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A LENGYEL PÁRTVEZETÉS 
ÉS AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM

1956. október 24-én többszázezres nagygyűlés zajlott le Varsóban a Tudomány és Kultúra 
Palota előtti hatalmas téren. Ez a gyűlés -  ezt akkor szinte senki sem vette észre -  a néhány 
nappal korábban kezdődött „lengyel forradalmi változások” csúcspontját és nem kiinduló
pontját jelentette. Ez az óriási tömeg azért gyűlt össze, hogy támogatásáról biztosítsa a 
frissen megválasztott új pártvezetést Wladyslaw Gomulkával az élen. Néhány egyetemista 
csoport, az előző napi budapesti tüntetésekről értesülvén, magyar zászlóval vonult fel, 
amely az összegyűltek körében nagy tetszést váltott ki.1 2 * * * A nagygyűlésen elhangzott 
beszédet az immár másodszor a párt élére került Gomulka tartotta, alti közölte, éppen most 
kapott Hruscsovtól ígéretet arra vonatkozóan, hogy az október 19-20-án a Varsó felé 
menetelésükben megállított szovjet csapatok két napon belül visszatérnek bázisaikra. Egy 
ekkora nyilvánosság előtt tett kijelentés után a Szovjetunió -  még ha továbbra is szándéká
ban állt volna -  akkor is nehezen tudott volna eme kötelezettségétől visszalépni, de ezt 
erősítette meg az is, hogy 24-én már nem a Jengyei kérdés” állt a szovjet vezetők 
figyelmének középpontjában. A „lengyelországi felfordulást” -  amely a robbanás lehető- 
ségét magában hordozó veszély ellenére mégiscsak békés úton oldódott meg -  villámgyor
san követték a magyar forradalom eseményei.7 Mindezek tükrében az új lengyel pártvezetés 
megalakulásának körülményei már mint követendő megoldásként szolgálhattak válság
helyzet esetén, nemcsak a Szovjetunió, de még az Amerikai Egyesült Államok számára is. 
A State Department magas beosztású tisztviselői több ízben is elmondták a washingtoni 
lengyel követség diplomatáinak, hogy míg a lengyelek képesek voltak problémáikat a 
szovjetekkel nyugodtan, békés úton elintézni, addig a magyarok „rebelliót” csináltak, és 
ezzel nekik, az amerikaiaknak számtalan kellemetlenséget okoztak. Magyarország igazán 
példát vehetett volna a lengyelektől, hogyan is kell az ilyen kérdéseket megoldani. Gomulka 
már ekkor, október 24-én megkezdte a részben még irányíthatatlan politikai és társadalmi 
viszonyok ellenőrizhető korlátok közé szorítását Az említett beszéde végén arra szólította 
fel a téren összegyűlteket és a rádióhallgatókat, hogy vessenek véget a gyűlésezési hullám

1 Órai Nistory Archívum (OHA), 572. szám. Interjú Emanuel Flanelre], a Lengyel Rádió Tájékoztató Osztálya 
egykori vezetőjével, készítette Tischler János, 1993.
2 1956. október 24-re eredetileg azért hívták Moszkváiba a  testvérpártok képviselőit, hogy Hruscsov tájékoztatást
adjon a néhány nappal korábban Varsóban folytatott tárgyalásairól, de az illés napirendjén már a  lengyel és a
magyar helyzet szerepelt. Lásd: Az 1956. október 24-i moszkvai értekezlet. Közli: Hajdú Tibor. In.: Évkönyv /.,
Bp„ 1956-os Intézet, 1992,149-156.0.
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nak és lássanak hozzá a mindennapi munkához.3 Ez a mondat a napok óta felfokozott 
hangulatban éló tömeget csalódással, szőkébb és tágabb környezetét viszont megelégedés
sel töltötte el. A Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának (LEMP KB) elsó 
titkára ugyanis -  és ebben élvezte a vele még bizalmatlan pártapparátus túlnyomó többsé
gének egyetértését is -  nem szerette a tömegmegmozdulásokat, főként az alulról és önkéntes 
alapon szerveződőket, mert nagyon tartott attól, hogy a párt könnyen elveszítheti az 
ellenőrzést ezek fölött, és akkor az utca veszi a kezébe az irányítást. Ennek igazolását is 
látta később a magyar forradalom első időszakában. Valószínűleg ezért is fejezte ki a 24-i 
gyűlést követő napon elégedetlenségét az élő rádióközvetítést vezető személynek amiatt, 
hogy a gyűlés eseményeiről folyamatosan beszámoló tudósító hangosan üdvözölte a 
magyar zászló megjelenését a téren, és ezzel provokálta a rádió a Tudomány és Kultúra 
Palotája előtt összegyűlt embereket és a rádiókészülékek előtt ülőket.4

I.

Ahhoz, hogy jobban megérthessük, miért és miben tért el a Gomulka vezette Politikai 
Bizottság (PB) illetve tágabb értelemben a LEMP irányító szerveinek magatartása a magyar 
forradalom és az ezt követőidőszak (mintegy két év) eseményeit illetően a Varsói Szerződés 
többi tagállamának magatartásától, érdemes szemügyre venni a korábban mellőzött Gomul- 
ka 1956. őszi visszatérésének előzményeit és körülményeit.

1956. március 12-én tüdőgyulladásban elhunyt Boleslaw Bierut, az addigi mindenható 
és Moszkva utasításait készségesen végrehajtó lengyel pártvezető, aki a Szovjetunió 
Kommunista Pártja XX. kongresszusára utazott a szovjet fővárosba, és onnan élve már nem 
tért vissza Lengyelországba. Noha egyáltalán nem örvendett népszerűségnek, mégis az a 
tény, hogy a Szovjetunióban halálozott el, megmozgatta az országot.5 Bierut temetésének 
másnapján, március 20-án ült össze a LEMP KB 6. plénuma, hogy az utódlásról döntsön. 
Az erről folyó vitát személyesen felügyelte az elhunyt lengyel első titkár temetésére 
Varsóba érkezett Nyikita Hruscsov, aki ezzel elejét akarta venni annak, hogy Molotov 
külügyminiszter emberei szerezzék meg a hatalmat a LEMP-en belül.6 A játszma végül is 
döntetlenül végződött. Átmeneti emberként a KB első titkárának azt az Edward Ochabot 
választották meg, aki egykoron Sztálin kedveltje volt, de nem tartozott az 1956 tavaszán 
létrejött, egymással szemben álló pártcsoportok egyikéhez sem, éppen ezért a pártberkek
ben el nem kötelezett, „pragmatikus” politikusnak tartották. Jóllehet 1948-49-ben legin
kább ő  vette ki részét a Gomulka elleni támadássorozatból, mégis az ő hatalomra jutásával

3 A gyűlésen elmondott beszédét az október 25-i napilapok közölték.
4 Lásd az I . számú jegyzetet.
3 Boleslaw Biemt moszkvai halála furcsa hasonlóságot mutat Georgij Dimitrov 1949-ben és Klemen! Gottwaid 
1953-ban, szintén a  Szovjetunióban bekövetkezett halálával. Bierut halálának helyszíne és az említett analógia 
nemcsak az átlag lengyelek körében, hanem magában a  lengyel pártban is alig titkolt gyanút és szovjetellenességet 
váltott ki. A LEMP KB épületében felravatalozott koporsónál tömegek jelentek meg és közülük nagyon sokan a 
halottat takaró lepedőt felhajtva kerestek gyilkosságra utaló nyomokat. Ugyanakkor mind a  mai napig egyetlenjei 
sem mutat Bierut erőszakos halálára, és egyelőre ésszerű indokot sem lehet találni erre.
6 Andrzej Albert (Wojciech Roszkowski); Najnowsza história Polski 1918-1980 (Lengyelország tegújabbkori 
története 1918-1980). London, Puls Publications, 1991,706. o.
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nagyjából egy idóben kezdett a párttagok és a társadalom tömegei között eltetjedni az a 
szóbeszéd, hogy a néhány éve félreállított egykori első titkár visszatér a politikai életbe. A 
sztálini időszak enyhülését jelezte az a tény is, hogy felsőbb pártutasításra -  Ochab 
egyetértésével -  Hruscsovnak a XX. kongresszuson elmondott, Sztálint bíráló titkos 
beszédét 20 000 számozott példányban kinyomtatták és a lengyel párttaggyilléseken 
terjesztették. Sőt ezt a szöveget Lengyelország-szerte, viszonylag elérhetőáron, mindenhol 
meg lehetett vásárolni a feketepiacon, és ez a híressé vált beszéd Nyugatra is Varsón 
keresztül jutottéi. Mindazonáltal Ochab nem volt képes apárton belüli eijedést megállítani 
és az egyre világosabban érzékelhető általános elégedetlenséget leszerelni. Ebben az 
időszakban az előző évek elhibázott gazdaságpolitikájának és a Szovjetunió Lengyelor
szágban folytatott rablógazdálkodásának következményei a társadalmi feszültség rohamos 
növekedéséhez vezettek. Ennek mindenki számára egyértelmű figyelmeztető jele volt az 
1956. június végén Poznanban kirobbant munkásfelkelés, amit azonnal kegyetlenül vérbe 
fojtottak. Viszont ez a változások szükségességére mutató tragikusan komoly, félreérthe
tetlen poznani jelzés többszörösen felgyorsította a LEMP-en belül eddig is jelentkező 
erjedési folyamatokat. A „poznani véres csütörtök” nyomán kialakult robbanásveszélyes 
és a párt szempontjából „anarchiával” fenyegető helyzetben mindenütt felerősödtek és 
komoly súlyt nyertek a Gomulka visszatérését követelő, addig meglehetősen elszórt és gyér 
hangok. Még azok is ezt mondták, akik annak idején aktívan közreműködtek eltávolításá
ban és megbélyegzésében.

1956. augusztus 5-én a Trybuna Ludu, a LEMP KB központi lapja rövid közleményben 
adta hírül, hogy Wladyslaw Gomulkát visszavették a párt tagjai közé. A hír azért is keltett 
szokatlanul nagy feltűnést, mert Lengyelországban mindenfelé élénken emlékeztek arra, 
hogy 1949-ben „Wieslaw elvtársat” (ez volt az illegális munkásmozgalomban használt 
fedőneve) .jobboldali nacionalista elhajlásért” zárták ki először a KB-ból, majd 1951-ben 
a pártból is, és ezután az 1951-1954 közötti időszakot szigorú háziőrizetben töltötte. A 
pártba 1956-ban ismét felvett Gomulkát két belső irányzat is igyekezett magának megnyer
ni, amelyek azonban semmiképpen sem nevezhetők frakcióknak. Ez a két laza csoportosu
lás azt a jellegzetességet viselte magán, hogy túlnyomó többségében a sztálini időszakban 
kompromittálódott személyeket tömörítette soraiba. Mind a két csoport változtatni szándé
kozott a Moszkvától való függés szorósságán, s valamiféle demokratizálódást is szorgal
mazott, és mindkettő Gomulkában látta a megoldás kulcsát. Amiben eltért a két csoporto
sulás véleménye, az a függés enyhítésének és a demokratizálási folyamatnak a mértéke és 
mélysége volt. Egyidejűleg Ochab és Józef Cyrankiewicz miniszterelnök, akik ekkortájt 
már szintén a reformok szükségességét hirdették, úgy vélték, hogy Lengyelországban a 
kommunista hatalommegőrzés szempontjából Gomulka személye jelenti a változások 
biztonságos végrehajtását7

7 Amikor összehasonl ítj uk az 1956-os év lengyel és magyar eseményeit élesen szembetűnik, mennyi re k Ü lönbözött 
egymástól Ochab és Geró, illetve Cyrankiewicz és Hegedűs András miniszterelnök magatartása, noha nagyon 
hasonló helyzetben voltak. Míg Lengyelországban Gomulka mellett Ochabnak és Cyrankiewicznek köszönhető 
leginkább, hogy nem került sor vérontásra az év őszén, addig Gerőt és Hegedűst nagy felelősség terheli abban, 
hogy Magyarországon a  politikai és társadalmi feszültségek jelentős véráldozattal és pusztulással járó robbanáshoz 
vezettek. A magyar és a  lengyel politikusok eltérő magatartásának mozgatórugóit érdemes lenne külön is 
feldolgozni. Ochab 1956 előtti tevéken ységéről már szó esett, de meg kell említeni azt i s, hogy politikai karrierjének 
csúcspontját éppen 1956 jelentette, mert jóllehet ez a szürke funkcionárius -  1954-től 1968-ig a  LEMP KB PB 
tagja maradt, de jelentős szerepet 1956 után nem játszón és 1968-ban minden funkciójából leváltották, majd
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Ebben a várakozás- és feszültségteljes légkörben érkezett el 1956 forró ősze. A KB a 
párt 8. plénumát október 19-re tűzte ki, de már napokkal előbb elterjedt a híre, hogy Ochab 
átengedi a visszatérő Gomulkának a KB első titkári székét, ő  viszont ennek elfogadását 
ahhoz kötötte, hogy a Politikai Bizottságból és a Titkárságból távozzanak mindazok az 
emberek, akik a leginkább hitelüket vesztették. Ez egyenértékű volt azzal, hogy mindkét 
párttestületben szinte teljes személycsere várható. Az SZKP vezetése elejét kívánta venni 
a vele előzetesen nem egyeztetett és valóságos szovjetellenes puccsnak tűnő leváltásoknak. 
Mivel a plénumot megelőzően nem sikerült egy Ochab vezette küldöttséget Moszkvába 
hívni, ezért a plénum megnyitásának napján váratlanul Varsóba érkezett a Hruscsov, 
Kaganovics, Molotov, Mikoján összetételű szovjet pártküldöttség. (A sors furcsa fintora, 
hogy Hruscsovon kívül a küldöttség többi tagja elfogadta és aláírta a szovjet párt 1940. 
március 5-i határozatát, amely a szovjet fogságba esett közel 15 ezer lengyel tiszt és 7000 
polgári alkalmazott halálos ítéletét jelentette Katynban és más fogolytáborokban.*) Hrus- 
csowai tartott még Zsukov honvédelmi miniszter és Konyev, a Varsói Szerződés egyesített 
fegyveres erőinek főparancsnoka is. Hruscsov már a repülőtéren fenyegetőleg lépett fel, 
közölte, hogy a fegyveres beavatkozástól sem riad vissza a lengyel pártban tervezett 
változások megakadályozása érdekében. Hogy a szovjet vezető szava nem volt üres 
fenyegetés, azt alátámasztja az, hogy a Lengyelországban állomásozó szovjet csapattestek, 
és Rokosszovszkij szovjet tábornok, lengyel nemzetvédelmi miniszter parancsára lengyel 
egységek is megindultak Varsó irányába. A hírre megmozdultak a főváros munkásai és 
egyetemistái, hogy ha kell, szembeszálljanak a szovjet csapatokkal. A Belbiztonsági 
Hadtest9 is a leendő új pártvezetés mellett kötelezte el magát. Mindezek ellenére a szovjet 
hadsereg nem ütközött volna komoly ellenállásba. Az is felettébb kétséges, hogy 12 évvel 
a Varsói Felkelés után, amikor a város szinte teljesen romhalmazzá vált és százezrek 
pusztultak el, a lengyel társadalom vállalhatott volna-e egy újabb, hatalmas vérveszteséget 
és rombolást okozó összecsapást (Varsó egy része még nem épült újjá 1956-ban!). Emellett 
elég csak utalni a második világháború közel hatmillió lengyel áldozatára, az 1939-től 
1945-ig tartó folyamatos hadiállapotra, majd az ezt követőkétéves „polgárháborús időszak
ra”. így azután a nem kommunista meggyőződésű többség jelentős része is a „jobboldali 
nacionalista elhajló” Gomulkát támogatta, mert ez a jelző azt engedte sejtetni, hogy 
„Wieslaw” nem Moszkva parancsainak feltétlen és hűséges végrehajtója. Az elkerülhetet
len változások olyan megvalósítóját látták benne, aki az adott körülmények között a végső 
határig elmegy. Ez a határ viszont -  mint később kiderült -  Gomulka politikai felfogásának 
megfelelően gyakran nem ott húzódott, ahol azt sokan elvárták volna tőle. Ez a támogatott
ság levelek és táviratok ezreiben mutatkozott meg már a lengyel-szovjet feszült légkörű 
tárgyalások idején, és szünet nélkül zajlottak az űj pártvezetés iránti szolidaritást kifejező 
gyűlések a 8. plénum ütéseinek időszakában is.

nyugdíjba küldték. Cynmkwwicz 1931 -tdl a  kommunistákkal élesen szemben álló Lengyel Szocialista Párt tagja 
volt. A második világháborúiban megjárta az auschwitzi és a  mauthauseni koncentrációs tábort. Pátija főtitkára 
volt, amikor 1948-ban megtörtént az erőszakos egyesítés a  Lengyel Munkáspárttal (a lengyel kommunista párttal), 
aminek eredményeként megalakult a LEMP. Cyrankiewicz 1948 és 1971 között a  LEMP KB PB tagja, ezenkívül 
1948-tól 1970-ig -  rövid megszakítássá] -  a  Lengyel Minisztertanács elnöke volt.
* Katyn. Válogatás a  lengyel Jetein dossziéból. Szabó Lajos Mátyás bevezetőjével. Társadalmi Szende, 1993.6. 
szám, 87-94. o.
9 A belső rendfenntartó éréként szolgáló Belbiztonsági Hadtest szerves részét alkotta az ón. Belvédelmi Csapatok
nak, amelyek a  Belügyminisztérium felügyelete alá tartoztak.
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A LEMP KB 8. plénuma az előzetes terveknek megfelelően október 19-én reggel 10 
órakor kezdetét vette, de hamarosan félbeszakadt, és a még régi Politikai Bizottság 
Gomulkával, a megválasztandó új első titkárral kiegészülve tárgyalni indult Hruscsovval a 
Belweder-palotába, a lengyel kormány akkori székhelyére (ezzel szemben helyezkedett el 
a varsói szovjet nagykövetség épülete). Ezek a megbeszélések -  rövidebb-hosszabb meg
szakításokkal ~ egész másnap hajnalig tartottak. 20-án kora reggel az SZKP küldöttsége 
úgy tért vissza Moszkvába, hogy a csapatmozgásokat leállíttatta és elfogadta a LEMP-en 
belüli személyi változásokat.

Sok tényező közrejátszott abban, hogy a szovjet pártvezetés ilyen engedményekre 
kényszerült. A Kínai Kommunista Párt például erőteljesen ellenezte a szovjet beavatkozást 
Lengyelországban.In Az is tény, hogy Ochab védte Gomulkát és kitartott a tervezett 
változások mellett. Ezenkívül maga a leendő első titkár is biztosította Hruscsovot, hogy ő 
a Szovjetunió igaz barátja és nem kíván kilépni sem a Varsói Szerződésből, sem az 
országban állomásozó szovjet csapatok távozását nem óhajtja. Sőt kifejezte azon meggyő
ződését is, miszerint a lengyel pártnak nagyobb szüksége van a Szovjetunióra, mint 
fordítva.1’ Nem tudni, Hruscsov mennyire adott hitelt Gomulka ezen szavainak -  már csak 
azért sem, mert a szovjet vezető nem volt híve a rehabilitált személyek hatalomba történő 
visszatérésének - ,  de az biztos, hogy amikor az SZKP KB első titkára végül is beleegyezett 
Gomulka személyébe, még maga sem tudta, milyen szerencsés volt ez a választás. Ezt 
Hruscsov számára a magyar forradalom eseményei tették világossá, akkor mérhette fel, 
mitől mentesítette a Szovjetuniót a lengyel válság politikai megoldása.12

A sok mindent átélt Gomulka komolyan gondolta azt, amit Hruscsovnak október 
19-20-án mondott. Teljesen tisztában volt ugyanis azzal, hogy a valóban tényleges -  de 
mint később kiderült ideiglenes -  tömegtámogatás ellenére, amit akkor élvezett és ami 
egyedülálló volt a népi demokráciák történetében, a Szovjetunió katonai jelenléte nélkül a 
lengyel kommunista párt egymaga nem képes egyeduralmát megőrizni. Ezt a katonai 
jelenlétet viszont kétoldalú -  lengyel-szovjet -  szerződésben megfelelő jogi garanciákkal 
szabályozni kívánta, amit 1956. november közepén Moszkvában alá is írtak. Másrészt pedig 
az 1945-ben Potsdamban meghúzott új nyugati lengyel határok egyedüli garantálója 
ismételten csak a Szovjetunió volt, és minden hivatalos propaganda mellett, akkor még 
Lengyelországra komoly fenyegetést jelenthetett a kétségkívül létező német területi revi- 
zionizmus. Ezt a veszélyt és a magyar forradalom vérbe fojtását a LEMP KB első titkára 
saját rendszere konszolidációja érdekében 1956 őszén-telén nagy hatékonysággal ki is 
használta. Továbbá Gomulka tökéletesen tisztában volt azzal is, hogy Lengyelországról az 
SZKP vezetése nem fog „lemondani”, mert ezzel együtt járna az NDK „elvesztése” is, 
amiért a szocialista tábor vezető ereje a háború kockázatát is vállalta volna. Gomulka 
elképzelése az volt, hogy a keleti szomszéd nyújtotta „függetlenséget” maximálisan meg-

\

111 Tischler János: Az 1956. októberi szovjet intervenció Lengyelországban. Újonnan előkerült dokumentumok 
tükrében. Magyar Nemzet, 1994. január S.
11 Gomulkának ezt a  megjegyzését Hruscsov említette meg másfél évvel később, amikor lengyel újságírókat 
fogadott Moszkvában. Lásd: Archiwum Akt Nowych (A AN, Újkori Iratok Levéltára), KC PZPR, paczka 113, tóm 
28. Materialy do stosunków partyjnych potsko-radzieckidi z lat 1958-1960, kart 438, s. 207.
12 1956 októbere után Hruscsov nemegyszer adott hangot megelégedésének Gomulkát illetően, és a kővetkező 
hónapokban a Szovjetunió hatalmas gazdasági engedményeket tett Lengyelországnak, részlegesen helyreállítva 
ily módon a lengyelországi szovjet rablógazdálkodás okozta óriási károkat.
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tartja és ameddig lehet tágítja, következetesen felszámolja a sztálini időszak összes marad
ványait, és nemzeti jelleget kölcsönöz a szocializmus építésének. Ehhez kapcsolódik, hogy 
nem Nagy Imre nézeteivel való azonosulást, hanem az ismét megjelenő sztálini módszerek 
elítélését és elfogadhatatlanságát jelentette az, miszerint Gomulka nemegyszer igyekezett 
elérni, hogy 1956. november 4. után Nagy Imre sorsa kompromisszumok útján rendeződjék. 
Ez a gondolkodás vezette őt arra, hogy amikor 1957 májusában Adam Willman budapesti 
lengyel nagykövet tájékoztatta őt Nagy Imre visszaszállításáról a magyar fővárosba és 
valószínűsíthető perbe fogásáról13 14 15, akkor a közlés után egy héttel a lengyel párt vezető 
közbenjárt Hruscsovnál a törvényes magyar miniszterelnök védelmében.M

1956. október 20-án mondta el a plénumon nagy visszhangot kiváltó beszédét „to- 
warzysz Wieslaw”, amelyben átértékelte a poznani eseményeket, szabad teret engedett az 
egyéni gazdálkodásnak, megbélyegezte a korábbi időszak törvénysértéseit -  amelyeknek 
önmaga is áldozatául esett -  és meghirdette a szocializmus „lengyel útját”, a demokratizá
lási folyamat továbbvitelét.13 Ezek után másnap megválasztották a LEMP KB első titkárává.

Október 26-án nagyon jelentős esemény történt Lengyelországban: néhány esztendei 
háziőrizet után visszatérhetett prímási posztjára Stefan Wyszynski bíboros. Az ő rugalmas, 
ugyanakkor határozott és következetes politikai tevékenységének köszönhető, hogy a 
lengyel egyház mindvégig komoly erő maradt a kommunista párttal szemben. Wyszynski 
kompromisszumkészsége és pragmatizmusa abban mutatkozott meg, hogy az ország érde
két és a társadalmi béke megőrzését szem előtt tartva 1956 őszén Gomulka mellé állt. Ezzel 
elejét vette az akkoriban nagy áldozatokat magában hordozó konfrontációs politikának.16

A magyar forradalom eseményeiről a lengyel vezetés több információs csatornán 
keresztül is tudomást szerezhetett. A budapesti lengyel nagykövetség rejtjelezett táviratai 
-  csakúgy, mint a más országokban működő lengyel külképviseletek jelentései - ,  sorra 
érkeztek a Politikai Bizottsághoz és a Titkársághoz, vagy név szerint ezen testületek 
tagjaihoz, Gomulka első titkárral és Cyrankiewicz miniszterelnökkel az élen. Ez nem 
csupán formalitás volt, mert Gomulkáről tudjuk, hogy rendszeresen olvasta ezeket és 
Cyrankiewicz-csel együtt minden forrást megragadtak a minél pontosabb és hitelesebb 
tájékozódás érdekében.17 Ilyen forrásnak számított a Lengyel Rádió, a PAP lengyel hírügy
nökség és a két intézmény sajtófigyelő szolgálata által mindennap összeállított, szigorúan

13 Tischler János: Egy 1957. májusi lengyel követjelentés Budapestről. Népszabadság, 1993. február 13. Willman 
nagykövet informátora a Moszkvából nemsokkal korábban hazatért Révai József volt.
14 Hruscsov: „Nagy Imre volt a zászló”. Közli: Tischler János. Népszabadság, 1993. június 16.
15 A lengyel napilapok mellett a  beszéd teljes szövege megjelent a Szabad Nép 1956. október 23-i számában is. 
Lásd: 1956 sajtója, Bp., Tudósítások Kiadó, 1989.
16 Az 1956-os lengyel- és magyarországi eseményeket szemügyre véve, óhatatlanul felmerül a párhuzam Mind- 
szenty József és Stefan Wyszynski között. A magyar egyházfő nem igyekezett elősegíteni a  Nagy Imre-kormány 
programjának megvalósítását, Wyszynski bíboros viszont anélkül, hogy a  lengyel egyház alapelveit és érdekeit 
feladta vol na, mindig haj lőtt a megegyezésre a kommunista hatalommal, amikor törekvéseik időlegesen egybeestek 
vagy a helyzet ezt úgy kívánta.
17 Walery'Namiotkiewicz, Gomulka személyi titkára könyvében leírja (Dzialalnosc Wladyslawa Gomulki, Fakry, 
Wspomnienia, Opinie -  [Wladyslaw Gomulka pályafutása és tevékenysége. Tények, visszaemlékezések, vélemé
nyek] -  Wybór i opracowanie Walery Namíotkiewicz. Warszawa, wyd. „Ksiazkai Wiedza”, 1985, pp. 319-338), 
hogy ezeket a jelentéseket a KB első titkára mindennap elolvasta és észrevételeivel látta el. Emanucl Planer az 
említett intetjiában (I, számú jegyzet) elmondta, hogy Cyraüfciewicz miniszterelnök több ízben fordult a  Rádió 
vezetőihez -  így Őhozzá is -azzal a kérdéssel, vannak-e friss információik Budapestről.
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belsőhasználatra készített tájékoztató, amely a kiemelt külföldi rádióadók és sajtótermékek 
legfontosabb tudósításait, elemzéseit tartalmazta. Az ily módon a Politikai Bizottsághoz 
eljutó hírek mellett a még gyenge pártvezetésre szintén nyomást gyakorolt a közvélemény, 
amely a magyar forradalomban teljes azonosságot vélt felfedezni a Jengyei forrada
lommal” és ekkor már tömeges véradással segítette a „magyar testvéreket”. Ez a kettős 
hatás megmutatkozott a PB október 28-i ülésén is. Egyúttal a kétségtelen változások útjára 
lépett Lengyelország régi-új vezetői támaszt, szövetségest kerestek a Varsói Szerződés 
tagországai között, ahol akkor még a „sztálinista vonal” volt az erősebb. Ezt a szövetségest 
Magyarországban vélték felfedezni. Egyúttal a magyar forradalom megosztotta a két ország 
között az addig csak a lengyelekre nehezedő, Moszkvából érkező erőteljes politikai és 
részben katonai nyomást Ez előnyös volt a lengyelekre nézve, hiszen így könnyebben 
véghez lehetett vinni az elodázhatatlan változásokat, például Rokosszovszkij leváltását, a 
szovjet tisztek és katonai tanácsadók hazaküldését.

A Politikai Bizottság október 28-i üléséről készített 133. számú jegyzőkönyv' * szerint 
az ülés első napirendi pontjában a PB megköszönte a kínaiak kiállását a 8. plénum mellett 
a szovjet intervencióval fenyegető forró októberi napokban. A második napirendi pontnál 
csak egyetlen mondat szerepe): „Elhatározták, hogy a LEMP KB felhívást intéz a magyar 
nemzethez.” Erre annál is inkább szükség volt, mert az október 23-át követő napokban a 
lengyel vezetés hallgatott, hiszen maga sem tudta pontosan az egymásnak is gyakran 
ellentmondó hírek özönében, mi is történik valójában Budapesten. Ugyanakkor a még 
képlékeny lengyelországi események fényében tovább már nem lehetett hallgatni, főként 
úgy nem, hogy a LEMP KB központi orgánuma és az ennek megfelelőkülönböző vajdasági 
pártlapok -  a megfelelő szervek engedélyével vagy az ekkor tökéletesen talaját veszített 
cenzúra tehetetlenségét kihasználva -  vezércikkekben üdvözölték a magyar felkelést és 
tettek hitet mellette. Egy ilyen felhívás ráadásul jótékony hatást gyakorolhatott a magyar 
forradalom és ezáltal közvetve a lengyelországi helyzet konszolidációjára. A 28-i PB-ülés 
harmadik pontja arról szólt, hogy a PB közzéteszi a hírt a sajtóban és a rádióban Rokosz- 
szovszkij szovjet marsall, lengyel nemzetvédelmi miniszter szabadságra távozásáról. {Ro
kosszovszkij hamarosan meg is vált miniszteri székétől és a szovjet tisztekkel, katonai 
tanácsadókkal együtt -  már aki akart közülük -  magas lengyel állami kitüntetésekkel 
elhalmozva visszatért a Szovjetunióba.)

Ugyanezen a napon Gomulka megbízásából, a közvetlen tájékozódás és helyzetfel
mérés céljából kétfős küldöttség indult Varsóból Budapestre. Ezenkívül feladatul szabták 
meg számukra azt is, hogy a lengyel pártvezetés érdekeinek megfelelően igyekezzenek 
lehetőség szerint elejét venni a magyar forradalom további jobbratolódásának, kíséreljék 
meg rábírni Nagy Imrét és Kádár Jánost a változások adott szinten történő lezárására, ami 
Gomulka szemében is előnyös megoldást jelentett volna. Emellett ez a látogatás jő alkalom 
volt arra, hogy támogatásukról biztosítsák az új magyar vezetést, és egyértelműen elítéljék 
azt, hogy a „közrend helyreállítása céljából” Gerő segítségül hívta a szovjet csapatokat. 
Lengyelországban az új összetételű vezetés a magyar forradalom fejleményeinek ismeretében 
őrülhetett annak, hogy náluk a néhány nappal korábbi válsághelyzetben ilyesmire nem került 
sor. Gomulka és a vezetés más tagjai is gyakran hangot adtak a lengyelek politikai higgadtsága 18

18 AAN, KC PZPR, paczka 15, tóm 58. Protokoly Biura Politycznego KC zárok 1956, numery 71-151,oryginaly 
podpísane, kart 237, s. 200.
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iránti megelégedettségüknek. Az említett küldöttséget Marian Naszkowski külügyminisz
ter-helyettes, és Artúr Starewicz a KB póttagja, majd nemsokkal később a KB mellett 
működő Sajtóiroda vezetője alkotta. Amint megérkeztek Budapestre, rögtön kapcsolatba 
léptek a magyar vezetéssel és ezt tudatták a LEMP KB Politikai Bizottságával.19

Azt nem lehet tudni, hogy diplomáciai csatornán jutott-e el a PB-ülésen említett 
felhívás szövege Willman budapesti lengyel nagykövethez, vagy ez a kétfős küldöttség 
vitte-e magával, mindenesetre Willman azt az utasítást kapta, hogy azonnal fordíttassa le 
ezt magyarra, mert a 29-i magyar újságokban a felhívásnak meg kell jelennie.20 A 
nagykövet elvégezte a fordítást (az ebben segédkező magyar személy neve egyelőre nem 
állapítható meg), majd éjfélkor a lengyel eredetit és a magyar szöveget átadta Kádár 
Jánosnak és Nagy Imrének, akik arra kérték Willmant, tolmácsolja a lengyel testvérpárt 
vezetőinek „forró köszönetüket” az irántuk tanúsított nagy segítségért.21 29-én valóban az 
összes lengyel napilap és a Szabad Nép egymással szinkronban tette közzé a LEMP KB 
felhívását a magyar nemzethez.

Ennek megerősítéseként a lengyel KB Szervezési Osztálya ezen a napon az összes 
vajdasági pártbizottsághoz leiratot intézett,w amely szerint az elkövetkező napokban zajló 
gyűléseken a Központi Bizottságnak ezt a „magyar Testvérekhez” intézett felhívását 
kötelezően fel kell olvasni. Ehhez hozzátették, ha kifejezetten a magyarok iránti támogatás 
céljából hívnának össze bármiféle tömegrendezvényt -  Gomulka egyértelmű kívánsága 
ellenére akkor a felhívás felolvasása után győzzék meg az egybegyűlteket arról, hogy 
nyilvánítsák ki egyetértésüket a felhívásban megfogalmazott gondolatokkal. Ezzel kísérel
ték meg csillapítani a gyűlések érzelmi hangulatát és további megerősödésükig ideiglenesen 
fel tudták még maguk mögött sorakoztatni a további változások radikálisabb szószólóit is. 
Az űj lengyel pártvezetés valóban sok azonosságot vélt felfedezni a lengyel és a magyar 
változások között és ezért támogatta ezekben a napokban Nagy Imrét és Kádár Jánost. 
Ugyanakkor a reménybeli szövetséges országon kívül belpolitikailag is igencsak szüksége 
volt ekkor még támaszra -  amelytől később meg kellett majd szabadulnia -  és, gyenge 
lévén, most sok olyan kompromisszumot kellett kötnie, amelyek rendezett körülmények 
között nehezen lettek volna elképzelhetőek. Gomulka, amikor október 29-én lapszerkesz
tőkkel találkozott, nem rejtette véka alá jelenlegi erőtlenségüket és a konszolidáció irányába 
tett mérhetetlen erőfeszítéseiket, amelyeket egyelőre vajmi kevés siker koronázott.

A magyarokhoz intézeti felhívást a KB nevében Wladyslaw Gomulka első titkár és 
Jőzef Cyrankiewicz miniszterelnök (mindketten a PB tagjai) írta alá. Ebben először kife
jezték a vérontás és a Budapestet ért súlyos pusztítás miatti fájdalmukat, majd felszólították 
a magyarokat a „testvérgyilkos harc" mielőbbi beszüntetésére. Ezután az üzenet így 
folytatódik: „Ismerjük a magyar nemzeti kormány programját, a szocialista demokráciának, 
a jólét növekedésének, a munkástanácsok megalakításának, a szovjet csapatok Magyaror
szágról való ki vonásának és a lenini egyenjogúsági elvek alapjára helyezett szovjet-magyar 
barátságnak a programját. Távol áll tőlünk, hogy beavatkozzunk belső ügyeitekbe. Úgy

!í> Lengyel követségi dokumentumok az 1956-os magyar forradalom idejéből. Követjelentések és táviratok. 
Közreadta, a  bevezetőt és a jegyzeteket írta: Ttschler János, Társadalmi Szemle, 1992,10. szám, 81. o., 17654. 
számú távirat.
2(1 OHA, 571. szám. Interjú Adam Willman egykori budapesti lengyel nagykövettel, készítette Tíschler János, 1991.
21 Lengyel követségi dokumentumok az 1956-os magyar forradalom idejéből, 82. o., 17662. számú távirat.
22 AAN, KC PZPR, Wydzial Organizacyjny, Pismaokólne, 1954-1955,1957 i b. d., 237/VI1-2715, kait 42, s. 33.
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véljük azonban, hogy ez a program megfelel a magyar nép, az egész béketábor érdekei
nek. .. Úgy gondoljuk, hogy a magyar nemzeti kormány programját csak azok vethetik el, 
akik Magyarországot le akarják téríteni a szocializmus útjáról... Ti is, mi is ugyanazon az 
oldalon állunk -  a szabadság és a szocializmus oldalán... Legyen úrrá a béke Magyaror
szágon, a béke és a nép egysége, amely annyira szükséges számotokra, hogy megvalósít
hassátok a demokratizálás, a haladás és a szocializmus széles körű programját, amelyet 
nemzeti kormányotok kitűzött.”23

Különösen szembetűnd ellentmondást tartalmaz az a mondat, amelyben a lengyel 
vezetés helyesli a szovjet csapatok kivonását Magyarország területéről. Mint már szó esett 
róla, Lengyelország vonatkozásában ezt a LEMP KB PB elképzelhetetlennek tartotta. Az 
ezt követeld egyre erőteljesebb megnyilvánulásokra október végén Gomulka még csak azt 
válaszolhatta, hogy Magyarország geopolitikai helyzete teljesen eltér Lengyelországétól, 
és akik ezt követelik, azok abelsdés a külsdreakció kezére játszanak, amely ugrásra készen 
áll, hogy a helyzetet a maga javára használja ki.24 Szükség volt még néhány napra és néhány 
nagy jelentőségű eseményre ahhoz, hogy Gomulka megtalálja az ideilld és később hosszú 
évekre használatba vett formulát a „lengyel államérdekről”.

Október 29-én este Gomulka sok programja mellett ellátogatott a varsói Műszaki 
Egyetemre és ott találkozott a műegyetemi hallgatókkal, akik rendkívül aktívak voltak a 
„lengyel Október” napjaiban. Az egyetemisták által feltett számos kérdés között szerepelt 
az is, vajon a Magyarország iránti szolidaritás jeleként nem kellene-e Lengyelországban 
nemzeti gyászt elrendelni. A KB elsd titkára elvetette ezt és kijelentette, hogy ami Magyar- 
országon végbement, az a magyarok számára dicsőséges és boldog (sic!) eseményként fog 
bevonulni a történelembe, és Lengyelország amellett, hogy együtt érez a magyarokkal az 
elszenvedett emberi és anyagi veszteségek miatt, ötül annak, hogy Magyarország lerázta a 
szolgaság, a rabság láncait és Lengyelország lehetőségeihez képest segítséget fog neki 
nyújtani.23 A válasz megelégedéssel töltötte el az egyetemistákat, de Gomulka kijelentése 
egyáltalán nem volt üres frázis. Ezt az előző és a következő napok eseményei is bizo
nyították, amikor a lengyel pártvezetés a kapcsolódás közös pontjait keresve Jehetősége- 
ihez képest” valóban igyekezett politikai segítségben részesíteni Magyarországot. Nem 
támasztott adminisztratív akadályt (nem is tudott volna) az elé sem, hogy a lengyel sajtó 
objektfven számoljon be a magyar forradalomról és hogy ennek célkitűzéseivel egyetértő 
írások, felhívások és táviratok lássanak napvilágot. Ugyancsak nem akadályozták a lengyel 
társadalom alulról és önkéntes alapon szervezett, az egész országra kítetjedő segélyakcióját 
(véradás, pénz-; élelmiszer- és gyógyszergyűjtés) a „tragikus sorsú és a szabadságukért 
harcoló magyar Testvérek” számára, amely a legelső és a legnagyobb mértékű külföldről 
érkezett segítség volt a magyar forradalom napjaiban.

Időközben az október 28-án Budapestre érkezett kétfős lengyel küldöttség -  Starewicz 
és Naszkowski -  még aznap találkozott Nagy Imrével és Kádár Jánossal, valamint Szántó 
Zoltánnal, az akkor posztjáról frissen távozott varsói magyar nagykövettel és Horváth 
Mártonnal, a Szabad Nép főszerkesztőével. A találkozóról a lengyel fél többoldalas

23 1956 sajtója. A LEMP KB felhívása a  magyar nemzethez. Stábod Nép, 1956. október 29.
M AAN, KC PZPR. Przemówienia Whwtyslawa Gontolki, 20.10.-23.11.1956,237/V-840, kart 99, s. 47-18.
15 Marcin Kttla: Paryz, Ltmdyn i Waszyngton patrta  napazdziernik 1956r. w Palsct [Párizs, London és Washington 
az 1956. októberi Lengyelországra tekintenek]. Warszawa, Instytot Stodiów Poütycznych PAN, 1992,140. o.
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rejtjelezett jelentést küldött egyenesen Gomulkának és Rapacki külügyminiszternek (egy
ben a PB tagja) címezve a Gorkij fasorban található lengyel nagykövetségről.26 27 28 29 Ez a titkos 
távirat a magyar beszélgetőpartnerek által adott, az előző napok történéseit és a kibontako
zás lehetőségét megfogalmazó objektív helyzetleírást tartalmaz. A lengyel küldöttség 
szerint „a pártvezetésből senki sem tudott említeni nekünk egyetlen reakciós központot sem, 
sőt a mozgalom kifejezetten antikommunista és antiszocialista jellegéről tanúskodó ténye
ket sem a fővárosban”, ugyanakkor a magyar vezetők egyetértettek abban, „hogy a harc 
elhúzódásának minden napja, minden órája elkerülhetetlenül a reakciós és antikommunista 
söpredéket helyezi a felkelő mozgalom élére”. Starewicz úgy látta, hogy a valóban a 
demokratizálásért és a „szocializmus megjavításáért” folytatott békés küzdelem akkor fajult 
el véglegesen, amikor a szovjet hadsereg közbeavatkozott. Ez vezetett az egész mozgalom 
jobbratolódásához és a párttal való szembefordulásához. A szovjet beavatkozás a Magyar 
Dolgozók Pártját is megbénította, sőt még a párttagság nagy része is a másik oldalra állt.
A Budapesten látottak alapján a tágabb lengyel vezetés két tagja személyesen is szembe
sülhetett azzal, hogy a 8. plénum időszakában fellépő krízis vértelen megoldása milyen 
katasztrófától mentette meg országukat és pártjukat, hiszen ők is tisztában voltak azzal, 
hogy a szovjet csapatok varsói bevonulása esetén -  a mindennemű konfrontációt elkerülni 
kívánó józan megfontolások ellenére is -  Lengyelországban egy elemi erejű felkelés tört 
volna ki, amelyen aLEMP képtelen lett volna úrrá lenni, csakúgy, mint ez Magyarországon 
is történt.2* Csakhogy egy esetleges fegyveres harc Lengyelországban nagyságrendekkel 
nagyobb arányokat öltött volna, felszakítva a háború ütötte és épphogy behegedt sebeket.

Az október 29-én Starewicz és Naszkowski által szintén Gomulkához intézett követ
kező rejtjeltávirat már jóval pesszimistább hangvételű, mint az előző. A jelentés a helyzet 
általános rosszabbodásáról számol be, megfogalmazói láthatólag közvetlen élmények 
hatására írták le észrevételeiket.2'* Szintén ezen a napon a két lengyel küldött a szovjet 
nagykövetségen találkozott az éppen Budapesten tartózkodó Mikojánnal és Szuszlovval, 
akik szándékaikról nem tudtak vagy nem akartak egyértelműén nyilatkozni, annyit mond
tak, hogy minden attól függ, vajon a Nagy Imre-kormánynak sikerül-e ellenőrzése alá 
vonnia az eseményeket.30 Október 30-án tért vissza Naszkowski és Starewicz Varsóba, és 
még aznap a Politikai Bizottság ülésén számoltak be magyarországi tapasztalataikról31 32 ami 
egyesek szerint megnyugtatta Gomulkát a magyarországi konszolidációt illetően, míg 
mások szerint a helyzetet továbbra is kaotikusnak látta és nem is nagyon titkolta nyugta
lanságát. Viszont a lengyel közvéleményt tájékoztató Starewicz válaszai a Lengyel Rádió 
riporterének kérdéseire a normalizációt tükrözték, és annak a meggyőződésének adott 
hangot, hogy a szovjet csapatok budapesti kivonulása után megkezdődhet a Nagy Imre-kor- 
mány programjának megvalósítása.

26 Lengyel követség: dokumentumok az 1956-os magyar forradalom idejéből, 82. o., 17685. számú távirat.
27 Tischler János: Lengyel szemmel 1956-ról. Interjú Artúr Starewiczcsel, a LEMP KB Sajtóirodájának egykori 
vezetőjével. Múltunk, 1992,2-3. szám, 277-278. o.
28 Uo.
29 Lengyel k ö v e t s é g !  dokumentumok az 1956-os magyar forradalom idejéből, 83. o., 17709. számú távirat.
30 Lengyel szemmel 1956-ról, 278-279. o.
31 AAN, KC PZPR, paczka 15, tóm 58, s.201,protokól nr. 134.
32 Archiwunt Polskiego Radia i Telewizjt, Polityczne Nagrania Aichiwalne, 4351/3, Mozyka i Aktualnosci, 
30.10.1956.
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II.

1956. november 1 -jén délelőtt a szovjet-lengyel határ mentén fekvő Bresztben Hruscsov, 
Malenkov és Molotov találkozott Gomulkával, Cyrankiewiczcsel és Ochabbal. A szovjet 
fél tájékoztatta őket a küszöbönálló magyarországi intervencióról, amelyről az SZKP KB 
Elnöksége október 31 -én hozta meg a végleges döntést.33 Bár a lengyelek „különvélemé
nyüket” hangoztatták, hiszen azt fenntartások nélkül nem fogadhatták el, hogy az ilyen 
jellegű válságokat -  mint a magyar vagy 12 nappal korábban a lengyel kérdést -  egy idegen 
hatalom egyszerűen saját fegyveres erejével intézze el, ellenben azzal dk is egyetértettek, 
hogy Magyarországon komolyan fennáll az ellenforradalom veszélye. Mégis a szovjet 
beavatkozás erőtlen ellenérveként megemlítették azt, hogy Magyarországon a szovjeteknek 
hosszan tartó partizánháborúval kell számolniuk.34 Az ilyen feltételezés erőtlensége nem 
abban rejlett, hogy ez vajmi kevés valóságalappal bírt, hanem abban, hogy Gomulkáék 
tökéletesen tudták, ha a világuralmi pozíciókról van szó, akkor az emberveszteségek 
nagysága egyáltalán nem merülhet fel visszatartó erőként a szovjet vezetés részéről. 
Mindazonáltal a szovjet döntést -  más egyebet nem tehetvén -  ők is tudomásul vették. 
Viszont két és fél hónappal a breszti találkozó után, 1957. január 11-12-én Gomulka úgy 
összegezte Csou En-laj kínai miniszterelnökkel tárgyalva a breszti megbeszélések tartal
mát, hogy -  saját szándékukról egyetlen szót sem szólva -  a szovjet elvtársak csak azt 
kérdezték meg tőlük, hogyan ítélik meg a magyarországi helyzetet? Erre ők azt válaszolták, 
hogy ebben a bizonytalanságban a szovjet csapatoknak ott kell maradniuk, ahol jelenleg is 
állomásoznak, abból az alapelvből kiindulva, hogy a csapatok jelenléte a legfőbb biztosí
téka annak, hogy a „horthysta reakció” ne vehesse át a hatalmat és ne szakadjon ki 
Magyarország a szocialista blokkból. Ehhez a LEMP KB első titkára még hozzátette, 
legfontosabb gondjuk az volt, miszerint az új magyar kormány (a Moszkvában felállítandó 
magyar kormány -  T. J.) támaszt találjon a munkásosztályban.33

^Gomulka annyiban nem állított valótlant a breszti találkozóról ebben a kissé későbbi 
visszaemlékezésében, hogy az ő  politikai nézetrendszerének alapját a Varsói Szerződés
beli tagságon túl ténylegesen a szovjet csapatok -  Gomulka esetében lengyelországi -  
jelenléte képezte. Ezt a felfogását a vezetés minden tagja osztotta. A lengyel pártvezető 
november elejéig önellentmondásban is volt, mivel addig precedenst teremtett a Nagy 
Imre-kormány eme programpontjának támogatásával, amit ráadásul a lengyel sajtó megfe
lelően széles körben közzé is tett. így egyre nehezebb lehetett odahaza megmagyaráznia, 
hogy Magyarországhoz hasonlóan miért ne lehetne Lengyelországból is a szovjet hadsereg 
egységeit kivonni? A breszti szovjet közlés minden negatívuma ellenére egyedülálló adut 
adott a kezébe, mert ettől fogva politikai meggyőződését taktikázás nélkül egyértelművé 
tehette a „lengyel államérdekre” hivatkozva, amely a fenti két alappillér mellett a lengyel 
határok megváltozhatatlanságát is magában foglalta. Ezt azzal lehetett a megfelelő és 
elrettentősúllyal alátámasztani, hogy a „lengyel államérdek” Egyetmen kívül hagyása vagy 
megsértése Lengyelországot Magyarország tragikus sorsára juttathatja, ezt pedig egyetlen

33 A „Jelcin-dosszié". Szovjet dokumentumok 1956-róL Szerk.: Gál Éva, Hegedős B. András, Litván György, 
Rainer M. János. Századvég K.-1956-os Intézet, Bp., 1993,70. o., 11/12. számú dokumentum.
34 Lásd a 14. számú jegyzetet.
33 AAN, KC PZPR, paczka 107, tóm 5. Materialy dót. stosunköw polsko-chinskkh i problemów wewnetrznych 
Chin z lat 1956-1957, kart 388, s. 92.
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józanul gondolkodó lengyel sem akarja, ezért az egyetlen helyes megoldás az, ha egy ilyen 
vészterhes külpolitikai helyzetben a nép felsorakozik a LEMP mögött. Ezzel függött 
össze az is, hogy a Gomulka-féle rendszer megszilárdítását és a „magyar Testvérek” iránt 
a társadalomban -  még a párttagok között isi -  megnyilvánuló általános és sokféleképpen 
kifejeződő rokonszenvet a pártvezetés a „magyar tragédiára” utalva tudta nagyon hatéko
nyan egyre szőkébb mederbe terelni.

A „lengyel államérdek” nyílt megfogalmazása először a LEMP KB november 1-jén 
kelt, a lengyel nemzethez intézett felhívásában kapott helyet, és szintén ebben a felhívásban 
található meg az aznap délelőtt Bresztben a lengyelek által Hruscsovnak kifejtett „külön
vélemény” is. A breszti találkozó fontosságát mutatja, hogy néhány órával később jórészt 
csak azértültösszea LEMP KB PolitikaiBizottságának összes tag ja-a „breszti hármakkal” 
kiegészülve hogy megvitassa a Magyarországgal kapcsolatos új fejleményeket. Az 
ülésről készített 135. számú jegyzőkönyv3* 1. napirendi pontja szerint ,3  PB áttekintette a 
magyarországi politikai helyzetet, aszovjet csapatok magyarországi bevonulásának ügyét”, 
és a „PB elítélőleg foglalt állást a Szovjetunió magyarországi fegyveres intervenciója 
ügyében”. A napirendhez kapcsolódó határozat kimondja, hogy egy, a nemzethez intézett 
felhívásban közzé kell tenni a párt álláspontját, miszerint „Magyarországon a néphatalom 
és a szocializmus vívmányainak védelmét és fenntartását amagyar népnek, nem pedig külső 
intervenciónak kell megoldania”. Elhatározták azt is, hogy november 2-án a különböző 
párttaggyűléseken fel kell olvasni a PB által készített, a pártálláspontját kifejtőtájékoztatót 
a magyarországi helyzetről és a lengyel-szovjet kapcsolatokról.

A november 1-jei PB-ülésen elhatározott két szöveg -  a lengyel nemzethez, illetve a 
párttagokhoz szóló -  megfogalmazására egy szerkesztőbizottságot hoztak létre Jerzy 
Morawski PB-tag irányításával. A nemzethez intézendőfelhívás másik célja az volt (amely 
a jegyzőkönyvben nem szerepelt), hogy „hideg vizet öntsenek a túlságosan felforrósodott 
fejekre”,37 mivel Gomulka emlékezetes ajánlása -  elég a gyúlésezésből, lássunk hozzá a 
mindennapi munkához! -  ellenére még erősen hullámzottak a „lengyel Október” és a 
valamivel később a magyar forradalom felszabadította érzelmek. A felhívás Magyarország
ra vonatkozó szakasza elítélte az MDP korábbi vezetését, amely szembeszállt a munkás- 
osztály és a nemzet többségének akaratával, a demokratizálás helyett a szovjet csapatokat 
hívta segítségül. A folytatásban a LEMP KB hangsúlyozta az egyre növekvő reakciós és 
ellenforradalmi veszélyt, rámutatott a magyarországi helyzet kaotikus voltára, a „reakciós 
bandák” önbíráskodására és a kommunisták bestiális legyilkolására. A Magyarországot a 
katasztrófa felé sodró reakciós erőket Lengyelország nevében a LEMP KB határozottan 
elítélte, kifejezve egyúttal azon reményét, hogy a magyar munkásosztály és a dolgozó 
tömegek képesek egyesülni és ezáltal a „reakciós merényletet” elhárítani. Ezután kapott 
helyet a felhívásban a PB-ülésen megfogalmazott határozat az idegen beavatkozás helyte
lenségéről, majd ezt követte, hogy a szovjet hadsereg a potsdami egyezmény alapján, az 
NDK-ban lévő csapataik utánpótlási vonalait biztosítandó állomásozik lengyel területen, 
így kivonásuk Lengyelországból addig elképzelhetetlen, míg Németországgal a békeszer
ződés meg nem születik, vagy amíg mind a négy nagyhatalom egyidejűleg ki nem vonja 
csapatait német földről. Az utánpótlási vonalak biztosításán kívül éppen a szovjet csapatok

36 AAN, KC PZPR, paczka 15, tóm 58, s. 203.
37 OHA, 473. szám. Interjú Jerzy Morawskival, a  LEMP KB PB egykori tagjával, készítette Tischler János, 1991.
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lengyelországi jelenléte védi az ország nyugati határait a németrevíziós étvággyal szemben, 
de az itt-tartózkodásuk feltételeit és körülményeit a megfelelő jogi fonnák szabályozzák 
majd, amelyekről a lengyel vezetés megállapodást fog kötni a szovjet kormánnyal. Vége
zetül a párt leszögezte: a nemzetközi viszonyok ismeretében a kivonásuk követelése 
ellentétes a legalapvetőbb lengyel államérdekkel, valamint a jelen időszak nem a tünteté
seket és a gyűléseket, hanem a nyugalmat, a fegyelmet és a felelősségtudatot követeli meg, 
„ez most a legfontosabb parancs”.3*

A „szigorúan bizalmas” megjelölést viselő, a taggyűléseken felolvasott szöveg alap
vonásaiban nem különbözik a sajtóban közzétett felhívástól, eltérések csak a megfogalma
zásokban mutatkoznak. A Magyarországra vonatkozó részben az áll, hogy a Központi 
Bizottság nem ismeri, melyek közvetlenül azok az okok, amelyek kiváltották a szovjet 
csapatok újabb beözönlését Magyarországra, a KB csak azt tudja, hogy a magyar nemzet 
által a szabadságért és a demokráciáért folytatott harc során -  amit a lengyel nemzet „forrón 
támogatott” — szóhoz jutottak a helyzet destabilitására törekvő erők is. A november 1-jei 
PB-határozat e helyütt úgy jelent meg, hogy az anarchia, a gyilkosságok és az önbírásko
dások ellenére a lengyel kormány szerint idegen csapatok fegyveres beavatkozása helytelen 
cselekedet -  még akkor is, ha ezt a szabadság és a szocializmus nevében teszik - ,  ha ezt a 
magyar nemzet és a magyar munkásosztály nem kívánja. A lengyel belpolitikai viszonyokat 
taglaló részben a KB megállapította: az októberi krízis idején tanúsított, megfontoltsággal 
és hidegvérrel párosul t bátorság óvta meg Lengyelországot Magyarország sorsától, emellett 
az ország nem nagyhatalom, hanem egy olyan állam, amelyet nem is olyan régen a háború 
összes borzalma sújtott, embervesztesége milliókra rúgott, területe pedig rom- és hamuhal
mazzá vált. Ez még egyszer nem ismétlődhet meg, ezért kerülni kell a beláthatatlan 
következményeket rejtő felelőtlen lépéseket, figyelembe kell venni az ország geopolitikai 
fekvését, és a „politikai józan ész” tudatában kell cselekedni bármit is.38 39

A szovjet fegyveres beavatkozásra mutató összes jel ellenére Naszkowski külügymi
niszter-helyettes aláírásával a Lengyel Külügyminisztérium azt az utasítást intézte novem
ber 2-án Willman budapesti lengyel nagykövethez, hogy Nagy Imre november 1-jei 
segítségnyújtási kérésére válaszolja azt, a lengyel vezetés reményei szerint segítséget jelent 
számára a LEMP KB-nak a lengyel nemzethez írott felhívásában megfogalmazott azon 
hivatalos álláspont- erről, mint láttuk a PB november 1-jén este döntött-, amely leszögezi, 
hogy „Magyarországon a néphatalom és a szocializmus fenntartását csak a nemzet belső 
erői oldhatják meg, nem pedig a külső intervenció”.40

Ugyanennek a felhívásnak a visszhangjaként egy érdekes feljegyzés jutott el „Mo- 
rawski elvtárs megbízásából” november 2-án a PB tagjaihoz.41 A feljegyzést Emanuel 
Planer, a Lengyel Rádió Tájékoztatási Osztályának akkori vezetője készítette. (Planer volt 
az, aki október 26-án az első lengyel repülőgépes segélyszállítmányt megszervezte, amely 
egyben az első, Magyarországnak eljuttatott vér- és gyógyszerszállítmány volt.42) Ebben a

38 A felhívás szövege az 1956. november 2-án megjelent valamennyi lengyel lapban olvasható.
39 AAN, KC PZPR, paczka 15, tóm 59. Zalaczniki do protokolów Sekietaríatu i Bírna Poütycznego za rok 1956, 
dót. uchwal i instrukcji Sekietaríatu i Biura Poütycznego, numery 1-17, kart 63, s. 16-19.
40 Lengyel követségí dokumentumok az 1956-os magyar forradalom idejéből, 91, o,, 14498. számú távirat.
41 AAN, KC PZPR, paczka 16, tóm 62. Zalaczniki do protokolów Sekretariatu i Biura Poütycznego KC za rok 
1956, dót. krajów demoktacji ludowej, numery 1-18, kart 89, s. 54-55.
42 Lásd az 1. számú jegyzetet.
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feljegyzésben azt olvashatjuk, hogy Marian Bielicki, a Lengyel Rádió budapesti különtu- 
dósítója -  miután ott a rádióban hallotta a LEMP KB felhívását -  telefonált Varsóba, és 
elmondta, hogy a felhívásban a magyarországi helyzetet leíró megfogalmazások nem 
felelnek meg a valóságnak, különösen ami az „ellenforradalmi, fasiszta bandák térnyerését 
és a kommunistákkal szemben megnyilvánuló általános terrort” illeti. Ezután Bielicki egy 
nagyon pontos és objektív helyzetértékelést adott, amelynek végén megállapította: a 
Szovjetunió iránti érzelmek a bekövetkezett események tükrében olyanok, hogy Nagy 
Imrének és kormányának nem maradt más választása, mint szakítani a Varsói Szerződéssel. 
Ugyanakkor a budapesti lengyel tudósító szerint a magyar kormánykoalíció különböző 
politikai irányultságú képviselői a lehető legbarátibb viszonyt óhajtják Lengyelországgal 
és a szomszédos népi demokratikus országokkal. Bielicki összefoglalva észrevételeit és 
fenntartásait, határozottan leszögezte, hogy az olyan felületes meghatározások a magyar- 
országi helyzet további fejlődését illetőén, amelyek a LEMP KB felhívásában helyet 
kaptak, hozzájárulhatnak magyar földön a Nyugat-barát érzelmek túlsúlyba jutásához, és 
ha az ilyesfajta megfogalmazást a lengyel belpolitikai helyzet diktálta, akkor is szükséges 
egy olyan lépés megtétele lengyel részről Magyarország vonatkozásában, ami a magyarok 
lengyelek iránti rokonszenvét továbbra is fenntartja. Ezután Planer azon kérdésére, vajon 
a fenti véleményt a Trybuna Ludu budapesti különtudósítőja és az ottani lengyel nagykö
vetség egész személyzete osztja-e, Bielicki igennel válaszolt. Ez a Planer-féle feljegyzés 
érdekes reagálást váltott ki a Politikai Bizottság tagjai között: még aznap késő délelőtt a 
Lengyel Külügyminisztérium rejtjeltáviratot küldött Budapestre Willman nagykövetnek, 
amelyben megemlítve a Lengyel Rádió tudósítójának telefonhívását, a nagykövet helyzet- 
értékelését kérték.43 A feltett kérdésre a másnap Varsóba érkezett válaszjelentésében 
Willman lényegében megerősítette Bielicki véleményét.44 45

November 2-án este Willmantól egy rejtjelezett távirat érkezett Rapacki külügymi
niszternek címezve, amelyben a magyar kormány azt kérte a lengyel kormánytól, egyezzen 
bele, „hogy Varsó légyért a színhelye a Magyarország és a Szovjetunió kormányküldöttsé
gei közötti tárgyalásoknak, amelyeknek a témája a két fél közti kapcsolatok rendezése, ezen 
belül is a szovjet csapatok magyarországi állomásozásának kérdése”.43 Nyilvánvaló volt, 
hogy a „szovjet csapatok magyarországi állomásozásának” megvitatása a szovjet hadsereg 
távozásának követelését jelentette magyar résztől, egy olyan követelést, amelyet a lengyel 
vezetés Lengyelország vonatkozásában nem egészen egy nappal korábban újólag és min
denki számára érthetően teljes egészében elvetett. Mégis, másfél órán belül megszületett 
és elindult a magyar fővárosba a válasz, ha mindkét félnek megfelel, akkor a lengyel 
kormány beleegyezik, hogy a színhely Varsó legyen, sőt ha a tárgyalások időpontja ismertté 
válik, erről a kormány tájékoztatni akarja a lengyel közvéleményt is.46 Nem ismeretes, hogy 
a pozitív válasz megszületésében mekkora szerepe lehetett Willman november 1-jén kelt, 
valósághő jelentésének a magyar helyzetről,47 vagy Marian Bielicki november 2-i reggeli 
telefonjának és az erről készített Planer-féle feljegyzésnek. Azt sem lehet megállapítani,

43 Lengyel követségi dokumentumok az 1956-os magyar forradalom idejéből, 90. o., 14458. számú távirat.
44 Uo., 88. o., J7976. számú távirat.
45 Úo., 87. o., 17890. számú távirat.
46 Uo., 90. o., 14492. számú távirat.
47 Uo., 86. o., 17858. számú távirat.
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vajon eljutott-e addigra Gomulkához vagy a PB bármely más tagjához a PAP lengyel 
hírügynökség által naponta összeállított Különleges Értesítő november 2-i száma, amely
ben ott szerepelt Nagy Imrének az olasz G iom ale D ’Italia  tudósítójának október 31-én 
adott interjúja.48 Ebben a magyar miniszterelnök nyugati típusú demokráciát jelölt meg 
Magyarország számára, amely nem hasonlítana sem a titoizmushoz, sem a Gomulka-féle 
irányvonalhoz, hanem a „sajátos magyar úton” kíván haladni. Sót Nagy Imre a riporter kissé 
erőszakos kérdésére nem zárta ki Nyugat-Németország magyar elismerését sem. Ameny- 
nyiben az interjúról értesült a lengyel pártvezetés, ez azelutasító választ is kiválthatta volna. 
Ugyanakkor az is feltételezhető, hogy a breszti közlés után a LEMP KB PB „különvélemé
nyét” hangsúlyozandó, minden mindegy alapon, vagy azért, mert ily módon -  utolsó 
szalmaszálként! -  mégiscsak elkerülhetőnek, illetve tompfthatónak ítélte a hamarosan 
meginduló második magyarországi fegyveres beavatkozást: a magyar kormány kérésének 
eleget tett.

Ami pedig a Varsói Szerződést illeti, a hivatalos lengyel szervek két úton is közvetle
nül kapták kézhez a magyar kormány erre vonatkozó november 1-jei állásfoglalását. 
Egyrészt Nagy Imre ezen a napon magához kérette a Magyarországra akkreditált külföldi 
követeket és nagyköveteket -  köztük a lengyel nagykövetet is -  és a nekik átadott 
jegyzékben tudatta az ország semlegességének kinyilvánítását.4 * * * 49 * Másrészt Kenéz István 
ezredes, a varsói magyar nagykövetség katonai attaséja -  Misur György sajtóattasé kísére
tében a Budapestről diplomáciai úton érkezett utasításnak megfelelően november 3-án 
átadta a Nagy Imre-kormány hivatalos jegyzékét Magyarországnak a Varsói Szerződésből 
történt kilépéséről Jerzy Bordzílowski szovjet tábornok, lengyel vezérkari főnöknek. Amikor 
Bordzilowski a jegyzéket átvette, csak annyit mondott: „Önök tudják, mit cselekednek.”59

November 3-tól 4-re virradó éjszaka érkezett az a távirat Willmantől a Lengyel 
Külügyminisztériumba, amely a lengyel nagykövet Nagy Imrével november 3-án kora 
délután folytatott beszélgetését tartalmazza. A kilátástalannak tőnő helyzet ellenére Nagy 
Imre igyekezett minden aprócska lehetőséget megragadni a politikai helyzet normalizálá
sára. Mivel azt feltételezte, hogy Mindszenty hercegprímás „reakciós szellemben léphet 
fel”, azt kérte a lengyel kormánytól, érje el Wyszynski bíborosnál, hogy a lengyel egyház 
feje „megfelelő befolyást gyakoroljon Mindszentyre a magyarországi feszültség csökken
tése érdekében”.51 A november 4-én kezdődött új fordulat, a „magyar tragédia” következő 
felvonása sok más dologgal együtt tárgytalanná tette ezt a kérést is.

Varsóban 1956. november 4-én éppen tanácskozott a LEMP országos pártaktíva-ér- 
tekezlete. A Központi Bizottság első titkárának szándéka a tanácskozás összehívásával az 
volt, hogy megegyezést kössön a nagy politikai földrengéstől megrémült és talaját vesztett

4S Polska Agerrcja Prasowa, Bibliotéka PAP, Biuletyny Specjalne 1-15. XI. 1956 r. Biuletyn Specjalny nr. 5473,
Warszawa, dnia 2 listopada 1956 r ,  (Dztal:) Materialy i dokumenty, s. 3-4.
49 A , Jelcin-dosszié”, 82-83. o., 11/17. számú dokumentum.
50 OHA, 569. szám. Interjú Misur Györggyel, a  varsói magyar nagykövetség sajtóattaséjával, készítette Tischler
János, 1993-1994. Egyébként a  magyar kormány utasítását a Varsói Szerződésből (VSZ) történt kilépést tartalmazó
diplomáciai jegyzék kézbesítéséről végrehajtotta Magyarország moszkvai VSZ-képvi selője, Szilágyi László 
ezredes is, aki a Nagy Imre-kormány határozatát Konyev marsallai, a VSZ Egyesített Fegyveres Erőinek akkori 
főparancsnokával közölte. Erre vonatkozólag lásd: OHA, 570. szám. Intetjd Tadeusz Pióro tábornokkal, a  Lengyel 
Vezérkar egykori moszkvai VSZ képviselőjével, készítette Tischler János, 1994.
51 Lengyel követség! dokumentumok az 1956-os magyar forradalom idejéből, 88-89. o., 17984. számú távirat.
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vidéki, többségében konzervatív pártapparátussal, valamint meggyőzze az aktívát arról, 
hogy szükség van rájuk és a jövőben nem fenyegeti semmi veszély ókét. Jóllehet ez az 
apparátus igazán nem bízott Gomulkában, mégis ~ egyéb lehetőség híján -  kénytelenek 
voltak felsorakozni mögé. Ezen kölcsönös egymásrautaltság öltött konkrét kiegyezési és 
együttműködési formát a tanácskozáson, ahol az új lengyel vezetés „tiszta lapot” nyitott a 
sok mindenben vétkes pártapparátusnak, ők pedig kifejezték támogatásukat. Ezen a ren
dezvényen értesült Gomulka a Magyarországon bekövetkezett újabb fordulatról, és rögtön 
állást is kellett foglalnia ebben a kérdésben. Szavaiban fel sem merült az, hogy bármilyen 
formában is tiltakozni kíván a szovjet lépés ellen. Sokkal erősebben uralkodott benne az a 
félelem, hogy a szocialista tábor egy láncszemének elszakadásával jön majd a következő, 
az pedig Lengyelország lesz, vagyis a magyarországi szocialista rendszer meggyengülése 
az ő  helyzetüket is erőteljesen megingatta volna. Noha újfent megerősítette a LEMP KB 
november 1 -jei felhívásában a Magyarországra vonatkozó legfontosabb kitételt egy külső 
intervenció helytelenségéről, mégis felülkerekedett benne a „szocialista blokk egysége és 
a belső nyugalom mindennél előbbre való” gondolata. Elismerte azt is, hogy bár minden 
beavatkozás helytelen és elítélendő dolog, de Lengyelországot kész helyzet elé állították 
ezzel a szovjet támadással, és a lengyel vezetésnek politikai realistának kell lennie, hosszú 
távú politikát kell folytatnia és az ország „érdekeit” nem szabad feláldozni a pillanatnyi 
célokért hirtelen meghozott döntésekkel. Hozzátette azt is, hogy ebben a vészterhes 
időszakban a társadalmi béke és a nyugalom egyedüli biztosítéka az erős, egységes és 
aktívan tevékenykedő párt, amelynek apparátusán nagy felelősség nyugszik a még meglévő 
felfokozott légkör lecsillapításában és a nyugalom minden áron való megőrzésében. El
mondta még azt is, hogy tekintettel kell lenni a két világtábor, a kettéosztottság meglétére, 
az ország geopolitikai fekvésére. Ugyanakkor a Magyarországon történtek semmi hatást 
sem gyakorolhatnak a KB 8. plénuma irányvonalának továbbvitelére és a Szovjetunióval 
rendezendő vitás gazdasági és katonai kérdések mihamarabbi megoldására (ez utóbbi 
túlnyomórészt már 1956 november-decemberében meg is történt). Gomulka éreztette azt 
is, hogy Lengyelország mindenképpen tagja marad a szocialista tömbnek, mert ott a helye, 
hiszen egymagában az ország a rá és a társadalmi berendezkedésre leselkedő különböző 
külső és belső reakciós és revizionista veszélyeket nem lenne képes elhárítani, márpedig 
ezeket az erőket felbátorítaná, ha Lengyelország nehezményezné a Szovjetunió Magyaror
szágon követett eljárását. Véleménye szerint Magyarországon már így vetődött fel a kérdés: 
szocializmus vagy kapitalizmus. Erre minden lengyel párttag csak egyféleképpen felelhet: 
szocializmus. Leszögezte, hogy a nemzetnek mindig az igazat kell mondani, hogy Lengyel- 
ország soha ne kerüljön olyan helyzetbe, amilyenbe ezen a napon, november 4-én Magyar- 
ország került. Befejezésül a lengyel pártvezető a „kínai elvtársakat” idézte, akik szerint a 
LEMP KB 8. plénuma és az ezzel összefüggőeseményeka szocialista tábor országai közötti 
kapcsolatok kérdése, míg Magyarország esetében az ottani helyzét már nem a táboron belüli 
viszonyok függvénye, hanem egyértelműen túlmutatott azon, a népi demokrácia léte vagy 
nemléte forgott kockán.52

Az országos pártaktíva-értekezlet berekesztése után, november 4-én este csak azért ült 
össze a Politikai Bizottság, hogy döntést hozzon, hogyan szavazzon Lengyelország az 
ENSZ rendkívüli közgyűlésén a magyarországi fegyveres szovjet beavatkozást elítélő 
amerikai határozat ügyében. Ezen a PB-ülésen ismertették azt a feljegyzést, amelyet

52 AAN, KC PZPR. Narada aktywo partyjnego, 4. XI. 1956.237/V -24l,kait 225, s. 28-30., 182-186.
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Naszkowski külügyminiszter-helyettes készített a varsói kínai nagykövettel aznap délután 
folytatott találkozásáról, amelynek során a nagykövet kifejtette neki kormánya hivatalos 
álláspontját a magyarországi eseményekkel kapcsolatban. Eszerint a Kínai Népköztársaság 
teljességgel támogatja a Kádár-kormányt, és a szovjet álláspontot az ENSZ-ben, majd a 
nagykövet elismételte a már sokszor hangoztatott érveket a Nagy Itnre-kormány ellenfor
radalmi jellegéről. A kínaiak szerint a szocialista tömb érdekeit szem előtt tartva a Kádár- 
kormány létrejöttét győzelemként kell értékelni, s ezért az a következtetésük, hogy a 
testvérpártoknak üdvözölniük és támogatniuk kell ezt az új magyar kormányt. A varsói 
kínai nagykövet biztosította alengyel vezetést arról, hogy akínai kormány fenntartás nélkül 
a Gomulka-féle pártvezetés mellett áll, egyúttal kifejezte kormánya azon reményét, hogy 
az ENSZ-ben a lengyel küldött a Szovjetunió és a Kádár-kormány mellett fog szavazni.53 
A feljegyzés ismertetése után a Politikai Bizottság úgy határozott, hogy a lengyel ENSZ-kép- 
viselő az amerikai határozat ellen foglaljon állást, és nyilatkozatban fejtse ki, miért járt el így.54

A szavazáskor a Lengyel Népköztársaság valóban a szocialista blokk többi országával 
összhangban szavazott, és a lengyel küldött indoklásában kifejtette: Lengyelország jogsze
rűnek tartja, hogy minden nemzet a saját sorsáról Önmaga határozzon, és országa már az 
első perctől fogva támogatta, sőt segítséget nyújtott a szocialista demokráciáért küzdő 
magyar erőknek, de amikor a Nagy Imre-kormány elveszítette uralmát a helyzet felett és 
lábra kapott a terror is, akkor új kormány alakult Kádár vezetésével, a szovjet csapatok 
segítségével, amely kormány a szocialista rendszer védelméért száll síkra, és első teendői 
között tartja számon a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok ügyének rendezését a 
Szovjetunióval történő megegyezés útján. Ezért a lengyel kormány úgy véli, hogy nem 
szabad megnehezíteni ennek a kérdésnek a megoldását és Magyarországon a rend helyre- 
állítását.55 56 Mindezek ellenére ez az állásfoglalás nem jelentette a magyarországi szovjet 
intervencióval, a Kádár-kormánnyal, de leginkább a „Nagy Imre-kérdés” elintézési mód
jával való teljes azonosulást. 1956 ősze után még két olyan év következett, amikor a lengyel 
pártvezetés amellett, hogy kölcsönök formájában és a nemzetközi fórumokon mindig 
segítette a Kádár-kormányt, egyértelműen kinyilvánította, hogy a Magyar Szocialista 
Munkáspárt módszereivel, főként az általuk alkalmazott eszközökkel nem ért egyet. Ezért 
kellett másfél évet várni, míg a lengyel pártvezető elfogadta végre Kádár meghívását, de 
még akkor is előzetes feltételt szabott és csak az erre adott magyar biztosíték birtokában 
látogatottéi 1958 májusában Magyarországra.55

A Gomulka nevével fémjelzett 14 esztendő (1956-1970) meglehetősen ellentmondá
sos volt, hiszen 1970-ben olyan dicstelenül távozott a hatalomból, amilyen dicsőséges volt 
politikai visszatérése 1956-ban, de kétségtelen, hogy Wlady slaw Gomulka az első években 
mindent megtett, hogy az ország kül- és belpolitikájában ne kerüljenek többé előtérbe a 
Lengyelországban 1956 októberében egyszer s mindenkorra elítélt sztálinista módszerek. 
Ez a magyarázata a korai kádári időszakkal szemben tanúsított távolságtartásának.

53 AAN, KC PZPR, paczka 107, tóm 5, s. 6.
54 AAN, KC PZPR, paczka 15, tóm 58, s. 204., protokól nr. 136.
55 TiscMer János: Lengyel jelentések, 1956. november 4-14. Valóság, 1993/3. szám, p. 101., 14559. számú távirat. 
A Lengyel Külügyminisztérium értesítette a budapesti lengyel nagykövetet, hogyan szavazott Lengyelország az 
ENSZ-ben, és milyen indokok alapján.
56 Egy a közeljövőben elkészülő külön tanulmányban kiváltom feldolgozni a lengyel és a magyar pártvezetés 
kapcsolatát az 1956 novembere és 1958 októbere közötti időszakban.
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