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Předvečer revoluce  
na Technické univerzitě

Začátek školního roku 1956/1957 se 
na institucích vyššího školství od 
předchozích let lišil. Jak pedagogové, 
tak posluchači byli pohlceni promě-
nou politické atmosféry: zasedání 
ústředního výboru Maďarské strany 
pracujících (MSP,  Magyar Dolgozók 
Pártja – MDP) ve dnech 18. a 21. čer-
vence rozhodlo o sesazení Mátyáse 
Rákosiho, zvolení Ernö Geröa generál-
ním tajemníkem strany a exhumaci 
a novém pohřbení László Rajka a jeho 
druhů,1 které bylo naplánováno na 
6. října. Na veřejných zasedáních pe-
dagogů i studentů a na zasedáních 
členů strany a Organizace mládeže 

(DISZ) rostl počet účastníků i jejich 
aktivita. Mezi mládeží se dlouho ne-
objevila generace s tak intenzivním 
zájmem o politické dění. Od poloviny 
října byla studentská shromáždění 
pořádána pravidelně na nejrůznějších 
typech vysokých škol. Studenti vra-
cející se z letních prázdnin, respekti-
ve studenti vracející se na internáty 
a vyměňující si mezi sebou zkušenosti 
z domova byli konfrontováni s tím, že 
od červencového zasedání ústředního 
výboru strany, na kterém byl Rákosi 
odstraněn, nedošlo k očekávané po-
zitivní změně. 

Studenti Technické univerzity se 
od září hojně účastnili také znovuoži-
vených debat Petöfiho kroužku DISZ  
a 6. října se objevili na pohřbu László 

Rajka. Několik z nich bylo přítomno 
na studentské demonstraci bezpro-
středně po pohřbu a následně 9. října 
na veřejné konferenci o problémech 
mladých intelektuálů vedené György 
Lukácsem2 a pořádané na Univerzit-
ním pódiu. Dne 10. října se v rámci 
Petöfiho kroužku uskutečnila debata 
s názvem Technický vývoj a problémy 
mladých intelektuálů, která vzbudila 
zájem studentů Technické univerzi-
ty. Po druhém kole debaty s názvem 
Problematika maďarského vzdělávání, 
která se odehrála 12. října taktéž v Pe-
töfiho kroužku, začal také mezi stu-
denty získávat popularitu požadavek 
na nepovinnou výuku ruštiny, který 
byl poprvé vznesen právě v rámci této 
debaty.

1  Lászlo Rajk (8. 5. 1909 – 15. 10. 1949) byl maďarský komunistický politik. Kromě členství v politbyru ÚV MSP zastával v poválečné 
éře mimo jiné funkci ministra vnitra a ministra zahraničních věcí MLR. V roce 1949 byl spolu s dalšími sedmi osobami odsouzen ve 
vykonstruovaném politickém procesu. Spolu s Tiborem Szönyim a Andrásem Szalailem dostal trest smrti. Informace, které u soudu 
zazněly, následně posloužily jako záminka k dalším politickým procesům s vrcholnými komunistickými funkcionáři v zemích  
východního bloku.  

2  Györy Lukács (13. 4. 1885 – 4. 6. 1971) byl maďarský marxisticky orientovaný filozof a literární kritik, člen MSP. Později působil 
krátce jako ministr kultury v kabinetu Imre Nagye.

Dnes máte důležitější úkol,  
než je mechanika

Revoluční dny října a listopadu roku 1956 dodnes považuje společenská paměť  
za nejhrdinnější etapu maďarských dějin 20. století. Revoluce byla kolektivním, 
celonárodním aktem, jenž se týkal rozhodující většiny obyvatel země: všech,  
kteří se ztotožnili s revolučními cíli, byli její součástí, položili za ni život  
a bezprostředně zažívali následky její porážky. Je jedním z paradoxů této revolu-
ce, že u jejího vypuknutí hrály významnou roli právě ty společenské skupiny, které  
systém považoval za svou platformu – a mezi nimi také univerzitní mládež  
vzdělávaná už v duchu marxistické ideologie. Revoluce totiž vzešla z budovy  
budapešťské Technické univerzity.

MÁRIA PALASIK

Studenti budapešťské technické univerzity během maďarské revoluce 1956
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Nebyli to však jen posluchači, kdo 
se aktivizoval. Budapešťská Technic-
ká univerzita se po vášnivé debatě  
na zasedání Exekuční komise MSP 
z 16. října rozhodla, že zašle ústřed-
nímu výboru MSP dopis, v němž vy-
jádří své obavy v souvislosti s tím, že 
stranická politika neprobíhá v sou-
ladu s červencovým rozhodnutím 
ústředního výboru a XX. sjezdu KSSS. 
Mimo jiné zde zazněl požadavek na 
veřejně přístupné jednání v soudní 
kauze Mihály Farkase3. 

Ve stejný den, večer 16. ř íjna, 
založili univerzitní studenti ze Se-
gedínu vlastní organizaci mládeže, 
Spolek maďarských vysokoškolských 
a univerzitních studentů (MEFESZ)4. 

V diktatuře vycházející ze systému 
vlády jedné strany už to samo o sobě 
platilo za revoluční akt, neboť MEFE-
SZ byl původně organizací sdružující 
společenskou vrstvu z koaličních let 
po roce 1945 – jeho tehdejší pojme-
nování znělo Sdružení maďarských 
univerzitních a vysokoškolských 
spolků, které se v roce 1948 změni-
lo na Jednotné sdružení maďarských 
univerzitních a vysokoškolských 
studentů a jeho existence byla vá-
zána na systém vlády více stran. Jeho 
znovuobnovení po roce 1956 dodalo 
univerzitní mládeži mnohem více 
odvahy a znamenalo obrat v politic-
kém životě. Především k podobnému 
kroku přiměl i budapešťské studenty. 

Na druhý den, tedy 17. října, byli na 
právnickou fakultu ELTE sezváni 
vyslanci jednotlivých budapešťských 
univerzit. Na této schůzce bylo však 
prozatím zamítnuto jak založení 
nezávislého univerzitního spolku 
mládeže, tak myšlenka na pouliční 
demonstraci, která by dodala poža-
davkům studentů potřebný důraz. 

Ústřední vedení DISZ reagovalo 
okamžitě a ještě týž den zveřejnilo vy-
jádření, v němž uznalo oprávněnost 
požadavků univerzitních studentů. 
Jeho součástí byl jednak požadavek 
na volitelnou výuku jazyků neboli 
ukončení povinné výuky ruštiny, 
jednak na snížení počtu hodin vý-
uky předmětů marxismu-leninismu 

3  Mihály Farkas (18. 7. 1904 – 6. 12. 1965) byl od roku 1921 členem KSČ, stranickou práci vykonával v Košicích a Praze. Později bojoval 
ve španělské občanské válce a následně emigroval do Sovětského svazu. V roce 1937 se přihlásil do Maďarské strany komunistů 
(MKP). V letech 1948–1953 byl ministrem obrany. V roce 1956 byl vyloučen ze strany a zatčen za trestné činy spáchané v 50. letech. 

4  Zakládající shromáždění se konalo 20. října a rozhodlo se na něm o vyslání delegací do vysokoškolských institucí, aby informovaly 
o programu MEFESZ. 

Demonstranti nesoucí vlajku s Kossuthovým znakem, který během revoluce nahradil Rákosiho znak. Maďaři tak symbolizovali provázanost 
povstání s bojem za nezávislost z let 1848–1849.  Foto: ÁBTL
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5  Zemský archiv Maďarského národního archivu (dále jen MNL OL), XIX-J-2-f–8510-6/52/1957. 235. d. Zpráva stavebně-průmyslové a doprav-
ní technické fakulty o školním roce 1956/57.  

6  LADÁNYI, Andor: Politika ve vysokém školství v letech 1949–1958. Kossuth Kiadó, Budapest 1986.
7  Viz Szabad Nép, 20. 10. 1956.
8  MNL OL, XIX-J-2-j-3064-1956. 4. d.
9  Viz Szabad Ifjúság (Svobodní mladí), 21. 10. 1956 a Jövö Mérnöke (Inženýr budoucnosti), 23. 10. 1956. Jediný bod obsahující politický po-

žadavek bylo veřejné jednání v kauze Mihály Farkase a jeho druhů. 
10  Řeč zveřejnil Jövö Mérnöke, 23. 10. 1956.

a domobrany a na nepovinnou těles-
nou výchovu. Na večer 17. října bylo 
svoláno studentské shromáždění na 
studentské koleje Technické univer-
zity (ÉKME) v Bercsényiho ulici, na 
němž se objevili také členové vedení 
univerzity. Důraz byl kladen na stu-
dijní a sociální problémy studenstva 
a objevila se také myšlenka na zno-
vusjednocení obou fakult.5 

Politická komise MSP byla také nu-
cena zabývat se otázkami studentů. 
Zástupce ředitele Vědecké katedry 
ÚV MSP László Orbán to v návrhu 
předloženém politbyru zformuloval 
následovně: […] situace, která vznikla 
v posledních dnech, je vážná. Příčinou 
jejího vzniku je kromě celkové politické 
situace také to, že otázka studijní zá-
těže a zásadní, oprávněné požadavky 
studentů (s nimiž se ztotožňuje také 
vedení univerzit a jejich profesoři) jsou 
dlouhá léta odsouvány do pozadí. Na 
Univerzitě Lóránda Eötvöse (ELTE) i na 
univerzitě v Segedínu se v důsledku 
těchto skutečností vytvořila atmosfé-
ra stávky…6 Orbán navrhl okamžitě 
podniknout kroky, které by mohly 
problémy mladých studentů zlepšit. 

Na základě rozhodnutí MSP svolal 
ministr školství 19. října mimořádné 
zasedání pro vedení univerzit, na 
němž je seznámil s plánovanými opa-
třeními vycházejícími z návrhů DISZ. 
Přislíbil, že v dohledné době upraví 
příslušným nařízením volitelnost 
jazyků, nepovinnou výuku tělesné 
výchovy a výuku dějin maďarské 
strany sníží na dvě hodiny týdně. 
Poznamenal také, že je taktéž třeba 
reálně stanovit penzum výuky hodin 
domobrany.7 Téhož dne pozvalo mi-
nisterstvo školství a DISZ společně 
mladé univerzitní pedagogy k debatě 
o problémech spojených s navazují-

cím vzděláváním, zahraničním stu-
diem, výukou jazyků a nedostatkem 
publikačních příležitostí.8 

Zformulování myšlenek univerzitní 
mládeže bylo možné také díky tomu, 
že ústřední vedení DISZ naplánovalo 
na 27. října svolání budapešťského 
studentského parlamentu. V těch 
samých říjnových dnech probíhaly 
také v rámci shromáždění jednotli-
vých ročníků volby zástupců Technic-
ké univerzity. Tam se kromě dosud 
známých požadavků týkajících se 
studentstva poprvé objevily poža-
davky s perspektivou dlouhodobější 
platnosti, jako například reorgani-
zace Malorolnické strany Zoltánem 
Tildym, premiérem Maďarské repub-
liky v letech 1946–1948. 

Dne 19. října večer bylo studentskou 
radou svoláno studentské shromáždě-
ní do Ústředních studentských kolejí 
BME – neboli na tzv. budínské koleje. 
Na shromáždění byla ostře odsouzena 
DISZ za to, že se důsledně nepostavila 
za zájmy studentů. Vůbec poprvé tu 
zazněl požadavek, aby se sovětské 
jednotky ihned stáhly z území Ma-
ďarska. Požadavky studentů byly shr-
nuty do patnácti bodů, které se kromě 
jediného vesměs týkaly životních 
a studijních podmínek univerzitních 
studentů, respektive jejich možností 
dalšího uplatnění a společenského 
uznání pro absolventy – vystudované 
inženýry. Dotkly se také nástupních 
platů inženýrů, povyšování spojené-
ho výhradně s odbornými znalostmi, 
možnosti svobodného vycestování do 
zahraničí a výběru pracovní pozice, 
ale také úpravy přeplněnosti kolejí 
a zvýšení minimálního příspěvku na 
stravování v menze.9 

Studentské shromáždění dalo poli-
tickému vedení dva týdny na realizaci 

šesti bodů ze seznamu požadavků 
s tím, že pokud k tomu nedojde, „pro-
jeví svou nespokojenost“ demonstra-
cí. Účastníci dále zveřejnili výzvu ke 
všem univerzitním studentům, aby 
podpořili naplnění jejich požadavků, 
a na oplátku jim přislíbili, že jsou při-
praveni podpořit požadavky dalších 
univerzit. Dne 20. října dopoledne 
byly materiály výzvy namnoženy 
a rozšířeny. A skutečně, posluchači 
technických univerzit v Miskolci, 
Veszprému a Sopronu ihned telegra-
ficky reagovali. Telegramy se křížily: 
studenti Technické univerzity zaslali 
svůj telegram o solidaritě na segedín-
ské ustavující shromáždění MEFESZ, 
které se konalo 20. října. Studenti 
Technické univerzity předali svou 
výzvu také periodiku DISZ Svobodná 
mládež, které jej 21. října zveřejnilo 
v plném rozsahu.  

Poté, co se o výzvě dozvěděl rek-
tor BME László Gillemot, svolal na 
druhý den – tedy na 20. října – také 
studentské shromáždění, na které 
dorazilo zhruba 500 lidí. Gillemot 
poděkoval jménem univerzitní rady 
mládeži za to, že vyjádřila podporu 
otázkám, jimiž se rada zabývá už 
roky. Prohlásil, že univerzitní rada 
v plné šíři podporuje univerzitní mládež, 
a to až do bodu, kdy by hrozila ztráta 
disciplíny a řádu univerzity.10 Infor-
moval též o jednání z předchozího 
dne s ministrem školství Albertem 
Kónyou a o očekávaných opatřeních. 

Příprava a průběh studentského 
shromáždění Technické univerzity 
22. října 

Na večer 20. října bylo svoláno dal-
ší shromáždění, tentokrát na kolej 
Strojní fakulty ÉKME v ulici Bély Bar-
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tóka. Zúčastnili se ho také segedínští 
vysokoškoláci. Zde padlo rozhodnu-
tí, že 22. října v 15.00 hod. se v aule 
hlavní budovy univerzity uskuteční 
veřejné politické shromáždění. Pod 
vedením organizace DISZ zde byl 
předem zformulován také návrh na 
rezoluci, ve které oproti budínskému 
shromáždění z 19. října figurovalo již 
pětadvacet bodů požadavků. Prvních 
dvanáct bodů se týkalo celorepubli-
kových otázek – studenti požadovali 
mimo jiné, aby se premiérem stal 
Imre Nagy11, veřejné jednání v kauze 
osob zodpovědných za proces s Raj-
kem či povolání k zodpovědnosti 
kvůli schodku zahraničního obchodu. 
Zbylé body se zabývaly aktuálními 

problémy mládeže. Návrh stál za tím, 
že studentské univerzitní hnutí bude 
reorganizováno v rámci DISZ; dosud 
nebyla řeč o ustavení MEFESZ. Také 
v tomto dokumentu vyznačili studenti 
sedm bodů, jejichž splnění požadují 
během dvou týdnů – pokud by tak 
vláda neučinila nebo nereagovala, 
bude následovat demonstrace. Byl 
to vůbec první dokument Technic-
ké univerzity, v němž se hovořilo 
o ustavení Imre Nagye premiérem.12 

Dnes už legendární veřejné shro-
máždění z 22. října bylo skutečně za-
hájeno v 15.00 hod. a trvalo do dvou 
hodin ráno. Aula hlavní univerzitní 
budovy se zcela zaplnila: přítomni 
byli jak posluchači, tak pedagogové 

obou technických univerzit. Na místě 
byli i zástupci dalších budapešťských 
univerzit a zakladatelů segedínského 
MEFESZ a dále zástupci Svazu spiso-
vatelů a dělníci z okolních továren. 
Počet účastníků je ex-post odhadován 
na 4000–5000. Za stůl usedlo univer-
zitní předsednictvo v čele s rektorem 
Tiborem Cholnokym, vedle nich pak 
několik profesorů, tajemník stranické 
organizace, tajemník oddělení agitace 
a propagandy, respektive tajemník 
DISZ z pátého ročníku architekto-
nické univerzity, který s mikrofonem 
řídil průběh shromáždění. 

Akce se zpočátku držela plánova-
ného scénáře: slovo dostali vedoucí 
DISZ a MSP na univerzitě, ti byli 
ovšem posluchači vypískáni. Poté, 
co tajemník DISZ oznámil, že se na 
shromáždění dostavili také vyslanci 
segedínského MEFESZ, si auditorium 
vyžádalo, aby dostali slovo i oni. To už 
bylo mimo plánovaný program. K mi-
krofonu byl nakonec puštěn Tamás 
Kiss, který pozdravil přítomné jmé-
nem segedínských studentů a vyzval 
je k připojení se k MEFESZ. 

Shromáždění neakceptovalo pře-
dem připravený návrh rezoluce, podle 
níž měli studenti Technické univerzi-
ty zůstat součástí DISZ, ale rozhodlo 
o vytvoření MEFESZ.13 Mezi dalšími 
řečníky byl například dálkový stu-
dent Technické univerzity József Szi-
lágyi, oddaný příznivec Imre Nagye, 
podplukovník István Marián a Tibor 
Cholnoky, rektor ÉKME. V 17.00 hod. 
se mikrofonu chopil jistý student 
a informoval ostatní o nejnovějších 
událostech v Polsku: o poznaňském 

11  Imre Nagy (1896–1958) byl maďarský komunistický politik, předseda vlády a univerzitní profesor, pozdější oběť revoluce a boje za 
svobodu v roce 1956. V roce 1945 se stal nejprve ministrem zemědělství a do března 1946 byl ministrem vnitra. V letech 1950–1952 
byl ministrem výživy a později ministrem výkupu. Od roku 1953 byl téměř dva roky ministerským předsedou. S jeho osobou je spo-
jena kontroverzní éra destalinizace, politika nové éry. V dubnu roku 1955 byl zbaven funkce a vyloučen z komunistické strany. Šlo 
o likvidaci prvních maďarských reformních snah. Od 24. října 1956 do 12. listopadu byl opět ministerským předsedou. Po revoluci 
byl postaven před soud a odsouzen k trestu smrti. Popraven byl 16. června 1958. Více o jeho životě viz REINER, M. János: Nagy Imre. 
Politikai életrajz. (Imre Nagy. Politický životopis.) I–II. (I. 1896–1953; II. 1953–1958). 1956-os Intézet, Budapest 1996–1999.

12  Archiv Budapešťské technické a ekonomické univerzity, neoznačené spisy. 
13  MNL OL, XIX-J-2-f-295-1957. 4. d., Komise MEFESZ Technické univerzity podává zprávu o dosavadní činnosti MEFESZ, leden 1957. 

Rozhovor s Ivánem Szabóem. In: Amiröl kevés szó esett. Adalékok a Budapesti Müszaki Egyetem 1956. októberi eseményeihez (O čem se 
málo mluvilo. Dodatky k říjnovým událostem na Budapešťské technické univerzitě v roce 1956). I. Szerk. és a bevezetöt írta: Pogány Mária. 
Müegyetem – 56 Alapítvány, Budapest 1992, s. 68. 

Demonstranti nesoucí transparent s úryvkem básně jednoho z nejznámějších maďarských bás-
níků Endre Adyho Foto: ÁBTL
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povstání a o tom, že ruské jednotky 
opustily Varšavu.14 Po této zprávě 
předsednictvo dále nezvládalo říze-
ní shromáždění a demonstrativně 
opustilo aulu. O tom, kdo bude dále 
hovořit, rozhodovali od této chvíle 
posluchači. V případě, že s řečníkem 
souhlasili, odměnili ho potleskem, 
v opačném případě byl vypískán – 
vzpomíná zpětně Béla Lipták.15 Řeční-
ci se střídali u mikrofonu a atmosféra 
byla stále vypjatější.

Zvláštní požadavky univerzitní 
mládeže rázem ustoupily do pozadí 
a přednost dostaly čím dál troufalej-
ší obecné politické požadavky. Podle 
tvrzení pamětníků se atmosféra za-

čala radikalizovat kolem 19. hodiny 
poté, co se o slovo přihlásil student 
inženýrství András Bálint ze čtvrtého 
ročníku a zeptal se: Proč Rusové ne-
odejdou? 16 Po této otázce následovalo 
ohromené ticho a následně propukly 
ovace: Rusáci domů! Rusáci domů! Od 
této chvíle pronášeli všichni řečníci 
za mikrofonem, povzbuzeni jeden 
druhým, stále smělejší slova. Mnohdy 
taková, na jaká by si do onoho odpo-
ledne možná netroufli ani pomyslet.  

Během pozdního večera zformu-
lovalo veřejné shromáždění takřka 
kolektivně studentské požadavky. Ty, 
které se týkaly zlepšení materiální 
situace studentů, postupně vytlačily 

radikálnější požadavky politického 
charakteru, týkající se mimo jiné 
zrušení systému kvót a odvodů, 
revize politických procesů, svolání 
stranického kongresu a jmenování 
vlády vedené Imre Nagyem. Kolem 
půlnoci už byl mezi jednotlivé body 
zařazen také návrat kossuthovského 
erbu, systému víc stran, tajné hlasová-
ní a stažení sovětských vojsk, přičemž 
poslední body nabývaly na čím dál 
větší důležitosti, vzpomínal na tyto 
hodiny akademik Pál Sohár, tehdej-
ší student chemie, který se podílel 
také na cyklostylovém rozmnožování 
jednotlivých bodů.17 Atmosféra byla 
vzrušená, zatímco studenti formulovali 

14  Nepokoje v Polsku, stejně jako vnitřní mocenský boj v Polské sjednocené dělnické straně, vedly v první polovině října 1956 Moskvu 
k úvahám o vojenském zásahu v zemi. Po sovětsko-polských jednáních 19. října však první tajemník ÚV KSSS N. S. Chruščov nechal 
postup v Polsku rozmístěných sovětských vojenských jednotek na Varšavu zastavit. Situaci měly vyřešit personální změny v polské 
vládnoucí straně.   

15  LIPTÁK, Béla: 1956. A MEFESZ megalakulása és a 16 pont. 1956. október 22 (1956. Vznik MEFESZ a bod 16, 22. říjen 1956). Viz http://www.
freeweb.hu/mkdsz1/n34/liptak561022.htm (citováno k 3. 3. 2016).

16  Laskavé ústní sdělení Gyuly Várallyayho autorce z 9. října 2006.

Demonstranti pochodující po náměstí Jászai Mari v Budapešti, 23. října 1956 Foto: ÁBTL
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své požadavky do slov, ve slavnostním 
omámení pocitem svobody se jednotlivé 
formulace stávaly čím dál smělejší a po-
žadavky čím dál radikálnější, vzpomíná 
historik György Litván, který byl na 
veřejném shromáždění přítomen.18 

Účastníci projevili přání, aby byly 
jejich požadavky předneseny v roz-
hlase. Pod vedením adjunkta katedry 
urbanizace Istvána Jankoviche vyslali 
do maďarského rozhlasu tříčlennou 
studentskou delegaci. Teprve na 
místě si všimli, že s sebou nepřinesli 
písemné prohlášení, zopakovali tedy 
zpaměti vše, co zaznělo v aule, a za-
psali požadavky studentů na papír na 
předním skle Jankovichova osobního 
vozu Fiat Topolino.19 V rozhlase ovšem 
neuspěli: jeho ředitelka Valéria Benke 
povolila přečtení pouhých pěti bodů 
a ostatní odmítla. Toto řešení nemoh-
la Jankovichova skupina akceptovat. 

Poté, co se mluvčí vrátili na Tech-
nickou univerzitu a popsali, co se 
stalo, vyslali účastníci veřejného 
shromáždění další delegace k jed-
notlivým deníkům s prosbou, aby 
šířily jejich požadavky. Byli však 
všude odmítnuti. Studenti se v počtu 
4000–5000 chtěli ještě tu noc vydat 
do ulic, aby svým záměrům dodali 
patřičnou váhu. Vedoucí vojenské 
katedry István Marián je však od 
tohoto činu zrazoval.20 Když jsem 
mu upravoval mikrofon, doufal jsem, 
že nás nebude oslovovat jako „soudru-
hy“. Začal takto: „Synové moji!“ Přestože 
polovinu z přítomných tvořily ženy, 
cítili jsme, že použil správné oslovení, 
to jediné adekvátní. „Vaše životy mají 
stejnou hodnotu jako ten můj. Jsem 
Maďar stejně jako vy. Jakékoli další 
hledisko je druhotné. Jsem však také 

starší, než jste vy, a znám lépe systém, 
v němž žijeme. V tuto noční hodinu vás 
nemohu pustit do spárů tajné policie 
(ÁVO)21. Zítra ovšem, za jasného dne, 
vyjdeme do ulic s oficiálním povolením. 
Nedopustíme se ničeho nezákonného. 
Pokud všechno provedeme správně, 
do zítřejšího večera s námi bude celé 
město. Já s vámi půjdu v první řadě,“ 
vzpomíná na jeho slova Béla Lipták.22  

Kromě periodika Technické univer-
zity Inženýr budoucnosti se nakonec 
nenašel jiný tiskový orgán, který by 
v den událostí akceptoval plán poža-
davky druhý den šířit. Text rezoluce 
byl tedy zaznamenán na diktafon 
a přítomní studenti jej také zapsa-
li, přičemž se shodli na tom, že se 
bude šířit opisy. Na způsob variací 
národních pohádek tak později vešlo 

ve známost několik různých verzí: 
existují dokumenty o 11, 14, 16 či do-
konce 17 bodech, nejznámější je však 
verze čtrnáctibodová. Text rezoluce 
oznamoval, že na shromáždění bylo 
jednohlasně přijato založení orga-
nizace MEFESZ, k níž se připojili 
studenti obou univerzit. Požadavky 
nové organizace byly shrnuty do ná-
sledujících bodů:
– Je nutné neprodleně svolat kongres 
MSP a ustavit nové ústřední vedení, 
volené zdola. 
– Je nutná reorganizace vlády pod 
vedením soudruha Imre Nagye.  
– Je nutné ustavit hospodářsky i po-
liticky zcela rovnoprávné maďarsko-
-sovětské a maďarsko-jugoslávské 
přátelství, založené na principu ne-
vměšování se do vnitřních záležitostí.  

17  SOHÁR, Pál: Kémikusok az 1956-os forradalomban (Chemici v roce 1956) – viz http://www.kfki.hu/chemonet/osztaly/kemia/1956.html 
(citováno k 3. 3. 2016).

18  Přednáška historika György Litvána o revoluci v roce 1956 na zvláštním historickém oddělení Technické univerzity konaná v dubnu 
1998. 

19  Podařilo se jim zpaměti zaznamenat deset bodů. Ty byly později nazvány „Topolinovými body“. 
20  István Marián byl v roce 1952 jmenován vedoucím Vojenské katedry BME s hodností podplukovníka. Byl členem univerzitní stranic-

ké komise. 
21  ÁVÓ – Államvédelmi Hatóság, Úřad státní bezpečnosti, název státní policie v letech 1946–1948, v jazyce veřejnosti však zůstala 

takto označována až do roku 1990. 
22  LIPTÁK, Béla: 1956. A MEFESZ megalakulása és a 16 pont. 1956. október 22.

Výzva v ruštině i maďarštině – Sověti, jděte domů! Foto: ÁBTL
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– Požadujeme okamžité stažení všech 
sovětských jednotek z Maďarska ve 
smyslu maďarské mírové smlouvy.  
– Požadujeme všeobecné, svobodné 
a tajné volby s účastí více stran a se 
zvolením nových parlamentních 
zástupců.  
– Požadujeme reorganizaci maďar-
ského ekonomického života se za-
pojením odborníků a v daném rámci 
také s lokál ním využitím uranové 
rudy, zpřístupnění zahraničně-eko-
nomických smluv veřejnosti a revizi 
maďarského ekonomického života 
založeného na plánovaném hospo-
dářství. 
– Požadujeme okamžité vyřešení otáz-
ky všech norem pro osoby pracující 
v průmyslu na základě stanovení 
životního minima a zavedení samo-
správy dělníků v továrnách. 
– Požadujeme revizi systému odvodů 
a podporu samostatně hospodařících 
zemědělců. 
– Požadujeme nové prozkoumání 
veškerých politických a ekonomic-
kých procesů, úplnou amnestii pro 
nespravedlivě odsouzené politické 
vězně, respektive rehabilitaci všech 
pracovně diskriminovaných osob. 
– Požadujeme veřejné jednání v zá-
ležitosti Mihály Farkase a revizi 
Rákosiho role, jakož i návrat Ma-
ďarů nespravedlivě (od)souzených 
a zadržovaných v Sovětském svazu.   
– Požadujeme navrácení starého 
kossuthovského erbu namísto toho 
současného, který je maďarskému 
lidu cizí, a vyhlášení 15. března ná-
rodním svátkem23 a dnem pracovního 
klidu. Chceme také nové uniformy 
pro maďarskou armádu.  
– Požadujeme vyhlášení úplné svo-
body slova tisku a rozhlasu a v jeho 

rámci zvláštní denní periodikum pro 
organizaci MEFESZ. Žádáme také 
veřejné zpřístupnění kádrových ma-
teriálů a jejich následnou likvidaci.  
– Žádáme okamžité odstranění 
symbolu tyranie a zvůle – Stalinovy 
sochy.  
– Hlásíme se k úplné vzájemné soli-
daritě. Univerzitní mládež vyjádřila 
solidaritu s varšavskými dělníky 
a mládeží a s polským hnutím za 
nezávislost.24

Oproti návrhu rezoluce z předchozí-
ho dne došlo k významným změnám 
v textu rezoluce přijaté. Podíváme-li 
se na jednotlivé body zblízka, může-
me konstatovat, že z nich zmizela 
opatření usilující o nápravu situace 
studentů. Můžeme však najít typic-
ky opoziční požadavky jako svolání 
kongresu MSP, jmenování Imre Nagye 
premiérem či zrušení systému odvodů 
a kvót. Stejně významnou roli dostaly 
také požadavky sloužící k obecné de-
mokratizaci: uspořádání svobodných 
voleb, svolání nového parlamentu, 
systém více stran, svoboda slova 
a tisku, revize veškerých politických 
a ekonomických procesů i povolání 
Mátyáse Rákosiho k zodpovědnosti. 
Novou skupinu požadavků představují 
body spojené s národní nezávislostí, 
mezi nimi ty, které se vztahují k sym-
bolům: znovuzavedení kossuthov-
ského erbu a tradičních národních 
svátků. Požadavek na ustavení nezá-
vislého Maďarska obsahuje jednak 
požadavek na rovnoprávné sovětsko-
-maďarské vztahy a jednak požadavek 
na stažení sovětských vojsk, který 
byl zahrnut do bodu 4. 

Kromě čtrnáctibodové verze poža-
davků nadiktovaných do mikrofonu 
večer 22. října se nejvíce rozšířila 

verze o 16 bodech, která si zaslouží 
zvláštní zmínku, neboť požadavek 
na stažení sovětských vojsk byl její 
součástí už jako bod číslo 1. 

Duch, v němž se neslo veřejné 
shromáždění na Technické univerzitě 
22. října, byl smělejší než kterýkoli 
požadavek, jenž až dosud zazněl na 
kterémkoli fóru či který se dosud ob-
jevil v tisku. Pro srovnání můžeme 
uvést, že studentské shromáždění 
na filozofické fakultě ELTE, jehož 
se zúčastnilo 400–500 osob, bylo 
mnohem opatrnější. Zdejší studenti 
například nedokázali rozhodnout 
ani o ustavení MEFESZ. Můžeme si 
také všimnout, že studenti filozofie 
nenásledovali studenty Technické 
univerzity v míře radikalismu ještě 
ani 23. října ráno.25

Souhrnně lze říci, že veřejné shro-
máždění na Technické univerzitě 
z 22. října se nevymyká ostatním ve 
stejný den konaným veřejným uni-
verzitním shromážděním náhodou. 
Veškeré jeho požadavky, odvážnější 
než ty dosavadní, se posléze staly zá-
kladními požadavky revoluce, a lze 
jej tedy právem považovat za bezpro-
středního předchůdce revoluce. 

Němá demonstrace

Za rozbřesku 23. října hlavní budova 
utichla. Na kolejích dále probíhaly 
vášnivé debaty, seznam požadavků 
byl ručně opisován či cyklostylován. 
Někteří zúčastnění dokonce nešli spát 
a místo toho vylepovali výzvu v ulici 
Bély Bartóka a okolí, na zdi domů, 
kmeny stromů nebo je rozdávali právě 
probuzeným obyvatelům města.  

Výuka začala v osm hodin, den 
ale nezačínal jako jiná úterý. Nově 

23  V tento den roku 1848 vypukla maďarská revoluce a boj za nezávislost na Rakousku.
24  Více k jednotlivým bodům shromáždění Technické univerzity z 22. října viz A Budapesti Müszaki Egyetem és az Építöipari és Közleke-

dési Műszaki Egyetem részvétele az 56-os forradalomban (Podíl BME a EKME  na revoluci v roce 1956). Szerk. Pedroni Emma Anna. I. BME, 
Budapest 1994.

25  Tuto skutečnost výborně reflektují hesla vydaná komisí DISZ ústřední právnické a ELTE fakulty: Kupředu za uskutečnění červencových 
rezolucí strany! Zdravíme nové vedení spřáteleného Polska! Zdravíme boj polské mládeže za demokracii! Ať žije maďarsko-sovětské přátelství 
založené na rovnoprávnosti! Sesaďme sektářské předáky! Sesaďme zpátečnické síly! Sesaďme demagogické snahy o provokaci! Podpora pro 
soudruha Imre Nagye do vedení vlády! Pryč se stalinisty! Viz Revoluce na filozofické fakultě. In: LÁSD, Beck Tibor – GERMUSKA, Pál: 
Forradalom a Bölcsészkaron. 1956-os Intézet, Budapest 1997, s. 62–63. 
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založený MEFESZ v obavě z provo-
kací postavil ke vchodu univerzity 
ostrahu: dovnitř bylo možné vstoupit 
až po kontrole totožnosti. V přestáv-
kách mezi přednáškami byly k vidění 
všudypřítomné hloučky, mladí lidé 
se dohadovali o nejnovějším vývoji 
a o tom, zda je možné uspořádat de-
monstraci, nebo ne. Našli se i profe-
soři – konkrétně například György 
Alexits – kteří se během matematické 
přednášky věnovali plánování protes-
tu a rozboru jednotlivých bodů vče-
rejší rezoluce. Gusztáv Fáber, vedoucí 
fakulty elektrotechniky, uvedl pouze 
tolik: Skláním se před vůlí studentstva. 
S tím odložil křídu, uklonil se a ode-
šel z místnosti. Adam Muttnyánszky, 
legendární „strýček Mutyi“ a vedoucí 
katedry mechaniky na Fakultě stroj-
ního inženýrství, taktéž nedokončil 
svou přednášku. Běžte, děti moje! Dnes 
máte důležitější starosti, než je mecha-
nika. Jděte a učiňte tento den krásným 
dnem maďarských dějin, zapsal později 
profesorova slova Béla Lipták26. 

Mezitím přicházely podpůrné 
telegramy od debrecínských a se-
gedínských studentů a na polskou 
ambasádu a delegace studentů Tech-
nické a ostatních univerzit putovaly 
na další školy, do továren a podniků 
s výzvou, aby se připojily k odpolední 
demonstraci. 

Vedení univerzity se nepodařilo 
rozmluvit studentům demonstraci, 
a rektor ÉKME Tibor Cholnoky proto 
svolal mimořádnou univerzitní radu. 
Oznámil přítomným, že posluchači 
univerzity se společně s dalšími stu-
denty ze všech budapešťských uni-
verzit odpoledne chystají na průvod 
k Bemově soše, aby vyjádřili své sym-
patie s polským národem. Sdělil jim 
také, že jak na veřejném shromáždění 
předchozího večera, tak 23. října ráno 
se pokusil mládeži rozmluvit záměr 
vydat se do ulic, protože má strach, 
aby nebyla ohrožena případnými 
nepokoji nasazených nepřátelských 

elementů. Z toho důvodu také navrhl, 
s odvoláním na vzájemnou dohodu se 
zástupcem rektora BME, aby vede-
ní obou univerzit sepsalo společné 
vyjádření v souvislosti s chystanou 
demonstrací. Univerzitní rada souhla-
sila. Ve svém prohlášení zdravili hnu-
tí mládeže, s nímž rady obou univerzit, 
pedagogické sbory a všichni zaměstnan-
ci univerzity souhlasí v plném rozsahu. 
Zároveň s tím však vyjádřili obavy: 
podle nich pochod představuje riziko, 

že mládežnické hnutí a jeho vznešené 
názory mohou být zneužity k vlastním 
cílům podvratnými živly, které se do-
stanou do studentských řad. Odkazo-
vali na segedínský příklad, jenž měl 
sloužit jako důkaz, že i bez protestů 
lze dosáhnout významných změn. 
Na závěr prohlásili, že pokud se mlá-
dež přece jen rozhodne pro pochod, 
prosí ji, aby zachovala klid, zdržela se 
jakýchkoli hlasitých projevů a narušení 
klidu a pochodovala disciplinovaně.27  

26  LIPTÁK, Béla: Dějiny píší vítězové – pokud jim to umožníme. Amerikai Magyar Népszava, 1987, září–říjen. In: Amiröl kevés szó esett. 
Adalékok a Budapesti Müszaki Egyetem 1956. októberi eseményeihez  (O čem se málo mluvilo. Dodatky k říjnovým událostem BME v roce 
1956). VI. Szerk. és a bevezetöt írta: Pogány Mária. Müegyetem – 56 Alapítvány, Budapest 1996, s. 57. 

27  MNL OL, XIX-J-2-f-854-6/59/1956. 234. d.

Demonstranti u sochy generála Józefa Bema v Budapešti, 23. října 1956 Foto: ÁBTL
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Na zasedání univerzitní rady promlu-
vil také student strojního inženýrství 
zastupující MEFESZ a požádal peda-
gogy a zaměstnance univerzity, aby 
se k nim připojili a pomohli klidnému 
průběhu pochodu. 

V reakci na jeho podnět rozhodla 
Univerzitní rada, že se organizovaně 

a oficiálně průvodu nezúčastní, ale 
každý pedagog a zaměstnanec se 
sám rozhodne, zda přijme pozvání 
studentů. Také studentská komise 
BME a organizace MEFESZ při ÉKME 
sepsaly společné prohlášení, jak má 
probíhat organizace demonstrace. 
Distancovaly se od jakýchkoli provo-

kací a rozhodly následovně: budeme 
procházet v řadách po deseti, zavěšeni 
jeden do druhého, bez provolávání hesel. 
Pořádáme němý průvod, neboť jen ta-
ková demonstrace je pro nás důstojná. 
Stanovily také přesný program prů-
vodu a návratu.28 Výuka byla rektor-
ským nařízením přerušena ve 12 hod., 
studenti se shromažďovali v zahradě 
univerzity, kde postavili pódium, 
nainstalovali zvukovou aparaturu 
a následně se u mikrofonu střídali 
jednotliví řečníci. 

Ve 13 hod. zaznělo z rozhlasu ozná-
mení o zákazu demonstrace. Na radu 
Istvána Mariána se studenti shromáž-
dění v zahradě Technické univerzity 
rozhodli, že vyrazí do průvodu i přes 
zákaz, nejprve však vyšlou delegaci 
na ministerstvo vnitra, aby dosáhli 
jeho zrušení (v tom nebyli sami; i de-
legace z ELTE, pro změnu pod vede-
ním rektora, vyrazila na stranické 
ústředí). Z ministerstva vnitra se de-
legace vrátila v doprovodu jednoho ze 
zástupců ministra, který oznámil, že 
demonstrace se povoluje. Organizace 
pochodu probíhala podle původních 
plánů. Každá dvacátá řada dostala 
přidělenou osobu-spojku, která šířila 
informace a dohlížela na to, aby byly 
dodržovány uzavřené řady. Pochod 
studentů Technické univerzity byl 
skutečně němý, bez hesel. Na Bemo-
vo náměstí se však vešla jen jejich 
polovina. Odchod z demonstrace 
probíhal nejprve podle původních 
plánů, v davu se však záhy jednota 
rozpadla. Mnozí se vrátili na koleje, 
další se zúčastnili akcí v různých 
částech města: řada z nich byla pří-
tomna svržení Stalinovy sochy nebo 
u rozhlasu, kde bylo hlavním cílem, 
aby byly do éteru přečteny jednotlivé 
body studentského prohlášení. 

Když vyšlo najevo, že se pokojná 
demonstrace změnila v ozbrojené 
povstání, mnozí prožívali zklamání: 
měli pocit, že němý protest i veškerá 
disciplína v průvodu byly zbytečné.29

28  A Budapesti Müszaki Egyetem és az Építöipari és Közlekedési Müszaki Egyetem részvétele az 56-os forradalomban (Podíl BME a EKME na 
revoluci v roce 1956) i. m. 35. 

29  Statarium a happening. Rozhovor Andráse Bozókiho s Györgyem Krassóem. Mozgó Világ, 1990, leden 67. 

Hlava svržené Stalinovy sochy na náměstí Blahy Lujzy  Foto: ÁBTL
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Význam studentů Technické  
univerzity pro revoluci

Ačkoli budova univerzity byla dne 
24. října tichá, což většina přičítala 
zákazu vycházení, v rozhlase zaznělo 
prohlášení jak jménem Studentské 
komise BME, tak jménem MEFESZ, 
v němž byla vyjádřena důvěra nově 
vzniklé vládě Imre Nagye, respektive 
novému ústřednímu výboru a poža-
dována amnestie pro všechny, kteří 
složí zbraně. Po zrušení zákazu vy-
cházení se život postupně vracel do 
starých kolejí. O výuce pochopitelně 
nemohla být řeč. Po složitém dohado-
vání se obyvatelé kolejí v ulici Bély 
Bartóka 25. října večer rozhodli, že za 
účelem lepší koordinace revolučních 

komisí jednotlivých univerzit založí 
dvě subkomise Univerzitní revoluč-
ní studentské komise – pešťskou 
a budínskou. Studentská komise 
se snažila být ve spojení s radou  
XI. městského obvodu (kde se Tech-
nická univerzita nachází) a pomáhala 
s normalizací každodenního života, 
obstaráváním potravin a jejich dis-
tribucí. V té době se tak například 
tři studenti Technické univerzity 
dostali až do Národního výboru  
I. městského obvodu poté, co je tam-
ní zástupci sami vyhledali: jejich 
úkolem bylo zorganizovat dodávky 
potravin a benzinu. 

Když se rozšířila zpráva, že na 
Technické univerzitě funguje revo-
luční centrum, navštívila ústřední 

budovu řada venkovských delegací: 
přinášely potraviny a ujišťovaly mla-
dé lidi o své solidaritě. 

První ozbrojené skupiny vznikly na 
kolejích studentů Technické univerzi-
ty. Po 27. říjnu už to byl jednoznačně 
István Marián, kdo řídil organizaci 
studentské národní stráže.30 Ve 
dnech 22.–23. října si získal mezi 
ostatními studenty respekt: zvolili 
jej za svého vůdce. 

Význam role studentů Technické 
univerzity dokazuje i skutečnost, že 
se na ně s prosbou o pomoc obrátil 
také ředitel provozu Kelenföldské 
elektrárny. Stalo se to 31. října: to-
várna měla disponovat zásobou uhlí 
na jediný den a hrozilo, že dojde k vy-
pnutí vytápění. Hned druhý den se 

30  Viz EÖRSI, László: Národní stráž budapešťských univerzit. In: A budapesti egyetemisták és föiskolások 1956-ban (Budapešťští univerzit-
ní a vysokoškolští studenti v roce 1956). (Nagy Imre és kora) V. Szerk. Némethné Dikán Nóra, Szabó Róbert, Vida István. Nagy Imre 
Alapítvány – Gondolat Kiadó, Budapest 2009, s. 243–273. 

Mezičas. Maďarský bojovník prochází Budapeští v přestávce mezi boji. Foto: ÁBTL
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delegace studentů Technické univer-
zity vypravila do Petöfiho dolů, aby 
přesvědčili horníky, aby pokračovali 
v práci: výsledkem bylo, že horníci 
druhý den stávku ukončili. 

Kromě studentů vznikly také re-
voluční organizace zaměstnanců: 
prozatímní Revoluční komise peda-
gogů, respektive Rada zaměstnanců 
univerzity: obě 31. října. 

Reakce pedagogů Technické  
univerzity na požadavky studentů 
během revolučních dnů 

Oba rektoři byli v prvních revolučních 
dnech v zahraničí. László Gillemot 
se vrátil 27. října a Tibor Cholnoky  
30. října. Ihned svolali zasedání uni-

verzitních rad a ještě týž den zveřej-
nili společné prohlášení, jehož hlavní 
body zněly následovně:
– stažení sovětských vojsk z Buda-
pešti a Maďarska.
– přesun sídla vlády do parlamentu 
a umístění mládeže, dělnictva, hor-
nictva a armády pod jeho jednotnou 
ochranu;
– Univerzitní rada nabízí veškeré 
své duševní, fyzické i materiální síly 
k reorganizaci po stažení sovětských 
vojsk z Budapešti a spoléhá v této 
otázce také na podporu univerzitní 
mládeže;
– Univerzitní rada nabízí 200 000 
forintů rodinným příslušníkům a blíz-
kým hrdinně padlých studentů, dělníků 
a vojáků; 

– vláda ať se postaví do čela dění, není 
přípustné, aby pokračovala v politice 
odkládání;
– vláda musí začít připravovat demo-
kratické volby; 
– požadavek autonomie pro univer-
zity.

V závěru členové rady prohlásili, 
že pokud by se našel někdo, kdo by se 
chtěl v souvislosti s jakoukoli účastí 
v boji za svobodu pokusit o předvolání 
univerzitní mládeže k zodpovědnosti, 
ať už skupinové, či individuálně, členo-
vé obou rad slavnostně prohlašují, že 
v případě takového obvinění vyžadují 
též obvinění jich samých jako projev 
vyjádření úplné solidarity s mládeží 
bojující za svobodu.31 Profesoři se 
následně vydali na studentské ko-

31  Historický archiv služeb státní bezpečnosti, 3.1.9. V-150384/3, 643/K, (1/), A Budapesti Müszaki Egyetem és az Építöipari Egyetem szerepe 
az 1956. októberi–novemberi ellenforradalomban (Role MBE a EKME během kontrarevoluce v říjnu–listopadu 1956), 17052. 

Ozbrojení revolucionáři před Národním divadlem na náměstí Blahy Lujzy  Foto: ÁBTL
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leje, aby šířili text své deklarace, oba 
rektoři společně předali prohlášení 
předsedovi vlády Imre Nagymu.

Podpora pedagogů po 4. listopadu   

Sovětské okupační jednotky pro-
nikly ve dnech 4. až 7. listopadu do 
univerzitních budov, kde pátraly po 
zbraních. Poté, co budovy opustily, 
začali spolupracovníci rektorské 
kanceláře shromažďovat zbraně 
a armádní materiál, které se nachá-
zely – neobjevené – na půdě.  

Vedení obou technických univerzit 
se od poloviny listopadu několikrát 
dopisem obrátilo na Alberta Kónyu: 
žádalo ho o pomoc s nalezením stu-
dentů, pedagogů, respektive dalších 
spolupracovníků univerzity, kteří byli 
pohřešováni.32 Dne 23. listopadu ne-
chal Kónya vystavit pověřovací dopis 
řediteli Ústředních kolejí BME s žá-
dostí, aby ozřejmil, kde se nacházejí 
studenti BME.

V jednání, které Kónya 30. listo-
padu vedl s ředitelstvím vysokoškol-
ských institucí, přislíbil, že veškeré 
újmy budou brzy vyšetřeny a dojde ke 
znovunastolení nezávislosti univer-
zit. Pedagogové vytrvali celou dobu 
po boku posluchačů, protestovali 
proti raziím bezpečnosti na student-
ských kolejích i proti zatýkání stu-
dentů a požadovali jejich propuštění 
na svobodu. Vedení obou univerzit 
udržovalo za tímto účelem kontakt 
se státní prokuraturou. Bylo jim při-
slíbeno, že získají přístup ke spisům 
obžalob. Zatýkání ovšem probíhalo 
i dál. Na popud profesora Ference 
Pappa, vedoucího katedry minera-
logie a petrografie, trávili vyučující 
od února 1957 noci na studentských 
kolejích, aby byli přítomni případným 
domovním prohlídkám. Vedení obou 
univerzit navštívilo v záležitosti stu-
dentů také Ference Münicha, který 
byl tehdy jako zástupce předsedy 
kádárovské vlády zodpovědný za 
ozbrojené síly a Veřejnou bezpeč-
nost. Množství profesorů nabídlo 

zatčeným, respektive jejich rodinným 
příslušníkům také finanční podporu 
z vlastního příjmu: tajně platili ná-
klady na právní obhajobu. 

Také na zasedáních rad jednot-
livých fakult byli vyučující velice 
aktivní. Dne 10. ledna 1957 přijali 
prohlášení pedagogů univerzit pova-
žovaných za sjednocené, které chtěli 
veřejně přečíst první den zahájení 
pokračujícího semestru. Zdůraznili 
v něm, že: souhlasí s hnutím univer-
zitních studentů vedeným ušlechtilými 
cíli a na znamení nerozdělné jednoty 
učitelů a studentů a ducha univerzity se 
s ním plně ztotožňují. Pedagogický sbor 

zároveň s výše řečeným vyjadřuje také 
své přesvědčení, že za současné situace 
v zemi je jedním z nejdůležitějších úkolů 
neprodlené další vzdělávání mladých 
inženýrů. Proto si vytkl za cíl, aby měl 
každý student možnost v co nejbližším 
možném termínu dokončit studia. Pe-
dagogický sbor, který nezapomíná na 
minulost, ale hledí směrem do budouc-
nosti, žádá mládež, aby uctila studenty 
padlé během revolučních dnů minutou 
ticha a klidnou a poctivou prací při-
chystala lepší budoucnost svobodnému 
socialistickému Maďarsku.33

Výuka byla postupně obnovena 
během února. Na jejích řídících prin-

32  MNL OL, XIX-I-2-j-3356-1956. 4. d.; tamtéž, XIX-I-2-j-3371-1956. 4. d. a tamtéž, XIX-I-2-j-3376-1956. 4. d.
33  Tamtéž, XIX-I-2-f-854-6/1957. 235. d.

Výroba Molotovova koktejlu  Foto: ÁBTL
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cipech se shodla obě vedení univerzit. 
Patřilo mezi ně také prohlášení, že 
mezi univerzitními zdmi není místo 
pro politizování.34 Za nezbytné bylo 
považováno zřízení ostrahy, aby bylo 
možné na univerzitní půdu vstoupit 
až po předchozím prokázání totož-
nosti. Na přetřes přišla také otázka 
dalšího prozkoumání podzemních 
prostor a chodeb, aby se zjistilo, 
zda se v nich nenacházejí ukryté 
zbraně. Na základě informací vlády 
vzaly univerzity na vědomí, že stu-
dentům, kteří se „provinili“ byť jen 
bezvýznamným narušením pořádku, 

je nutné odebrat stipendium a ze 
studia je vyloučit. Vedení univerzit 
to oznámila zástupci tehdy ještě 
existujícího MEFESZ a požádala ho, 
aby zajistil rozšíření informace mezi 
studenty.35  

Dne 2. února naznačil rektor Tibor 
Cholnoky na mimořádném zasedání 
fakulty strojního inženýrství, že po 
zahájení výuky už nebude možné 
přednést studentům obou univer-
zit lednové prohlášení o solidaritě, 
protože ministr Kónya chystá vydání 
obdobného prohlášení. Jeho poža-
davek zněl, aby profesoři věnovali 

první hodině výjimečnou pozornost 
a vyhnuli se bezpodmínečně vzpomíná-
ní na padlé hrdiny, což by mohlo vést 
k nechtěným důsledkům. Dále mluvil 
o tom, že vláda již otevřeně prohlási-
la, že si přeje diktaturu proletariátu, té 
však lze dosáhnout pochopitelně pouze 
razantními prostředky.36  

Následky, volání k odpovědnosti 
a emigrace  

Nelze přesně prokázat, kolik poslu-
chačů a zaměstnanců obou univerzit 
bylo v porevoluční době nějak postiže-

34  Tamtéž, 288. f. 33/5. 1958. 147. Oproti tomu v únoru 1957 docházelo k opakovaným snahám vzkřísit univerzitní stranickou organiza-
ci. Podle tehdejších zpráv se však počet členů rozrůstal mimořádně pomalu: podle jedné z nich z 2. května 1958 bylo členem MSZMP 
z celkem 869 vyučujícíh pouze 250–260. Univerzitní organizace KISZ byla založena v dubnu 1957. 

35  Tamtéž, XIX-I-2-f-854-6/7-1957. 235. d.
36  Tamtéž, XIX-I-2-f-854-6/11-1957. 235. d.
37  Viz Diák- és ifjúsági mozgalmak 1956–1958. Forradalom – ellenállás – megtorlás. Válogatott dokumentumok (Studentská a mládežnická 

Revolucionáři v Budapešti Foto: ÁBTL
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no, kolik jich bylo zbaveno možnosti 
pokračovat ve studiích37 nebo kvůli 
své roli v revolučních událostech 
roku 1956 zameškali ročník. K dis-
pozici nemáme bohužel ani přesný 
seznam pravomocně odsouzených. 
Politickými vyšetřovacími orgány 
ministerstva vnitra bylo v listopadu 
roku 1958 neboli podle hlášení s da-
tem dva roky po potlačení revoluce 
kvůli trestným činům „kontrare-
voluce“ zatčeno celkem 4488 osob, 
z nich (přiznaně) 134 univerzitních 
studentů neboli tři procenta38 všech 
zadržených. Tyto počty potvrzují 
další data: necelá čtyři procenta39 
osob v hlavním městě odsouzených 
lidovým soudem tvořili univerzitní 
studenti. Tyto údaje se vztahovaly 
k represím, které se odehrály mimo 
budovu univerzity. 

Dne 16. dubna 1957 rozhodla Pro-
zatímní výkonná komise MSZMP 
o nutnosti odvolání univerzitních 
vyučujících a posluchačů, kteří se 
účastnili revoluce. Během toho, co 
k odvolání docházelo, dostala vedení 
vysokoškolských institucí nařízení 
zahájit disciplinární řízení. Univer-
zity se pustily do realizace opatření. 
Disciplinární komise vzniklé v rámci 
fakult se zabývaly studenty, univer-
zitní kontrolní a disciplinární komise 
pedagogy a dalšími zaměstnanci. 

Podle rektorské zprávy z 31. čer-
vence 1957 emigrovalo z 2884 poslu-
chačů všech fakult a oddělení ÉKME  
do zahraničí 399, z pedagogů a ad-
ministrativních pracovníků to bylo 

třiadvacet a osm. Do 31. července 
1957 bylo zahájeno disciplinární ří-
zení proti devíti vyučujícím a dvěma 
administrativním pracovníkům. Se 
dvěma univerzitními učiteli, dvěma 
docenty a jedním asistentem pedago-
ga bylo vedeno kárné řízení, jednomu 
profesorovi udělili písemnou důtku 
a dvěma vyučujícím bylo uděleno pí-
semné, respektive ústní napomenutí. 
Dva administrativní pracovníci byli 
přeřazeni na nižší pozici.40 

Podle zprávy BME z 20. července 
1957 emigrovalo patnáct procent 
posluchačů BME, respektive 63 pe-
dagogů a 20 administrativních pra-
covníků na Západ. Největší ztrátu za-
znamenali posluchači denního studia, 
kde klesl počet studentů z 4327 na 
2687, z nichž 776 odešlo do zahrani-
čí. Disciplinární komise do té doby 
přezkoumala případy celkem šesti vy-
učujících a 13 dalších zaměstnanců. 
Šest z nich bylo zproštěno obvinění, 
se dvěma bylo zahájeno kárné řízení, 
jednu osobu přeřadili a jedné byla 
pozastavena činnost až do vynesení 
pravomocného soudního rozhodnutí. 
Jeden vedoucí katedry byl propuštěn 
s okamžitou platností a třem byla 
udělena písemná důtka.41 

Z Technických univerzit byli pro-
puštěni profesoři Pál Csonka, László 
Verbély, Emil Mosonyi, Sándor Dékány 
a Ferenc Taky.42 István Marián byl za-
tčen v březnu 1957. Mimořádná rada 
vojenského kolegia nejvyššího soudu 
jej odsoudila k doživotnímu trestu, 
z něhož strávil ve vězení patnáct let. 

Dva rektoři – László Gillemot a Ti-
bor Cholnoky – byli ještě 15. března 
1957 vyznamenáni Kossuthovou ce-
nou, 31. července 1957 však už byli 
na svých postech nahrazeni.43

Trest postihl také administrativní 
a manuální zaměstnance obou uni-
verzit. V jejich případě šlo většinou 
o přeřazení na jinou, nižší pracovní 
pozici. 

Závěr

Studenti se hromadně a aktivně 
zúčastnili přípravy a uskutečnění 
revoluce na přelomu října a listopadu 
1956 v Maďarsku, přesto mezi oběť-
mi následných odvetných opatření 
figurovali v nižším počtu. Příčiny této 
skutečnosti vyžadují další zkoumání. 
Jisté je jedno: „hřích“ spáchaný bě-
hem revoluce a po ní vyměřené „tres-
ty“ nejsou v rovnováze; cílem hrubého 
potlačení bylo zastrašení společnosti. 
Jen z Technické univerzity odešlo na 
Západ tolik vyučujících a studentů, že 
pokus o větší volání k zodpovědnosti 
by mohl ohrozit její další chod.

Univerzita nemůže existovat bez 
vyučujících ani bez studentů. K tomu, 
aby politická moc odstrašila případné 
nespokojence, stačilo poměrně malé 
množství sankcí v rámci univerzity. 
Většina vyloučených studentů mohla 
po uplynutí několika let studia dokon-
čit – pokud ovšem zůstali v republice. 
Řada vyučujících ztratila iluze a další 
se znovu zařadili a snažili se přežít 
v zavedeném systému.
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