noul guvern. Aceºtia nu au semnat nimic
ºi nici Imre Nagy nu a vrut sã semneze actul prin care sã fie atestatã demisia sa
din funcþia de prim-ministru.

În seara de 22 noiembrie membrii grupului, bazându-se pe angajamentul pe
care Kádár ºi-1 luase, vor pãrãsi clãdirea ambasadei. Trebuiau sã se deplaseze
spre domiciliile lor cu un autobuz, când ºi-au dat seama cã ºoferul acestuia vor-
beºte limba rusã. I. Nagy a protestat împotriva acestui lucru, dar ºi împotriva
prezenþei unor ofiþeri sovietici. Va fi susþinut ºi de cãtre ambasadorul iugoslav,
care va trimite douã persoane acreditate de ambasadã pentru a merge cu grupul.
Dar autobuzul va fi escortat de cãtre forþele sovietice ºi va fi dus în sediul provi-
zoriu al K.G.B.-ului, care se afla într-o suburbie a Budapestei, în clãdirea liceu-
lui militar „Ferenc Rákoczi II“36. Fiecare familie a fost cazatã într-o camerã, iar
soldaþii sovietici care asigurau paza le-au interzis discuþiile. Cei doi diplomaþi
iugoslavi, în ciuda protestelor, vor fi trimiºi înapoi la ambasadã. Câteva ore mai
târziu, Kádár declara cã Nagy ºi colaboratorii sãi au cerut „azil în România ºi cã
acesta le-a fost acordat“37.

În aceeaºi searã, vine sã discute cu cei din grup F. Münnich. El încearcã sã-i
convingã, pe fiecare în parte, sã declare cã sprijinã guvernul lui Kádár sau cã
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pleacã de bunã voie în România. Încercarea sa se soldeazã cu un eºec. Însã, el
nu va vorbi ºi cu Imre Nagy. Cu acesta va discuta Valter Roman, reprezentant al
guvernului din România. Cei doi se cunoºteau din perioada de ilegalitate, de
când transmiteau, din clãdirea Radio din Piaþa Puºkin din Moscova, emisiuni
pentru Europa Centralã ºi de Est38. V. Roman discutã cu Nagy despre situaþia
grupului ºi a Ungariei ºi îi propune sã pãrãseascã þara, împreunã cu apropiaþii sãi,
dar înainte de aceasta sã semneze o declaraþie prin care sã recunoascã cã pleacã
de bunã voie ºi sã anunþe public cã se retrage din viaþa politicã39. ªi aceastã în-
cercare se soldeazã cu un eºec, fiindcã Nagy refuzã categoric40. Dupã aceste dis-
cuþii, fãrã rezultate pozitive pentru guvernul Kádár, membrilor grupului li s-a
spus sã se pregãteascã de plecare. Au fost urcaþi în douã autobuze cu geamurile
acoperite, duºi la un aeroport ºi îmbarcaþi în douã avioane cu destinaþia Româ-
nia. La început, ei nu au ºtiut unde sunt duºi, dar ºi-au dat seama la destinaþie,
pe aeroport fiind întâmpinaþi de cãtre Al. Moghioroº. Au fost urcaþi în maºini ºi
duºi la Snagov. Vor fi cazaþi în cadrul complexului „Pacea trainicã“, familia Nagy
fiind separatã de restul grupului.

Înãbuºirea revoluþiei ungare ºi deportarea „grupului Nagy“ vor stârni indig-
narea pe plan internaþional. La New York va avea loc ºedinþa Adunãrii Generale
a O.N.U., în timpul acesteia o serie întregã de delegaþii, inclusiv delegaþia Iugos-
laviei, protestând împotriva evenimentelor care avuseserã loc. La 3 decembrie
1956, ministrul de externe român, Gheorghe Preoteasa, va rãspunde acestor pro-
teste. El a afirmat cã guvernul maghiar a solicitat trimiterea „grupului Nagy“ în
România pentru ca situaþia din Ungaria sã revinã la normal ºi cã ºederea era doar
temporarã41.

Soluþia gãsitã pentru a rezolva problema reprezentatã de cãtre „grupul Nagy“ a
dus la rãcirea relaþiilor sovieto-iugoslave42, dar ºi la deteriorarea celor româno-iu-
goslave. Se vor purta mai multe discuþii între cele douã pãrþi, inclusiv una la
Moscova, românii dorind o înþelegere cu iugoslavii, pentru ca aceºtia sã „nu facã
tãrãboi în jurul chestiunii“. La întoarcerea de la Moscova, Dej a afirmat cã se vor
afla mai multe lucruri, care vor fi mai clare, dupã ce se va discuta cu Nagy ºi
membrii grupului sãu, pentru a se lua mãsuri de stoparea unor acþiuni asemãnã-
toare ºi de a se continua întãrirea relaþiilor cu Iugoslavia43.
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Cazaþi la Snagov, membrii „grupului Nagy“ au beneficiat de o atenþie deose-
bitã din partea autoritãþilor române. Condiþiile au fost destul de bune în primele
luni. Primeau hranã suficientã, au primit ºi îmbrãcãminte (veniserã cu haine
foarte puþine în România) ºi chiar aveau permisiunea sã citeascã unele ziare:
Scânteia, Pravda, L ‘Humanité º.a. Dar, aveau ºi unele restricþii: nu aveau voie
sã pãrãseascã zona unde erau cazaþi ºi nu aveau nici un fel de contact cu exte-
riorul. Corespondenþã primeau destul de rar. „Atenþia“ autoritãþilor române s-a
manifestat ºi într-o altã direcþie: încercarea de a convinge membrii grupului de
„greºelile“ comise de cãtre I. Nagy. Pentru aceasta, guvernul de la Bucureºti i-a
desemnat pe Valter Roman, Nicolae Goldberger ºi Iosif Ardeleanu sã poarte dis-
cuþii cu liderii revoluþiei. Toate aceste discuþii vor fi înregistrate de Securitatea
românã, la fel ca ºi discuþiile purtate între membrii „grupului Nagy“44. Bineînþeles
cã trimiºii români nu au obþinut nici un rezultat pozitiv, cu o singurã excepþie:
Zoltán Szántó. Ca recompensã pentru semnarea declaraþiei de desolidarizare cu
Nagy el va fi luat de la Snagov ºi repatriat45.

Situaþia grupului se va deteriora la începutul anului 1957. Între 1 ºi 4 ianuarie
are loc la Budapesta o întâlnire a reprezentanþilor Partidelor Comuniste din Ro-
mânia, Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria ºi Uniunea Sovieticã. La sfârºitul discu-
þiilor va fi adoptatã declaraþia prin care I. Nagy era acuzat de trãdare. Tot la înce-
putul anului 1957 vine la Bucureºti Gyula Kállai, membru al guvernului, trimis
de unguri pentru a vedea dacã exilaþii s-au mai „înmuiat“. Când a vãzut cã doar
unul dintre membrii grupului a fost de acord sã dea declaraþii scrise, se va întoarce
la Budapesta ºi va întocmi un raport foarte dur, criticând ºi luxul de care bene-
ficiau Nagy ºi prietenii sãi. Reacþia va fi imediatã ºi din partea autoritãþilor ro-
mâne: începând cu 10 ianuarie 1957 condiþiile de trai ale membrilor grupului se
vor deteriora destul de rãu. I. Nagy va trimite mai multe scrisori lui Dej, Bodnãraº
ºi Roman, în care se plângea de noile condiþii, dar nu se ºtie cu certitudine dacã
a primit vreun rãspuns.

În martie 1957 se pare cã Dej ar fi vrut sã rezolve problema pe care o repre-
zenta „grupul“ lui Nagy. El va avea o discuþie cu ambasadorul sovietic la Bucu-
reºti, V. F. Nikolaev, în acest sens ºi acesta va informa Moscova. Sovieticii îl vor
trimite pe Boris Ponomariov, membru al conducerii centrale, la Bucureºti pentru
a clarifica situaþia. Se poartã discuþii ºi cu partea maghiarã ºi se ia hotãrârea re-
zolvãrii „problemei“: în aprilie soseºte în România un grup „special“ al Ministe-
rului de Interne maghiar, condus de cãtre locotenent-colonelul de poliþie Sándor
Rajnai, care va merge la Snagov ºi îi va aresta pe „capii“ revoluþiei, inclusiv pe
Nagy. Ei vor fi trimiºi în Ungaria, în cel mai mare secret, ºi vor fi închiºi în
Budapesta. Acþiunea fusese bine pregãtitã, în prealabil Kádár trimisese o scri-
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soare lui Chivu Stoica în care cerea ca dreptul de azil sã le fie retras celor din
„grupul Nagy“46.

La Budapesta „capii“ revoluþiei vor petrece 14 luni în izolare la închisoarea
în care fuseserã duºi. Pe parcursul acestor luni ºi populaþia Ungariei va mai avea
foarte mult de suferit, fiindcã regimul Kádár va continua represiunea împotriva
celor care participaserã la revoluþie. Poliþia politicã realizeazã în continuare mii
de arestãri, execuþiile ºi înmormântãrile celor condamnaþi fiind þinute în secret
(nu erau anunþate nici mãcar familiile). Aceeaºi soartã o vor avea ºi Nagy ºi
apropiaþii sãi. Regimul le-a organizat un proces cu uºile închise în perioada 9-15
iunie 1958, þinut în cel mai mare secret, în care Nagy ºi colaboratorii sãi erau
acuzaþi de: trãdare de þarã, conspiraþie ce viza rãsturnarea ordinii democratice
populare, complot împotriva statului pentru acapararea puterii prin forþã, colabo-
rarea cu imperialiºtii etc. Pe 15 iunie se va da sentinþa: Imre Nagy, Miklós
Gimes, Jozsef Szilágyi ºi Pál Maléter vor fi condamnaþi la moarte (restul vor pri-
mi pedepse cu închisoarea) ºi executaþi a doua zi, pe 16 iunie. Execuþiile, care
vor stârni un nou val de proteste pe plan internaþional, vor fi anunþate ºi la Radio
Budapesta pe data de 17 iunie47.

Restul grupului care mai rãmãsese în România nu va mai sta mult la Snagov.
Pe 15 aprilie 1957 este mutat în castelul de vânãtoare de la Miceºti, lângã Piteºti.
Aici vor rãmâne pânã în toamna aceluiaºi an, când va fi mutat în apropiere de
Cãlimãneºti. Familiile „capilor“ revoluþiei nu au avut nici o informaþie despre ce
s-a întâmplat cu cei transferaþi în Ungaria. De execuþia lor vor afla abia la 3 au-
gust 1958, când cei care îi pãzeau le-au dat voie sã citeascã un ziar în care se vor-
bea despre acest lucru. În toamna lui 1958, persoanele care mai rãmãseserã din
„grupul Nagy“ vor fi repatriate48.

Revoluþia din Ungaria ºi implicaþiile ei în România

Evenimentele din Ungaria au favorizat apariþia unor acþiuni de protest împo-
triva regimului ºi în România. Bineînþeles, cea mai mare aderenþã a existat în
rândul studenþilor. Ei vor organiza manifestaþii în Timiºoara, Cluj, Bucureºti ºi
în alte oraºe. Alãturi de studenþi îºi vor exprima nemulþumirile atât muncitorii,
cât ºi þãranii, însã fãrã o implicare prea mare. Împotriva tuturor acestor acþiuni
regimul va lua mãsuri dure de reprimare. Autoritãþile au acþionat destul de rapid
ºi au împiedicat apariþia unei revolte a întregii populaþii, aºa cum s-a întâmplat
în Ungaria. Regimul de la Bucureºti a urmãrit cu atenþie, încã de la început, eve-
nimentele din þara vecinã din douã motive: de teamã cã ar putea izbucni miºcãri
de protest pe teritoriul þãrii noastre ºi din cauza faptului cã revoluþionarii ma-
ghiari ar putea formula cereri teritoriale în defavoarea României49. Românii au
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avut trei surse de informare despre ceea ce se petrecea în Ungaria: telegramele
ambasadorului român la Budapesta, Ion Popescu-Puþuri; rapoartele delegaþiilor
române care au fost în Ungaria în timpul revoluþiei (cea condusã de Valter Roman
ºi cea condusã de cãtre Gh. Gheorghiu-Dej, care a mers în þara vecinã dupã înã-
buºirea revoltei) ºi „interogarea“ unor cetãþeni români martori la evenimente50.

Dupã izbucnirea revoluþiei în Ungaria, pe 24 octombrie, are loc o ºedinþã a
Biroului Politic al P.M.R., în cadrul cãreia va fi adoptat „Protocolul nr. 54“, care
cuprindea mãsurile ce trebuiau luate imediat pe întreg teritoriul þãrii. Printre
acestea se numãrau ºi: cenzurarea corespondenþei dintre cele douã þãri; oprirea
publicaþiilor din Ungaria, considerate suspecte, de la distribuþie; întãrirea pazei
la graniþa cu Ungaria; suspendarea circulaþiei libere la graniþa între cele douã þãri;
acordarea unei atenþii deosebite regiunilor de la graniþa cu Ungaria, centrelor
universitare, studenþilor ºi tineretului; acordarea unei atenþii deosebite problemei
aprovizionãrii populaþiei cu produse alimentare ºi mai ales a marilor centre
muncitoreºti etc.51. Imediat va fi iniþiatã ºi o amplã campanie de propagandã prin
intermediul a douã circulare transmise de Comitetul Central al P.M.R. co-
mitetelor regionale de partid: Circulara nr. 22, din 24 octombrie, ºi Circulara nr.
23, din 27 octombrie. Acestea au fost folosite pentru „a explica“ ºi „a lãmuri“
situaþia din Ungaria. Acþiunile de „lãmurire“ au fost îndreptate în special cãtre
studenþi52, care aflaserã, de la posturile de radio strãine despre ce se întâmplã în
Ungaria, ºi începuserã sã punã întrebãri „tendenþioase“ profesorilor. ªi presa a
fost utilizatã din plin de cãtre regim pentru propaganda sa. Au fost publicate arti-
cole în Scânteia, care condamnau acþiunile „contrarevoluþionare“ din þara vecinã
ºi afirmau cã manifestaþiile din Ungaria au fost iniþiate de foºti deþinuþi ºi de de-
licvenþi, care au trecut la jafuri ºi furturi53. Toatã aceastã propagandã trebuia sã
trezeascã românilor sentimentul de solidaritate cu lupta eroicã a muncitorimii
maghiare pentru zdrobirea cât mai grabnicã a „contrarevoluþiei“54. Rezultatul
obþinut de cãtre autoritãþi nu a fost tocmai cel aºteptat. Cadrele de partid, în în-
cercarea lor de „a explica“ evenimentele din þara vecinã, s-au lovit de nemul-
þumirea populaþiei. În plus, nici propaganda din rândul studenþilor nu a avut un
rezultat pozitiv, aceºtia organizând manifestaþii în centrele universitare din ora-
ºele importante.

Cea mai puternicã ºi cea mai organizatã manifestaþie împotriva regimului s-a
desfãºurat la Timiºoara. Studenþii din Institutul Politehnic ºi-au manifestat ne-
mulþumirea încã de la începutul anului universitar 1956-1957, intrând în pole-
micã cu unii profesori slab pregãtiþi sau nedrepþi la examene. Autoritãþile reac-
þioneazã imediat: în ºedinþa Biroului Politic al P.M.R., din 4 octombrie, se hotã-
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rãºte: „sã se ia mãsuri pentru a combate cu toatã seriozitatea manifestãrile anar-
hice, liberaliste ale unor studenþi faþã de profesori, combãtãndu-se încercãrile de
a se influenþa pe profesori în acordarea notelor. Sã se explice sensul just al drep-
turilor de a se exprima liber ºi cã aceasta nu trebuie sã se transforme in libera-
lism“. Soluþia gãsitã de partid: tinerii sã facã stagii în întreprinderi unde sã cu-
noascã „viaþa realã a oamenilor muncii“55. Cu toate mãsurile luate, studenþii au
continuat sã fie nemulþumiþi, starea lor amplificându-se odatã cu apariþia eveni-
mentelor din þara vecinã. Nemulþumirea tinerilor provenea din situaþia precarã cu
care erau confruntaþi când ajungeau în învãþãmântul superior: burse mici ºi foarte
puþine, cantinele ºi cãminele erau într-o situaþie deplorabilã, program ºcolar în-
cãrcat etc.

Pe 27 octombrie studenþii de la Facultatea de Mecanicã, din cadrul Institu-
tului Politehnic, au o întâlnire ºi hotãrãsc o adunare pe data de 30 octombrie, la
care sã participe ºi conducerea Institutului, dar ºi cadre ale partidului. Studenþii
vor alcãtui un Memoriu, cu 15 puncte, în care ºi-au exprimat doleanþele. Acestea
erau de douã tipuri: doleanþele propriu-zis ale studenþilor, ca: scoaterea limbii ru-
se ca materie obligatorie din programã, reducerea orelor de marxism, burse pen-
tru toþi studenþii, dar ºi doleanþe de interes general, ca: retragerea trupelor sovie-
tice din România, relaþii economice cu toate þãrile, lichidarea cultului personali-
tãþii lui Stalin, creºterea salariilor, desfiinþarea cotelor obligatorii plãtite de cãtre
þãrani, º.a.56. Memoriul va fi prezentat de cãtre studenþi pe 30 octombrie oficia-
litãþilor prezente la adunare: rectorul Rogojan, Petre Lupu (ministrul adjunct al
Învãþãmântului) ºi membrii ai Comitetului Regional de partid. Neputând rãspun-
de la întrebãrile puse de cãtre studenþi, oficialitãþile se retrag, cu promisiunea cã
vor analiza cererile studenþilor ºi cã vor informa ºi autoritãþile de la Bucureºti
despre ele. Autoritãþile au apreciat Memoriul ca fiind „instigator ºi ultimativ“,
fiindcã studenþii promiseserã cã, dacã nu primesc rãspuns, vor declanºa greva
generalã în centrul universitar din Timiºoara. Vor fi luate imediat mãsuri57. Are
loc o ºedinþã a Biroului Politic în care se hotãrãºte, ca urmare a evenimentelor
de la Timiºoara, formarea unui Comandament general, condus de cãtre Emil
Bodnãrãº, din care mai fãceau parte ºi Nicolae Ceauºescu, Alexandru Drãghici
ºi Leontin Sãlajan. Comandamentul avea dreptul „de a lua orice mãsuri — acolo
unde se iveºte necesitatea, în vederea pãstrãrii ordinii — inclusiv dreptul de a or-
dona deschiderea focului dacã este necesar“58.

Studenþii care au rãmas în Institut, dupã plecarea oficialitãþilor, au hotãrât ac-
þiunile viitoare: organizarea unui miting în Timiºoara pentru a trezi reacþia populaþiei.
Dar acesta nu va mai avea loc datoritã intervenþiei prompte a Securitãþii. Trupele
aduse vor bloca ieºirea studenþilor din cadrul Politehnicii ºi vor opera primele
arestãri. Studenþii reþinuþi vor fi duºi la Becicherecu Mic, unde vor fi anchetaþi
de cãtre Securitate. Tot aici vor ajunge ºi studenþii arestaþi în noaptea de 30 spre
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31 octombrie, când trupele Securitãþii au descins ºi în cãminele studenþeºti. În
ciuda numeroaselor arestãri ºi a mãsurilor luate, miºcãrile de protest vor fi re-
luate a doua zi. Ele vor apãrea în alte douã centre universitare din Timiºoara: la
Facultatea de Agronomie ºi cãminul de studente „Expres“ ºi la cãminul Facultãþii
de Medicinã.Autoritãþile vor anunþa suspendarea cursurilor. Studenþii dinAgronomie
ºi Medicinã vor bloca intrarea în cãmine ºi vor declara greva foamei. Securitatea
intervine din nou, opereazã noi arestãri ºi anihileazã ºi aceste focare apãrute59.

Datoritã miºcãrilor iniþiate de studenþi în Timiºoara, oraºul va beneficia de un
tratament „special“ din partea regimului. Au fost luate mãsuri, sub comanda ge-
neralului Marcu Stan, care trebuiau sã readucã liniºtea ºi ordinea în oraº. Au fost
constituite patrule militare în perimetrul cãminelor studenþeºti, a fost interzisã
intrarea studenþilor în facultãþi ºi plecarea în grup din Timiºoara, au fost interzise
mitingurile ºi manifestãrile sportive din oraº etc. Aceleaºi mãsuri au fost luate ºi
în Târgu Mureº ºi în Miercurea Ciuc60. Au fost aduse ºi trupe suplimentare în
zona Timiºoarei. Autoritãþile vor demara ºi o propagandã pentru a acoperi cele
întâmplate. Au acuzat cã „huliganii“, strecuraþi printre studenþi, au cauzat aceste
miºcãri ºi cã organele locale ale P.M.R. s-au vãzut nevoite sã intervinã pentru a-i
apãra pe „huligani“ de furia poporului61. Toate aceste mãsuri luate vor duce la
reinstalarea ordinii în oraº. Cursurile vor fi reluate, la o parte dintre facultãþi, pe
1-2 noiembrie, iar pe 10 noiembrie generalul Marcu Stan anunþa ridicarea stãrii
excepþionale ºi afirma cã împotriva celor (aproape) 1.000 de arestaþi au fost luate
„mãsuri corespunzãtoare“62.

În urma arestãrilor efectuate în zilele de 30 ºi 31 octombrie, la Becicherecu
Mic au ajuns aproximativ 900 de studenþi. Cei care au fost consideraþi „capii“
acþiunilor au fost trimiºi, pentru a fi anchetaþi, la sediul Securitãþii. Majoritatea
studenþilor, pentru a nu avea probleme cu regimul, au fost de acord sã semneze
declaraþii de desolidarizare ºi au fost eliberaþi. De altfel, ºi Comandamentul ge-
neral hotãrâse ca trierea sã se facã rapid, pânã pe 3 noiembrie, pentru ca situaþia
sã revinã la normal. La reluarea cursurilor au fost primiþi numai studenþii care se
desolidarizaserã de miºcare ºi semnaserã declaraþiile. Cei rãmaºi în arest, cam 29
de tineri, consideraþi conducãtorii miºcãrilor de protest, au fost împãrþiþi în douã
grupuri ºi judecaþi. Procesele se vor desfãºura cu uºile închise, pedepsele fiind
hotãrâte de cãtre E. Bodnãraº ºi Al. Drãghici. Autoritãþile au dorit, iniþial, ju-
decarea celor 29 de tineri în baza Decretului 199, care prevedea pedepse foarte
mari, dar s-au rãzgândit ºi i-au judecat în baza articolului 327 din Codul Penar,
care prevedea pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani. Procesele se vor des-
fãºura în zilele de 15-16 noiembrie ºi 13-14 decembrie, pedepsele variind în
funcþie de gravitatea faptelor63. Calvarul celor condamnaþi nu s-a oprit aici. Au
fost trimiºi la Gherla pentru ispãºirea pedepselor, unde „s-au bucurat“ de un „tra-
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tament special“ din partea autoritãþilor. Dupã eliberare, unora dintre studenþi li
s-a aplicat ºi mãsura deportãrii în Bãrãgan, durata fiind cuprinsã între 1 ºi 5 ani.
Aceastã mãsurã a fost luatã fiindcã studenþii avuseserã, în continuare pe perioada
detenþiei, o atitudine de contestare. ªi dupã terminarea pedepselor studenþii con-
damnaþi au mai avut de suferit. Nu au putut sã-ºi continue cursurile (iar dacã au
reuºit, au terminat foarte greu facultatea), erau catalogaþi drept „duºmani ai popo-
rului“ ºi trebuia sã se prezinte periodic la Miliþie, unde erau anchetaþi din nou.
ªi familiile lor au avut de suferit: fraþii sau surorile au fost exmatriculaþi, iar pãrin-
þii daþi afarã de la locul de muncã. O parte dintre studenþi au fost urmãriþi de cãtre
Securitate pânã în 1989, aºa cum rezultã ºi din dosarele care le-au fost întocmite64.

Mãsurile luate de cãtre autoritãþi nu s-au oprit aici. Partidul va trece la o epu-
rare a cadrelor din zonã, care nu au gestionat bine criza. Au fost verificaþi ºi pro-
fesorii, aceºtia fiind consideraþi vinovaþi, de cãtre regim, întrucât nu au fost în
stare sã educe în spirit comunist noile generaþii. În centrul universitar de la Ti-
miºoara au fost aduse „colective de activiºti“ care au discutat cu fiecare student
în parte, pentru a vedea gradul de implicare al fiecãruia. Studenþii gãsiþi vinovaþi
au fost excluºi din U.T.M. ºi exmatriculaþi65.

ªi la Cluj au apãrut miºcãri de protest organizate de cãtre studenþi. Autori-
tãþile au încercat sã-i dezbine pe protestatari, vorbind de posibilele revendicãri
teritoriale ale tinerilor maghiari. Încercarea nu a reuºit, iar un grup de studenþi
de la Facultatea de Filologie-Istorie a Universitãþii „Bolyai“ au redactat un pro-
gram asemãnãtor cu cel al studenþilor timiºoreni. Va fi organizatã ºi o manifes-
taþie, pe 1 noiembrie, la Cimitirul Central din Cluj. Trupele de Securitate vor in-
terveni ºi aici ºi vor opera arestãri66. Dupã înãbuºirea tuturor acþiunilor de pro-
test, la Cluj va veni Miron Constantinescu, care va þine un discurs studenþilor pe
5 noiembrie. A amintit de evenimentele din Ungaria ºi, apoi, a vorbit despre mã-
surile care ar fi trebuit luate în Transilvania. De asemenea, în discursul sãu, po-
menea ºi de „problemele“ apãrute la Cluj: „O încercare aventuristã, care s-a pus
la cale la Cluj, când s-au produs evenimentele din Ungaria, care ar fi putut lovi
grav în interesele studenþilor, poporului muncitor, în interesele þãrii. Deci, a tre-
buit în aceastã privinþã ca partidul sã vegheze, sã îndrume tineretul, sã arate calea
bunã, sãnãtoasã pe care trebuie sã meargã.“67 Dar, principala consecinþã a pro-
testelor studenþeºti de la Cluj a fost unificarea în 1959 a celor douã universitãþi,
cea cu predare în limba românã cu cea cu predare în limba magiarã, ºi crearea
unei singure facultãþi, „Babeº-Bolyai“68.

Tulburãri au apãrut ºi în mediul studenþesc bucureºtean. Studenþii aveau ace-
leaºi nemulþumiri ca ºi colegii lor din Timiºoara. Despre nemulþumirile lor s-a
discutat în cadrul adunãrii din 27 septembrie de la Facultatea de Filologie a Uni-
versitãþii „C.I. Parhon“. Vor obþine unele concesii din partea autoritãþilor: creº-
terea numãrului de burse, creºterea cantitativã a burselor, amenajarea cãminelor,
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dar au fost luate ºi mãsuri împotriva unor activiºti care nu dãduserã o ripostã
convingãtoare studenþilor. ªi studenþii bucureºteni, urmând exemplul celor ti-
miºoreni, au încercat sã organizeze o manifestaþie pe 5 noiembrie în Piaþa Uni-
versitãþii. Au redactat un Memoriu care trebuia prezentat la manifestaþie. Încer-
carea lor se va solda cu un eºec, fiindcã autoritãþile au aflat ºi au luat mãsuri: au
adus trupe în piaþã, iar Securitatea a început sã opereze arestãri imediat ce grupu-
rile de tineri soseau. Aceste arestãri au continuat pânã în ianuarie 1957, dar ma-
joritatea studenþilor au fost eliberaþi, doar un numãr mic fiind judecaþi ºi con-
damnaþi69.

O atmosferã încordatã a existat ºi în alte centre universitare: la Braºov, Iaºi,
Craiova, Târgu-Mureº, dar în toate acestea studenþii nu s-au organizat ºi nu au
putut desfãºura manifestaþii de protest.

Miºcãrile studenþeºti au demonstrat slaba aderenþã a Partidului Comunist în
rândul tineretului. Acest lucru a fost un semnal de alarmã pentru regim, care va
mai lua unele mãsuri. În primul rând, îl va demite pe ministrul Învãþãmântului,
Ilie Murgulescu, ºi-1 vor înlocui cu Miron Constantinescu. Vor fi îndepãrtate din
partid cadre care ar fi avut o atitudine „necorespunzãtoare“ în timpul evenimen-
telor. A fost întãritã propaganda în centrele universitare ºi au fost îndepãrtate
acele cadre didactice care nu au acþionat „ca la carte“ în momentele de crizã. De
asemenea, pentru a mai calma studenþii, le-au fost rezolvate ºi unele cerinþe, cele
legate de cãmine ºi cantine.

Concluzii

Interesant de urmãrit este poziþia lui Imre Nagy, liderul revoluþiei maghiare.
Din documentele ºi lucrãrile cercetate se desprinde impresia cã Nagy ar fi fost
depãºit de evenimentele care s-au succedat rapid, de multe ori luând o formã ra-
dicalã care împingea situaþia spre o formã nouã de guvernãmânt: democraþia.
Nagy de altfel s-a menþinut pe poziþiile unui comunist „de ºcoalã veche“, iar mã-
surile pe care le-a luat în direcþia schimbãrii regimului socialist ºi pentru schiþa-
rea unui sistem democratic au venit târziu, când Nagy se afla în faþa a douã alegeri,
fãrã existenþa celei de-a treia cãi: ori mersul alãturi de sovietici, care reaprindea
revoluþia ºi nu era o soluþie viabilã, ori sã se facã purtãtorul de cuvânt al aspira-
þiilor populare, care deja, înainte de a lua Nagy mãsurile în direcþia instituirii de-
mocraþiei, puseserã bazele unui nou sistem în focul revoluþiei ºi, de asemenea,
demonstraserã pe strãzi care este dezideratul politicii externe: ieºirea din orbita
Moscovei ºi a sistemului impus de aceasta. De altfel, chiar Imre Nagy în intero-
gatoriile luate dupã înfrângerea revoluþiei, nu susþine cã revoluþia a fost în-
dreptatã împotriva regimului socialist pentru introducerea sistemului capitalist ºi
a democraþiei. Probabil Nagy, deºi ne este greu sã credem cã un comunist vechi
ca el nu ºi-a dat seama cã socialismul este un sistem rigid în care toate compo-
nentele sunt importante pentru funcþionarea ansamblului ºi cã mãsuri ca pluripa-
tidismul nu pot coexista cu menþinerea sistemului socialist. S-ar putea sã fie o
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disimulare a lui Nagy, care vorbea, dupã înãbuºirea revoluþiei, de „bazele demo-
cratice ale societãþii, pe care am putea progresa spre socialism, sunt mai solide
ºi mai sigure înþr-un sistem de stat ºi societate cu mai multe partide“70.

Alte luãri de poziþie ale sale vin sã amplifice contradicþiile ireconciliabile
între socialism ºi democraþie; Imre Nagy preciza foarte clar cã „lupta opoziþiei
nu a fost îndreptatã împotriva partidului ºi datoritã faptului cã opoziþia nu a
adoptat o atitudine care ar fi avut ca scop desfiinþarea, dizolvarea etc. a parti-
dului“71. Dar puterea permisese înfiinþarea mai multor partide care ar fi învins în
mod sigur, în alegeri libere, Partidul. ªi mai dorea ºi o dezvoltare conform „dru-
mului maghiar“ de construire a socialismului, adicã fãrã controlul Moscovei. ªi
asta Moscova nu putea sã accepte, cum de altfel nici nu a fãcut-o.

Revenind la implicarea României în „rezolvarea“ problemei, comuniºtii din
þara noastrã au vãzut în revoluþia din Ungaria ºansa de a demonstra cã þara noas-
trã era „sigurã ºi stabilã, în care socialismul se putea construi ºi fãrã intervenþia
directã a ruºilor“72 . Dorind sã arate Moscovei cã se putea sprijini pe puterea de
la Bucureºti, dupã cum am arãtat ºi mai sus, Dej s-a implicat în rezolvarea „afa-
cerii Nagy“. El a mers ºi mai departe ºi, în întâlnirea pe care a avut-o cu
Hruºciov pe 2 noiembrie, s-a arãtat dispus sã trimitã ºi trupe româneºti pentru a
le ajuta pe cele sovietice, dar liderul de la Kremlin l-a refuzat. Dej a urmat cu
exactitate ordinele primite, mai ales fiindcã îi era teamã cã o sã fie înlocuit73.

Revoluþia din Ungaria a avut douã consecinþe importante pentru români. Pri-
ma a reprezentat-o încheierea unui nou acord cu sovieticii, la sfârºitul anului
1956, privind staþionarea trupelor lor în România ºi asupra acordãrii unui ajutor
economic. Cea de a doua consecinþã a fost, de fapt, cea mai importantã: retra-
gerea trupelor sovietice de pe teritoriul þãrii noastre, în aprilie 195874. Dej va
merge pe o politicã de independenþã faþã de Uniunea Sovieticã, totul culminând
cu „Declaraþia din aprilie“ 1964.
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