
A LENGYEL ÉS A MAGYAR OKTÓBER 

Örömmel tapasztaltam, hogy a téma mindegyik előadója ragyogóan eleget tett a konferencia által reá 
rótt feladatnak azáltal, hogy több új levéltári forrás bemutatása mellett meggyőző új teóriákkal is szolgált 
a lengyel Október eseményeivel kapcsolatban. Emlékezzenek csak vissza például arra a Leszek 
Gluchowslá által említett döbbenetes adatra, amit nemrég hozzáférhetővé vált levéltári anyagokból 
bányászott elő, amely szerint a Lengyelországba bevonuló szovjet csapatok hozzávetőleg 37 millió 
zlotyra ingó kárt okoztak. Tették mindezt anélkül, hogy a legkisebb fegyveres összetűzésbe keveredtek 
volna. Vagy gondoljanak arra, amit Pawel Machcewicz állított az Egyesült Államok Légierejének Pa-
rancsnokságáról. Itt 1956 októberében állítólag mérlegelték a Lengyelországnak nyújtandó katonai 
segítség lehetőségét. Kérdéses persze, hogy ezt mennyire gondolták komolyan. Machcewicz úgy látja -
s szerintem nagyon helyesen - , hogy az Egyesült Államokban sohasem vették komolyan fontolóra a 
lengyelországi katonai beavatkozást. Mégis a légierővel kapcsolatos adalék is jelentőséggel bír. Arról 
árulkodik, hogy a lengyel események mekkora izgalmat okoztak a Pentagonban. 

Szeretném most összegezni a négy előadás alapján szerzett általános benyomásaimat, valamint 
feltennék néhány megválaszolásra váró kérdést. 

Szomorúan kell megállapítanom, hogy Machcewicz professzor tanulmánya megerősíti az 
Egyesült Államok 1956-os következetlen külpolitikai magatartásáról alkotott korábbi sejtésünket. 
Persze nem arról van szó, hogy az akkori politikusok tehetségtelenek lettek volna. A Nemzetbiz-
tonsági Tanács például jobbára idealista, művelt, a Harvardon, a Yale-en vagy más hasonló ran-
gos egyetemen végzett fiatalemberekből állt. A hiba az volt, hogy a tanácsadókat gyakran csú-
nyán félretájékoztatták. Machcewicz professzor is „katasztrofális hírszerzési hiányossággal" 
magyarázza a történteket. Októbert megelőzően, Washington túlzott pesszimizmussal tekintett 
Lengyelország és Magyarország önállósulási törekvéseire. 1956 februárjában még úgy látták, 
hogy „szilárd és hatékony" a Kelet-Európa feletti totalitáriánus uralom. Júniusban pedig a Kelet-
Európában jelentkező új kurzust nem a gyengeség jeleként értékelték, hanem sokkal inkább a 
rendszer magabiztosságaként. Az októberi események hatására viszont ugyanezek a washingtoni 
politikai elemzők már túlzottan rózsásan ítélték meg a térség lehetőségeit. Kérdés, hogy hitele-
sebb információk birtokában a politikai tanácsadók másként vélekedtek volna-e akkor, amikor 
kezüket megkötötte az amerikai belpolitika. Mindenesetre Machcewicz segít megmagyarázni, 
hogy miért is lepte meg a világot, és nemcsak az Egyesült Államokat az, ami 1956 októberében 
történt. 1989 is meglepetésként érte a nyugati hírszerző szolgálatokat, mivel hajlottak arra, hogy 
túlbecsüljék a Szovjetunió erejét és stabilitását. Ez azt is jelenti tulajdonképpen, hogy mindkét 
évben, 1956-ban csakúgy, mint 1989-ben a szovjet propaganda eredményesnek bizonyult. 

Mindegyik előadó rámutatott arra, hogy az Egyesült Államok nem egyformán kezelte a lengyel 
és a magyar válságot. Lelkesedéssel fogadták Lengyelországban az új kommunista vezetőség ha-
talomra kerülését, de gyanakvással tekintettek a magyar forradalmi rezsimre. Miért? Machcewicz 
szerint mindennek alapvető oka az amerikai politikusok idealisztikus céljai és a politikai valóság 
közötti távolságban keresendő. Ez nem volt új jelenség, de úgy tűnik, hogy az amerikai vágyak és a 
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reálpolitika kívánalmai között tátongó szakadék 1956-ban a szokásosnál is mélyebb volt. 1956 előtt 
az Amerikai Egyesült Államok a belső ellenzéki mozgalmak támogatására törekedett a térségben, ám 
akkor, amikor ezek Lengyelországban és Magyarországon végül győzedelmeskedtek, már nem mer-
te vállalni a nyílt támogatás kockázatát. Az amerikai nép számára a legfontosabb a nemzetközi status 
quo és a világbéke megőrzése volt. Washington passzivitásának okai között említhető az is, hogy az 
amerikai kormányzat erkölcsileg és politikailag nehezen tudott egyszerre több függetlenedő kom-
munista vezetőt támogatni. Titót elfogadta az amerikai közvélemény, azonban több kommunista 
politikust ugyanúgy amerikai kedvencként beállítani már nehezebb lett volna. 

Ennek során felmerül az a kérdés is, hogy az Egyesült Államok miért gondolkodott annyira 
másként Wladyslaw Gomulka és Nagy Imre személyéről és politikai céljairól. Gomulka kezdeti 
kedvező megítélését persze későbbi, a szovjetek felé lojális, pártfunkcionáriusi magatartása utóbb 
szertefoszlatta. Nagy Imrét ismerve viszont nem valószínű, hogy ő is Gomulka példáját követte 
volna. Nagy szellemileg és politikailag Gomulkánál sokkal önállóbb, meggyőződéses marxista 
politikus volt. Kérdés, Hruscsov miként tudott a nyugati megfigyelőknél sokkal egzaktabb képet 
alkotni a két politikus közötti különbségről. Az amerikaiakhoz hasonlóan - csak más szemszög-
ből - Hruscsov is kedvező véleményt alakított ki Gomulkáról. Belátta, hogy Moszkva megbízhat 
benne. Akárcsak az amerikaiak, Hruscsov is bizalmatlan volt Nagy Imrével szemben. A különb-
ség abban állt, hogy miközben az előbbiek inkább egy olyan szélsőségesen konzervatív politikus 
hatalomra kerülését kívánták volna, mint Mindszenty bíboros - ami már akkor is rossz viccnek 
számított - , az utóbbiak szovjet páncélosokkal szállták meg az országot és hatalomra segítettek 
egy lojális kommunista politikust, Kádár Jánost. 

Nagy és Gomulka politikai múltja természetesen befolyásolta az amerikai elemzők vélemény-
formálását a két politikusról. A magyar politikusról alkotott kedvezőtlen véleményt megerősí-
tették Nagy Imre szerencsétlen dogmatikus kijelentései is a felkelés első napjaiban. Továbbá 
Lengyelország jóval nagyobb és erősebb ország, mint Magyarország. A nyugati történelmi emlé-
kezetben a magyarok Hitler utolsó csatlósaiként maradtak meg, miközben a lengyelek a „hős 
nemzet" szerepében, ezenkívül számított az is, hogy az otthoni és a száműzetésben élő lengyel 
politikusok sikeresen kezelték az októberi válságot. A SZER Jan Nowak által vezetett Lengyel 
Osztálya Münchenben például nagyobb mérsékletet és egységesebb álláspontot közvetített, mint 
a szinte vezetés nélküli magyar részleg, melynek bemondói gyakran egymásnak is ellentmondot-
tak. Végül nem mellékes az sem, hogy a második világháború szörnyű emléke és az 1944-es 
Varsói Felkelés véres elnyomása miatt a lengyel politikusok, otthoni kommunisták és emigránsok 
egyaránt mindent megtettek a vérontás elkerülése érdekében. 

Egy másik megválaszolandó kérdés, hogy mennyiben befolyásolták az Egyesült Államok kül-
politikai magatartását az amerikai elnökválasztáson megnyerendő lengyel szavazatok. Elképzel-
hető, hogy a Gomulkának nyújtott támogatás összefüggésben állt a választási kampánnyal. Ma-
gyarországnak nem volt, és ma sincs számottevő szavazati bázisa Amerikában. 

Leszek Gluchowski és Jan Nalepa tartalmas tanulmánya elsősorban azt mutatja be, hogy mi-
lyen hihetetlenül összetett volt 1956-ban a lengyelországi politikai helyzet és mennyire bonyolult 
volt az ország, vagy bármely más kommunista ország, hatalmi szerkezete. Rövidítésektől és 
mozaikszavaktól hemzseg a szöveg. Ez első látásra elriasztja az érdeklődőt, de aztán be kell hogy 
lássa, hogy a kommunista titkosrendőrség ilyen rövidítésekkel operált. Már maga a rövidítések 
felhalmozása is azt tükrözi, hogy sok hatásköri viszály és versengés jellemezte a kommunista 
hatóságok működését. 

Gluchowski és Nalepa számos érdekes megállapítása közül főként a következőket emelném ki: 
elsőként azt, hogy mekkora hatással volt a lengyel belpolitikai életre Józef Swiatlo belbiztonsági 
tiszt 1955-es átállása, másodsorban pedig a lengyel pártkörökben megbúvó antiszemitizmust, 
vagy pontosabban a zsidó és nem zsidó kommunisták közötti növekvő feszültséget, hatalmi har-
cot, amiből aztán a nem zsidók kerültek ki a végén győztesként. Említést érdemel a lengyel had-
seregen belüli egyedülállóan nagy szovjet jelenlét is. Ez szerintem azt bizonyítja, hogy Sztálin 
mennyire nem bízott meg a lengyelekben. Továbbá nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, 
hogy mekkora zűrzavar uralkodott 1956 októberében, amit fokozott a lengyel hírszerző appará-
tus, a biztonsági erők és a kormány illetékességének hiányzó elhatárolása. Ebben a felfordulásban 
néhány erős, politikailag tapasztalt kommunista tudta magához ragadni a kezdeményezést. Hatá-
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rozottságukkal a szovjet parancsnokságra és a lengyel közvéleményre is ráerőltették akaratukat. 
Megsejtették, hogy a szovjetek nem fogják hagyni, hogy Lengyelországban összedőljön a kom-
munista rendszer - ezt maguk is mindenáron el akarták kerülni - , de azt is jól tudták, hogy a 
lengyel nép, ha nem enyhítenek terhein, forradalmat is kész kirobbantani. Ezek a kommunista 
politikai tisztek ragyogóan manővereztek a szovjet megszállás és a népi felkelés kettős veszélyé-
vel szemben. Végül is sikerült elkerülniük a vérontást, nagyobb önállóságot biztosítottak az 
országnak és megmentették a lengyel kommunizmust. 

Gluchowski és Nalepa utalnak arra, hogy a lengyel kommunista rendszer 1956-os elbizonyta-
lanodása - legalábbis részben - „nyugati titkosszolgálatok tevékenységének köszönhető". Ha ez 
igaz, amit én azonban kétlek, ez a CIA és társai győzelmét jelentette volna. A tanulmány egy 
másik említést érdemlő megállapítása, hogy a káosz és a zavarodottság természetesen nem a 
lengyel Október sajátossága. Közhelyszámba megy, hogy minden forradalmi helyzetet hatalmi 
rendezetlenség jellemez. A régi vezető réteg eltűnik vagy időlegesen visszahúzódik a hatalomból, 
látszólag senki sem irányít, és nem lehet megmondani kinek áll jogában utasításokat osztogatni és 
kinek nem. A forradalmárok tartanak attól, hogy a náluk is radikálisabb elemek tovább szítják a 
lázadást, de félnek a volt rendszer híveinek ellenforradalmától is, nem beszélve a külföld beavat-
kozásától. Ezért aztán azok győznek, akik a leghatározottabban lépnek fel. 

Ezzel kapcsolatban hadd mutassak rá két nagy magyar politikus, Kossuth Lajos és Nagy Imre 
közötti tragikus különbségre akkor, amikor mindkettőnek forradalmi helyzettel kellett szembe-
néznie. 1848-ban nagyon nehéz körülmények között, szinte pénz és hadsereg nélkül, Kossuth 
karizmatikus és sikeres vezetővé vált. Egyszerre volt erős, becsvágyó, opportunista és idealista. 
Nagy Imre jellemszilárd volt, de nem karizmatikus. A hadsereg sem állt melléje, inkább a semle-
gességet választotta. Mi lett volna, ha Nagy Kossuth szónoki képességeinek legalább tizedével 
rendelkezik? Talán a magyar felkelés más véget ért volna. Igaz viszont, hogy Gomulka sem volt 
jobb szónok, és karizmatikusabb sem Nagy Imrénél. Mégis megvalósíthatta a célját, mert a szov-
jet vezetők el tudták fogadni a lengyel autonómiát, a magyar függetlenséget azonban nem. 

Tischler János érdekfeszítő előadásához érve, ami a két válság közötti kölcsönhatásokat elem-
zi, magától adódik a kérdés, hogy a két ország és nemzet miért nem tudta sohasem összehangolni 
politikai törekvéseit. Kölcsönös szimpátiájuk és csodálatuk bizonygatása ellenére, és történelmi-
társadalmi múltjuk közötti hasonlóságok és szinte közös ellenségeik dacára, a két nép politikailag 
és katonailag sohasem szövetkezett egymással. Példa erre: 1830-31, 1846, 1848-49, 1863, 1914— 
18, 1939-1945 és 1956. A kölcsönös szimpátia hivatalos és magán megnyilvánulásai ellenére a 
reálpolitika és/vagy a letargia elválasztotta egymástól a két nemzetet. 1956-ban az, hogy a len-
gyel vezetés hallgatólagosan tudomásul vette a második szovjet beavatkozást, legalább olyan 
fontos lehetett Hruscsov számára, mint a kínai és jugoszláv vezetők politikai támogatása. 

Végezetül Mark Kramer előadására utalnék, ami kremlinológia a javából. Csak egyet tudok 
érteni Kramer professzorral abban, hogy Magyarország szomszédainak magyarellenes magatartá-
sa 1956 októberében nem volt számottevően lényeges a szovjet vezetés számára. Annál nélkülöz-
hetetlenebb volt azonban Kádár János és egyes magyar kommunisták számára, mert segített nekik 
hátat fordítani Nagy Imrének. Valószínűnek tűnik, hogy amikor Kádár a szovjetek oldalára állt, 
nemcsak a magyarországi kommunizmust akarta megmenteni, hanem elejét akarta venni az or-
szág román és csehszlovák megszállásának is. E tekintetben a helyzet kísértetiesen hasonlít 1944 
márciusára, amikor Horthy Miklós kormányzó beleegyezett az ország német megszállásába, 
részben azért, hogy elkerülje a horvát, román és szlovák katonai megszállást. Az a tény, hogy 
mind 1944-ben, mind 1956-ban az említett országok hivatalosan Magyarország szövetségesei 
voltak, mutatja, hogy a kis közép- és kelet-európai országok újból és újból milyen abszurd hely-
zetekbe keverednek a történelem során. 

A szekció kitűnő előadásai azt mutatják, hogy sok levéltári forrás áll a lengyel és magyar Ok-
tóber eseményei iránt érdeklődők rendelkezésére. Türelmes kutatással jelentős eredményeket 
lehet felmutatni. Mégis, az előadások eredményeinek ismeretében az is látszik, hogy nem könnyű 
választ találni arra a kérdésre, hogy 1956 októberének történelmi napjaiban a két ország miért 
lépett annyira eltérő útra. 

(Az összefoglalást készítette Deák István) 




