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Ze zagen eruit als ufonauten met hun zwarte helmen, gemaskerde gezichten en hun ploertendoders in de 

aanhef. Dit waren niet de knuppeltroepen van een of andere Zuid-Amerikaanse dictator of van de 

Wit-Russische paria-politicus Loekatsjenko. Deze Hongaarse politiemannetjes kwamen ook niet van mars 

maar het waren de speciale veiligheidstroepen van de Hongaarse premier Ferenc Gyurcsány die zijn 

mannen op 23 oktober inzetten tegen geweldloze demonstranten. Deze politie-ufonauten vochten voor het 

politiek overleven van Gyurcsány en consorten. 

 

Dit was geen normaal politie-optreden maar een militaire operatie, op zijn Russisch wel te verstaan. 

Gyurcsány c.s. vertrouwen blijkbaar het Hongaarse leger niet vandaar dat de Hongaarse politie in een 

hoog tempo gemilitariseerd wordt. De manier waarop de geweldloze demonstranten van het Kossuthplein 

naar het Astoria-hotel werden gedreven deed veel denken aan de manier waarop de Russische infanterie 

pleegt te vechten. Voorop twee grote politie-vrachtauto’s die dekking geven aan de looptroepen die 

vanachter de wagens traangasgranaten en rubberen kogels op de demonstranten afschoten, bewust op 

hoofdhoogte wel te verstaan. Het opdrijven van demonstranten is overigens verboden door de Hongaarse 

wet. Af en toe werd er een demonstrant ingesloten en door zo’n vijf-tot-tien politie-soldaten op laffe wijze 

in elkaar getimmerd. Iets wat tegen de wet is in elke geciviliseerde, democratische staat. Zo ook de 

Hongaarse wet schendt. Wie herinnert zich niet de zwarte motorrijder Rodney King die een aantal jaren 

geleden door politie-agenten in L.A. op vergelijkbare wijze in elkaar werd geslagen. De beelden gingen 

toen wel de wereld rond en de wereld was terecht te klein. Maar in Hongarije lagen er op 23 oktober wel 

honderden gewonde Rodney King’s langs de weg te bloeden. De Hongaarse politie-agenten die aan deze 

militaire operaties op 23 oktober deelnamen hadden geen identificatie-nummer op hun kleding. Ook dit is 

tegen de Hongaarse wet. Hadden deze politie-soldaten soms geen nummers omdat het voor een deel 

misschien geen Hongaren waren? Sommige ooggetuigen beweren dat ze Servisch spraken. Het meest 

schokkende van het politie-optreden van 23 oktober in Boedapest was het in galop aanrijden van politie te 

paard met getrokken sabels. Het is een wonder dat er geen van de demonstranten aan spit geregen is. In 

Europa is zoiets bij mijn weten in de moderne tijd nog nooit vertoond. 

 

Ik moet bekennen dat ik mijn ogen niet kon geloven op 23 oktober in Boedapest maar nu ik inmiddels 

enkele tientallen keren de video’s en foto’s van de militaire operaties van de politie en gewonden heb 

bekeken (zie http://maraczlaszlo.atw.hu; http://maraczlaszlo.fw.hu; en http://maraczlaszlo.uw.hu) realiseer 

ik me dat Hongarije met zijn gemilitariseerde politie die op grote schaal burger- en mensenrechten 

schendt, afgegleden is naar een ordinaire dictatuur. En dat nog wel op 23 oktober op de vijftigjarige 

herdenking van de Hongaarse Opstand tegen het communisme; en dat nog wel op klaarlichte dag in het 

hart van Europa onder het toeziend oog van vele democratische staatshoofden en regeringsleiders. Voor 

de goede orde Hongarije is sinds 1 mei 2004 lid van de Europese Unie die zegt de mensen- en 

burgerrechten hoog in het vaandel hebben. 


