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A Revolução
Húngara de 1956
revisitar o levantamento de Budapeste é para nós não apenas uma homenagem
aos que caíram pela liberdade e pela independência da pátria húngara mas
também uma airmação de uma solidariedade com o povo húngaro.

O

Instituto de Estudos Políticos aceitou
o convite da Embaixada da Hungria
para, conjuntamente, comemorar a
revolução húngara
de 1956. Revisitar o levantamento de Budapeste é para nós, não apenas uma homenagem aos que caíram pela liberdade
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e pela independência da pátria húngara
e uma afirmação de uma solidariedade
com o povo húngaro, a que nos unem
laços históricos indestrutíveis, mas também uma reafirmação da importância da
liberdade e da democracia no mundo de
hoje, quando de vários lados surgem ameaças que as põem em causa. A evocação
dos acontecimentos dramáticos do outono desse ano, e a análise histórica do seu

A no X I X • n ú m e r o 6 1 • P r I m AV e r A 2 0 1 7

Nova cida da Nia

41

DOSSIER

HUnGrIA

impacto no mundo soviético e no mundo
livre, ajudam-nos por certo a compreender melhor o longo curso para a liberdade
e a democracia da Europa.
Os acontecimentos de 1956 na Hungria,
que se sucederam aos da Polónia no mesmo ano, que foram preambulo dos acontecimentos de Praga em 1968, traduzem
bem o drama vivido pela Europa com as
duas guerras mundiais e com a guerra fria
ao longo do século XX, e recordam-nos a
importância do processo de construção da
unidade europeia, e da paz duradoura que
tem proporcionado aos povos da Europa.
A fragmentação e enfraquecimento de
estados, após a I Guerra Mundial, com a
destruição da antiga ordem europeia saída de Viena, facilitou o expansionismo dos
totalitarismos que vitimaram o centro e
leste da Europa até ao último quartel do
século XX. A Hungria e o seu povo singular foram, sem dúvida, dos mais atingidos
por todo esse doloroso processo, e a forma

berdade contra a opressão estrangeira pela
independênia nacional, contra a repressão comunista, pela democracia. Muitos
foram o que só então entenderam o verdadeiro rosto do comunismo, camuflado
após a guerra com os ouropeus da libertação pelo exército vermelho, e que o famoso
relatório de Kruchev ao 20º Congresso da
URSS e a destalinização então encetada,
ajudaram a desmascarar. Muitos foram os
que abandonaram os partidos comunistas
da europa ocidental, que ficaram solidários com os tanques soviéticos que invadiram a Hungria. Estudantes e operários
de todo o mundo exprimiram na altura a
sua solidariedade com os que na Hungria
se ergueram contra a limitação dos direitos de associação e de expressão, contra o
dirigismo da economia colectivizada e da
industrialização forçada, contra a proibição dos protestos conta a ocupação militar
estrangeira, pela liberdade política, cultural e económica, pelo pluralismo político e

A permanência do exército
russo na Hungria constituía
uma violação dos tratados e
um desprezo pelos acordos
internacionais

como se insurgiu, primeiro, e se ergeu, depois, no panorama europeu é merecedora
da nossa admiração e do nosso respeito.
A Revolução Húngara de 1956 ficou na
história como uma tentativa, porventura
condenada ao fracasso imediato, mas semeadora de futuro, de restaurar na pátria
de S. Estévão a liberdade e o respeito pela
dignidade humana. A insurreição viu unidos estudantes e operários, camponeses e
citadinos, reenvindicando a liberdade política e económica contra a opressão política
do partido único comunista e contra a ocupação estrangeira. Foi a primeira grande
tentativa de levantamento contra a ordem
soviética, instaurada pelas armas após a 2ª
Guerra Mundial, a que outras se haviam de
seguir. Contou com o apoio difícil, senão
impossível, do ocidente. E por isso fracassou, naquele momento. Mas deixou marcas
e sementes que o futuro fez germinar
Foi sentida nos países do ocidente, e
em Portugal também, como um grito de li-
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partidário, pela independência nacional.
O levantamento de Budapeste, começou pela reivindicação estudantil da liberdade e da democracia, mas rapidamente se
estendeu aos operários e a toda a população. Pretendia-se a saída das tropas soviéticas, que, nos termos do acordo de Paris
de 10 de Fevereiro de 1947, deveriam ter
saído nos 90 dias seguintes, e que permaneceram na Hungria apenas para garantir
a comunicação com as forças soviéticos
que ocupavam a Áustria, e a deixaram em
10 de Outubro de 1955. A permanência do
exército russo na Hungria constituía uma
violação dos tratados e um desprezo pelos
acordos internacionais. A única razão era
apoiar o comunismo do poder, cujo partido nunca ganhara umas eleições democraticamente. Nas de Novembro de 1945,
o partido comunista fora terceiro, apenas
com 797.736 votos, depois dos pequenos
proprietários (2.687.781) e dos socialistas
(819.814). Subiram ao poder pela violência
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e mantinham-se nele pelo terror, e com o
apoio das tropas russas estacionados num
país que perdera a independência.
Pretendia-se uma democracia pluripartidária, e por isso se assaltou a sede do
Partido Comunista e se retiraram os símbolos comunistas da bandeira nacional.
Pretendia-se a recuperação da soberania,
e por isso se derrubou a estátua de Estaline. Pretendiam-se as liberdades públicas,
e por isso se juntaram em frente do Parlamento os primeiros manifestantes, exigindo em 16 pontos, democracia, retirada
das tropas estrangeiras e afastamento do
estalinista Rakoz.
Os insurrectos húngaros contavam
com o apoio do ocidente, mormente da
NATO e dos Estados Unidos. Apesar de o
Presidente Eisenhower ter dito em Nova
York que “o coração da américa está ao
lado do povo húngaro”, e de ter denunciado que a “presença das tropas soviéticas
na Hungria não tinha por fim proteger o
pais de um intervenção estrangeira, mas
apenas continuar a sua ocupação para
os fins próprios da URSS”, na realidade
o ocidente, a braços com a crise do Suez,
via-se impotente para secundar os revolucionários húngaros. A divisão do mundo
em blocos estava para durar.
As igrejas encheram-se e nas ruas
rezou-se publicamente pela libertação do
Cardeal Mindszenty que, uma vez libertado das prisões do regime, se refugiou na
Embaixada Americana.
Quando o governo de Imre Nagy,
empossado a 24 de Outubro, anunciou a
saída do Pacto de Varsóvia, uma semana
depois, e pediu a mediação da ONU, as
tropas soviéticas invadiram a Hungria e
puseram no poder Janos Kadar. 341 pessoas foram julgadas e executadas, 2.700
morreram, 22.000 foram presos, 13.000
foram internados em campos, 200.000
fugiram da Hungria, entre eles alguns famosos futebolistas da selecção vice-campeã do mundo em Berna em 1953. As praças de Budapeste tornaram-se cemitérios.
Imre Nagy seria executado em 1958.
Nos jogos olímpicos de Melbourne, o
confronto entre a Rússia e a Hungria em
Waterpolo saldou-se por uma vitória húngara, com sabor a vingança. Um terço dos
atletas húngaros não regressou ao país.
Os acontecimentos da Hungria tiveram em Portugal um impacto decisivo, ao
fazerem despertar uma cultura cívica, porventura adormecida, valorizadora da liberdade. As ruas das grandes cidades de Por-
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tugal assistiram à organização de grandes
marchas silenciosas reivindicando liberdades públicas que também escasseavam em
Portugal. Foi com os húngaros que muitos
portugueses aprenderam a reivindicar a
liberdade política. Foi rezando pela igreja
do Silêncio da Hungria que muitos católicos se deram conta da importância da independência nacional. No mundo católico,
estudantes e operários voltaram a cooperar em iniciativas conjuntas, recordando
as origens do movimento social católico,
e estabelecendo dinâmicas no interior da
Acção Católica que se revelariam socialmente férteis, posteriormente.
Não foi por acaso que os acontecimentos de 56 foram vividos tão dramaticamente
em Portugal. O país ergueu-se e exprimiu
a sua proximidade e solidariedade com o
povo húngaro. A partilha da mesma cultura
religiosa secular, o mesmo apego às tradições nacionais seculares, irmanaram-nos
com a revolta húngara e com o drama do
seu povo. Portugal e a Hungria tem relações
antigas. Revemo-nos em valores comuns.
São muitos os elementos de aproximação
entre os nossos dois povos, não menor dos
quais o termos em território português o
túmulo do último Rei da Hungria, descendente de reis portugueses. O “calvário
húngaro”, monumentalizado em Fátima,
foi vivido pelos portugueses como nosso
também. Eu próprio guardo a memória da
minha primeira participação numa peregrinação a Fátima, quando ainda criança,
acompanhei meus irmãos universitários,
para aí rezar pela Hungria mártir, e recordo
o dramatismo com que vivíamos solidários
a sorte dos católicos húngaros.
Com a queda do muro de Berlim, as
transições para a democracia pluripartidária, e com o posterior processo de integração
europeia, a Hungria e Portugal voltaram a
encontrar-se e a irmanar-se no mesmo projecto de construção de um mundo de paz e
de prosperidade comum em que estamos
hoje envolvidos. Não podemos deixar de
admirar e aplaudir os esforços da Hungria
pela defesa dos valores ocidentais e cristãos
que estão na base da cultura europeia, e do
seu humanismo personalista e democrático.
Hoje a liberdade e a democracia encontram-se ameaçadas de vários lados. Entre
esses riscos assume particular relevância
o terrorismo e a instabilização das democracias. A Europa não está em guerra, mas
há guerra na Europa. E perante a guerra
devem vigorar disposições de excepção,
que sejam capazes de impedir as agressões

à segurança dos europeus e as ameaças à
democracia. Não podemos supor que nada
se passa, e que podemos continuar a enfrentar os actos terroristas como se fossem
normais. A prevenção da segurança pede
que sejam adoptadas medidas extraordinárias que, se não conseguirem impedir,
pelo menos reduzam as possibilidades de
atentados. De igual modo, a salvaguarda
da democracia exige que saibamos precaver o abuso da liberdade para sacrificar a
nossa liberdade colectiva.
A Europa tem obrigação de defender
e preservar as suas culturas e a identidade
cultural dos seus povos, e não pode permitir a desarrumação social e cultural dos
seus membros pelo indiscriminado acesso descontrolado de populações oriundas
de outras culturas e civilizações. O dever
de solidariedade pede que a Europa seja
construtora de paz e de desenvolvimento,
criando condições para que as populações
possam encontrar nos seus territórios de
origem aquilo a que têm direito, e não que a
Europa admita no seu interior a instalação
da confusão étnica e demográfica. A emigração é um direito dos povos mas não é um
direito ilimitado nem que se possa furtar á
conjugação com outros direitos e deveres,
próprios e alheios, entre eles o direito e o
dever de integração harmoniosa. Nem está
desobrigada a respeitar ancestrais culturas
locais, as leis dos países de acolhimento, e
a procurar a aproximação integrativa em
contextos de acolhimento que merecem
respeito. A globalização não justifica a indiscriminada circulação de pessoas, num
nomadismo colectivo, nem a arbitrária fixa-

ção de pessoas e comunidades, sem atender
a quem historicamente vive e habita em determinados territórios. E a interculturalidade não é confundível com o marasmo e com
a diluição de culturas, mas antes pressupõe
a afirmação da singularidade de cada uma
para que o diálogo entre elas se processe de
forma fecunda e respeitadora.
A Europa está hoje confrontada com
problemas de refugiados, cujo fluxo tem que
ser regulado e contido dentro de parâmetros
de razoabilidade, sob risco de se descaracterizar social e culturalmente, e de criar factores de conflitualidade interna futura muito
mais graves do que os que se perfilam desde
já. As nações da Europa não são apagáveis,
nem podem ser desordenadas social e culturalmente, pondo em risco a sua identidade e
o seu natural funcionamento.
Sempre fomos países de acolhimento.
Portugal acolheu, na crise da Hungria de
1956, não poucos refugiados húngaros,
que aqui se sediaram e permaneceram, integrando-se na sociedade portuguesa, contribuindo para o enriquecimento da nossa
vida colectiva, e que são hoje parte de nós.
Queremos continuar a receber. Mas o que
não podemos é permitir que a Europa seja
vítima de desordenadas, quando não instigadas, invasões de multidões expulsas das
suas terras, onde tinham direito a continuar a viver, por guerras que se continuam a
permitir que subsistam.
Queremos defender uma integração europeia que respeite a diversidade e a riqueza dos nossos países e das nossas culturas,
aberta ao mundo mas sem destruir as nossas culturas e as nossas sociedades.
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