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MAĎARSKÉ POVSTANIE V ROKU
1956 V ČESKOSLOVENSKEJ TLAČI
Jiří Sovadina, Občianske združenie PANT, Česká republika

Na základe analýzy úryvkov článkov zo straníckeho denníka Komunistickej strany Československa Rudého práva vypátrajte, ako československá propaganda čitateľom vysvetľovala protesty revolúcie v Maďarsku.
ÚRYVKY Z ČESKOSLOVENSKEJ TLAČE:
Vážne udalosti v Maďarsku
Dňa 23. októbra v popoludňajších a nočných hodinách došlo v Budapešti k vážnym nepokojom, ktoré vyvrcholili útokom proti
niektorým verejným budovám a ktoré mali za následok straty na životoch. Nepokoje boli inšpirované kontrarevolučnými živlami,
ktoré sa pokúsili o zvrat ľudovo- demokratického zriadenia v Maďarsku. V súčasnej dobe úspešne prebieha likvidácia kontrarevolučných bánd. Podľa správy budapeštianskeho rozhlasu z popoludňajších hodín časť kontrarevolučných živlov už zložila zbrane.
Vo veľkých závodoch vytvorili robotníci ozbrojené oddiely na ochranu svojich závodov a ich zariadenia.
Rudé právo 25. októbra 1956

K udalostiam v Maďarsku
Na žiadosť maďarskej vlády poskytli sovietske jednotky, ktoré boli v Maďarsku na základe varšavskej dohody pomoc jednotkám
maďarskej armády a bezpečnosti pri zásahoch proti ozbrojeným kontrarevolučným bandám.

Rudé právo 26. októbra 1956

Celá krajina stojí v jednom šíku pod vedením strany
V týchto dňoch sa zachveli srdcia všetkých poctivých ľudí sveta. Ľstivý a beštiálny nepriateľ, ktorý doteraz len číhal, vyhrážal sa
a v skrytosti zhromažďoval sály – uderil proti maďarskému ľudu.
Vedeli sme dobre, s akou nenávisťou sleduje cestu všetkých socialistických krajín, naše úspechy, vedeli sme, že sa nezmieril a nikdy nezmieri s tým, ako ľud spravuje svoj štát a svoje osudy podľa vlastnej vôle. V tom nás nikdy nenechával na pochybách.
Denne nás o tom uisťovali reproduktory a letáky >>Slobodnej Európy<<, >>Hlasov USA<< a iných pahlasov. Uisťujú nás o tom
teroristické akcie nepriateľských skupín po celom tábore mieru, presviedčame sa o tom pri každom špiónovi a diverzantovi, ktorých roky zneškodňujeme.
V týchto dňoch však vyšiel nepriateľ zo svojich podzemných dier, odkryl tvár a odvážil sa otvorene […] zaútočiť.
Rudé právo 25. októbra 1956

Slovensko týchto dní: Rozvaha - práca - bdelosť
[…] Ako slovenskí pracujúci odpovedajú na kontrarevolučné vyčíňanie a zverstvá v Maďarsku? Odpoveď dávajú tieto prípady.
V bani na rudu vo Švábovciach sa po ďesaťminútovke rozhodla partia baníkov Hromady vyťažiť za mesiac o 50 ton rudy viac. Partia rýchlorazičov sa zaviazala vyraziť navyše mesačne o 10 bežných metrov chodieb. Banícki učni v Novákoch nastúpili v nedeľu
na mimoriadnu smenu . Vo svojej rezolúcii uviedli, že je to ich odpoveď na svojvôľu reakčných živlov v Maďarsku. V JRD Veľké
Bielice sa v týchto dňoch rozprúdila súťaž o najrýchlejší zvoz cukrovky. […]
Rudé právo 29. októbra 1956, s. 1

Výzva Csemadoku k občanom maďarskej národnosti
Stojíme pevne za stranou a vládou
[…] My, maďarskí pracujúci v Československu, slobodní a rovnoprávni občania Československej republiky, stojíme verne za našou stranou, Komunistickou stranou Československa a za našou ľudovou demokratickou vládou.

Rudé právo 31. októbra 1956
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Nový obrat udalostí v Maďarsku
[…] I tieto neúplné správy už teraz jasne ukazujú, že maďarský ľud platí krvavú daň za to, že včas nerozpoznal nebezpečenstvo,
ktoré mu hrozí od fašistických kontrarevolučných živlov. Nielenže sa im nepostavil s dostatočnou silou, jednotou a rozhodnosťou
na odpor. Mnohokrát im dokonca uvoľnil a uľahčil cestu manifestáciami a demonštráciami. […]
Rudé právo 1. novembra 1956

Tragické dni Maďarska
[…] I tieto neúplné správy už teraz jasne ukazujú, že maďarský ľud platí krvavú daň za to, že včas nerozpoznal nebezpečenstvo,
ktoré mu hrozí od fašistických kontrarevolučných živlov. Nielenže sa im nepostavil s dostatočnou silou, jednotou a rozhodnosťou
na odpor. Mnohokrát im dokonca uvoľnil a uľahčil cestu manifestáciami a demonštráciami. […]

Rudé právo 1. novembra 1956

Hranice týchto dní
[…] Z maďarského mesta nad Dunajom – Ostrihomu – sa ozýva hurhaj, výstrely, hučia tanky. Na protiľahlom brehu – v Štúrove –
vládne normálny život. A takisto v Komárne. V maďarskej časti tohto rozdeleného mesta zúri bezuzdná anarchia, na druhej strane
dunajského mosta zvučia hlasy komárňanských lodeníc nezmeneným tempom. […] S radosťou počujeme, ako sa morálne politická jednota ľudu Slovenska, obývaného niekoľkými národnosťami, pohotovo kalí do oceľovej sily. Odtiaľ od Dunaja až po Nisu,
od Čiernej po Aš, od Tatier po Šumavu, znie jedno odhodlanie: U nás nikdy neprejdú!
Rudé právo, 3. novembra 1956

Nie je všetkým dňom večer
Už som o tej strašnej histórii počul, i čítal som o nej, ale zabudol som na ňu, ako väčšina ľudí . Pred troskami osvienčimských
spaľovní mi ich znovu oživil mladý sprievodca. […] Týchto 40.000 maďarských občanov >>dobrovoľne<< išlo do plynových
komôr. Tí, čo ich tam hnali, horthyovská banda, horthyovskí oficieri, všetci tí spolupracovníci Hitlerova a Himmlera sa dnes
vracajú do Maďarska, do dobytej pevnosti mierovej ľudskej práce a nového ľudského spoločenstva, aby tam vo svojich zločinoch
pokračovali.
Rudé právo, 4. novembra 1956

Maďarský pracujúci ľud zvíťazil nad kontrarevolúciou
Nová revolučná robotnícko–roľnícka vláda
Súdruh János Kadár novým ministerským predsedom * Definitívny škrt cez plány medzinárodnej reakcie * Koniec beštiálnemu
vyčíňaniu kontrarevolúcie * Zradcovská vláda Imra Nagya sa rozpadla * V celej zemi sa obnovuje pokoj a poriadok * Maďarský
ľud víta svoju novú vládu
[…] Od rána a počas dopoludňajších hodín sa maďarská revolučná robotnícko–roľnícka vláda za nadšenej podpory celého ľudu
pomocou sovietskych jednotiek stala pánom situácie v zemi. Kontrarevolúcia bola rozbitá.
Rudé právo, 5. novembra 1956

Koho tlač označovala za pôvodcu povstania?
V textoch sa neustále objavuje čiernobiele vnímanie sveta. Čo autori textov označujú za dobré a čo za zlé, hodné odsúdenia?
Vyhľadajte v textoch kontrasty.
Pokúste sa zhrnúť, aký obraz o udalostiach v Maďarsku si mali čitatelia novín utvoriť.
Vyhľadajte v textoch pasáže, ktoré mali u čitateľov vyvolať neistotu, obavy, strach a negatívne spomienky na minulosť.
Svoju voľbu obhájte.
Analyzujte, ako sa v texte mení úloha „maďarského ľudu“.
Z akých pasáží môžeme vyčítať nervozitu československých komunistov z diania v susednej krajine ?
Podčiarknite slová a zvraty, ktoré sa v dnešných novinách nikdy neobjavujú.
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Prečo nedošlo v roku 1956 k povstaniu tiež v Československu?
Dobový vtip reagujúci na udalosti roku 1956:
Aký je rozdiel medzi Poliakmi, Maďarmi a Čechmi?
No predsa:
„Poliaci sa chovajú ako Maďari, Maďari sa chovajú ako Poliaci a Česi sa správajú ako prasce.“
Je tento nelichotivý vtip k Čechom spravodlivý? Odpoveď na túto otázku sa snažil nájsť český historik Jiří Pernes:
„Úspora, získaná znížením nákladov na zbrojenie v rokoch 1954 a 1955 spoločne s rezervou, ktorú si režim vytvoril v dôsledku
peňažnej reformy roku 1953, mu umožnila opäť vkladať prostriedky do zvyšovania životnej úrovne československej verejnosti,
predovšetkým robotníkov. Už v jeseni v roku 1953 došlo k prvému zníženiu maloobchodných cien, ktoré sa v nasledujúcich rokoch
niekoľkokrát opakovalo. Sprevádzalo ho často súbežné zvyšovanie miezd a platov a zavádzanie ďalších sociálnych vymožeností,
ktoré život pracujúcich v Československu výrazným spôsobom skvalitňovalo. Krízové javy, ktoré v rokoch 1951-1953 komunistický
režim v Československu ohrozovali, sa podarilo v rokoch 1954 a 1955 odstrániť a vládu Komunistickej strany Československa
opäť upevniť a stabilizovať. Nemalou mierou k tomu prispelo skončenie vlny politických procesov, zastavenie straníckych čistiek
a opätovné získanie dominantného postavenia politického vedení KSČ nad štátnou bezpečnosťou. [...]
Po prečítaní prvého odseku sa pre prehľadnosť pokúste uvedené fakty graficky zaznamenať na časovú os:

1951

1952

1953

1954

1955

1956

Všetky tieto opatrenia ľuďom život skutočne uľahčovali a niet divu, že do značnej miery práve oni prispeli k udržaniu pokoja
v zemi – na rozdiel napríklad v Poľsku a Maďarsku, kde boli sociálne pomery omnoho horšie a kde tiež došlo v priebehu roku
1956 k búrlivým prejavom nespokojnosti obyvateľstva. Význam týchto opatrení si najvyšší predstavitelia komunistického hnutia
dobre uvedomovali; sociálnu politiku KSČ pochvalne komentoval tiež Nikita Sergejevič Chruščov na zasadaní prezídia ÚV KSSS
24. októbra 1956 a dával ju za vzor ostatným komunistickým štátom. [...]
Československá verejnosť sa k maďarskej revolte nielen nepripojila, ale rozhodne ju odmietla. Krutosti, s ktorými bolo vystúpenie
maďarského ľudu proti komunistom spojené, Čechoslovákov skôr vydesili, než aby vzbudili ich sympatie. Väčšina z nich svojim každodenným postojom dokázala, že im nejde o zvrhnutie vlády KSČ a likvidáciu komunistického režimu, ale o jeho demokratizáciu
a dosiahnutie väčšej miery slobody. Nemalú úlohu tu však zohrali i historické reminiscencie, predovšetkým obava z maďarského
revizionizmu, a to tým viac, že hlasy volajúce po obnove ‚Veľkého Uhorska‘ v priebehu maďarskej revolúcie skutočne zaznievali
a komunistická propaganda ich s veľkou chuťou využívala vo svoj prospech.
Predstava krviprelievania väčšinu ľudí vyľakala, vrátane odporcov komunizmu, a zahnala ich do pasivity. Poľská cesta reforiem
a politických zmien sa obyvateľom Československa javila omnoho prijateľnejšia. K jej nasledovaniu však chýbali najzákladnejšie podmienky: vnútri vládnucej komunistickej strany neexistovalo žiadne reformné či opozičné krídlo, ktoré by mohlo obdobnú
úlohu zohrať, a nepôsobila v nej žiadna silná osobnosť typu Władysława Gomułku či Imre Nagya, ktorá by takú platformu dokázala a bola ochotná vytvoriť. A mimo strany nebolo možné podobné aktivity vyvíjať. Komunistická strana Československa vyšla
z udalostí roku 1956 silnejšia a s väčším politickým kapitálom, než s akým do nej vstupovala. Vývoj v roku 1956 je najlepším dôkazom toho, že komunistický režim v Československu už bol stabilizovaný a žiadnou vnútornou krízou neprechádzal. V relatívnej
spokojnosti československej verejnosti a jej stotožnení sa s vládou KSČ tiež spočíva odpoveď na otázku, ktorú v sebe obsahoval
nelichotivý vtip o odlišnom chovaní Maďarov a Poliakov na jednej strane a Čechov a Slovákov na strane druhej (nehľadiac na to,
že rovnako ako Česi a Slováci sa správala rovnako väčšina Poliakov a Maďarov, žijúcich na území Československa). Ostatne, ešte
o desať rokov neskôr, v roku 1968, keď už Česi a Slováci mali k dispozícii dostatok v podstate pravdivých informácií o zločinoch,
ktorých sa Komunistická strana Československa dopustila a o neúspešnosti jej vlády v predchádzajúcom dvadsaťročí, prejavila
väčšina z nich znovu ochotu stotožniť sa s jej politikou a podporiť ju v úsilí o ďalšie budovanie socializmu, hoci tentokrát obohateného prívlastkom „demokratický“ či „s ľudskou tvárou“.
Zdroj: PERNES, Jiří. Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 181-182.

Vysvetlite, ako Česi a Slováci reagovali na povstanie v Poľsku a Maďarsku.
Vypátrajte, v čom sa situácia v Československu odlišovala od susedných komunistických krajín.
Prečo v Československu v roku 1956 nedošlo k povstaniu?
Ako autor hodnotí vzťah československej spoločnosti k vládnucej komunistickej strane?
Vystihol, podľa vášho názoru, vyššie uvedený vtip dobovú realitu? Uveďte argumenty pre a proti.

21

