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Ágrip 

 

Í ritgerðinni er fjallað um orðræðu Þjóðviljans um uppreisnina í Ungverjalandi árið 1956. Í 

kjölfar hernaðaríhlutunar Sovétríkjanna tók Þjóðviljinn upp beina gagnrýni á þetta forysturíki 

sósíalista í fyrsta skipti frá stofnun blaðsins. Velt er upp spurningunni af hverju það hafi gerst 

og hver viðbrögðin hafi verið í kjölfarið. Niðurstaðan er sú að þessi gagnrýni í garð 

Sovétríkjanna hafi skapað blaðinu meiri trúverðugleika í baráttu sinni fyrir brottför 

Bandaríkjahers auk þess sem aðrir þættir eins og ríkisstjórnarþáttaka sósíalista hafi vegið 

þungt. Færð eru rök fyrir því að þrátt fyrir þessi vatnaskil þurfi líka að horfa til annarra þátta í 

umfjöllun blaðsins þegar mikilvægi gagnrýninnar er metin. Stuðst er við orðræðugreiningu (e. 

Discourse Analysis) til að rýna ekki aðeins í það sem kom fram í umfjöllun Þjóðviljans heldur 

einnig hverju var sleppt, horft framhjá og þagað um. Komið er inn á umfjöllun annarra blaða 

til sömu atburða til samanburðar, sem og nálgun Þjóðviljans á Súesdeiluna og innrásina í 

Tékkóslóvakíu árið 1968. Greiningin sýnir að Þjóðviljinn hafi staðið í áframhaldandi 

varnarbaráttu fyrir Sovétríkin og beitt þöggun um Ungverjalandsmálið áratugum saman, en á 

sama tíma treyst í sessi söguskoðun blaðsins um gagnrýnina árið 1956. Þessi tvíræða afstaða 

hafi komið í veg fyrir raunverulegt uppgjör eða endurmat á uppreisninni.   
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I. INNGANGUR 

Uppreisnin í Ungverjalandi, sem hófst 23. október 1956 náði til allra samfélagshópa og 

beindist gegn yfirráðum Sovétmanna í landinu og leppstjórn þeirra. Yfirvöld í Moskvu 

brugðust við með því að skipta út stalínískri forystu landsins og skipa þess í stað 

umbótasinnaðan kommúnista og fyrrum forsætisráðherra sem fallið hafði í ónáð.   Imre Nagy 

varð við kröfum mótmælanda og steig skref til þess að taka upp fjölflokkalýðræði í landinu, 

losa landið undan sovéskum yfirráðum og taka upp hlutleysisstefnu í varnarmálum með því 

lýsa yfir úrsögn Ungverjalands úr Varsjárbandalaginu. Sovétmenn ákváðu þá eftir nokkurt hik 

að stefna hersveitum til Ungverjalands og brjóta uppreisn almennings niður. Nýrri leppstjórn 

var komið á fót af Sovétmönnum undir forystu Janos Kádár. 

 Íslenskir fjölmiðlar nálguðust „Ungverjalandsmálið“ hver með sínum hætti bæði í 

fréttaflutningi, fréttaskýringum og leiðaraskrifum. Atburðirnir í Ungverjalandi höfðu bein 

áhrif á stjórnmálaumræðuna á Íslandi þar sem þriggja flokka vinstristjórn var við völd sem 

hafði brottför bandarískra hersveita frá Íslandi á stefnuskrá sinni. Þótt áherslumunur hafi verið 

á nálgun flokksblaðanna skar Þjóðviljinn sig áberandi úr vegna sögulegra tengsla sinna við 

kommúnistahreyfinguna og samúðar með Sovétríkjunum. Ofbeldi Sovétmanna í 

Ungverjalandi skapaði því vissa erfiðleika meðal íslenska sósíalista og málgagn þeirra. 

Þjóðviljinn sætti hörðum árásum pólitískra andstæðinga og málgagna þeirra auk þess sem 

samúð almennings og samstarfsflokka sósíalista í ríkisstjórn var með Ungverjum.  

Afstaða Þjóðviljans til uppreisnarinnar í Ungverjalandi og hernaðaríhlutunar 

Sovétmanna vekur upp margar spurningar eins og hvernig blaðið tókst á við atburðinn og 

hvort það hafi kallað á stefnubreytingu gagnvart Sovétríkjunum. Hélt Þjóðviljinn áfram að 

verja Sovétríkin og sovéska kommúnistaflokkinn eins og það hafi gert af trúrækni frá stofnun 

blaðsins 1936 eða varð breyting þar á?  Ef blaðið breytti út af vananum í þessum efnum, hvað 

knúði á um þessa nýju nálgun? Réði róttækur hugmyndafræðilegur viðsnúningur gjörðum 

blaðsins eða er skýringanna fremur að leita í pólitískum aðstæðum og hagsmunum 

innanlands? Hvernig var Ungverjalandsmálinu fylgt eftir af hálfu Þjóðviljans? Breyttist 

söguskýring Þjóðviljans og þeirra sem komu að Ungverjalandsmálinu með tímanum? 

 Hér verða færð rök fyrir því að Þjóðviljinn hafi tekið upp nýja og áður óþekkta stefnu 

gagnvart Sovétríkjunum eins og beinskeytt gagnrýni og fordæming á aðgerðum þeirra í 

Ungverjalandi sýnir. Þannig hafi leiðaraskrif Þjóðviljans í Ungverjalandsmálinu markað 

tímamót í 20 ára sögu blaðsins og íslenskrar sósíalistahreyfingar þó að áhrifin hafi ekki að 
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fullu komið fram fyrr en 12 árum síðar með innrás Sovétmanna í Tékkóslóvakíu.  

Meginástæða þessara sinnaskipta tel ég hafa verið hagsmunamat sem hafi ráðist af þátttöku 

sósíalista í ríkisstjórn og löngun til þess að koma veigmiklum hagsmunamálum eins og 

brottför Bandaríkjahers og nánari viðskiptatengslum við Sovétríkin í framkvæmd.  Jafnframt 

hafi Þjóðviljinn reynt að nýta sér gagnrýnina á Sovétríkin til þess að skapa sér nauðsynlegan 

trúverðugleika í baráttunni fyrir brottför hersins og til þess að sækja hart að andstæðingum 

sínum. Blaðið hafi hins vegar haldið áfram vörnum fyrir Sovétríkin í leiðaraskrifum og 

fréttaumfjöllun sem m.a. hafi birst í þöggun og því sem nefna má „merkingarbæra fjarveru“. 

Það hafi því séð sér hag í því leyfa Ungverjalandsmálinu að fjara út og ekki haldið því á lofti 

með neinum hætti. Því hafi uppgjör blaðsins vegna málsins aldrei farið fram. 

Talsvert hefur verið skrifað um íslenska sósíalista og kommúnista í víðu samhengi af 

hálfu fræðimanna. Má þar nefna skrif Jóns Ólafssonar, Þórs Whitehead, Kjartans Ólafssonar, 

Árna Snævarr, Vals Ingimundarsonar, Hannesar Hólmstein Gissurarsonar, Skafta 

Ingimarssonar, Rósu Magnúsdóttur, Ragnheiðar Kristjánsdóttur, Snorra Bergssonar og Guðna 

Th. Jóhannessonar. Einnig má nefna bækur Árna Bergmanns um Þjóðviljann og Óskars 

Guðmundssonar um Alþýðubandalagið.1 Hér verður einkum stuðst við þau rit um sósíalista 

sem taka til tíma kalda stríðsins Til þess að setja hlutina í víðara sögulegt samhengi við 

Ungverjalandi, austantjaldsríkin og Sovétríkin, sótti ég í skrif ýmissa erlendra fræðimanna 

eins og Anne Applebaum, Paul Lendvai, Charles Gati,  Roger Gough og William Taubman 

auk annarra.2  Þann þátt sem laut að ungverska flóttafólkinu og komu þess til Íslands reyndist 

rit Margrétar Guðmundsóttur um sögu Rauða Krossins á Íslandi einkar gagnlegt. Einnig nýtti 

ég mér ævisögu Gunnlaugs Þórðarsonar og af öðrum ævisögum bók Maríu Þorsteinsdóttur.3 

Af helstu frumheimildum ber helst að nefna Þjóðviljann auk Alþýðublaðsins, Morgunblaðsins 

 
1 Sjá t.d. Jón Ólafsson, Kæru félagar íslenskir sósíalistar og Sovétríkin 1920–1960; Þór Whitehead, Sovét–

Ísland, óskalandið; Skafti Ingimarsson, „Íslenskir kommúnistar og sósíalistar: Flokksgerð, félagsgerð og 

stjórnmálabarátta 1918–1968“; Kjartan Ólafsson, Draumar og veruleiki. Um Kommúnistaflokkinn og 

Sósíalistaflokkinn;  Valur Ingimundarson, Í eldlínu kalda stríðsins; Árni Snævarr, „Flokkurinn og 

fyrirmyndarríkin“ í Liðsmenn Moskvu; Hannes Hólmstein Gissurarson, Íslenskir kommúnistar 1918–1998; 

Ragnheiður Kristjánsdóttir, „Facing the nation: Nordic communists and their national context, from the 1920s 

and into the Cold War;  Snorri Bergsson, Roðinn í austri. Alþýðflokkurinn, Komintern og kommúnistahreyfingin 

á Íslandi 1919–1924; Rósa Magnúsdóttir, „„Dansað innan Kremlarmúra.“ Íslenskur æskulýður á heimsmóti í 

Moskvu 1957“; Óskar Guðmundsson, Alþýðubandalalagið – átakasaga; Árni Bergmann, Blaðið okkar. Þættir 

um sögu Þjóðviljans; Guðni Th. Jóhanesson, Óvinir ríkisins; Nanna Rögnvaldsdótitr, Skilmálarnir hennar 

Maríu. ; Henry Kissenger, Diplomacy. 
2 Af erlendum heimildum sjá t.d. Anne Applebaum, Iron Curtain The Crushing of Eastern Europe 1944–1956; 

Victor Sebestyen, Twelve Days: Revolution 1956;  Paul Lendvai, One Day that Shook the Communist World; 

Charles Gati, Failed Illusions; Roger Gouch, Good Comrade; William Taubman, Khrushchev og Roger Service, 

Comrades; Stephanie Courtois (ritstjóri), Svartbók kommúnismans í íslenskri ritstjórn Hannesar Hólmsteins 

Gissurarsonar. 
3 Margrét Guðmundsdóttir, Í þágu mannúðar – Saga Rauða krossins, Gunnlaugur Þórðarson, Ævibrot. 
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og Tímans. Fundargerðarbók Sósíalistafélags Reykjavíkur og einkaskjalasafn Þóru 

Vigfúsdóttur reyndust einnig dýrmætar heimildir. Að lokum má nefna fróðlega útvarpsþætti 

Hjalta Kristgeirssonar um uppreisnina í Ungverjalandi sem fyrst voru sendir út árið 2016, en 

hafa verið aðgengilegir á hlaðvarpinu síðan 2020.  

Það sjónarhorn sem ég hef valið mér við ritun þessarar ritgerðar er að beina athyglinni 

sérstaklega að Þjóðviljanum og stefnu hans í Ungverjalandsmálinu sem hefur ekki verið gert 

með viðlíka hætti áður. Ég velti upp ástæðunum fyrir stefnubreytingu blaðsins, tekst á við 

spurninguna hve mikilvæg hún hafi í raun og verið. Í því samhengi tekst ég á við hugmyndir 

Árna Bergmann sem talar um vatnaskil, en fræðimenn eins og Valur Ingimundarson og Árni 

Snævarr eru efins um þá skýringu. Ég kem einnig inn á viðbrögðin við skrifum Þjóðviljans 

meðal sósíalista og áhrif Ungverjalandsmálsins á þá. Varnarstaðan fyrir Sovétríkin birtist að 

mínu ekki síst í umfjöllun blaðsins um ungverskt flóttafólk og kem ég talsvert inn á þann þátt 

og hvernig afstaða eina íslenska sjónarvottarins í Ungverjalandi, Hjalta Kristgeirsson, hafði 

áhrif á þá umræðu. Ég set skrif Þjóðviljans einnig í samhengi við atburðina í Tékkóslóvakíu 

árið 1968 og fylgi Ungverjalandsmálinu eftir alveg fram á okkar daga.  

Ég leggst yfir og greini orðræðuna í Þjóðviljanum, einkanlega eins og hún birtist í 

leiðaraskrifum blaðsins, þó að ekki verði komist hjá því að fjalla að einhverju leyti um 

fréttaflutning blaðsins líka.  Ég einblíni ekki síður á það sem Þjóðviljinn sleppir að skrifa og 

fjalla um atriði sem blaðið hefði vel getað fjallað og skrifað um og set ég það að einhverju 

leyti í samhengi við skrif annara fjölmiðla. Þetta sjónarhorn orðræðugreiningar (e. Discourse 

Analysis) og fræðilega nálgun hennar stjórnaði að miklu leyti vinnu minni við ritgerðina.  

Orðræðugreining er þverfagleg aðferðarfræði sem nýtist vel við sagnfræðirannsóknir 

eins og þá sem þessi ritgerð byggir á. Grunnhugmynd orðræðugreiningarinnar er að skoða hið 

ritaða og talaða orð og setja í víðara samfélagslegt samhengi. Í því ljósi skiptir ekki síður það 

sem látið er ósagt, það að lesa á milli línanna og greina t.a.m. „merkingarbæra fjarveru.“ Það 

þarf einnig að ákvarða mikilvægi þess ósagða eða því sem er sleppt. Í fjarveru einhvers getur 

falist þöggun eða jafnvel það sem nefnt hefur verið „þagnarsamsæri“. Að greina væntingar og 

áform er einnig hluti af þessari aðferðarfræði, og hvað telst viðurkennd orðræða, en einnig 

hvað má segja og ekki má segja í tilteknu félagslegu samhengi. Síðast en ekki síst 

hugmyndafræðilegt hlutverk tungumálsins. Ég hef helst horft til skrifa og kenninga Melani 

Schröter, Roger Fowler, Darren Kelsey, Paul Chilton  og  Eni Orlandi í þessum efnum.4  

 
4 Sjá Melani Schröter, Silence and Concealment in Political Discourse; Patricia von Münchow ,„Theoretical and 

Methodological Challenges in Indentifying Meaningful Absences in Discourse“; Roger Fowler,  Language in the 
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Ritgerðin er þannig upp byggð að í fyrsta kaflanum tek ég fyrir gagnrýni Þjóðviljans á 

Sovétríkin eins og hún birtist í leiðaraskrifum blaðsins og set hana í víðara samhengi. Þar er 

gagnrýni Þjóðviljans tengd við leyniræðu Krútsjoff  og þróunina í Póllandi og Ungverjalandi 

1956 og hvernig blaðið sótti í kennivald Sovétríkjanna til að réttlæta skrif sín og hvernig 

orðræða blaðsins þróast eftir því sem atburðarrásinni vindur fram.  Í öðrum kafla greini ég 

áhrif gagnrýninnar og orðræðu Þjóðviljans á sósíalista og vægi hennar, en einnig skrif 

fræðimanna um hve djúp spor hún hafi raunverulega markað. Ég spyr hvað knúði á um þessa 

gagnrýni, hvort hún hafi verið nauðsynleg og hvað hefði gerst hefði hún ekki átt sér stað. Ég 

set leiðaraskrifin jafnframt í samhengi við atburðina í Tékkóslóvakíu 1968 og orðræðuna sem 

Þjóðviljinn hafði þá uppi, velti upp hvað er líkt og hvað er ólíkt með henni og 

Ungverjalandsmálinu. Þriðji kaflinn tekur á árásum andstæðinganna á Þjóðviljann og 

sósíalista fyrir tengsl þeirra við Sovétríkin. Einnig beini ég sjónum að baráttuaðferðum og 

orðræðu blaðsins sem það tileinkaði sér í kjölfar gagnrýninnar á Sovétríkin, og hvernig blaðið 

reyndi að nýta sér Ungverjalandsmálið í kröfunni um brottför hersins og úrsögn úr 

Atlantshafsbandalaginu og í glímunni við pólitíska andstæðinga. Hve trúverðugt var blaðið? 

Hvernig tókst því upp? Ég legg einnig mat á það hvernig Súesdeilan nýttist blaðinu og 

hvernig það reyndi að beina sjónum manna frá Ungverjalandi og atburðunum í Egyptalandi, 

frá Sovétríkjunum og að vestrænum bandamönnum Íslands.  Í fjórða kafla greini ég orðræðu 

Þjóðviljans eftir að Sovétmenn bældu niður uppreisnina í Ungverjalandi og hvaða stefnu 

blaðið tók í kjölfarið.  Þar er sýnt fram á hvernig ýmsar fréttir eru notaðar til þess að styrkja 

afstöðu blaðsins og orðræðu sem greina má sem varðstöðu fyrir Sovétríkin, t.d. með því að 

vitna í fréttaumfjöllun annarra blaða og sjónarmið forystumanna sósíalista í öðrum löndum. 

Ég greini hvað Þjóðviljanum hefði verið í lófa lagið að fjalla um, en sleppti. Ég kem 

sérstaklega inn á neikvæð afstöðu blaðsins til ungversks flóttafólks og hvaða hlutverki sú 

orðræða gegndi í vörninni fyrir Sovétríkin. Í lokakaflanum fylgi ég Ungverjalandsmálinu eftir 

næstu áratugi. Ég fjalla um hvernig Þjóðviljinn forðaðist að rifja upp málið og brást aðeins við 

í nauðvörn vegna gagnrýni annarra miðla og reyndi að finna höggstað á pólitískum 

andstæðingum sínum þegar þeir minntust uppreisnarinnar. Afstaða og umfjöllun blaðsins en 

ekki síður þögnin er túlkuð og greind. Sú þögn er ekki síst dregin fram með samanburði við 

aðra fjölmiðla. Að lokum legg ég mat á hvaða orðræðu og söguskoðun Þjóðviljinn reyndi að 

 
news: Discourse and Ideology in the Press; Paul Chilton, „Political terminology“ og Laura Filardo-Llamas og 

Michael S. Boyd, „Critical analysis and politics.“ 
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festa í sessi um Ungverjalandsmálið sem og túlkun Hjalta Kristgeirssonar, sem kom þar mikið 

við sögu. 

 

II. GAGNRÝNI ÞJÓÐVILJANS Á SOVÉTRÍKIN 

Leiðarahöfundur Þjóðviljans, Magnús Kjartansson ritstjóri,5 tjáir sig ekki um uppreisnina í 

Ungverjalandi fyrr en 27. október eða fjórum dögum eftir að hún fyrst hófst. Þá hafði blaðið, 

eins og aðrir fjölmiðlar birt fréttir um þróun mála í nokkra daga. Efni leiðarans fjallar ekki 

einungis um atburðina í Ungverjalandi heldur líka um þróunina sem átt hafði sér stað í 

Póllandi  og leiddu til fjöldamótmæla og átaka í Poznan í lok júnímánaðar þar sem 70 féllu og 

hundruðir voru handteknir.6 Um þá atburði hafði ritstjóri blaðsins verið þögull í 

leiðaraskrifum sínum fram til þessa þó að blaðið sjálft hafi birt fréttir af atburðunum sem 

sagðir voru skipulagðir af óvinum pólsku þjóðarinnar.7 Um aðra atburði í Austur-Berlín í júní 

1953 þar sem verkamenn risu upp og sovéskar hersveitir voru kallaðar til að brjóta aftur 

mótmælin hafði sama þögn ríkt af hálfu ritstjórnar Þjóðviljans.8 Túlka má þessar „þagnir“ eða 

„fjarveru“ sem merkingarbærar út frá orðræðugreiningu.9 Með því að gera þær að 

umfjöllunarefni hefði ritstjórnin aukið vægi atburðanna og gefið þeim merkingu, hvort sem 

það hefði falið í sér fordæmingu á þeim sem risu þarna upp eða harm yfir mannfalli sem 

dæmi. Sú staðreynd að blaðið birtir fréttir um atburðina gerir það verkum að þeir eru ekki 

algjörlega sveipaðir „þagnarsamsæri.“ Það er hugtak í orðræðugreiningu sem Melani Schröter 

notar um sameiginlegar tilraunir ákveðins hóps til þess að forðast að fjalla um ákveðin 

málefni þannig að þau verði í raun forboðin. Óánægja almennings í austantjaldsríki og álíka 

atburðir og þeir sem gerðust í Ungverjalandi væri dæmi um atburð sem sósíalistar kynnu að 

vilja forðast að ræða til þess að varpa ekki neikvæðu ljósi á kommúnistastjórnir.10  

Í leiðaraskrifunum í október er þögnin rofin og leitast við að skýra atburðarrásina bæði 

i Ungverjalandi og Póllandi. Öðrum þræði er það sem kemur fram í leiðaranum lofgjörð um 

afrek sósíalismans þar sem  þrekvirki hafi verið  unnin, grettistökum lyft og almenningur 

leystur úr álögum. Atvinnulífið hafi verið frumstætt og ríkin illa leikin eftir stríðið en gengið 

hafi verið til verka af bjartsýni og eldmóð. Hinn þráðurinn er gagnrýni á framkvæmdina, þar 

 
5 „Atburðirnir í Póllandi og Ungverjalandi,“ Þjóðviljinn 27. október 1956, 6. 
6  Andrzej Paczkowski, „Pólverjar — „Óvinaþjóðin,“ 387.  
7 „Verkföll og kröfugöngur í Poznan í Póllandi í gær,“ Þjóðviljinn 29. júní 1956, 1, 12.  
8 Anne Appelbaum, Iron Curtain:  the crushing of Eastern Europe 1944–1956, 439–444. 
9 Patricia von Münchow ,„Theoretical and Methodological Challenges in Indentifying Meaningful Absences in 

Discourse,“ 215. 
10  Melani Schröter, Silence and Concealment in Political Discourse , 5. 
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sem leiðtogarnir hafi hugsað um of til framtíðar en ekki hugað nægjanlega vel að kjörum og 

réttindum almennings í endurreisnarstarfinu og nýsköpuninni.11   

 Finna má í leiðaranum enduróm af skoðunum sovésku forystunnar frá árinu 1953 eftir 

dauða Stalíns en þá var ráðamönnum í alþýðulýðveldunum heimilað að breyta um stefnu í 

efnahagsmálum, m.a. með því að auka framleiðslu neysluvara enda hafði ofuráherslan á 

þungaiðnað leitt til vaxandi óánægju meðal almennings. Það var með öðrum orðum hvorki við 

marxismann sem slíkan að sakast eða forystuhlutverk Sovétmanna í alþýðulýðveldunum 

heldur var það framkvæmdin sem hafði brugðist sem og ráðamenn í einstökum ríkjum.12  

Leiðarahöfundur Þjóðviljans bendir ekki fingri á stjórnvöld í Sovétríkjunum sem eftir 

styrjaldarlok kröfðust þess að Ungverjar greiddu þeim gríðarlegar stríðsskaðabætur. 

Sovétmenn nutu einnig arðsins af ungversk-sovéskum fyrirtækjum sem komið var á fót í 

mikilvægum iðngreinum, samgöngum, náma- og olíuvinnslu.13  Auk þess voru heilu 

verksmiðjurnar eða tækjabúnaður að hluta eða öllu leyti sendur til Sovétríkjanna.14 Megnið af 

iðnaðarframleiðslu landsins, hátt í 70% fór einnig þangað á hagstæðum kjörum fyrir 

Sovétmenn.15 Hin hörðu lífskjör sem almenningur mótmælti í október 1956 var vissulega 

krafa um að fá að njóta árangur erfiðs síns, eins og leiðarahöfundur bendir á, en það eru 

orsakir þeirra erfiðleika sem skautað er framhjá. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að eigi að 

bæta kjör almennings verði það á kostnað hægfarari þróunar í nýsköpun. 

 Leiðarahöfundur heldur áfram gagnrýni sinni á flokksleiðtogana í Póllandi og 

Ungverjalandi með þeim orðum að „alvarleg mistök hafi orðið í framkvæmd nýsköpunarinnar 

í þessum löndum.“ En í hverju liggja helstu mistökin að hans mati? Því að hafa reynt að feta í 

öllu í fótspor Sovétríkjanna:  

 

Leiðtogarnir hafa ekki haft þau tök á því sem skyldi að samhæfa framkvæmd 

sósíalismans aðstæðunum í löndum sínum, þjóðfélagsástandi og arfleifð. Þeir hafa 

algjörlega fetað í fótspor Sovétríkjanna, jafnvel þar sem slíkt hentaði alls ekki. Eru 

þetta mjög háskaleg mistök; hver þjóð verður að framkvæma sósíalismann á sinn eigin 

hátt; það er nauðsynlegt að læra af öðrum, en eftirhermur eru gagnslausar og 

stórhættulegar.16 

 

Leiðarahöfundur gefur sér að umræddir leiðtogar hafi átt eitthvað val um þróun  sósíalismans 

í sínum löndum. Sökin liggur m.ö.o. hjá leiðtogum Ungverjalands og Póllands, en ekki hjá 

 
11 „Atburðirnir í Ungverjalandi og Póllandi,“ Þjóðviljinn 27. október 1956, 6. 
12  Appelbaum, Iron Curtain:  the crushing of Eastern Europe 1944–1956, 437. 
13 Paul Levandai, One Day that Shook the Communist World, 28.  
14 Victor Sebestyen, Twelve Days, 13. 
15 Robert Service, Comrades, 307. 
16 „Atburðirnir í Ungverjalandi og Póllandi,“ Þjóðviljinn 27. október 1956, 6. 
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Sovétríkjunum. Árið 1948 var það hins vegar áréttað af yfirvöldum í Moskvu að sú ályktun að 

ríki gætu þróast með sjálfstæðum hætti frá kapítalisma yfir til sósíalisma væri röng. Það væri 

aðeins á grundvelli þeirrar reynslu sem hefði átt sér stað í Sovétríkjunum sem slíkt gætti átt 

sér stað. Alþýðulýðveldin voru skilgetin afkvæmi Sovétríkjanna, tengd þeim órjúfanlegum 

böndum og í framvarðarsveit þjóðfrelsishreyfinga sem veitti ekki mikið svigrúm til þróunar 

sósíalismans á eigin forsendum.17 

 Það er auðvelt að heimfæra þessa harðlínustefnu upp á Stalín sem eftirmenn hans á 

valdastóli hófu strax að hverfa frá eftir dauða hans. Veitt var leyfi til kerfislægra umbóta, 

slakað var á klónum gagnvart fylgiríkjunum, reynt að draga úr spennunni og nýir menn 

kallaðir til verka eins og í Ungverjalandi þar sem Imre Nagy var gerður að forsætisráðherra. 

Það er jafnframt til marks um hverfugleika þeirrar stefnu að honum hafi tveimur árum síðar 

verið komið frá völdum og hinn stalíníski Mátyás Rákosi náði vopnum sínum aftur.18 Til að 

koma til móts við kommúnísk ríki í Asíu þar sem bein áhrif Sovétríkjanna voru minni, sem og 

til þess að gera Tító og Júgóslavíu kleift að snúa aftur í faðm hinnar kommúnísku fjölskyldu 

var viðurkennt, þvert á fyrri stefnu, að þróunin til sósíalisma gæti verið mismunandi eftir 

ríkjum. Þetta var gert undir því yfirskyni að aðstæður væru ólíkar og myndi verða til þess  að 

styrkja sósíalismann.19 Spyrja má hvort leiðarahöfundur sé að vísa til þessarar stefnu þegar 

hann gagnrýnir valdhafa alþýðulýðveldanna fyrir að hafa reynt að herma eftir þróunina í 

Sovétríkjunum.  

 Strax árið 1955 tóku valdamenn í Moskvu hins vegar að hörfa frá þeirri stefnu og 

kenndu bandarískri heimsvaldastefnu um hvers konar rangtúlkun á hlutverki og forystu 

Sovétríkjanna. Skilaboðin til ráðamanna í alþýðulýðveldunum voru alveg skýr og sendiboðar 

voru gerðir út af örkinni til höfuðborga fylgiríkjanna til þess að árétta það. Umheiminum var 

gerð grein fyrir því sama  í Pravda um mitt sumar. Þjóðlegri nálgun á kommúnismann var 

gjörsamlega hafnað. Alþjóðasinnar jafnt sem ættjarðarsinnar yrðu að trúa og treysta sem og 

fylgja Sovétríkjunum af öllu hjarta í einu og öllu. Þjóðlegir hagsmunir verkamanna hvers ríkis 

mættu ekki ganga gegn alþjóðlegum hagsmunum sósíalismans, allir yrðu að fylgja sömu 

stefnu og ganga í takt. Það væri hið beitta vopn verkamanna.20  Sá hluti ræðu Nikita Krútsjoff 

á 20. flokksþinginu í Moskvu sem hófst 14. febrúar 1956 og snéri að utanríkismálum, virtist 

þó á ný opna leiðina fyrir að ríki gætu fetað mismunandi leiðir í átt að sósíalisma jafnvel með 

friðsömum hætti án þess að byltingar þyrfti við. Þegar haft er í huga að á flokksþinginu sátu 

 
17 David J. Dallin, „East Central Europe: A Re-Examination,“ 50.  
18 Charles Gati, Failed Illusions, 24-25. 
19 Dallin, „East Central Europe: A Re-Examination,“ 51–52. 
20 Dallin, „East Central Europe: A Re-Examination,“ 52–53. 
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fulltrúar frá 55 mismunandi kommúnista- og verkamannaflokkum víða um heim (m.a. annars 

frá Íslandi) og fulltrúar frá öllum austantjaldsríkjunum (nema Júgóslavíu), þá var þetta 

mikilvægur boðskapur frá leiðtoga forysturíkisins.21 Þegar til kastanna kom var Krútsjoff ekki 

eins viljugur að losa um tökin á Austur-Evrópu eins og Pólverjar fengu að kynnast þegar þeir 

ætluðu að fara leið þjóðlegs sósíalisma í sínu landi og draga úr áhrifum Sovétmanna í kjölfar 

mikilla mótmæla verkamanna í Poznan í júni 1956 þar sem 10.000 manna liðsveitir hersins og 

400 skriðdrekar voru kallaðar til að koma á röð og reglu. Sjötíu manns féllu í átökunum.22 

Hinn 19. október var Krútsjoff sjálfur mættur ásamt sendinefnd til Varsjár með hnefann á 

lofti, hrópandi: „Við vitum hverjir eru óvinir Sovétríkjanna hér!“ Á sama tíma voru sovéskir 

skriðdrekar á leið til borgarinnar. Wladyslav Gomulka, hinn útskúfaði fyrrum leiðtogi 

landsins var nú kallaður á ný til forystu. Hann var helsti talsmaður þjóðlegs sósíalisma meðal 

pólskra sósíalista. Honum tókst með fagurgala og loforðum að ná tökum á ástandinu, róa 

Krútsjoff og draga úr spennunni sem hefði getað endað með blóðbaði líkt og gerðist síðar í 

Ungverjalandi.23 Stalínistar og nánir trúnaðarmenn Sovétríkjanna innan Póllands, eins og 

Konstantin Rokossovsky marskálkur og varnarmálaráðherra voru settir af. 24 Þjóðviljinn birti 

ræðu Gomulka sem hann flutti eftir að hafa tekið við stjórnartaumunum í Póllandi þar sem 

hann lýsir sýn sinni og áherslum, en vísaði einnig til ræðu Krútsjoff á 20. flokksþinginu í 

febrúar 1956 sem hafi verið hvatinn að breytingum. Í ræðunni kemur einnig fram að 

verkamennirnir í Poznan hefðu ekki snúist gegn sósíalismanum eða Póllandi alþýðunnar 

heldur meinsemdum í kerfinu.25 

 Í leyniræðu sinni afhjúpaði Krútsjoff glæpi Stalíns og fordæmdi persónudýrkunina 

sem hafði einkennt hann. Slík persónudýrkun bryti í bága við kenningar klassísks marx-

lénisma.26 Stalínisminn sem slíkur varð skammaryrði og opnað var fyrir gagnrýni á þá sem 

fylgdu stefnu hans. Þetta var erfiður biti að kyngja á Íslandi, ekki síst í hópi þeirra mennta- og 

menningarvita sem höfðu lagt sín lóð á vogarskálar þess að skapa sósíalíska fjöldahreyfingu á 

Íslandi og jákvæða orðræðu í garð Stalíns. Kennivald Kremlar reyndist í flestum tilvikum 

sterkara en persónulegar skoðanir margra sósíalista. Aðrir gripu ræðuna á lofti eins og 

Sigurður Einarsson, sem sagði að nú væri Stalín ekki lengur ljós heimsins eða leiðtogi þjóða, 

heldur sturlaður einræðisherra og þetta gat hann sagt án þess að ráðast með beinum hættum á 

 
21 William Taubman, Khrushchev the man and his era, 270–271. 
22 Appelbaum, Iron Curtain: the crushing of Eastern Europe 1944–1956, 456. 
23 Taubman, Khrushchev the man and his era, 293-294. 
24 Dallin, „East Central Europe: A Re-Examination,“ 52-53. 
25 „Pólverjar munu byggja sósíalisma í landi sínu á grundvelli lýðræðis,“ Þjóðviljinn 27. október 1956, 5. 
26 „Khrushchev's Secret Speech, 'On the Cult of Personality and Its Consequences,' Delivered at the Twentieth 

Party Congress of the Communist Party of the Soviet Union,“ 9389–9403. 
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Sovétríkin, enda kæmi hinn nýi sannleikur um Stalín þaðan. 27  Þjóðviljinn fjallaði um ræðuna 

7. apríl 1956 undir yfirskriftinni: „Réttarglæpir.“ Þótt talað sé um að hin herfilegustu 

glæpaverk séu í andstöðu við sósíalismann og hugsjónir hans um manngildi eru 

grimmdarverkin líka sett í samhengi við söguleg illvirki kristinnar kirkju og kapítalismans. 

Leiðarahöfundur telur það algjört nýmæli að ráðmenn í Sovétríkjunum hafi tekið af skarið og 

viðurkennt að réttarmorð hafi verið framin. Greinin er þó á engan hátt uppgjör Þjóðviljans við 

alþýðulýðveldin eða kommúnismann heldur mun fremur bergmál af þeirri opinberu stefnu 

sem mörkuð var á 20. flokksþinginu í Moskvu.28  

  Áhrifin af ræðunni eru augljós í Þjóðviljanum bæði, í tengslum við atburðina í 

Póllandi og Ungverjalandi. Það er ekki laust við að fréttaflutningur af skipun og kjöri 

umbótasinna í Póllandi einkennist af bjartsýni og kæti þar sem Pólverjar eru sagðir fagna og 

standa einhuga að baki forystu sinni. Þó er sérstaklega tekið fram að stefna flokksins sé að 

viðhalda vináttunni við Sovétríkin, en á grundvelli algjörs jafnréttis.29 Sömu  jákvæðu 

viðhorfa gætir til skipunar umbótasinnans Nagy sem forsætisráðherra Ungverjalands en hún 

var kynnt á forsíðu Þjóðviljans undir fyrirsögninni: „Kotungssonurinn Imre Nagy kemur aftur 

til ríkis.“30 Orðræðan í leiðurum blaðsins varð líka vinveittari umbótasinnuðum kommúnistum 

og gagnrýnin á gömlu valdherranna í alþýðulýðveldunum beittari. Í leiðaranum frá 27. 

október er farið sérstaklega hörðum orðum um leiðtoga Ungverjalands og vísað í „hin 

herfilegustu illvirki“ sem framin hafi verið í landinu þar sem menn hafi verið fangelsaðir og 

líflátnir á grundvelli ágreinings um stefnu og starfsaðferðir. Leiðarahöfundur telur að hvorki 

sé hægt að afsaka né réttlæta slík glæpaverk. Leiðtogarnir hafi þverbrotið meginreglur um 

lýðræði og mannhelgi, einangrast frá alþýðunni og vikið frá sósíalískum meginreglum. 

Pólverjum hafi tekist að gera það sem ungverskum ráðamönnum mistókst, að grípa 

nægjanlega snemma í taumana til þess að forðast uppreisn eins og þá sem var að eiga sér stað 

í Ungverjalandi. Enn sem fyrr forðast leiðarahöfundur alla gagnrýni á Sovétríkin og telur það 

hafa verið örþrifaráð að kalla til aðstoðar Rauða hersins vegna gagnbyltingarafla sem hafi nýtt 

sér ástandið. Þessi fyrsti leiðari eftir upphaf uppreisnarinnar ber með sér að blaðið er tilbúið 

að styðja þjóðlegan framgang sósíalismans í hverju landi og vitnar til fordæmisins í Póllands 

því til stuðnings.31  

 
27 Skafti Ingimarsson, „Breaking with the Past? Icelandic Left-Wing Intellectuals and the Era of De-

Stalinization“ 156. 
28 „Réttarglæpir,“ Þjóðviljinn 7. apríl 1956, 6.  
29„Fögnuður, öryggi og trú á framtíðina einkenna viðhorf pólsku þjóðarinnar,“ Þjóðviljinn 23. október 1956, 1. 

„Pólverjar einhuga að baki forystu Sameiningarflokks verkamanna,“ Þjóðviljinn 23. október 1956, 5. 
30 „Kotungssonurinn Imre Nagy kemur aftur til ríkis,“ Þjóðviljinn 25. október 1956, 1. 
31„Atburðirnir í Ungverjalandi og Póllandi,“ Þjóðviljinn 27. október 1956, 6. 
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 Það var ekki fyrr en sovéski herinn réðst til atlögu við ríkisstjórn Ungverjalands og  

almenning 4. nóvember sem nýr tónn er sleginn í leiðaraskrifum Þjóðviljans og opinber 

fordæming á framferði Sovétmanna á sér stað, í fyrsta sinn frá stofnun blaðsins árið 1936. En 

það er mikilvægt að skoða innihaldið og í hvaða samhengi gagnrýnin er sett fram, hvort hún 

hafi verið einlæg eða hvort um hafi verið að ræða yfirvarp. Leiðarinn rær á sömu mið og 

fréttaumfjöllun blaðsins við að lýsa aðförum sovéska hersins sem hafi tekið yfir Ungverjaland 

og að ný stjórn hafi verið skipuð í skjóli hans. Blóðugir bardagar geysi í landinu og þetta séu 

hörmulegir atburðir: 

 

Þetta eru aðfarir sem hver sósíalisti hlýtur að líta alvarlegum mjög alvarlegum augum, 

með þeim eru þverbrotnar sósíalískar meginreglur um réttindi þjóða. Hver þjóð heims 

á að hafa rétt á að ráða sjálf örlögum sínum og móta þau. Alþýðan í hverju landi heims 

verður sjálf að berjast fyrir félagslegum umbótum og koma á sósíalisma í samræmi við 

þarfir sínar og aðstæður.32  

 

Það  stef sem leiðarahöfundur Þjóðviljans sló 27. október er ítrekað í þessum leiðara frá 6. 

nóvember, en nú beinist öll gagnrýnin að Sovétríkjunum sem að sögn leiðarahöfundar hafi 

brotið sósíalískar meginreglur um réttindi þjóða. Í leiðaranum er bent á að það sé einkenni 

auðvaldsríkja og nýlenduvelda að níðast á öðrum þjóðum, en verkefni sósíalismans sé að 

afnema kúgun á þjóðum og til Sovétríkjanna beri að gera miklu ríkari kröfur í þeim efnum. 

Framferði auðvaldsríkjanna geti aldrei orðið til  að réttlæta slíkt athæfi af hálfu Sovétríkjanna. 

Það er broddur í þessari gagnrýni sem er þó öðrum þræði líka gagnrýni á vestræn ríki. Í  huga 

leiðarahöfundar er eins og Sovétríkin hafi  brugðist  hlutverki sínu sem fyrirmynd annarra 

þjóða og sósíalista út um allan heim og því beri blaðinu að andæfa. Það var orðað svo: 

 

Það hefur verið háttur þessa blaðs að láta Sovétríkin njóta sannmælis og eiga ekki hlut 

að óhróðri þeim sem yfir þeim hefur verið dembt látlaust í nær fjóra áratugi. En það er 

einnig skylda þessa blaðs að andmæla skýrt og skorinort ef ráðmenn Sovétríkjanna 

vinna verk sem ekki eru í samræmi við hugsjónir sósíalismans.33 

 

Það eru nokkur atriði sem vert er að hafa í huga þegar rýnt er í þessi skrif. Í fyrsta lagi telur 

höfundur nauðsynlegt að undirstrika að Þjóðviljinn hafi ekki stundað gagnrýni á Sovétríkin 

heldur litið á það sem hlutverk sitt að verja þau gegn ómaklegum árásum. Fullyrða má að 

leiðarahöfundur sé að undirstrika fyrir lesendahópi blaðsins, pólitískum félögum sínum og 

öðrum sósíalistum, hve fordæmalaust það sé að blaðið taki þessi skref. Í orðunum felst einnig 

 
32 „Hörmulegir atburðir,“ Þjóðviljinn 4. nóvember 1956, 6. 
33 „Hörmulegir atburðir,“ Þjóðviljinn 4. nóvember 1956, 6. 
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vísbending um að blaðið kunni að gera það aftur, enda sé það skylda þess að beita Sovétríkin 

aðhaldi. Þarna virðist sem eggið sé að kenna hænunni, sósíalískt flokksblað að skóla 

Sovétríkin til. Fullyrða má  að leiðarahöfundur, ritstjóri Þjóðviljans, sé þarna að marka 

blaðinu nýja braut í umfjöllun þess. En hann gerir það ekki án þess að vitna til kennivalds 

Sovétríkjanna, m.ö.o. leggja áherslu á að blaðið sé ekki í neinni allsherjaruppreisn gegn 

forystulandi sósíalismans og fyrirmyndarríkinu í austri: „Sovézkir forsvarsmenn hafa á þessu 

ári gert mikið af því að játa víðtæk og alvarleg mistök sem gerð hafa verið um skeið: vonandi 

verður það sem nú hefur gerzt í Ungverjalandi brátt mjög ofarlega á þeim lista.“34  

 Þarna er Þjóðviljinn augljóslega að vísa til 20. flokksþingsins, leyniræðu Krútsjoffs og 

þeirra sviptinga sem sigldu í kjölfarið. Leiðarahöfundur hefði einnig getað vitnað í 

yfirlýsingar sovésku stjórnarinnar frá 30. október þar sem lögð er áhersla á að þættir eins og 

friðsamleg sambúð, samvinna og vinátta séu hornsteinninn í utanríkisstefnu Sovétríkjanna og 

að hvergi eigi þessi stefna betur við en í samskiptum sósíalískra ríkja. Þau eigi að grundvallast 

á algjörum jöfnuði og virðingu fyrir sjálfstæði þeirra og fullveldi. Í yfirlýsingunni segir einnig 

að sósíalísk ríki eigi ekki að hlutast til um innanríkismál hvers annars.35 Hafi hins vegar 

einhver vafi leikið á almennri afstöðu blaðsins til Sovétríkjanna þá ætti leiðari blaðsins daginn 

eftir að taka af öll tvímæli en hann var undir fyrirsögninni: „Fram til sósíalisma“ og er einn 

allsherjar óður til til rússnesku byltingarinnar á byltingarafmæli þess 7. nóvember.36 

 Það er fróðlegt að bera leiðaraskrif Þjóðviljans 4. nóvember saman við yfirlýsingu 

miðstjórnar og þingflokks Alþýðubandalagsins sem birtist í blaðinu tveimur dögum síðar á 

forsíðu og baksíðu blaðsins undir fyrirsögninni: „Hernaðarbandalög stórvelda verði leyst upp 

og allar herstöðvar rýmdar“ og undirfyrirsögninni: „Fordæmir ofbeldisárás Breta og Frakka á 

Egyptaland og hina vopnuðu íhlutun Sovétríkjanna í Ungverjaland.“ Miklu púðri er varið í að 

útskýra af hverju Alþýðubandalagið hafi verið stofnað um innanlandsmál og af hverju það 

taki ekki afstöðu til alþjóðamála nema er varðar Ísland og sjálfstæði þess. Tvennt má telja til 

aðalatriða í yfirlýsingunni. Annars vegar er krafan um að fulltrúi Íslands hjá Sameinuðu 

þjóðunum verði falið að fordæma með jöfnum hætti Breta og Frakka og ofbeldisárás þeirra á 

Egyptaland og vopnaða íhlutun Sovétmanna í Ungverjalandi. Hitt er afstaðan til stórveldanna: 

„Alþýðubandalagið telur að framkomu þeirra stórvelda sem hér eiga hlut að máli óverjandi og 

ósæmilega og háskalega heimsfriðnum….“37  

 
34 „Hörmulegir atburðir,“ Þjóðviljinn 4. nóvember 1956, 6. 
35 „Decleration by Soviet Government on the Principles of Development and further Friendship and Cooperation 

between the Soviet Union and Other Socialist States,“ October 30 1956, 252-255. 
36 „Fram til sósíalisma,“ Þjóðviljinn 7. nóvember 1956, 6. 
37 „Afstaða Alþýðubandalagsins,“ Þjóðviljinn 6. nóvember 1956, 12. 
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 Jafnframt er þess krafist í ályktuninni að ríkisstjórn Íslands beiti sér fyrir því að knúið 

verði á að umrædd stórveldi láti af beitingu frekara vopnavalds og kalli heri sína heim frá 

viðkomandi löndum. Í ályktuninni er spjótunum enn fremur beint að Bretum og Frökkum og 

hernaður þeirra notaður til þess að lýsa Atlantshafssáttmálann ógildan vegna árásarstríðs 

þeirra.  Leiðaraskrif Þjóðviljans virðast því ganga lengra en yfirlýsingar Alþýðubandalagsins í 

fordæmingu á Sovétríkjunum þar sem hún er þynnt út með ýmsum fyrirvörum og með því að  

jafna saman atburðunum í Ungverjalandi og Egyptalandi. Að vísu fylgdu skrifunum í 

leiðaranum fræga hefðbundnar ásakanir um „erlenda agenta“ og „innlend afturhaldsöfl,“ sem 

nýttu sér aðstæðurnar í Ungverjalandi. Ekki má gera lítið þeirri orðræðu, enda var hún notuð  

með svipuðum hætti til þess að réttlæta valdbeitingu í Austur-Berlín árið 1953 og Posnan árið 

1956.38 Það má einnig benda á staðsetningu heilsíðugreinar eftir blaðamann Land og Folk, 

hins danska málgagns kommúnista á opnunni þar sem leiðarinn birtist undir fyrirsögninni: „Ef 

Rússar hefðu ekki verið kallaðir til hefði þetta aldrei gerzt“, þar sem farið er yfir atburðina í 

Ungverjalandi.39 Sú spurning vaknar hvort um var að ræða tilviljun eða skýra tilvísun til 

þeirrar nýju afstöðu sem blaðið var að tileinka sér? 

 

III. TÍMAMÓT EÐA TÆKIFÆRISMENNSKA? 

Skrif Þjóðviljans um uppreisnina í Ungverjalandi ollu talsverðum titringi meðal sósíalista. 

Sex íslenskir námsmenn í Austur-Þýskalandi komu saman um miðjan nóvember þar sem þeir 

samþykktu ályktun sem send var á miðstjórn Sósíalistaflokksins þar sem þeir gagnrýndu 

villandi og ófullnægjandi fréttaflutning Þjóðviljans af uppreisninni og yfirlýsingar 

ríkisstjórnarinnar um ástandið í Ungverjalandi. Það var mat námsmannanna að íhlutun 

Sovétríkjanna hefði verið þörf til þess að „hindra stofnun fasistaríkis,“ eins og það er orðað í 

ályktun þeirra.40 Hjalti Kristgeirsson, námsmaður í Búdapest, sem skrifað hafði um 

uppreisnina í Þjóðviljann, harmaði yfirlýsingu  miðstjórnar Alþýðubandalagsins um málið. 

Hann minnist ekki á leiðaraskrif blaðsins sem fordæmdi aðgerðir Sovétmanna í 

Ungverjalandi. Hjalti mátti þó sjálfur sæta gagnrýni Brynjólfs Bjarnasonar fyrir að hafa 

viðhaft „hnjóðsyrði“ um AVO, alræmdar öryggisveitir ungverska ríkisins, en slíkt væri ekki 

sæmandi ungum flokksmanni. Brynjólfur var auðvitað þungavigtarmaður innan 

Sósíalistaflokksins og fór ekki leynt með þá skoðun sína að rangt hefði verið að fordæma 

íhlutun Sovétmanna. Í grein í Rétti árið 1957 talar hann um „Ungverjalandsgaldurinn,“ og 

 
38 „Herlög í Austur-Berlín eftir óeirðir í fyrradag,“ Þjóðviljinn 19. júní 1956, 1; „Uppþotin í Poznan,“ Þjóðviljinn 

29. júní 1956, 12.  
39 „Ef Rússar hefðu ekki verið kallaðir til hefði þetta aldrei gerzt,“ Þjóðviljinn 7. nóvember 1956, 7. 
40 Árni Snævarr, „Flokkurinn og fyrirmyndarríkin,“ 130. 
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segir sitt mat hafa verið að fara varlega í dómum.41 Á þingi Sósíalistaflokksins árið 1960  

sakaði Brynjólfur svo félaga sína um hentistefnu í málinu. Hann lét einnig að því liggja að 

ályktunin hefði verið baráttuaðferð vegna innanlandsaðstæðna.42 Lúðvík Jósepsson gefur 

þeirri kenningu byr undir báða vængi að um málamiðlun hefði verið að ræða að 

Alþýðubandalagið gæfi út yfirlýsingu en Sósíalistaflokkurinn ekki.43 Einhver ókyrrð var á bak 

við tjöldin í baklandi flokksins en Einari Olgeirsson tókst, að eigin sögn, að koma í veg fyrir 

að miðstjórn Sósíalistaflokksins færi að fordæmi Alþýðubandalagsins og fordæmdi atburðina 

í Ungverjalandi.44 Í nýlegri bók Kjartans Ólafssonar Draumar og veruleiki lýsir Kjartan 

talsverðum átökum á flokkstjórnafundi í nóvember þar sem skáldið Jóhannes úr Kötlum deildi 

hart á hernað Rússa. Kjartan fullyrðir einnig að hrikt hafi í stoðum hollustunnar við Moskvu.45 

Hafi verið undiralda, braust hún ekki upp á yfirborðið nema að takmörkuðu leyti, þótt 

einhverjar úrsagnir hafi orðið úr flokknum og sumir jafnvel gengið af trúnni.46 Flokksdeildin á 

Húsavík virðist t.a.m. hafa sagt sig tímabundið úr Sósíalistaflokknum í mótmælaskyni.47 

Óskar Guðmundsson rithöfundur telur að ályktunin hafi verið tilraun til þess að halda 

andlitinu gagnvart kjósendum en hefði ekki falið í sér neina stefnubreytingu gagnvart 

Sovétríkjunum. Hann telur líka að gripið hafi verið til þagnar um Ungverjaland.48 Að 

framangreindu má sjá að megingagnrýnin virðist ekki nema að litlu leyti hafa beinst að 

Þjóðviljanum sem slíkum, a.m.k. ekki opinberlega þrátt fyrir fordæmalaus skrif hans og ádeilu 

á Sovétríkin. 

 Gagnrýnin á Sovétríkin hafði augljóslega þýðingu meðal sósíalista, snerti á viðkvæmri 

taug. Hvað þátt Þjóðviljans varðar telur Árni Bergmann fyrrverandi blaðamaður og ritstjóri 

blaðsins að með skrifunum hafi blaðið byrjað að móta þá afstöðu til Sovétríkjanna sem átti 

síðar eftir að einkenna blaðið. Því hafi verið hafnað að Sovétríkin fengju að flytja út sitt 

valdakerfi með hervaldi eins og þeir gerðu í Ungverjalandi. Menn hafi í kjölfar leyniræðunnar 

farið að spyrja sig hvaða kröfur eigi að gera til sósíalískra ríkja og byrjað að efast um 

valdakerfið yfir höfuð. Árni bendir einnig á áhersluna á þjóðfrelsi sem hafi verið rauði 

þráðurinn í leiðaraskrifum Þjóðviljans í gegnum tíðina.49 Valur Ingimundarson sagnfræðingur 

gerir minna úr gildi leiðaraskrifanna og segir að með gagnrýni sinni á innrásina hefði blaðið 

 
41 Brynjólfur Bjarnason, „Gelgjuskeið nýrra þjóðfélagshátta“,  112. 
42 Árni Snævarr, „Flokkurinn og fyrirmyndarríkin,“ 129, 132. 
43 Óskar Guðmundsson, Alþýðubandalagið-Átakasaga, 76. 
44 Valur Ingimundarson, Í eldlínu kalda stríðsins, 336. 
45 Kjartan Ólafsson, Draumar og veruleiki, 403. 
46 Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Íslenskir kommúnistar 1918–1998, 326. 
47 Kjartan Ólafsson, Draumar og veruleiki, 404. 
48 Óskar Guðmundsson, Alþýðubandalagið – Átakasaga, 75, 77. 
49 Árni Bergmann, Blaðið okkar, 53. 
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einungis gert hlé á lofgjörð sinni um austantjaldslöndin, ekki fordæmt hana og lagt áherslu á 

þátt „afturhaldssinna“ og „erlendra agenta“ í Ungverjalandi.50 Lengst gengur Árni Snævarr 

sagnfræðingur í að hafna því  að leiðaraskrifin 6. nóvember hafi markað eins mikil tímamót 

eins Árni Bergmann hefur viljað vera láta. Hann bendir á að jafnvel þó að leiðarahöfundurinn 

hafi ausið skömmum yfir Sovétríkin hafi hann ekki á nokkurn hátt tekið afstöðu með 

uppreisnarmönnum í Ungverjalandi.51  Lofgjörð Þjóðviljans um Sovétríkin hélt vissulega 

áfram og hléið stóð ekki lengi. Í leiðara Þjóðviljans 7. nóvember er að finna mikla lofgjörð 

um rússnesku byltinguna, framþróun sósíalismans og hið sovéska þjóðskipulag. Í leiðaranum 

er hins vegar líka ósk um að hverri þjóð megi auðnast að feta þá leið til sósíalismans sem þær 

sjálfar kjósi og með friðsamlegum hætti og að herseta og hernaður hverfi.52 

Í leiðaraskrifum blaðsins frá 27. október virðist gerður skýr greinarmunur á réttmætri 

uppreisn almennings sem hafi krafist breytinga og þeirra gagnbyltingarafla sem hafi nýtt sér 

ástandið. Þar er líka minnst á íhlutun Rauða hersins sem örþrifaráðs. Jafnframt segir í þeim 

leiðara: „Kunnugum ber saman um að alþýða manna í þessum löndum sé ekki að mótmæla 

sósíalismanum og framkvæmd hans, heldur starfsaðferðum og stórfelldum mistökum sem nú 

hafa leitt til hinna afdrifaríkustu atburða.“53 Ekki er annað hægt að lesa út úr leiðaranum en að 

leiðarahöfundur taki sér stöðu með almenningi, enda ber allur leiðarinn merki gagnrýni á 

gamla stjórnarhætti og flokksforkólfa sem misst hafi tengslin við alþýðuna. Í leiðaranum 6. 

nóvember þar sem gagnrýnin er sett fram er árréttað að hinir hörmulegu atburðir í 

Ungverjalandi stafi af alvarlegum mistökum í stjórnarfari og að uppreisn alþýðu manna hafi 

verið gegn ríkisvaldi sem hafi gerst sekt um stórfellda pólitíska glæpi og alvarleg mistök í 

efnahagsmálum. Jafnframt er viðurkennt að sú ákvörðun að kalla til sovéskar hersveitir hafi 

hleypt öllu í bál og brand.54  

 Hvort leiðarahöfundur grípi til kunnuglegrar orðræðu kalda stríðsins um ábyrgð 

erlendra ríkja á ástandinu í Ungverjalandi og tilrauna afturhaldsafla til þess að nýta sér dregur 

ekki  úr mikilvægi þeirrar staðreyndar að þarna er Þjóðviljinn að setja fram harða gagnrýni á 

framgöngu Sovétríkjanna sem hefði verið óhugsandi áður fyrr. Þessi orðræða blaðsins 

endurspeglar ákveðið sjónarhorn. Eins og Roger Fowler hefur bent á í greiningu sinni á 

tengslum orðræðu og hugmyndafræði getur slíkt sjónarhorn mótast af tiltekinni 

 
50 Valur Ingimundarson, Í eldlínu kalda stríðsins, 336. 
51 Árni Snævarr, „Flokkurinn og fyrirmyndarríkin,“ 126. 
52 „Fram til sósíalisma,“ Þjóðviljinn 7. nóvember 1956, 6. 
53 „Atburðirnir í Póllandi og Ungverjalandi,“ Þjóðviljinn 27. október 1956, 6. 
54 „Hörmulegir atburðir,“ Þjóðviljinn 6. nóvember 1956, 6. 
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„hugmyndafræðilega afstöðu“ og „hagsmunum“ sem allur texti mótist af. 55  Þjóðviljinn er 

með öðrum orðum að marka sér ný spor eins og Árni Bergmann bendir réttilega á. Hinir 

sósíalísku pennar blaðsins gera það auðvitað á sínum forsendum, en ekki á forsendum 

orðræðu pólitískra andstæðinga. Þeir eru fyrst og fremst að tala inn í hóp félaga sinna sem litu 

á Sovétríkin sem óskeikul og setja fram gagnrýni sína í anda þeirra sjálfsskoðunar sem 

sovéski móðurflokkurinn hafði sjálfur staðið fyrir í kjölfar 20. flokksþingsins og vísa til 

kennivalds hans. Þetta verður að hafa í huga þegar orðræða Þjóðviljans er skoðuð. Til hvaða 

kennivalds er horf til? Hvað telst viðurkennd orðræða innan þess félagslega hóps sem 

sósíalistar tilheyrðu og gerðu að sínum eigin leikreglum? Þetta er, eins og Darren Kelsey 

hefur bent á, hinn félagslegi og stjórnmálalegi veruleiki sem fjölmiðar búa við. Að taka upp 

viðlíka gagnrýni árið 1953 í kjölfar uppþotanna í Berlín virðist í þessu ljósi hafa verið 

óhugsandi og til þess fallið að skapa verulegt vantraust í garð blaðsins og ritstjóra þess. Vægi 

Þjóðviljans sem vettvangur til þess að skoða innlend málefni sem og erlend með gleraugum 

marxískra kenninga og boða ákveðna heimsmynd eða lífssýn hefði beðið hnekki í ljósi þess 

félagslega veruleika sem lesendur blaðsins tilheyrðu. Afneitun, þöggun og þagnarsamsæri var 

hluti af þessum viðurkenndu leikreglum sósíalista og á þeim byggði m.a. samheldni þeirra. 

Það gerði þeim líka auðveldara að afskrifa augljós sannindi sem lygi þeirra sem stóðu utan 

þessa samfélags.56  

Þegar þessi breytta orðræða Þjóðviljans er metin eru skilaboðin út á við ekki síður 

mikilvæg en þau sem lúta að forgangsröðun í áherslum blaðsins og sósíalista almennt,  

baráttuaðferðum og trúverðugleika. Síðast en ekki síst ber að líta á skrif Þjóðviljans í 

sögulegu ljósi þegar metið er hvort um tímamót hafi verið að ræða og hve mikilvæg þau voru. 

Fyrst ber að líta til þess að Þjóðviljinn var stofnaður sem málgagn kommúnista á Íslandi sem 

talaði máli Sovétríkjanna gagnrýnislaust og fylgdi óhikað straumum og stefnum þaðan. Vert 

er að rifja upp í þessu samhengi Moskvuréttarhöldin,  griðarsáttmála Hitlers og Stalíns og hina 

mjög svo óvinsælu innrás Rauða hersins inn í Finnland, valdarán kommúnista í Austur-

Evrópu eftir lok síðari heimstyrjaldarinnar og hreinsanirnar sem sigldu í kjölfarið. Að 

Þjóðviljinn skuli hafa tekið upp gagnrýni á Sovétríkin í kjölfar íhlutunar þeirra í Ungverjaland 

verða að teljast tímamót í ljósi fyrri skrifa og stefnu. Í þessu fólst ekki að blaðið væri komið í 

andstöðu við Sovétríkin eða forustuhlutverk þess meðal sósíalista. Þjóðviljinn hélt áfram að 

fjalla um landið með lofsamlegum hætti, en var með skrifum sínum tilbúið að tileinka sér 

 
55 Robert Fowler,  Language in the news: Discourse and Ideology in the Press, 10. 
56 Von Münchow, „Theoretical and Methodological Challenges in Indentifying Meaningful Absences in 

Discourse,“ 224, 226, 233;:  Darren Kelsey, „Journalism and critical discourse studies,“ 511–514. 
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meira sjálfstæði og láta innlenda flokkshagsmuni vega þyngra en blinda fylgni við óvinsælar 

aðgerðir Sovétríkjanna í einstökum málum eins og raunin hafði verið fram til þessa. 

Ekki kom til vopnaðrar íhlutunar Sovétmanna næstu árin og því reyndi ekki mikið á 

Þjóðviljann að fylgja eftir stefnubreytingu sinni í málefnum Sovétríkjanna.   

Næsta íhlutun Sovétríkjanna átti sér stað 20. ágúst 1968 þegar hersveitir 

Varsjárbandalagsins réðust inn í Tékkóslóvakíu til þess að binda enda umbótatilraunir 

þarlendra kommúnista. Þjóðviljinn og Sósíalistaflokkurinn voru að þessu sinni samstíga í 

fordæmingu sinni á innrás Sovétmanna í landið. Þjóðviljinn birti forsíðuviðtal við Einar 

Olgeirsson formann flokksins 22. ágúst þar sem hann kallaði aðgerðir Sovétmanna „ægileg 

mistök“ og sagði það skyldu hvers sósíalísks flokks að standa með Tékkum og Slóvökum og 

kommúnistaflokki landsins.57 Í stað leiðara þann dag var birt ályktun frá framkvæmdarnefnd 

Sósíalistaflokksins undir fyrirsögninni: „Innrásin í Tékkóslóvakíu.“ Farið er hörðum orðum 

um ofbeldið gegn löglegum stjórnvöldum í landinu og lýst yfir stuðningi við Tékka, Slóvaka 

og forystumenn þeirra.  Að öðru leyti er ályktun Sósíalistaflokksins eins og endurómur af 

leiðaraskrifum Þjóðviljans frá 1956 þar sem lögð er áhersla á sjálfsákvörðunarrétt þjóða og 

hættuna af hernaðarbandalögum stórveldanna og hvernig Íslendingar geti styrkt málstað þeirra 

þjóða sem búi við valdbeitingu erlendra aðila með því að hafna sjálfir herstöðvum.58 Næsta 

dag birti Þjóðviljinn mótmælasamþykkt framkvæmdastjórnar Alþýðubandalagsins sem segir 

að með níðingslegri og tilefnislausri innrásinni hafi helstu hugsjónir þjóðfrelsis, sósíalisma og 

alþjóðahyggju hafi verið troðnar í svaðið.59 Nokkrum mánuðum síðar var skorið á formleg 

stjórnmálasamskipti við Sovétríkin og fylgiríki þeirra í Austur-Evrópu með ályktun sem 

verður þó að teljast meira táknræn í ljósi þess að persónuleg samskipti héldu áfram.60 Leiðari 

dagsins er helgaður atburðunum í Tékkóslóvakíu. Þar segir m.a. að sósíalistar um allan heim 

fordæmi innrásina og Tékkar og Slóvakar sagðir eiga stuðning þeirra vísan. Innrásarríkin eru  

sögð vera „yfirgangsöfl“ og aðgerðir þeirra tilræði við baráttu sósíalista fyrir sósíalisma og 

þjóðfrelsi sem hafi átt velgengni að fagna á undanförnum árum á meðan heimsvaldastefnan 

hafi látið undan síga. Leiðarahöfundurinn, Magnús Kjartansson ritstjóri, segir um þátt 

Sovétríkjanna: „Þannig hafa Sovétríkin fært Bandaríkjunum og NATO afmælisgjöf á tuttugu 

ára afmæli Atlanzhafsbandalagsins, sem án efa verður reynt að nota til þess að magna kaldan 

hatursáróður gegn öllum framfarasinnuðum öflum.“ Líkt og í Ungverjalandsmálinu dregur 

 
57 „Á sér enga stoð í hugsjónum sósíalismans,“ Þjóðviljinn 22. ágúst 1968, 1. 
58 „Innrásin í Tékkóslóvakíu,“ Þjóðviljinn 22. ágúst 1968, 1, 4. 
59 „Mótmælasamþykkt Alþýðubandalagsins: Helgustu hugsjónir þjóðfrelsis, sósíalisma og alþjóðahyggju troðnar 

í svaðið,“ Þjóðviljinn 23. ágúst 1968, 1.  
60 Kjartan Ólafsson, „Straumhvörf,“ 131–132; Árni Snævarr, „Flokkurinn og fyrirmyndarríkin,“ 207–209. 
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leiðarahöfundur þá ályktun að eini raunsanni stuðningurinn við Tékkóslóvakíu felist í 

baráttunni gegn hernaðarbandalögum og stórveldahagsmunum.61  

Næstu daga eftir innrásina í Tékkóslóvakíu  skylmaðist Þjóðviljinn við Morgunblaðið, 

og varðist ásökunum um samábyrgð með Sovétríkjum líkt og svo oft áður. „Á þeirri stundu er 

hersveitir kommúnistaríkjanna ryðjast inn í Tékkóslóvakíu, minnumst við þjóðarmorðsins í 

Ungverjalandi 1956…,“ sagði m.a. í Morgunblaðinu auk þess sem íslenskir sósíalistar voru 

sakaðir um að verja „hvert glæpaverk kommúnistaforingjanna.“62  Á móti greip Þjóðviljinn til 

kunnuglegra hugrenningartengsla við nasista.63 Annars er almennur samanburður á 

viðbrögðum Þjóðviljans við þessum tveimur atburðum erfiður. Ástandið og tíðarandinn árið 

1968 var auðvitað allt annar heldur en árið 1956 þegar uppreisnin í Ungverjalandi átti sér stað. 

En í grunninn eru líkindin mikil í leiðaraskrifum blaðsins um atburðina tvo. Sovétríkin eru 

fordæmd í báðum tilvikum, andstaðan við hernaðarbandalög áréttuð sem og stuðningur við 

þjóðfrelsi og frelsi smáríkja til þess að feta sína eigin leiðir. Hnýtt er í Atlantshafsbandalagið 

og aðildarríki þess og þau sögð munu nýta sér atburðina sér til framdráttar og tekist á við 

pólitíska andstæðinga á sömu forsendum. Sá er helsti munurinn að landvinningamenn og 

stríðssinnar auðvaldsríkjanna eru ekki sagðir bera ábyrgð á örlögum Tékkóslóvakíu eins og  

raunin var með Ungverjaland.64 Ef litið er til orðræðugreiningar horfa málin aðeins öðruvísi 

við og sjá má ákveðna samfellu frá Ungverjalandsmálinu í orðræðunni. Hún hefur líka fest sig 

í sessi og öðlast viðurkenningu, þó að í allri umfjöllun, fréttamati og fréttaskrifum um 

Tékkóslóvakíu 1968 sé Þjóðviljinn mun ákveðnari og afdráttarlausari. Orðræðan sem er 

notuð, sú hugmynd að gagnrýnin á Sovétríkin sé ekki aðeins eðlileg, heldur æskileg við 

ákveðnar aðstæður hefur fest sig í sessi. Það að forystumenn sósíalista, sem drógu lappirnar í 

tengslum við uppreisnina í Ungverjalandi og beittu þöggun, taki þessa nálgun upp er líka 

athyglisvert. Þó rétt sé að líta til breyttra aðstæðna í samfélaginu og heiminum verður ekki 

litið framhjá fordæminu og þeirri braut sem áður hafði verið rudd. Viðamikill og opinskár 

fréttaflutningur Þjóðviljans af innrásinni í Tékkóslóvakíu, sem og leiðaraskrif, þar sem ekki er 

reynt að hlífa Sovétríkjunum, er þáttur sem virðist helst greina á milli þess máls og 

uppreisnarinnar í Ungverjalandi. 

Þegar horft er til Ungverjalandsmálsins er mikilvægt að spyrja af hverju Þjóðviljinn 

tók þau skref að hafa uppi gagnrýni á Sovétríkin. Var eitthvað sem knúði sérstaklega á um 

það? Fyrst verðum við að líta til sérstakra hagsmuna sósíalista af málinu. Valur 

 
61 „Dæmt til að mistakast,“ Þjóðviljinn 23. ágúst 1968, 4.  
62 „Glæpur,“ Morgunblaðið 22. ágúst 1968, 16. 
63 „Tékkóslóvakía – þá og nú,“ Þjóðviljinn 24. ágúst 1968, 4. 
64 „Hörmulegir atburðir,“ Þjóðviljinn 6. nóvember 1956, 6.  



18 

 

Ingimundarson bendir á að andúð Íslendinga á framferði Sovétmanna í Ungverjalandi hafi 

komið sér illa fyrir íslenska sósíalista sem hafi átt í vök að verjast.65  Árni Snævarr segir að 

sósíalistum hafi verið nauðugur einn kostur að samþykkja yfirlýsingu Alþýðubandalagsins 

vegna kosningabandalagsins við Hannibal Valdimarsson, sem aðeins var nokkurra mánaða 

gamalt.66 Sósíalistar og kommúnistar voru hins vegar vanir margvíslegu mótlæti og verið 

færir um að standa það af sér. Rúmlega 19% fylgi í kosningunum 1956 verður að teljast góður 

árangur fyrir norrænan vinstriflokk yst á jaðri stjórnmálamanna. Kosningaúrslitin þýddu að 

Alþýðubandalagið var orðið að öðrum stærsta flokki landsins atkvæðislega séð, þó að 

kjördæmaskipanin hafi aðeins fært bandalaginu átta þingsæti.67  

Það má leiða líkur að því að mismunandi sjónarmið hafi verið uppi um 

Ungverjalandsmálið innan Alþýðubandalagsins á milli sósíalista og þeirra jafnaðarmanna sem 

áttu rætur að rekja til Alþýðuflokksins og báru ekki sömu taugar til Sovétríkjanna. Hins vegar 

er ekki að finna neinar heimildir um að sá ágreiningur, ef einhver var, hafi ratað upp 

yfirborðið eða að Hannibalsfylkingin hafi sett samstarfsmönnum sínum einhverja afarkosti.  

Gera má ráð fyrir að menn hafi verið vel meðvitaðir um að samstarfið innan 

Alþýðubandalagsins krefðist málamiðlana. ASÍ undir forystu Hannibals neitaði t.d. að taka 

þátt í 5 mínútna vinnustöðvun að undirlagi Alþjóðsambands frjálsra verkalýðsfélaga til þess 

að sýna ungversku þjóðinni samúð undir því yfirskyni að slíkt væri ekki framkvæmanlegt. 

Það má velta upp þeirri spurningu hvort það hafi verið dæmi um eina slíka málamiðlun.68 

Opinberalega virtust leiðtogar, þingmenn og fulltrúar í miðstjórn Alþýðubandalagsins a.m.k. 

samstíga í Ungverjalandsmálinu.  

Sú ályktun sem draga má er að það hafi einfaldlega verið of mikið í húfi fyrir sósíalista 

og að forystumenn þeirra hafi metið stöðuna svo að fórna yrði minni hagsmunum fyrir meiri. 

En hverjir voru þá helstu hagsmunir sósíalista og að hvaða leyti var staða þeirra önnur heldur 

en áður? Það sem skiptir mestu máli í þessu samhengi er að þeir sátu í ríkisstjórn og í aðstöðu 

til þess að vinna að tveimur veigamiklum stefnumálum sínum, annars vegar brottför 

Bandaríkjahers frá landinu og hins vegar aukinni efnahagslegri samvinnu við Sovétríkin. Þau 

áhersluatriði höfðu fengið blessun Sovétmanna og síðara atriðið talið það mikilvægt í augum 

þeirra að sósíalistar áttu ekki að fórna ríkisstjórnarsamstarfinu fengist brottför hersins ekki í 

gegn.69 Erfitt er að segja með nokkurri vissu um hvað hefði gerst hefðu ráðherrar og 

 
65 Valur Ingimundarson, Í eldlínu kalda stríðsins, 337. 
66 Árni Snævarr, „Flokkurinn og fyrirmyndarríkin,“ 126. 
67 „Umbótaflokkarnir sigruðu í kosningunum en náðu ekki hreinum meirihluta,“  Dagur 28. júní 1956, 1. 
68 „Fimm mínútna vinnustöðvun í dag,“ Morgunblaðið 8. nóvember 1956, 16. 
69 Jón Ólafsson, Kæru félagar – Íslenskir sósíalistar og Sovétríkin 1920-1960, 217, 221. 
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þingmenn Alþýðubandalagsins kosið að standa utan við ályktun ríkisstjórnar Íslands þar sem 

lýst var yfir samúð með Ungverjum og innrás Sovétmanna fordæmd. Hugsanlega hefði það 

ekki varðað við stjórnarslit, en það hefði veikt ímynd ríkisstjórnarinnar út á við og rofið 

samstöðu hennar inn á við. Samstarfsflokkar Alþýðubandalagsins, Framsóknarflokkur og 

Alþýðuflokkur máttu þola harðar árásir vegna samvinnu sinnar við sósíalista og flokksblöð 

þeirra voru líka mjög harðorð í garð sósíalista og Þjóðviljans. Hefði Alþýðubandalagið og 

hinn sósíalíski armur þess ætlað sér að standa fyrir hjásetu í málefnum Ungverjalands hefði 

það ollið Framsóknarflokknum og Alþýðuflokknum frekari vandkvæðum og mögulega leitt til 

alvarlegra bresta stjórnarsamstarfinu og hótana um stjórnarslit. Í þeirri stöðu má velta fyrir sér 

hvort  Alþýðubandalagið hefði haldið velli eða klofnað þar sem þrír þingmenn „Hannibalista“ 

hefðu dugað stjórninni til þess að halda sjó. Stofnun sterks verkalýðsflokks á Íslandi sem 

hefði samúð með Sovétríkjunum var eitthvað sem miðstjórn sovéska kommúnistaflokksins 

var áhugasöm um og hafði lýst yfir stuðningi við. Skipbrot samfylkingarstefnunnar hefði án 

efa mælst illa fyrir í Moskvu.70  Sósíalista hefði mögulega beðið svipuð einangrun og 

eyðimerkurganga um íslensk stjórnmál eins og hlaust af „Finnagaldrinum“ eftir innrás 

Sovétmanna í Finnland. Áhrifaleysi þeirra hefði þess utan með engum hætti gagnast 

Sovétríkjunum.  

 Mikilvægt er að velta upp þeirri spurningu hvort Þjóðviljinn hefði tekið upp gagnrýni 

á afskipti Sovétríkjanna í Ungverjalandi hefðu sósíalistar verið utan stjórnar, annað hvort í 

stjórnarandstöðu eða verið í þeirri stöðu að veita ríkisstjórninni hlutleysi. Hefði verið hvati til 

þess að ganga eins langt í gagnrýninni á Sovétríkin og stjórnkerfið í Austur-Evrópu eins og 

raun bar vitni? Vitaskuld er ekkert er ekkert einhlítt svar við þeirri spurningu, en margt bendir 

til þess að þeir hefðu gert það. Fyrir utan að fylkja sér að baki þeim hagsmunum sem áður 

hefur verið lýst, þá skipti gagnrýnin á Sovétríkin Þjóðviljann máli upp á trúverðugleika og 

baráttuaðferðir. Blaðið hafði árum saman unnið gegn veru bandarísks herafla á Íslandi og 

talað jöfnum höndum um hernám og erlenda hersetu í því samhengi, lagt áherslu á hlutleysi 

landsins og sjálfsákvörðunarrétt.  

Þegar loksins hyllti undir möguleikann á að ná því fram efldu viðsjárnar í alþjóðamálum 

enn á ný málstað þeirra sem börðust sem harðast fyrir áframhaldandi veru hersins á Íslandi. 

„Þjóðviljinn hefur ævinlega túlkað þá skoðun að hver þjóð eigi rétt til að búa í landi sínu ein 

og frjáls án nokkurrar erlendrar hersetu. Þjóðviljinn hefur haldið því fram að afnám allrar 

hersetu í öllum löndum væri ein mikilvægasta ráðstöfunin til þess að tryggja frið í 

 
70 Jón Ólafsson, Kæru félagar, 222. 
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heiminum.“71 Hvernig gat Þjóðviljinn með góðu móti, við þær aðstæður, varið sovéska 

íhlutun í Ungverjalandi þar sem  stjórnvöld höfðu lýst yfir vilja til þess að erlendur her hyrfi 

úr landinu, að landið yrði hlutlaust og stæði utan hernaðarbandalaga? Enn og aftur snerist 

þetta um pólitíska hagsmuni og forgangsröðun í áherslum. Spurningin var hvort viðhalda átti 

hugmyndafræðilegum hreinleika með opinberum stuðningi við aðgerðir Sovétmanna, og 

staðfesta þar með að blaðið væri ekki annað en málpípa Sovétríkjanna í blíðu og stríðu eða 

sýna fram á sjálfstæða stefnu með trúverðugleika að leiðarljósi. Með öðrum orðum hvernig 

ætlaði blaðið að vera samkvæmt sjálfu sér og sýna að í skrifum sínum tæki það eingöngu mið 

af íslenskum aðstæðum og hagsmunum þar sem  brottför hersins var hluti af áframhaldandi  

sjálfstæðisbaráttu landsins. Gagnrýni á Sovétríkin og sú orðræða sem henni fylgdi opnaði 

þannig fyrir blaðinu margvíslega möguleika og mótaði baráttuaðferðir þess í 

Ungverjalandsmálinu og stuðlaði að auknum trúverðugleika í baráttunni fyrir brottför hersins. 

 

IV. BARÁTTUAÐFERÐIR ÞJÓÐVILJANS Í KJÖLFAR GAGNRÝNINNAR  

Þjóðviljinn og sósíalistar höfðu lengi mátt sætta ámælum pólitískra andstæðinga fyrir tengsl 

sín við Sovétríkin og vörn fyrir málstað þeirra og Ungverjalandsmálið reyndist þeim vissulega 

erfitt ekki síst í ljósi neikvæðs almenningsálits. Gagnrýni Þjóðviljans á framferði Sovétmanna 

veitti þeim hins vegar  frelsi til þess að snúa vörn í sókn og benda á veikleika í málflutningi 

andstæðinga sinna, tvískinnung og vafasöm hagsmunatengsl. Þetta átti einkanlega við um 

Sjálfstæðismenn og Morgunblaðið. Þjóðviljinn tók upp nýjar baráttuaðferðir á síðum blaðsins. 

Ein aðferðin var að geta borið saman örlög Íslands og Ungverjalands, m.ö.o. lagt veru sovéska 

hersins í Ungverjalandi að jöfnu við hersetu bandarísks hers á Íslandi. Þjóðviljinn beitti þeirri 

röksemdarfærslu að þeir sem styddu bandarískt hernám á Íslandi væru jafnframt að styðja 

erlenda hersetu í öðrum löndum.72 Herseta væri þannig sjálfstætt fyrirbrigði, burt séð hver ætti 

í hlut. Þarna gerði Þjóðviljinn tilraun til þess að draga nýjar víglínur þar sem „svartasta 

íhaldið“ á Íslandi, áköfustu stuðningsmenn Bandaríkjanna voru settir í sama flokk og með 

Sovétríkjunum á meðan andstæðingar hvers konar hersetu skipuðu sér í annan. Þarna var nýr 

tónn sleginn sem Þjóðviljinn notaði ítrekað í leiðaraskrifum sínum og varð raunar leiðarstef 

eftir því sem Ungverjalandsmálinu vatt fram og hik kom á samstarfsflokkanna varðandi 

brottför Bandaríkjahers: „En þeir sem vilja ríghalda í her á Íslandi og þykjast jafnframt 

 
71 „Hverjir vilja hersetu,“ Þjóðviljinn 28. október 1956, 6. 
72 „Hverjir vilja hersetu,“ Þjóðviljinn 28. október 1956, 6. 
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fordæma sovézka hersetu í Ungverjalandi eru yfirdrepsmenn og hræsnarar sem hljóta að vekja 

ógeð hjá hverjum heilbrigðum manni.“73  

Leiðarahöfundur Þjóðviljans vék ekki einu orði að íhlutun Sovétríkjanna í 

Ungverjalandi eða því að Rauði herinn stæði í blóðugum bardögum við Ungverja, sem gæti 

flokkast sem „þöggun.“  Vera sovéskra hersveita í landinu var gert að meginatriðinu líkt og 

vera bandarískra hersveita á Íslandi. Á sama hátt og Erno Gerö, fyrrverandi leiðtogi 

Ungverjalands, óskaði eftir aðstoð Sovétmanna, þá ýjar Þjóðviljinn að því að slíkt sé einmitt 

hlutverk Bandaríkjahers á Íslandi,  að vera beitt af Sjálfstæðismönnum, þegar þykir helst 

henta. Blaðið nefnir sérstaklega Bjarna Benediktsson í því samhengi og vísar í orð hans um að 

veikt ríkisvald á Íslandi kallaði á að vörnum landsins væri sinnt, skoðanir sem hann viðraði 

m.a. í nýársávarpi árið 1952.74 Þegar árið 1944 hafði Hermann Jónasson sem formaður 

Framsóknarflokksins sett fram hugmynd að stofna 1000 manna þjóðvarðlið til að mæta 

mögulegri hættu. Að rifja upp þau orð Hermanns hefur eflaust ekki hentað Þjóðviljanum í 

ljósi þess að hann var nú bandamaður þeirra í ríkisstjórn og forsætisráðherra hennar.75  

Samanburður á Rauða hernum og þeim bandaríska kann að virðast fjarstæðukenndur við 

fyrstu sýn. Sá möguleiki var til staðar að til þess gæti komið að bandarískum her yrði beitt á 

Íslandi en þær hugmyndir höfðu verið ræddar meðal annars af yfirmönnum í bandaríska 

hernum sem svar við mögulegu valdaráni sósíalista.76 Jafnframt var til staðar ótti um sovéska 

innrás sem Bandaríkjamenn áætluðu að svara þyrfti með 80.000 manna herliði.77  

 Annar þráður í leiðurum Þjóðviljans var að tengja Sjálfstæðismenn almennt við 

ofbeldi og valdbeitingu. Mótmæli þeirra fyrir framan sovéska sendiráðið í tilefni af afmæli 

rússnesku byltingarinnar 7. nóvember leiddi til árekstra milli mótmælenda og sumra þeirra 

sósíalista sem sóttu veisluhöldin og gáfu tilefni til að úthrópa Sjálfstæðismenn sem 

ofbeldismenn ekki síður en að fordæma þá fyrir yfirmáta hræsni í mótmælum sínum yfir 

„þeim hörmulegu atburðum sem hafa verið að gerast í Ungverjalandi…“ eins og það er orðað. 

Leiðarahöfundur sakar forustumenn íhaldsins einnig um „að standa eftir sem „opinberir 

dýrkendur ofbeldis og valdbeitingar“ frammi fyrir öllum landslýð.“ Blaðið er í raun að segja 

að öll mótmæli gegn sovésku hervaldi í Ungverjalandi, sem Sjálfstæðismenn, „íhaldið“ hafi 

haldið uppi sé merkingarlaust vegna atburðanna fyrir framan sendiráðið. Til frekari 

áhersluauka minnir blaðið á atburðina á Austurvelli 30. mars 1949, „þegar dreggjum 

 
73 „Vei yður, þér hræsnarar,“ Þjóðviljinn 4. nóvember 1956, 6. 
74 „Hverjir vilja hersetu,“ Þjóðviljinn 28. október 1956,6. „Áramót,“ Morgunblaðið 31.desember 1952, 9. 
75 Guðni Th. Jóhannesson, Óvinir ríkisins, 140–141. 
76 Valur Ingimundarson, „Framkvæmd varnarsamnings Íslands og Bandaríkjanna. Útvistun hervarna og túlkanir 

á fullveldi,“ 265–266.  
77 Guðni Th. Jóhannesson, Óvinir ríkisins, 59. 
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Sjálfstæðisflokksins var stefnt gegn friðsömum almenningi sem kominn var á Austurvöll til 

að mótmæla afsali íslenzkra landsréttinda og fyrirhuguðu hernámi.“78 Sósíalistar voru sjálfir 

ekki ókunnir ofbeldi, eins og Þór Whithead bendir á í tengslum við fyrri Gúttóslaginn: 

„Kommúnistar hneigðust til þess að beita hér ofbeldi ekki aðeins í orði heldur einnig í 

verki....“ Þór vitnar í Einar Olgeirsson sem taldi: „að komið væri að úrslitahríðinni milli 

kapítalismans og sósíalismans.“79  

Nær í tíma voru mótmælin gegn Keflavíkursamningunum árið 1946 þegar 200 manns 

réðust inn í sal Sjálfstæðisflokksins við Austurvöll og gerðu þar aðsúg að fundarmönnum og 

réðust því næst með barsmíðum að leiðtogum Sjálfstæðisflokksins þeim Ólafi Thors, Bjarna 

Benediktssyni og Gunnari Thoroddsen.80 Það er því ekki víst að allir hafi verið tilbúnir að 

fallast á röksemdarfærslu Þjóðviljans um dýrkun Sjálfstæðismanna á ofbeldi eða þeirri mynd 

sem dregin var af sósíalistum sem friðelskandi fórnarlömbum þeirra, jafnvel þó að hinir 

umdeildu atburðir 30. mars 1949 og árekstrarnir sem þeim fylgdu hafi verið notaðir sem 

sönnun um hið gagnstæða af hálfu Þjóðviljans líkt og atburðirnir fyrir framan sendiráðið. 

Orðræðan er gott dæmi um hvernig blaðið reynir að snúa óþægilegri gagnrýni sér í hag og 

sækja fram gegn andstæðingum sínum. Málið var verulega snúið fyrir Þjóðviljann og 

sósíalista, enda umdeilt að svo stuttu eftir innrás Sovétmanna í Ungverjaland þæðu þeir boð í 

sendiráð þeirra í tilefni byltingarafmælisins. 

 Hægt er að túlka þátttöku valinkunna sósíalista, þar á meðal annars Magnúsar 

Kjartanssonar ritstjóra Þjóðviljans, í afmælisfögnuðinum sem stuðningsyfirlýsingu við 

hernaðaríhlutun Sovétmanna í Ungverjalandi? Hefði tilefnið verið það að fagna „árangri“ 

sovéska hersins í hernaðaraðgerðum sínum, þá væri svarið við spurningunni tvímælalaust 

jákvætt. Móttakan var hins vegar haldin til þess að fagna rússnesku byltingunni sem var 

grundvöllurinn að stofnun Sovétríkjanna og árangri sósíalískra hugsjóna á heimssviðinu. Hún 

var jafnframt staðfesting á forystuhlutverki landsins í heimshreyfingu kommúnista. Í hugum 

íslenskra sósíalista hafa einstakar athafnir Sovétmanna innan viðurkennds áhrifasvæðis síns 

væntanlega  ekki réttlætt fullan viðskilnað eða afneitun á því forystuhlutverki, eins og raunin 

varð innan raða ýmissa systurflokka, m.a. þess danska sem leiddi til klofnings innan hans.  

Sósíalistar sjálfir höfðu blásið af hefðbundin vegleg hátíðarhöld á Borginni, þótt hljótt færi, 

sem án efa hefði valdið meiri usla meðal almennings í ljósi atburðarásarinnar í Ungverjalandi 

og almennrar samúðar Íslendinga með málstað Ungverja. MÍR (Menningarfélag Íslands og 

 
78 „Aðdáendur ofbeldis og siðleysis,“ Þjóðviljinn 9 .nóvember 1956, 6. 
79 Þór Whitehead, Sovét Ísland óskalandið, 136. 
80 Þór Whitehead, Sovét-Ísland, óskalandið, 412. 
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Ráðstjórnarríkjanna) stóð að fyrirhugaðri dagskrá og hún hafði verið auglýst í Þjóðviljanum.81  

Formaður MÍR á þeim tíma var Halldór Laxness rithöfundur sem var einn þeirra sem sótti 

veisluna í sendiráðinu. Hinn 7. nóvember birtist eftir hann lofræða um rússnesku byltinguna 

og Sovétríkin sem þó lýkur með fordæmingu á vopnaðri íhlutun í innanríkismál annarra ríkja. 

Hann tengir jafnframt saman örlög Ísland og Ungverjalands, báðar smáar og hersetnar þjóðir: 

„Ef ég gæti sætt mig við þá atburði sem gerst hafa á Úngverjalandi síðustu daga, gæti ég 

aldrei framar leyft mér að mæla orð í gegn aðförum erlendra herja í framandi löndum….“82  

Þarna kemur Halldór inn á grundvallarspurninguna um trúverðugleika íslenskra sósíalista og 

baráttu þeirra fyrir brottför bandarískra hersveita frá Íslandi sem myndi bíða hnekki ef þeir 

samþykktu ofbeldið í Ungverjalandi.  

 Ekki er hægt að segja að Þjóðviljanum hafi tekist vel upp í málflutningi sínum í 

tengslum við byltingarafmælið. Blaðið reiddi fullhátt til höggs í að reyna að afhjúpa 

andstæðingana sem hræsnara og ofbeldismenn í ljósi sögu sósíalista í þeim efnum. Orðræðan, 

efnistök og framsetning einkennast af ofsa og geðshræringu og augljóst er að mótmælin hafa 

snert viðkvæma taug. „Óður Heimdallarskríll,“ „stormsveitir,“ „nazistaklíkan í 

Sjálfstæðisflokknum“ og „hvítliðar“ eru meðal uppnefna blaðsins um mótmælendurna. 

Aðförunum er síðan sagt stjórnað af fyrrum nasistaforingja.83 Blaðið fjallar um mótmælin 

fyrir framan sendiráðið í tvo daga samfellt og dregur ekkert undan í árásum sínum á 

Sjálfstæðisflokkinn og forystumenn hans sem m.a. eru kallaðir fasistaklíka íhaldsins sem 

misnoti sér raunir Ungverja fyrir gróða og völd. Framkomu Sjálfstæðismanna kallar blaðið 

„…eitthvert ógeðslegasta og kaldrifjaðasta siðleysi sem Íslendingar hafa komizt í kynni 

við.“84 Blaðið skipar sósíalistum í hlutverk fórnarlambsins í þessu máli sem mátt hafi þola 

árásir siðlausra ofbeldismanna sem nýti sér þjáningar ungverskrar þjóðar málstað sínum til 

framdráttar. Fréttaflutningur blaðsins styður við þennan málatilbúnað með frétt um árás á 

Þjóðviljann sem var þó ekki stærri gjörningur en stakt rúðubrot.85 Raunum kommúnista í 

öðrum löndum, Danmörku, Frakklandi og Svíþjóð, er síðan lýst á baksíðu blaðsins.86 Engin 

tilraun er gerð að hálfu Þjóðviljans til að réttlæta eða afsaka þátttöku sósíalista í samkvæminu 

í sendiráðinu með fulltrúum þess ríkis sem öðru fremur bar ábyrgð á blóðbaðinu í 

Ungverjalandi með öðrum hætti, en að um hefðbundið boð hafi verið að ræða.  

 
81 „7. nóvember-hátíð,“ Þjóðviljinn 4. nóvember 1956, 4; Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Íslenskir 

kommúnistar 1918–1998, 324. 
82 Halldór Kiljan Laxness, „Sjöundi nóvember 1956,“ Þjóðviljinn 7 .nóvember 1956, 7.  
83 „Sjálfstæðisflokkurinn skipuleggur ofbeldisárásir og skrílslæti,“ Þjóðviljinn  8. nóvember 1956, 1. 
84 „Siðlaus framkoma íhaldsins,“ Þjóðviljinn 9. nóvember 1956, 1. 
85 „Árás á Þjóðviljann,“ Þjóðviljinn 8. nóvember 1956, 1. 
86 „Kveikt í húsum kommúnista og ráðizt á blaðamenn þeirra,“ Þjóðviljinn 8 .nóvember 1956, 12. 
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Súesdeilan var hins vegar sósíalistum himnasending sem veitti Þjóðviljanum tækifæri 

til að  sækja að andstæðingum sínum á nokkrum vígstöðvum.  Leiðarahöfundur Þjóðviljans 

taldi árás Breta og Frakka vera: „…níðingslegt ofbeldisverk, einhver alvarlegasta óhæfa sem 

framin hefur verið síðan heimstyrjöldinni lauk“ og úrslitakostir Breta og Frakka „…einhver 

siðlausasti dónaskapur sem um getur í viðskiptum þjóða….“ Árásir Breta og Frakka á 

Egyptaland var talin óræk sönnun fyrir því hversu veikt lýðræðið stæði í hinum „margrómuðu 

vestrænu lýðræðisríkjum,“ eins og komist er að orði, og að siðmenning og lýðræði væri lítið 

annað en gríma sem nú væri fallinn en eftir stæði: „…nakin ásjóna grimmdar og 

ofbeldis….“87 Þjóðviljinn taldi að Íslendingar ættu enga samleið með þeim þjóðum sem 

stunduðu nýlendukúgun og beittu valdaminni þjóðir ofbeldi. Athygli vekur í þessum leiðara, 

þar sem svo hörð orð eru látin falla um Breta og Frakka,  að hersveitir Sovétmenna eru sagðar 

enn taka þátt í átökum í Ungverjalandi en að fráfarandi stjórn hafi gripið til þess „algjöra 

örþrifaráðs að fara fram á þátttöku þeirra.“ Leiðarahöfundi er í mun að gera sem mest úr 

meintum óhæfuverkum og ofbeldi vestrænna ríkja en draga sem mest úr þætti Sovétmanna í 

grimmdarverkum í Ungverjalandi og í raun varpa ábyrgðinni á þátttöku þeirra á fyrri 

ríkisstjórn landsins. Þegar þessi leiðari birtist 3. nóvember var enn ekki komið að þeim 

vatnaskilum í gagnrýni á Sovétríkin sem síðar átti eftir að koma fram í skrifum blaðsins.88 

 Valdabrölt Frakka og Breta í Egyptalandi snérist ekki eingöngu um þjóðnýtingu 

Súesskurðarins, heldur einnig þá arabísku þjóðernisstefnu sem Gamal Abdel Nasser leiðtogi 

ríkisins fylgdi. Hún ógnaði hagsmunum Breta og Frakka í Mið-Austurlöndum og Norður-

Afríku, áhrifum þeirra og nýlendum. Þessi hnignandi stórveldi voru undir margvíslegum 

þrýstingi þjóðfrelsishreyfinga og uppreisnarafla en ekki síður vegna vaxandi áhrifa 

Bandaríkjanna og Sovétríkjanna. Súesdeilan endurspeglaði tilraunir þeirra til þess að gera sig 

gildandi á svæðinu og vernda hagsmuni sína. Litríkar yfirlýsingar Þjóðviljans um 

bandalagsþjóðir Íslands hefur eflaust verið ætlað að sá efasemdum um gildi samstarfs við 

slíkar þjóðir sem stæðu á vafasömum lýðræðislegum grunni og ef til vill má út muninn á þeim 

og alþýðulýðveldunum í hugum fólks. Þau voru aftur á móti, að mati sósíalista, lýðræðisríki 

byggð á alþýðustjórn. Í því skyni greip Þjóðviljinn til þessarar orðræðu sem ætlað var að 

magna upp tilfinningar og auka sannfæringarkraftinn. Paul Chilton flokkar þetta undir 

pólitíska orðræðugreiningu eða sem gagnlegt pólitískt tæki til þess að ná fram markmiðum 

sínum.89   

 
87 „Stefna friðar og frelsis,“ Þjóðviljinn 3. nóvember 1956, 6.  
88 „Stefna friðar og frelsis,“ Þjóðviljinn 3. nóvember 1956, 6 
89 Paul Chilton, Analysing Political Discourse - Theory and Practise.  226. 
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Vopnaskak við arabískan einræðisherra og deilur um eignarhald á skipaskurði kölluðu 

samt ekki fram sömu bylgju samúðar hjá Íslendingum eins og ofbeldi sovéska hersins í 

evrópsku ríki. Þó að fordæming á inngripi Breta og Frakka ætti sér víða stað, sbr. yfirlýsingu 

ríkisstjórnar Íslands, þá beindust augu manna að Ungverjalandi. Þjóðviljanum mistókst þannig 

að draga athyglina að Egyptalandi, þrátt fyrir tilfinningaþrunginn fréttaflutning og æpandi 

fyrirsagnir og frá því sem var að gerast í Ungverjalandi.  Gífuryrðin um að Bretland og 

Frakkland væru ekki lýðræðisríki virðast heldur ekki hafa hlotið hljómgrunn, sama hvað 

mönnum kann að hafa þótt um misheppnaðar aðgerðir þeirra í Egyptalandi. Bandaríkin, hið 

raunverulega stórveldi, fordæmdi bandamenn sína og beitti þá þrýstingi til þess að láta af 

hernaði sínum í Egyptalandi og draga herlið sitt frá landinu. Það vekur reyndar athygli í 

leiðaraskrifum Þjóðviljans að Ísrael, sem fyrst þessara þjóða lét til skarar skríða gegn 

Egyptum, er ekki fordæmt enda hefði það ekki þjónað áherslum Þjóðviljans um yfirgang 

stórvelda gagnvart vanmáttugum smáþjóðum. Í tilviki Ísraels hafði ríkið nefnilega verið að 

bregðast við margvíslegum ólöglegum hernaðaraðgerðum Egyptalands og brotum á 

alþjóðlögum sem m.a. fólu í sér lokun á siglingaleiðum.90 

 Þjóðviljinn notaði líka atburðina fyrir botni Miðjarðarhafs til að benda á að Bretar og 

Frakkar hefðu brotið Atlantshafssáttmálann með hernaði sínum og þar með væri hann úr gildi 

fallinn og forsendur Atlantshafsbandalagsins sjálfs væntanlega brostnar.91 Lítill vafi leikur á 

því að með aðgerðum sínum  brutu Bretar og Frakkar gegn sáttmálanum, en í greinum hans, 

t.d. 1. og 2. segir beinlínis að aðildarríkin skuli leysa alþjóðlegar deilur með friðsamlegum 

hætti og stuðla að friðsamlegum samskiptum í anda Sameinuðu þjóðanna. Túlkun John Foster 

Dulles utanríkisráðherra Bandaríkjanna á sáttmálanum var m.a. á þann veg að árásarstyrjöld 

af hálfu aðildarríkja væri skýrt brot á 1. greininni, álit sem hann hafði sett fram í janúar árið 

1956.92 Til frekari áhersluauka, um þann vanda sem bandalagið var í, birti Þjóðviljinn frétt þar 

sem vitnað var í Walter George formann utanríkismálanefndar bandarísku 

öldungadeildarinnar. Hann sagði árásina á Egyptaland vera rothögg fyrir bandalagið.93 Allt 

sem mögulega gat orðið til þess að styrkja málstað sósíalista og baráttu þeirra fyrir brottför 

hersins sem og úrsögn úr NATO, hafði áróðursgildi í orrahríð kalda stríðsins.  

  Það er augljóst af skrifum Morgunblaðsins að því fór fjarri að Sjálfstæðismenn legðu 

atburðina í Ungverjalandi að jöfnu við Egyptaland. Sú afstaða gaf sósíalistum tilefni til þess 

að beina spjótum sínum að þeim, benda á það sem þeir töldu vera tvískinnung í afstöðu þeirra. 

 
90 Chaim Herzog, The Arab-Israeli Wars, 112. 
91 „Stefna friðar og frelsis,“ Þjóðviljinn 3. nóvember 1956, 6. 
92 „The North Atlantic Treaty.“; Henry Kissinger, Diplomacy, 545. 
93 „Árásin á Egyptaland er rothögg fyrir Atlanzhafsbandalagið,“ Þjóðviljinn 13. nóvember 1956, 5. 



26 

 

Þjóðviljinn gat nú svarað fyrir árásir Morgunblaðsins á sig með því að draga fram í dagsljósið 

mismunandi afstöðu Sjálfstæðismanna eftir hví hvaða  lönd ættu í hlut, vega að trúverðugleika 

þeirra og efast um samúð þeirra með ungversku þjóðinni. Það var orðað svo í leiðara: 

 

Réði siðferðileg vandlæting afstöðu og gerðum Sjálfstæðisflokksins liggur það í 

augum uppi að hann beitti sér ekki einungis fyrir mótmælum gegn íhlutun 

Sovétríkjanna í Ungverjalandi heldur og fyrir ákveðnum andmælum gegn árásinni á 

Egyptaland, enda þótt auðvaldsríki eigi þar hlut í máli.94 

 

Ólíkt því sem Þjóðviljinn hélt fram í skrifum sínum harmaði Morgunblaðið valdbeitingu  

Breta og Frakka, tveggja lýðræðisþjóða, til þess að skera úr deilumálum sínum við 

Egyptaland, en tiltók að Nasser hafi komið mjög dólgslega fram, rofið samninga, beitt 

hótunum og ofbeldi. Það breytti því ekki að: „Ofbeldið er fordæmanlegt hver sem í hlut á.“95 

Þjóðviljinn tók þessa afstöðu ekki gilda og bar við viðhorfum Gunnars Thoroddsen 

borgarastjóra, sem ekki væri hægt að skilja á annan veg en að honum fyndist sem Nasser hafi 

fengið það sem hann átti skilið. Blaðið vitnar til ræðu sem Gunnar hélt á Hellu máli sínu til 

stuðnings. Þar hvatti hann fundarmenn til að gera skýran greinarmun á atburðunum í 

Ungverjalandi og Egyptalandi. Í Egyptalandi hefði í raun verið að „gefa óþokka á kjaftinn.“ 

Einnig vekur leiðarahöfundur athygli á yfirskrift fundarins, „Stöndum vörð um þjóðfrelsi, 

mannréttindi og mannhelgi.“ Það er augljóst að honum þykir ekki mikið til þessa málflutnings 

koma á meðan horft er framhjá þjáningum Egypta. Hann kallar Gunnar, og aðra með sama 

viðhorf, „ofstækisfulla bjálfa.“ Þjóðviljinn ýjaði einnig að því að „íhaldinu“ hefði þótt 

Egyptar eiga skilið loftárásir á sig,  hafi unnið til þeirra með því að hafna því að vilja ekki lúta 

yfirráðum vestrænna stórvelda. En umfram allt færði leiðarahöfundur Þjóðviljans rök fyrir því 

að samúð „íhaldsins“ liggi ekkert fremur með Ungverjum en Egyptum: „… þeir hafa ekki 

minnstu samúð með þeim þjóðum sem verða fyrir ofbeldi of yfirgangi, ekki heldur 

Ungverjum.“ Þjóðviljinn beitti ætluðum viðbrögðum pólitískra andstæðinga sinna við innrás 

Breta og Frakka í Súes, skort á samúð, jafnvel stuðning við ofbeldið þar, til þess að sýna fram 

á hve innihaldslítill meintur stuðningur og samúð með ungversku þjóðinni væri. 

Ungverjalandsmálið allt væri notað af hálfu „íhaldsins“ til að efna til æsinga hér innanlands, 

torvelda starf ríkisstjórnarinnar og „auðvelda yfirlýstum landsölumönnum og ósvífnum 

gróðrabröskurum leiðina til áhrifa og valda.“, eins og það er orðað.96 Engin spurning er um að 

Ungverjalandsmálið var notað af hálfu bæði Sjálfstæðismanna og Morgunblaðsins til þess að 

 
94 „Annarlegar hvatir,“ Þjóðviljinn 8. nóvember 1956, 6. 
95 „Hættuástand,“ Morgunblaðið 2. nóvember 1956, 12. 
96 „Að gefa óþokka á kjaftinn,“ Þjóðviljinn 15. nóvember 1956, 6. 
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sækja að andstæðingum sínum, eins og Þjóðviljinn benti á og ekki síst til að gera 

ríkisstjórninni erfitt fyrir í störfum sínum, einkanlega að fylgja eftir stefnu sinni um brottför 

Bandaríkjahers. Atburðirnir í Ungverjalandi og aðkoma Sovétríkjanna nýtti Þjóðviljinn til 

þess að benda á þær hættur sem væru upp í heiminum, en Súsesdeilan var líka notuð til þess 

að benda á það sama. Sömu heimsögulegu viðburðir og hættur voru notaðir til þess að styrkja 

rök Sjálfstæðismanna fyrir áframhaldandi veru hersins.97   

 Eins og við var að búast dró Þjóðviljinn gagnstæða ályktun af atburðunum bæði í 

Ungverjalandi og Egyptalandi og gagnrýni þeirra á Sovétríkin styrkti málflutning þeirra. 

Baráttan gegn pólitískum andstæðingum hafði fram að því einkennst öðru fremur af 

varnarbaráttu vegna augljósrar tengingar við Sovétríkin sem erfitt var að sverja af sér en með 

áherslum sínum á andófi við „valdstefnuna“ skipar blaðið sér utan fylkinga og setur baráttu 

sína fyrir brottför Bandaríkjahers í trúverðugri búning þar sem bæði Ungverjaland og 

Egyptaland eru notuð til þess að styðja við sóknarbaráttuna. Blaðið lýsti þessu svo: 

 

Þeir atburðir sem nú eru að gerast í veröldinni færa okkur Íslendingum heim sannindin 

um það að algjör hlutleysi í átökum stórveldanna er sú eina stefna sem okkur sæmir, sú 

eina stefna sem mætti bjarga okkur frá miklu hörmungum ef þau geigvænlegu tíðindi 

yrðu að ný stórstyrjöld brytist út.98  
 

Þjóðviljinn leggur þarna áherslu á hlutleysi, stefnu sem var ekki ný af nálinni heldur kjarninn í 

þjóðfrelsisboðskap sósíalista. Þetta var hugmyndin um að Íslandi væri í raun ekki að fullu 

sjálfstætt á meðan erlendur her væri í landinu. Þá stefnu hafði Einar Olgeirsson átt mikinn þátt 

í að móta og gert góð skil í Rétti árið 1940.99 Leiðarahöfundur varar við átökum stórveldanna 

og segir að best fari á því að Íslendingar standi fyrir utan þau. Síðar í leiðaranum sem birtist 2. 

nóvember, tveimur dögum fyrir innrás Sovétmanna í Ungverjalandi, talar leiðarahöfundur um 

„járngráar fylkingar“ sem Íslendingar eigi ekki að skipa sér undir merkjum með. Í þessu felst 

auðvitað allt í senn ákall um að Íslendingar standi utan hernaðarbandalaga og að Ísland sé 

herlaust land. En Þjóðviljinn gengur lengra en að kalla eftir því að þessi stefna eigi við um 

Ísland. Afnema eigi öll hernaðarbandalög í heiminum. Jafnframt eigi Bandaríkjamenn að 

leggja niður herstöðvar sínar og Sovétmenn draga heri sína frá Austur-Evrópu. Framlag 

Íslands til slíkrar friðarþróunar væri einföld: „Með því að krefjast brottfarar hersins eru 

Íslendingar að hjálpa öllum þeim þjóðum sem enn búa við erlenda hersetu.“100 Áherslur 

 
97 „Hættuástand,“ Þjóðviljinn 2. nóvember 1956, 12. 
98 „Stefna Íslendinga,“ Þjóðviljinn 2. nóvember 1956, 6. 
99 Einar Olgeirsson, „Sjálfstæðisbarátta Íslands hins nýja,“ Réttur, 129–153. 
100 „Stefna Íslendinga,“ Þjóðviljinn 2. nóvember 1956, 6. 
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Þjóðviljans í fréttaflutningi, þar sem helstu fyrirsagnir af atburðum í Ungverjalandi tengjast 

oft fyrirhuguðum fréttum af brottflutningi sovéskra hersveita frá landinu, rímar við orðræðuna 

í leiðurum blaðsins. Innrás Sovétmanna, eða íhlutun eins og blaðið kýs að kalla það, slær 

Þjóðviljann ekki út af laginu. Þær aðgerðir eru raunar aðeins staðfesting á ógöngum 

valdstefnunnar. Svar Þjóðviljans við henni er skýrt: 

 

Okkur Íslendingum eru atburðir þeir hvatning til þess að leiða frelsisbaráttu okkur til 

sigurs sem fyrst, reka bandaríska herinn af landi brott. Með því erum við í verki að 

rétta hverri hernumdri þjóð hjálparhönd, með því erum við að bera fram kröfuna um 

að öll hernaðarbandalög verði lögð niður...101 

 

Íhlutun Sovétmanna í Ungverjaland notar Þjóðviljinn til þess að ítreka kröfuna um brottför 

bandarískra hersveita frá Íslandi og minna um leið á frelsisbaráttu Íslendinga. 

Leiðarahöfundur tengir þetta mjög sterkt saman, en ekki síður við nýlendustefnuna og baráttu 

nýlenduþjóða fyrir frelsi. Bregðist Íslendingar í baráttu sinni þá séu þeir einnig að bregðast 

hverri þeirri þjóð sem sé að berjast fyrir frelsi sínu og fullveldi.  

Sovétríkjunum einum er ekki um að kenna þegar kemur að ástandinu í Ungverjalandi, 

„Landvinningamenn og stríðssinnar auðvaldsríkjanna bera sínar þungu byrðar á örlögum 

Ungverjalands….“102 Þessi valdstefna sem byggi á hernaðarbandalögum og stórveldapólitík er 

heimfærð yfir á örlög ríkja eins og Ungverjalands og líka Egyptalands, og í þeim efnum deili 

stórveldin ábyrgð. Þjóðviljinn er ekki að veita Sovétríkjunum syndaaflausn og fordæming 

blaðsins er vel ljós, en ábyrgðinni á ástandinu í Ungverjalandi er líka varpað á vestræn ríki. 

Þar með er líka verið að draga úr sekt Sovétríkjanna. Hvergi kemur þó fram í skrifum blaðsins 

að Sovétríkin beri ábyrgð á ofbeldi Frakka og Breta í Egyptalandi með sama hætti. Þar virðist 

sökin liggja hjá þeim ríkjum einum. Með því að blanda nýlendustefnu og hersetu á Íslandi inn 

í málin virðist þunginn í gagnrýninni vera á vestræn ríki og ábyrgðin af atburðunum í 

Ungverjalandi beint vestur yfir járntjaldið. Bandarískar hersveitir á Íslandi eru síðan ein 

jafnan í þessari flóknu formúlu ábyrgðar eða eins og Þjóðviljinn kemst að orði: „Vald býður 

valdi heim, herseta í einu landi leiðir til hernáms í öðru….“103 Eni Orlandi bendir á, að með 

því að segja eitt til þess að segja ekki annað þöggum við niður merkingu þess sem við erum 

að forðast og hefði getað orðið undirstaðan í annarri orðræðumyndun. Sú skilgreining virðist 

 
101 „Hörmulegir atburðir,“ Þjóðviljinn 6. nóvember 1956, 6. 
102 „Hörmulegir atburðir,“ Þjóðviljinn 6. nóvember 1956, 6. 
103 „Vei yður, þér hræsnarar,“ Þjóðviljinn 4. nóvember 1956, 6. 
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eiga mjög vel við þessa nálgun í orðræðu Þjóðviljans eins og þetta dæmi sýnir. Það virðist í 

raun vera sem rauður þráður í leiðaraskrifum Þjóðviljans.104  

Sama röksemdarfærsla er notuð af Þjóðviljanum til þess að gera innlenda pólitíska 

andstæðinga, einkum Sjálfstæðismenn, samábyrga fyrir atburðunum í Ungverjalandi og gera 

lítið úr samúð þeirra í garð ungversku þjóðarinnar. Fylgispekt þeirra við Bandaríkin er að 

sama skapi stuðningur við valdstefnuna. Dómur Þjóðviljans um ungliðana í 

Sjálfstæðisflokknum og afstöðu þeirra til Ungverjalands lýsir sér vel í þessum orðum: „Ef 

Heimdellingar ættu heima í Ungverjalandi mundu þeir flaðra eins og rakkar upp um erlent 

hernámslið og hugsa um það eitt hvernig þeir gætu hagnazt á því, þótt þeir vildu auðvitað 

helzt að liðið væri bandarískt.“105 Leiðarahöfundur segir einnig að Sjálfstæðisflokkurinn 

myndi fagna innrás „auðvaldsstórveldanna“ í Ungverjaland og því að sjálfstæði landsins og 

fullveldi væri fótum troðið. Mótmæli Sjálfstæðismanna stafi því í raun ekki af því að ráðist 

hafi verið inn í Ungverjaland sem slíkt, heldur af því að sósíalískt stórveldi hafi gripið til 

íhlutunar. Þjóðviljinn bendir einnig á afskipti Bandaríkjanna af ríkjum í Mið- og Suður-

Ameríku þar sem ríkisstjórnum hafi verið steypt af stóli, máli sínu til stuðnings, sem og 

framferði Breta og Frakka í nýlendum sínum og ætlaðan stuðning foringja 

Sjálfstæðisflokksins við kúgunaraðgerðir þeirra og ofbeldisverk. Andspænis þessari stefnu er 

sú trú sósíalista að hver þjóð eigi rétt á að búa frjáls í eigin landi, án þess að þola erlenda 

íhlutun.106 Þjóðviljinn teflir vissulega djarft með fullyrðingum sínum um stuðning við óhæfu- 

og grimmdarverk sem hann heimfærir upp á leiðtoga Sjálfstæðismanna, en í ljósi fullyrðinga 

málgagns þeirra, Morgunblaðsins um samábyrgð sósíalista á athöfnum Sovétmanna og 

sovéska hersins í Ungverjalandi verður á líta á þessar ásakanir sem hefðbundna orðræðu kalda 

stríðsins.   

 

V. EFTIRMÁL UPPREISNARINNAR OG VARÐSTAÐAN UM SOVÉTRÍKIN 

Ástand mála í Ungverjalandi eftir að sovéskar hersveitir höfðu kveðið niður uppreisnina gáfu 

Þjóðviljanum fullt tilefni til áframhaldandi gagnrýni á Sovétríkin. Blaðinu hefði t.a.m. verið í 

lófa lagt að leggja út frá eigin fréttaskrifum um ástand mála í Búdapest. Þótt sá 

fréttaflutningur hafi í raun verið mun hófstilltari í garð Sovétríkjanna en annarra fjölmiðla á 

Íslandi gaf hann þó ákveðna mynd af stöðu mála í Ungverjalandi. Heilu borgarhverfin voru 

rústir einar eftir látlausar sprengjuárásir, mannfallið gríðarlegt, matar- og eldsneytisskortur og 

 
104 Von Münchow, „Theoretical and Methodological Challenges in Indentifying Meaningful Absences in 

Discourse,“ 219. 
105 „Vei yður, þér hræsnarar,“ Þjóðviljinn 4. nóvember 1956, 6. 
106 „Annarlegar hvatir,“ Þjóðviljinn 8. nóvember 1956, 6. 
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þjáningar almennings eftir því.107 Blaðið hefði líka getað gert út á mannlega þáttinn og hafið 

sig yfir stjórnmálin, en kaus að taka annan pól í hæðina. Eftir að uppreisnin hafði verið bæld 

niður áttu þúsundir Ungverja þann kost einan að yfirgefa Ungverjaland til þess að flýja átökin, 

kúgunina og refsiaðgerðirnar sem fylgdu í kjölfarið. Innlegg Þjóðviljans í þá umræðu var hins 

vegar að helga leiðara gagnrýni á biskup Íslands fyrir að skora á presta landsins að biðja fyrir 

ungversku þjóðinni og frelsi hennar en ekki fyrir íbúum Alsír, Egyptalands eða Kýpur. 

Þjóðviljinn benti á að þær þjóðir væru einnig að berjast fyrir frelsi sínu og hefðu mátt þola 

kúgun af hálfu Breta og Frakka. Leiðarahöfundur sakaði í raun biskupinn og kirkjuna um 

hræsni með því að taka afstöðu með vestrænum ríkjum og nýlenduveldum.108 Leiðarinn segir 

þó meira um afstöðu Þjóðviljans heldur en kirkjunnar. Augljóst var að ritstjórum blaðsins 

þótti óþægilegt að sjónum manna væri beint að atburðunum í Ungverjalandi með jafn 

afgerandi hætti og raun bar vitni þegar blaðið sjálft í fréttaflutningi sínum og áherslum beindi 

athygli sinni fremur að Súesdeilunni og árásarstríði Breta og Frakka þar. Tilfinningaríkar og 

sláandi fyrirsagnir eins og  „Líkin lágu í hrönnum á götunum – Grátandi börn leituðu í 

rústunum,“ um þá atburði voru t.a.m. í hrópandi mótsögn við hófstillta nálgun í fréttaflutningi 

frá Ungverjalandi, sem lýsir sér í fyrirsögnum eins og „Ungverjaland á valdi sovéthersins.“109 

Í umfjöllun sinni um Ungverjaland forðast Þjóðviljinn að fjalla um óþægilegar staðreyndir 

með sama hætti og reynir jafnvel að afbaka þær.“110  

Afstaða Þjóðviljans til ungversks flóttafólks virðist vera þessu marki brennd og  skorta 

á mannlega þáttinn sem er sýnilegur þegar þjáningum Egypta er lýst. Blaðið deildi ekki með 

beinum hætti á ákvörðun ríkisstjórnar Íslands, fyrir milligöngu Rauða krossins, að taka á móti 

flóttafólki til landsins eða senda flugvél til Austurríkis til að ná í það. En í staðinn fyrir áhuga 

á flóttafólkinu sjálfu, aðstæðum þess eða ástæðum fyrir flótta þess, var athyglin öll á því 

hvernig staðið var að valinu á því. Gefið er í skyn í leiðara blaðsins 28. desember að 

annarlegar hvatir hafi legið þar að baki, að mannúðin sé orðin „business,“ eins og það er 

orðað í leiðaranum sem birtist undir fyrirsögninni: „Kynferði mannúðarinnar.“ Fólkið hafi 

verið valið eftir kynferði og notagildi og að Gunnlaugur Þórðarson forsvarsvarsmaður 

verkefnisins fyrir hönd RKÍ hafi einkum verið að leita að „gjafvaxta“ stúlkum, einhleypum 

sem gætu nýst til landbúnaðarstarfa fremur en að þær væru í „verri nauðum“ en annað fólk. 

Leiðarhöfundur gengur svo langt að líkja Gunnlaugi við fyrirmenni nýkomnum af 

 
107 „Búdapest í sárum eftir bardagana,“ Þjóðviljinn 11. nóvember 1956, 1. 
108 „Spurningar til biskups,“ Þjóðviljinn 10. nóvember 1956, 6. 
109 „Ungverjaland á valdi sovéthersins,“ Þjóðviljinn 6. nóvember 1956, 1. 
110 „Líkin lágu í hrönnum á götunum – Grátandi börn leituðu í rústunum,“ Þjóðviljinn 14. nóvember 1956, 5.  
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þrælamarkaði þar sem hann hefði: „…þuklað, mælt og vegið þá sem á boðstólnum voru.“111  

Leiðarinn leggur út frá forsíðufrétt sama dags þar sem spurt er hvort RKÍ sé mannúðarstofnun 

eða ráðningarskrifstofa og fullyrt í fyrirsögn að ungverska flóttafólkið hafi verið valið eftir 

starfsgetu. Í umfjölluninni er svo útlistað hvaða starfsgreinum flóttafólkið tilheyri. Ef stuðst er 

við greiningu Fowlers virðist orðræðan því marki brennd að reyna mistúlka góðan ásetning og 

gera framtakið tortryggilegt, en á sama tíma að höfða til samvisku fólk og andúðar t.d. á 

þrælahaldi. 112 Að efninu til er fréttin byggð á viðtali við Gunnlaug eftir að hann snéri til baka 

með flóttafólkið 23. desember þar sem hann fjallaði hreinskilnislega um hvaða forsendur 

hefðu legið að baki valinu og að ungar konur hefðu vissulega verið efst óskalistanum. Sömu 

sjónarmið hafi hins vega gilt um margar aðrar vestrænar þjóðir, m.a. Kanada og Nýja-

Sjáland.113 Gunnlaugur réttlætti seinna þetta sjónarmið með því að konur ættu „auðveldara 

með að aðlagast nýjum aðstæðum en karlar.“114 Upphaflega hafði staðið til að Íslendingar 

tækju á móti börnum og þannig hafði málið verið kynnt fyrir íslensku þjóðinni, en þegar á 

hólminn var komið var það mat Alþjóða Rauða krossins að betur færi á því að reyna sameina 

fjölskyldur en að senda vegalaus börn til fjarlægra landa. Ekki reyndist heldur mikill áhugi hjá 

barnafjölskyldum að fara til Íslands. Endanlega niðurstaðan varð sú að af þeim 52 

einstaklingum sem voru í hópnum voru 29 karlmenn og 23 konur á aldursbilinu 3–54 ára. 

Gunnlaugur taldi að mikilvægt væri að velja fólk með góða starfsorku (yngra fólk) sem ætti 

auðveldara með að festa rætur á Íslandi en þeir sem eldri væru.115 Í viðtali 20 árum síðar lýsti 

einn úr hópnum því sem einskærri tilviljun að hann hefði valið Ísland, en tilkynningar frá 

mörgum löndum hefðu hangið upp í flóttamannabúðunum þar sem hann dvaldi. Annar lýsti 

því að hann hefði gripið tækifærið til þess að losna úr búðunum þar sem vistin hefði verið 

ömurleg.116  

Gagnrýni Þjóðviljans á þessa ráðstöfun kann að hafa átt rétt á sér, en varla nægjanlegar 

til þess að yfirtaka fréttaumfjöllunina um þetta mannúðarmál og verða tilefni neikvæðra 

leiðaraskrifa með upphrópunum og dylgjum í garð formanns framkvæmdarráðs Rauða 

krossins, Gunnlaugs Þórðarsonar, sem hafði þegar í júlí 1956 vakið athygli á aðstæðum 

flóttamanna í Evrópu og hvatt til þess að Íslendingar legðu sitt af mörkum í þeim efnum. Hins 

vegar kann útvarpserindi Gunnlaugs í byrjun 6. áratugarins þar sem hann reifaði hugmyndir 

 
111 „Kynferði mannúðarinnar,“ Þjóðviljinn 28. desember 1956, 6. 
112 Laura Filardo Llamas, Michael S. Boyd, „Criticcal analysis and politics,“ 314. 
113 „Mannúðarstofnun eða ráðningarskrifstofa? Ungverska flóttafólkið var valið eftir starfsgetu,“ Þjóðviljinn 28. 

desember 1956, 1, 3. 
114 Gunnlaugur Þórðarson, Ævibrot, 148. 
115 Margrét Guðmundsdóttir, Í þágu mannúðar – Saga Rauða kross Íslands 1924-1999, 198–200. 
116 Óli Tynes, „„Rússarnir hrökktu okkur hús úr húsi“,“ „„Þeim jólum gleymi ég aldrei“,“ Vísir 31. október 1976, 

6-7. 
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um að taka við flóttafólki frá Eystrasaltsríkjunum að hafa ráðið einhverju um fjandskap 

Þjóðviljans í hans garð. Gunnlaugur sjálfur var ekki í neinum vafa um að koma flóttafólks frá 

kommúnísku ríki hafi verið  eina ástæða óvildarinnar og að blaðið hafi ekki lagt í að „hnjóða í 

flóttafólkið,“ eins og Gunnlaugur orðar það sjálfur.117  

Það hefur ekki verið til þess að styrkja málstað og orðræðu íslenskra sósíalista um lífið 

í alþýðulýðveldunum að fólk sæi ástæðu til þess að flýja það. Flóttamenn þaðan voru auðvitað 

til frásagnar um hið slæma ástand sem þar ríkti, um kúgunina, skortinn og svo auðvitað 

ofbeldisverk Sovétmanna. Þessi staðreynd kann að hafa ráðið mestu um neikvæða orðræðu 

Þjóðviljans gagnvart þeim flóttamannhópi sem til Íslands kom, sem og gagnvart ungverskum 

flóttamönnum almennt. Það hefur reynst erfitt að samræma þá jákvæðu ímynd sem blaðið 

hafði dregið upp af „verkalýðsríkjunum“ árum saman við neyð fólksins sem þaðan 

hrökklaðist undan hernaði sovéska hersins. Það hefur sérstaklega átt við um Ísland í 

fámenninu og  nærsamfélaginu sem hér ríkti. Vera Ungverjanna myndi alltaf reynast óþægileg 

áminning um ástandið austan járntjaldsins og ástæður þess að fólkið lagði á flótta, en ekki síst 

reynast vatn á myllu andstæðinga sósíalista. Flóttamaðurinn Miklos Tölgyes (Mikael 

Fransson) var t.a.m. einn framsögumanna á fjölmennum útifundi 20. júní árið 1958 sem 

haldinn var til þess að mótmæla réttarhöldum og aftökum á nokkrum leiðtogum 

Ungverjalands meðan á uppreisninni stóð m.a. Imre Nagy, Pál Maléter, sem og nokkrum 

blaðamönnum.118 

Morgunblaðið notaði  tækifærið til þess að birta viðtal við flóttamenn sem millilentu á 

Keflavíkurflugvelli á leiðinni vestur um haf snemma í desember undir fyrirsögninni: „Þeirra 

biðu aðeins fangabúðir og nauðungarflutningar.“ Í greininni segir:  

 

En þegar flóttafólkið kom inn voru menn skyndilega minntir á þær ógnir, sem rússnesk 

hernaðarárás hefur leitt yfir ungversku þjóðina. Upp til hópa bar þetta fólk það með sér 

að það hefði orðið að þola miklar þrengingar í heimalandi sínu. Sumir höfðu sögu að 

segja af dvöl í fangabúðum og pyndingum.119 

 

Viðtölin við Ungverjanna er einn allsherjar áfellisdómur yfir stjórn Sovétmanna í 

Ungverjalandi allt frá styrjaldarlokum sem og innlendum ráðsmönnum þeirra. Fólkið lýsti 

hvernig það hafi setið árum saman í fangelsi fyrir litlar sem engar sakir og margir hafi átt 

ættingja sem hafi verið myrtir. Ráð eins viðmælandans til Íslendinga var að senda alla 

 
117 Gunnlaugur Þórðarson, Ævibrot, 148; Margrét Guðmundsdóttir, Í þágu mannúðar: saga Rauða kross Íslands 

1924-1999, 196. 
118 „Mjög fjölmennur útifundur mótmælti dómsmorðunum: Þúsundir Reykvíkinga létu harm sinn og andúð í ljós 

á virðulegan hátt,“ Tíminn 21. júní 1958, 1. 
119 „Þeirra biðu aðeins fangabúðir og nauðungarflutningar,“ Morgunblaðið 6. desember 1956, 3, 11. 
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kommúnista til Ráðstjórnarríkjanna þar sem þeir myndu deila kjörum með alþýðunni. Þeir 

myndu fagna frelsinu að þeim tíma liðnum.120 Morgunblaðið birti líka opnugrein um 

ungverska flóttafólkið sem fékk skjól á Íslandi byggt á viðtölum við það undir fyrirsögninni: 

„Mig langar til að fá telpuna mína til Íslands,“ sem byggði á hjartnæmri von móður um að fá 

til sín barnið sitt sem væri enn statt í Ungverjalandi. Lýsingar flóttafólksins á aðstæðum 

sínum eru vitnisburður um ástandið í Ungverjalandi og því ofbeldi sem sovéski herinn beitti í 

landinu, ekki aðeins gegn meintum uppreisnarmönnum, heldur einnig almenningi. Handtökur, 

aftökur og nauðungaflutningar eru einnig meðal lýsinga fólksins.121 Alþýðublaðið birti viðtöl 

við flóttafólkið á forsíðu sinni þar sem það deildi harmsögu sinni með íslenskum lesendum. 

Meðal frásagnanna er hvernig sovéskir hermenn gripu og færðu á brott rúmliggjandi sjúklinga 

og að læknar og hjúkrunarfólk hafi verið myrt með köldu blóði.122 Í fréttaumfjöllun Tímans 

um sama efni lagði blaðið áherslu á von flóttafólksins í nýju landi um að finna starf við hæfi 

og eignast heimili.123 Umfjöllun blaðanna á það sameiginlegt að þrátt fyrir átakanlegan 

undirtón er áherslan fyrst og fremst á venjulegt fólk í óvenjulegum aðstæðum, harm þeirra, 

væntingar og vonir í nýju landi. Þjóðviljinn lét hins vegar hjá líða að taka viðtal við 

Ungverjana og deila sögu þeirra með lesendum. Raunar snerti umfjöllun og viðtöl 

„hernámsblaðanna,“ eins og Þjóðviljinn kaus að kalla þau, á viðkvæmri taug eins og sést best 

á fyrirsögninni „Ósmekklegt áróðursbragð.“ Engin efnisleg afstaða er tekin til viðtalanna eða 

reynt að svara fyrir vitnisburð flóttafólksins og frásagnir, hvað þá að láta í ljós samúð með 

aðstæðum þeirra og sýna þeim skilning. Það sem Þjóðviljinn vekur máls á í grein sinni er sú 

staðreynd að áðurnefnd blöð kusu að  „krafsa augun af myndunum,“ [af flóttafólkinu] sem 

sagt var gert í öryggisskyni við fólkið en Þjóðviljinn sagði gert í áróðursskyni.124 Sú staðreynd 

að Þjóðviljinn fjallar ekki um mikilvæga og fréttnæma þætti Ungverjalandsmálsins eins og 

þeim sem flóttafólkið er að lýsa og sýna sovéska herinn og aðgerðir hans í mjög neikvæðu 

ljósi getur ekki talist tilviljun, heldur ber vitni um mjög skýran ásetning. Efnið virðist 

„forboðið“  og gott   dæmi um „þagnarsamsæri,“ eins og Schröter skilgreinir það.125 

Fréttaflutningur Þjóðviljans um vonbrigði ungversks flóttafólks á Vesturlöndum og 

vilji þess til þess að snúa aftur styður þá kenningu að blaðið hafi talið að vitnisburður þeirra  

myndi reynast sósíalistum óþægilegur í hinni pólitísku baráttu og til þess fallinn að ýta undir 

frekari andúð á Sovétmönnum. Í frétt í Þjóðviljanum í janúarmánuði eru ungverskir 

 
120 „Þeirra biðu aðeins fangabúðir og nauðungarflutningar,“ Morgunblaðið 6. desember 1956, 3,  11. 
121 „Mig langar til að fá telpuna mína til Íslands,“ Morgunblaðið 29. desember 1956, 3-4. 
122 „,Móðir mín var myrt´- ,unnusti minn týndur´,“ Alþýðublaðið 29. desember 1956, 1–2.  
123 „Helzta von okkar nú er að fá starf við hæfi og eignast ný heimili,“ Tíminn 29. desember 1956, 1–2. 
124 „Ósmekklegt áróðursbragð,“ Þjóðviljinn 30. desember 1956, 18. 
125 Schröter, Silence and Concealment in Political Discourse, 5. 
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flóttamenn sagðir „á flótta frá Frakklandi“ eftir að hafa orðið fyrir vonbrigðum með dvölina 

þar. Ekki væri um að ræða það „góssenland“ sem þeir hefðu ímyndað sér. Sterklega er gefið í 

skyn að óraunhæfar hugmyndir um efnahagslegan ávinning og lífskjör hafi ráðið för fólksins 

til Vesturlanda og að erlendum útvarpsáróðri sé þar um að kenna. Jafnframt hafi frönsk 

stjórnvöld þrýst á unga karlmenn að ganga til liðs við frönsku útlendingahersveitina. Í annarri 

frétt nokkrum dögum síðar eru ungverskir flóttamenn í Austurríki sagðir una hag sínum illa 

og svipaða sögu sé að segja víðar úr Evrópu m.a. Danmörku þar sem nokkrir flóttamenn hafi 

óskað eftir að snúa aftur til Ungverjalands.126  

Að sögn Gunnlaugs Þórðarsonar lögðu tveir íslenskir námsmenn og sósíalistar 

austantjalds sitt af mörkum til þess að hræða ungverska flóttafólkið frá því að halda til 

Íslands. Gunnlaugur hafði vegna tilmæla að heiman samþykkt að þeir fengju far með vélinni 

en grunaði ekki að þeir myndu fara á bak við sig með þessum hætti. Meðal lýsinga 

námsmannanna var að ísbirnir gengu lausir á Íslandi og þar ríkti ískuldi. 127  Sá námsmaður 

sem gat tjáð sig á ungversku var Hjalti Kristgeirsson og því kemur ekki neinn annar til greina  

 Það var hins vegar ekki svo að Þjóðviljinn hafi forðast að birta lýsingar sjónvarvotta af 

uppreisninni í Ungverjalandi. Hjalti Kristgeirsson skrifaði nokkrar greinar í Þjóðviljann í 

byrjun desember 1956 og síðan aftur í janúar 1957,  þar sem hann lýsir með ítarlegum hætti 

upplifun sinni af atburðunum í Búdapest, andófi samstúdenta, andúðinni á Rússum og 

öryggissveitum stjórnvalda og eyðileggingunni í miðborginni.128 Frásögnin er grípandi og 

persónuleg, en að sjálfsögðu ekki sögð með augum heimamanns heldur sannfærðs íslensks 

sósíalista sem hafði hlotnast þau forréttindi að sækja nám til Ungverjalands. Í viðtali við 

Ríkisútvarpið sem flutt var 25. Desember 1956 segir Hjalti berum orðum að hann hafi ekki 

orðið sjálfur vitni að neinum átökum og hafi haldið sig að mestu innanhús. Hann leggur 

jafnframt áherslu á að ungverska þjóðin hafi fyrst og fremst verið að rísa upp gegn Rákosi og 

Gerö, leiðtogum landsins, en að fjöldi fyrrum herforingja gömlu Horty-stjórnarinnar hafi 

streymt til Ungverjalands frá Vestur-Evrópu til þess að taka þátt í átökunum. Hann neitar því 

ekki að andúð sé í garð sovéskra hersveita í landinu en að fólk sé bjartsýnt á að þær séu á leið 

úr landi.129  

 
126 „Ungverskir flóttamenn eru nú á flótta frá Frakklandi,“ Þjóðviljinn 11. janúar 1957, 5. „Ungverskir 

flóttamenn í Austurríki una sér illa,“ Þjóðviljinn 15. janúar 1957, 12. 
127 Gunnlaugur Þórðarson, Ævibrot, 147. 
128 „Dregur til stórtíðinda,“ Þjóðviljinn 1. desember 1956, 7. „Það var döpur nótt,“ Þjóðviljinn 2. desember 1956, 

7. „Það hefur fossað mikið blóð,“ Þjóðviljinn 4. desember 1956, 7. „Lífið getur þorrið,“ Þjóðviljinn 4. janúar 

1957, 7. 
129 „Íslenzkur kommúnisti um Ungverjaland:„Á síðustu vikum hef ég ekki séð neitt af átökum eða heyrt“,“ 

Morgunblaðið 28. desember 1956, 2, 15. 
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Ummæli Hjalta um flóttafólk frá Ungverjalandi vekur sérstaka athygli. Hann segir það 

hafa flúið af ævintýraþrá og það sé mikið af „óábyrgum elementum“ til og að börn innan 

lögaldurs setji svip sinn á þennan hóp. Upplausnin í landinu sé einnig helsta ástæðan fyrir 

flótta fólksins úr landi. Gremja sé meðal annarra Ungverja í garð þeirra sem hafi yfirgefið 

landið með þessum hætti.130 Í hópi samherja sinna á fundi Sósíalistafélags Reykjavíkur 10. 

janúar var Hjalti hreinskiptari og kenndi amerískum áróðri um ástæður þess að fólk hafði flúið 

landið. Það spilaði líka inn í að landið hefði verið lokað í 10 ár og að tvær milljónir Ungverja 

væru búsettir í Bandaríkjunum. Það þýddi að margir ættingjar þeirra í Ungverjalandi hefðu 

haft áhuga á að heimsækja þá. Hjalti viðurkenndi einnig að margir hefðu ekki viljað taka þátt í 

uppbyggingu sósíalismans. Hann lýsti einnig neikvæðum viðhorfum Ungverja til gyðinga, 

sem hefðu verið þeir fyrstu til þess að flýja land, ekki af því þeir væru að hafna 

sósíalismanum, heldur vegna ótta við þjóðernisstefnuna.131 

Auðvitað réði enginn manngæska því að Morgunblaðið ákvað að birta viðtal 

Ríkisútvarpsins við Hjalta í heild sinni og gera lesendum sínum aðgengilegt. Blaðið taldi það 

gagnlegt að almenningur ætti þess kost að sjá á prenti „afsakanir kommúnista á 

ógnarstjórninni í Ungverjalandi,“ eins og komist er að orði. Í viðtalinu birtist a.m.k. tilraun 

Hjalta til þess að draga úr alvarleika ástandsins í Ungverjalandi og hafa áhrif á sýn fólks á það 

sem er að gerast í krafti þess að vera eini íslenski sjónarvotturinn á staðnum og því að ætla 

mætti áreiðanleg heimild. Orð Hjalta um ungverskt flóttafólk verður að teljast sérstaklega 

ámælisverð og gera lítið úr raunum þess í ljósi þeirrar reynslu sem sumt af því miðlaði í 

íslenskum fjölmiðlum. Þjóðviljinn tók upp hanskann fyrir Hjalta á forsíðu sinni daginn eftir 

birtingu Morgunblaðsins á jóladagsviðtalinu og velti upp spurningunni af hverju 

hernámsblöðunum væri illa við vitnisburð eina Íslendingsins, sem dvalist hefði í Búdapest. 

Annarlegar ástæður hlytu að búa þar að baki. Þjóðviljinn lofaði svo áframhaldandi skrifum 

Hjalta í blaðið um reynslu sína.132 Viðtalið reyndist viðmælandanum öllu viðkvæmara heldur 

en Þjóðviljanum. Tuttugu árum seinna hótaði Hjalti Ríkisútvarpinu lögsókn yrði viðtalið við 

sig notað í þætti um uppreisnina í Ungverjalandi og gekk raunar svo langt að banna að nafn 

sitt yrðu með öllu nefnt. Viðtalið hefur verið fjarlægt úr safni Ríkisútvarpsins og því er birting 

Morgunblaðsins á því mikilvæg heimild um það.133  

 
130 „Íslenzkur kommúnisti um Ungverjaland:„Á síðustu vikum hef ég ekki séð neitt af átökum eða heyrt“,“ 

Morgunblaðið 28. desember 1956, 2, 15. 
131 Lbs. Lbs. SR. A 5. Fundargerðarbók 1955–1960. 10. janúar 1957. 
132 „Hjalti Kristgeirsson heldur áfram frásögn sinni frá Ungverjalandi,“ Þjóðviljinn 29. desember 1956, 1.  
133 „Bannar að nafn sitt verði nefnt í útvarpsþætti,“ Morgunblaðið 12. nóvember 1976, 2;  Árni Snævarr, 

„Flokkurinn og fyrirmyndarríkin,“ 132. 
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Þjóðviljinn lét sig örlög Nagy heldur ekki mikið varða eða annarra í ríkisstjórn hans 

þrátt fyrir að hafa hampað honum áður.134 Þeir voru ýmist á flótta eða höfðu þegar verið 

handteknir og sumir að lokum teknir af lífi. Nagy hafði óskað landi sínu þess sama og 

íslenskir sósíalistar voru að berjast fyrir hér heima: brottför erlendra hersveita, úrsögn úr 

hernaðarbandalagi og hlutleysi lands síns. Nagy hafði líka samþykkt að koma á 

fjölflokkalýðræði í Ungverjalandi. Áframhaldandi stuðningur við Nagy og sósíalíska 

samflokksmenn hans hefði ekki verið stílbrot af hálfu Þjóðviljans sem málgagn þjóðfrelsis, 

hlutleysis og sósíalisma. Blaðið lýsti þó aldrei yfir beinum stuðningi við Kádár fyrrum 

valdamanns í innsta hring Nagy og arftaka hans á leiðtogastóli. Nagy var heldur ekki 

fordæmdur berum orðum í leiðaraskrifum blaðsins. En ný ríkisstjórn Kádárs og stefnumál 

hennar í 15 liðum voru þó birt á heilli síðu inn í blaðinu 6. nóvember undir fyrirsögninni 

„Janos Kadar myndar ríkisstjórn í Ungverjalandi.“135 Fyrirsögnin er bæði villandi og fjarri 

sannleikanum, a.m.k. í ljósi seinni tíma heimilda. Aðeins þremur dögum áður hafði hann flutt 

ræðu í útvarpinu sem bar lof á uppreisn ungversku þjóðarinnar og árangri hennar við að losa 

sig undan oki Rákosi og því að treysta frelsi sitt og sjálfstæði, sem væri grunnforsenda 

sósíalismans.   

Kádár hafði verið flogið til Moskvu í skjóli nætur og verið settur leiðtogi 

Ungverjalands af stjórnarherrunum í Kreml. Skipan Kádár var því hvorki fyrir tilstilli 

ungversku þjóðarinnar né með samþykki hennar. Hann snéri aftur til borgarinnar í skjóli 

sovéskra hersveita og KGB-liða sem fylgdu honum hvert fótmál auk sovéskra „ráðgjafa.“136 

Til þess að treysta sig í sessi og brjóta niður andspyrnu reiddi Kádar sig ekki einungis á 

liðveislu Sovétmanna heldur líka öryggissveitir Rákosi. Ríkisstjórn Kádárs verður þannig ekki 

lýst öðruvísi en sem leppstjórn Sovétmanna sem komið var á fót með hervaldi og var 

viðhaldið með pólitískum ofsóknum og öflugum öryggissveitum sem stóðu í átökum við eigin 

þegna. Ekki síst við verkamenn sem töldust hið eðlilega bakland hverrar alþýðustjórnar 

samkvæmt forskrift hinna sósíalísku fræða.  

Með því að gera stefnumálum Kádar jafn hátt undir höfði og raun bar vitni sama dag 

og fréttir um valdatöku Sovétmanna í Ungverjalandi birtust á forsíðunni, var ritstjórn 

Þjóðviljans í raun að taka veigamikla afstöðu til hinna nýju valdhafa og aðgerða Sovétmanna 

þvert á eigin fordæmingu á íhlutuninni sem þó birtust í leiðara þennan sama dag 6. nóvember. 

Í þessu tölublaði var því að finna frétt á forsíðunni um að Ungverjaland væri á valdi sovéska 

 
134 „Kotungssonurinn Imre Nagy kemur til ríkis,“ Þjóðviljinn 25. október 1956, 1. 
135 „Janos Kadar myndar ríkisstjórn í Ungverjalandi,“ Þjóðviljinn 6. nóvember 1956, 5. 
136 Roger Gough, A Good Comrade, 88–108. 
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hersins, ítarlega kynningu á nýjum valdhafa og stefnumálum hans og leiðari sem fordæmdi 

framgöngu Sovétríkjanna.  

Hluti af eftirmálum uppreisnarinnar á síðum Þjóðviljans var að styðja við þá 

söguskoðun að  mönnum eins og Rákósi og Gerö væri um að kenna hvernig komið væri fyrir 

Ungverjalandi. Ákvörðunin um að kalla til sovéskar hersveitir hafi verið á þeirra ábyrgð og 

hún hafi hleypt öllu í bál og brand. Nagy og stjórn hans hafi misst tökin á ástandinu sem 

afturhaldsöfl hafi síðan nýtt sér. Íhlutun sovéska hersins í nóvember hafi því verið ill nauðsyn 

til þess að forða landinu frá þessum öflum og rauninni orðið til þess að bjarga þeim árangri 

sem  sósíalisminn hefði skilað. Í leiðaraskrifum blaðsins er íhlutunin sem slík fordæmd sem 

„brot á sósíalískum meginreglum um réttindi þjóða,“137 en blaðið birtir hins vegar erlendar 

fréttaskýringar og greinar sem réttlættu nauðsyn sovéskrar íhlutunar. Þarna virðist blaðið vera 

í ákveðinni þversögn við sjálft sig og vekur upp spurningar um hvaða orðræðu eigi að taka 

trúanlega. Stefna blaðsins birtist auðvitað í leiðaraskrifum ritstjóra, en val á fréttaefni, 

fréttaskýringum og staðsetning frétta felur auðvitað í sér óbein skilaboð jafnvel þó um sé að 

ræða endursagnir úr erlendum miðlum. Þær eru  hluti af orðræðu blaðsins. 

 Meðal þeirra heimilda sem Þjóðviljinn vitnaði var franska tímaritið L‘Express, eitt 

málgagna franskra miðjumanna, og fréttaritara þess í Búdapest undir fyrirsögninni 

„Ungverska þjóðin reis ekki upp gegn sósíalismanum.“ Blaðamaðurinn lýsir t.a.m. því 

hvernig fasísk- og andgyðingleg öfl hafi verið farin að láta til sína taka og hvernig liðsmenn 

öryggissveita landsins hafi verið myrtir með hrottalegum hætti m.a. hengdir og brenndir 

lifandi. Hlutskipti Kádár hafi verið að bjarga þjóð sinni frá frekari hörmungum og blóðbaði. 

Ekki er minnst á fórnarlömb sovéska hersins eða öryggislögreglunnar. Um þau er þöggun 

beitt. Í greininni er sjónarhorninu beint að alræmdri öryggistofnun ríkisins, AVO, sem hafði 

frá valdatöku verið eitt helst kúgunartæki hinna kommúnísku valdhafa landsins. Það að sjá þá 

í hlutverki fórnarlambsins í greininni stingur því stúf. Áhrifarík mynd af einum myrtum 

öryggisliða er látin fylgja með, hengdur á hvolfi umkringdum múg sem styrkir  þá 

tilfinningu.138 Að styðjast við málgagn sem er ekki sósíalískt en tekur undir  nálgun sósíalísks 

málgagns eins og Þjóðviljans styrkir orðræðu hins síðara og mætir væntingum lesenda um að 

um  almennt viðurkenndar staðreyndir og sjónarhorn sé að ræða sem gangi þvert á pólitískar 

línur.   

Þjóðviljinn sótti einnig í röksemdarfærslur málsmetandi kommúnistaleiðtoga sem 

töldust til umbótasinna eins og Gomulka í Póllandi sem tekist hafði með lagni að stýra þjóð 

 
137 „Hörmulegir atburðir,“ Þjóðviljinn 6. nóvember 1956, 6. 
138 „Ungverska þjóðin reis ekki upp gegn sósíalisma,“ Þjóðviljinn 21. nóvember 1956, 5.  
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sinni frá svipuðum örlögum eins og Ungverjalands með því að fá Sovétríkin til þess að 

samþykkja umbótaáætlun sína. Harðlínumaðurinn Gerö hafi neitað að feta sömu braut sem 

hafi vakið upp mótmæli og óánægjubylgju Ungverja. Henni hafi verið mætt með skothríð af 

hálfu öryggissveita og beiðni um að sovéskar hersveitir skærust í leikinn í því sem væru í raun 

ekki annað en íhlutun í innanlandsátök. Póllandi væri sönnun þess að til þess hafi ekki þurft 

að koma. Þjóðviljinn vísar til þess að Gomulka harmi einnig að hinir hörmulegu atburðir í 

Ungverjalandi hafi verið notaðir af öflum sem „fjandskapist við sósíalismann“ og til herferðar 

gegn Sovétríkjunum og kommúnistaflokkum víða um lönd.139 Blaðið gerir einnig  skoðanir 

Títós að umtalsefni. Hann taldi að uppreisn almennings í Ungverjalandi gegn valdaklíkunni í 

landinu hafi verið yfirtekin af afturhaldsöflum og að Nagy hafi ekki staðið nægjanlega vel 

gegn þeim. Íhlutun Sovétmanna hafi verið slæmur kostur en sá eini í stöðunni til þess bjarga 

sósíalismanum í Ungverjalandi.140 Hin opinbera skýring Sovétmanna er síðan líka  áréttuð í 

Þjóðviljanum með því að vitna í Pravda. Þar eru Rákosi og Gerö harðlega gagnrýndir fyrir 

stjórnarhætti sína en íhlutun sovéska hersins jafnframt réttlætt með skírskotun til alþjóðlegra 

skuldbindinga Sovétríkjanna um að hindra framgang fasisma í ljósi þeirra fórna sem landið 

hafi fært. Nauðsynlegt hafi verið að vernda hinn sósíalíska ávinning ungversks verkalýðs og 

ungverskrar þjóðar.141  

Birting á þessum greinum verður ekki sjálfkrafa talin til stuðnings við þau sjónarmið 

sem þar koma fram eða sjálfkrafa staðfesting á því að Þjóðviljinn geri þau að sínum. Hins 

vegar má líka halda því fram að með birtingu þessara söguskýringa sé blaðið að vísa til 

kennivalds þeirra leiðtoga og ríkja sem íslenskir sósíalistar horfðu til. Engin tilraun er gerð til 

þess að andæfa þeim sjónarmiðum sem birtast í þessum greinum, leggja út frá þeim á nokkurn 

hátt eða koma fram með sjálfstætt sjónarhorn á skrifin. Í ljósi skorts á frekari fordæmingu á 

aðförum Sovétmanna í Ungverjalandi, augljósrar andúðar á ungversku flóttafólki og skorti á 

stuðningi við umbótasinnaða valdhafa eins og Nagy og vegferð hans í átt að lýðræði og 

hlutleysi landsins, þá er freistandi að álykta sem svo að Þjóðviljinn taki umræddar skýringar 

góðar og gildar. 

 Umræðan meðal íslenskra sósíalista sjálfra virðist einnig hafa verið á sömu nótum. Í 

framsögunni sem Hjalti Kristgeirsson hélt á sameiginlegum fundi Sósíalistafélags 

Reykjavíkur og Æskulýðsfylkingarinnar 10. janúar 1957 sagði hann m.a. uppreisnina hafa 

 
139 „Pólland og Ungverjaland, hliðstæður og andstæður,“ Þjóðviljinn 24. nóvember 1956, 6.  

„Gomulka um sambúðina við Sovétríkin og atburðina í Ungverjalandi,“ Þjóðviljinn 22 .desember 1956, 9. 
140 „Skoðun Títós á atburðunum í Ungverjalandi, orsökum þeirra og líklegum afleiðingum,“ Þjóðviljinn 2. 

desember 1956, 5. 
141 „Pravda svarar gagnrýni Títós og gagnrýnir sjálft Rakosi og Gerö,“ Þjóðviljinn 4. desember 1956, 5. 
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verið gagnbyltingu frá upphafi og að íhlutun „Rússa“ hafi verið óæskileg en nauðsynleg.  

Nagy fékk þann dóm frá Hjalta að hann hafi  svikið Ungverjaland og kommúnismann.142 Einn 

fundarmanna taldi að ræða Hjalti hefði átt töluverðan þátt í því að fólk setti engin 

spurningarmerki við það sem gerðist.143 Ályktun sem  Sósíalistafélag Íslendinga austantjalds, 

S.Í.A., sendi frá sér var á sömu leið, íhlutun sovéska hersins hefði hindrað stofnun fasistaríkis, 

verið ill nauðsyn. Hún endurspeglar sjónarmið þeirra ungu trúnaðarmanna sósíalista sem 

stunduðu nám í alþýðulýðveldunum.144  

Hluti af varðstöðunni um Sovétríkin og kommúnistastjórnina í Ungverjalandi var að 

þagga niður þýðingarmiklar fréttir og staðreyndir sem er auðvitað ritstjórnarleg ákvörðun. 

Þjóðviljinn sagði t.a.m. ekki frá fjölda þátttakenda í mótmælum í Búdapest á meðan 

Morgunblaðið sló upp tölunni 200.000 á forsíðunni og sagði frelsisþrá hafa gripið um sig í 

leppríkjunum.145 Þjóðviljinn vísaði til sömu mótmæla, sem „fundar“ þar sem 

stefnubreytingunni í Póllandi hafi verið fagnað, í smáfrétt á baksíðu blaðsins.146 Í tengslum 

við fréttir af síðari íhlutun Sovétmanna 4. nóvember segir Alþýðublaðið m.a. frá því að Rússar 

væru að skjóta á barnaheimili og borgarana.147 Þjóðviljinn gerir hins vegar innrás Breta og 

Frakka í Egyptaland að aðalfrétt á forsíðu. Í fréttinni um Ungverjaland er landið sagt á valdi 

sovéthersins og að Janos Kádár hafi myndað nýja stjórn.148 Þjóðviljinn birtir engar fréttir frá 

Ungverjalandi 7. nóvember, væntanlega til að skyggja ekki á afmæli rússnesku byltingarinnar, 

en það má túlka sem merkingarbæra fjarveru í orðræðu blaðsins.  Hins vegar birtir Tíminn 

fréttir af ógnaröld hryðjuverka og manndrápa í Ungverjalandi og að menn séu hengdir og 

skotnir í hópum.149 Sú ákvörðun Þjóðviljans að forðast að fjalla um þann blóðuga hildarleik 

sem átti sér stað í Búdapest og öðrum borgum landsins myndi flokkast undir það sem kallast í 

orðræðugreiningu, „þagnarsamsæri,“ og er dæmi um mikilvægan þátt í vörn Þjóðviljans fyrir 

Sovétríkin þrátt fyrir gagnrýni blaðsins.150  

 

 
142 Lbs. Lbs. SR. A 5. Fundargerðarbók 1955–1960. 10. janúar 1957. 
143 Nanna Rögnvaldsdóttir, Skilmálarnir hennar Maríu, 80. 
144 Lbs. Lsb. BB. Til miðstjórnar Sameiningarflokks alþýðu-Sósíalistaflokksins 17. nóv 1956. 
145 „Frelsisþráin grípur um sig í leppríkjunum: „Farðu til Síberíu, Rokossovsky“ 200 þúsundir Ungverja 

mótmæla,“ Morgunblaðið 24. október 1956, 1. 
146 „Stefnubreytingunni í Póllandi fagnað,“ Þjóðviljinn 24. október 1956, 12.  
147 „Rússar reyna að kæfa frelsishreyfingu Ungverja í blóði. Handtaka ungversku stjórnina og samninganefnd. 

Skjóta á barnaheimili og borgarana.,“ Alþýðublaðið 6. nóvember 1956, 1. 
148 „Innrás Breta og Frakka í Egyptaland hafin, harðar orustur við Port Said,“ 1; „Ungverjaland á valdi 

sovéthersins,“ 1, Þjóðviljinn 6. nóvember 1956. 
149 „Ógnaröld hryðjuverka og manndrápa í Ungverjalandi – Vopnuð leynilögregla stofnuð á ný og menn hengdir 

og skotnir hópum saman,“ Tíminn 7. nóvember 1956, 1. 
150 Von Münchow, „Theoretical and Methodological Challenges in Indentifying Meaningful Absences in 

Discourse,“ 218. 
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VI. UPPGJÖRIÐ SEM ALDREI ÁTTI SÉR STAÐ 

Andstætt öðrum íslenskum dagblöðum sýndi Þjóðviljinn uppreisninni í Ungverjalandi lítinn 

áhuga eftir að henni lauk.  Blaðið birti öðru hvoru fréttir  frá Ungverjalandi árið 1957, en þær 

boðuðu aðallega betri tíma: „Stefna að samsteypustjórn og frjálslegri stjórnarháttum,“151 eða 

örfréttir eins og „400 Ungverjar halda heim“ og „Kadar heldur til Moskvu“152 Í 

Morgunblaðinu kvað við harðari tón, eins og við mátti búast, enda hikaði blaðið ekki við að 

slá upp fyrirsögnum á forsíðu eins og „Kadar boðar harðhenta stjórn og undirgefni við 

Moskvu“153 og „Ungverskir verkamenn grýttu lögreglu Kadar-stjórnarinnar. Svo að rússneskir 

skriðdrekar „hjálpuðu“.“154  Alþýðublaðið hélt líka áfram að gera ástandinu í Ungverjalandi 

skil, mánuðum eftir íhlutun Sovétmanna með fréttum eins og „Ungverskir uppreisnarmenn 

hafa náð smábæ á sitt vald. Ungverskur rithöfundur handtekinn í Búdapest, fyrir 

frelsisljóð.“155 Af fréttum Þjóðviljans er hvergi hægt að draga neinar ályktanir af umfangi 

þeirra kúgunaraðgerða sem stjórn Kádár beitti til þess að treysta völd sín í sessi eða því 

mannfalli sem varð í uppreisninni. Það liggur fyrir að 3000 manns féllu í átökunum og um 

15.000 særðust. Um 35.000 manns voru leiddir fyrir dóm og 25.000 af þeim hlutu fangavist. 

Þúsundir Ungverja voru fluttir nauðungarflutningum til Sovétríkjanna. Námsmaðurinn Hjalti 

Kristgeirsson afskrifaði þá staðreynd í áheyrn flokksfélaga sinna sem  „þvætting!“156 Talið er 

að milli 229-241 meintir uppreisnarmenn hafi verið teknir af lífi.157  

Þrátt fyrir að hafa gert frásögnum Hjalta Kristgeirssonar almennt góð skil sá 

Þjóðviljinn ekki ástæðu til þess að fara mörgum orðum um erindið sem hann hélt á 

sameiginlegum fundi Æskulýðsfylkingarinnar og Sósíalistafélags Reykjavíkur 10. janúar 

1957, þótt það hefði sjálft auglýst fundinn á forsíðu. Um erindið sagði Þjóðviljinn einungis að 

það hefði verið „mjög ítarlegt og fróðlegt.“ 158 Innlegg Hjalta var til þess fallið að styrkja trú 

þeirra íslensku sósíalista sem töldu að íhlutun Sovétmanna hefði verið óæskileg, en 

nauðsynleg. Að sögn Hjalta hefði borgarastyrjöld og jafnvel heimsstyrjöld verið forðað. Hjalti 

taldi Nagy hafa svikið bæði Ungverjaland og kommúnismann en að Kádár hefði staðið með 

sósíalismanum gegn gagnbyltingu og auðvaldi. Þjóðviljinn gekk aldrei svo langt að kalla 

 
151 „Stefnt að samsteypustjórn og frjálslegri stjórnarháttum,“ Þjóðviljinn 4. janúar 1957, 12. 
152 „400 Ungverjar halda heim,“ Þjóðviljinn 7. mars 1957, 12; „Kadar heldur til Moskvu,“ Þjóðviljinn 19. mars 

1957, 1. 
153 „Kadar boðar harðhenta stjórn og undirgefni við Mosvku,“ Morgunblaðið 10. janúar 1957, 1. 
154 „Ungverskir verkamenn grýttu lögreglu Kadar-stjórnarinnar,“ Morgunblaðið 12. janúar 1957,1. 
155 „Ungverskir uppreisnarmenn hafa náð smábæ á sitt vald. Ungverskur rithöfundur handtekinn í Búdapest, fyrir 

frelsisljóð,“ Alþýðublaðið 15. febrúar 1957, 1. 
156 Lbs. Lbs. SR. A 5.Fundargerðarbók 1955 – 1960. 10. janúar 1957. 
157 Karel Bartosek, „Mið- og Suðaustur-Evrópa,“ 437 Gough, A Good Comrade, 117.  
158 „Æ.F.R og Sósíalistafélagið halda sameiginlega fund í kvöld kl. 8.30,“ Þjóðviljinn 10. janúar 1957,1.     

„Mjög fjölsóttur fundur sósíalista,“ Þjóðviljinn 11. janúar 1957, 1. 
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Nagy svikara, og sagði aftöku hans og samstarfsmanna í júní 1958 „hörmulegan og alvarlegan 

atburð.“159 Íhlutun sovéska hersins var blaðið þegar búið að fordæma sem og 

Alþýðubandalagið. Hefði blaðið birt erindi Hjalta hefði það án efa vakið umtal og umræðu 

meðal pólitískra andstæðinga. Þjóðviljinn hafði áður þurft að sæta ásökunum Morgunblaðsins 

í þá veru að það styddi Kádár eftir að hafa birt stefnumál hans.160 Hjalti hélt sig þó við sömu 

orðræðu á fundinum og blaðið hafði gert. Hann skellti skuldinni á fyrrum ráðamenn í 

Ungverjalandi og viðurkenndi að atburðurinn hljóti að teljast þungt áfall fyrir sósíalista. Hjalti 

hélt því einnig fram að til staðar sé vantraust verkamanna á kommúnistum. Málflutningur 

hans varðandi mögulegt hlutleysi Ungverjalands stakk þó í stúf við málflutning bæði 

sósíalista og Þjóðviljans: „Hlutleysi er ekki til.“ Með orðum sínum var Hjalti í raun að gera að 

engu  leiðarstef Þjóðviljans um hlutleysi þjóða, einkum smáþjóða, og einnig þeirri orðræðu  

að jafna saman örlögum Íslands og Ungverjalands sem tveimur hernumdum ríkjum.161 Ekki er 

hægt að fullyrða með neinni vissu hvað varð þess valdandi að erindi Hjalta á fundinum var 

ekki gerð betri skil á síðum Þjóðviljans. En það er rétt að spyrja hvort sú staðreynd að hann 

var beittari, afdráttarlausari og opinskárri en hann hafði verið í greinum sínum í Þjóðviljanum 

og viðtalinu við RÚV hafi haft þar eitthvað að segja. Sú mynd sem birtist af Hjalta á 

fundinum er af þeim „harðsoðna kommúnista,“ sem Morgunblaðið hafði lýst honum og hleypt 

hafði illu blóði í Þjóðviljann. Fullyrða má að orð Hjalta um gagnsleysi hlutleysis hefðu getað 

orðið vatn á myllu Morgunblaðsins sem og annarra andstæðinga í ljósi áherslu Þjóðviljans á 

þá orðræðu í herferð sinni fyrir brottför Bandaríkjahers. 

Þjóðviljinn virðist hafa fylgt sömu línu og forysta Sósíalistaflokksins, ekki síst Einar 

Olgeirsson í að reyna stjórna umræðunni sem mest, jafnvel með því að beita þöggun. 

Sjónarmið þeirra manna innan flokksins sem voru hvað harðastir á því að Ungverjalandsmálið 

hafi verið annar „Finnagaldur,“ virðast ekki hafa hlotið náð í augum ritstjórnar blaðsins. Því 

verður þó ekki neitað að þau sjónarmið voru sterk innan flokksins. Skoðanir þær sem Hjalti 

lét uppi, a.m.k. í þröngum hópi skoðanasystkina voru því ekkert einsdæmi. Í umræðum á 

flokksþingi Sósíalistaflokksins árið 1960 hélt Brynjólfur Bjarnason því fram að 

„Ungverjalandsgaldurinn“ hafi verið settur á svið til þess að hindra brottför hersins.162 Lúðvík 

Jósepsson sagði hins vegar að siglt hefði verið milli skers og báru í málinu til þess að forðast 

átök innan flokksins.163 Ragnar Gunnarson vörubílstjóri sem var mikill sovétsinni og hafði 

 
159 „Eru þetta réttu mennirnir?,“ Þjóðviljinn 21. júní 1958, 6. 
160 „Hamskipti kommúnista,“ Morgunblaðið 7. nóvember 1956, 8. 
161 Lbs.  Lbs. SR. A 5. Fundargerðarbók 1955–1960. 10. janúar 1957. 
162 Rauða bókin Leyniskýrslur SÍA, 147. 
163 Rauða bókin Leyniskýrslur SÍA, 163. 



42 

 

ferðast um Sovétríkin á vegum MÍR  segist hafa fyrirlitið ýmsa forystumenn flokksins fyrir að 

vilja láta opinberlega í ljós vanþóknun á hernaðaríhlutun Sovétríkjanna. Sakaði hann þá um 

hræsni og láta eingöngu stjórnast af ótta við fylgishrun. Sjálfum hafi honum fundist 

ástæðulaust að hlaupa eftir almenningsálitinu í þessum efnum. Aðgerðir Sovétmanna hafi 

verið sjálfsagðar og nauðsynlegar.164 Þessi sjónarmið, hversu sterk sem þau kunnu að hafa 

verið meðal sósíalista, fengu ekki rými á síðum Þjóðviljans með beinum hætti. Brynjólfur 

Bjarnason kvartaði m.a. yfir því í febrúar 1957 að hann fengi ekki greinar birtar í blaðinu 

nema hann gengist undir „lífslygastefnuna.“ Þjóðviljinn væri ekki lengur sitt blað.165 

Fundagerðir Sósíalistafélags Reykjavíkur á þessum árum opinbera einnig hve erfitt reyndist 

að opna umræður um málið og almennt um stefnu flokksins og breytingar á henni bæði í 

kjölfar ræðu Krústjoffs sem og uppreisnarinnar í Ungverjalandi þó að óskir þess efnis frá 

almennum flokksmönnum bærust og hafi verið vandlegar skráðar í fundargerðarbækur.166 

Óskar Guðmundsson rithöfundur og blaðamaður veltir upp spurningunni hvort að þögnin hafi 

verið fyrirskipuð.167 Ragnar Gunnarson fer ekki í grafgötur með það að flokksstarfið hafi 

verið reyrt í „einræðisfjötra,“ sem virðist að mestu hafa verið að undirlagi Einars 

Olgeirssonar, ef marka má orð Ragnars.168  

Uppreisnin í Ungverjalandi varð þögninni að bráð í meðförum ritstjórnar Þjóðviljans. 

Umfjöllunin beinlínis fjarar út fyrri hluta ársins 1957 og í leiðurum hverfur hún alveg. Þögnin 

getur vart talist tilviljun eða heldur sá boðskapur sem blaðið birti lesendum sínum á ársafmæli 

ungversku uppreisnarinnar. Í leiðara er ráðist að „Rússagrýlunni,“ og þeirri hugmynd „…að 

Rússar bíði í ofvæni eftir því að geta hremmt Ísland….“ Leiðarinn er endurómur af stefinu  

um ókosti „valdastefnunar.“  Stórveldin keppi sín á milli og hervæðist jafnframt sem þau 

traðki á fullveldi og sjálfsákvörðunarrétti smáþjóða. Þessi skrif verða ekki greind sem 

gagnrýni á Sovétríkin sem slík og íhlutun þeirra í Ungverjaland. Ef höfð er í huga beinskeytt 

gagnrýni á Bandaríkin, Breta, Frakka og önnur vestræn ríki bæði í leiðurum og fréttaflutningi, 

þá virkar þessi tiltekni leiðari fremur sem tilraun til þess að forðast gagnrýni Sovétríkin vegna 

atburðanna í Ungverjalandi.169 Aðrir fjölmiðlar drógu hins vegar ekki af sér í umfjöllun um 

uppreisnarafmælið við þetta tilefni. Morgunblaðið og Alþýðublaðið gerðu það með 

 
164 „Einar Olgeirsson lítur á sig sem Messías flokksins,“ Morgunblaðið 7. júní 1963, 2–3. 
165 Lbs. Lbs. 25 NF 1956–1959 IV. Einkaskjalasafn Þóru Vigfúsdóttur. 
166 Lbs.  Lbs. SR. A 5. Fundargerðarbók 1955–1960. Fundur 10.apríl. 
167 Óskar Guðmundsson Alþýðubandalagið Átakasaga, 7. 
168 „Einar Olgeirsson lítur á sig sem Messías flokksins,“ Morgunblaðið 7. júní 1963, 2–3. 
169 „Einstök fyrirmunun,“ Þjóðviljinn 23. október 1957, 6. 
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forsíðugreinum og opnugreinum í blaðinu og Tíminn með opnugrein.170 Leiðaraskrif dagsins í 

öllum þessum blöðum var einnig tileinkaður Ungverjalandi með einum eða öðrum hætti. Í 

sínum leiðara leggur Tíminn þó meiri áherslu á ógöngur kommúnismans almennt sem 

hugmyndafræði og rifjar upp fylgispekt íslenskra sósíalista. Blaðið vitnar m.a. í orð Kristins 

E. Andréssonar frá árinu 1953 og lofgjörð hans um Stalín: „Stalín stóð vörð, trúan hljóðlátan 

vörð, um líf alþýðumannsins….“171 

Raunverulegur hugur Þjóðviljans til umfjöllunarinnar um Ungverjaland og 

uppreisnarafmælisins birtist tveimur dögum seinna.  Í leiðara 25. október er fjallað um 

ástandið í Guatemala og ógnaröldina sem þar ríkir af hálfu „fasistastjórnar landsins,“ eins og 

það er orðað. Hvorki „hernámsblöðin“ né fréttastofa ríkisútvarpsins hafi haft neitt um málið 

að segja, þó að um stórtíðindi væri að ræða. Ólafur Thors hafi ekki haldið neina hjartnæma 

ræðu á Alþingi eða Frjáls menning sent frá sér ályktun.172 Leiðarahöfundurinn vísar líka til 

þess að ekkert hafi verið minnst „afmælis mikilla örlagatíðinda í sögu Guatemala, en þá voru 

liðin þrjú ár síðan bandarísk máttarvöld steyptu löglega kjörinni stjórn landsins af stóli með 

erlendri innrás….“ Þjóðviljinn fer ekki í grafgötur með að uppreisninni í Ungverjalandi sé 

gert of hátt undir höfði á meðan óhæfuverk Bandaríkjanna séu látin óátalin. Leiðarahöfundur 

afhjúpar líka afstöðu sína til réttmætis íhlutunar Sovétmanna í Ungverjalandi með vísun í 

Guatemala: „Í Guatemala var ekki um neina uppreisn að ræða, engin átök innanlands, heldur 

opinskáa innrás á vegum bandarískra stjórnvalda.“173 Leiðaraskrifin koma í sjálfu sér ekki á 

óvart miðað við hefðbundin skrif blaðsins um ógnarverk Breta og Frakka í nýlendum sínum 

og áhersluna á Súesdeiluna. Skrifin lýsa gremju sósíalista að athyglinni sé beint að 

Ungverjalandi og staðfesta þá söguskoðun að um eiginlega innrás hafi ekki verið um að ræða 

af hálfu Sovétríkjanna heldur íhlutun. Dagbókarskrif Þóru Vigfúsdóttur, eiginkonu Kristins E. 

Andréssonar, veita innsýn inn í hugsanagang sósíalista á þessum tíma. Hún hafði það á 

tilfinningu að „íhaldið“ nýti sér alltaf atburði þegar þeir gerast austan járntjaldsins, „en ekki 

vegna Kýpur.“174 Tilhneiging sósíalista almennt og Þjóðviljans til þess að beina ekki sjónum 

manna að umfjöllun eða fréttaflutningi þar sem hallað gæti á Sovétríkin verður að teljast 

 
170 „Frelsibaráttu Ungverja minnzt um allan heim,“1, „23. okt – dagur ungversku byltingarinnar,“ 10–11 

Morgunblaðið 23. október 1957. „Ár liðið frá því, að Ungverjar risu upp gegn kúgurum sínum,“ 1,  Andrew 

Keller „Afleiðingar byltingarinnar í Ungverjalandi,“7, Alþýðublaðið 23 .október 1957; „Að einu ári liðnu í 

Ungverjalandi,“  8, „Kyndli frelsis brugðið á loft, síðan felldur, slökktur,“ 9, Tíminn 23. október 1957. 
171 „„Sorgleiksþúnginn“ ári síðar,“ Tíminn 23.október 1957, 6. 
172 Frjáls menning voru alþjóðleg samtök, menntamanna, vísindamanna og fræðimanna sem höfðu það að 

markmiði að „efla frjálsa hugsun og menningarstarfi óháð stjórnmálaflokkum, og berjast gegn einræðishyggju og 

skoðanakúgun.“ „Frjáls menning,“ 4-6. 
173 „Samúðin ekki til skiptanna,“ Þjóðviljinn 25. október 1957, 6. 
174 Lbs. Lbs. 25 NF 1956–1959 IV. Einkaskjalasafn Þóru Vigfúsdóttur. 
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skiljanleg í ljósi þessa. Þjóðviljinn kom ekki út mánudaginn 4. nóvember, ári eftir að sovéski 

herinn barði niður uppreisnina, en þann fimmta birtist frétt um afrek Sovétmanna forsíðu 

blaðsins: „Enn eitt gervitungl, rúmlega 500 kíló, sent 1700 km út í geiminn frá 

Sovétríkjunum.“175 Þetta var vissulega stórfrétt sem aðrir fjölmiðlar gerðu einnig skil en ólíkt 

Þjóðviljanum minntust þeir einnig á „Frelsisbaráttu ungversku þjóðarinnar,“ eins og Tíminn 

orðar það og auglýsir almennan fund til þess að minnast hennar.176 

Þögnin um atburðina í Ungverjalandi virðist aðeins rofin til árása á andstæðinga 

Þjóðviljans og sósíalista eða til þess að svara fyrir gagnrýni á blaðið. Frumkvæðið liggur ekki 

hjá blaðinu og það gerir ekki tilraun til þess að fjalla með sjálfstæðum eða gagnrýnum hætti 

um það sem gerðist í Ungverjandi eða gagnrýna frekar íhlutun Sovétmanna. Blaðið 

„nasistavæðir“ hins vegar Sjálfstæðismenn enn á ný í tengslum við ársafmælið og segir 

flokkinn reyna að „hagnýta sér hina hörmulegu atburði í Ungverjalandi sér til framdráttar og 

óþokkalegum hagsmunum sínum, hernámi Íslands og ofurvaldi auðmannaklíkunnar í 

Reykjavík.“ Annars er fyrirsögnin á greininni „Samúðin með örlögum smáþjóðanna: „Leyfið 

mér að láta í ljós gleði mína,““ og fjallar að meginefninu til um samúðaróskir Gunnars 

Gunnarssonar rithöfundar til Adolf Hitlers vegna innlimunar Austurríkis í Þriðja ríkið. 

Tilefnið var hins vegar áðurnefndur fundur Frjálsrar menningar sem Tíminn, meðal annarra 

blaða, auglýsti. Ræðumenn eru taldir til af hálfu Þjóðviljans sem ungverskur flóttamaður og 

tveir íslenskir menntamenn sem fögnuðu þegar hersveitir Hitlers lögðu undir sig og kúguðu 

smáríki. Með greininni fylgir svo ljósmynd af Gunnari ganga af fundi með Hitler árið 1940.177 

Viðbrögð Þjóðviljans undirstrikar öðrum þræði hversu viðkvæmt blaðið var enn fyrir 

umfjöllun um uppreisnina í Ungverjalandi og þætti Sovétmanna í að berja hana niður. Þau 

sýna einnig sterkra tilhneigingu til þess að nota atburðina til þess að sækja að andstæðingum 

sínum og ófrægja þá eftir mætti, jafnvel eftir að mestu öldur samúðar í íslensku samfélagi 

með Ungverjum og andúðar á hernaði sovéskra hersveita hafði lægt. 

Þær öldur risu þó að nýju á vordögum árið 1958 eftir að Kádár-stjórnin hafði tilkynnt 

um að Nagy, Paul Malatar, varnamálaráðherra í stjórn hans, og tveir blaðamenn hefðu verið 

teknir af lífi. Boðað var til útifundar á Lækjartorgi 20. júní sem að stóð fjöldi frjálsra 

félagasamtaka auk fulltrúaráða Alþýðuflokksins, Framsóknarflokksins og 

Sjálfstæðisflokksins. Morgunblaðið sagði fundinn hafa verið þann fjölmennasta sem haldinn 

 
175 „Enn eitt gervitungl, rúmlega 500 kíló, sent 1700 km út í geiminn frá Sovétríkjunum,“ Þjóðviljinn 5 

.nóvember 1957, 1.  
176 „Frelsisbarátta ungversku þjóðarinnar minnzt á almennum fundi í dag,“ Tíminn 3. nóvember 1957, 1. 
177 „Samúðin með örlögum smáþjóðanna: „„Leyfið mér að láta í ljós gleði mína“,“ Þjóðviljinn 5. nóvember 

1957, 6. 



45 

 

hefði verið á Íslandi. Þótt erfitt sé að sannreyna þá fullyrðingu bendir mynd af atburðinum til 

þess að þar hafi verið margmenni sem fyllt hafi torgið og nálægar götur. Fundurinn var vel 

auglýstur af helstu blöðum og sagði Alþýðublaðið hann m.a. vera vegna „hryðjuverkanna í 

Ungverjalandi.“178  

Í Þjóðviljanum birtist frétt um aftökurnar á baksíðu blaðsins 19. júní, en engin afstaða 

var tekin til málsins að öðru leyti. Leiðari dagsins var tileinkaður baráttunni fyrir herlausu 

landi, eins og svo oft áður. Á sömu síðu er svo að finna frétt um að breskt og bandarískt herlið 

sé tilbúið til innrásar í Líbanon.179 Í ljósi  þess  að blaðið kaus að fjalla ekkert nánar um 

aftökurnar í leiðara, má gera ráð fyrir því að pólitískar ástæður hafi legið að baki þessarar 

framsetningar. Þjóðviljinn lét heldur engu getið um hin hörðu viðbrögð og mótmæli á 

alþjóðavettvangi sem aftökurnar kölluðu fram eða þá staðreynd að öflugt herlið væri að finna 

hverju götuhorni í Búdapest.180 Það reyndist hins vegar Þjóðviljanum og sósíalistum erfitt að 

leiða málið algjörlega hjá sér, enda fordæmdu hin blöðin atburðinn og ræðumenn á 

mótmælafundinum tengdu glæpi kommúnista austantjalds saman við íslenska sósíalista. 

Atburðurinn sannaði að Ungverjalandsmálið var ekki gleymt og gat ennþá kallað fram heitar 

tilfinningar. Einn þeirra sem hélt framsögu á útifundinum var Miklós Tölgyes (Mikael 

Fransson) sem kynntur var til sögunnar sem ungverskur stúdent er staddur væri hér á landi. 

Hann var raunar í hópi þeirra flóttamanna sem boðið hafði verið hæli á Íslandi.181  Ræða hans, 

sem flutt var á ungversku og síðan lesin upp á íslensku, sýndi hve skeinuhætt vera ungverska 

flóttafólksins á Íslandi gat verið sósíalistum, áminning um þann neikvæða boðskap sem það 

hafði mögulega fram að færa. Fyrri neikvæð skrif Þjóðviljans um ungverskt flóttafólk sem og 

lýsingar Hjalta Kristgeirssonar á þeim hvötum sem leiddi til flótta þess, verða að skoðast sem 

ákveðin skaðaminnkun í ljósi þess. Skilaboð Tölgyes til Íslendinga á mótmælafundinum voru 

skýr: „Kommúnisminn á Íslandi er ekkert frábrugðinn kommúnismanum eins og hann leit út í 

heimalandi mínu fyrir valdarán kommúnista.“182  

Þessi boðskapur átti augljóslega ekki upp á pallborðið hjá íslenskum sósíalistum. 

 
178 „Kommúnisminn á Íslandi er ekkert frábrugðinn kommúnismanum í heimalandi mínu fyrir valdaránið,“ 

Morgunblaðið 21. júní 1958, 1;  „Mótmælafundur vegna hryðjuverkanna í Ungverjalandi verður haldinn á 

Lækjartorgi í dag,“ Alþýðublaðið 20. júní 1957, 1. 
179 „Nagy, Malate og tveir aðrir teknir af lífi eftir leynileg réttarhöld,“ Þjóðviljinn 19. júní 1958, 12; „Friðlýst 

land,“ Þjóðviljinn 19. júní 1958, 6; „5000 manna brezkt og bandarískt lið reiðubúið að ráðast inn í Líbanon,“ 

Þjóðviljinn 19. júní 1957, 6. 
180 „Öflug herlið á hverju götuhorni í Búdapest,“ Tíminn 20. júní 1958, 1. 
181 „Íslendingar fordæma morðin í Ungverjalandi. Útifundur á Lækjartorgi í dag á vegum stúdenta, menntamanna 

og lýðræðisflokkanna,“ Morgunblaðið 20. júní 1958, 1.  
182 „Kommúnisminn á Íslandi er ekkert frábrugðinn kommúnismanum í heimalandi mínu fyrir valdaránið,“ 

Morgunblaðið 21. júní 1958, 1. 
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Þjóðviljinn brást við eins og svo oft áður með því að sækja að andstæðingum sínum í 

leiðara. Vináttutengsl Gunnars Gunnarssonar rithöfundar við þýska nasista voru rifjuð upp. 

Formaður fulltrúaráðs Sjálfstæðisfélaganna, Birgir Kjaran (sem hélt ekki ræðu á fundinum) 

var sagður „skyrtunasisti,“ nýkominn úr sumarleyfi á Spáni, „fasistaríki Francos.“ Siðgæði 

Sjálfstæðismanna var dregið í efa og einnig heiðarleiki þeirra. Framferði þeirra væri dæmi um 

hræsni þeirra og þögn um óhæfuverk vestrænna bandamanna í nýlendum sínum og á 

áhrifasvæðum í Mið- og Suður-Ameríku. Blaðið sagði líka, að aftökur í Ungverjalandi þættu 

ekki mikil tíðindi „ef vinir þeirra væru við völd“ og vísar þar til Sjálfstæðismanna. Reynslan 

sýndi að þeir væru reiðbúnir að „afsaka, réttlæta og draga fjöður yfir hvert það óhæfuverk sem 

framið er af auðvaldsríkjum og nýlenduveldum.“ Leiðarahöfundur minnist m.a. á Rosenberg-

hjónin sem hafi verið tekin af lífi í Bandaríkjunum án þess að Sjálfstæðismenn hafi nokkuð 

um það sagt. Ofstopi Sjálfstæðismanna er svo áréttaður með vísan til „ofbeldisverka“ þeirra 

fyrir framan sovéska sendiráðið árið á undan, sem greinilega situr ennþá í leiðarahöfundi og 

kallaði fram svo vanstillt viðbrögð hjá Þjóðviljanum.183 Sá atburður virðist hafa setið sterkt í 

fleirum. Þóra Vigfúsdóttir sagðist ósjálfrátt hafa hugsað til 7. nóvember 1956, þar sem hún var  

í veislu í sovéska sendiráðinu tveimur árum síðar, og minnist þess þegar steinar flugu inn um 

gluggann, þegar „Ungverjalandsgaldurinn var“. Hugsanlega markaði sá „óhugnanlegi“ 

atburður dýpri spor í sálarlíf sanntrúaðra sósíalista heldur en sjálft Ungverjalandsmálið.184  

Eins og dæmin sanna er það sem kemur fram í leiðaraskrifum meira viðbrögð við 

skrifum annarra dagblaða og gagnrýni á sósíalista og Þjóðviljann eða mögulegur ótti við 

almenningsálitið eins og ætla má af hinum fjölmenna mótmælafundi á Lækjartorgi. 

Skorturinn á frumkvæði ýtir undir þá túlkun að Þjóðviljinn hafi helst viljað sveipa málið 

þagnarhjúp fremur en að vekja upp gamla drauga með upprifjun um málið sem gæti reynst 

erfitt að kveða niður, hvað þá að taka sér stöðu með föllnum leiðtogum Ungverjalands eða 

málstað þeirra.  

Þungur niður tímans og breyttar aðstæður meðal sósíalista sjálfra virðast ekki hafa 

orðið til þess að Þjóðviljinn breytti um aðferðarfræði á næstu árum og áratugum með því að 

gera uppreisninni skil í ritstjórnargreinum. Árið 1986, á 30 ára afmæli hennar skrifaði Árni 

Bergmann fréttaskýringu undir fyrirsögninni: „Ungverjaland þrjátíu árum síðar.“ 

Undirfyrirsögnin lýsir efni greinarinnar vel: „Uppreisnin 1956 – Svikarinn verður virtur 

landsfaðir – Þverstæður hinnar ungversku tilraunar – Hvert skal héðan haldið?“ Greinin er 

stutt sögulegt ávarp, þar sem farið er yfir atburðarrásina og helstu ástæðurnar fyrir 

 
183 „Eru þeir réttu mennirnir?,“ Þjóðviljinn 21. júní 1958, 6.  
184 Lbs. Lbs. 25 NF 1956–1959 IV Einkaskjalasafn Þóru Vigfúsdóttur. 



47 

 

uppreisninni. Í stað orðsins „íhlutun“ sem Þjóðviljanum var tamt að nota um þátt Sovétmanna 

segir hann: „En þann fjórða nóvember hóf sovéski herinn sókn gegnum nýjum stjórnvöldum 

og herliði þeirra….“ Um Kádár segir Árni að hann hafi verið álitin svikari, en njóti nú meiri 

virðingar heima fyrir og erlendis, en aðrir leiðtogar í Austur-Evrópu.  Greinin fjallar þó að 

miklu leyti um stöðu mála í Ungverjalandi samtímans. Sagt er að Ungverjar njóti almennt 

meira frjálsræðis, en þó er greinin að mestu leyti gagnrýni á hina „ungversku tilraun“ þar sem 

neyslugleðin reki menn áfram, lífsmynstrið verði kaldranalegra og menn lendi undir í 

lífskjarabaráttunni, hinir ríku verði ríkari.“185 Í grein Árna felst á engan hátt endurskoðun á 

fyrri stefnu Þjóðviljans um Ungverjalandsmálið. Lýsingar á uppreisninni og afleiðingum 

hennar eru í hlutlausum stíl, en markaðsvæðing Ungverjalands meginefnið og hún gagnrýnd.     

Af öðrum blöðum var Morgunblaðið duglegast að minnast uppreisnarinnar í 

Ungverjalandi í leiðaraskrifum, stundum með viðamiklum fréttaskýringum og opnugreinum 

og jafnvel sérblöðum eins og árið 1986.186 Tuttugu árum eftir uppreisnina í Ungverjalandi, 

árið 1976, birti Morgunblaðið tvo leiðara, 4. og 5. nóvember, sem urðu til þess að ritstjórn 

Þjóðviljans sá ástæðu til þess að rjúfa þögn sína um málið og bregðast við með ákveðnum 

hætti. Segja má að það hafi öðru fremur verið gert til þess að festa í sessi ákveðna 

söguskýringu varðandi Ungverjalandsmálið. Fyrri leiðari Morgunblaðsins bar einfaldlega 

heitið: „Ungverjaland 1956“ og er ádeila á ofbeldi Sovétríkjanna í Ungverjalandi sem sýnt 

hafi fram á vilja þeirra til þess að kúga smáþjóðir. Atburðurinn hafi jafnframt sannað gildi 

varnarbandalags frjálsra þjóða og aðildar Íslands að því.187 Seinni greininn nefndist 

„Kommúnistar á Íslandi og Ungverjalandi“ og það var hún sem kallaði fram varnarviðbrögð 

Þjóðviljans. Það sem kveikti í ritstjórum blaðsins var að í leiðara Morgunblaðsins er sú 

ákvörðun Einars Olgeirssonar, Lúðvíks Jósepssonar og Magnúsar Kjartanssonar að mæta í 

móttökuna í sovéska sendiráðinu 7. nóvember 1956 sögð hafa falið í sér stuðningsyfirlýsingu 

við ofbeldisaðgerðir Sovétmanna í Ungverjalandi. Skrif Þjóðviljans eru síðan rifjuð upp í 

tengslum við mótmælin fyrir framan sendiráðið sem og harkaleg viðbrögð blaðsins við þeim. 

Dregin er fram orðanotkun eins og „ofbeldisskríll“ og „nazistaklíka“ sem notuð voru um 

mótmælendurna af hálfu blaðsins. Í leiðara Morgunblaðsins segir enn fremur: „Enn eru í 

forystu kommúnista á Íslandi, þ.e. Alþýðubandalagsins, sömu menn og þágu boð sovézku 

kúgaranna sömu dagana og þeir murkuðu lífið úr Ungverjum….“ Leiðarahöfundur segir að 

þessir menn hafi ekki breytt um lífsskoðun og það hafi verið Magnús Kjartansson sem hafi 

 
185 „Ungverjaland þrjátíu árum síðar,“ Þjóðviljinn 9. nóvember 1986, 16. 
186 „30 ár liðin frá uppreisninni í Ungverjalandi-Ruszkik, Haza!,“ Morgunblaðið 8. nóvember 1986, Blað B, 1–

12. 
187 „Ungverjaland 1956,“ Morgunblaðið 4. nóvember 1976, 22.  
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haft forystu með stjórnmálaskrifum blaðsins. „Tólf árum seinna gekk Magnús Kjartansson 

enn erinda sovézkrar kúgunarstefnu….“ Þar vísar Morgunblaðið til innrásar herja 

Varsjárbandalagsins inn í Tékkóslóvakíu sumarið 1968.188 

Í svargrein Þjóðviljans við þessum ásökunum Morgunblaðsins segir: „Þegar þessir 

atburðir gerðust var þeim harðlega mótmælt um víða um veröld, ekki síst af sósíalistum í V-

Evrópu. Þjóðviljinn og Alþýðubandalagið voru að sjálfsögðu í hópi þeirra, sem hvað harðast 

fordæmdu innrásina.“ Leiðarahöfundur hafnar því sérstaklega að íslenskir sósíalistar hafi 

fagnað eða „gengið erinda sovéskrar kúgunarstefnu.“ Rifjuð eru upp leiðaraskrif Magnúsar 

Kjartanssonar fyrir 20 árum um að sósíalískar meginreglur um samskipti þjóða eru sagðar 

hafa verið þverbrotnar með aðgerðum Sovétmanna og það sé skylda blaðsins að andmæla 

„skýrt og skorinort“ ef ráðamenn í Sovétríkjunum vinni verk sem ekki samræmist hugsjónum 

sósíalismans. Það er líka minnt á hver hafi í raun verið stefna blaðsins gagnvart 

Sovétríkjunum: „Það hefur verið háttur þessa blaðs, að láta Sovétríkin njóta sannmælis, og 

eiga ekki hlut að óhróðri þeim, sem yfir þau hefur verið dembt látlaust í nærfellt fjóra 

áratugi.“ Fordæming miðstjórnar og þingflokks Alþýðubandalagsins frá þessum tíma eru 

einnig gerð góð skil. Til frekari áhersluauka er aðdróttunum Morgunblaðsins um stuðnings 

Magnúsar við innrásina í Tékkóslóvakíu vísað til föðurhúsanna  með þeim orðum að enginn 

hafi fordæmt hana harðar.189 Sú söguskoðun sem þarna er sett fram virðist hafa haldið meðal 

sósíalista, það að Þjóðviljinn hafi fordæmt íhlutun Sovétmanna í Ungverjaland árið 1956 og 

hið sama hafi miðstjórn og þingflokkur Alþýðubandalagsins gert með ályktun sinni og 

Þjóðviljinn samviskusamlega birt. Árni Bergmann áréttar hana í bók um sögu Þjóðviljans sem 

kom út 1986.190 Hvorki sósíalistar né Þjóðviljinn, á meðan hann starfaði, virðast því hafa séð 

ástæðu til þess að greina önnur skrif blaðsins, fréttaval, árásir á andstæðinga sína eða annan 

stuðning við Sovétríkin, ekki frekar en þeir vefengdu réttmæti þess að sækja boð í sovéska 

sendiráðinu á sínum tíma. Það sem virðist hins vegar hafa breyst í meðförum nýrrar kynslóðar 

á Þjóðviljanum, þeirra Kjartans Ólafssonar og Svavar Gestssonar er að vísa til aðgerða 

Sovétmanna í Ungverjalandi sem „innrásar“ í stað „íhlutunar“ eins og forverar þeirra gerðu. 

Þessi áherslubreyting segir meira en flest annað um kynslóðarbilið í flokknum og afstöðu 

yngra forystufólks til Sovétríkjanna á þessum tíma, sérstaklega eftir að Sovétmenn bundu 

enda á vorið í Prag. Hugleiðingar Þóru Vigfúsdóttur um atburðina minna þó á að ekki voru 

allir sósíalistar jafn viljugir að fallast á breytta tíma. Um innrásins í Tékkóslóvakíu í ágúst 

 
188 „Kommúnistar á Ungverjalandi og Íslandi,“ Morgunblaðið 5. nóvember 1976, 22. 
189 „Sannleiksvitni Morgunblaðsins,“ Þjóðviljinn 6. nóvember 1976, 4. 
190 Árni Bergmann, Blaðið okkar, 53. 
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1968 skrifaði hún: „Tékkar virðast ekki hafa ráðið við íhaldsöflin sem þeir voru búnir að 

vekja upp með hinu aukna frelsi.“191 

Síðasti árgangur Þjóðviljans kom út árið 1992. Það er auðvitað ómögulegt að segja 

hvort blaðið hefði breytt söguskoðun sinni með tímanum. Mögulega hefði 50 ára eða 60 ára 

afmæli uppreisnarinnar gefið tilefni til þess hefði blaðið haldið velli sem málgagn sósíalista. 

Eftir því sem árin liðu gerðist Hjalti öllu opnari og gagnrýnni um atburðina 1956. Í grein í 

tilefni af 50 ára afmæli byltingarinnar árið 2006 rifjar hann upp atburðina í opnugrein í 

Morgunblaðinu og segir þar m.a. að Ungverjar hafi verið „Þjóð í ánauð Flokksins.“192  

Greinin er sögulegs eðlis, en Hjalti rifjar upp veru sína í Búdapest snemma í október 1956 þar 

sem einn af föllnum foringjum ungverska kommúnista var minnst, László Raijk, fórnarlamb 

innanflokkshreinsana. Hjalti virðist hafa fyrirgefið blaðinu margvísleg skrif um sig í gegnum 

tíðina sem flest voru á neikvæðum nótum. Árið 1977 rifjar Morgunblaðið upp ummæli Hjalta 

frá 1956 um ungverska flóttafólkið sem hann hafði lýst sem „óábyrgum elementum“ sem 

haldin væru „ævintýraþrá, fólki sem var á flótta undan sovéskum skriðdrekum,“ eins og 

blaðið kemst að orði. Tilefni skrifanna er uppgjör Hjalta við „félagsgerð sovétsamfélagsins 

sem blaðið hafði eftir honum að væru andstæð marxismanum, en leiðarahöfundi þykir lítið til 

þess koma að Hjalti horfi þess í stað til Evrópukommúnismans. Fyrirsögnin er lýsandi fyrir 

viðhorf blaðsins, „Taglhnýtingar Sovétríkjanna.“193 Árið 1983 birtir Morgunblaðið myndir af 

bæði Hjalta og Árna Bergmann í grein þar sem útgáfu Rauðu bókarinnar er minnst (SÍA-

skýrslurnar) undir þessari fyrirsögn: „Alþýðubandalagsforingjar við nám í Austur-Evrópu: 

Þeir höfnuðu aldrei Sovétkerfinu.“194 

Hjalti Kristgeirsson steig einnig á stokk, aldraður maðurinn, í þriggja þátta útvarpsröð 

á RÚV árið 2016 þar sem hann fer mjög ítarlega yfir uppreisnina frá ýmsum sjónarhornum og 

rifjar upp sögu Ungverjalands í víðu samhengi auk þess að fjalla um persónulega upplifun 

sína og hugsanir sem hann hafði ekki lýst áður. Hann segir m.a. að byltingin hafi verið kæfð 

og stöðvuð, drekkt í blóði. Hann tjáir sig líka um helstu leikendur þess tíma. Nagy kallar hann 

„sannkallað mikilmenni“ sem hafi verið maður fólksins en ekki tilheyrt „sovétklíkunni,“ hann 

hafi talað tungumál sem fólkið skildi. Við fréttirnar af aftöku hans árið 1958 segir Hjalti að 

honum hafi „fallið allur ketill í eld og velt fyrir sér: „Hverra brauð hef ég verið að bíta 

undanfarin ár, nefnilega böðlanna Kadars og hans manna.“  Um Kádár fellir hann þann dóm, 

 
191 Lbs. Lbs. 25 NF 1967–1970 VII. Einkaskjalasafn Þóru Vigfúsdóttur. 
192 „Í aðdragaganda uppreisnar 1956,“ Morgunblaðið 8. október 2006, 36–37. 
193 „Taglhnýtingar Sovétríkjanna,“ Morgunblaðið 3. júlí 1977, 24. 
194 „Alþýðubandalagsforingjar við nám í Austur-Evrópu: Þeir höfnuðu aldrei Sovétkerfinu,“ Morgunblaðið 19. 

nóvember 1983, 32. 
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að hann hafi verið litlu skárri en Gerö og Rákosi. Kádar hafi verið landstjóri Sovétríkjanna í 

landinu þó að hann bæri titilinn, forsætisráðherra. Stjórn hans hafi verið leppstjórn.195 Í viðtali 

við Þjóðviljann árið 1981 í tengslum við þátttöku Hjalta í alþjóðlegri ráðstefnu vinstrimanna 

um Vorið í Prag 1968 segir hann frá sérstökum fundi sem Ungverjar hafi boðað til þess að 

minnast uppreisnarinnar í Ungverjalandi fyrir 25 árum. Hjalti leggur ekkert út frá þeim 

atburðum sjálfur, hvorki fordæmir eða lofar á þessu afmælisári eða minnist böðulskaps Kádar. 

Hann vitnar hins vegar í Ungverja sem stóð fyrir fundinum að Kadar-stjórninni hafi tekist að 

tryggja betri lífskjör og meira frjálsræði í landinu en annars staðar þekkist. Það megi rekja til 

uppreisnarinnar 1956, þó hún hafi verið barin niður.196  Um þátt Sovétmanna segir Hjalti, að 

aðgerðir þeirra hafi verið gagnbylting og þeir hafi haldið inn í Búdapest að fyrirmælum frá 

Moskvu. Sú saga að Ungverjar sjálfir hafi beðið sovéskar hersveitir um aðstoð sé eftir á 

skýring. Um ungverska flóttafólkið segir hann að það að það hafi fengið hinar bestu móttökur 

á Íslandi. Hann minnist ekkert á þátt sinn í að hræða það, eða ávirðingar Gunnlaugs 

Þórðarsonar í sinn garð, heldur nefnir að það hafi komið í sinn hlut að róa fólkið niður þegar 

hreyflar vélarinnar tóku að missa afl. Það er ekki laust við að stolts gæti í orðum Hjalti yfir 

því að Íslendingar hafi, óburðugir og efnahagslega fátækir megnað að taka við svo stórum 

hópi flóttafólks. Það sé eitthvað sem við megum hafa í huga í umræðunni hvort við eigum að 

taka við flóttafólki samtímans. Hann bergmálar þó þær skoðanir sem hann og Þjóðviljinn 

höfðu uppi árið 1957 að þeir sem lögðu á flótta og hingað leituðu hafi allir verið efnahagslegir 

flóttamenn í leit að betri lífskjörum.197 

Það er ekki hægt að segja annað en að viðsnúningur Hjalta sé algjör.  Um fyrrum 

skoðanir sína og margra skoðanabræðra sinna fer hann engum orðum í þáttaröðinni. Hjalti 

reynir ekki að skýra með neinum hætti orð sín eða athafnir á tímum Ungverjalandsmálsins 

með neinum trúverðugum hætti. Hann segir þó að hann hafi verið „fákænn piltur“ og komandi 

frá Íslandi hafi verið gjörsamlega óundirbúinn undir þá atburði sem áttu sér stað í 

Ungverjalandi meðan hann var þar.198 Það veitir þó litla innsýn inn í þau orð sem hann lét 

falla um Nagy, Kádár og eðli uppreisnarinnar á fundinum í janúar 1957 eða, að aðeins ári 

seinna hafi hann harmað dauða þess mann sem hann hafði lýst sem svikara réttu ári áður. 

Skoðanir Hjalta kunna að hafa snúist með þessum hætti snemma á hans æviferli en hann hélt 

áfram námi sínu í Ungverjalandi og að starfa með sósíalistum heima á Íslandi sem og með 

 
195 Hjalti Kristgeirsson, „Ungverska byltingin“, hlaðvarp, Spotify, mars 2020. 
196 „Að kveikja saman sósíalisma og lýðræði,“ Þjóðviljinn 5. nóvember 1981, 5.  
197 Hjalti Kristgeirsson, „Ungverska byltingin“, hlaðvarp, Spotify, mars 2020. 
198 Hjalti Kristgeirsson, „Ungverska byltingin“, hlaðvarp, Spotify, mars 2020. 
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SÍA mönnum. Hann var einnig var starfsmaður Sósíalistafélags Akureyrar um tíma og 

trúnaðarmaður innan Alþýðubandalagsins, kosinn í flokksráð og miðstjórn.  

Þættir Hjalta eru fróðlegir, rétt eins og greinar hans í Þjóðviljanum af vettvangi 

uppreisnarinnar í Ungverjalandi. Hann var eini Íslendingurinn í Búdapest á meðan þessum 

heimssögulega viðburði stóð. Greinar hans í Þjóðviljanum eru einstaklega vel skrifaðar og á 

margan hátt upplýsandi þótt hann hafi ekki verið beinn þáttakandi í atburðarrásinni og haldið 

sig að mestu til hlés. Hjalti hefur þó látið vera að gera upp ýmsa þætti er varða aðkomu hans 

að Ungverjalandsmálinu, t.a.m. þeim sem snúa að ungverska flóttafólkinu, ummælum sínum í 

Ríkisútvarpinu á þeim tíma eða erindið sem hann hélt hjá Sósíalistafélagi Reykjavíkur og 

Æskulýðsfylkingunni. Ekki er ástæða til að ganga svo langt að fullyrða að Hjalti sé að beita 

vísvitandi þöggun þó hann setji fram seinna á lífsleiðinni aðra hlið á atburðum sem hann 

upplifði og hafi breytt um skoðun á mönnum og málefnum í tímans rás. Mismunandi frásögn 

hans og Guðlaugs Þórðarsonar af samskiptum við ungverska flóttafólkið vekur þó upp 

alvarlegar spurningar hvort Hjalti tileinki sér ákveðna þöggun um málið, hver svo sem 

skýringin kann að vera. Hins vegar má spyrja með vísan í frásögn Hjalta í Ríkisútvarpinu og 

raunar nánast þögn hans um Ungverjalandsmálið áratugum saman, hvort hann sé einfaldlega 

ekki í „afneitun,“ neiti að viðurkenna hluti sem kalla á athygli. Það er fróðleg spurning að 

spyrja út frá kenningum um orðræðugreiningu. Í ljósi uppgjörs Hjalta við sovétskipulagið þá 

er freistandi að halda því fram að þessi afneitun hans sé meðvituð. Fjarvera tiltekinnar 

orðræðu verður einmitt best upplýst af einhverjum sem tilheyrir ákveðnum hópi, eða 

samfélagi, þar sem tiltekin orðræða á sér stað og því hefði verið ómetanlegt hefði Hjalti opnað 

sig frekar um sinn þátt í orðræðunni um uppreisnina í Ungverjalandi í útvarpserindi sínu eða á 

öðrum vettvangi.199 Hvað sem því líður væri áhugavert upp á sögulega geymd og til þess að fá 

fyllri mynd af Ungverjalandsmálinu að fá svör við því hvað knúði ungan hugsjónamann og 

sósíalista til að taka þá afstöðu sem hann gerði á sínum tíma, og hvar og hvenær fór að fjara 

undan trúnni. Hjalti hefur þó gengið mjög langt í að endurskoða afstöðu sína til 

Ungverjalandsmálsins á meðan Þjóðviljinn leyfði þögninni og eigin söguskýringu að ráða för 

fram á síðasta dag. 

 

VII. NIÐURSTÖÐUR 

Þjóðviljinn hafði fylgt Sovétríkjunum af trúmennsku frá stofnun blaðsins árið 1936 og ekki 

gagnrýnt stefnu Sovétmanna heima fyrir eða á erlendum vettvangi. Með uppreisninni í 

 
199 Von Münchow, „Theoretical and Methodological Challenges in Indentifying Meaningful Absences in 

Discourse,“ 224. 
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Ungverjalandi tók afstaða blaðsins hins vegar breytingum. Fyrst í stað fjallaði blaðið um 

mistök við framkvæmd sósíalismans í Ungverjalandi og Póllandi og beindi gagnrýni sinni að 

leiðtogum þessara ríkja, en ekki að Sovétríkjunum sjálfum. Eftir síðari íhlutun Sovétmanna í 

Ungverjaland 4. nóvember tók Þjóðviljinn upp beinskeytta gagnrýni á Sovétríkin á þeim 

forsendum að þau hefði þverbrotið sósíalískar meginreglur um réttindi þjóða. Þessi gagnrýni 

var þó sett fram með tilvísun í kennivald Sovétríkjanna og þær breytingar og sjálfsgagnrýni 

sem það hafði sjálft stundað í kjölfar leyniræðu Krútsjoffs.  

Hér hafa rök verið færð fyrir því að þessi orðræða hafi þjónað þeim tilgangi að styrkja 

málstað blaðsins gagnvart baklandi sínu, sósíalistum á Íslandi og að hún hafi markað tímamót 

í ljósi fylgispektar blaðsins við Sovétríkin fram að þeim tíma. Áhrif þessarar gagnrýni og 

þeirrar orðræðu sem var mótuð kom þó ekki fyllilega í ljós fyrr en með innrás Sovétríkjanna í 

Tékkóslóvakíu árið 1968 og viðbrögðunum við henni. Afstaða blaðsins til atburðanna í 

Ungverjalandi var umdeild meðal sósíalista. Sumum fannst sem hlaupið væri eftir 

almenningsálitinu og í því sambandi var vísað til „Ungverjalandsgaldurs“ af hálfu sumra  

harðlínumanna í Sósíalistaflokknum. Sú túlkun sem hér hefur verið sett fram gengur út á að 

stefnubreytingu Þjóðviljans megi rekja til „kalds hagsmunamats“ fremur en 

hugmyndafræðilegs viðsnúnings – að meiri hagsmunir hafi verð metnir fram yfir minni. 

Sósíalistar voru í ríkisstjórn og í aðstöðu til þess að hrinda mikilvægum málum í framkvæmd 

eins og brottför Bandaríkjahers og eflingu viðskiptatengsla við Sovétríkin. Þetta voru atriði 

sem stjórnvöld í Moskvu töldu að ætti að leggja áherslu á og tekin voru fram yfir 

hugmyndafræðilegan hreinleika í einstökum málum. Gagnrýni Þjóðviljans á innrás 

Sovétmanna í Ungverjaland skipti líka máli upp á trúverðugleika blaðsins í baráttunni fyrir 

herlausu og hlutlausu landi. Blaðið lagði að jöfnu hersetu Ungverjalands og Íslands, lagðist 

gegn allri hernaðarstefnu og stórveldapólitík og náði með þessum rökum einnig að herja á 

andstæðinga sína.  

 Eins og sú orðgreining, sem hér hefur verið beitt sýnir, hélt varðstaða blaðsins fyrir 

Sovétríkin áfram eftir að uppreisnin í Ungverjalandi hafði verið kveðin niður. Færð hafa verið 

rök fyrir því að hún hafi birst í þöggun, merkingarbærri fjarveru, þagnarsamsæri og afneitun í 

leiðaraskrifum og fréttaflutningi blaðsins um Ungverjalandsmálið. Þannig reyndi Þjóðviljinn 

að beina athyglinni annað, t.d. að Súesdeilunni. Var gagnrýnina á Sovétríkin raunar aðeins að 

finna á fyrstu stigum málsins, en síðan fjaraði hún út. Vestræn ríki urðu áfram helsti 

skotspónn blaðsins, sem beindi sjónum sínum að margvíslegum misgjörðum Bandaríkjanna, 

Bretlands, Frakklands. Þjóðviljinn forðaðist í lengstu lög að taka Ungverjalandsmálið upp á 

næstu árum og áratugum og brást aðeins við óþægilegri gagnrýni pólitískra andstæðinga – og 
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þá oftar en ekki með heiftarlegum hætti. Einfaldur samanburður við umfjöllun annarra miðla 

dregur þennan mun fram í dagsljósið. Varðstaða Þjóðviljans birtist einnig vel í afstöðunni til 

ungversks flóttafólks. Umfjöllunin er almennt neikvæð, en einkennist annars af afneitun og 

þögn. Í stað þess að fjalla um hlutskipti flóttafólksins sem mannúðarmál túlkaði Þjóðviljinn  

veru og vitnisburð ungversks flóttafólks hér sem mögulega ógn.  Blaðið skeytti heldur ekki 

um afdrif þeirra pólitísku umbótasinna sem velt var úr sessi í Ungverjalandi, eins og Nagy, 

þótt  barátta fyrir þjóðfrelsi og hlutleysi rímuðu við stefnu þess og íslenskra sósíalista.   

 Innlegg Hjalta Kristgeirssonar í orðræðuna um Ungverjalandsmálið var mikilvæg þar 

sem hann var eini íslenski sjónarvotturinn á staðnum. Greinar hans, útvarpsviðtal og erindi á 

fundi hjá sósíalistum höfðu áhrif. Tilraunir Morgunblaðsins til að draga úr trúverðugleika 

hans verða að skoðast í ljósi þess. Hjalti taldi að pólitísk nauðsyn hefði knúið Sovétmenn til 

að grípa til hernaðaríhlutunar  og fordæmdi ungverska umbótasinna. Hann talaði einnig beint 

inn í neikvæða orðræðu um flóttafólkið. Áratugum seinna opnaði Hjalti sig um þróunina í 

Ungverjalandi og gagnrýndi valdhafana sem hann hafði áður mært og fordæmdi þá sem hann 

hafði áður lofað. Umfjöllun hans opinberaði algjöran viðsnúning í sýn hans á uppreisnina í 

Ungverjalandi, en veitti fá svör um fyrrum afstöðu hans, hvenær eða hvernig þau sinnaskipti 

urðu. Hér er því ekki unnt að segja að um persónulegt uppgjör hafi verið að ræða.      

Svipaða sögu má segja um afstöðu Þjóðviljans. Á 8. áratugnum var sú söguskoðun fest 

í sessi að Þjóðviljinn og sósíalistar hefðu tekið þátt í harðri gagnrýni á Sovétríkin og vitnað til 

leiðaraskrifanna frá 1956 því til stuðnings. Þau orð standa og verða ekki tekin af blaðinu: Þau 

mörkuðu þáttaskil. Orðræðugreiningin leiðir þó í ljós að viðhorf blaðsins voru mun flóknari 

eins og hér hefur verið sýnt fram á.  Nánast strax eftir að uppreisnin var brotin á bak aftur tók 

þöggun við. Á meðan blaðið starfaði var aldrei reynt að fjalla um Ungverjalandsmálið með 

merkingarbærum hætti í þeim skilningi sem hér hefur verið lagður til grundvallar eða gerð 

tilraun til að taka afstöðu blaðsins til endurskoðunar.   
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