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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð er fjallað um ungverska kommúnista og kommúnismann þar í landi yfir höfðu 

á árunum sem Rákosi Mátyás var einræðisherra í landinu. Markmiðið er að kynna vel helstu 

kommúnista sem og and-kommúnista Ungverjalands á þeim tíma og skoða hvort og hvaða 

tengsl viðkomandi hafi haft við íslenska kommúnista. Frásagnir íslenskra dagblaða og tímarita 

verða einnig skoðuð og borin saman við raunverulega atburði og verk þeirra sem um er ritað.  

Byrjað verður á að kynna Rákosi Mátyás, kosningasvindlin og grimmdarverkin sem áttu sér 

stað við valdatöku kommúnista. Í lok kaflans verða tengsl Rákosi við íslenska kommúnista 

skoðuð. Þar á eftir veður sagt frá Farkas feðgum, tveimur af grimmri kommúnistum í 

Ungverjalandi. Næst verður fjallað um rithöfundinn og áður kommúnistann Arthur Koestler 

sem m.a. tvær bækur hafa komið út eftir á íslensku og ollu greinar hans miklum deilum á 

Íslandi á sínum tíma. Uppreisninni árið 1956 gegn kommúnista stjórninni eru gerð næst skil 

en afleiðingar hennar urðu m.a. fyrstu flóttamennirnir sem Íslendingar hafa tekið við, en málið 

olli miklum deilum og voru sumir á Íslendi ekki sáttir við viðtöku flóttmannanna. 

Að lokum verður fjallað um Hjalta Kristgeirsson og dvöl hans í Ungverjalandi. 
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2 Inngangur 

 

Ungverjaland á sér langa og blóðuga sögu. Landið er miðsvæðis Evrópu og hafa því fá stríð 

og átök sem þar hafa geysað farið framhjá íbúum landsins. Heimsveldi Tyrkja, Tartarar, 

Austuríska Habsborgar-veldið, fyrri og síðari heimsstyrjöldin og að lokum 40 myrk ár undir 

kommúnisma í anda Sovétríkjanna er saga Ungverja í mjög stuttu máli. 

Þessi ritgerð mun fjalla um ákveðið tímabil undir kommúnisma í Ungverjalandi, tímabilið 

sem kallað er Rákosi-tímabilið. Kynntir verða helstu kommúnistar og and-kommúnistar 

þessara ára í landinu. Markmiðið er að sýna fram á að töluverð tengsl hafi verið milli 

ungverskra og íslenskra kommúnista á þessum tíma. Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er því 

eftirfarandi: ,,Voru tengsl milli ungverskra og íslenskra kommúnista á tíma Sovétríkjanna?“ 

Það verður ekki aðeins reynt að sýna hér fram á að íslenskir kommúnistar hafi verið í 

samskiptum við ungverska kommúnista heldur verður sýnt hversu ranga, jafnvel brenglaða 

ímynd, íslenskir kommúnistar höfðu á ungverskum kommúnistum, leiðtogum og foringjum 

sem við völd voru í Ungverjalandi á sovéttímanum.  

 Við ritgerðina er notað mikið magn ungverskra heimilda þar sem þau gefa upplýsingarnar 

og myndina af þáverandi ástandi milliliðalaust og gefst því íslenskum lesendum í raun 

möguleiki á því að auka þekkingu sína um kommúnista Ungverjalands og á því ástandi sem 

raunverulega var við kommúnisma í anda Sovétríkjanna. 

 Kommúnismi í Ungverjalandi er jafnan flokkaður í ákveðin tímabil.  

Frá 21. mars 1919 var til það sem kallað er „sovétlýðveldið“. Það kerfi fólst í því að nefndir 

sem voru kjörnar í beinum lýðræðislegum kosningum færu með valdið í landinu. Þetta kerfi 

var hins vegar einungis stjórnarformið í landinu þar til 1. ágúst sama ár.
1
 

„Blámiðakosningarnar 47“ er næsti atburður  sem markaði tímamót í sögu kommúnista í 

landinu. Kosningarnar voru fyrsta tilraun kommúnistaflokksins til að einoka stjórnmál í 

landinu. Kosningarnar einkenndust af stórfelldum kosningasvikum kommúnista, en nánar 

                                                      

 

 

 
1
 Horváth Sándor. Mindennapok Rákosi és Kádár korában. (Búdapest: Nyitott Könyvmühely Kiadó KFT), 2008. 

11-12. 
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verður rætt um þá atburði í kaflanum um Rákosi Mátyás
2
 sem var formaður flokksins á 

þessum tíma.
3
 

Árið 1949 markar upphaf einræðis kommúnistaflokksins í Ungverjalandi, en frá 1949 tók við 

myrkasta tímabil kommúnismans í landinu. Við völdin sat harðstjórinn Rákosi Mátyás og eru 

árin 1949-1956 nefnd í höfuðið á honum eins og minnst var á hér í upphafi, Rákosi-tímabilið.
4
 

Árið 1956 í kjölfar byltingarinnar tók við nýr formaður kommúnistaflokksins, Kádár János og 

fór hann með völd til 1989, eða þar til kommúnisminn leið undir lok. Tímabilið 1956-1989 er 

nefndur Kádár-tímabilið. Árið 1989 átti sér stað „stjórnarfarsbreytingin“ eins og hún er kölluð 

í Ungverjalandi. En 1990 fóru loks fram frjálsar lýðræðislegar kosningar í landinu í fyrsta 

sinn frá því að síðari heimstyrjöldinni lauk.
5
 

 Í þessari ritgerð verður þó aðallega horft á tímabilið frá því að blámiðakosningarnar fóru 

fram 1947 og að byltingunni loknu 1956 og afleiðingum þess. Til sögunnar verða kynntir 

helstu kommúnistar tímans í landinu sem og nokkrir andkommúnistar, tengsl þeirra við 

Íslendinga verða skoðuð sem og umfjöllun íslenskra dagblaða samtímans um viðkomandi. 

Markmiðið er að segja hina rétta sögu á íslensku, þ.e. að setjast í stól sagnfræðingsins. Eins og 

franski rithöfundurinn og stjórnmálamaðurinn Chateaubriand sagði: ˶Við hina djúpu þögn 

undirgefninnar, þar sem ekkert heyrist nema glamrið í hlekkjum þrælsins og hvísl 

uppljóstrarans, allir skjálfa af ótta við harðstjórann og sami háski er að vera í náðinni hjá 

honum og vekja óánægju hans, birtist sagnfræðingurinn.“ 

 

 

3 Rákosi Mátyás 

3.1 Líf og störf 

 

Mátyás Rákosi fæddist 9. mars árið 1892 í bænum Gorkij sem þá heyrði til Ungverjalands en 

er nú í Serbíu. Rákosi er fyrsti formaður ungverska kommúnistaflokksins sem og ungverska 

Verkamannaflokksins. Hann varð forsætisráðherra Ungverjalands í upphafi sjötta 

                                                      

 

 

 
2
 Í þessari ritgerð verður notast við ungversku framsetningu nafna. Það er því öfugt við alþjóðlegu regluna og því 

skrifað Rákosi Mátyás eins og á ungversku í stað Mátyás Rákosi sem væri alþjóðlega reglan. 
3
 Horváth Sándor, Mindennapok Rákosi és Kádár korában, 12. 

4
 Sama heimild, 14. 

5
 Sama heimild, 15. 
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áratugarins.
6
 Rákosi gerðist snemma eða ungur meðlimur í ungverska 

jafnaðarmannaflokknum, árið 1910, aðeins 18 ára gamall. Í fyrri heimsstyrjöldinni barðist 

hann á rússneskri grundu og endaði sem stríðsfangi í Austurlöndum fjær, þar sem honum var 

haldið föngnum í allt að fjögur ár eða þar til hann náði að flýja til Ungverjalands árið 1918. 

Stuttu seinna gerðist hann félagi í ungverska Kommúnistaflokknum, þetta var á tíma 

sovétlýðveldisins, eins og stjórnarfarið í landinu var kallað þá.
7
 Árin 1940 til 1945 dvaldist 

Rákosi í Sovétríkjunum, þar var honum hampað sem hetju verkamanna og þann 7. nóvember 

1940 fékk hann að standa við hlið sjálfs Stalíns við hátíðlega athöfn á Rauða torginu. Hann 

fylgdi Stalín í allri hugmyndafræði og leit á hann sem fyrirmynd sína.
8
 Rákosi varð formaður 

ungverska Kommúnistaflokksins sem hafði neyðst til þess að færa starfsemi sína frá 

Ungverjalandi, hann gerðist einnig aðalstjórnandi ungverska Kossuth-útvarpsins sem einnig 

hafði neyðst til að færa sig til Sóvétríkjanna vegna kommúnistaáróðurs.
9
 

 Það var árið 1945 sem Rákosi sneri loks aftur til Ungverjalands. Hann varð fljótlega 

áhrifamikill í stjórnmálum landsins. Hann var hins vegar skynsamur og ákvað að bíða eftir að 

alveg ljóst yrði hverjar hugmyndir Stalíns væru um Ungverjaland.
10

 Stjórnmál voru ekki síður 

áhugamál Rákosi en atvinna, hann helgaði í raun hverja einustu mínútu lífs síns málstaðnum 

sem hann trúði á og var reiðubúinn að gera hvað sem var til að ná fram markmiðum og 

hugmyndum sínum. Hann varð formaður Kommúnistaflokksins sem sameinaðist ungverska 

Verkamannaflokknum og seinna, árið 1948, einnig Jafnaðarmannaflokknum.
11

   

 Í þingkosningunum haustið 1945 var það Kisgazdapárt eða Bændaflokkurinn sem vann 

stórsigur og hlaut 57% atkvæða.
12

 Með því hófst vinna kommúnista í landinu við að útrýma 

Bændaflokknum sem og öðrum lýðræðislega skipulögðum stjórnmálaflokkum sem veittu 

þeim samkeppni að einhverju leyti. Rákosi var virkur félagi í Komintern, Alþjóðasambandi 

kommúnista í Moskvu, á árunum 1920 og 1924, en árið 1924 sneri hann til Ungverjalands en 

var handtekinn og sakaður um uppreisn og hlaut 8 ára fangelsisdóm.
13

 Það vakti furðu marga 

                                                      

 

 

 
6
 Gyarmati György. A Rákosi-Korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945-1956. 

(Búdapest: Rubicon-Ház Bt, 2011), 13. 
7
 György, A Rákosi-Korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945-1956. 15. 

8
 Pünkösti Árpád. Rákosi a csúcson. (Búdapest: Európa Könyvkiadó, 1996),  9-10. 

9
 Sama heimild,. 13. 

10
 Sama heimild, 176-77. 

11
 Sama heimild, 177. 

12
 György, A Rákosi-Korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945-1956. 105-6. 

13
 Sama heimild, 108. 
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að ekki fór fram nánari rannsókn á gjörðum Rákosi sem meðlim Komintern. Franski 

rithöfundurinn og skáldið Henri Barbusse sagði að furðulegt væri að allir aðrir kommúnistar í 

Austur-Evrópu hefðu fengið þunga dóma fyrir glæpi sína meðan Rákosi slapp við rannsókn á 

flestum gjörðum sínum..
14

  

 Árið 1930 var Rákosi fluttur yfir í Csillag fangelsið (stjörnu fangelsið) sem var frægt 

fangelsi í borginni Szeged. Hann átti að losna 4 árum síðar, þ.e. árið 1934. Þegar þar að kom 

voru hins vegar gömum mál hans tekin upp í stað þess að gefa honum frelsi. Rákosi var 

ákærður fyrir störf sín og glæpi sem félagi í Komintern. Hann var ákærður fyrir samsæri gegn 

stjórn landsins, uppreisn, skipulagningu 27 morða, sjálfur fyrir 17 morð og einnig 

peningafölsun. Hann var dæmdur í ævilangt fangelsi. Hann var þó látinn laus þann 30. 

október árið 1940 vegna samninga milli Ungverja og Sovétmanna og fékk hann ásamt fanga 

að nafni Weinberger Zoltán að fara til Sovétríkjanna í skiptum fyrir merkan fána Ungverja 

sem Rússar höfðu rænt árið 1849.
15

 

 Það var töluvert fjallað um endurupptöku rannsókna á hendur Rákosi á Íslandi. Málgagn 

kommúnista á Íslandi, Rauði fáninn skrifaði um „Fáheyrt réttarhneyksli" og fjallaði um að 

fórnarlambið Rákosi væri ofsóttur eftir að hafa setið af sér 8 og hálfs árs fangelsisdóm. 

„ álaferlin   sem nú á að heyja gegn Rákosi, hafa það markmið að drepa hann. Ákærandi 

„réttv sinnar  krefst þess sem sé að fél. Rákosi verði nú eftir 8 og hálfs árs fangelsisveru 

dæmdur til dauða.“
16

 Í sömu frétt segir einnig að nú sé barátta verkalýðsins hið eina sem geti 

nú hindrað ungversku borgarastéttina í því að myrða þennan foringja verkalýðsins í landinu.
17

 

Í íslenskum blöðum var einnig fjallað um það þegar Rákosi var látin laus úr fangelsi árið 1940 

ásamt æskulýðsleiðtoganum Weinberger Zoltán að beiðni Sovétmanna í skiptum fyrir 

áðurnefnda fána. „Þessi tveir ungversku verkalýðsleiðtogar hafa setið í ungverskum dýflissum 

frá því í júní 1925, eða á sextánda ár.“ Það sem er einstaklega áhugavert við þessa frétt er 

fyrirsögnin, en fréttin ber fyrirsögnina „Ungversku verkalýðsleiðtogarnir Rákosi og 

Weinberger lausir úr dýflissum fasista.“
18

 Í málgögnum íslenskra kommúnista eru hægri menn 

                                                      

 

 

 
14

 Árpád, Rákosi a csúcson. 15. 
15

 Sama heimild, 18. 
16

  auði fáninn. ˶ áheyrt réttarhneyksli.  Rauði fáninn, 1.júní 1934. 4. 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=287340&pageId=4208196&lang=is&q=r%E9ttarhneyksli (sótt 

16.04.2012). 
17

 Sama heimild, 4. 
18

 Sama heimild 4. 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=287340&pageId=4208196&lang=is&q=r%E9ttarhneyksli
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kallaðir fasistar eða nasistar við hvert tækifæri. Það er einnig áhugavert að sjá mótsagnirnar 

og muninn á umfjöllun íslenskra blaða, þar sem Rákosi er t.d ýmist dásamaður eða honum 

vorkennt. 

 

 

3.2 Kosningasvikin 1947 og tortíming Bændaflokksins 

 

Kosninganna árið 1947 verður ávallt minnst sem „Blámiða-kosninganna“ í huga ungverskrar 

alþýðu. Með Bláu miðunum er vísað til réttar sem þeir kjósendur sem ekki voru staddir í sínu 

kjördæmi höfðu til að greiða atkvæði annars staðar. Dæmi um þá sem neyddust til að nýta sér 

þennan rétt voru t.d. þeir sem störfuðu við járnbrautalestar.
19

 Svik kommúnista fólust í því að 

prenta út mikið magn af slíkum miðum handa sjálfum sér, ólöglega. Þessum miðum dreifðu 

þeir síðan meðal flokksmanna sinna og sendu þá af stað á reiðhjólum, bílum og lestum.
20

 

Þessir kjósendur birtust síðan í ólíkum kjördæmum sem „ferðamenn“ en ekki aðeins í einum 

bæ heldur sem flestum kosningamiðstöðvum, í sem flestum bæjum og borgum tiltekins 

kjördæmis. Með þessari aðferð náðu kommúnistar að auka fylgi sitt á landsvísu. Talið er að 

flokkurinn hafi náð sér í allt að 63.000 aukaatkvæði með þessu bragði.
21

 Ýmsar heimildir tala 

um tvöfalt, jafnvel þrefalt fleiri ólögmæt atkvæði.
22

 Þess má geta í samhengi við þessar tölur 

að Kommúnistaflokkurinn hlaut einungis 1 milljón og 113 þúsund atkvæða í kosningunum.
23

 

 Stuttu fyrir kosningarnar, nánar tiltekið, 23. júlí 1947 var kosningalögum í Ungverjalandi 

breytt fyrir tilverknað  kommúnistaflokksins. Nýjum lögum var bætt inn í kosningalögin sem 

fyrir voru. Þar var fyrrverandi félögum hægri flokka og hreyfinga sem til voru fyrir stríð 

meinaður atkvæðisréttur.
24

 Með þessum lögum var þeim sem atkvæðisrétt höfðu í landinu 

fækkað um 10%! Meðal þeirra sem misstu rétt sinn til að kjósa var Sulyok Dezsö, en hann var 

einn helsti leiðtogi stjórnarandstöðunnar. Þetta varð til þess að flokkur hans Magyar 

                                                      

 

 

 
19

 György. A Rákosi-Korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945-1956. 105-6. 
20

 Sama heimild,. 106. 
21

 Földesi Margit og Szerencsés Károly. Halványkék választás. Magyarország 1947. (Tanulmány és válogatott 

dokumentumok. Kairosz Kiadó, 2001.) 12-13. 
22

 Huszár Tibor. Bibó estéje. Levelek, dokumentumok a népi mozgalomról és a Magyar Közösség peréröl. 

(Búdapest: Corvina Kiadó Kft.), 2008. 43-44. 
23

 Margit, Halványkék választás. Magyarország 1947. (Tanulmány és válogatott dokumentumok. 14. 
24

 Sama heimild 15. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szerencs%C3%A9s_K%C3%A1roly&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/2001
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Szabadság Párt (Ungverski frelsisflokkurinn) klofnaði og tók ekki þátt í kosningunum.
25

 

Svikin í kosningunum voru margs konar. Innanríkisráðuneytið, undir stjórn kommúnista, 

meinaði um hálfri milljón kjósenda að greiða atkvæði. Flestir voru þetta skráðir 

stuðningsmenn borgaralegra flokka og jafnaðarmanna.
26

 Þessum kjósendum var meinuð 

þátttaka á þeirri forsendu að þeir þyrftu fyrst að sýna fram á að hafa ekki verið félagar í 

öfgahægriflokkum milli styrjaldanna tveggja.
27

 Ef fólk gat með einhverju móti sýnt fram á að 

svo hefði ekki verið, tók ráðuneytið sér nægan tíma til að ráða úr málum þessa aðila til að sá 

hinn sami missti af kosningunum. 

 Þessi brögð fóru að sjálfsögðu ekki framhjá keppinautum kommúnistaflokksins. Að 

kosningum loknum kærði MFP, Magyar Függetlenségi Párt (Ungverski 

sjálfstæðisflokkurinn) framkvæmd kosninganna til kosningarnefndar landsins.
28

 Rákosi og 

kommúnistaflokkurinn voru fljótir að bregðast við, sneru vörn í sókn og kærðu MFP fyrir 

kosningasvik. Áður en úrskurðað var í málunum skipaði Rákosi Mátyás formanni kosningar-

nefndarinnar, Major Ákos, að koma til fundar við sig. Rákosi á að hafa varað Major við því að 

úrskurður gegn kommúnistaflokknum væri hið sama og að hrinda af stað blóðugri 

borgarastyrjöld í landinu.
29

 Málinu lauk með því að atkvæði MFP sem voru 13,4% á landsvísu 

voru þurrkuð út, en flokkurinn var sakaður um að hafa haft rangt við og dreifa 

meðmælamiðum á ólöglegan hátt. Flokkurinn missti í kjölfarið einnig allt umboð sitt á 

þinginu og breyttust því styrkleikahlutföll hinna flokkanna til muna.
30

 

 

Niðurstaða kosninganna áður en atkvæði MFP voru tekin út leit svona út: 

 

Flokkur  Fjöldi 

atkvæða 

Fjöldi í % Fjöldi 

þingmanna 

Þinghlutverk 

Ungverski 

kommúnista-

flokkurinn (MKP) 

 

1.111.001 

 

22,25% 

 

100 

 

Ríkisstjórnarflokkur 

                                                      

 

 

 
25

 György, A Rákosi-Korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945-1956.  108-9. 
26

 Sama heimild, 108. 
27

 Sama heimild, 109. 
28

 Huszár Tibor. Bibó estéje. Levelek, dokumentumok a népi mozgalomról és a Magyar Közösség peréröl. 31-34. 
29

 Sama heimild, 35-36. 
30

 Sama heimild, 36. 
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Bændaflokkurinn 776.000 15,34% 68 Ríkisstjórnarflokkur 

Ungverski sósíal-

demókrataflokkurinn 

(MSZDP 

 

742.171 

 

14,86% 

 

67 

 

Ríkisstjórnarflokkur 

Bændaflokkur 

fólksins (NPP) 

 

413.409 

 

  8,28% 

 

36 

 

Ríkisstjórnarflokkur 

Þjóðarflokkur 

demókrata (DNP) 

 

824.259 

 

16,5% 

 

60 

 

Stjórnarandstaða 

Ungverski 

sjálfstæðisflokkurinn 

(MFP) 

 

670.751 

 

 

13,43% 

 

49 

 

Stjórnarandstaða 

Sjálfstæðisflokkur 

ungverskra demókrata 

(FMDP) 

 

262.109 

 

5,25% 

 

18 

 

Stjórnarandstaða 

Aðrir litlir 3 flokkar 204.638 4,1% 13 Stjórnarandstaða 

 

Samtals greiddu 4.994.338 manns atkvæði, og voru 411 þingsæti í boði.
31

 

 

 Markmið Rákosi og Kommúnistaflokksins fyrir kosningarnar var að ná meirihluta á þingi 

án þess að þurfa að hafa Bændaflokkinn með í samstarfi.
32

 Vinstri fylkingin 

(Kommúnistaflokkurinn og MSZDP) sem höfðu sameinast í þeim tilgangi að ná völdunum af 

Bændaflokknum hlutu hins vegar einungis 45,5% atkvæða og það með tilkomu Bændaflokks 

fólksins (NPP) sem bættist við vinstri fylkingu kommúnista.
33

 Verkamannaflokkarnir tveir 

náðu því  aðeins að auka fylgi sitt upp í 37,17% úr 34,4% frá kosningunum 1945, þrátt fyrir 

mikil kosningasvik. Þegar hér var komið var það hins vegar ekki atkvæðafjöldinn sem stýrði 

valdahlutföllum í landinu lengur. Kommúnistaflokkurinn var kominn til að vera, með aðstoð 

og umsjá „Stóra bróður“  í Moskvu eins og Sovétríkin voru kölluð af Ungverjum á þessum 

tíma. Þessi kosningasvik eru runnin undan rifjum Rákosi Mátyás sem hafði sagt við meðlimi 

                                                      

 

 

 
31

 Margit, Halványkék választás. Magyarország 1947. 18.  
32

 Árpád, Rákosi a csúcson. 33. 
33

 György, A Rákosi-Korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945-1956. 111. 
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kommúnistaflokksins að flokkurinn þyrfti að beita, og myndi beita, öllum aðferðum og 

brögðum til þess að ná meirihluta á þinginu án aðstoðar Bændaflokksins.
34

 

 Hegedüs András sem seinna varð forsætisráðherra Ungverjalands frá 1955-56, sagði frá 

því í viðtali mörgum árum seinna að hann hafi fengið 20 „Bláa miða“  í hendurnar fyrir 

kosningarnar 1947. Í útvarpsviðtali var hann spurður hvort honum hefði verið sagt að fara að 

hafa rangt við og svaraði hann blákalt nei. Það var alveg ljóst sagði hann, að flokkurinn væri 

að beita svikum, en það var bara kallað „verkefni.“  Flokksmenn voru að fara að sinna 

verkefni í þágu flokksins.
35

  

 Sósíaldemókratar sem skipuðu vinstri fylkinguna með kommúnistum fyrir kosningarnar 

fengu einnig úthlutað „Bláum miðum“  til að taka þátt í verkefninu. Að sögn Hegedüs sem var 

í innsta hring flokksins á þessum tíma þá voru þeir miðar aldrei notaðir, heldur læstir inn í 

skáp.
36

 

 

3.3 Einræðisherrann og grimmdarverkin 

 

Athyglisvert er að jafnvel eftir dauða Stalíns lifði einstaklingsdýrkunin góðu lífi í 

Ungverjalandi, en þar snerist dýrkunin um Rákosi. Líkt var á komið með öðrum 

kommúnistaríkjum eins og t.d. Norður-Kóreu og Kúbu.
37

  

Háttsettir embættismenn Kommúnistaflokksins kölluðu Rákosi „besta nemanda Stalíns“  í 

ræðum sínum.
38

 Annað viðurnefni sem Rákosi hlaut og var títt nefnt af hálfu ræðumanna var 

„besti faðirinn Rákosi“ sem átti að merkja að hann væri faðir allra Ungverja. Þessa 

einstaklingsdýrkun telur Hegedüs eftir á að hyggja vera það viðurstyggilegasta við tímann 

sem Rákosi réð ríkjum í Ungverjalandi og það sem hafi setið hvað mest í ungverskum 

almenningi.
39

 

 Eftir kosningarnar 1947 byrjaði sá Rákosi sem menn þekkja að mótast og verða til. Hann 

hikaði ekki við að beita öllum brögðum til að styrkja stöðu sína. Þegar Nagy Ferenc, 

                                                      

 

 

 
34

 Árpád, Rákosi a csúcson. 35. 
35

 Hegedüs András, Élet egy eszme árnyékában. (Budapest: Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1989),  95. 
36

 Sama heimild, 96. 
37

 Árpád, Rákosi a csúcson. 189. 
38

 Sama heimild, 190. 
39

 Sama heimild, 191. 
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þáverandi forsætisráðherra og formaður Bændaflokksins, sem þá var stærri en 

Kommúnistaflokkurinn, var staddur í Sviss, lét Rákosi ræna fimm ára gömlum syni hans. 

Hann setti Nagy þá afarkosti að segja af sér sem forsætisráðherra og snúa aldrei aftur heim. 

Að öðrum kosti fengi hann aldrei að sjá son sinn á lífi. Slík grimmd er reyndar ekkert 

einsdæmi þegar Rákosi er annars vegar. Hann hikaði ekki við að fangelsa sína eigin vini eða 

jafnvel láta taka sína nánustu samstarfsmenn af lífi, og er mál Rajk László frægasta dæmið um 

slíkt.
40

 

3.4 Rajk László 

 

Rajk László fæddist 8. mars árið 1909 í ungverska bænum Székelyudvarhely (sem nú tilheyir 

Rúmeníu). Hann varð seinna stjórnmálamaður, hátt settur meðlimur í kommúnistaflokknum, 

ráðherra í ríkisstjórn Rákosi en endaði sem eitt frægasta fórnarlamb Kommúnistaflokksins. 

Það var í maí árið 1948 sem Rajk var handtekinn að skipun Rákosi. Ástæðan er sögð hafa 

verið valdabarátta innan flokksins og hræðsla Rákosi um stöðu sína og minnkandi virðingu í 

hans garð.
41

 Rajk var sakaður um njósnir fyrir Tító og fyrir að aðhyllast heimsvaldastefnu 

Vesturlanda. Í fyrstu var það hinn vinsæli Nagy Imre sem Rákosi beindi spjótum sínum að, 

þökk sé vinsældum Nagy meðal hátt settra embættismanna Moskvu varð hann hins vegar að 

láta Rajk duga. Það hjálpaði til að Farkas Mihály og Péter Gábor lögreglustjóri Búdapest 

borgar á þessum tíma höfðu einnig mikla andúð á Rajk.
42

 

 Rajk var haldið leynilega í einbýlishúsi ÁVÓ eftir handtökuna. Fyrstu vikuna neitaði 

hann alfarið sök þrátt fyrir miklar pyntingar. Hann bað ítrekað um að fá að ræða við Rákosi 

sem neitaði að hitta Rajk. Í stað þess sendi hann Farkas Mihály, varnarmálaráðherra og Kádár 

János, innanríkisráðherra, til þess að fá Rajk til að viðurkenna njósnir, og með því að hjálpa 

flokknum að lagfæra versnandi orðspor þess í landinu.
43

 Þeir félagar náðu að sannfæra Rajk 

um að viðurkenna viss mistök í starfi með loforðum um að dauðarefsingu yrði aldrei fylgt 

eftir. Rajk var hins vegar ekki tilbúinn til að viðurkenna njósnir, hann neitaði jafnvel sök eftir 

að harkalega pyntingar Farkas Mihály hófust. Ásakanirnar og sannanir voru því of veikar, 

                                                      

 

 

 
40

 György, A Rákosi-Korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945-1956. 150. 
41

 Árpád, Rákosi a csúcson. 235.  
42

 Sama heimild, 236. 
43

 Sama heimild, 237. 



  

14 

jafnvel fyrir sýndarréttarhöld. Rákosi fór því til Moskvu í leit að ráðgjöf.
44

 Rajk var árið 1949 

sakaður um samskipti við Júgóslavneska kommúnistaflokkinn. Rákosi skrifaði sjálfur 

ásakanirnar og voru skjölin undirrituð og samþykkt af sjálfum Stalín.
45

 Rajk endaði á því að 

játa sök sína fyrir dómara að nafni Jankó Péter, en hann hafði dæmt fjölda fólks til dauða í 

sýndarréttarhöldum flokksins í Ungverjalandi og var þekktasti dómari kommúnista á tíma 

Rákosi. 

 Stuttu seinna féllu ein frægustu orð Rákosi. „Ég viðurkenni fúslega fyrir ykkur að það tók 

mig margar svefnlausar nætur að finna skothelt ráðabrugg við að útfæra réttarhöldin.“ 
46

 Þetta 

sagði Rákosi á fundi með háttsettum flokksmönnum nokkrum dögum áður en réttarhöldin yfir 

Rajk László hófust. Réttarhöldunum stýrði Rákosi eins og leikriti af skrifstofu sinni, en settar 

voru upp beinar línur frá skrifstofu Rákosi til Péter Gábor lögreglustjóra sem var viðstaddur 

réttarhöldin. Rákosi stjórnaði dómara málsins, með fulltingi Gábor sem og verjendum þeirra 

sem kærðir voru.
47

 Þann 24. september sama ár féllu dómarnir, Rajk László var ásamt þremur 

öðrum dæmdur til dauða vegna njósna og svika. Eiginkona Rajk fékk 5 ára fangelsisdóm og 

því endaði fimm ára sonur þeirra hjóna á heimili fyrir munaðarleysinga. Drengurinn var þar 

kallaður Kovács István og mátti enginn vita hverra manna hann raunverulega var.
48

 Rajk var 

tekinn af lífi þann 15. október sama árs, þ.e. 1949. Í kjölfarið riftu Sovétríkin öllu sambandi 

við Júgoslávíu sem þeir sökuðu um samstarf við heimsvaldastefnu Vesturlanda. Málaferli 

Rajk og félaga var upphafið að hreinsunum innan raða flokksins í Ungverjalandi að fyrirmynd 

Stalíns og hreinsana hans í Sovétríkjunum.
49

 

 

3.5 Endalok Rákosi tímabilsins 

 

Þegar farið var að halla undan fæti Rákosi og stjórn hans kallaði hann saman alla helstu 

rithöfunda og blaðamenn landsins, en þessi hópur hafði tilkynnt stuttu áður að hann ætlaði 

aldrei aftur að ljúga til um veruleikann.
50

 Það sem Rákosi hafði að segja við hópinn var beint 
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 György, A Rákosi-Korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945-1956. 148-49. 
45

 Sama heimild, 153. 
46

 Sama heimild 154-55. 
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 Sama heimild, 156. 
48

 Sama heimild, 157. 
49

 Sama heimild, 158-59. 
50

 András. Élet egy eszme árnyékában. 270. 



  

15 

úr ljóði Arany János, eins ástsælasta skálds Ungverja. „Ljúgðu skáld, haltu því bara 

leyndu!“
51

 Þetta féll eins og gefur að skilja ekki í góðan jarðveg og varð ekki beint til að bæta 

sí versnandi stöðu Rákosi. 14. febrúar árið 1956 var í raun upphafið að endalokunum, en 

flokksþing kommúnistaflokks Sovétríkjanna var haldið þennan dag í Moskvu. Þar var þriggja 

manna nefnd sem hafði verið boðuð frá Ungverjalandi. Að sjálfsögðu fór Rákosi fyrir 

hópnum, en með honum í för voru þeir Kovács István og Szalai Béla.
52

 Í Moskvu var Rákosi 

hundskammaður. Rússar sögðu ástandið í Ungverjalandi eldfimt og aðeins spurning um 

hvenær upp úr syði ef ekkert yrði aðhafst.
53

 Það varð þó almenn samkomulag um það að 

Rákosi skyldi halda áfram sem formaður flokksins í Ungverjalandi.  

 Næstu afdrifarík mistök Rákosi voru þau að viðurkenna ekki fyrir almenningi hin ýmsu 

mistök sem flokkurinn og Stalín höfðu talað fyrir og gert. Í staðinn kaus Rákosi að viðurkenna 

það að  Rajk László hefði verið ranglega ákærður á sínum tíma og tekinn af lífi saklaus. 

Ábyrgðinni skellti hann hins vegar á lögregluforingja Búdapest borgar, Péter Gábor, sem 

hlaut lífstíðardóm fyrir.
54

 Reiðin meðal almennings í landinu varð gríðarleg í kjölfarið og 

heimtaði fólk að einhver hærra settur yrði gerður ábyrgur fyrir Rajk málinu. Það var síðan á 

miðstjórnarfundi flokksins í Búdapest 18. júlí sama ár, þ.e. 1956, sem Rákosi bað sjálfur um 

að verða settur af sökum veikinda. Það var Hegedüs sem setti hann opinberlega af en hann 

neitaði að taka við formennsku flokksins og því varð að gera Kádár Jánós að 

forsætisráðherra.
55

 En Kádár hafði áður verið í ónáð. 

 Rákosi sagði sjálfur að hefði hann ráðið sjálfur hefði hann haldið áfram, enda var hann 

vinsæll meðal alþýðunnar að eigin mati.
56

 Þessi ummæli Rákosi til flokksmanna sinna sýna 

glögglega hversu blindaður hann var orðinn af völdum sínum og lifði í raun í allt öðrum heimi 

en almenningur og jafnvel æðstu flokksmenn. Eftir að Rákosi neyddist til að segja af sér var 

það Gerö Ernö sem fékk það erfiða verkefni að feta í fótspor Rákosi eftir að hafa verið 

tilnefndur af Sovétmönnum sem næsti formaður flokksins í Ungverjalandi.
57

 Gerö náði hins 
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vegar alls ekki að standa undir vonum Sovétmanna og leysa þá spennu sem byrjuð var að 

myndast í Ungverjalandi undir stjórn Rákósi.  

 Það var 23. október árið 1956 sem mótmæli hófust í Búdapest. Að morgni 25. október var 

tilkynning í útvarpinu sem vakti gríðarlega reiði almennings, en þar var tilkynnt að mótmælin 

væru í raun ekki bylting heldur ellenlázadás, þ.e. gagnbylting, gegn hinni sönnu byltingu sem 

kommúnistar stóðu fyrir á sínum tíma.
58

 Það var einnig sagt frá því að búið væri að berja 

niður þá örfáu sem létu óánægju sína í ljós og stóðu fyrir smávægilegum óeirðum við 

þinghúsið. Eftir þetta var ekki aftur snúið fyrir Gerö, það var  blóðbað sem átti sér stað við 

þinghúsið þegar lögreglumenn skutu og myrtu óvopnaða mótmælendur. Skuldinni var skellt á 

Gerö og var honum skipt út skömmu eftir að hann hafði verið útnefndur formaður flokksins.
59

 

 

3.6 Kynni Íslendinga af Rákosi 

 

Ekki hefði verið fyrirfram líklegt að kommúnistar frá jafnlitlu og fjarlægju landi eins og 

Íslandi hefðu myndað sambönd af einhverju tagi við helstu og valdamestu kommúnista 

Austur-Evrópu á tímum Sovétríkjanna. Árið 1920 héldu hins vegar tveir ungir íslenskir 

kommúnistar til Moskvu þar sem Komintern-þingið var haldið. Þetta voru þeir Hendrik 

Siemsen Ottósson og Brynjólfur Bjarnason.
60

 Hendrik hafði kynnst sænska kommúnistanum 

Fredrik Ström sem varð frægur fyrir að taka á móti Lenín í Stokkhólmi eftir fall 

keisarastjórnarinnar vorið 1917. Ström var einnig einn af tengiliðum ráðamanna í Moskvu við 

Vestur-evrópska kommúnistaflokka. Hann sá meðal annars um það að taka við fjársendingum 

frá Rússlandi sem komu með skipum og deila út fénu til byltingarmanna um Vestur-Evrópu. 

Ström lét Hendrik til að mynda fá 300 krónur í baráttu hans fyrir kommúnisma á Íslandi, en 

það voru um hálfs mánaðar laun verkamanns á Íslandi á þessum tíma.
 61

 

 Það var síðan sumarið 1920 sem Ström bauð Hendrik að sækja þing Kominterns, þetta 

var í raun annar fundur Kominterns og átt hann að fara fram í Pétursborg. Í Kaupmannahöfn 
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slóst gamall skólabróðir Hendriks, hinn áðurnefndi Brynjólfur Bjarnason með í för.
62

 Þingið 

hafði reyndar verið flutt til Moskvu svo þeir fóru þangað. Á heimleiðinni eftir að þingnum 

lauk voru þeir Hendrik og Brynjólfur samferða öðrum Norðurlandabúum frá Moskvu. Með í 

för var einnig lágvaxinn, þéttur og þunnhærður maður, en það var enginn annar en ungverski 

kommúnistinn og seinna einræðisherrann Mátyás Rákosi. Þeim Brynjólfi og Hendrik líkaði 

greinilega vel við Rákosi og urðu þeir ágætir vinir. 
63

 

 Þann 5. október 1952 fór fram nítjánda flokksþing kommúnistaflokks Sovétríkjanna í 

Moskuv. Fulltrúar íslenska íslenska Sósíalistaflokksins voru þeir Brynjólfur Bjarnason, 

Ársæll Sigurðsson og Halldór Jakobsson. Á fundinum hitti Brynjólfur fyrrum ferðafélaga sinn 

Rákosi Mátyás sem þá var orðinn illræmdur einræðisherra Ungverjalands. Þetta var síðasta 

þing flokksins með Stalín lifandi en meðal gesta var til að mynda Maó Zedong frá Kína.
64

 Á 

þinginu flutti Brynjólfur kveðju flokks síns og lauk henni með orðunum: ,,Lifi 

kommúnistaflokkur Sovétríkjanna, ágætur af verkum sínum, virki friðarins, þar sem hið 

undirokaða mannkyn á allt sitt traus. Lifi hinn mikli foringi hans, Stalín.“
65

 

 

4 Farkas Mihály og stofnun Æskulýðsfylkingarinnar 1938 

 

4.1 Farkas Mihály  

 

Farkas Mihály er ein mikilvægasta persónan í sögu kommúnista í Ungverjalandi. Hann 

fæddist árið 1904, þann 18. júlí og var af gyðingaættum. Hann lést þann 6. desember árið 

1965. Á Rákosi-tímanum gegndi Farkas mörgum mikilvægum embættum. Hann var m. a. 

varaformaður kommúnistaflokksins og seinna varnarmálaráðherra landsins, en nánar verður 

farið í störf Farkas Mihály hér síðar. 

 Árið 1919, þegar Farkas var aðeins 15 ára gamall, varð hann formaður í hópi ungra 

verkamanna í borginni Kassa, sem nú heitir raunar Kosice og tilheyrir Slóvakíu í dag. Sex 
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árum seinna, 1925, gekk hann til liðs við Kommúnistaflokkinn í Tékkóslóvakíu.
66

 Vegna 

starfa sinna hjá flokknum endaði hann hins vegar í fangelsi þar sem hann eyddi næstu sex og 

hálfu ári. Árin 1936-37 barðist Farkas í spænsku borgarastyrjöldinni, en loks varð hann 

varaformaður Alþjóðasambands ungra kommúnista í Moskvu.
67

 Það var árið 1941 sem Farkas 

skráði sig í Kommúnistaflokkinn í Ungverjalandi. Það var að beiðni sjálfs Rákosis sem hafði 

beðið um að Farkas yrði fluttur yfir í Ungverska kommúnistaflokkinn.
68

 Í fyrstu var Farkas 

starfsmaður alþjóðanefndar ungverska flokksins en á meðan stríðið geisaði í Evrópu gegndi 

hann herþjónustu og vann m.a. við áróðursstörf.
69

  

 Það var 5. nóvember árið 1944 sem Farkas kom til borgarinnar Szeged og gekk til liðs við 

hóp manna sem átti eftir að móta sögu Ungverjalands á komandi árum. Þetta voru þeir Gerö 

Ernö, Nagy Imre og Révai Józef en um þá tvo fyrrnefndu verður meira fjallað síðar. Révai var 

lykilmaður á Rákosi-tímanum og gegndi mörgum mikilvægum embættum og störfum frá 

árinu 1945 og þar til Rákosi sagði af sér. Þeir félagar settu á stofn miðstjórn Ungverska 

kommúnistaflokksins. Í fyrstu sá Farkas um málefni sem sneru að verkalýðsfélögum, 

æskulýðs- og fjöldahreyfingum. Stuttu seinna tók hann að sér fjármál flokksins og málefni 

hers og sérsveita í Ungverjalandi.
70

 Farkas var farinn að nálgast tindinn á sínum starfsferli 

þegar hann var kjörinn varaformaður flokksins 1945, en stuttu seinna var honum úthlutað því 

óvinsæla starfi að hafa eftirlit með flokksdeildum og starfsmönnum kommúnistaflokksins. 

Þetta var eins konar innandeildarrannsókn sem Farkas fór fyrir líkt og á spillingarárum 

Chicago-lögreglunnar í Bandaríkjunum. Farkas grunaði flesta um svik og spillingu og voru 

fáir sem ekki var fylgst náið með. Hinn áðurnefndi Révai, vinur Farkas, er talinn hafa verið 

meðal þeirra sem lágu undir grun.
71

 

 Það var 9. september árið 1948 sem Farkas var skipaður varnarmálaráðherra 

Ungverjalands og má segja að hann hafi þá verið á tindi síns ferils sem stjórnmálamaður. Eftir 

að Rajk László var handtekinn skipuðu sjálfur Rákosi, Farkas og Gerö Ernö sig í leynilega 

ríkisöryggisnefnd eins og þeir ákváðu að kalla það.
72

 Þegar Kádár János, sem seinna varð 
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forsætisráðherra landsins í meira en 30 ár, var handtekinn og störf hans fyrir flokkinn 

rannsökuð, var það Farkas sem stjórnaði rannsókninni.
73

 Hann stjórnaði einnig rannsóknum á 

hendur þeim Kallai Gyula árið 1951 og Gábor Péter 1953, en báðir voru þeir tiltölulega hátt 

settir innan flokksins.
74

 

 Stjórnmálaferill Farkas endaði sumarið 1953, en þá var hann leystur frá öllum 

trúnaðarstörfum í flokknum. Hann starfaði reyndar í stjórnsýsludeildum flokksins eftir það og 

hafði eftirlit með dagblaði flokksins, Szabad nép (frjáls þjóð) á næstu árum. Í marsmánuði 

árið 1956 ákvað stjórn kommúnistaflokksins að hefja rannsókn á hendur Farkas. Í júnímánuði 

sama árs var honum vikið úr flokknum og sviptur hershöfðingjatitli sem hann hafði áður 

fengið.
75

 Það var loks þann 6. október sama ár, þ.e. 1956, sem miðstjórnin ákvað að láta 

handtaka Farkas. Þann 23. október var hann handtekinn og má segja að botninum hafi verið 

náð í lífi og stjórnmálaferli hans. Hann var dæmdur í 6 ára fangelsi árið 1957 vegna 

ólögmætra stjórnarathafna. Hinn 5. apríl þremur árum seinna, 1960, var Farkas hins vegar 

náðaður og honum sleppt. Það sem eftir var ævi hans eyddi hann hjá bókaútgáfunni Gondolat 

(hugsun) þar sem hann þýddi og skoðaði m. a. félagsfræðilegt efni á erlendum tungumálum.
76

  

                   

4.2 Hamingjuóskir til Æskulýðsfylkingarinnar 1938 

 

Þann 6. nóvember árið 1938 var æskulýðsfylking Sósíalflokksins á Íslandi stofnuð. 

Markmiðið með henni var að leysa af Samband ungra kommúnista, SUK, en það hafði verið 

eitt mikilvægasta félagið fyrir Félag íslenskra kommúnista og átti m. a. aðild að 

Alþjóðasambandi ungra kommúnista, AUK, í Moskvu.
77

 Fyrsti forseti hinar nýju 

Æskulýðsfylkingar var Eggert Þorbjarnarson, en hann hafði verið við nám í byltingarskóla í 

Moskvu.
78

   

 Æskulýðsfylkingunni bárust heillaóskir frá manni sem titlaði sig sem Michael Wolf, eins 

og flestir vita þá þýðir Wolf úlfur á þýsku en Farkas þýðir einnig úlfur á ungversku. Michael 
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er Mihály á ungversku, það var með öðrum orðum Farkas Mihály sem sendi hamingjuóskirnar 

til Íslands en hann sat á þessum tíma í framkvæmdastjórn AUK í Moskvu.
79

 Farkas sagði í 

bréfinu að hætta steðjaði að Norðurlöndum, hann varaði við því að Hitler og fasistar hygðust 

svipta þau sjálfstæði fyrr eða síðar. Hann sagði ennfremur að sameining lýðræðisæskunnar 

væri æskileg og benti á Sovétríkin þar sem sósíalisminn gerði æskuna að skapandi og 

hamingjusamri kynslóð.
80

 

 Í bréfinu sagði Farkas ennfremur að það væri forystu AUK sönn ánægja að fá að heyra 

meira af starfi fylkingarinnar á komandi tímum og bauð hann aðstoð við að skýra Íslendingum 

nánar frá þeim verkefnum sem hin kommúníska æskulýðshreyfing hefði til úrlausnar.
81

 Það 

virðist því ljóst að íslenskir kommúnistar leyfðu Sovétmönnum ekki einungis að fylgjast með 

starfsemi sinni heldur fengu þeir til að mynda fullt samþykki fyrir ýmsu, t. d. stofnun 

æskulýðsfylkingarinnar.       

4.3 Farkas Vladimir 

 

Farkas Vladimir var sonur Farkas Mihály, hann fæddist þann 12. ágúst árið 1925 í Kassa, 

Slóvakíu. Hann var skírður í höfuðið á sjálfum Lenín og varð þekktur fyrir einstaka grimmd 

sem einn af æðstu mönnum leynilögreglunnar AVÓ í stjórnartíð Rákosi.
82

 Vladimir var einnig 

kunnur pyndingarmeistari. Hann gekk til að mynda mjög harkalega fram gegn þekktum 

kommúnistum, þar á meðal Kádár János á tímum hreinsanna innan kommúnistaflokksins í 

Ungverjalandi árið 1951.
83

 Kádár sagði frá því hjá miðstjórn kommúnistaflokksins eftir að 

honum hafði verið sleppt hvernig hann hafði verið pyndaður, þ.á.m. af Vladimir sem hafði 

slegið hann þar til yfir hann leið. Þegar hann loks rankaði við sér aftur eftir rotið stóð 

Vladimir yfir honum og leysti þvag í andlit hans.
84

   

 Æska Vladimir var ekki hversdagsleg. Sama ár og hann fæddist var faðir hans, Farkas 

Mihály, handtekinn fyrir störf sín fyrir kommúnista. Fjölskyldan var af gyðingaættum og 

hafði ungversku að móðurmáli líkt og margir sem bjuggu í Kassa sem tiheyrði áður 
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Ungverjalandi en Tékkóslóvakíu eftir síðari heimsstyrjöldina.
85

 Aðstæður voru því erfiðar 

fyrir Vladimir og ekki skánuðu þær eftir að faðir hans fór í fangelsi fyrir kommúnisma sinn. 

Ofan á alla erfiðleikana reyndi móðir hans að stytta sér aldur og stökk í ána Hernád með son 

sinn í  fanginu. Þeim var hins vegar bjargað úr ánni.
86

 Þetta var árið 1929 en sama ár flutti hún 

úr landi til Vínarborgar og þaðan til Frakklands þar sem hún gekk í franska 

kommúnistaflokkinn. Hún skildi hins vegar hinn rúmlega 4 ára son sinn, Vladimir, eftir.
87

   

 Amma Vladimirs í föðurætt tók strákinn að sér og ól upp við bágar aðstæður til 14 ára 

aldurs. Foreldrar hans hittu drenginn ekki neitt næstu 10 árin og veittu enga fjárhagslega 

aðstoð. Þegar Vladimir var aðeins 14 ára gamall smyglaði hann sér til Sovétríkjanna og fann 

föður sinn sem tók hann að sér. Faðir hans fór ekki leynt með það að hann hefði hins vegar 

séð eftir þeirri ákvörðun, Vladimir var í raun ólöglegur innflytjandi allan þann tíma sem hann 

var hjá föður sínum. 18 ára gamall talaði Vladimir ungversku, rússnesku og slóvakísku 

reiprennandi.
88

    

 Á meðan síðari heimsstyrjöldin geisaði dvaldist Vladimir í Sovétríkjunum. Sem 

sjálfboðaliði vann hann við að grafa skriðdrekahindranir. Vegna veikinda var hann hins vegar 

sendur heim ásamt félögum sínum. Vladimir leit sjálfur á þetta sem veikleikamerki sem hann 

skammaðist sín fyrir til æviloka.
89

  

 Árið 1942 hófst ferill Vladimir hjá kommúnistum, en hann gekk þá í rúmt ár í 

byltingarskóla Kominterns. Þegar hann lauk náminu þar hóf hann nám við útvarpsstjórnun en 

sjálfur Rákosi átti frumkvæðið að þeirri ákvörðun.
90

 Eftir að stríðinu lauk flutti hann ásamt 

föður sínum og fjölskyldu hans til Ungverjalands. Þetta var árið 1945. Vegna sambanda 

fjölskyldu sinnar fékk Vladimir strax stjórnunarstöðu í útvarpi flokksins. Starf hans fólst í því 

að tryggja öruggar línur milli símtala háttsettra embættismanna flokksins.
91

 Í starfinu kynntist 

Vladimir flestum mikilvægustu félögum flokksins í Ungverjalandi, og hann hafði til að 

mynda frjálsan aðgang að skrifstofu sjálfs Rákosi.
92
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 Þegar kommúnistaflokkurinn hafði treyst sig í sessi í landinu fékk Vladimir stöðuhækkun 

og hóf störf hjá lögreglunni á sviði stjórnmála, PRO. Þess má geta að yfirmaður Vladimir í 

þessu starfi var Rajk László.
93

 Á stuttum tíma kleif Vladimir upp metorðastigann og tók loks 

við sem yfirmaður PRO sem síðar varð að leynilögreglu kommúnistaflokksins ÁVH. Þess má 

einnig geta til fróðleiks að undir hans stjórn starfaði eiginkona Kádar János, Tamáska Mária. 

Skipulagning leynilögreglunnar, ÁVH, sem reyndar hét fyrst ÁVÓ, mótaðist að stórum hluta 

af hugmyndum Farkas Vladimir. Sennilega er engin stofnun í sögu Ungverjalands sem er 

jafnhötuð og leynilögreglan sem almenningur óttaðist meira en nýja styrjöld.
94

 Vladimir tók 

virkan þátt í undirbúningi nær allra sýndarréttahalda í landinu eftir árið 1949. Hann var t.d. í 

lykilhlutverki við rannsóknina í Rajk-málinu. Hann sá síðan alfarið um yfirheyrslur í frægum 

málum svo sem í málum Justus Pál og Györgyi Vándor.
95

 

 Samkvæmt frásögnum fyrrverandi starfsmanna Vladimir var það maður að nafni Bauer 

Miklós sem pyntaði Ries István stjórnmálamann og sósíaldemókrata til dauða. Bauer var 

nemandi Vladimirs og samstarfsmaður. Hann notaði aðferðir og naut leiðsagnar Vladimirs við 

yfirheyrslur.
96

 Vladimir stjórnaði sjálfur rannsókn á hendur Kádar János og félögum í 

hreinsunum flokksins í Ungverjalandi. Hann fór einnig með frægt mál Szücs bræðra, en þeir 

bræður voru báðir barðir til dauða við yfirheyrslur vegna ásakana um svik og spillingu. Annar 

bróðirinn, Szücs Ernö var áður aðstoðarlögreglustjóri Gábor Péter sem hefur verið nefndur hér 

áður. Vladimir neitaði til æviloka að axla ábyrgð á málinu.
97

 

 

4.4 Fórnarlamb Rákosi 

 

Þegar nær dró lokum Rákosi-tímabilsins var farið að halla verulega undan fæti fyrir Rákosi. 

Almenningur í landinu krafðist þess að háttsettir embættismenn öxluðu ábyrgð á brotum 

undanfarinna ára. Í því skyni að róa almenning í landinu sá Rákosi Farkas-feðga sem tilvalda 
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blóraböggla. Það var árið 1955 sem Vladimir var settur af embætti sínu hjá ÁVH, en feðgarnir 

voru ákærðir ári seinna fyrir störf sín.
98

 

 Þeir feðgar voru handteknir þann 5. október 1956, degi áður en László Rajk var jarðsettur 

á nýjan leik við hátíðlega athöfn þar sem almenningur fékk að vera viðstaddur.  Feðgarnir 

máttu því dúsa í fangelsi á meðan uppreisnin geisaði í landinu. Fangelsið var í raun ekki 

slæmur staður fyrir þá feðga þessa daga sem bardagarnir geisuðu þar sem báðir voru hataðir af 

almenningi í landinu og því skotmark þeirra sem að byltingunni komu. Vladimir var dæmdur í 

12 ára fangelsi fyrir aðild sína að 11 sýndarréttarhöldum þar sem hann átti að hafa breytt 

frásögnum vitna og ákærða. Í fangelsinu voru með honum fyrrum yfirmaður hans Péter Gábor 

sem og faðir hans Farkas Mihály. Vladimir hafði setið inni í fjögur ár, þegar hann fékk 

sakaruppgjöf, árið 1960.
99

 

 Þrátt fyrir brotthvarf Vladimirs úr leynilögreglunni héldu mál og ákærur ÁVH áfram 

gegn almenningi. Þó minnkaði tala ákærðra til muna og dómarnir sem féllu fyrir glæpi urðu 

vægari. Flestir þeirra embættis- og stjórnmálamanna sem starfað höfðu hjá leynilögreglunni á 

Rákosi-tímanum fengu eftirsótt störf og embætti eftir að ÁVH var lagt niður.
100

 Ástæðan var 

blátt áfram sú að verið var að launa þeim dygga þjónustu fyrir flokkinn. Þeir höfðu 

undantekningarlaust komið að sýndarréttarhöldum, ólögmætum yfirheyrslum og höfðu 

óhreint mjöl í pokahorninu. Þá má segja að Farkas-feðgar og þeirra örlög hafi verið 

undantekning frá þeirri reglu flokksins að sjá um sína. 

 Það sem gerir Farkas Vladimir frábrugðinn öllum öðrum fyrrverandi ÁVÓ og ÁVH 

starfsmönnum er, að eftir fall kommúnistans 1988, ákvað hann að gera hreint fyrir sínum 

dyrum. Á fangelsisárum sínum byrjaði Vladimir að eigin sögn að endurmeta líf sitt og gjörðir 

sínar. Þegar hann losnaði út yfirgaf eiginkona hans og fjölskylda hann. Hann var í raun 

útskúfaður frá störfum sínum þar til hann fór á eftirlaun um 1980.
101

 Árið 1988 vakti hann 

gríðarlega athygli í spjallþætti sem bar heitið Beszélö (Talandi), en þar talaði hann opinskátt 

um þá glæpi sem hann, fyrrum samstarfsfélagar hans og leynilögreglan í heild sinni höfðu 

framið. Hann mætti í kjölfarið í fjölda viðtala við blaðamenn og sem gestur í útvarps- og 

sjónvarpsþáttum. Hann var og er eini háttsetti fyrrum kommúnistinn í Ungverjalandi sem 
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hefur viðurkennt fjölda misgerða sinna og beðið almenning í landinu afsökunar. Vladimir gaf 

loks út sjálfsævisögu sína Nincs mentség! AZ ÁVH alezredese voltam (Engar afsakanir! Ég 

var hershöfðingi ÁVH) árið 1990. Hann viðurkennir glæpi sína í bókinni og talar mjög 

opinskátt um áður óþekkta glæpi leynilögreglu kommúnista. Síðustu árum sínum eyddi hann í 

að rannsaka líf föður síns, Farkas Mihály.
102

  

 

5 Arthur Koestler 

 

5.1 Ævi Koestlers 

 

Arthur Koestler er einn frægasti og virtasti Ungverji allra tíma. Í átta ár var hann kommúnisti, 

félagi í hinni alþjóðlegu hreyfingu kommúnista, Komintern,  Seinna snerist hann hins vegar 

gegn hugmyndum Stalíns og þróun Sóvétríkjanna. Í kalda stríðinu tók hann málstað 

Vesturlandanna, en meðan hann sjálfur fékkst við stjórnmál var hann vinstri sinnaður og 

aðhylltist sósíalískar hugmyndir.
103

 Koestler er sá ungverski rithöfundur sem flestar bækur 

hafa verið þýddar eftir, gefnar út sem og seldar um allan heim, þó að með sé talinn Kertés 

Imre sem fyrir nokkrum árum hlaut bókmenntaverðlaun Nóbels.
104

 

 Arthur Koestler fæddist í Budapest árið 1895. Hann var af strangtrúuðum gyðingaættum. 

Hann var nýorðinn 14 ára gamall þegar hann flutti ásamt fjölskyldunni til Vínarborgar fyrir 

tilstilli föður síns sem var vel efnaður verksmiðjueigandi. Seinna hóf hann nám í sálfræði við 

háskólann í Vín og rafmagnsverkfræði, sem hann lauk þó aldrei. Háskólaárin nýttust þó 

Koestler. Hann kynnstist síónistahreyfingunni í Vínarborg sem varð til þess að hann fluttist til 

Jerúsalem. Eftir eitt ár í Mið-Austurlöndum sem einkenndust af flakki milli borga og bæja 

fékk hann loks starf sem blaðamaður fyrir þýskt blað sem fréttaritari á svæðinu. Frá Jerúsalem 

fluttist hann til Parísar og hélt þaðan til Berlínar.
105

 Árið 1931 gerðist hann loks félagi í þýska 

kommúnistaflokknum. Í þeim tilgangi að öðlast meiri reynslu af kommúnisma fluttist hann til 

Sóvétríkjanna ári seinna. Árunum 1932-33 eyddi hann í ferðalög um Kákasus og Mið-Asíu. Í 
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þessum ferðalögum fékk hann slæma reynslu af kommúnisma. Hann sá ekkert nema 

mótsagnir í sovéskum áróðri og því sem hann sá á þeim svæðum sem hann heimsótti og settist 

að í.
106

 Þegar hreinsanirnar byrjuðu í Sovétríkjunum fjarlægðist Koestler félaga flokksins sem 

voru margir hverjir hans nánustu vinir. Hann skildi endanlega við Kommúnistaflokkinn árið 

1938.
107

 

 Næsti áfangastaður Koestlers var Spánn. Það var á tíma Francos og borgarastyrjaldar sem 

geisaði í landinu. Koestler starfaði sem fréttarirtari á Spáni þegar spænsku þjóðernissinnarnir 

handsömuðu hann og dæmdu til dauða. Það var skipulagðri alþjóðlegri herferð að þakka að 

tókst að bjarga honum frá aftöku.
108

 Stuttu eftir að hann var látinn laus var hann aftur 

fangelsaður og þá í Frakklandi vegna tengsla sinna við kommúnista áður fyrr. Hann var 

sendur í vinnubúðir kallaðar Le Verne við rætur Píreneafjalla. Hann losnaði úr búðunum ári 

seinna í janúar 1940.
109

 Þrátt fyrir að hann væri gerður brottrækur frá Frakklandi var þeim 

dómi ekki framfylgt af frönskum yfirvöldum sökum síðari heimsstyrjaldarinnar. Þegar 

Þjóðverjar réðust inn í París neyddist Koestler til að fara í felur og síðar ákvað hann að ganga 

til liðs við útlendingahersveit Frakka sem barðist á nýlendusvæðum Frakka í Norður-

Afríku.
110

 Þessi ákvörðun hans var þó meira hugsuð sem undankomuleið og flúði Koestler við 

fyrsta tækifæri úr hersveitinni í Norður-Afríku til Portúgals sem hafði lýst sig hlutlaust í 

stríðinu.
111

 

 Eftir þessi viðburðaríku ár endaði Koestler í Englandi þar sem hann var enn einu sinni 

fangelsaður, í þetta sinn sökum þess að hafa enga vegabréfsáritun. Í desember 1940 losnaði 

hann úr fangelsinu og gekk til liðs við hersveit enska hersins sem kölluð var „Pioneer 

Corps.“
112

 Þessi hersveit reyndist vera eini staðurinn þar sem ríkisborgarar andstæðinga Breta 

í stríðinu fengu aðgang. Á þessum tíma var Koestler ennþá ungverskur ríkisborgari og 

Ungverjar með nasistum í liði.
113

 Þegar síðari heimsstyrjöldinni lauk settist Koestler að í 

London og fann loks stað þar sem honum leið eins og hann hafði fundið heimili að eigin 
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sögn.
114

 Með því hófst ferill hans sem rithöfundur. Frægasta verk Koestlers, Darkness at Noon 

á ensku (Sötétség délben á ungversku) kom fyrst út í Englandi árið 1940 en sló ekki í gegn 

fyrir alvöru fyrr en að stríðinu lauk og þá í Frakklandi frekar en Englandi.
115

 Skáldsagan er í 

raun ádeila á stalínismann og á það sem Koestler hafði sjálfur reynslu af er hann dvaldist á 

yfirráðasvæði kommúnista í Sovétríkjunum. Verkið endurspeglar í raun ástæður þess að 

Koestler byrjaði að fjarlægjast endursköpun kommúnískrar hugmyndafræði sem hann taldi að 

væri í gangi í Sovétríkjunum.
116

 Aðalsöguhetja verksins er ungur bolsevíki að nafni Rubashov 

sem finnur fyrir harðstjórn Stalíns í Sovétríkjunum. Koestler styðst meðal annars við eigin 

reynslu af fangelsum en einnig við frásagnir af sýndarréttarhöldunum á tíma Stalíns.
117

   

 Áður en Koestler hafði skrifað Darkness at Noon ritaði hann tvær bækur. Árið 1935 

byrjaði hann á bók sem bar heitið The Good Soldier Schweik Goes to War Again. Þá bók lauk 

hann þó aldrei við. Fyrsta bókin sem gefin var út eftir hann var The Gladiators, A gladiátorok 

á ungversku, en þetta var eina bókin sem upphaflega var skrifuð á móðurmáli Koestlers, 

ungversku.
118

 Fleiri bækur sem komu út eftir Koestler í kjölfar Darkness at Noon eru Érkezés 

és indulás (Arrival and Departure, 1943), Mint éjjeli tolvaj: egy kísérlet krónikája (Thieves in 

the Night, 1946), A vágyakozás kora (The Age of Longing, 1951) og A szajhák (The Call 

Girls, 1972).  

 Ritstörf Koestlers eru nátengd stjórnmála skoðunum hans. Hann rannsakaði síónisma og 

barðist gegn kommúnisma. Hann barðist gegn dauðarefsingum í Englandi og þótti eiga 

stærstan þátt í því að hætt var að notast við þær þar.
119

 Koestler barðist einnig gegn 

kjarnorkuvopnum og smíði þeirra, og á meðan síðari heimstyrjöldin geisaði stóð hann í 

kraftmiklum deilum við nasistastjórnina.
120

  

 Koestler lifði ásamt fjölmörgum evrópskum rithöfundum í þeirri trú að hefðu dagblöð, 

útvörp og aðrir fréttamiðlar unnið sitt starf við að miðla fréttum til almennings um gjörðir og 

ætlanir nasista, hefðu hin vestrænu ríki orðið mun fyrr til að grípa inn í þau ódæði sem 

Þýskaland nasismans framdi á tíma síðari heimstyjaldarinnar.
121

 Þessar hugmyndir voru í raun 
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ekki nýjar af nálinni þar sem frægir fræðimenn á borð við Acton lávarð höfðu sett fram 

svipaðar kenningar um hlutverk sagnfræðinga, að þeir ættu að halda valdinu í skefjum.
122

 

Fréttamiðlar á tímum Koestler voru og eru enn í dag eins konar sagnfræðingar okkar og tíma 

og því voru Koestler og félagar ekki langt frá hugmyndum Actons lávarðar. Acton lávarður 

taldi að sagnfræðingar yrðu að vinna vinnuna sína og dæma harðstjóra og ódæðisverk þeirra 

jafnvel þótt um merka menn væri að ræða.
123

  

 

5.2 Koestler á íslensku 

 

Frægasta verk Kosetlers, Darkness at noon, kom út í íslenskri þýðingu árið 1947. Bókin ber 

nafnið Myrkur um miðjan dag og var það Jón Eyþórsson veðurfræðingur sem þýddi bókina. 

Aðeins eitt annað verk sem Koestler átti ríkan þátt í að skrifa hefur komið út á íslensku en það 

er bókin Guðinn sem brást. Bókin er í raun safn greina eftir sex virta menntamenn sem lýsa 

vonbrigðum sínum með kommúnismann. Koestler var ritsjóri greinasafnsins en bókin kom út 

á íslensku árið 1950. Hersteinn Pálsson blaðamaður þýddi.
124

  

 Í Guðinum sem brást sagði Koestler m.a. árið 1950: „Að segja  að maður „hafi séð ljós“ 

er harla lítilfjörleg lýsing á þeirri andlegu hrifni, sem maður fyllist, er verður skyndilega 

trúaður (og skiptir þá ekki máli, til hvaða trúar hann hefur snúist). Þetta nýja ljós virtist leika 

um huga minn úr öllum áttum í senn; veröldin öll komst í fastar skorður eins og myndaþraut, 

sem ráðin hefur verið á augabragði með einhverjum töfrum.“
125

 Þessar lýsingar Koestler eru 

mjög svipaðar lýsingum íslenska ritskýrandans Kristins E. Adréssonar á því hvernig ungir 

menn tóku upp trú kommúnismans upp úr 1930. „Skáldið fór hávaðalaust af stað undir 

vöggusöng og álftakvaki, lét sem hann svæfi, hræddist heiminn og forðaðist borgir. Skáldið úr 

Kötlum fór ekki af stað með neinum ærslum. En þá fló honum í brjóst hinn ósýnilegi fugl: 

hugsjónin, og brá birtu á allt, líf sögu og þjóðfélag, og veröldin skein í nýju ljósi, varð víð og 

björt. “
126

 Þannig lýsir Kristinn því þegar kommúnisminn nær tökum á skáldinu Jóhannesi úr 
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Kötlum. Sjálfur varð Kristinn kommúnisti og segir hann svipað frá eigin reynslu. „Af fyrstu 

ritum, sem ég nú las af athygli um marxismann, brá eins og leiftri upp fyrir mér nýju 

lífsviðhorfi, sögulegum skilningi, nýjum lífstilgangi og framtíðarsýn. Allt varð mér ljóst af 

bragði, hugur og heimur, sagan og mannfélagið, þróun þess og markmiðin framundan.“ Þetta 

sagði Kristinn í Enginn er eyland árið 1971.
127

 Örlög þeirra Kristins og Koestlers urðu ólík 

þrátt fyrir að þeir hafi byrjað að trúa á kommúnismann á svipuðum tíma. Eins og sagt hefur 

verið frá hér áður sneri Koestler frá kommúnisma, Kristinn var hins vegar sannfærður 

kommúnisti til æviloka.
128

   

 Í árslok 1945 birti Morgunblaðið útdrátt úr ritgerðum Koestlers undir heitinu Trúin á 

Sovét. Ritgerð Koestlers fjallaði um Ráðstjórnarríkin og olli miklum blaðadeilum á Íslandi í 

kjölfarið.
129

 

 

6 Ungversku flóttamennirnir 1956 

 

6.1 Uppreisnin 1956 

 

Hin sögufræga uppreisn í Ungverjalandi átti sér stað milli 23. október og 10. nóvember árið 

1956. Hún byrjaði á því að óvopnaðir og friðsamir námsmenn hófu mótmælagöngu á strætum 

Búdapest þar sem gengið var að þinghúsinu. Átökin hófust fyrir alvöru í kjölfar þess að 

fámennur hópur námsmanna sem hafði látið í ljós óánægju sína í útvarpi hafði verið tekinn 

höndum. Mótmælendur fóru fram á það við stjórn kommúnista í landinu að láta þá námsmenn 

lausa, en því var svarað af Ungversku leynilögreglunni (ÁVH) sem skaut á mótmælendur.
130

 

Eftir skothríðin varð ekki aftur snúið. Átök urðu um allt Ungverjaland þar sem námsmenn, 

verkamenn og konur landsins réðust óvopnaðir að lögreglumönnum kommúnistastjórnarinnar. 

 Ungverska ríkisstjórnin sem í raun var leppstjórn Sovétríkjanna í landinu, var hrakin frá 

völdum. Embættismenn og almennt allir þeir sem höfðu verið hliðhollir Sovétríkjunum voru 
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teknir höndum, sumir voru teknir af lífi, aðrir fangelsaðir.
131

 Það var hinn vinsæli Nagy Imre 

sem stofnaði síðan nýja ríkisstjórn og tók við embætti forsætisráðherra. Sovétmenn sáu ekki 

fram á að Gerö Ernö sem hafði tekið við forsætisráðherraembættinu af Rákosi gæti risið gegn 

mótmælendum og samþykktu því Nagy sem forsætisráðherra landsins.
132

   

 

6.2 Nagy Imre 

 

Nagy Imre átti annasaman feril sem meðlimur Komintern og síðar Kommúnstaflokksins á 

sínum yngri árum.  Hann var flokknum þó óþægur alla sína tíð á vissan hátt. Strax árið 1930 

var hann ásakaður fyrir hægristefnu í skrifum sínum í dagblaðinu Parasztok Lapja 

(Bændablaðið) í Moskvu þar sem hann var ritstjóri.
133

 Nagy skrifaði fjölda greina um 

landbúnað á árunum sem hann dvaldi í Sovétríkjunum sem stönguðust í raun á við hugmyndir 

kommúnista. Skrif hans leiddu til þess að hann var rekinn úr flokknum 1936, en hann var hins 

vegar tekinn inn sem meðlimur á nýjan leik tveimur árum seinna.
134

        

 Nagy kom til Ungverjalands á nýjan leik í nóvember árið 1944, en þá var hann orðinn 

einn af æðstu mönnum kommúnistaflokksins í landinu. Nagy var næst til vandræða árið 1949 

en þá gagnrýndi hann opinberlega hugmyndafræði kommúnista í sambandi við að ríkisvæða 

landbúnaðinn á methraða í landinu. Hann baðst afsökunar stuttu seinna en var samt útilokaður 

úr stjórninni sama ár.
135

         

 Árið 1952 var Nagy hins vegar orðinn vara-forsætisráðherra. Það var síðan hinn 4. júlí 

1953 sem hann varð forsætisráðherra að frumkvæði Sovétmanna. Í fyrstu virtust Sovétríkin 

ætla að reyna að ræða við hina nýju stjórn Nagys og jafnvel hefja samningaviðræður við 

Ungverjaland. Hætt var þó fljótlega við þessar áætlanir í Sovétríkjunum. Nagy lýsti því yfir að 

Ungverjaland ætlaði að segja sig úr Varsjárbandalaginu, en það var hernaðarbandalag 

Sovétríkjanna og fylgiríkja þeirra á tímum kalda stríðsins, stofnað árið 1955 og hugsað sem 

svar við Atlantshafsbandalagi vesturveldanna, þ.e. NATO.
136

 Hin nýja ríkisstjórn ætlaði 
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einnig að efna til lýðræðislegra kosninga í landinu, en það var auðvitað óhugsandi á tíma 

kommúnistastjórnar Sovétríkjanna. 

 

6.3 Uppreisnin 1956 heldur áfram  

 

Þann 4. nóvember réðst Rauði herinn inn í Ungverjaland og barði uppreisnina niður af fullu 

afli. Sovétmenn komu til Búdapest líkt og þeir kæmu á vígvöll, hlaðnir sprengjum, 

flugskeytum og rúmlega 6000 skriðdrekum. Þetta var hins vegar ekki stríð heldur slátrun 

hermanna á ungverskum almenningi. Talið er að rösklega 2500 ungverskir mótmælendur hafi 

verið drepnir en rúmlega 700 sovéskir hermenn féllu.
137

 Að auki særðust þúsundir til viðbótar 

og heilu hverfi Búdapest borgar voru ónýt eftir átökin. Á meðan barist var hvað harðast á 

strætum Búdapest sem og annarra borga nýttu aðrir íbúar landins sér það að landamærin 

höfðu opnast og fólk streymdi úr landi. Það er talið að meira en 250.000 Ungverjar hafi flúið 

landið á þessum örfáu dögum.
138

 Þessar fjölskyldur kusu ekki aðeins að skilja eftir hús sín og 

allar eigur  heldur sagði fókið skilið við fósturland sitt. Sumir fóru frá fjölskyldum sínum, 

ættingjum, vinum og öllu sem þeir þekktu og höfðu kynnst á sinni ævi.
139

 

 Það var hinn 10. nóvember, aðeins sex dögum eftir að Rauði herinn réðist inn í 

Ungverjaland, sem mótmælendur, þ.e. þeir sem fóru fyrir þeim, verkalýðsfélög og 

stúdentafélög, fóru fram á vopnahlé við Sovétríkin. Byltingunni var lokið. Ný ríkisstjórn var 

skipuð af Sovétmönnum og var það Kádár János sem var útnefndur næsti formaður 

Ungverska kommúnistaflokksins. Hann gegndi embætti forsætisráðherra til ársins 1988 eða 

þar til kommúnisminn í Ungverjalandi féll loks samhliða kommúnismanum í Sovétríkjunum. 

Þessi tæp 30 ár eru kölluð „Kádár t mabilið“   ungverskri sögu.
140

 

 Í kjölfar þess að byltingin var barin niður var komið að hefnd kommúnista, eða tímabil 

sem Ungverjar kalla megtorlás. Í upphafi janúarmánaðar 1957 var fjöldi þeirra sem tóku þátt í 

byltingunni fangelsaðir. Um 400 manns voru dæmd til dauða og teknin af lífi vegna þátttöku 

sinnar.
141

 Það voru samtals 21.668 manns fangelsaðir um land allt, þar að auki var milli 16-18 
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þúsund manns vísað úr landi.
142

 Allt þetta átti sér stað þrátt fyrir loforð Sovétmanna til 

ríkisstjórnar Nagy Imre um bætt ástand og betrumbætur á kjörum almennings, jafnt sem 

stjórnarfarsins í landinu. Sameinuðu þjóðirnar ásamt umheiminum öllum fordæmdi harkalegar 

hefndaraðgerðir Sovétmanna gagnvart ungverskum almenningi. Enginn brást hins vegar við 

eða veitti hjálparhönd vegna ótta við heimstyrjöld í miðju Kalda stríðinu.
143

 Í fangelsum var 

fólk pyntað og bjuggu flestir við ómannúðlegar aðstæður að öllu leyti. Meðal fanga var 

töluverður fjöldi kvenna sem og fólki undir  18 ára aldri.
144

 Árið 1957 settu Sovétmenn 

skyndilög sem nefnd voru „fjórðu lögin“ en þetta var fjórða lagabreytingin sem gerð var árið 

1957.
145

 Sovétmönnum lá því greinilega á því að breyta eftirfarandi: „Allir sem náð hafa 16 

ára aldri, karlkyns jafnt og kvenkyns lúta refsingum og 18 ára og eldri vegna gjörða sinna.“
146

 

Með þessu höfðu Sovétmenn gert kleift að taka 16 ára unglinga sem þátt höfðu tekið í 

byltingunni af lífi. Og það var gert: Til dæmis var Mansfeld Péter tekinn af lífi.
147

 Til viðbótar 

við þennan fjölda voru tæplega 1000 manns send í vinnubúðir til Sovétríkjanna og fjöldi 

mótmælenda sem voru dæmdir af sovéskum dómstólum til dauða og teknir af lífi þar í landi 

vegna gjörða sinna í Búdapest.
148

 

 Sögulegasta aftakan var mál Nagy Imre fyrrverandi forsætisráðherra. Í kjölfar þess að 

Rauði herinn réðst inn í Búdapest leitaði Nagy hælis í júgóslavneska sendiráðinu. Þaðan var 

hann lokkaður út með loforðum Kádár János og Sovétmanna sem höfðu heitið honum grið. 

Hann var hins vegar svikinn og afhentur Rauða hernum þann 22. nóvember 1956. Nagy var 

sendur til Snagov í Rúmeníu í yfirheyrslur.
149

 Ungverski verkamannaflokkurinn vildi hins 

vegar ekki bera einn ábyrgð á því sem myndi augljóslega verða löghelgað morð. Þeir ákváðu 

því að nota fyrsta alþjóðaþing kommúnistaleiðtoga, sem haldið var í Moskvu í nóvember 

1957, til þess að fá alla viðstadda kommúnistaleiðtoga til að greiða atkvæði með dauðadómi 
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yfir Nagy.
150

 Það var aðeins pólski leiðtoginn Wladyslaw Gomulka sem neitaði að 

samþykkkja dóminn yfir Nagy.
151

 Frá 9. og til 15. júní árið 1958 áttu sér stað Nagy Imre 

réttarhöldin. Þetta voru sýndarréttarhöld af verstu gerð og var Nagy dæmdur til dauða ásamt 

þeim Miklos Gimes og Pál Malét sem höfðu staðið honum næst í nýju ríkisstjórninni.
152

 

Daginn eftir að réttarhöldunum lauk, þ.e. 16. júní, voru þeir þrír áðurnefndu hengdir og lík 

þeirra múruð inni á torgi fangelsisins án vitundar almennings.
153

  

 Næstu þrjátíu árin var bannað að tala, nefna eða rita um byltinguna 1956, hún var titluð 

sem gagnbylting við hina sönnu byltingu kommúnista og verkalýðsstéttarinnar. Nú er 23. 

október hins vegar haldinn hátíðlegur í Ungverjalandi og þess minnst á hverju ári þegar 

ungverska þjóðin reis gegn kúgun og ofbeldi Sovétríkjanna og barðist gegn Rauða hernum á 

strætum og torgum Búdapest og víðar fyrir frelsi sínu. 

 

6.4 Uppreisnin í íslenskum fréttum 

 

Það var að sjálfsögðu mikið fjallað um uppreisnina í Ungverjalandi í íslenskum dagblöðum.  

Hermann Jónasson lýsti í Morgunblaðinu ásamt ríkisstjórn Íslands yfir aðdáun sinni og samúð 

með Ungverjum sem börðust hvern dag gegn rússneska hernum.
154

 Í sama blaði var greint frá 

því að hvorki sovésk né ungversk útvörp eða dagblöð hefðu greint frá því hvað orðið hefði um 

ráðherra hinnar nýjur stjórnar í Ungverjalandi eftir að Sovétherinn hóf innrás. Óvíst er um 

örlög Imre Nagy forsætisráðherra segir og,- er vitnað í Selwyn Lloyd þáverandi 

utanríkisráðherra Bretlands. Selwyn Lloyd greinir einnig frá því að fleiri en tíu þúsund 

skriðdrekar séu á götum Búdapest þar sem ungverskir byltingarsinnar berjist enn fyrir frelsi í 

landinu þrátt fyrir gríðarlegt ofurefli Sovetmanna.
155
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 Þann 8. nóvember var fyrirsögn í Morgunblaðinu um að Rússar væru að fremja 

þjóðarmorð á Ungverjum. „Tugþúsundir uppreisnarmanna hafa þegar fallið, greint er frá því 

að ungversk stuttbylgjustöð hafi beðið Rauða krossinn í Genf um neyðaraðstoð. Þar segja þeir 

Rússa hafa gengið fram af einstakri hörku og skjóta og sprengja upp sjúkrabíla sem dæmi. 

Þeir þyrma engum á lífi.“
156

 Í sama blaði segir frá því að ASÍ hafi samþykkt á fundi sínum  

að gefa 15.000 kr. til söfnunar Rauða krossins handa bágstöddum í Ungverjalandi. Jafnframt 

hvatti félagið félög innan ASÍ og önnur samtök til þess að gefa til málefnisins.
157

 

 Mikil óánægja var á Íslandi með framgöngu Sovétmanna gegn Ungverjum. Í 

Morgunlaðinu var fjallað um mótmælagöngu í Reykjavík fyrir utan Sovéska sendiráðið.
158

 

Bragi Friðriksson formaður Stúdentafélags Reykjavíkur fór fyrir mannfjöldanum og vildi fund 

með sendiherra Sovétríkjanna. Enginn kom til dyra en íslensku mótmælendurnir hrópuðu 

ferfalt húrra fyrir hetjudáðum Ungverja sem börðust gegn Rauða hernum á götum Búdapest. 

Eftir að hafa beðið í töluverðan tíma án árangurs var ákveðið að stinga bréfi inn um bréfalúgu 

sendiráðsins þar sem mótmælt var því ofbeldi sem Rússar beittu Ungverja í Búdapest. Stuttu 

seinna var bréfinu hent út á götu, enn í umslaginu og greinilega óuppteknu.
159

 

 Á miðvikudegi þann 7. nóvember var 39. afmæli Bolsévíkabyltingarinnar. Félagið MÍR 

(Menningartengsl Íslands og Rússlands) hafði skipulagt samkomu um kvöldið á Hótel Borg í 

tilefni dagsins. Forseti félagsins var Halldór Kiljan Laxness og átti hann að flytja ávarp. Hætt 

var hins vegar þegjandi og hljóðlaust við hátíðarhöldin, en þess í stað gagnrýndi Laxness 

innrásina í Ungverjaland stuttlega í Þjóðviljanum. ,,Ef ég gæti sætt mig við þá atburði sem 

gerst hafa í Ungverjalandi síðustu daga, gæti ég aldrei framar leyft mér að mæla orð gegn 

aðförum erlendra herja í framandi löndum.“
160

 Meira höfðu háttsettir íslenskir kommúnistar 

ekki að segja um innrás Sovétmanna. Þjóðviljinn fjallaði þess í stað í löngu máli um mótmæli 

sem urðu við bústað sendiherra Sovétmanna, Pavel Ermoshín í Túngötu. Þangað hafði hann 

boðið öllum helstu kommúnistum landsins. Meðal gesta voru til að mynda Brynjólfur 

Bjarnason, Eina Olgeirsson, Halldór Laxness, Kristinn E. Andrésson og Hendrik Siemsen 
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Ottósson .
161

 Til minniháttar stimpinga kom við bústaðinn og skrifaði Þjóðviljinn á forsíðu að 

fasistaklíka íhaldsins væri að reyna misnota dýpstu sorgir og þungbærustu raunir erlendra 

þjóða til framdráttar gróða sínum og áhrifum á Íslandi.
162

 

 

6.5 Gunnlaugur Þórðarson og ungverskir flóttamenn til Íslands 

 

Dagblaðið sagði frá ungversku flóttamönnunum sem komu til landsins árið 1956, í grein árið 

1979. Þar er viðtal við Dr. Gunnlaug Þórðarson sem stóð að því að gera ungverskum 

flóttamönnum kleift að koma til landsins. „Það voru 52 sem komu hingað á aðfangadag jóla 

1956, 26 karlar og 26 konur “ sagði Gunnlaugur.
163

 Eftir að uppreisnin var barin niður af 

Sovétmönnum hóf Gunnlaugur að vinna að því að Íslendingar leggðu sitt af mörkum til 

aðstoðar þeim fjölmörgu Ungverjum sem flúið höfðu landið. „Ég fór utan til V narborgar 18. 

desember 1956, á nokkrum dögum var ég kominn með 250 manns á skrá, en aðeins 52 fengu 

að koma til Íslands “ sagði Gunnlaugur ennfremur   viðtalinu. Af þessum 52 ungversku 

flóttamönnum sem komu til Íslands í árslok 1956 voru enn um helmingur á landinu þegar 

greinin birtist í Dagblaðinu árið 1979. Nokkrir höfðu látist, en sumir flust til Ástralíu, 

Bandaríkjanna eða Þýskalands.
164

  

 Það urðu töluverðar deilur um val ungverskra flóttamanna á Íslandi. ,,Ég lagði áherzlu á 

að fá konur. Það hefur flutzt svo margt kvenfólk út úr landinu til Bandaríkjanna, “ sagði dr. 

Gunnlaugur Þórðarson.
165

 Þjóðviljinn sakaði Gunnlaug jafnt og Rauða kross Íslands um að 

velja fólk aðallega með tilliti til vinnuhæfni, en ekki út frá því sjónarmiði hverjir mest þyrftu á 

hjálp að halda. Niðurstaðan varð hins vegar sú að kynjahlutföllin skiptust algjörlega jafnt og 

komu jafn margir karlmenn og konur til landsins.
166
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6.6 Fyrsti flóttamaðurinn á Íslandi 

 

Mikael Fransson fæddist í Ungverjalandi árið 1935. Hann hét þá nafninu Tölgyes Miklós. 

Mikael kom til Íslands á Þorláksmessu árið 1956 í hópi þeirra 52 flóttamanna sem fengið 

höfðu stjórnmálahæli á Íslandi eftir uppreisnina í Ungverjalandi.
167

 Í viðtali við DV árið 2008 

segir Mikael frá lífi sínu á Íslandi, æskunni í Ungverjalandi og þeim atburðum sem urðu til 

þess að hann yfirgaf heimaland sitt sem hann elskaði og settist að hér á hjara veraldar, í landi 

sem hann hafði ekki heyrt um áður, Íslandi.
168

 

 Þetta var ekki í fyrsta sinn sem Mikael þurfti að flýja heimaland sitt. Í lok síðari 

heimsstyrjaldarinnar árið 1944 lést faðir Mikaels í loftárásum bandamanna á Búdapest. Móðir 

hans taldi besta kostinn að flýja land með börnin sín tvö. Hún leitaði skjóls í litlum bæ rétt við 

Salzburg í Austurríki. Þau sneru hins vegar aftur til heimalands síns eftir að stríðinu lauk 

vorið 1945.
169

 

 Tvítugur að aldri var Mikael kallaður til herþjónustu. Stuttu seinna þ.e. þann 23. október 

1956 skall á uppreisnin í Búdapest. Eftir friðsamlega mótmælagöngu stúdenta urðu blóðug 

átök eins og fjallað hefur verið um hér áður. Þegar uppreisnin hófst átti Mikael hins vegar 

aðeins örfáar vikur eftir í herþjónustu.
170

 Þessar örfáu vikur reyndust örlagaríkar, hermenn 

jafnt og verkamenn, stúdentar og konur börðust á strætum Búdapest sem og annarra borga og 

bæja Ungverjalands. Það var um miðjan nóvember sem sovéska hernum tókst að brjóta 

uppreisnina á bak aftur. Friður komst þó ekki á fyrr en nokkrum vikum síðar. Á þessum tíma 

flúðu að minnsta kosti 200.000 Ungverjar land. Það var þann 2. desember árið 1956 sem 

Mikael flúði frá Búdapest og yfir landamærin til Austurríkis. Með honum í för var hópur 

fólks, þ.á.m. konur, börn og gamalt fólk. Það var Mikael sem leiddi hópinn yfir landamærin. 

Hið eina sem hann hafði haft með sér í för var skammbyssa.
171

  

 Þegar  Mikael taldi hópinn vera kominn inn á öruggt svæði skreið hann upp á veg og sá 

bílljós í fjarska. Flóttafólkið stöðvaði bílinn og gaf sig fram við hermennina. Mikael gekk upp 

ap einum þeirra og rétti fram skambyssu sína. Austurríski hermaðurinn var tregur til að taka 

                                                      

 

 

 
167
  V. ˶ yrsti  slenski flóttamaðurinn.    DV 30. maí 2008. 2. 

http://www.flotti.org/againstallodds/factualweb/is/1.2/articles/no_choice_IS.html (sótt 24.03.2012). 
168

 Sama heimild, 2. 
169

 Sama heimild, 2. 
170

 Sama heimild, 2. 
171

 Sama heimild, 3. 

http://www.flotti.org/againstallodds/factualweb/is/1.2/articles/no_choice_IS.html


  

36 

við byssunni. Mikael gat ekki hugsað sér að bera hana lengur. Byssan var tákn fyrir allt það 

sem hann hafði flúið. Þrátt fyrir að léttirinn væri mikill voru tilfinningar Mikaels 

tregablandnar. Hann var himinlifandi að vera kominn yfir landamærin en hafði skilið hinum 

megin eftir allt það sem hann þekkti. Landið sitt, tungumálið, menninguna, vini sína og 

fjölskyldu.
172

 

 Mikael óskaði eftir því að fá pólitískt hæli í Kanada. Biðlistinn til Kanada gat hins vegar 

varið í allt að þremur mánuðum. Þegar Mikael sá tilkynningu frá Rauða krossi Íslands um að 

íslenska ríkið væri reiðubúið að taka á móti flóttafólki var hann ekki lengi að skrá sig. 

Auglýsingin hafði hins vegar greinilega ekki höfðað til margra, Mikael var sá eini sem skráði 

sig.
173

 Áhuginn kviknaði þó þegar á leið meðal flóttafólksins og þurfti dr. Gunnlaugur 

Þórðarson sem var sjálfur stadddur í flóttamannabúðunum að velja úr þá 52 sem fengu að fara 

til Íslands. Fæstir höfðu áður stigið í flugvél úr hópnum og blandaðist sú hræðsla því við þá 

óvissu um framtíðina sem fyrir var innan hópsins. Mikael segir svo frá komunni til Íslands: 

,,Hópurinn lenti á Íslandi í slagveðurskulda að kvöldi Þorláksmessu. Fyrstu dagana dvöldu 

þau að Hlégarði í Mosfellssveit, sváfu þar á dýnum á gólfinu og klæddust fötum sem Rauði 

krossinn útvegaði þeim. Í byrjun janúar ári seinna, þ.e. 1957, hafði tekist að útvega flestum 

karlmönnum vinnu og flóttafólkið fékk aðstoð við að finna leiguhúsnæði.
174

   

 Eftir að Mikael bræddist saman við íslenskt þjóðfélag og fékk íslenskan ríkisborgararétt 

hefur hann oft verið spurður í gegnum tíðina hvort hann telji sig Íslending eða Ungverja. 

„Þetta er dál tið erfið spurning. Það er ekki hægt að svara henni af eða á. Ég er fæddur 

Ungverji og mun deyja sem slíkur. En í millitíðinni mun ég reyna að vera eins góður 

Íslendingur og ég get.“
175
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7 Ferðir íslenskra kommúnista og sósíalista til Ungverjalands 

 

7.1  Hjalti Kristgeirsson og János Komlós 

 

Hjalti Kristgeirsson hélt sem ungur maður til náms í Búdapest, en það var fyrir tilstilli Einars 

Olgeirssonar. Fyrstu mánuðina í Ungverjalandi lagði Hjalti aðallega stund á tungumálið. 

Kennari hans í ungversku var maður að nafni Komlós János, en hann hafði verið gamall 

leynilögreglumaður kommúnista. Komlós var alla tíð óvinsæll eins og sagt verður hér frá, en 

hann þótti ganga mjög hart fram í starfi sínu og afrekaði að sérstök pyndingaraðferð væri við 

hann kenndur.
176

 Þrátt fyrir mikla leit í ungverskum heimildum fundust þó ekki nánari 

lýsingar á því hver pyndingar aðferðin var. 

 Komlós János fæddist í Búdapest 9. febrúar árið 1922. Hann starfaði við margt, fyrst og 

fremst sem blaðamaður, rihöfundur, gagngrýnandi, þýðandi, grínisti og leikhússtjóri. Komlós 

laus stúdentsprófi í Búdapest, hann byrjaði að læra sem rabbií en endaði síðan í 

vinnubúðum.
177

 Það var um 1950 sem hann varð háttsettur innan ÁVH (leynilögreglu 

kommúnista í Ungverjalandi). Leynilögreglunnar er helst minnst vegna einstakrar grimmdar 

og setti þetta starf Komlósar skugga yfir hans störf það eftir lifði ævi hans.
178

 

Það var árið 1957 sem Komlós byrjaði að vinna hjá Ungverska útvarpinu, en þar sá hann um 

að skrifa handrit fyrir leikþætti sem flutt voru í útvarpi. Hann sá seinna um menningarsvið 

tveggja stærstu dagblaða Ungverjaland, Magyar Nemzet og enn seinna Népszabadság.
179

     

Það sem gerði Komlós loks þekktan er Mikroszkóp Színpad, en það var einskonar leikhús sem 

hann stofnaði sjálfur 1967.
180

 Í þessu minnsta leikhúsi höfuðborgar Ungverjalands fékk 

einstakt skopskyn Komlósar að njóta sín. Hann starfaði sem leikhússtjóri en sá einnig sjálfur 

um að skrifa handritin að flestum sýningum. Oftast var stef sýninganna að hæðast að 
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yfirvaldinu.
181

 Það má segja að þetta hafi verið einskonar Spaugstofa síns tíma í 

Ungverjalandi.   

 Störf Komlósar sem yfirmanns innan ÁVH var þrátt fyrir allt sem hann síðar afrekaði 

blettur á hans ævi og störfum. Á þeim tíma sem Komlós var hjá ÁVH hurfu þúsundir manna 

án dóms og laga. Margir sem síðar reyndust saklausir voru fangelsaðir og pyntaðir af 

leynilögreglunni.
182

 Fyrir ungverskum almenningi sem lifði í landinu á þessum tíma eru 

fyrrverandi starfsmenn ÁVH glæpamenn og hrottar. Þeim var aldrei og verður ekki fyrirgefið 

eins og dæmið um Farkas Vladimir sýnir sem fjallað hefur verið hér áður.   

  Hjalti Kristgeirsson var sjálfur sjónarvottur að uppreisn Ungverja og skrifaði þrjár greinar 

í Þjóðviljann þar sem hann lýsti átökunum. Hjalti gerði þó lítið úr átökunum í viðtali við 

Högna Torfason fréttamann Ríkisútvarpsins sem flutt var á aðfangadag sama árs og 

uppreisnin átti sér stað, 1956.
183

 Hjalti viðurkenndi þó í sama viðtali að lífskjör hefðu ekki 

verið góð í Ungverjalandi undir stjórn kommúnista. Hann sagði þá sem flúðu ekki hafa gert 

það að gamni sínu en bætti þó við að meðal flóttafólksins væru einnig börn innan lögaldurs í 

leit að ævintýri. Morgunblaðið hneykslaðist mjög á þessu viðtali og prentaði orðrétt eftir. 

Hjalti lét hins vegar fjarlægja viðtalið síðar.
184
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8 Niðurstöður og lokaorð  

 

Það er ljóst að meiri tengsl og samskipti hafi verið milli íslenskra og ungverska kommúnista 

en maður skyldi áætla miðað við fjarlægðina milli landanna og samskiptamöguleika þess tíma 

sem fjallað er um. Það voru þó nokkrir Íslendingar sem seinna urðu áhrifamiklir á Íslandi sem 

kynntust mikilvægum ungverskum kommúnistum, annaðhvort í Ungverjalandi eða í 

Sóvétríkjunum.   

Rákosi Mátyás sem er einn valdamesti maður sem lifað hefur í Ungverjalandi fyrr og síðar 

kynntist Íslendingunum Hendriki Siemsen Ottóssyni og Brynjólfi Bjarnasyni á þingum 

Kominterns í Moskvu. Brynjólfur sagði einnig frá fagnaðarfundum þegar þeir Rákosi hittust á 

nýjan leik í Moskvu árið 1952 er þeir sátu þar báðir flokksþing kommúnistaflokks 

Sovétríkjanna.   

Farkas Mihály sendi Sambandi íslenskra kommúnnista heillaóskir með stofnun 

Æskulýðsfylkingarinnar í löngu bréfi árið 1938. 

Tvö frægustu verk Arthurs Koestlers eins frægasta ungverska and-kommúnistans hafa verið 

þýdd á íslensku og gefin út. Bæði þessi verk, Myrkur um miðjan dag og Guðinn sem brást, 

eru fordæming á kommúnisma og sýna vel andúð höfundar á Sovétríkjunum og 

hugmyndafræði þess. Skrif Koestlers ollu blaðadeilum á Íslandi og voru kommúnistar á 

Íslandi til að mynda mjög ósáttir við skrifa hans og gagnrýndu harðlega í m.a. Þjóðviljanum. 

Árið 1956 komu hingað til Íslands flóttamenn frá Ungverjalandi í kjölfar uppreisnarinnar og 

átaka við her Sovétmanna. Þetta voru fyrstu flóttamennirnir sem Ísland tók við og því merk 

stund í raun fyrir Íslendinga. Miklar deilur sköpuðust á Íslandi í aðdraganda þess að 

flóttamennirnir komu hingað og var dr. Gunnar Þórðarson m.a. sakaður um að velja ekki eftir 

nauðsyn þeirra sem aðstoð þyrftu í Þjóðviljanum. 

Í upphafi tuttugustu aldar fór fjöldi íslenskra kommúnista til Sovétríkjanna í byltingarskóla, á 

fundum Kominterns voru oftast íslenskir kommúnistar. 

Hjalti Kristgeirsson sem var áberandi í greinum Þjóðviljans fór fyrir tilstilli Einars 

Olgeirssonar til náms í Ungverjalandi og lærði þar tungumálið hjá fyrrum yfirmanni 

leynilögreglu Ungverska kommúnistaflokksins. 

Tengslin milli landanna tveggja eru því töluverð, ekki aðeins í samskiptum heldur hafa margir 

atburðir og einstaklingar í Ungverjalandi ollið blaðadeilum og jafnvel uppþotum á íslenskri 

grundu, samanber átökin í kjölfar innrás Rauða hersins í Búdapest við bústað Sovétríkjanna í 

Túngötu árið 1956. 
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Það sem er mikilvægt er að leiðrétta þau skrif sem á Íslandi hafa orðið um kommúnisma í 

m.a. Ungverjalandi. Íslenskir kommúnistar voru hvort meiri né minni kommúnistar en annars 

staðar í heiminum, þeir voru hvort betri né verri. Ef sagnfræðingar fordæma nasisma sem þeir 

vissulega hafa gert, þá verða þeir einnig að fordæma kommúnisma. Það dugar ekki að 

fordæma hugmyndafræðina heldur einnig þá sem verja hana og gerast málsvarendur þess. Ef 

fordæma á málsvara nasismans þá þarf einnig að fordæma málsvara kommúnismans. 

Í þessari ritgerð hefur verið bent á og ítarlega fjallað um þann hrottaskap og kúgun sem 

ungverska þjóðin mátti þola og lifa við undir stjórn Sovétríkjanna og kommúnismanns. Á 

sama tíma dásömuðu háttsettir íslenskir kommúnistar menn á borð við Farkas Mihály og 

Rákosi Mátyás á Íslandi í til að mynda Þjóðviljanum og Rauða fánanum. 
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