
1944-1945: Αναρχικοί στην Ουγγρική Αντίσταση 

Οι αναρχικοί στην Ουγγαρία του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου πολέµησαν στην Αντίσταση 
κατά των Ναζί και αργότερα ενάντια στους Ρώσους κατακτητές µέχρι την καταστολή 
τους από τους κοµµουνιστές. 

Μετά την καταστροφή του ουγγρικού αναρχικού κινήµατος από το φασιστικό καθε-
στώς του ναύαρχου Χόρτυ, αναρχικές οµάδες άρχισαν να επανεµφανίζονται γύρω 
από έναν βετεράνο ελευθεριακό µε το όνοµα Torockoi, ο οποίος το 1945 ήταν 80 
ετών. Η πρώτη ελευθεριακή δράση ήταν κατά των κατοχικών γερµανικών δυνάµεων 
από µια αναρχική οµάδα µαθητών. Ένας από τα µέλη της εν λόγω οµάδας, ο οποίος 
µάλιστα έφερε το επώνυµο Christ (!) -και που αν και ήταν µόνο 15 χρόνων ήταν και 
ποιητής από µια µικρή πόλη στα βόρεια της χώρας- συνελήφθη. Στη φυλακή συνά-
ντησε τον σύντροφο Aton M. µέλος της ουγγρικής-γιουγκοσλαβικής αναρχικής οµά-
δας Bacska (“Ο Νότος") που είχε εκατό µέλη και υπήρξε µια από τις ισχυρές αντι-
στασιακές οµάδες  

Τον Οκτώβριο του 1944, ο Christ και ο Ρώσος αναρχικός Alexei Korsakin απελευθε-
ρώθηκαν µετά το πραξικόπηµα του Szalazi εναντίον του Χόρτυ. 

Ήρθαν σε επαφή µε τον Torockoi και τον P.M. - έναν φοιτητή που είχε δηµιουργήσει 
µια αναρχική οµάδα υποστηριζόµενη από τους “κοµµουνιστές”. Άρχισαν να παρενο-
χλούν τον ναζιστικό και φασιστικό στρατό, φορώντας τη θρυλική κόκκινη ζώνη του 
Korsakin. Αρνήθηκαν την ενότητα δράσης µε τους κοµµουνιστές, οι οποίοι τους κατέ-
δωσαν στους Γερµανούς, που µε τη σειρά τους συνέλαβαν τότε 67 αγωνιστές, συ-
µπεριλαµβανοµένου του P.M. Η οµάδα του χωρίστηκε και τα δύο τρίτα πέρασαν 
στους κοµµουνιστές. 

Η οµάδα του Korsakin -φορώντας κόκκινες ζώνες- επιτέθηκε και κατέστρεψε δύο µο-
νάδες ουγγρικού στόλου του ποταµού, στο κέντρο της Βουδαπέστης. Την επόµενη 
νύχτα, η οµάδα του Christ, Sz.F. (Ελευθεριακό Μέτωπο) ανατίναξε µια αποθήκη πυ-
ροµαχικών. Μια τρίτη οµάδα εκτελέστηκε µετά από επίθεση κατά της έδρας των 
Ναζί. Η δραστηριότητα αυτή συνεχίστηκε µε επιθέσεις σε διάφορους στόχους µέχρι 
τη Μάχη της Βουδαπέστης, κατά την οποία χάθηκαν 200.000 ζωές. Το κίνηµα απο-
φάσισε τότε να διαφυλάξει τις δυνάµεις του για τον πολιτικό αγώνα που θα ακολου-
θήσει µετά την εκδίωξη των φασιστών. 

Τον Ιούλιο του 1945 το κίνηµα ανασυντάχθηκε. Η οµάδα του P.M ήθελε συνεργασία 
µε τους κοµµουνιστές ενάντια στην άρχουσα τάξη. Η οµάδα του Torockoi ήθελε τη 
νοµιµοποίηση του κινήµατος, οι οµάδες του Korsakin και του Christ ήθελαν να συνε-
χίσουν τον ένοπλο αγώνα ενάντια στο κράτος και τα ρωσικά στρατεύµατα. Οι από-
ψεις του Torockoi κέρδισαν την πλειοψηφία. Δηµιουργήθηκε ένα τυπογραφείο και 
άρχισε να διανέµεται έντυπη προπαγάνδα. Το κίνηµα είχε 500 µαχητές και η επιρροή 
του εξαπλωνόταν. 

Οι κοµµουνιστές τότε απαγόρευσαν το κίνηµα. Ο Torockoi πέθανε µετά τη σύλληψή 
του. Τέσσερις αναρχικοί φοιτητές άνοιξαν πυρά στα ρωσικά στρατεύµατα και σκοτώ-
θηκαν στην επακόλουθη µάχη. Στα εργοστάσια του νησιού Csepel, οι αναρχικοί κα-
θοδήγησαν τη µοναδική απεργία µετά την απελευθέρωση από τους φασίστες. Τριά-



ντα εργαζόµενοι, συµπεριλαµβανοµένων 24 αναρχικών, εκτελέστηκαν στη συνέχεια. 
Το ελευθεριακό κίνηµα εκκαθαρίστηκε. Ο P.M. κατέφυγε στην Ιταλία, ενώ ο Christ µε 
τον Korsakin πήγαν στη Γαλλία. 

Ωστόσο, η ευρεία αντίσταση στην κοµουνιστική δικτατορία θα ξεσπάσει και πάλι στην 
Ουγγρική εξέγερση του 1956. 

Nick Heath 

*Μετάφραση: Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης. 

Ούγγροι στρατιώτες και η φασιστική οµάδα Arrow Cross κοµµατιάζουν εβραϊκά βι-
βλία


