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55 jaar herinterpretatie van de Hongaarse revolutie
wouter mensink

Toen ik tien jaar geleden voor het eerst Hongarije bezocht, viel het me op hoe vaak de 
revolutie die er in 1956 had plaatsgevonden nog in publieke discussies werd genoemd. 
Vooral opvallend was dat de mensen die ik sprak de gebeurtenissen van ’56 sterk kop-
pelden aan hun politieke voorkeur. Om te begrijpen waarom dat zo is, helpt het om een 
kijkje te nemen in de geschiedenis. 
 In de aanloop naar de opstand was het overlijden van Stalin in 1953 een belangrijke 
gebeurtenis. Hierna brak in het Oostblok een periode van ‘dooi’ aan ten opzichte van 
de harde lijn die hij had gevolgd. Op het Twintigste Partijcongres in februari 1956 hield 
de nieuwe Sovjetpartijleider Chroesjtsjov een geheime toespraak in besloten kring, 
waarin hij de persoonsverheerlijking en terreurmethoden van zijn voorganger aan de 
kaak stelde. Binnen een maande lekte de inhoud van de toespraak uit. Achter heel het 
ijzeren gordijn voelden mensen dat er een verandering gaande was. Dit vormde mede 
aanleiding voor de arbeidersprotesten in het Poolse Poznán in juni ’56, die hardhandig 
werden neergeslagen. 
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Menigte rondom een veroverde Russische tank tijdens de anti-communistische revolutie in Hongarije, 1956 

Ondanks de slechte afloop gaven de Poolse protesten vele Hongaren hoop. Op 23 okto-
ber 1956 trokken studenten in Boedapest de straat op, gevolgd door de schrijversvak-
bond, en later door vele anderen. Tegen de avond was er ruim 200.000 man op de been. 
Stalins standbeeld viel, en het gebouw van de staatsradio werd na wederzijds geweld 
en lynchpartijen door de actievoerders overmeesterd. De officiële Sovjetkrant Pravda 
schreef dat een terechte demonstratie van rechtgeaarde socialisten was gekaapt door 
volksvijandige sujetten die de bedoeling van de oorspronkelijke socialistische revolutie 
verwierpen. 
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Die nacht bereikten de eerste Sovjettanks Boedapest. In de dagen daarop werden overal 
in de stad barricades opgeworpen en werden burgermilities gevormd. Het onwaar-
schijnlijke scenario leek bewaarheid te worden: op 30 oktober wisten de verzetsstrijders 
te bewerkstelligen dat het leger zich terugtrok uit de stad. De onafhankelijkheid werd 
uitgeroepen. Toch kropen er al snel nieuwe rijen Russische tanks de grenzen over. In 
de nacht van 4 november werd de hoofdstad bereikt, waar alles meedogenloos werd 
kapotgeschoten. Een ooggetuige vertelde me dat hij een tank in zijn straat zag, waarvan 
de loop steeds van links naar rechts bewoog. Op het draaipunt werd een schot gelost. Bij 
zijn huis aangekomen richtte de loop toevallig net de andere kant op. 
 Nadat de opstandige elementen weer in het gareel waren gebracht, werd het jaartal 
1956 een taboe. In een hilarische scène van de populaire Hongaarse film Csinibaba (Péter 
Tímár, 1997) beleeft een lokale omroeper een benauwd moment. Door het open raam 
van zijn grijze flat leest hij de winnende lottonummers aan zijn buurt voor, versterkt 
door stevige luidsprekers. De laatste bal blijkt nummer ‘56’ te zijn. Hij weet dat hij in 
de problemen komt als hij het jaartal van de opstand zelfs maar uitspreekt. Het zweet 
breekt hem uit. Bij gebrek aan een betere oplossing adviseert hij de eventuele luisteraar 
om het laatste nummer later maar in de krant op te zoeken.
 Tijdens de regeerperiode van János Kádár, van 1956 tot 1988, bleef dit taboe bestaan. 
De gebeurtenissen van ’56 werden officieel als ‘contrarevolutie’ bestempeld, in de lijn 
van de analyse van Pravda. Kádárs opvolger liet een onderzoek instellen naar de ware 
toedracht van ’56. De uitkomsten hiervan leidden tot het bijstellen van de officiële inter-
pretatie: de term contrarevolutie werd vervangen door de term volksopstand. Zelfs Imre 
Nagy, de regeringsleider ten tijde van de opstand, die in 1958 was geëxecuteerd, kreeg 
een officiële herbegrafenis op zijn 31ste sterfdag. Dit gaf aan dat de politieke situatie 
volledig was veranderd. Het einde van het communisme was nabij. Na de vrije verkie-
zingen van 1990 werd de term volksopstand weer vervangen, ditmaal door ‘revolutie en 
vrijheidsstrijd’. 
 Sinds de val van het communisme worden de gebeurtenissen van 1956 in Hongarije 
jaarlijks herdacht op 23 oktober. Zoals zo vaak zeggen dit soort bijzondere dagen 
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meer over het heden dan over het verleden. Na de omwenteling waren er nog allerlei 
twistpunten die voldoende stof gaven voor ideologisch getinte discussies. Waren het nu 
studenten, intellectuelen, middenstanders of arbeiders die de revolutie hadden veroor-
zaakt? Was Imre Nagy nu een verzetsheld of een opportunistische communist? Was het 
een hervormingsgerichte opstand uit linkse hoek of was het een poging om het systeem 
omver te werpen? Moeten we de opstand van 23 oktober herdenken of de onderdruk-
king ervan op 4 november? Opeenvolgende regeringspartijen en hun achterban ontwik-
kelden hun eigen antwoorden op dit soort vragen. Zo probeerden ze de geschiedenis te 
‘claimen’, naar hun hand te zetten, of te gebruiken om een andere partij te bekritiseren. 
In dit politieke debat speelt vooral de positie van de socialistische partij een belangrijke 
rol. Na de val van het communisme ging een groot deel van de oude Hongaarse Socia-
listische Arbeiders Partij (mszmp) door onder de naam Hongaarse Socialistische Partij 
(mszp). Dit leidde tot veel kritiek uit rechtse hoek, die tot de dag van vandaag aanhoudt. 
mszp vormde de regering tussen 1994 en 1998, en later tussen 2002 en 2010. In die 
hoedanigheid leidde zij ook de officiële herdenkingen van 1956. Het beeld van rechts 
Hongarije was dat de nazaten van het communisme, of de ‘nazaten van moordenaars’, 
op die manier de herdenking van de anticommunistische revolutie zouden leiden. 
Rond de vijftigste herdenking, in 2006, liepen de spanningen hoog op. Net als in 1956 
speelde ook hier een ‘geheime’ toespraak een belangrijke rol. Een maand voor de her-
denking waren opnamen uitgelekt van een toespraak in besloten kring van de toenma-
lige socialistische premier Ferenc Gyurcsány. In grove bewoordingen bekende hij dat hij 
en zijn regering het volk al twee jaar hadden voorgelogen over de toestand van het land. 
Dit leidde tot grote woede, en een periode van gewelddadige protesten. Net als eerder 
dat jaar in Frankrijk stonden er herhaaldelijk auto’s in brand. Tijdens de rellen werd 
net zoals in ’56 ook het omroepgebouw van de radio bestormd. Op 23 oktober wilde de 
rechts-conservatieve partij Fidesz niet aan de officiële herdenking meedoen.
 In 2010 won Fidesz met een tweederde meerderheid de verkiezingen. Sindsdien ligt 
premier Viktor Orbán onder vuur. Vooral de recent ingevoerde mediawet wordt als 
extreem restrictief beschouwd. Ook de nieuwe grondwet is volgens Amnesty Interna-
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tional in strijd met de mensenrechten. Orbán werd daarom in het Europees Parlement 
ontvangen door parlementsleden met stickers voor hun mond met de tekst ‘censored’ 
erop. Daniel Cohn-Bendit noemde hem tijdens zijn voorzitterschap van de Europese 
Unie een dictator en de ‘Europese Chavez’. Verschillende journalisten in zijn eigen land 
doopten Hongarije daarom maar om tot Orbanistan. 

Zo komen we aan bij de vijfenvijftigste herdenking in 2011. Ook het internet speelde 
ineens een grote rol. Op de Facebook-groep ‘One Million for the Freedom of Press in 
Hungary’ werd opgeroepen tot demonstratie. Daarbij werd ook aansluiting gezocht bij 
de wereldwijde Occupy-beweging. Toch kwam de term Occupy Budapest niet echt van de 

Leden van het Europees Parlement ontvangen de Hongaarse premier Orbán met stickers voor hun 
mond met de tekst ‘censored’ erop
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grond. Wel gaven tienduizenden gehoor aan de oproep om de straat op te gaan. De titel 
van het strijdlied van de beweging is gebaseerd op een Hongaars gezegde dat verwijst 
naar ’56. Vrij vertaald is dit: ‘Je vindt het systeem maar niets? Zorg voor revolutie!’ Het is 
ondertussen een bescheiden hit op YouTube (zoek op: ‘Nem tetszik a rendszer’). 
 

Terwijl de herdenkingen in de jaren negentig nog heel erg door politieke partijen worden 
gedomineerd, is er de laatste jaren meer en meer sprake van civiele inzet, ook al komt die 
grotendeels voort uit ontevredenheid met de politiek. Je zou kunnen zeggen dat 
23 oktober 1956 een brandpunt is geworden in de politieke bewustwording van Hongarije. 
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