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MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK 
A KORAI KÁDÁR-KORSZAKBAN, 1958 NYARÁIG 

1958. április 22-én a magyar és lengyel központi napilapok vezető helyen hozták a 
hírt, hogy Wladyslaw Gomulka, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságá-
nak első titkára és Józef Cyrankiewicz miniszterelnök vezetésével 1958. május 9-12. 
között lengyel párt- és kormányküldöttség látogat Magyarországra. A látogatás hivata-
los bejelentése egy több mint másfél éve húzódó sajátos viszonynak a rendezését sej-
tette. Az 1956. november 4-én szovjet segítséggel hatalomra került Kádár-kormány 
egyszerre tekintett bizalmatlansággal a Gomulka nevével fémjelzett kísérletre, a 
„szocializmus lengyel útjára", és érezte nagy szükségét a magyar társadalom körében 
is jelentős tekintélynek örvendő lengyel pártvezető politikai támogatásának. Magyar-
országon jól emlékeztek az 1956. októberi lengyelországi eseményekre, amelyek pél-
daként szolgáltak az október 23-án a budapesti utcákon felvonulók számára, hiszen a 
lengyelek által az októberi napokban hangoztatott, s az új lengyel vezetés által több-
ségében teljesített követelések jórészt megfeleltek a Magyarországon kezdetben meg-
fogalmazott jelszavaknak. Az 1956 őszén Lengyelországban végbement s valóban 
jelentősnek tűnő változások, s ebből következően a szovjet tömb többi országától 
eleinte lényegesen különböző, de abba egyre inkább ismét belesimuló lengyel politika 
1958 tavaszán még - sokszor hiú - ábrándokat és illúziókat ébresztett a magyar lakos-
ság körében. 

Jóllehet 1958-ban már nem volt akkora jelentősége a Gomulka-látogatásnak, 
mint egy évvel korábban lett volna, a magyar vezetés mégis nem kis várakozással 
tekintett a látogatás elé. Erre utal az is, hogy a lengyel politikával szemben olyan 
rendkívül távolságtartó, sőt időnként ellenséges magyar vezető funkcionáriusok, mint 
például Marosán György, a látogatás hírére változtattak korábbi elítélő véleményükön, 
vagy legalábbis másként igyekeztek magukat feltüntetni Willman lengyel nagykövet 
előtt, mint korábban. Két nappal a sajtóközlemény közzététele után Marosán saját 
kezdeményezéséből felkereste a lengyel nagykövetet, és elismerte, hogy noha volt 
olyan időszak, amikor a magyar pártvezetés egy része egyenlőségjelet tett Gomulka és 
Tito politikája közé, de az idő megmutatta ezen nézetek helytelenségét, s most már a 
lengyel párt vezetését és annak első emberét nagy tekintély övezi az MSZMP és a 
magyar vezetők körében. Hozzátette: bár a lengyel látogatásra később kerül sor, mint 
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azt Magyarországon kívánatosnak tartották, mégis kedvező időpontban, s helyesnek 
bizonyult a lengyel vezetés azon álláspontja, hogy csak akkor kerüljön sor a magyar-
országi látogatásra, amikor a feltételek mindkét részről megérnek ehhez; továbbá 
biztos abban, hogy a látogatás eredményei most sokkal hasznosabbak lesznek mindkét 
fél számára, magát a látogatást pedig mind a magyar társadalom, mind a pártaktíva 
nagyon jól fogja fogadni.1 

1. 

Tekintsük át főbb állomásait és csomópontjait annak a szövevényes útnak, amely 
végül elvezetett az 1958. májusi magyar-lengyel csúcstalálkozóhoz.2 

Az 1956. október 21-én a lengyel válság megoldásaként ismét hatalomra került 
Wladyslaw Gomulkának nagy nehézségekkel kellett szembenéznie. Az 1956. júniusi 
poznani munkásfelkelés olyan jelzés volt, amelyet a lengyel pártvezetés megértett, 
rájött, hogy nem lehet kizárólag adminisztratív eszközökkel gyakorolni a hatalmat, 
gyökeresen változtatni kell az eddigi politikán, és új alapokra kell helyezni a szovjet-
lengyel viszonyt, hiszen ezek az okok vezettek kis híján robbanáshoz Lengyel-
országban is 1956 őszén. Ebben állt a LEMP KB 8. plénumának jelentősége. Gomulka 
szilárdan hitte, hogy csakis ezen az úton lehet elkerülni Poznan vagy - később - Bu-
dapest megismétlődését. Ezt a váltást jelezte „a szocializmus lengyel útjának" meg-
hirdetése, az ország részleges szuverenitásának helyreállítása, a kismértékű lazítás a 
Szovjetunióhoz fűződő viszonyon, a lengyelek nemzeti büszkeségét leginkább sértő 
jelenségek felszámolása, a poznani események átértékelése (a korábbi „imperialista 
ügynökök aknamunkájából" a „szocializmus építése során elkövetett hibák miatti 
jogos elégedetlenség kifejezésre juttatása" lett). Másrészt az októberi lengyel válság 
fokozta a lengyelek körében amúgy sem lebecsülhető szovjetellenességet, s előidézte 
azt a furcsa helyzetet, hogy a kommunista Gomulka mögé felsorakozott a javarészt 
antikommunista lengyel társadalom számottevő többsége. Ez a példátlan mértékű 
tömegtámogatás a kezdeti időszakban „erőtlenné" tette az új lengyel vezetést, amely 
így nehezen léphetett fel a további változásokat szorgalmazó tömegekkel szemben, 
jóllehet azt már a kezdet kezdetén mindenki számára egyértelművé tette, hogy szó 
sem lehet a szovjet csapatok lengyelországi kivonásáról és az ország kilépéséről a 
Varsói Szerződésből. 

Gomulka maga is megengedhetetlennek tartotta Magyarország esetleges kiválá-
sát a közvetlen szovjet érdekszférából - saját jól felfogott érdeke is ezt diktálta neki - , 
de kezdetben nehéz volt helyeselnie a második szovjet beavatkozást, többek között 
azért is, mert Lengyelországnak két héttel korábban szintén szembe kellett néznie egy 

1 Archiwum Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (AMSZ, Lengyel Külügyminisztérium Levéltára), 

zespól 7, wiazka 62, teczka 527. Wegry, notatki z rozmów, s. 31-35. 

2 Ebben a tanulmányban - terjedelmi okokra való tekintettel - a magyar-lengyel politikai kapcsolatokra 

helyezem a fő hangsúlyt, a kulturális, gazdasági és egyéb vonatkozásokra csak nagyon érintőlegesen térek 

ki, és a két ország más országokhoz fűződő viszonyát is csak annyiban említem, amennyiben az közvetle-

nül befolyásolta a magyar-lengyel kapcsolatok alakulását. 
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szovjet katonai beavatkozás veszélyével, ráadásul a LEMP KB a magyar nemzethez 
intézett 1956. október 28-i felhívásában egyértelműen elítélte a négy-öt nappal ko-
rábbi szovjet fegyveres fellépést Budapesten, és egyúttal támogatásáról biztosította a 
Nagy Imre-kormányt.3 így november 4-én Gomulka megelégedett annak hangoztatá-
sával, hogy tudomásul kell venni a kész tényeket. A kész tények politikájából is kö-
vetkezett, hogy Lengyelország minden nemzetközi fórumon - legfőképp az ENSZ-ben 
- következetesen kiállt a Kádár-kormány mellett, noha hatalomra jutásának körülmé-
nyeit fenntartásokkal fogadta. A november 7. alkalmából tartott központi varsói ün-
nepségen például Aleksander Zawadzki, a PB tagja, az ünnepség fő szónoka a magyar 
események kapcsán azt emelte ki, hogy „a néphatalom 12. évében" nem lehet büntet-
lenül a régi módon kormányozni, lekezelni a dolgozó tömegeket, „lelketlenül" viszo-
nyulni a dolgozó tömegek alacsony életszínvonalának égető problémájához, s figyel-
men kívül hagyni a hazafias nemzeti érzelmeket.4 Gomulka minél hamarabb konszoli-
dálni akarta a még meglehetősen cseppfolyós lengyelországi viszonyokat, mégis az e 
téren tett hatalmas erőfeszítései ellenére is várnia kellett még jó néhány hónapig, hogy 
igazán jelentős sikert tudjon felmutatni ezen a téren. A „harcoló magyar Testvérek" 
melletti hatalmas lengyel társadalmi rokonszenvet a magyar tragédia hazai megismét-
lődésének lehetőségére hivatkozva sikerült ugyan hamar korlátok közé szorítani 
(„felvilágosító agitátorok" százait mozgósították országszerte ennek érdekében),5 de 
az elkövetkező időben belpolitikailag igyekeztek elkerülni minden olyan lépést, amely 
a lecsillapodott kedélyeket újra felizgathatná. Ezzel magyarázható, hogy a varsói 
magyar nagykövetség többszöri kezdeményezésének ellenére sem került sor sohasem 
a lengyel fővárosban a „magyarországi ellenforradalmat" bemutató kiállításra, és a 
„Fehér Könyvek" lengyel nyelvű kiadásától is mereven elzárkóztak az illetékes len-
gyel szervek. 

Gomulka első ízben november 29-én lépett túl a „kész tények tudomásulvéte-
lén", olyannyira, hogy különválasztotta a nyugati államok Egyiptom elleni fegyveres 
agresszióját a magyarországi szovjet beavatkozástól, kijelentvén, hogy ez utóbbi mi-
nőségileg más, hiszen „a Szovjetunió Magyarországon nem keres gazdasági kizsák-
mányolási területet, nincs szándéka a magyar nép munkájából hasznot húzni és Ma-
gyarországot gyarmatává változtatni".6 Decemberre alakult ki az a lengyel álláspont a 
magyar események megítéléséről, amely mellett a következő másfél évben a LEMP 
vezetése következetesen kitartott. Ez az álláspont két részből tevődött össze. Egyrészt 
a november 4-i szovjet intervenció szükséges voltát egyáltalán nem vitatták - bár 
ennek bekövetkeztét „mélységesen fájlalták" - , úgy vélték, hogy ez az intervenció 
abban a helyzetben elkerülhetetlen rossz volt, amelyet azért kellett megtenni, hogy ne 
a „reakció" kerüljön hatalomra Magyarországon, mert ez az összes többi szocialista 

3 Lengyelország és a magyar forradalom kapcsolatára vonatkozóan lásd Tischler János: A lengyel pártvezetés 

és az 1956-os magyar forradalom. In: Évkönyv III., Bp. 1956-os Intézet, 1994. 179-195. o. 

4 A beszéd szövegét lásd: Trybuna Ludu, 1956. november 7. 

5 Magyar Országos Levéltár, Külügyi Iratok (MOL KI), XIX-J-1-j, Lengyelország, 3. doboz 4/j, 00783/1958. 

6 Magyar Országos Levéltár MDP és MSZMP Iratok Osztálya (MOL), 288. fond 32. cs. (1958) 14. ő. e. 130. o. 

Az említett Gomu lka-beszédet a Népszabadság 1956. december 1-jei száma is ismertette. 



6 4 TISCHLER JÁNOS 

országra nézve hatalmas veszélyt jelentett volna. A LEMP „mélységes sajnálkozása" 
még azt is jelentette, hogy ezt a véleményüket viszonylag ritkán mondták el, mert 
„kellemetlen dolgokról rendszerint nem akaródzik sokat beszélni".7 A megítélés másik 
része volt az, amivel a lengyel vezetés élesen különbözött a szovjet tömb többi orszá-
gától. A magyar eseményeket ez utóbbiak szinte kizárólag a külső és belső reakció 
számlájára írták. A lengyel vélemény szerint a magyarországi robbanás Rákosi bűnös 
és torzulásokkal teli politikájának szomorú eredményeként következett be, a gyújtó-
anyag évek hosszú sora alatt halmozódott fel. Az volt a különbség Magyarország és 
Lengyelország között, hogy amikor a tömegek októberben kimentek az utcákra, akkor 
a LEMP - a poznani tragédiából okulva - képes volt „a tömegek élére állni" és ve-
zetni őket, míg Magyarországon - az MDP tehetetlensége és erőtlensége folytán -
„idegen és reakciós elemek" kerültek az élre, amelyek „az ellenforradalom útjára" 
vitték a magyar tömegmozgalmat. Pontosan emiatt alapos elemzés alá kell venni, 
milyen okok vezettek el odáig, hogy „tizenkét évi hatalomgyakorlás után" a magyar 
kommunista párt a döntő pillanatban szétesett. Le kell vonni a megfelelő politikai 
következtetéseket abból a tényből, hogy az MDP vezetése elszakadt saját pártalap-
szervezeteitől, és képtelen volt ellenállni a jóval gyengébb reakció nyomásának, pedig 
a munkásosztály ereje mindig sokszorosa az előbbinek. A hasonló torzulások felszá-
molására és a velük szemben való küzdelemre azért van szükség, hogy még egyszer 
ne ismétlődhessen meg sem Poznan, sem Budapest, amikor a párttagok is a tünte-
tőkhöz csatlakoztak, és a tömegekkel együtt léptek fel a néphatalommal szemben. 
A LEMP azért nem fogadhatta el, hogy a „magyar ellenforradalom" (és a poznani 
munkásfelkelés) az imperialista erők és kémügynökségek műve, mert ezzel az esemé-
nyek lényeges okai rejtve maradnak, ezek a kérdések pedig a szocializmus építésének 
útjait érintik. A lengyel vezetés szemében teljesen magától értetődött, hogy amíg 
kétfajta politikai rendszer létezik a világon, addig minden szocialista országban ilyen-
olyan formában jelen lesznek az imperializmus által szervezett „ellenforradalmi ügy-
nökségek", a kommunista párt politikájának viszont pontosan abban kell rejlenie, 
hogy ezek az ügynökségek soha ne sorakoztathassák fel maguk mögött a szocializmus 
elleni támadásra a munkásosztály vagy a népesség egy részét. Ha más pártok a teljes 
felelősséget kizárólag a diverzáns csoportok tevékenységére, a külső tényezőkre te-
szik, akkor ezzel elhárítják a felelősséget az elkövetett belső hibák, a párt által egy 
adott országban folytatott hamis politika miatt.8 

A lengyel vezetés hamarosan kialakította a követendő irányvonalat a sajtó és a 
kultúra számára is. A lengyel sajtó 1956 októberétől néhány hónapra szinte teljesen 
lerázta magáról a cenzúra intézményét, és rendkívüli szabadságra tett szert, amelyet ki 
is használt. A kommunista „testvérpártok" szinte állandó jelleggel felrótták a LEMP-

7 Ezt Gomulka is kiemelte a LEMP Rzeszówi Vajdasági Pártkonferenciáján 1956. december 22-én elmondott 

felszólalásában. Archiwum Akt Nowych (AAN, Újkori Iratok Levéltára), KC PZPR, 237/V-842. 

Przemówienia tow. Wl. Gomulki, 19-22. XII. 1956, s. 282,306. 

8 Ezt a hivatalos lengyel álláspontot Gomulka - lényegtelen módosításokkal - minden egyes alkalommal 

kifejtette azokon a decemberben tartott varsói és vajdasági pártaktívaüléseken, amelyeket a LEMP KB 8. 

plénuma utáni új politika megvitatása céljából hívtak össze. 
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nek a lengyel sajtóban megjelenő írások és vélemények „revizionista" hangvételét, 
amelyeket ráadásul gyakorta azonosítottak a hivatalos lengyel állásponttal. Gomulka 
eleinte békülékenyebb hangot ütött meg, s igyekezett magukat az újságírókat jobb 
belátásra bírni. A Lengyel Újságírószövetség frissen megválasztott elnökségének tag-
jaival való december 10-i találkozóján elmondta, hogy Lengyelország jelenlegi gazda-
sági és politikai helyzetében, a mostani nemzetközi helyzetben nem engedheti meg 
magának, hogy olyan lényeges kérdésben, mint például a magyar, szembehelyezked-
jen a Szovjetunióval. Arra hívta fel a sajtó és a rádió munkatársainak figyelmét, hogy 
tanúsítsanak önmérsékletet, vannak dolgok - s ilyen a magyar kérdés is - , amikor nem 
lehet megírni és elmondani mindent.9 Amikor aztán rövidesen kiderült, hogy a lengyel 
újságírók semmilyen kérdésben nem hajlandók öncenzúrát magukra vállalni, 1957 
januárjában a központi pártlap, a Trybuna Ludu élén történt személycserével kezdetét 
vette a „rendcsinálás". 

Lengyelországban az új kommunista vezetés saját legitimitásának és politikai 
irányvonalának jogi megerősítő aktusaként értékelte az 1957. január 20-ra kiírt parla-
menti választásokat. A lengyel választási kampány finisében Gomulka minden tekinté-
lyét latba vetette a kedvező választási eredmények eléréséért, megszerezte Wyszynski 
bíboros támogatását, csak egyetlen listára lehetett szavazni, de még ezzel együtt is 
tartottak a lengyel kommunisták a végeredménytől. Egyvalamiben azért biztosak vol-
tak: történjék bármi, a hatalmat nem fogják kiadni a kezükből.10 Január 20-án a szava-
zóurnáknál a lengyelek 94 százaléka jelent meg, a LEMP egymaga közel 52, a két 
csatlós párttal együtt több mint 86 százalékos képviseletet nyert a Szejmben. A válasz-
tási győzelem után, a megszerzett legitimitás birtokában a pártvezetés most már sok-
kal határozottabban látott hozzá az új hatalmi viszonyok megerősítéséhez. Ez 1957 
tavaszáig igen lassan haladt előre, ráadásul Gomulkának a párton belüli erőviszonyo-
kat ezzel párhuzamosan kellett a javára fordítania, egyszerre kellett megnyernie ma-
gának a pártapparátust, kifogni a szelet a konzervatívok vitorláiból, és visszaszorítania 
a „revizionistákat".11 A LEMP KB 1957 májusában tartott 9. plénumán hirdette meg 

9 AAN, KC PZPR, 237/V-324. Przemówienia, wystapienia B. Bieruta, W. Dworakowskiego i Wl. Gomulki, 

1954 ,1956-1957, s. 60 ,70 -71 . 

10 Lásd: Csou En-laj kínai miniszterelnök 1957. januári látogatása Varsóban. A Gomulka-Csou En-laj-

tárgyalásokról készített feljegyzés, 1957. január 11-16. Közli Tischler János, Múltunk, 1994. 3. szám, 141-

175. o. A LEMP KB első titkára ezt határozottan kijelentette Csou En-lajnak. 

11 A LEMP vezetésén belül az ún. „revizionisták" csoportja nagyrészt olyan emberekből állott, akik a korábbi 

időszakban a sztálini típusú rendszer lengyelországi megvalósítói vagy fenntartói voltak, viszont 1955-56-

tól kezdve arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a LEMP hatalmának további biztosítását csak engedmé-

nyek árán lehet elérni. „Revizionizmusuk" ideológiai szempontból nézve meglehetősen felemás volt, hi-

szen sokan közülük kifejezetten dogmatikus nézeteket képviseltek egyes kérdésekben. Figyelemre méltó 

tény az is, hogy a szovjet tömb országainak vezetői szemében egészen 1959-60rig az a Gomulka számított 

„revizionistának", aki nem volt az, és aki saját hazájában 1957-től kezdve kis lépésekkel egyre inkább a 

dogmatikusok felé közeledett, emellett feltett szándéka volt a „revizionisták" eltávolítása a vezetésből, 

majd a pártból, ami végül sikerült is neki. 
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Gomulka a harcot a revizionizmus és a küzdelmet a dogmatizmus ellen - így akarván 
létrehozni maga körül egy sem jobbra, sem balra nem hajló centrumot ám ez kez-
detben még nem sok eredményt hozott. Ezen a plénumon lángolt fel először a vita a 
„Szovjetunióval az élen" formula körül. Gomulka nem vonta kétségbe a Szovjetunió 
vezető szerepét, hanem taktikai okokból, tekintettel a lengyel társadalom érzékenysé-
gére, úgy vélte, egyelőre szerencsésebb, ha nem használják ezt a formulát, hanem 
helyette az „első és leghatalmasabb szocialista ország" megjelölést alkalmazzák. Ez-
zel kihívta maga ellen a dogmatikusok támadását, akiknek a plénumon elmondott 
beszédében így vágott vissza: „Azt hiszem, Rákosinak és Gerőnek sohasem hangzott 
el a szájából, hogy a „Szovjetunióval az élen", de végeredményben a budapesti utcá-
kon a szovjet harckocsiknak kellett az élen haladniuk. Szomorú valóság, mozgalmunk 
nagy tragédiája. Sohasem szeretnénk megengedni azt, hogy a fegyveres harc küzdőte-
rén álljunk a reakcióval szemben, hogy helyettünk valaki más menjen az élen. Az élen 
mi szeretnénk menni és csakis mi!"12 

A plénum után felgyorsult az 1956 őszén alakult, a jugoszláv modellt szem előtt 
tartó lengyel munkástanácsok működésének lehetetlenné tétele, ekkorra már megrom-
lott a kezdeti jó viszony az egyházzal is, és keményen folyt a szabadjára engedett sajtó 
megrendszabályozása. így is csak 1957 őszére erősödött meg annyira a vezetés, hogy 
mindenki számára közérthetően jelezze az engedmények határát. Ekkor Gomulka 
elébe ment a dolgok állása miatt őt vádoló dogmatikus támadásoknak - elhatározta a 
„csavarok meghúzását" - , és 1957 őszén betiltatta a revizionisták szócsövének számí-
tó Po prostu című hetilapot,13 a döntés ellen utcai tüntetésekkel tiltakozókat pedig a 
rendőrség brutálisan, gumibotokkal szétverte. Az események árnyékában a KB 1957 
őszén tartott 10. plénumán - ahol a lengyel pártvezető a revizionista nézeteket 
„tüdőbajnak", míg a dogmatizmust ahhoz képest csak „náthának" nevezte - Gomulka 
tagfelülvizsgálatot rendelt el, aminek eredményeképpen kb. 300 ezerrel, mintegy 23 
százalékkal csökkent a párt tagjainak száma. Az eltávolítások és kizárások legfőképp a 
revizionista tagokat érintették. A Gomulka-féle politikai vonalvezetés egyre inkább 
szembetűnő megmerevedése láttán azzal párhuzamosan kezdett csökkenni népszerű-

12 AAN, KC PZPR, paczka 71, tom 30. Stenogram IX. Plénum KC PZPR z dn. 17-18. V. 1957, s. 619, 634. 

Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy Rákosi és Gerő - Gomulka állításával ellentétben - igenis folyton 

használta a „Szovjetunióval az élen" formulát. 

13 A Po prostuX olyan fiatal kommunisták - mindannyian a LEMP tagjai - szerkesztették, akik a marxi érte-

lemben vett szocializmus megvalósítását óhajtották, a sztálini típusú rendszert úgy akarták lebontani, hogy 

közben folyamatosan építik a „valódi szocializmust". A hetilap munkatársai és nagy létszámú olvasói köre 

(a Po prostu 150 000 példányban jelent meg) az 1956. októberi lengyel változásokat elképzeléseik megva-

lósulásának első szakaszaként tartották számon, amelyet hamarosan követ majd a második szakasz. Velük 

ellentétben Gomulka és az új lengyel pártvezetés számára az 1956. októberi fordulat a változások csúcs-

pontját és nem a kezdetét jelentette. A Po prostu hasábjain már 1956 novemberében feltűnt a „második 

szakasz" végrehajtásának követelése, ami ezt követően szüntelenül helyet kapott a hetilap számaiban. 

A hatalom - miután sikertelenül próbálta leváltani a szerkesztőbizottságot - végül is a hetilap betiltásával 

és a LEMP-ből való kizárásokkal válaszolt 1957 októberében. 
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sége is. A lengyel gazdaság súlyos helyzetben volt, 1957-re ismét egyre szélesebb 
körben teijedt a társadalmi elégedetlenség, amely már kisebb-nagyobb munkabeszün-
tetések formájában is testet öltött. A lengyel kormány a szovjet hitelek mellé kényte-
len volt 100 millió dollár, főként gabonavásárlásra fordított amerikai hitelt is felvenni 
(hosszú idő után Lengyelország volt az első, amely nyugati kölcsönt kapott!). 
A normalizáció folyamatának hosszúságáról és Gomulka párton belüli pozíciójának 
végleges stabilizálódásáról sokat elárul az a tény, hogy a LEMP 3. kongresszusára 
- két év halasztgatás után - csak 1959 márciusában került sor, ahonnan győzelmesen 
került ki a Gomulka-szárny, s nyolc hónapon belül távozniuk kellett a pártvezetésből a 
revizionista nézeteket valló vezetőknek. 

1956 októbere után az új lengyel vezetésre rendkívül bizalmatlanul tekintettek a 
szocialista tömb többi tagállamai, hiszen a „szocializmus lengyel útjának" meghirde-
tése - ami szemükben a szovjet típusú berendezkedés megkérdőjelezésével, az egy és 
oszthatatlan, Szovjetunió vezette szocialista tömb felpuhításával, egy második Jugo-
szlávia víziójának felfestésével volt egyenértékű - , náluk is hasonló eijedési folyama-
tokat indíthatott volna el (hogy ez hova vezethet, annak elrettentő példáját látták a 
„magyar ellenforradalomban"). Ezt a nagymértékű távolságtartást már csak fokozta, 
hogy az 1956-os termelőszövetkezet-felbomlási hullám után - három hónap alatt a 
számuk több mint tízezerről másfél ezerre csökkent! - elmaradt az ismételt szövetke-
zetesítés. A politikai bizalmatlanság kifejezése volt az a tény, hogy Lengyelországot 
nem hívták meg Budapestre, ahol 1957. január 1-4. között tanácskozást folytattak a 
szovjet, bolgár, román, csehszlovák és magyar kormány- és pártvezetők. Arra hivat-
koztak, hogy nem akarták megzavarni a lengyel választási előkészületeket.14 

Gomulka ennek ellenére számíthatott Hruscsov támogatására. Amikor 1956. no-
vember közepén legfelső szintű lengyel párt- és kormányküldöttség utazott Moszkvá-
ba, hogy rendezzék a Szovjetunió korábbi években Lengyelországgal szemben folyta-
tott rablógazdálkodásából eredő hatalmas károkat, és megfelelő jogi keretek között 
szabályozzák a lengyel földön állomásozó szovjet csapatok státusát, a szovjet fél je-
lentős engedményeket téve messzemenően teljesítette lengyel partnere igényeit. 
Ugyanakkor politikai ellensúlyként Lengyelország Kínához is közeledett - ez már 
önmagában is fékezte a már amúgy is lelassult változásokat, hiszen a pekingi vezetés 
a „virágozzék száz virág" jelszó meghirdetése ellenére rendkívül agresszív bel- és 
külpolitikát folytatott - , amely egyértelműen kiállt mellette az 1956. októberi kritikus 
napokban, mert így akarta a Szovjetunió tudomására hozni, hogy Kína véleményét 
figyelembe kell venni. A szorosabb lengyel-kínai viszony - ez Csou En-laj 1957. 
januári varsói és Cyrankiewicz áprilisi pekingi látogatásában csúcsosodott ki - , már 
1957 őszén meglazult (elmaradt Mao Ce-tung szeptemberre tervezett lengyelországi 
látogatása) a két ország gyökeresen eltérő politikai felfogása miatt. 1957 első felében 
enyhíteni kellett azon a szoros elszigeteltségen, amelyet a két legmerevebb szomszéd 

14 Ugyanezt mondta Csou En-laj Gomu lkának az 1957. januári varsói tárgyalásaik alkalmával (lásd ehhez a 

10. sz. jegyzetet), és Kádár Willman lengyel nagykövetnek Budapesten. Ez utóbbihoz: AMSZ, zespól -

depesz, wiazka 53, teczka 689, szyfrogramy, Budapeszt, 1957, „przychodzace". Szyfrogram nr. 925, 

wych. nr. 32. 
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- Csehszlovákia és az NDK - húzott Lengyelország köré. Ezt a célt szolgálták a leg-
felsőbb szintű hivatalos lengyel látogatások: 1957 májusában Prágában és egy hónap-
pal később Kelet-Berlinben. Megélénkültek a lengyel-jugoszláv kapcsolatok, Varsó és 
Belgrád közeledése lengyel szempontból azt a célt szolgálta, hogy a LEMP nyíltan 
deklarálhassa álláspontját a „szocializmus építésének különböző útjairól". 1956 de-
cemberében Vukmanovics-Tempo és Vlahovics, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsé-
ge vezetőségi tagjaival az élen küldöttség látogatott Lengyelországba, majd Gomulka 
vezetésével 1957 szeptemberében delegáció kereste fel Jugoszláviát. A két ország 
vezetői egyetértettek abban, hogy a magyar események fő kiváltó okait a magyar 
belpolitikai helyzetben, az MDP által folytatott politikában kell keresni, amit aztán az 
imperialista propaganda bizonyos központjai teljes erővel kihasználtak. Megfogalmaz-
ták azt is, hogy a többi szocialista ország és közöttük éppen ebben rejlik a különbség, 
vagyis míg azok a pártok a diverzáns körök és a magyar területen működő imperialista 
ügynökök tevékenységére helyezik a hangsúlyt, addig ők a másik oldalra, és azt hi-
szik, inkább nekik van igazuk.15 A Jugoszláviához való lengyel közeledés sem bizo-
nyult hosszú életűnek. A tömbhöz való alkalmazkodás kényszereként hamarosan 
Gomulkának is hasonló álláspontot kellett képviselnie a „jugoszláv revizionizmus" 
kérdésében, mint tette azt a többi csatlós állam. 

Gomulka Nagy Imréhez való viszonya két tényezőből tevődött össze. A LEMP 
első titkára elítélte a magyar miniszterelnök november első napjaiban tett lépéseit, s az 
aktív vagy a november 4-ét követő első két-három napban még aktívnak tűnő magyar 
politikus érdekében nem volt hajlandó semmit sem tenni. Ezután a helyzet némiképp 
megváltozott, a lengyel vezetés valamiféle kompromisszum megkötését kívánta elő-
segíteni azzal, hogy Kádár kérésére november 11-én felhatalmazta a budapesti lengyel 
nagykövetet a közvetítésre Nagy Imréék és a Kádár-kormány között, azzal az utasítás-
sal, hogy Willman nagykövet „közvetítésének a célja a segítségnyújtás kell legyen a 
megegyezésben és a szocialista erők kormánybeli koncentrációjában".16 Három nappal 
később újabb távirat utasította Willmant, hogy keresse fel sürgősen Kádárt, s kérdezze 
meg, hogyan viszonyulnának Budapesten az ő esetleges „jószolgálataihoz" a Nagy 
Imrével való tárgyalásokban, majd a pontos stratégia kidolgozása céljából egy napra 
azonnal visszarendelték őt Varsóba.17 A lengyel nagykövet elutazása előtt felkereste a 
jugoszláv követséget - többek között elmondta Szántó Zoltánnak (aki 1956 nyaráig a 
varsói magyar nagykövet volt), hogy „az összes ismerős lengyel elvtársak mélyen 
elítélik cselekedetét" - , majd a beszélgetésről beszámolt Kádárnak, aki ezt elismételte 

15 AAN, KC PZPR, paczka 460, tom II. Biuletyn Informacyjny Sekretariatu i BP PZPR, Zalacznik Biuletymi 

nr 44/1957, s. 1-2. A jugoszláv-lengyel találkozón a „magyar kérdésben" kialakított közös álláspont a 

varsói magyar nagykövetség közvetítésével eljutott a Magyar Külügyminisztériumba is: MOL KI, XIX-J-

1-j, Lengyelország, 7. doboz 5/c, 005610/1957. 

16 Tischler János: Lengyel jelentések, 1956. november 4-14. Valóság, 1993. 3. szám, 101. o., 98/14 796. 

számú távirat. 

17 Uo., 102. o., 14 904. számú távirat. 
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18 
az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságának november 16-i ülésén. A továbbiakban 
viszont sem a magyar, de nyilván a szovjet vezetés sem tartotta már szükségesnek a 
lengyel közvetítő szerepet, amely az előbb említett apró epizóddal végleg le is zárult. 
Hamarosan új helyzet állt elő a Nagy Imre csoport elrablásával. Ezt az elintézési mó-
dot Varsóban határozottan kifogásolták, és ennek tanújelét is adták. Gomulka 1957 
májusában olyan lépésre szánta el magát, amelyre rajta kívül egyetlen más kommunis-
ta pártvezető sem vállalkozott: közbenjárt Hruscsovnál Nagy Imre védelmében, ami 
közvetve a saját érdeke is volt. Nem a Nagy Imrével való politikai nézetazonosság 
vezette őt erre, hanem a régi gyakorlat visszatérésének réme, a politikai ellen-
fél/ellenség fizikai megsemmisítésének Sztálin alatt megszokott gyakorlata, aminek 
maga Gomulka is csaknem áldozatul esett annak idején. Szinte egy időben azzal, hogy 
a LEMP 9. plénuma meghirdette a harcot a revizionizmus ellen, titkos rejtjeltávirat 
érkezett Budapestről Willman aláírásával, amelyből kiderült, hogy - a Gomulka által 
szintén revizionistának tartott - Nagy Imrét visszaszállították Budapestre, és folynak a 
per előkészületei.19 Egy héttel a távirat kézhezvétele után Gomulka és Cyrankiewicz 
vezetésével - minden nyilvánosságot mellőzve - lengyel küldöttség utazott Moszkvá-
ba, hogy egyeztesse az 1956 novemberében megkötött szovjet-lengyel szerződés 
alapján még nem tisztázott vitás kérdéseket. A megbeszélések során - szinte teljesen 
mellékesen - maga a lengyel párt első titkára hozta szóba Nagy Imrét. Az esetleges 
per ellen annak politikai ártalmasságával, a várható nemzetközi felháborodással érvelt, 
és úgy fogalmazott érvei között, hogy „Nagy Imre minden bizonnyal nem volt impe-
rialista ügynök". Hruscsov elutasító magatartásával szemben Gomulka még azzal 
igyekezett menteni a magyar miniszterelnököt, hogy még ha áruló lett volna is, egye-
dül egymaga képtelen lett volna mindent irányítani és minden kérdésben dönteni (még 
Cyrankiewicz is közbevetette, hogy az ellenforradalom győzelme esetén Nagy Imrét is 
felakasztották volna).20 Tényleges eredményt ez a közbenjárás nem hozott, de ha Ká-
dárnak addig kétségei lettek volna, hogyan viszonyul a lengyel vezetés ehhez a kér-
déshez, ezután már tudnia kellett a negatív lengyel hozzáállásról, hiszen Mikojan - aki 
résztvevője volt a májusi lengyel-szovjet találkozónak - megemlítette neki Gomulka 

# Hruscsovnak kifejtett véleményét.21 

A lengyel-magyar legfelső pártpolitikai kapcsolatok - magyar részről - megle-
hetősen kevéssé múltak a varsói magyar nagykövetség munkáján. A Kádár-kormány 
diplomáciai képviseletének tehetetlensége három részből tevődött össze: 1. 1956 nya-
ra, Szántó Zoltán hazatérte után a nagyköveti poszt közel egy évig nem volt betöltve, 

18 A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei (továbbiakban: Az MSZMP 

ideiglenes...), I. kötet, 1956. november 11.-1957. január 14. Szerk.: Némethné Vágyi Karola és Sipos Le-

vente. Bp. Intera Rt., 1993. 64. o. 

19 Tischler János: Egy 1957. májusi lengyel követjelentés Budapestről. Népszabadság, 1993. február 13. Az 

informátor a Moszkvából 1957 áprilisában frissen visszatért Révai József volt, aki nem tartotta magára 

nézve kötelezőnek az MSZMP-pártfegyelmet, ezért nyugodtan „fecsegett" Willmannak. 

20 Hruscsov: Nagy Imre volt a zászló. Közreadta Tischler János, Népszabadság, 1993. június 16. 

21 Az MSZMP ideiglenes..., IV. kötet, 1957. május 21.-1957. június 24. Szerk.: Baráth Magdolna és Ripp 

Zoltán. Bp. Intera Rt., 1994. 260. o. 
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az új nagykövet, Katona János - akit a londoni magyar követség éléről vezényeltek át 
a lengyel fővárosba - , pedig nem állt feladata magaslatán; 2. a magyar forradalom 
napjaiban teljesen megszakadt a kapcsolat a budapesti központtal, ennek következté-
ben a képviselet érdemi tevékenységet 1956 végéig szinte nem is tudott folytatni, de 
azután is meglehetősen sajátos légkörben kellett dolgoznia; 3. a hivatalos lengyel 
szervek 1957 nyaráig szinte teljesen megkerülték a varsói magyar képviseletet, min-
den ügyet Willman nagyköveten keresztül intéztek párt- és állami vonalon egyaránt. 
A lengyel vezetés nyugodtan támaszkodhatott budapesti nagykövetségére és annak 
vezetőjére. Willmantól mindig objektív és pontos jelentések érkeztek Varsóba, ame-
lyek nem kozmetikázták a magyar bel- és külpolitikai élet egyetlen jelenségét sem. 
Ráadásul a lengyel nagykövet kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezett a magyar közélet-
ben, és jó viszonyt tartott fenn más diplomáciai képviseletekkel. 

2. 

A lengyel külpolitika 1956 novemberétől - eleinte kidolgozott koncepció nélkül -
Magyarország vonatkozásában azt tartotta legfontosabb feladatának, hogy a magyar 
események megítélését mellőzve gazdasági segítséggel és politikai kiállással hozzájá-
ruljon a Kádár-kormány helyzetének megszilárdításához. Ez a lengyel törekvés egy-
beesett a magyar kormány azon felkérésével, hogy Lengyelország kétségtelen ma-
gyarországi népszerűségét és tekintélyét felhasználva Willman budapesti lengyel 
nagykövet is közvetítőként lépjen fel a jugoszláv követségen tartózkodó Nagy Imre-
csoport és a Kádár-kormány között. Bár ez a már említett egyszeri alkalom után véget 
ért, maga a folyamat még tovább tartott. Az 1956. novemberi szovjet-lengyel tárgya-
lásokat a Népszabadság úgy kommentálta, hogy a lengyel-szovjet megegyezés előfu-
tára lehet egy későbbi magyar-szovjet megállapodásnak. Kádár is úgy fogalmazott 
Willman nagykövetnek, hogy a közös közlemény tartalma - „a szocialista demokrácia 
fejlesztésével a szocializmust építő országok barátsága a kölcsönös egyenlőség alapján 
fog továbbfejlődni" - , egyengetni fogja az utat a szovjet-magyar kapcsolatok elrende-
zéséhez, és „segítséget jelent neki a magyar társadalommal szemben".22 A valóságban 
viszont a passzív ellenállás kemény kézzel és erőszakos eszközökkel való megtörésé-
nek kezdeti időszakában Kádárnak nem volt szüksége a közvetlen lengyel politikai 
segítségnyújtásra - bár a lengyel minta követését időnként felvetette Willman előtt - , 
sokkal inkább minél több gazdasági segítséget sürgetett, amelyet Varsó - a többi szo-
cialista országhoz hasonlóan - , saját nehéz gazdasági helyzete ellenére megadott. 
1956. november 24-én a LEMP KB PB és a lengyel minisztertanács egyidejűleg dön-
tést hozott, hogy a lengyel önkéntes társadalmi segélyakció keretében addig össze-
gyűlt 20 millió zloty értékű adományon kívül 100 millió zloty értékű vissza nem térí-

22 Követjelentések és táviratok. A budapesti lengyel nagykövetség diplomáciai tevékenysége 1956. novem-

ber 20-tól december 3-ig. Közzéteszi Tischler János, Társadalmi Szemle, 1993. 10. sz. 85. o. 18 928. szá-

mú távirat. 
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tendő árusegélyt nyújt.23 Ugyancsak a Kádár-kormány stabilizációját szolgálták a 
lengyel vezetés nemzetközi tárgyalásairól kiadott közös nyilatkozatokban a magyar 
kérdést érintő részek, amelyekben a lengyelek ügyesen elkerülték Nagy Imre áruló-
ként történő megbélyegzését, és sohasem foglalkoztak a magyar események minősíté-
sével, csak a magyar kormány támogatásával. A sort az 1956. november közepén a 
szovjet-lengyel tárgyalásokról kiadott közös közlemény nyitotta meg, s ez a gyakorlat 
- hét esetben - egészen 1957 májusáig, a csehszlovák-lengyel tárgyalásokig tartott. 
Ez a politika védőpajzs, de egyben siker is volt a lengyelek számára, hiszen nyilván-
való és köztudott lett, hogy sem a szovjet, a kínai, a francia vagy a csehszlovák kom-
munista párt értékelése nem azonos a lengyelével, a Kádár-kormány támogatásában 
viszont meg lehetett találni a közös nevezőt. A szocialista országok egységének hang-
súlyozása nevében a pártközi vitákat is elkerülték ezáltal, viszont ezzel az álláspontjá-
val a LEMP belföldre és külföldre egyaránt mindig meg tudta mutatni különállását, és 
odahaza sem kellett emiatt újabb belpolitikai konfliktusokkal számolnia. 

A „közös közlemény politika" mellett a lengyel vezetés más módot is talált: 
közvetlenül a magyarokhoz intézett üzeneteket. Gomulka a Népakarat 1957. január 
22-i számában megjelent felhívásában a munka felvételére és a sztrájkok beszünteté-
sére szólította fel a magyar munkásokat - név szerint megemlítve a bányászokat - , ezt 
azzal támasztva alá, hogy „a nemzeti függetlenség biztosítéka a normális munka és 
rend". Ehhez még hozzátette, hogy a magyar munkásoknak „van kormányuk, Kádár 
János kormánya, amelyik az ő érdekeiket képviseli", tehát „támogassák ezt a kor-
mányt". A következő, hasonló szellemű nyilatkozat Cyrankiewicz miniszterelnöknek 
az újjáválasztott Szejm első ülésén elmondott expozéjában hangzott el február 26-án: 
„Mélyen együttérzünk a magyar nép tragédiájával. A Lengyel Népköztársaság kormá-
nya támogatja és támogatni fogja a magyar forradalmi munkás-paraszt kormányt, 
helyesli annak programját, mint az egyetlen olyan programot, amely biztosíthatja 
Magyarországon a szocializmus megszilárdítását és az elmúlt időszak hibái követ-
kezményeinek kiküszöbölését."24 

Az 1957. január 20-i lengyelországi választásokig a magyar vezetés nem vette 
szívesen a lengyel politikai támogatást, mert nem volt biztos a választások kimenete-
lében és ennek következtében a lengyel politikai fejlődés további alakulásában. 
A LEMP választási sikerét viszont az MSZMP is ki akarta használni saját politikai 
céljai megvalósításához, ezután a lengyel-magyar közeledés és ennek nyilvános de-
monstrálása a magyar közvélemény előtt az MSZMP szívügye lett. Abból indultak ki, 
hogy a LEMP és vezetése általánosan nagy népszerűségnek örvend a magyar társada-
lomban, ezért a közvetlen lengyel támogatás nagy segítséget jelentene nekik a nyuga-
lom fenntartásában és a „zavargások" megelőzésében. Ennek a segítségnek leghatéko-
nyabb megnyilvánulási formája pedig egy magyar-lengyel legfelső szintű találkozó 
lenne Budapesten. 

23 AMSZ, zespól 7, wiazka 69, teczka 571. Wegry, miedzynarodowa pomoc spoleczna, 1956-1957, s. 3 5 -

37., valamint AAN, KC PZPR, paczka 15, tom 58. Protokoly Biura Politycznego KC za rok 1956, numery 

71-151, s. 219-221. , protokólnr. 143. 

24 A Cyrankiewicz-beszédnek ezt a részét természetesen a központi magyar napilapok is közölték. 
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A látogatás kezdeményezése hamar meg is történt. A magyar minisztertanács 
február 14-én tekintette át a meghívásra vonatkozó javaslatot, mégpedig a néhány 
nappal korábban Varsóban járt Czottner Sándor, megbízott bánya- és energiaügyi 
miniszter előterjesztése alapján, aki azért utazott a lengyel fővárosba, hogy érvényt 
szerezzen a lengyel-kínai közös közlemény azon mondatának, miszerint a két fél 
kötelezi magát, hogy minden tőle telhető gazdasági segítséget megad a magyar kor-
mánynak. Czottner tárgyalásokat folytatott Jaroszewicz miniszterelnök-helyettessel, és 
szándékosan vagy önkéntelenül félreértve Jaroszewicz óvatos válaszát a látogatás 
időpontjáról, hazaérkezése után kész tényként közölte a lengyel beleegyezést a minisz-
tertanács ülésén, amely ezután határozatot hozott a lengyel kormány meghívásáról 
Budapestre még március 15. előtt.25 Horváth Imre külügyminiszter az MSZMP Ideig-
lenes Központi Bizottságának február 26-i ülésén is bejelentette, hogy a lengyel láto-
gatásra - amit Kádár, Münnich és Marosán szorgalmazott a leginkább - várhatóan 
március 15-ig sor kerül.26 Ezek után csalódottan fogadták Willman hivatalos elutasító 
válaszát, amelyet március 5-én közölt Sebes István külügyminiszter-helyettessel, 
mondván, hogy a lengyel látogatás esetleg májusban vagy júniusban válhat aktuálissá, 
előbb semmiképp sem. Sebes azzal érvelt, hogy tekintettel március 15-ére ez a látoga-
tás számukra azért is fontos, mert meg akaiják mutatni a magyar társadalomnak, hogy 
nincsenek alapvető különbségek a lengyel és a magyar kormány között, és hogy Len-
gyelország valóban támogatja a magyar kormányt. Sebes hozzátette még azt is, hogy 
Csou En-laj januári budapesti látogatásának mintájára egynaposra is leszűkülhet a 
látogatás. A lengyel nagykövetet mindez nem befolyásolta, megismételte kormánya 
nemleges válaszát.27 

A magyar fővárosban nem tudták, hogy a lengyel vezetés ekkorra már kidolgoz-
ta a lengyel-magyar kapcsolatok fejlődését és jellegét meghatározó rövid távú külpo-
litikai koncepcióját - aminek alapelve közel egy éven át érvényben maradt - , s ami 
így foglalható össze: noha a jelenlegi helyzetben Lengyelország valóban bizonyos 
befolyást tud gyakorolni a magyar közvélemény magatartására és a magyar vezetésre, 
„most még nem érett meg a helyzet ahhoz, hogy egy lengyel párt- és kormányküldött-
ség keresse fel Budapestet" 28 Kádár politikája tehát továbbra sem váltott ki osztatlan 
elismerést ebben az időben Varsóban, s egy esetleges budapesti látogatás során az 
MSZMP vezetése mindenképpen arra törekedett volna, hogy a lengyel féllel mondassa 
ki saját értékelését a magyar eseményekről, s ezt Gomulka részben meggyőződése, 
részben belpolitikai szempontok miatt sem tehette meg. Lengyelország abban volt 
érdekelt, hogy Magyarországon nyugalom legyen, fokozatosan normalizálódjanak a 
viszonyok, és olyan körülmények alakuljanak ki, amelyek lehetővé teszik „a szocia-
lizmus építését" a korábbi torzulásoktól lehetőleg minél mentesebb formában és mód-
szerekkel. A lengyel fővárosban is felmérték, mennyire fontos, hogy március 15. ne 

25 AMSZ, zespól 7, wiazka 65, teczka 542. Wegry, sytuacja wewnetizna Wegier, 1956-57, s. 15, 55 ,57-58 . 

26 Az MSZMP ideiglenes..., II. kötet, 1957. január 25.-1957. április 2. Szerk.: Némethné Vágyi Karola és 

Urbán Károly. Bp. Intera Rt., 1993. 209. o. 

27 AMSZ, zespól - depesz, wiazka 53, teczka 689. Szyfrogram nr. 2589, wych. nr 55. 

28 AAN, KC PZPR, paczka 111, tom 21. Materialy do stosunków polsko-wegierskich z lat 1955-1964. 
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legyen újabb zavargások kiindulópontja magyar földön, ezt a Kádár-kormány minden-
képpen sikerként könyvelhetné el. Ennek lengyel elősegítése érdekében úgy döntöttek, 
hogy látogatás helyett március 15. alkalmából Gomulka nyilatkozatot ad a Népszabad-
ságnak, amelyben nyugalomra hív fel.29 Az interjú meg is jelent az ünnep napján a 
magyar pártlap címoldalán, s tartalmával még a látogatás elmaradását nehezményező 
magyar vezetők is meg lehettek s meg is voltak elégedve. A nyilvánosság előtt 
Gomulka első ízben használta az „ellenforradalmi" jelzőt, amit az indokolt, hogy a 
korábbiakhoz képest erősebben fogalmazva kellett lecsillapítani a március 15-ével 
kapcsolatos esetleges túlzott várakozásokat a magyar lakosság körében. Az üzenetben 
a már megszokott, Kádár-kormányt támogató frázisokon kívül többek között még ez 
olvasható: „A lengyel nemzet mélységes részvétet érzett a magyar nemzet nemrégi 
tragédiája alkalmából, mikor is abban a pillanatban, amikor a népi Magyarország a 
múlt hibái kijavításának útjára lépett, ellenforradalmi erők tébolyult kísérletet tettek a 
szocialista rendszer megdöntésére. (...) Az önök népe minden alkotó erőfeszítése és 
szándéka sikerének alapfeltétele a belső béke megszilárdítása és minden ellenforra-
dalmi zavarkeltés határozott visszautasítása. A lengyel nemzet a LEMP vezetésével 
azért tudja sikeresen megvalósítani a szocialista megújhodás nehéz művét, mert visz-
szautasította a reakció minden kalandor szándékát, s a gyakorlatban magasfokú fele-
lősségérzetről és mélységes politikai érettségről tett bizonyságot." 

Magyar részről a márciusi kudarc után is tovább szorgalmazták a lengyel vezetés 
látogatását. Willman nagykövet április 11-i jelentésében a meghívás továbbítása mel-
lett részletes helyzetjelentést adott, amelyben a fő hangsúlyt arra helyezte, hogy a 
Kádár vezette delegáció márciusi moszkvai látogatása után ismét a „kemény vonal" 
látszik kibontakozni - az Apró Antaltól kapott tájékoztatás kilátásba helyezte Nagy 
Imre, Losonczy Géza és Maiéter Pál hamarosan meginduló perét s a magyar veze-
tést egyáltalán nem érdekli a „karhatalom" kegyetlen és brutális módszerei miatti 
általános társadalmi felháborodás. Ebből a nagykövet azt a következtetést vonta le, 
hogy ha ilyen helyzetben kerül sor a lengyel látogatásra, ezt a magyar nemzet köny-
nyen a „kemény vonal" és olyan módszerek lengyel helyesléseként értelmezné, ame-
lyeket a lengyelek nem támogatnak, ráadásul nem lehet majd megkerülni a magyar 
események egészének értékelését sem.30 Ilyen körülmények között a LEMP a buda-
pesti látogatást korábbi szándéka ellenére sem vállal(hat)ta, pedig a Magyar Külügy-
minisztérium a finom nyomásgyakorlás eszközét is bevetette, hogy kierőszakolja a 
látogatást. Amikor a magyar külügyi vezetés tudomást szerzett arról, hogy május első 
napjaiban Cyrankiewicz Prágába látogat, mindenáron szerették volna elérni, hogy 
Prága előtt vagy közvetlenül utána a lengyel miniszterelnök Budapestre is szakítson 
időt. A több csatornán folyó játszma egyik állomásaként - Cyrankiewicz ekkor már 
Prágában tartózkodott - , Gyáros László külügyi szóvivő a május 6-i sajtóértekezleten 
kijelentette: „A magyar kormány örömmel fogadná lengyel kormányküldöttség látoga-
tását. Ez a látogatás számunkra sok tanulságot nyújtana, mert kormányunk nagyra 
értékeli a lengyel párt és kormány harcát a szocializmus felépítéséért, s úgy tartja, 

29 Uo. 

30 AMSZ, zespól - depesz, wiazka 53, teczka 689. Szyfrogram nr. 3946, wych. nr. 80. 
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hogy a két országnak sok közös, azonos problémája van."31 Ezzel párhuzamosan a 
prágai magyar nagykövet valósággal erőszakoskodott a Cyrankiewicz kíséretében lévő 
Rapacki külügyminiszterrel, de ő semmiféle konkrét időpontot nem adott meg, éppen 
ellenkezőleg, leszögezte, hogy ez június végéig kizárt dolog, de későbbi időpontot 
sem tud egyelőre mondani.32 Varsóban úgy látták, az állandó sürgetés mögött az áll, 
hogy a lengyel látogatás a magyar vezetés elismerésének deklarálása lenne, ez kétség-
telenül emelné az MSZMP tekintélyét a magyar társadalom szemében, a közvetlen 
magyar-lengyel eszmecsere egyik célja pedig a magyar események megítélésének 
egységesítése lenne a szocialista országok táborán belül.33 Ami ez utóbbit illeti, a 
lengyel fővárosban csak annyit tévedtek, hogy Budapesten ezt nem a látogatás egyik, 
hanem elsődleges céljának tartották. Ez fogalmazódott meg a Magyar Külügyminisz-
térium Kollégiumának április 24-i előterjesztésében, ahol a lengyel bel- és külpolitikai 
viszonyok elemzését követően az előterjesztés készítői megállapították: Varsóban még 
mindig másként ítélik meg a magyar eseményeket, mint a többi baráti ország vezetői, 
s ez megköveteli a legfelső szintű magyar-lengyel tárgyalások mielőbbi megtartását, 
amelynek során a megfelelő keretek között tisztázni kell a vitás kérdéseket, „a két 
ország felső vezetői közötti felfogáskülönbségeket", és „arról kell meggyőzni a len-
gyel elvtársakat, hogy a magyarországi események kezdettől fogva, tehát már október 
23-tól ellenforradalmi jellegűek voltak, és hogy az imperialista köröknek mindvégig 
nagy szerepük volt az ellenforradalmi eseményekben." Lengyel szempontból ez még 
valóban nem volt „aktuális" 1957 tavaszán, így nem csoda, hogy Gyáros nyilatkozatá-
ra reagálva egy héttel később lengyel kollégája azt mondta, bár a látogatás célszerű és 
kívánatos, ennek ellenére semmiféle időpont sincs kitűzve.35 

A Kádár-kormány a látogatás siettetése érdekében még gesztusokat is igyekezett 
tenni a lengyel vezetés felé. Az MSZMP IKB 1957. május 7-i ülésén Kádár János 
számolt be a kilenc hónap szünet után május 9-re összehívott Országgyűlés ülésszaká-
nak programjáról. A párt első embere kitélt Lengyelországra is, elmondta, tudomásuk-
ra jutott, hogy a legutóbbi, a LEMP és Nagy-Britannia Kommunista Pártja között 
folytatott tárgyalásokról kiadott nyilatkozatban azért nincs említés a magyar helyzet-
ről, mert „a lengyel elvtársak azt mondták, hogy ezt ne vegyék bele, mert ők pozitívan 
többször állást foglaltak a magyar kérdésben, és magyar részről nem történt semmiféle 
nyilatkozat. Most a parlamenti ülést fel kellene használni, hogy beszéljünk ezekről a 
kérdésekről, a lengyel politikáról, Gomulka elvtárs szerepéről".36 Az alkalmat Kádár 
fel is használta, parlamenti expozéjában indokoltnak tartotta külön szólni a magyar-
lengyel „baráti viszonyról", amelyben „valóban érvényesülnek a kölcsönhatások". 
Méltatta a lengyel kommunistákat, akik „miközben kemény harcot folytatnak a múlt 

31 Népszabadság, 1957. május 7. 

32 AMSZ, zespól - depesz, wiazka 53, teczka 689. Szyfrogram nr. 4379. 

33 AMSZ, zespól 7, wiazka 65, teczka 542, s. 57-58. 

34 MOL, 288. fond 32. cs. (1957) 3. ő. e. 8-24. o. 

35 Népszabadság, 1957. május 15. 

36 Az MSZMP ideiglenes..., III. kötet, 1957. április 5.-1957. május 17. Szerk.: Baráth Magdolna és Feitl 

István. Bp., Intera Rt., 1993,204. o. 
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hibáinak felszámolásáért, erősítik a szocializmus pozícióit, növelik a párt vezető sze-
repét", és szerencsének tartotta, hogy „olyan kipróbált kommunista vezeti harcukat, 
mint Gomulka elvtárs".37 

Miközben Kádárnak szüksége volt Gomulka támogatására, egyszerre bírálta is a 
lengyel belpolitikai élet néhány jelenségét, különösen a sajtót. Megtette ezt az IKB 
imént idézett május 7-i ülésén is, ahol azt tette szóvá, hogy megjelenik egy új folyó-
irat Lengyelországban, és „rögtön a Borba cikkét közli, amely támadja a magyar vi-
szonyokat".38 Szintén nemtetszésének adott hangot május közepén azon a megbeszélé-
sen, ahol lapfőszerkesztőkkel találkozott, és ennek híre már Varsóba is eljutott. Ott 
Kádár így összegezte véleményét általában a lengyel politikáról: „Tudjuk, hogy a 
lengyeleknek egy sereg dolog nem tetszik nálunk, például az írók letartóztatása, a 
Magyar írók Szövetségének feloszlatása. De meg kell érteniük, hogy nálunk egy ellen-
forradalom utáni kényszerhelyzet uralkodik. Egyébként nekünk sem tetszik egy sor 
dolog Lengyelországban. Például az, hogy a választási listán (a január 20-i választá-
sokról van szó - T. J.) rögtön Gomulka elvtárs után egy olyan fiatalember következett, 
aki ellen nálunk már régen büntetőeljárást indítottak volna.39 Nyáron minden bizony-
nyal létrejön köztünk a találkozó, s akkor a lengyelek majd meg fognak győződni 
arról, mire képesek olyan irodalmár urak, mint Déry, s akkor hazatérésük után bizto-
san gyorsan elhallgattatják saját Déryjeiket is. Lengyelország és Magyarország között 
a kapcsolatok egészen jók, normálisak, hiszen megvan az alap a közeledésre, mert a 
lengyelek nem akarják a nemzeti kommunizmust, mi pedig nem akarjuk a Rákosi-
korszak visszatértét. Végső soron a két országban hasonló a helyzet, csak ott sikerült 
elkerülni az ellenforradalom kitörését."40 

Valamelyest más szellemben nyilatkozott Kádár a lengyel-magyar viszonyról az 
MSZMP IKB 1957. június 22-i ülésén, ahol elmondta: politikai okok miatt nincs ren-
des és szükséges pártkapcsolat az MSZMP és a LEMP között, Gomulka nemrégiben 
panaszkodott Mikoj annak, hogy „Magyarországon a régi módszereket alkalmazzák a 
pártban", és mindez arra vezethető vissza, hogy Gomulka nincs megfelelően tájékoz-
tatva a magyar helyzetről, főleg azért, mert a lengyelek minden információt budapesti 
nagykövetségük útján szereznek meg, amely „nem elég jól működik, nem elég tárgyi-
lagos, nekünk pedig ott követünk majd egy esztendeig nem volt". Igaz - mondta Ká-
dár - , „bizonyos fenntartások és véleményeltérések a munkamódszereket és az alkal-
mazott rendszabályokat illetően még ma is fennállnak a két párt között", de „a lengyel 
és a magyar problémák ugyanazokból a gyökerekből eredeztethetőek", csak „ott le-
fojtva tovább mennek a dolgok", míg Magyarországon „nyíltan jelentkeztek az ellen-
tétek, és nyíltan folyik a harc, kendőzés nélkül", viszont a cél - a szocializmus építése 
- összekapcsolja a két pártot, s ehhez képest másodrendű kérdés, hogy a lengyel Déry 

37 Az Országgyűlés Naplója, 1957-1958, 1694. o. 

38 Lásd a 36. számú jegyzetet. 

39 Eligiusz Lasotáról, a revizionista szellemű Po prostu főszerkesztőjéről van szó, aki parlamentbe jutását 

követően - annak ellenére, hogy hetilapját 1957 őszén betiltották, őt magát pedig a LEMP-ből kizárták - , 

egészen a parlamenti ciklus végéig képviselő maradt. Lásd még a 13. sz. jegyzetet. 

40 AMSZ, zespól 7, wiazka 62, teczka 525. Wegry, notatki z rozmów, I-VII. 1957, s. 116-117. 
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nem ül börtönben, ellentétben a magyarral. A tájékoztatás megjavításának első lépcső-
jeként az MSZMP IKB megbízta a KGST júniusi varsói ülésére utazó Apró Antalt, 
hogy néhány vitatott kérdés tisztázására igyekezzen alkalmat találni a találkozóra 
Gomulkával.41 

Apró az IIB június 24-i ülésén számolt be lengyelországi tapasztalatairól. 
Gomulkával - annak NDK-beli látogatása miatt - nem tudott találkozni, helyette Jerzy 
Morawski PB-tagot kereste fel, akitől tájékoztatást kapott a LEMP belső harcokkal 
terhelt nehéz helyzetéről, a súlyos gazdasági problémákról. Aprót megdöbbentette a 
lépten-nyomon tapasztalható szovjetellenes hangulat, amellyel szemben a LEMP 
nemigen lép fel. A szocializmus lengyelországi építéséről kialakított negatív felfogá-
sát csak erősítette a katolikus egyház egyre növekvő befolyása - amit saját maga is 
érzékelt - , valamint az, hogy a lengyelek a „belügyüket átszervezés címén szétver-
ték", és csökkentették a hadsereg létszámát is. Megemlítette, a LEMP-en belül a ma-
gyar események megítélését nagyon vitatják, Morawski is külön érdeklődött tőle, „mi 
lesz Nagy Imrével, igaz, hogy pert akarnak csinálni az írókkal"? A látottak alapján 
Apró osztotta a varsói magyar nagykövetség véleményét, hogy ha nem sikerül hely-
reállítani a LEMP egységét és ha „a nagyarányú kispolgári befolyásnak nem tudnak 
gátat szabni, Lengyelországban még történhetnek meglepetések", amelyek hatással 
lehetnek a magyar belpolitikai életre is. Apró megütközött a lengyel sajtó magyar 
vonatkozású írásain, azok hangnemén, különösen azt nehezményezte, hogy egy belső 
használatra készített tájékoztató őt dogmatikus politikusként állította be. Beszámolója 
nyomán az IIB arról határozott, hogy a magyar-lengyel párttalálkozóra kora ősszel 
kerül majd sor, ezt megelőzően a Külügyi Osztály készítsen tájékoztatót „Gomulka 
elvtárs részére" a magyar politikai és gazdasági viszonyokról és az MSZMP helyzeté-
ről, amelyet az IIB megbízásából a varsói magyar nagykövetségnek kell eljuttatnia a 
címzetthez, s végül Apró mostani varsói látogatásáról tájékoztassa Willman nagy-
követet.42 

1957. július l-jén Apró eleget is tett a határozat utolsó pontjának. Felkereste 
Willmant, és elmondta neki, hogy az MSZMP és a LEMP közötti kapcsolatok hosz-
szabb ideje csak formálisak, a kölcsönös információcsere állami vonalon zajlik, és 
csak az államközi kérdésekre korlátozódik, éppen ezért innentől kezdve az MSZMP 
rendszeresen tájékoztatni kívánja saját tevékenységéről a LEMP-et. Apró kifejtette: 
úgy véli, hogy a lengyel sajtó Magyarországról elégtelenül, időnként nem 
„objektíven", sőt némely esetben egyenesen félrevezetően és hamisan tájékoztat. 
O tudja, hogy ezek a vélemények nem azonosíthatók a lengyel párt- és állami vezetés 
véleményével, mégis a megfelelő hivatalos szerveknek befolyást kellene gyakorolniuk 
a sajtóra, hogy az „barátian és objektíven" informáljon Magyarországról. Apró közölte 
azt is, hogy a magyar-lengyel találkozót az MSZMP a maga részéről augusztus végére 
tervezi, s kérte Willmantól, tartsa folyamatosan napirenden ezt a kérdést, és igyekez-
zen minél hamarabb megtudni a döntést ez ügyben. A magyar pártvezetés tagja 
Willman előtt sem rejtette véka alá, hogy alapjában véve egyetért a lengyel demokra-

41 Lásd a 21. számú jegyzetet. 

42 Az MSZMP ideiglenes..., IV. kötet, 302, 318-321. 
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tizálási politikával, de ezt számos negatív jelenség kíséri, ilyen a lengyel sajtó általá-
nos hangvétele, amely felelőtlenül, meggondolatlanul kritizál, úgy tesz, mintha az 
elmúlt 12 év vívmányai nem is léteznének, és „valami újat" keres. Nem hagyta szó 
nélkül a belső használatra készített lengyel tájékoztatóban ráakasztott „dogmatikus" 
minősítést sem, s kifejezte meggyőződését, hogy a magyar-lengyel találkozó hozzájá-
rul majd az „újságírói légkör megtisztításához".43 Az MSZMP által javasolt augusztus 
végi dátum egyébként azért lett volna igen kedvező a magyar fél számára, mert ez 
éppen megelőzte volna az ENSZ szeptemberi, a „magyar kérdés" megvitatását az 
úgynevezett ötös bizottság jelentése alapján napirendjére tűző rendkívüli ülésszakát. 
A Kádár-vezetés a lengyel látogatással kétségkívül erősítette volna pozícióit a magyar 
szempontból kényelmetlennek és nehéznek ígérkező ENSZ-vita előtt. 

Az 1957 júniusában frissen kinevezett varsói magyar nagykövet, Katona János 
első feladatai közé tartozott, hogy csikarja ki a lengyel vezetőkből magyarországi 
látogatásuk időpontját. A nagykövet Rapackinál június 15-én tett bemutatkozó látoga-
tásán nem járt sikerrel, a konkrét időpont közlése helyett meg kellett hallgatnia a kül-
ügyminiszter fejtegetéseit a poznani és az 1956. őszi budapesti események közötti 
hasonlóságról.44 

Július 9-én kereste fel Katona Rapacki helyettesét, akinél szintén nem mulasztott 
el az időpontról tájékozódni. A találkozás után azt jelentette Budapestre, hogy a len-
gyel fél elfogadta az Apró által július legelején javasolt időpontot, vagyis augusztus 
második felét. A magyar külügyi apparátus hozzá is látott az ilyenkor szokásos diplo-
máciai előkészületek megszervezéséhez, és intenzíven érdeklődni kezdett Willmantól 
a pontos időpontról, a delegáció összetételéről, a megvitatásra javasolt kérdésekről, 
aki ugyan nem tudott semmiről, de megígérte, hogy tájékoztatást kér feletteseitől. 
A lengyel fővárosban meglehetősen ingerülten reagáltak, úgy vélték, ez újabb nyo-
másgyakorlás magyar részről, ami már nemegyszer előfordult az előző hónapokban is. 
Kategorikusan cáfolták a látogatás tényét, s miután a magyar nagykövet ezek után is 
makacsul ragaszkodott az általa közreadott információ helyes voltához, bekérették őt a 
Lengyel Külügyminisztériumba, hogy tisztázzák ezt a súlyos „félreértést". Valóban 
kiderült, hogy a lengyel külügyminiszter-helyettes még feltételesen sem jelölt meg 
semmilyen időpontot, ezután Katonának nem maradt más hátra, mint elnézést kérnie 
ezért a „félreértésért". Varsóban egy ideig még nehezteltek rá, ennek egyik legkifeje-
zőbb jele az volt, hogy amikor augusztus 3-án Cyrankiewicz miniszterelnök fogadta a 
magyar nagykövetet, a beszélgetés idején a megszokott „elvtárs" helyett végig 
„urazta" őt. 

Mint az várható volt, az egymást követő sikertelen meghívási kísérletek elége-
detlenséget és bűnbakkeresési szándékot váltottak ki a magyar vezetésben. Az elége-

43 AAN, KC PZPR, paczka 111, tom 21. 

44 MOL KI, XIX-J-1-j, Lengyelország, 3. doboz 4/j, 003119/1957. Egyébként éppen ebben az időszakban 

bukkant fel és kapott erőre az MSZMP apparátusában, sőt szélesebb vezetésében az a nézet, hogy az MDP 

KV 1956. június 30-i ülésén a poznani munkásfelkelésről megfogalmazott tézis, miszerint Poznan 

„imperialista provokáció" színtere volt, teljesen pontos és helyénvaló megállapítás. 

45 Uo., 003119/3/1957. 
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detlenség kinyilvánításának egyik formájaként magyar részről figyelemfelhívó módon 
korlátozni kezdték az amúgy sem élénk turistaforgalmat a két ország között.46 A ma-
gyar oldalon a látogatás eddigi elmaradásáért a budapesti lengyel nagykövetség 
- szerintük egyoldalú - információs tevékenységét okolták, amit Kádár június 22-i 
felszólalásában is bírált. A meghívási kísérletek kudarcba fulladása egyúttal azt is 
jelentette, hogy változtatni kell az eddigi politikán. 1957. szeptember 23-án Budapes-
ten Sebes külügyminiszter-helyettes vezetésével megbeszélést tartottak, ezen új 
irányelveket határoztak meg, melyek közül a legfontosabb az volt, hogy „most már ne 
szorgalmazzuk a lengyel-magyar ̂ >árt- és kormányközi tárgyalásokat, várjuk meg, 
amíg a lengyel Fél kezdeményez". 

Az irányelvek egy másik pontja arról szólt, hogy a jobb Magyarországkép ki-
alakítása céljából a varsói magyar nagykövetség havonta 6000-7000 példányban 
„bulletint" jelentessen meg, valamint ugyancsak a követség gyakoroljon politikai 
felügyeletet a varsói Magyar Intézet munkája fölött. Ezenkívül fontosnak tartották 
még a magyar-lengyel kulturális kapcsolatok szigorú központi ellenőrzését, ily módon 
igyekezvén gátolni a revizionista lengyel nézetek korlátlan terjedését.48 

Nagy figyelmet fordított a magyar vezetés a szeptemberi jugoszláv-lengyel 
csúcstalálkozóra. Már önmagában sokatmondó volt a tény, hogy Gomulka sem az oda, 
sem a visszaúton nem volt hajlandó megállni Budapesten, a találkozóról Belgrádban 
megjelent közös nyilatkozat pedig nem tért ki Magyarországra. Először Sebes, majd 
Fock Jenő, az MSZMP PB tagja meg is kérdezte Willman nagykövetet minderről, 
mondván, a „magyar elvtársak azon töprengenek, milyen okai lehetnek ennek, hiszen 
értesüléseik szerint ez is szóba került a tárgyalásokon". Létezik ugyan különbség -

46 AMSZ, zespól 7, wiazka 62, teczka 526. Wegry, notatki z rozmów, VIII-XI. 1957, s. 42-43. 

47 Időnként még ezután is előfordult magyar részről a látogatás szorgalmazása, októberben előbb Fock Jenő, 

majd utána Apró Antal tette meg ezt. Fock például ezt mondta Willmannak: „Valóban lehetséges, hogy 

Gomulka elvtársnak égnek fog állni a haja, amikor Kádár elvtárs megemlíti majd, mi nem tetszik neki 

Lengyelországban, s az is lehet, hogy ugyanez fog történni Kádár elvtárssal, amikor meghallja Gomulka 

elvtárstól, mik azok a dolgok Magyarországon, amelyekkel ő nem ért egyet, de ennek ellenére biztos, hogy 

a két párt céljai ugyanazok, s az alapvető kérdésekben közös nézeteket vallanak. Az a fontos, hogy ezt a 

nézetazonosságot a lehető leghamarabb kifejezzék. Nagyon fontos, hogy minél előbb sor kerüljön 

Gomulka és Kádár elvtárs találkozójára." AMSZ, zespól 7, wiazka 62, teczka 526, s. 135-136. 

Apró a Lengyel Minisztertanács Hivatala küldöttségének októberi budapesti látogatását használta fel erre a 

célra. AMSZ, zespól 7, wiazka 61, teczka 514. Wegry, wizyty (z pobytu delegacji Urzedu Rady Ministrów 

w WRL, 10-25. X. 1957, s. 16, 34. 

Forgács Egon, a Külügyminisztérium II. sz. Politikai Osztályának vezetője pedig arról panaszkodott a len-

gyel nagykövetség sajtóattaséjának 1957 novemberében, hogy az MSZMP nagyon nehéz helyzetben van, 

a szektások egyfolytában támadják a Kádár által képviselt vonalat, s ez utóbbi vonal fenntartása szempont-

jából a lengyel látogatásnak hatalmas jelentősége lenne Magyarország számára, hiszen a magyar társada-

lom Lengyelországra tekint, nem Romániára vagy Csehszlovákiára. AMSZ, zespól 7, wiazka 62, teczka 

526, s. 221-223. 

48 MOL KI, XIX-j-1-j, Lengyelország, 1. doboz l/a, 004377/1957. 
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fejtegette Fock - a lengyel és a magyar vezetés között a múlt évi magyar események 
megítélésében, de a két ország közös céljairól lehet és kell is beszélni. Válaszában 
Willman mindkétszer elmondta: a lengyel és a jugoszláv vezetők úgy vélik, Magyar-
országon annyira normalizálódott a politikai és gazdasági helyzet, hogy „már nincs 
szükség az ellenforradalmi események kérdésének ismételt felvetésére és a Kádár-
kormány támogatásának hangsúlyozására".49 

1957 kora őszén a lengyel külpolitika Magyarország tekintetében nem változott, 
érvényben maradt az a februári alapelv, hogy a látogatásra még nem értek meg a felté-
telek. Válaszképpen az MSZMP Külügyi Osztálya által irányított Külügyminisztérium 
„nem hivatalosan" kritizálta a lengyelországi állapotokat, valamint elégedetlenségé-
nek adott hangot, hogy az ENSZ-vitában a lengyel képviselő beszéde - noha ő maga 
lojálisán viselkedett - , nem volt „harcos" jellegű, ahelyett, hogy egyöntetűen a ma-
gyar vádakat hangoztatta volna, az elutasításkor megvizsgálta a másik fél álláspontját 
is.50 Ettől függetlenül is régóta közkeletű volt az a vélemény az MSZMP apparátusán 
belül, hogy Lengyelországban 1956 októbere után bizonyos fokig eltértek a szocialista 
építés néhány alapelvétől. Szilágyi Dezső, az MSZMP Külügyi Osztálya vezetője még 
Willman előtt sem titkolta azt a véleményét, hogy ott nehezebb a helyzet, mert a 
LEMP - az MSZMP-vel ellentétben - „nem alkalmazhat adminisztratív módszereket 
az ellenforradalmi erőkkel folytatott harcában", így ezek az erők széles körben tevé-
kenykedhetnek, amit ki is használnak.51 A LEMP KB október elején tartott 10. plénu-
ma és a Po prostu ezzel egyidejű betiltása viszont a kritikus hangok erőszakos vissza-
fogását eredményezte, a magyar párt úgy tekintett ezekre az eseményekre, hogy 
megtörtént a visszatérés a „helyes vonalhoz"52, és ez adta meg az alaphangját az egy 
hónappal később Moszkvában sorra került Kádár-Gomulka-találkozónak is. Ezzel 
párhuzamosan enyhülni kezdett az a kissé távolságtartó viszony, ahogy magyar részről 
kezelték a lengyel nagykövetséget. A kapcsolattartás elég gyakori volt ugyan, a hiva-
talos tájékoztatások hangneme pedig általában szívélyes, de mégis tendenciózus, a 
magyar szervek Willman és munkatársai előtt inkább a sikereket hangoztatták, s szí-
vesen hallgatták el a nehézségeket és a hibákat. 

49 AMSZ, zespól 7, wiazka 62, teczka 526, s. 135-136; MOL 288. fond 32. cs. (1958) 14. ő. e., 132 o., 

és MOL KI, XIX-J-1-j, Lengyelország, 5. doboz, „Münnich-dosszié", 1958. 

50 AAN, KC PZPR, paczka 111, tom 21. A „nem hivatalos" vélemény kifejtője Forgács Egon volt. 

51 AMSZ, zespól 7, wiazka 62, teczka 526, s. 3-5; és AMSZ, zespól 7, wiazka 65, teczka 542, s. 90-92. 

52 Kádár az MSZMP KB 1957. november 1-jei ülésén például azt mondta: „A LEMP politikája a Jugoszláv 

Kommunisták Szövetsége politikája mellett szintén a nemzetközi kérdések meghatározott részét alkotják. 

A szocialista táboron belül jelenleg ez a legfontosabb kérdés. Úgy vélem, hogy csak helyesléssel lehet fo-

gadni a LEMP politikai vonalát, és azt, hogy a párt Központi Bizottsága jelenleg határozottabb és energi-

kusabb politikát folytat a jobboldali elemekkel szemben." A KB-ülésről készített jegyzőkönyvnek ezt a 

részét az MSZMP PB hivatalosan elküldte a LEMP PB-nek 1958. február elején. AAN, KC PZPR, paczka 

112, tom 23. Materialy o sytuacji na Wegrzech w latach 1949-1970. 
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3. 

1957. november 12. és 14. között tanácskozott Moszkvában a 12 szocialista ország 
kommunista és munkáspártja, majd ezt kibővítették egy olyan tanácskozásra, amelyen 
a világ 68 kommunista pártja vett részt. Ez a csúcstalálkozó lengyel szempontból 
teljes kudarc volt, egyértelművé vált, hogy a szocialista tábor nem tűr meg egy - a 
többihez képest - enyhébb politika kurzust Lengyelországban, a tömb egysége és 
szilárdsága fenntartásának mindenhatósága nevében azonulásra kényszerítette 
Gomulkát olyan fontos kérdésekben, mint a Jugoszláviához fűződő viszony, a magyar 
események értékelése, az imperializmus elleni nemzetközi harc, a Szovjetunió vezető 
szerepének kritikátlan és nyílt hangsúlyozása. Az ezt tartalmazó, a tanácskozásról 
kiadott nyilatkozat - amelyet természetesen a LEMP is aláírt - megmutatta, hogy a 
szocialista táborban ismét a kemény vonal hívei kerekedtek felül. A lengyelek néhány 
kérdésben eltérő véleményükkel teljesen magukra maradtak. 

Ellenben ez a moszkvai csúcs nyújtott lehetőséget arra, hogy Gomulka és Kádár 
végre személyesen találkozhasson, és megbeszélhesse a kétoldalú viszonyban jelent-
kező problémákat. A lengyel kezdeményezésre létrejött beszélgetésből kettő lett, any-
nyi kérdést kellett megvitatniuk. Gomulka miközben igyekezett megmagyarázni, mi-
ért nem került eddig sor a budapesti látogatásra, a november 11-i első találkozón 
ecsetelte pártja helyzetét az 1956-os események után, s legfőbb feladatként a párt 
politikai, ideológiai és szervezeti megerősítését és a munkásosztály bizalmának visz-
szanyerését jelölte meg, valamint elemezte országa súlyos gazdasági helyzetét. Kádár 
miközben úgy vélekedett, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok sem állami-, sem párt-
vonalon nem kielégítőek, a két párt vezetői felszínes információk alapján ítélik meg a 
másik politikáját, nem mulasztotta el hangsúlyozni, hogy a két országban és pártban 
kialakult helyzet nem adhat alapot a nézeteltérésekre a lényeges elvi kérdésekben, 
mert „alapvető törekvéseink és fő céljaink azonosak a lengyel elvtársakkal". Különb-
ségek előfordulhatnak módszertani kérdésekben, egyes taktikai lépések megoldásában, 
ezek azonban másodrendű dolgok, amelyeket a konkrét helyzet ismeretében világosan 
meg lehet érteni, így ezek nem szolgálhatnak alapul a nézeteltérésekhez. Azt a tényt 
viszont, hogy „pártjaink és kormányaink képviselői magas szinten mind a mai napig 
nem találkoztak, ez év tavaszán ellenséges elemek annak bizonyítására igyekeztek 
felhasználni, hogy a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége vezetősége mellett a LEMP 
sem ért egyet az MSZMP és a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány politikájá-
val". Ezek után Kádár felhasználta az alkalmat arra, hogy tájékoztassa a lengyel felet 
az MSZMP és Magyarország helyzetéről és problémáiról. 3 A másnapi háromórás 
találkozón - magyar kezdeményezésre - került szóba a Nagy Imre-ügy. Ez volt az a 
pont, ahol igazi vita bontakozott ki a két fél között, és Kádárnak el kellett könyvelnie, 
hogy a lengyel vezetést nem tudhatja maga mögött egy Nagy Imre-per esetén, sőt 
talán még lengyel tiltakozással is számolnia kell. Azt is tudomásul kellett vennie, 
hogy még nem sikerült a lengyel pártvezetést meggyőzni a magyar álláspontról az 
események jellegét illetően. Gomulka ugyanis megpróbálta elhárítani a kizárólagos 
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felelősséget Nagy Imréről, azzal érvelve, hogy az MDP október 23-án ülésező vezető-
sége - mivel a kritikus helyzetben ki akart bújni a történelmi felelősség alól - súlyos 
hibát követett el azzal, hogy teljesen átadta a vezetést a revizionista Nagy Imrének, s 
ezért nem őt kell megbüntetni, nem lehet az összes hibát rá hárítani. A magyar ellen-
forradalmi események azért következtek be - folytatta Gomulka mert az akkori 
magyar vezetésnek nem volt bátorsága nyíltan szembenézni a közelmúlttal, főként az 
igazsággal a Rajk-perről. A lengyel párt nem félt őszintén elismerni a tömegeknek az 
általa a múltban elkövetett hibákat, emiatt vannak most nehézségei, de talán a kiút is 
könnyebb lesz ezáltal. Befejezésül Gomulka beszélt a magyar-lengyel találkozóról is: 
a LEMP PB annak idején megvizsgálta ennek lehetőségét, s úgy gondolta, ez a talál-
kozó nem segítené elő a lengyel konszolidációs folyamatot, s ezért az elhalasztás 
mellett foglalt állást. Véleménye szerint a jövőben mind a két országban tovább fog 
javulni a helyzet, tehát egy ilyen találkozó szempontjából kedvezőbb körülmények 
alakulnak majd ki. Azt javasolta, most se állapítsák meg előre az időpontot, a két fél 
csak azt szögezze le, hogy a találkozóra sort kell keríteni. A legcélszerűbb az lenne, 
ha 1958 májusában találkoznának, akkorra tervezik a LEMP kongresszusát, s előtte 
vagy közvetlenül utána alkalmas lenne az időpont.54 

Kádár az MSZMP KB 1957. november 29-i ülésén - amelynek napirendi pontja-
ként a Moszkvában járt magyar pártdelegáció tárgyalásait jelölték meg - beszámolt a 
lengyelekkel folytatott tárgyalásairól. Ezeket azért tartotta elsősorban hasznosnak, 
mert kölcsönösen első kézből tájékozódhattak a másik ország belső helyzetéről. Meg-
jegyezte: bár a találkozás során kiderült, hogy bizonyos kérdésekben nincs egyetértés 
- például 1957 első hónapjaiban az MSZMP által alkalmazott módszereket és taktikát 
a LEMP nagyon erős fenntartásokkal fogadta - , de ezt rendesen, elvtársi beszélgetés 
keretében állapították meg. A lengyelek közvetve érzékeltették, hogy amíg a LEMP 
külső és belső helyzete nem stabilizálódik a kellő mértékben, addig mindent kerülni 
fognak, ami komplikálná a helyzetüket, idetartozik az is, hogy nem akaiják odahaza 
politikailag kompromittálni magukat a magyarokkal, ezért nem időszerű még a buda-
pesti lengyel-magyar találkozó. Kádár szerint Gomulka szintén a „szocializmus pozí-
cióit kívánja erősíteni", a különbség a két párt között a taktikában rejlik. A lengyel 
módszer végső soron fordítottja annak, amit az MSZMP csinál - vagyis a LEMP „ké-
nyes kérdésekben" eleinte engedékeny, s amikor elég erősnek érzi már magát, akkor 
lép fel keményebben és ez a kétfajta politika „1 vagy 2 év múlva" összetalálkozik 
majd. A két párt között jelenleg a viszony nem ideális, a lengyel vezetés nem is titkol-
ta, hogy a mostani magyar politikai gyakorlat néhány vonását nem tartja helyesnek, ez 
nekik is nehézséget okoz. Kádár nem hagyta szó nélkül Gomulka magatartását Nagy 
Imrével kapcsolatban. A lengyel vezető olyan élesen és kritikusan bírálta, hogy miért 
választották be a vezetésbe és tették meg miniszterelnöknek Nagy Imrét október 
23-án, amikor egy hónappal korábban „revizionista nézetei miatt" még a pártba se 
vették vissza, hogy Kádárnak az az érzése támadt, mintha a lengyelek szerint a történ-
tekért a „fő bűnös" nem is Nagy Imre lenne, hanem azok, akik október 23-án megsza-
vazták visszatérését a vezetésbe. Kádár azzal védekezett - ami a lengyeleket nem is 
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győzte meg - , hogy noha ismerték Nagy jobboldali nézeteit, de azt gondolták, „mégis 
kommunista, aki ilyen súlyos helyzetben oda fog állni és együtt fog harcolni a Köz-
ponti Bizottsággal". Kádár ezután így folytatta: „Azután még egy kis fordulatot vett a 
dolog, és oda lyukadt ki Gomulka elvtárs, hogy nem lehet mindent egy emberre tolni, 
mármint Nagy Imrére. Aztán nem fejtette ki részletesen, de azt hiszem, azt akarta 
mondani, hogy nem helyes Nagy Imre ellen büntetőeljárást indítani. Csak így mondta: 
nem lehet mindent egy emberre tolni. Mi ezzel a pozícióval szembeszálltunk. Meg-
mondtuk, hogy a mi Központi Bizottságunk persze tévedett, amikor Nagy Imrét visz-
szavette önkritika nélkül, meg miniszterelnöknek jelölte. Ezzel a logikával azonban 
nem lehet mentesítő bizonyítványt kiállítani Nagy Imrének, meg Mindszentynek, meg 
Dullesnek, meg nem tudom én kinek, mert ha ezt abszurdumig visszük, akkor a végén 
az sül ki belőle, hogy bűnös volt Rákosi, még inkább az a Központi Bizottság, ame-
lyik október 23-án éjszaka itt együtt ült, és a többiek csak éppen hogy. Mi nagyon 
élesen és határozottan szembeszálltunk ezzel a pozícióval, mert ezek a hibák voltak, 
de azonkívül van az árulás. Ha hiba is történt, azért ez még nem engedi meg senkinek 
sem, hogy olyan aljas áruló módján jáijon el, mint ahogyan Nagy Imre eljárt, ez nem 
mentesítheti őt. így tárgyaltunk, körülbelül ez volt a lényege a lengyel elvtársakkal 
lefolytatott megbeszélésnek." Végezetül Kádár levonta azt a következtetést, hogy 
jobban kell tájékoztatni a LEMP-et, mert „az ilyen nézeteltérésekben" gyakran az 
alultájékozottság játssza a döntő szerepet.55 A beszámoló elhangzása után, amikor 
annak felhasználásáról kellett dönteni, Kádár azon a véleményen volt, hogy nem kell 
kivinni a KB-ból a lengyelekkel taktikai kérdésekben fennálló nézeteltéréseket, min-
denütt azt kell hangsúlyozni, hogy a távlati elképzeléseket illetően teljes az egység. 
Mintegy hangosan gondolkodva a LEMP politikájáról, azért még hozzátette: „Nekem 
az a véleményem, hogy előbb-utóbb találkozunk mi valahol politikai értelemben is. 
A harc logikája rákényszeríti őket bizonyos keretek közt ugyanazoknak a harci eszkö-
zöknek az alkalmazására, mint amit mi csináltunk. Lehet, hogy fordítva, mert nekünk 
van egy olyan nézetünk - néhányszor mondtuk is - , mi úgy kezdtük november 4-én, 
hogy mereven és gorombán, mert gondoltuk, jobb lesz később szelídebbnek lenni, 
annak mindig jobban örülnek az emberek, mintha fordítva. Ők meg fordítva csinálják. 
Szelídek, meg engedékenyek és mindig gorombábbak. Taktikai meggondolás persze. 
(...) Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ők tulajdonképpen azt szeretnék, amit mi 
elértünk a harc logikájával a párton belül - november 4-től mostanáig. Ők most azt 
szeretnék fordított sorrendben valahogy. Azt hiszem az általános perspektívát illetően 
ott a szocializmus megmarad. Azt hiszem, egy évvel ezelőtt nagyobb veszélyben volt 
ott is a szocializmus, mint most."56 

A moszkvai Kádár-Gomulka-találkozó után szemmel látható átértékelődés tör-
tént az MSZMP vezetésében, többségbe kerültek azok, akik pozitívan kezdték érté-
kelni a lengyel párt addigi politikáját, de még azok is, akik továbbra is ellenérzésekkel 
és bizalmatlansággal viseltettek eziránt, igyekeztek ezt palástolni. A magyar vezetés-
ben immár egyöntetűen uralkodott az a meggyőződés, hogy 1958-ban sor kerül a láto-
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gatásra. Ennek bizonyítékát abban látták, hogy maga Gomulka jelölte meg az időpon-
tot - még ha csak hozzávetőlegesen is - , egy olyan hosszú időszak után, amikor a 
minduntalan a látogatást firtató magyar kérdésekre Varsóból szüntelenül az a válasz 
érkezett, hogy „a látogatásra szükség van, de a feltételek még nem értek meg erre". 
A különböző szintű pártaktívákon a moszkvai kommunista csúcstalálkozóról beszá-
moló előadók is „a két párt közti testvéri kapcsolatok elmélyítésének" kívánságát 
fogalmazták meg, és a LEMP KB 10. plénuma, de főként a Kádár-Gomulka-találkozó 
nyomán szintén a lengyel politikai irányvonal helyességéről kezdtek beszélni, már 
nem hangoztatták azt, hogy a LEMP 1956. októberi 8-i plénuma után bekövetkezett 
változások a „revizionista tendenciák előtt nyitottak utat", s ez alól nem kivétel a 
Gomulka vezette új összetételű PB sem, amely tág teret nyitott ezeknek, különösen 
pedig a szovjetellenes érzelmeknek, amelyekkel szemben nem vette fel a harcot.57 

A moszkvai tárgyalások eredményein „felbuzdulva" az MSZMP úgy döntött, to-
vább nyit a lengyel vezetés felé, s ezt a nyitást Szilágyi Dezső jelentette be 
Willmannak 1957. december 5-én. (Vagy talán már a Nagy Imre-perhez akarták 
„puhítani" a lengyeleket?) Az osztályvezető elmondta, hogy miután Moszkvában sok 
kérdés tisztázódott, nem várják meg a legfelső szintű budapesti találkozót, hanem már 
most javasolják a lengyel-magyar kapcsolatok szorosabbra fűzését a többi szinten és 
minden területen, a jövő év elejére tervezett varsói látogatása során ennek lehetőségeit 
is szeretné megvitatni vendéglátóival. Willman a beszélgetésről írott jelentésében meg 
is jegyezte, hogy a moszkvai találkozó előtt a magyar párt- és állami vezetők többsége 
- maga Kádár is - a lengyel-magyar kapcsolatok fejlesztését előzetesen a két pártve-
zetés budapesti találkozójához kötötte, és addig nem tartotta célszerűnek a két párt 
kádereinek kölcsönös utazásait egymás országába.58 

A Budapesten sikeresnek minősített moszkvai találkozó után sem történt azon-
ban lényeges változás a lengyel magatartásban, ami az MSZMP-álláspont megjelení-
tését illeti a lengyel sajtóban, s ide tartozik az is, hogy ugyanúgy nem engedélyezték 
továbbra sem a Fehér Könyv lengyel kiadását és az „ellenforradalmat bemutató kiállí-
tás" varsói megrendezését. Katona János nagykövetnek - aki azzal kereste fel Artúr 
Starewiczet, a LEMP KB Sajtóosztályának vezetőjét, hogy a lengyel társadalom tekin-
télyes része rosszul van informálva, ezért célszerű lenne a lengyel sajtóban elvi és 
politikai cikkeket publikálni a „kényes kérdésekről" - Starewicz azt válaszolta: a 
magyar vonatkozású alapvető kérdések nyílt tárgyalása számukra egyáltalán nem 
volna kedvező. Részben azért, mert a lengyel társadalmat még ma is élénken foglal-
koztatják a tavalyi magyar események, és amennyiben a magyar álláspontot kezdenék 
kivetíteni a sajtóban, ez tömegkapcsolataikat gyöngítené. Másrészt a két párt között 
ebben a kérdésben gyökeres véleménykülönbség áll fenn, és ebből logikusan követ-
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kezik, hogy nem léphetnek fel olyan értelemben a nyilvánosság előtt, ahogyan azt a 
nagykövet szeretné. Megérti ugyanakkor, hogy a magyar fél számára ez alapvető kér-
dés, de az ő szemükben nem az, s ezen a moszkvai megbeszélések sem módosítanak, 
mert még hosszú idő kell ahhoz, hogy a lengyel társadalom felfogása a magyar kér-
désben megváltozzék.59 

Noha a moszkvai találkozó után Budapesten valóban másképpen kezdtek Len-
gyelországra tekinteni, és Gomulka is jelentős „eredményeket" ért el konszolidációs 
politikájában az év folyamán - párton belüli pozícióit is erősítve ezzel - , a budapesti 
lengyel nagykövetségen az 1957. évi lengyel-magyar kapcsolatokról készített össze-
foglalójelentés teljes joggal állapította meg: „A két ország közötti politikai együttmű-
ködés - a közös külpolitikát kivéve, amikor is Lengyelország a nemzetközi színtéren 
állandóan támogatta Magyarországot, és lehetőségeihez mérten segítséget nyújtott 
neki - korlátozott volt, és a Varsói Szerződés keretei között maradt mindvégig."60 

A varsói magyar nagykövetség 1957. évi összefoglalója pedig a következőket állapí-
totta meg: a két ország politikai kapcsolatai terén az 1957-es év nem hozott különö-
sebb változást. A lengyel elvtársak továbbra is megmaradtak azon álláspontjuk mel-
lett, hogy támogatják a forradalmi munkás-paraszt kormányt, egyetértenek annak 
programjával, de nem értenek egyet az MSZMP elvi értékelésével a magyar esemé-
nyekről, amelyekről az a véleményük, hogy „ellenforradalmivá" váltak, s a kitörés 
alapvető okát a régi vezetés által elkövetett súlyos hibákban és az MDP akkori gyen-
geségében látják. Politikai, gazdasági és kulturális vonalon igyekeztek fenntartani és 
javítani a két ország közötti baráti viszonyt, de az „ellenforradalmi események megke-
rülésével és mellőzésével". Bizonyítja ezt az is, hogy elutasították a párt- és kormány-
delegációk találkozásának megszervezésére irányuló magyar kezdeményezéseket. 
Kétségtelen, „hogy az ellenforradalmi eseményekben való állásfoglalásnál befolyásol-
ták őket a belpolitikai nehézségeik, de teljesen világos ma már, hogy e kérdésnél első-
sorban elvi különbségről van szó, amit csak szívós, kitartó munkával lehet kiküszö-
bölni". A két ország közötti politikai viszony jövőbeni alakulásának terén viszont 
számos biztató jelenséget tapasztaltak a jelentés készítői.61 

A „biztató jelenségek" sora Szilágyi Dezső 1958. február eleji varsói látogatásá-
val folytatódott, amelynek során a külügyi osztályvezető mindvégig igyekezett kimu-
tatni jóindulatát a lengyel párt iránt, többször hangsúlyozta, hogy ha voltak is az 
MSZMP-ben olyan elvtársak, akik kétségeket tápláltak Lengyelország szocialista 
fejlődését és a LEMP politikai irányvonalának helyességét illetően, ezek a kétségek 
már nem léteznek. Varsói tárgyalásain kiemelte a két párt közti szoros kapcsolattartás 
szükségességét, s elmondta, hogy látogatását a személyes kapcsolatfelvétel kezdeté-
nek tekinti, amelyet nem helyettesíthet semmilyen levél vagy tájékoztató. Hivatalosan 
is felajánlotta a különböző szintű pártdelegációk cseréjét, s csak finoman kritizálta a 
lengyel sajtót, hogy az elégtelen módon tudósít Magyarországról.62 A varsói magyar 
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nagykövetségen pedig a magyar diplomaták előtt annak kiemelését tartotta fontosnak, 
hogy a magyar-lengyel kapcsolatokban új szakasz kezdődik, mostantól fogva az azo-
nosságra kell helyezni a hangsúlyt, a létező különbségek másodrangúak, s ez tükrö-
ződjön a nagykövetség tevékenységében is. Visszatérte után Szilágyi elégedetten tájé-
koztatta Willmant útjáról, hiszen ennek köszönhetően „most már ő is jobban érti a 
lengyel helyzetet, és látja, hogy a LEMP helyesen oldja meg az előtte tornyosuló 
problémákat". Szilágyi megismételte, mennyire fontos, hogy a lengyel párt rendszere-
sen és megfelelően tájékoztatva legyen a magyar politikai élet eseményeiről, mert 
ezen a téren még vannak hiányosságok, de az MSZMP a maga részéről a kölcsönösség 
jegyében már tett is lépéseket ez ügyben. Amikor a két párt közötti módszerek és 
taktikák különbözősége került szóba, Szilágyi azt húzta alá, hogy pártja a tervezett 
LEMP-MSZMP-megbeszéléseken és a jövőbeni kapcsolatok alakításakor nem akar 
visszatérni az 1956-os magyar események megítélésében mutatkozó különbségekhez, 
mert a maga részéről ezt már történelmi kérdésnek tekinti.63 

A lengyel vezetés 1958 márciusában még Szilágyi látogatásánál is jelentősebb 
lépést tett a kétoldalú viszony javítása érdekében: a LEMP PB március 15-i ülésén úgy 
döntött, hogy eleget tesz a magyar párt és kormány meghívásának május 9. és 12. 
között.64 A döntés belső kompromisszum eredménye volt: ha a lengyel vezetés to-
vábbra is a saját - ismételten elhalasztott - kongresszusának időpontjához köti a láto-
gatást, ez akár 1959 tavaszára is eltolódhatott volna, ezt pedig az adott külpolitikai 
viszonyok között nem lehetett megtenni. így a PB elfogadta a meghívást, de egyúttal a 
magyarországi találkozó jelentőségéből elvett azzal, hogy azt összekötötte egy bulgá-
riai látogatással, mégpedig úgy, hogy a lengyel küldöttség Szófiából érkezzen majd 
Budapestre. Ugyanakkor a Nagy Imre-per levegőben lógó megrendezése - amiről 
Szilágyi Dezső is beszélt február elején Varsóban - , erősen aggasztotta a LEMP veze-
tését, s ebben az ügyben feltételt szabtak a magyar fél számára, a végrehajtást pedig 
Willman nagykövetre bízták. Gomulka ugyanis biztosítékot kívánt, hogy látogatásáig 
a Nagy Imre-perre nem kerül sor, és a tárgyalások idején megvitatják ezt a kérdést. 
A LEMP PB a meghívás elfogadásáról értesítette Katona nagykövetet, egyúttal utasí-
totta Willmant, hogy szerezzen be információkat az MSZMP vezetésétől arra vonat-
kozóan, lesz-e a Nagy Imre-per, s ha igen, mikor? A lengyel diplomata a kérdést Fock 
Jenőnek tette fel március 21-én, aki azt válaszolta, hogy a per - amelyet Magyaror-
szág a saját belügyének tekint - a következő néhány hónap nyitott kérdése. Fock hoz-
zátette még: reméli, hogy most már hamarosan létrejön a lengyel-magyar találkozó 
(ő ekkor még nem értesült a kitűzött időpontról), s azt megelőzően nem kerül sor 
Nagy Imre „esetleges" perére (a valóságban február 5-én megkezdődött a per, de más-
nap felfüggesztették, s bizonytalan időre elnapolták), a találkozó során pedig ezt a 
kérdést meg lehet és meg kell vitatni. Willman válaszában rámutatott arra, hogy ter-
mészetesen semmiképpen sem kívánnak beavatkozni Magyarország belügyeibe, 
mindazonáltal a lengyel közvélemény élénken érdeklődik eziránt, és a lengyel vezetés 

63 Uo., 122-124. 

64 AAN, KC PZPR, paczka 17, tom 69. Protokoly Biura Politycznego KC za 1958, numery 188-214, 

oryginaly podpisane, s. 49-51 , protokól nr. 193. 



86 TISCHLER JÁNOS 

úgy véli, hogy a Nagy Imre-ügy további menete jelentős hatást gyakorolhat a nemzet-
közi munkásmozgalom fejlődésére.65 

Időközben odahaza a LEMP finoman megpróbálta jó irányba téríteni a magyar 
kérdés iránt „élénken érdeklődő" közvéleményét, egyben gesztust is t0tt az MSZMP 
vezetése felé. Az április 4-i „magyar nemzeti ünnep" alkalmából a Trybuna Luduban 
olyan szerkesztőségi cikk jelent meg, amelynek hangneme vajmi kevéssé különbözött 
a magyar értékeléstől: „Az ellenforradalom és imperialista protektorai arról álmodtak, 
hogy Magyarországot ugródeszkának használják fel a szocialista országok elleni ag-
resszív tervek végrehajtásához. A szovjet fegyveres erők közbelépése azonban határo-
zottan áthúzta a belső és nemzetközi reakció számításait. Megmentették a népi hatal-
mat, és meghiúsították az imperializmus terveit. Ilyen körülmények között az egyetlen 
helyes döntés volt a Kádár János vezette munkás-paraszt kormány létrehozása, amely 
megmentette Magyarországot a nemzeti katasztrófától. Pártunk és kormányunk támo-
gatta és támogatja a munkás-paraszt kormány programját." 

Gomulka a Fock Jenőtől kapott ígéret ellenére is úgy vélte, hogy tovább kell 
csökkenteni a budapesti látogatás jelentőségét, és végül egy „bakugrás-jellegű szend-
vics-utazás" mellett döntött. Ez azt jelentette, hogy elfogadták még a román párt- és 
kormány meghívását is, így Varsó és Budapest között - földrajzi, de talán más 
viszonylatban is - nem jön majd létre közvetlen kapcsolat, hiszen a lengyel küldöttség 
Szófiából érkezik a magyar fővárosba, és onnan Bukarestbe megy tovább. Ennek meg-
felelően tájékoztatták a módosításról az illetékes magyar szerveket. Noha a május 
9-12-i dátum négynapos látogatást sugallt, ez a valóságban csak két és fél nap volt, 
ezért Münnich miniszterelnök Willman nagyköveten keresztül megpróbálta rávenni 
Varsót - sikertelenül - , hogy legalább egy nappal hosszabbítsák meg az időtartamot, 
így április 22-én mindkét ország sajtójában a lengyel elképzelések szerinti időpont és 
„körutazási forma" jelent meg. Időközben a két fél szakértői hozzáláttak a tárgyalási 
tervezetek kidolgozásához. A lengyelek az együttműködés sokrétű kiszélesítésére 
helyezték a hangsúlyt, a politikai jellegű kérdések felsorolásánál hitelt adtak azoknak 
a budapesti jelzéseknek, miszerint „a magyar elvtársak nem szándékoznak olyan kér-
déseket előtérbe állítani, amelyekben különbségek mutatkoznak a két párt között, 
olyan légkörű tárgyalásokat óhajtanak, és olyan programot terjesztenek elő, amely a 
kölcsönös kapcsolatok bővítésére irányul". A lengyel tervezet nem foglalkozott az 
1956. októberi magyar események megítélésével - mert úgy tartotta, hogy ez „az 
MSZMP szemében immár lezárt ügy, és ezzel magyarázható az a nagykövetünknek 
kifejtett magyar vélemény, hogy a tárgyalásokon ezt a témát egyáltalán nem kellene 
elsőrendűnek tekinteni" - , markánsabb álláspontot fogalmazott meg viszont a Nagy 
Imre-ügyben: „ha a megbeszélések folyamán ez a téma szóba kerül, célszerűnek tűnik 
felhívni a magyar elvtársak figyelmét, hogy egy esetleges Nagy Imre-per mekkora 
visszhangot váltana ki a nemzetközi munkásmozgalomban."66 A magyar előterjesztés-
ben a magyar-lengyel kapcsolatok aktivizálása és az együttműködés fejlesztése mel-

65 AMSZ, zespól - depesz, wiazka 57, teczka 783, szyfrogramy, Budapeszt, 1958, „przychodzace". 
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lett éppen a politikai kérdéseket tekintették elsőrendűeknek, mert „a magyar-lengyel 
kapcsolatok jövőbeni alakulása és a szocialista tábor egységének további szilárdítása 
szempontjából" mindenképpen kívánatos, hogy a két párt vezetői tisztázzák a mai 
napig is fennálló véleményeltéréseket olyan kérdésekben, mint a magyarországi ellen-
forradalom értékelése, a Szovjetunió vezető szerepe, a szocialista tábor bomlasztására 
irányuló imperialista aknamunka jellege és méretei, valamint a lengyelországi válto-
zások egyes jelenségeinek megítélése. Ebből is következik, hogy a tárgyalásokon 
elsősorban politikai kérdések kerülnek előtérbe.67 Az arányok közötti különbségekre 
utaltak a közös nyilatkozattervezetek is. A lengyel tervezetben nem esett szó a magyar 
események értékeléséről, csak az eddigi konszolidációs folyamat sikere felett érzett 
lengyel elégedettségről és a Kádár-kormány további támogatásáról. A magyar megfo-
galmazásban természetesen szerepelt „a külső és belső reakció által kirobbantott ellen-
forradalom"-kitétel, amelyet a tárgyalások során a lengyel fél végül el is fogadott. 
A látogatás előtt mindkét párt Politikai Bizottsága még egyszer áttekintette az ezzel 
kapcsolatos kérdéseket, s ezek után nem maradt más hátra, mint várni május 9-ét, a 
lengyel küldöttség érkeztét. 

4. 

A látogatás idején a két ország vezetőinek tárgyalásain túlmenően két olyan program 
akadt, amelyet érdemes külön megemlíteni. Egyrészt a lengyel küldöttség megkoszo-
rúzta a Bem-szobrot (ennek igen nagy - többféleképpen értelmezett - szimbolikus 
jelentősége volt), másrészt részt vett egy nagygyűlésen a budapesti Sportcsarnokban, 
ahol a zsúfolásig megtelt teremben a kellően megválogatott közönséghez Kádár és 
Gomulka szólt. Ez utóbbi világosan állást foglalt a „magyarországi ellenforradalom" 
elfojtása s az ebben nyújtott „szovjet segítség" mellett, nagy elismeréssel beszélt az 
MSZMP sikereiről, valamint kiemelten hangsúlyozta a szocialista tábor egységének és 
a szocialista országok közötti gazdasági együttműködésnek a fontosságát. Kádár sok-
kal harciasabb beszédéhez egyébként Gomulkának nem volt lényegi hozzáfűznivalója. 
A lengyelek mindenáron megpróbálták elkerülni a politikai természetű vitákat, a tár-
gyalásokon állandóan a gazdasági kérdéseket erőltették, s ezt a magyar félnek kény-
szerűen tudomásul kellett vennie. A politikai témára fordított kevés időben elsősorban 
Jugoszlávia keiiilt napirendre. Ez Gomulkát azért is érintette érzékenyen, mert minden 
Jugoszláviának címzett táborbeli kritika közvetett módon Varsónak is szólt. Kádár 
nyíltan elmondta a LEMP KB első titkárának, hogy hamarosan megromlik a viszony a 
szocialista tábor és Jugoszlávia között, s bár ezt ők maguk nem fogják élezni, mindig 
szolidárisak lesznek azokkal az országokkal, amelyek az MSZMP „harcát mindvégig 
ingadozás nélkül támogatták".68 Kádár megemlítette Gomulkának azt is, hogy a 
„magyar elvtársak ebben a helyzetben számítanak arra, hogy a LEMP „pozitív" befo-
lyást fog gyakorolni a JKSZ-re, amit a lengyel vezető meg is ígért.69 A viszony 

67 MOL, 288. fond 32. cs. (1958) 14. ő. e. 
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megromlására ekkor már több jel is mutatott, a JKSZ 7. kongresszusára 1958 áprilisá-
ban a „testvérpártok" tüntetőleg nem küldték el delegációikat - ehhez a LEMP-nek is 
csatlakoznia kellett - , a kínai központi napilap és a Pravda pedig megkezdte sajtóhad-
járatát Jugoszlávia ellen, amiről a LEMP vezetése nem sejtette, hogy ez már a Nagy 
Imre-per ideológiai előkészítésének is része. A lengyel politika 1956 után egyfajta 
közvetítői szerepet osztott ki magára, hogy Belgrádot és a szocialista tábort egymás-
hoz közelítse. Eme politikájának kezdeti csődjét a LEMP már az 1957. novemberi 
moszkvai tanácskozáson megtapasztalhatta, most pedig ezt ismét éreznie kellett. 
Gomulkát aggasztotta az - általa helytelennek tartott - 1948-as Kominform-határozat 
szellemének esetleges újjáéledése, de vajmi keveset tehetett ellene. Úgy vélte, arra az 
alapvető kérdésre kell választ adni, hogy Jugoszlávia szocialista ország vagy sem. Ha 
igen, „akkor elvtársi kritikával kell próbálni segíteni, hogy változtassanak pozícióju-
kon".70 Erről a magatartásról Kádárnak azok a magyar kommunisták jutottak eszébe, 
akik 1956 novemberében „jobban a régi hibák, mint az új helyzet hatása alatt álltak, 
és jobban féltek a régi hibák visszatérésétől, mint az ellenforradalomtól".71 Kádár 
mindenáron meg akarta nyerni magának a lengyel első titkár támogatását a jugoszláv 
kérdésben, s ez nagymértékben sikerült is neki. Egyúttal a LEMP még nem merte 
vállalni Kádár varsói látogatását, így csak 1959 első felére kezdeményezte a viszont-
látogatást. Noha a két fél által készített tárgyalási jegyzőkönyvek egyikében sem 
szerepel, de biztosra vehető, hogy szóba került Nagy Imre is. Lengyelországban és 
Nyugaton később általánosan tartotta magát az a vélemény, hogy Kádár megígérte 
Gomulkának, ha lesz is per, nem születnek majd halálos ítéletek. 

A protokolláris rendezvényeken a hangulat baráti, de általában elég mértéktartó 
volt. A lengyel vezetők leginkább a szocialista országok szolidaritásának és egységé-
nek döntő jelentőségét hangoztatták, elismeréssel szóltak az MSZMP sikereiről, és 
rámutattak arra, hogy a tárgyalások során a két országot érintő kérdésekben lényegé-
ben azonos álláspontra jutottak. Ugyanakkor a Szovjetunió vezető szerepéről ritkán és 
burkolt megfogalmazásban tettek említést, és lehetőleg kerülték az 1956-os magyar 
események témáját. Az MSZMP KB épületében a lengyel küldöttség tiszteletére adott 
díszebéden a két pártvezető pohárköszöntőjében kölcsönösen elismerte, hogy „az adott 
körülményeknek megfelelően Lengyelországban a LEMP, Magyarországon pedig az 
MSZMP politikája volt a helyes, a két ország egymástól eltérő helyzete különböző 
taktikát tett szükségessé az elmúlt másfél évben". De ehhez Gomulka hozzátette, hogy 
a LEMP politikája sohasem volt annyira türelmes és engedékeny, mint például az 
MDP politikája 1956 második felében, a Petőfi köri viták idején. Kifejtette a már 
ismert álláspontját is arról, hogy a „magyarországi ellenforradalom" döntően az MDP 
vezetőinek súlyos hibáira, a pártegység hiányára vezethető vissza, éppen emiatt na-
gyon alaposan le kell vonni a tanulságokat a korábbi években elkövetett hibákból.72 

A tárgyalásokról kiadandó nyilatkozat megszövegezésénél kerültek felszínre 
azok az ellentétek, amelyekben Lengyelország különbözött a többi szocialista ország-
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tói, és világosan megmutatkozott az is, hogy a lengyelek nagyon figyelembe veszik a 
nyugati országok várható reagálásait. A nyilatkozatban a magyar fél három vitatott 
pont - a Szovjetunió vezető szerepe, az amerikai imperialisták vezető szerepe és a 
magyar események - egyöntetű megfogalmazását kívánta elérni. Ez utóbbit tartották 
talán a legfontosabbnak, mert ezzel kívánták a Nyugat előtt is demonstrálni a két párt 
nézetazonosságát. Az első két esetben el kellett fogadniuk a lengyel javaslatokat - a 
Szovjetunió mint az első és leghatalmasabb ország szerepeljen (ellentétben a bevett 
„A Szovjetunió vezette szocialista tábor..." formulával), valamint ne nevezzék nevén 
az amerikai imperializmust - , cserébe a lengyel fél hosszas vita után ha nehezen is, de 
elfogadta az alábbi megszövegezést: „A tárgyalások során a lengyel fél megelégedés-
sel állapította meg az MSZMP-nek azokat a sikereit, melyeket a belső és külső reak-
ciós erők által okozott súlyos nehézségek leküzdésében elért, mely reakciós erők a 
múlt hibáit kihasználva ellenforradalmat robbantottak ki a magyar népi hatalom el-
len." Ez a kompromisszumos megoldás magyar részről is elfogadható volt, mert úgy 
látták, hogy ezzel „a lengyel elvtársak régebbi állásfoglalásukat lényegében feladták, 
és nagymértékben közeledtek az MSZMP és a többi szocialista országok kommunista 
pártjai által e kérdésben vallott felfogáshoz".73 A nyilatkozat többi pontjában nem volt 
vita, „a lengyel elvtársak a leglojálisabb álláspontot foglalták el a szocialista tábor 
egységének fontossága és megerősítése kérdésében, a proletár internacionalizmus 
elvének leszögezése kérdésében, valamint abban, hogy a két párt együttműködésének 
alapja a marxizmus-leninizmus eszméje és a szocializmus építése mindkét országban. 
Ugyanígy nem volt komoly vita a revizionizmus és a dogmatizmus, ill. a szektásság 
kérdésének megfogalmazásában sem. A jelenlegi nemzetközi helyzet többi, fontos 
kérdésének értékelésében a két fél között ugyancsak nem volt lényeges ellentét".74 

Kádár az MSZMP PB május 13-i ülésén, napirend előtt értékelte a Gomulka-
látogatást. Többek között ezt mondta: „A lehető legelvtársiasabb formában tárgyal-
tunk, és ugyanakkor aláhúztuk alapvető kérdésekben az egyetértést, mert az ő akkori 
anyagi segítségük olyan volt, hogy bár óriási zűrzavarban felléptek, de miközben 
kritizáltak, segítséget is nyújtottak. Az elvtársak tudják, mi abból indultunk ki, hogy 
ha erről nem beszélünk, akkor frázisként fog hatni az egyetértés kifejezése. (...) Erről 
az 1956-ról mindig olyan dolog jön ki, amit nem értünk. (...) Azt hiszem, amit mi a 
határozatban leszögeztünk, az helyes, ahogy [a lengyelek] a propagandát, agitációt 
viszik, helyes, elismerik, hogy a mi helyzetünk más, mint az övéké, de ha [Gomulka] 
azt mondja, hogy náluk volt olyan mag, amely élére tudott állni ennek az egész moz-
galomnak, amely a hibák kijavítására irányult, maguknak pedig nem volt - erre mit 
tudok mondani? A dolog az, hogy mégis levezették valahogy, mégsem volt ágyútűz 
stb. Ők azt elismerik, hogy a mi helyzetünk utána jobb volt. Beszéltem arról, hogy 
nálunk a végsőkig robbant ki az ellentét, de ez egyben tisztulás is volt. Nekünk kemé-
nyebbnek kellett lenni, de jobban tisztult is a helyzet, maguknál pedig lefojtott volt, és 
az ellentmondások tovább éltek. Cyrankiewicz elvtárs szerint is náluk kalap alatt főtt a 
dolog. Én egyet mondhatok: a Varsói Szerződésben bent vannak, a marxizmus-
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leninizmus mellett kitartanak, szolidárisak a táborral, és szocializmus épül ott is. 
Megmondom, míg a lengyelek tartják a jó pozíciót, addig a jugoszlávok miatt nem 
kell félni, de ha ott megtörik a frontunk, akkor nagy baj lesz. A kínaiak és a szovjetek 
is azt mondták, segíteni kell a lengyeleket, hogy a helyes pozíció irányában erősödje-
nek. Ez helyes. Alapjában marxizmust csinálnak, a többi taktika és módszer. (...) Ők 
tudják, hogy itt mi történt [1956-ban], és meg is mondják, hogy helyesen jártunk el. 
De nekik van más elképzelésük. Szerintük kétségbevonhatatlan tény az, hogy a Szov-
jetunió a mi táborunk vezetője. De ők politikai, taktikai meggondolásból ezt ma még 
így nem tudják képviselni a lengyel tömegek előtt. Ez van a magyar ellenforradalom 
kérdésében is. Szerintem ez hibás felfogás, de itt nem arról van szó, hogy nem képvi-
selik, csak a tömegek között még nem tudják vinni. (...) Még a nyugatiaknak is azt 
kellett írni, hogy Gomulka eljött Budapestre, azt mondta, hogy ellenforradalom, és 
helyesli a szovjet csapatok bevonását. (...) Ami az állásfoglalásukat illeti, nevezzük 
annak, hogy más politikai taktikát alkalmaznak, részben más módszereket. Ez azon-
ban nem politikai bátortalanság. Biztos vagyok benne, hogy személyileg mindannyian 
bátor emberek, mert nagyon nehéz és szorult helyzetben védték álláspontjukat."75 

Magyar részről hivatalosan a lengyel párt- és kormányküldöttség látogatásának 
végső mérlegét pozitívnak ítélték, legfőbb törekvéseiket elérték, minden szempontból 
nagy jelentőségűnek tartották, hogy „a találkozó egyértelműen dokumentálta a szo-
cialista tábor szilárd egységét, és leszerelte a reakciónak azokat a törekvéseit, amelyek 
a két ország közötti baráti kapcsolatok megzavarására és ezen keresztül a szocialista 
tábor bomlasztására irányulnak". Magyar szemmel hasznosnak bizonyult a talál-
kozó azért is, mert a lengyel küldöttség vezetője minden korábbinál határozottabban 
és egyértelműbben foglalt állást a magyar „ellenforradalom" elfojtása és az abban 
nyújtott szovjet segítség szükségessége mellett, s lengyel részről már nem ragasz-
kodtak azon korábbi álláspontjukhoz, hogy az '56-os magyar események csak végső 
kifejlettségükben torkollottak ellenforradalomba. A magyar értékelés végezetül meg-
állapította: „Az a körülmény, hogy a tárgyalások után is fennmaradtak bizonyos felfo-
gáskülönbségek, az elért eredmények mellett alárendelt jelentőségű; egyrészt, mert e 
kérdésekben is észlelhető közeledés, másrészt pedig mert az eszmecserék mindvégig 
elvtársi légkörben zajlottak le."76 

A budapesti lengyel nagykövetség értékelése azt emelte ki, hogy az alapvető 
kérdésekben megnyilvánult nézetazonosság hozzájárult a magyarországi konszo-
lidáció felgyorsulásához az olyan rétegek körében, amelyek ez ideig fenntartással 
viszonyultak a Kádár-kormány politikájához, és a látogatás óta az MSZMP központi 
apparátusában is teljesen eltűntek a LEMP politikájának helyessége iránt támasztott 
kétségek. A látogatás a magyar belpolitika vonatkozásában beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket, vagyis növelte a magyar vezetés tekintélyét, és megmutatta a magyar 
társadalomnak, hogy a LEMP nemcsak az MSZMP politikáját helyesli, hanem meg-
valósításának gyakorlatát is, ezt azzal bizonyította, hogy egyetértett például a magyar 
vezetéssel az 1956-os események megítélésében. A látogatás „erősítette a szocialista 

75 MOL, 288. fond 5/78 ő. e. 

76 MOL, 288. fond 32. cs. (1958) 16. ő. e. 



MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK 91 

tábor egységét", s emellett kedvező légkört teremtett a két ország közötti kapcsolatok 
további fejlesztéséhez, amely a gazdasági együttműködés terén könnyűnek, kulturális 
téren nehezebbnek ígérkezik majd. A tárgyalások során az MSZMP vezetése elfogadta 
a LEMP eddigi kül- és belpolitikai vonalát, s ez minden bizonnyal azt fogja eredmé-
nyezni, hogy magyar részről megszűnik egy sor megalapozatlan, a múltban Lengyel-
ország és annak budapesti nagykövetsége címére intézett szemrehányás.77 

A lengyel vezetés hazaérkezése után azt a taktikát választotta, hogy megnyilat-
kozásaiban - még a varsói magyar nagykövetség beosztottai előtt is - egyenlő súllyal 
kezelte a három meglátogatott országot (Bulgária, Magyarország, Románia), egyiket 
sem emelte ki külön, és a látogatások méltatásánál egyszer sem lépte túl az általános 
frázisok küszöbét.78 Amikor például Cyrankiewicz a Szejmben számolt be utazásuk-
ról, a három országot mindig egyszerre emlegette, s a legfőbb eredménynek azt tartot-
ta, hogy ez a körút is hozzájárult a szocialista országok szolidaritásának és egységének 
erősítéséhez, a nemzetközi együttműködés kibővítéséhez, a Lengyel Népköztársaság 
helyzetének megszilárdításához. De még szűkebb körben sem nagyon mentek ennél 
tovább, Gomulka az FSO Autógyár pártalapszervezete előtt június közepén tartott 
felszólalásában is csak azt hangoztatta, hogy „kellemesen és barátian" csalódtak, ami-
kor látták, hogy az „ellenforradalom" következményeit Magyarországon milyen ha-
mar felszámolták, de meg kell azt is mondani, hogy továbbra is nagyok a magyarok 
gazdasági nehézségei.79 

A látogatás után öt héttel lezajlott Nagy Imre-per, s annak végkifejlete váratlanul 
érte a lengyel pártvezetést, és szinte teljes megrökönyödést váltott ki körében. 
Gomulka Nagy Imre kivégzésének hírére dührohamot kapott - úgy vélte, Kádár be-
csapta őt - , aljas gyilkosságról beszélt.80 A LEMP első embere a kivégzést az ő részé-
re küldött közvetett figyelmeztetésként is értelmezte, vagyis vége az illúzióknak, hogy 
Lengyelország valamivel is enyhébb politikát folytathat, mint keményvonalas társai. 
Varsó külső jelekkel is értésre adta, hogy nem helyesli a meghozott ítéletek végrehaj-
tását. A magyar nagykövetségen a magyar-lengyel barátsági és kölcsönös segítség-
nyújtási szerződés 10. évfordulója alkalmából június 18-án adott fogadásról mind 
Gomulka, mind Cyrankiewicz tüntetőleg távol maradt, a Trybuna Ludunák az ugyan-
csak az évforduló alkalmából már korábban előkészített szerkesztőségi cikkét pedig 
visszavonták, helyette egy rövid, semmitmondó, általános kis cikket írtak, és az üd-
vözlő táviratokat nem közölték le. Június 19-én a LEMP PB csak azért ült össze, hogy 
áttekintse a Nagy Imre-per nyomán előállt helyzetet. A beszámolót Gomulka tartotta, 
a vitához minden jelen lévő tag hozzászólt, s véleményüket így fogalmazták meg: 

77 AMSZ, zespól 7, wiazka 61, teczka 516. Wegry, wizyty (z pobytu polskiej delegacji partyjno-rzadowej na 

Wegrzech; rewizyta wegierskiej delegacji partyjno-rzadowej w Polsce, 1958-60, s. 1 -2 ,33 -37 . 

78 Visszaérkezésük után a LEMP PB ülésén Gomulka és Cyrankiewicz természetesen beszámolt a három 

országban tett látogatásukról, beszámolóik tartalmáról azonban semmit sem lehet tudni, mert a lengyel 

gyakorlat szerint a LEMP PB üléseiről csak határozati jegyzőkönyvek készültek. 

79 AAN, KC PZPR, 237/V-848. Przemówienia Wl. Gomulki, 14. IV.-28. VI. 1958, s. 197,224-226. 

80 Interjú Emánuel Planerrel, a Lengyel Rádió Tájékoztató Osztálya egykori vezetőjével. Készítette Tischler 

János 1993-ban. 1956-os Intézet Oral History Archívuma, 572. szám. 
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a pártvezetésnek állást kell foglalnia a külföld számára és azzal a lengyel társadalom-
mal szemben, amely a magyar események idején oly nagy mértékben rokonszenvezett 
a szabadságukért harcoló magyarokkal.81 Ebből az állásfoglalásból semmi nem lett, a 
lengyel vezetés idegességére és bizonytalanságára utal, hogy a 26-i PB-ülésen jórészt 
még egyszer meg kellett ismételni az egy héttel korábbi határozatokat. Gomulka ismét 
rámutatott a „nyilvános állásfoglalás szükségességére", ezután a PB úgy döntött, hogy 
a Nagy Imre-perrel kapcsolatos hivatalos lengyel álláspontot a LEMP KB első titkára 
mondja el június 28-án Gdanskban, a Tenger Napjának szentelt ünnepi gyűlésen.82 

A legfelsőbb lengyel pártszervek hallgatása mellett - ami elbizonytalanította a 
pártapparátust, s amellyel ismét elszigetelődtek a szocialista táboron belül - különbö-
ző találgatásokra adott alkalmat belföldön és külföldön egyaránt a lengyel sajtó teljes 
hallgatásba burkolódzása. A Nagy Imre-perről Magyarországon kiadott közleményt 
csak a Trybuna Ludu közölte teljes terjedelmében, és egyetlen lengyel lap sem jelente-
tett meg semmilyen kommentárt az ügyben. Olyan hírek terjedtek el, hogy a pártveze-
tés .belső körlevelet adott ki, amelyben mélységesen elítélte a halálos ítéleteket; vagy 
Gomulka távozik, és helyét egy dogmatikus nézeteiről közismert politikus veszi át. 

Ha ebben a tíznapos hallgatási időszakban a nyilvánosság előtt nem is - kifelé 
azért igyekeztek egységet mutatni - , de más alkalmakkor a PB néhány tagja szóban is 
kifejezésre juttatta nemtetszését. Adam Rapacki például azt mondta Poznanban a 
vajdasági pártbizottság ülésén, hogy bár ezek a kivégzések Magyarország belügyét 
képezik, de ha a pártvezetés tudta volna, hogy ez így fog történni, akkor nem látogat-
tak volna el Magyarországra, s ezt nemcsak ő gondolja így a PB tagjai közül.83 Jerzy 
Morawski valamivel még ennél is továbbment Katona nagykövettel június 25-én 
folytatott beszélgetésében. Elmondta, hogy a Nagy Imre-per rendkívül kedvezőtlenül 
hatott számukra, ez belpolitikailag is nagy nehézségeket fog nekik okozni. A lengyel 
párt a kivégzéssel nem érthet egyet, de különösen nem ért egyet azzal a módszerrel, 
ahogyan az történt. Ez a per nem használ a nemzetközi munkásmozgalom ügyének 
sem, s mivel pártjukat ez az ügy teljesen felkészületlenül érte, ezt csak magyar bel-
ügyként tudják kezelni, éppen ezért nem fűztek eddig semmilyen hivatalos kommen-
tárt a kivégzés híréhez. De rögtön hozzátette azt is: a LEMP semmi olyat nem fog 
tenni, amit a nyugati imperialista hatalmak kihasználhatnának, ugyanakkor kénytele-
nek a lengyel helyzetnek megfelelően cselekedni.84 Egyértelmű volt, hogy Nagy Imre 
kivégzésének kulisszák mögötti helytelenítése ellenére sem fognak megromlani a 
magyar-lengyel kapcsolatok, s Lengyelország nem fog szembehelyezkedni a tábor 
többi országával. 1958 nyara nagyon távol állt 1956 őszétől, Gomulka június 28-i 
gdanski beszéde nem is hagyott kétséget efelől. Először élesen bírálta a jugoszláv 
revizionizmust, majd teljes egészében magáévá tette a magyar álláspontot Nagy Imre 
kivégzésével kapcsolatban. Volt ugyan két mondat a beszédében - „Nem a mi dol-
gunk megítélni a bűnnek és a Nagy Imre-ügyben a vádlottakkal szemben kiszabott 

81 AAN, KC PZPR, paczka 17, tom 69, s. 122, protokól nr. 202. 

82 Uo., s. 123-128, protokól nr. 203. 

83 AAN, KC PZPR, 237/VIII-273. Wydzial Propagandy, referaty, przemówienia, 1954-58, s. 1, 31-34. 

84 MOL KI, XIX-J-1-j, Lengyelország, 3. doboz 4/j, 004533/1958. 
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büntetés igazságosságának a mértékét. Ez Magyarország belügye" - , amellyel jelezni 
kívántak bizonyos távolságtartást a feltétlen helyesléstől, de ez semmit sem változta-
tott azon a tényen, hogy ezzel az aktussal az 1956-os lengyel Október felett is nagy-
részt elmarasztaló ítéletet mondott az a Gomulka, aki azoknak az eseményeknek a 
„hőse" volt.85 

Budapesten természetesen elégedettek voltak a Gomulka-beszéddel, annál is in-
kább, mivel a tíznapos hallgatás időszakában a magyar vezetők közül néhányan hitelt 
adtak egynémely híresztelésnek Lengyelországgal kapcsolatban. A későbbiekben a 
lengyel-magyar kapcsolatok jellege teljesen azonosult azzal, amit a szocialista orszá-
gok között normálisnak neveztek, annak ellenére, hogy Kádár viszontlátogatására nem 
1959 első felében került sor, hanem csak 1960 márciusában. A LEMP vezetése úgy 
gondolta, hogy a gdanski beszéddel a Nagy Imre-ügy, s általában véve az 1956-os 
magyar forradalom megítélésének kérdése részükről végképp le van zárva - jóllehet a 
KB 1958 őszén tartott 12. plénumán néhány szó erejéig Gomulka még kénytelen volt 
foglalkozni vele - , többé semmilyen formában nem tértek vissza rá, csak arra vártak, 
hogy a lengyel emberek egész egyszerűen elfelejtsék ezt az egészet. Lengyelország 
1958 után a meghatározó alapelveket tekintve - kivételként a szövetkezetesítés elma-
radása, a katolikus egyház különleges helyzete és a szovjet világ normáinál jóval na-
gyobb kulturális szabadság említhető - nem lógott ki a többi szocialista ország közül. 
Egy 1960-ban készült, a magyar-lengyel viszonyt áttekintő varsói magyar nagyköveti 
jelentésben már az állt: „Azok az elvi és politikai akadályok, amelyek korábban meg-
nehezítették a baráti kapcsolatok fejlődését, mindenekelőtt politikai és kulturális téren, 
lényegében már 1958 második felében megszűntek."86 Katona János nagykövetnek, 
aki a politikai jelenségek megítélésekor gyakran tévedett, ebben az esetben igaza volt. 

85 A június 28-i Gomulka-beszéd Jugoszláviára és Magyarországra vonatkozó része a Népszabadság 1958. 

június 29-i számában jelent meg. 

86 MOL KI, XIX-J-1-j, Lengyelország, 6. doboz 5/b, 001622/1960. 




