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vÀlt, hogy minden lÀtszÂlagos hasonlÂsÀguk
ellen¢re mennyire nem egyformÀk, ¢s hogy
mennyi minden sürüs´dik ´ssze benn¡k.
Nem csek¢ly bÀtorsÀg kell ahhoz, hogy valaki
lemondjon a dolgok manapsÀg oly igen di-
vatos ¢kÁtget¢s¢rûl-cifrÀzgatÀsÀrÂl, szinte ma-
gÀrÂl a k¡lszÁni f¢nyekrûl, hogy cser¢be be-
l¡lrûl bocsÀthasson ki sugarakat. ögy is
mondhatnÀm, ezek a mes¢k egyetlen f¢nylû
meggymagbÂl sz¡lettek, bÀr mindegyik na-
gyon hatÀrozottan meg van faragva. °s hÀt
melyik¡nk nem lett magbÂl? Ezt egy nûn¢l
jobban aligha ¢rezheti bÀrki. Csak rem¢lni
merem, hogy ez az ¢letmag, amelyik boltnak
ÀlcÀzott arcokkal van teli, m¢g messze nem
tart a v¢gkiÀrusÁtÀsnÀl.

Halasi ZoltÀn

VIRçG HELYETT

Az 1956-os magyar forradalom lengyel
dokumentumai
¹sszeÀllÁtotta, fordÁtotta ¢s a bevezetû tanulmÀnyt
Árta Tischler JÀnos
1956-os Int¢zetäWindsor, 1996. 248 oldal, 650 Ft

Annak, hogy a magyar forradalom hosszÃ
¢vekkel 1956 utÀn meglepûen elevenen ¢lt a
lengyel n¢p eml¢kezet¢ben, sz¢p szÀmmal
voltak ä jÂ ¢rtelemben vett ä haszon¢lvezûi.
Azokra a magyar fiatalokra gondolok, akik
Sepsi Csombor MÀrton nyomdokain jÀrva
LengyelorszÀgban szerezhett¢k vissza 1956
ûsz¢nek utcÀin, terein ¢s sÁrjain tÀmadt ¢s
1957 tavaszÀtÂl mÂdszeres c¢ltudatossÀggal
rombolt nemzeti ´nbecs¡l¢s¡ket. E felejt¢sre
k¢nyszerÁtû folyamat ellensÃlyak¢nt kiben-
kiben a lengyelorszÀgi ¢lm¢nyek vetett¢k
meg azt az erk´lcsi ¢s szellemi alapot, ame-
lyen eg¢szs¢ges szem¢lyis¢g ¢s egy¢nis¢g
¢pÁthetû. LengyelorszÀg 1960-as ¢vekbeli
magyar vÀndorait ä ´sszefoglalÂ n¢ven ä au-
tÂstopos nemzed¢knek is szokÀs nevezni. Ar-
rÂl, hogy mit jelentett szÀmÀra a szabadnak
lÀtott, szÂkimondÂ, a k´zelmÃlt t´rt¢nelmi
t¢nyeit is eml¢kezet¢ben ûrzû, a hivatalostÂl
elt¢rû mÂdon ¢rt¢kelû ¢s a csalÀdon bel¡l az
utÂdokra hagyomÀnyozÂ lengyel tÀrsadalom,
mÀr sokat Ártak. A lengyel film ¢s irodalom

hazai befogadÀsa ¢s hatÀsa, a wroc−awi ¢s var-
sÂi dzsesszfesztivÀlok, a lengyel szÁnhÀz vonz-
ereje a hagyomÀnyos barÀtsÀgot ig¢nyes szel-
lemi szintre emelte. Ezt az a puszta t¢ny is
tanÃsÁthatja, hogy az autÂstopos nemzed¢k
tagjai t´megest¡l tanultak meg ¢s tudnak ma
is lengyel¡l.

A lengyelek magyarsÀgk¢p¢be nem csu-
pÀn az aranycsapat tablÂja f¢rt bele. Nagy
Imre, Mal¢ter PÀl ¢s Mindszenty JÂzsef nev¢t
egyforma tisztelettel ejtette ki a teherautÂso-
fûr, az ûrnaszÀd szolgÀlati szabÀlyzatot meg-
szegû, mert idegeneket a hajÂjÀn megvend¢-
gelû parancsnoka, a luxuskocsiba betess¢kelû
Ãrvezetû, aki PolaÄski filmj¢nek jachttulajdo-
nosÀra eml¢keztetett, az ¢jszakai villamos ka-
lauza, aki mintha egy Marek H−asko-elbesz¢-
l¢sbûl toppant volna el¢nk, vagy alkalmi hÀ-
zigazdÀnk, akirûl kider¡lt, hogy a vÀrosi
pÀrtbizottsÀg titkÀra. Az 1956-os magyar for-
radalom megÁt¢l¢s¢ben ¢s ezzel egy¡tt a ma-
gyar n¢p irÀnti tisztelet kinyilvÀnÁtÀsÀban
szinte megbonthatatlan nemzeti egys¢g ural-
kodott az 1960-as ¢vek mind nagyobb erk´l-
csi, politikai ¢s gazdasÀgi vÀlsÀggal k¡szk´dû
LengyelorszÀgÀban.

A kezdû autÂstoposok hagyomÀnyosan
k´telezû Ãtvonala ¢szaknak, KrakkÂbÂl Var-
sÂn Àt GdaÄskba vezetett, a visszaÃt Pozna-
Äon, Cz¨stochowÀn Àt Zakopan¢ba. A legna-
gyobb megindultsÀgot az egy¢bk¢nt poroszo-
san fegyelmezett poznaÄiakon fedezhett¡k
fel, miutÀn megtudtÀk, hogy magyarok va-
gyunk. Erre pedig rÀj´hettek, mert alkalmi
rajzpapÁrra satÁrozott magyar zÀszlÂcskÀval
intett¡k le a kocsikat ä ugyanolyan hatÀso-
san, mint tÀrcsÀjukkal a rendûr´k. A pozna-
Äiak szÀmÀra term¢szetes volt, hogy Buda-
pestet testv¢rvÀrosuknak tekints¢k ä az 1956-
os esem¢nyek okÀn. MagÀtÂl ¢rtetûdû volt az
is, hogy, mihelyt lehetett, a magyar '56 gye-
rekhûs¢rûl, a kÀdÀri megtorlÀsnak Àldozatul
esett Mansfeld P¢terrûl utcÀt nevezzenek el.
Mansfeld P¢ter ¢letkorÀt tekintve bÀtyja le-
hetett volna a jÃnius 28-i poznaÄi munkÀs-
felkel¢s gyermekÀldozatÀnak, a tizenhÀrom
¢vesen agyonlûtt Romek Strza−kowskinak.
T́ rt¢nelmi jelk¢p, hogy a Mansfeld P¢ter ut-
ca a Romek Strza−kowski utcÀbÂl nyÁlik.

E rendhagyÂ t´rt¢nelmi tanulmÀnyi ki-
rÀndulÀsok nemcsak azt tudatosÁtottÀk nem-
zed¢k¡nkben, hogy a lengyelek t¡ntetû ro-
konszenvvel viseltetnek az 1956 ûsz¢n felkelt



magyar n¢p irÀnt, hanem azt is, hogy 1939
ûsz¢n mind a Teleki-kormÀny, mind a ma-
gyar tÀrsadalom tev¢keny egy¡tt¢rz¢st tanÃ-
sÁtott a Hitler ¢s SztÀlin katonai sz´vets¢ge
Àltal ´sszeroppantott LengyelorszÀg ¢s f´l-
d´nfutÂvÀ tett n¢pe irÀnt. E szolidaritÀst,
amelyrûl idehaza akkor m¢g alig hallottunk,
hosszÃ idûbe tellett, mÁg a hely¢re tett¡k...
Annak tudatosulÀsÀra, hogy az '56-os k´l-
cs´n´s lengyelämagyar rokonszenvnek a v¢r-
adÀson kÁv¡l mi volt a valÂsÀgos tartalma,
m¢g t´bbet, csaknem hÀrom ¢s f¢l ¢vtizedet
kellett vÀrni. A kedvezû t´rt¢nelmi fordula-
ton ¢s e k¢rd¢s kutatÀsÀt is szÁv¡gy¢nek tartÂ
'56-os Int¢zet megalakÁtÀsÀn kÁv¡l egy fiatal
t´rt¢n¢sz lelkesed¢sen, ¢rzelmi azonosulÀ-
son tÃli konok, mindennapi aprÂmunkÀjÀra
volt sz¡ks¢g ahhoz, hogy a rosszindulatÃ el-
hallgatÀs, a trehÀnysÀggal tÀplÀlt n¢masÀg
¢vtizedei m¢ly¢n heverû igazsÀgkagylÂcs-
kÀk felszÁnre ker¡ljenek ¢s besz¢desen meg-
nyÁljanak.

Tischler JÀnosrÂl van szÂ, aki a Lengyel
K¡l¡gyminiszt¢rium Lev¢ltÀrÀbÂl, a Lengyel
Bel¡gyminiszt¢rium K´zponti Lev¢ltÀrÀbÂl,
a Lengyel K´zponti Katonai Lev¢ltÀrbÂl, a
Lengyel Egyes¡lt MunkÀspÀrt iratanyagÀt is
ûrzû öjkori Iratok Lev¢ltÀrÀbÂl, egyhÀzi irat-
tÀrakbÂl, a Lengyel RÀdiÂ archÁvumÀbÂl t´bb
mint harmincezer oldal, '56-ra vonatkozÂ
iratot kutatott f´l. Tudta azt is, hogy versenyt
kell futnia az idûvel, ha nem akarja, hogy a
magyar esem¢nyek befolyÀsos tanÃi mindazt,
amit lÀttak, hallottak, kezdem¢nyeztek vagy
v¢grehajtottak, magukkal vigy¢k a sÁrba. A
szÂbeli eml¢kez¢sre, vallomÀst¢telre ´szt´k¢-
lû vÀllalkozÀsÀnak eredm¢nyek¢ppen hÀ-
romszÀz ÂrÀnyi besz¢lget¢st vett hangszalag-
ra. Olyan fontos szem¢lyis¢gekkel, mint az
azÂta elhunyt Jerzy Albrechttel, a K´zponti
BizottsÀg titkÀrÀval, az idûk´zben szint¢n
meghalt Stefan J¨drychowskival, a Politikai
BizottsÀg tagjÀval, Walery Namiotkiewiczcsel,
Gomu−ka titkÀrÀval, Artur Starewiczcsel, a
K´zponti BizottsÀg mellett mük´dû SajtÂiro-
da vezetûj¢vel ¢s nem utolsÂsorban Adam
Willman egykori budapesti lengyel nagyk´-
vettel. Tischler JÀnos a lengyel tÀrsadalom
minden tagjÀt f´lkereste, aki sajtÂban k´zz¢-
tett felhÁvÀsÀra valamilyen adal¢kkal szolgÀl-
ni tudott az 1956-os magyarälengyel kapcso-
latokra vonatkozÂan.

A tÀvirati irodÀk k¡lhoni tudÂsÁtÂit nagy
erk´lcsi elismer¢s illeti meg az¢rt, ha vala-
mely fontos esem¢nyrûl elsûk¢nt adnak hÁrt
a nagyvilÀgnak. HasonlÂ sÃlyÃ elismer¢s a
mÃlt esem¢nyeinek kutatÂit is megillethetn¢.
Mindenesetre Tischler JÀnos immÀron Ãgy
ker¡l be a magyarälengyel kapcsolatok kuta-
tÀsÀnak, egyÀltalÀn a magyar t´rt¢netÁrÀs t´r-
t¢net¢be, mint aki feltÀrta, ´sszeÀllÁtotta,
jegyzetekkel ellÀtta ¢s kiadta AZ 1956-OS
MAGYAR FORRADALOM LENGYEL DOKUMENTU-
MAI-t, elûbb 1995-ben LengyelorszÀgban,
majd 1996-ban MagyarorszÀgon.

Tischler JÀnos az 1956 ûsz¢n egymÀsba
¢kelûdû magyarälengyel t´rt¢nelem minden
fontos k¢rd¢s¢re kit¢rû bevezetû tanul-
mÀnnyal ellÀtott dokumentumk´tete r¢szben
Budapestrûl, a Lengyel Nagyk´vets¢g ¢p¡le-
t¢bûl, r¢szben VarsÂbÂl, a K´zponti BizottsÀg
sz¢khÀzÀbÂl, az Ãn. Feh¢r HÀzbÂl kÁs¢ri fi-
gyelemmel a magyar forradalom esem¢nyeit,
Nagy Imre egymÀst k´vetû kormÀnyainak
megalakulÀsÀt, a KÀdÀr JÀnos vezette mosz-
kovita ellenforradalom elsû hÂnapjait, az '56-
os forradalom ¢s a magyar n¢p tisztess¢g¢-
nek megûrz¢s¢¢rt is mÀrtÁrhalÀlt vÀllalÂ mi-
nisztereln´k ¢s tÀrsai kiv¢gz¢se Àltal keltett
lengyelorszÀgi visszhangot.

A fentebb jelzettekbûl k´vetkezûen a len-
gyel nagyk´vet budapesti ÁrÂasztalÀra ´mlû
hÁrek kirajzoljÀk eg¢sz MagyarorszÀgot, s a
lengyel fels¢gter¡letnek szÀmÁtÂ ¢p¡let, ame-
lyet hosszÃ napokon kereszt¡l Àthat a fegy-
verropogÀs, s plafonjÀba valÂsÀgos g¢ppus-
kasorozat is csapÂdik, jelk¢pes foglalata Bu-
dapestnek. Az, hogy ez elmondhatÂ, egyben
Adam Willman nagyk´vet m¢ltatÀsa is, aki
szÁve m¢ly¢n a magyar forradalommal ¢s an-
nak hûseivel szolidÀris, tisztess¢ges ember, de
emellett LengyelorszÀg ¢rdekeit az adott po-
litikai helyzetben szem elûtt tartÂ jÂ diploma-
ta volt. 1955-ben ker¡lt budapesti ÀllomÀshe-
ly¢re. A lengyel k¡l¡gyminiszt¢rium ä ellen-
t¢tben a rÀkosista tÀrsminiszt¢riummal ä az
´tvenes ¢vekben is ¡gyelt arra, hogy ne csu-
pÀn megbÁzhatÂ pÀrttahÂkkal k¢pviseltesse
magÀt ¢s orszÀgÀt.

A k´tetet Tischler JÀnos a dokumentumok
jelleg¢bûl k´vetkezûen n¢gy r¢szre tagolta.
Az elsû ä sajÀt szavaival ´sszefoglalva: àA Len-
gyel N¢pk´ztÀrsasÀg budapesti nagyk´vets¢g¢nek a
lengyel k¡l¡gyminiszt¢riumba k¡ld´tt rejtjelezett
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tÀviratai, ¢s a lengyel k´zpont Àltal a budapesti
lengyel nagyk´vets¢ghez int¢zett k´vetutasÁtÀsok.Ê
Idûkerete: 1956 oktÂbereädecembere.

A mÀsodik r¢sz a Lengyel Egyes¡lt Mun-
kÀspÀrt Politikai BizottsÀga ¡l¢seinek a ma-
gyar esem¢nyekre vonatkozÂ jegyzûk´nyveit
¢s a hozzÀjuk csatolt f¡ggel¢keket tartalmaz-
za. Ezek azt mutatjÀk be, hogy a magyar '56-
tal ¢s k´vetkezm¢nyeivel kapcsolatban mi-
lyen politikÀt folytatott Gomu−ka ¢s a lengyel
pÀrtvezet¢s.

A harmadik r¢sz dokumentumai l¢nyeg¢-
ben hangulatjelent¢sek, amelyek arrÂl szÂl-
nak, hogy a lengyelek ä bele¢rtve a katonÀkat
¢s a pÀrttagokat is ä mik¢nt v¢lekedtek a ma-
gyar forradalomrÂl, hogyan fogadtÀk a mÀ-
sodik szovjet intervenciÂ, majd Nagy Imre ¢s
tÀrsai elrablÀsÀnak hÁr¢t.

A negyedik r¢sz azt a felhÀborodÀssal ve-
gyes megrend¡l¢st tÀrja el¢nk, amelyet Nagy
Imre ¢s sorstÀrsai kiv¢gz¢s¢nek hÁre a len-
gyel tÀrsadalombÂl kivÀltott. °rv¢nyes ez a
kezdet kezdet¢n Gomu−kÀra is, aki, amikor
telefonon tÀj¢koztattÀk az akasztÀsokrÂl, ÀllÁ-
tÂlag d¡hrohamot kapott. ValÂszÁnüleg ¢rez-
te, hogy az oktÂber 19. ¢s 21. k´z´tt tartott
8. k´zponti bizottsÀgi pl¢numon bek´vetke-
zett vÀltozÀsok balszerencs¢s k´vetkezm¢nye-
k¢nt û is Nagy Imre sorsÀra juthatott volna.
(Ennek lehetûs¢g¢t ä mint a k´tetben k´zz¢-
tett hangulatjelent¢sekbûl kider¡l ä a lengyel
tÀrsadalom k¡l´nb´zû r¢tegeinek k¢pviselûi
se zÀrtÀk ki.)

Az oktÂber 22-tûl a budapesti lengyel
nagyk´vets¢grûl rendszeresen k¡ld´tt rejtjel-
tÀviratok fontosabbjait Gomu−ka szem¢lyesen
n¢zte Àt ¢s ¢rt¢kelte. A nagyk´veti jelen-
t¢seket oktÂber 26-tÂl esetenk¢nt kieg¢szÁtet-
t¢k az aznap az elsû v´r´skeresztes rep¡lû-
g¢ppel Budapestre ¢rkezett Roman Kornec-
ki ¢s Marian Bielicki hÁradÀsai, beszÀmolÂi.
Az elûbbi a Trybuna Ludu k¡l´ntudÂsÁtÂja, az
utÂbbi a Lengyel RÀdiÂ munkatÀrsa volt. A
hÂnap v¢g¢n t´bb lengyel ÃjsÀgÁrÂ j´tt ado-
mÀnyokat ¢s gyÂgyszert szÀllÁtÂ g¢peken Ma-
gyarorszÀgra: Hanna Adamiecka a Magyar If-
jÃsÀgnak megfelelû Sztandar M−odychet k¢pvi-
selte, Leszek Ko−odziejczyk a hangv¢tel¢ben
a Magyar Nemzetre eml¢keztetû ÷ycie Warszawy
munkatÀrsa volt, Zygmunt Rzezuchowskit az
Interpress sajtÂ¡gyn´ks¢g, Stanis−aw G−abiÄ-
skit a Lengyel TÀvirati Iroda, Bogus−aw
Reichhartot a MunkÀs HÁr¡gyn´ks¢g, Wik-

tor Woroszylskit a Nowa Kultura cÁmü kultu-
rÀlis hetilap k¡ldte MagyarorszÀgra. ýk Bie-
lickivel egy¡tt november 11-ig maradtak Bu-
dapesten, ekkor valamennyi¡ket kiutasÁtot-
tÀk MagyarorszÀgrÂl, mivel a t´rt¢ntekrûl va-
lÂsÀghüen ¢s nem a KÀdÀr-kormÀny szÀja Áze
szerint tÀj¢koztattÀk a lengyel k´zv¢lem¢nyt.
Kommunistak¢nt ¢rkeztek MagyarorszÀgra,
ker¡lû Ãton, BelgrÀdon Àt ä a magyar forra-
dalom ¢s Nagy Imre hÁvek¢nt t¢rtek vissza
VarsÂba. Az û becs¡letesen elk´telezett, a
cserbenhagyottak drÀmÀjÀt bemutatÂ ÁrÀsaik-
nak, riportjaiknak, rÀdiÂbesz¢lget¢seiknek,
elûadÀsaiknak k´sz´nhetû, hogy a lengyel
tÀrsadalom elûtt egy pillanatra se lehetett be-
feketÁteni a t´rt¢nelem nagyvilÀgot megren-
getû magyar napjainak eml¢k¢t.

Hogy a lengyel tudÂsÁtÂk milyen szellem-
ben tÀj¢koztattÀk a lengyel k´zv¢lem¢nyt a
november 4-e utÀni magyarorszÀgi esem¢-
nyekrûl, arra p¢ldak¢nt id¢zhetj¡k Marian
Bielickinek november 8-Àn, tehÀt egy nap-
pal azutÀn, hogy KÀdÀr Budapestre ¢rke-
zett, a Lengyel RÀdiÂnak leadott tudÂsÁtÀsÀt,
amelyet Willman nagyk´vet is alÀÁrt: àBuda-
pest lem¢szÀrlÀsa tart. A vÀrosk´zpontban, a leg-
sÃlyosabb harcok helyszÁnein voltam. A fûÃtvonala-
kat sz¢tzÃzta a szovjet t¡z¢rs¢g pusztÁtÂ t¡ze. A
hÀzak lÀngokban Àllnak. Holttestek az utcÀkon.
LÀttam, amint hÀrom t¡z¢rs¢gi l´ved¢k sz¢trombolt
egy ¢gû hÀzat, amelybûl ¢ppen csak kimenek¡ltek az
emberek.

A VII. ker¡letben a mell¢kutcÀk t´bbs¢ge a v¢-
dûk kez¢n. Egy harckocsit, amely este benyomult egy
ilyen utcÀba, harck¢ptelenn¢ tettek.

Folynak a harcok a munkÀsk¡lvÀrosokban is.
AktÁvan harcolnak a kommunistÀk. A lakossÀg tel-
jes eg¢sz¢ben tÀmogatja a v¢dûket. Veres¢g eset¢n
sztrÀjkot helyeznek kilÀtÀsba.

A vÀrosban alkalmazott terror fokozza a gyül´-
letet.

A kÂrhÀzakban zsÃfoltsÀg. Neh¢zs¢gek a gyÂgy-
szerellÀtÀsban. Az ¢lelmiszerhiÀny nagyon sÃlyos,
jÂllehet a parasztok ¢let¡k kockÀztatÀsÀval igyekez-
nek term¢keiket eljuttatni Budapestre.

A vÀrosban meggyilkoltak szÀma t´bb mint
5000, a sebes¡ltek¢ 50 000. Fûk¢nt civilek. A KÀ-
dÀr-csoport egyetlen felhÁvÀsa sem talÀl tÀmogatÀs-
ra. Budapest ¢hhalÀlra Át¢l¢se nem jelenti a Ma-
gyarorszÀg szabadsÀgÀ¢rt folytatott harc v¢g¢t.

AdjÀk Àt mÀs szerkesztûs¢geknek.
SegÁtsenek a magyaroknak a szabadsÀguk¢rt vÁ-

vott igazsÀgos harcukban.Ê



Az ilyen szellemü ¢s tartalmÃ tudÂsÁtÀsok
a lengyelekben automatikusan az 1944-es
varsÂi felkel¢st jelenÁtett¢k meg, s az akkori
hitlerista brutalitÀst azonosÁtottÀk a sztÀlinista
kÁm¢letlens¢gü szovjet hadsereg dicstelen
magyarorszÀgi akciÂival. KÁnÀlkozÂ volt az is,
hogy a felkelt VarsÂt ¢s Budapestet cserben-
hagyÂ nyugati vilÀg 1944-es ¢s 1956-os bü-
n´sen k´z´ny´s magatartÀsa k´z¢ egyenlû-
s¢gjel ker¡lj´n.

A legismertebb beszÀmolÂ Wiktor Wo-
roszylski BUDAPESTI NAPLñ 1956 cÁmü müve.
Ennek utolsÂ r¢sz¢t 1956 december¢ben a
cenzÃra mÀr nem engedte k´zz¢tenni. Azt
azonban nem tudta megakadÀlyozni, hogy a
szerzû ä egy¢bk¢nt a t´bbi Budapestet meg-
jÀrt lengyel ÃjsÀgÁrÂval egy¡tt ä amolyan
vÀndorelûadÂk¢nt hÂnapokon Àt ne ossza
meg magyarorszÀgi ¢lm¢nyeit nagy szÀmban
´sszegyült hallgatÂsÀgÀval.

1956. oktÂber 28-Àn az ÃjsÀgÁrÂknÀl fon-
tosabb szem¢lyek ¢rkeztek LengyelorszÀgbÂl
Budapestre. Gomu−kÀ¢k, a helyzet komolysÀ-
gÀt m¢rlegelve, helyzetfelm¢rû lÀtogatÀsra
k¡ldt¢k Marian Naszkowski k¡l¡gyminisz-
ter-helyettest ¢s Artur Starewiczet, a K´zpon-
ti BizottsÀg pÂttagjÀt. C¢ljuk az volt, hogy rÀ-
bÁrjÀk àNagy Imr¢t ¢s KÀdÀr JÀnost a vÀltozÀsok
adott szinten t´rt¢nû lezÀrÀsÀraÊ, s egyÃttal el-
Át¢lj¢k Gerût az¢rt, mert àa k´zrend helyreÀllÁ-
tÀsa c¢ljÀbÂlÊ segÁts¢g¡l hÁvta a szovjet csapa-
tokat.

A LEMP KB oktÂber 28-i ¡l¢s¢n tÀmoga-
tÀsÀrÂl biztosÁtotta az aznap megalakult Nagy
Imre-kormÀnyt ¢s programjÀt. Ez azt jelenti,
hogy Gomu−ka sz´vets¢ges¢nek tekintette az
addig bizonyos vonalakban hozzÀ hasonlÂ
sorsÃ magyar Àllamfût. Naszkowski ¢s Stare-
wicz k¢t alkalommal is talÀlkoztak Nagy Im-
r¢vel ¢s KÀdÀrral, s mÀr oktÂber 30-Àn,
vissza¢rkez¢s¡k napjÀn beszÀmoltak magyar-
orszÀgi tapasztalataikrÂl a Politikai BizottsÀg
¡l¢s¢nek. AlÀhÃztÀk azt, hogy àa szovjet csapa-
tok budapesti kivonulÀsa utÀn megkezdûdhet a
Nagy Imre-kormÀny programjÀnak megvalÂsÁtÀsaÊ.

Igaz, hogy Gomu−kÀt megriasztotta Nagy
Imre bejelent¢se, miszerint MagyarorszÀg ki-
l¢p a VarsÂi Szerzûd¢sbûl, kinyilvÀnÁtja az or-
szÀg semlegess¢g¢t, s annak garantÀlÀsa c¢l-
jÀbÂl a n¢gy nagyhatalomhoz fordul. A len-
gyel elsû titkÀr legfûbb c¢lja a felforrÂsodott
¢s a magyarok¢hoz hasonlÂ rem¢nyeket tÀp-

lÀlÂ lengyel tÀrsadalom lecsillapÁtÀsa volt. An-
nak ellen¢re, hogy Nagy Imre l¢p¢seit Go-
mu−ka a magyar p¢ldÀra fog¢kony lengyelek-
re n¢zve vesz¢lyesnek Át¢lte, egyetlen volt a
szocialista tÀbor vezetûi k´z¡l, aki november
1-j¢n fenntartÀssal ¢lt a Hruscsov¢k Àltal tÀ-
j¢koztatÀsul Bresztben bejelentett interven-
ciÂval szemben. A lengyel vezetûk november
4-¢n k´zz¢tett nyilatkozatukban orszÀg-vilÀg
elûtt is kifejez¢sre juttattÀk, hogy az inter-
venciÂ nem jelentheti a magyar belpoliti-
kai k¢rd¢sek t¢nyleges megoldÀsÀt. Az is
igaz, ugyanakkor utasÁtottÀk a lengyel ENSZ-
nagyk´vetet, hogy az Egyes¡lt çllamok k¡l-
d´tt¢nek a szovjet fegyveres beavatkozÀst el-
Át¢lû hatÀrozata ellen szavazzon. Amikor Mi-
cha−owski ENSZ-nagyk´vet a szovjeteket ¢s a
KÀdÀr-kormÀnyt tÀmogatÂ szavazÀsÀrÂl a
lengyel tÀrsadalom tudomÀst szerzett, befo-
lyÀsos lengyel ¢rtelmis¢giek Adam Rapacki
k¡l¡gyminiszter azonnali lemondÀsÀt k´ve-
telt¢k.

HozzÀ kell tenn¡nk, ameddig lehetett,
Gomu−ka halogatta, hogy a KÀdÀr-kor-
mÀnnyal szorosabb kapcsolatra l¢pjen, s
rendre elhÀrÁtotta annak k´zeled¢si kÁs¢rle-
teit. A lengyel f¢l egyelûre csak a KÀdÀr-kor-
mÀny kereskedelmi miniszter¢vel Àllt szÂba,
mivel a LEMP K´zponti BizottsÀga szÀzmilliÂ
z−oty ¢rt¢kü Àruseg¢lyt szavazott meg Ma-
gyarorszÀgnak. Ezt mielûbb le akarta szÀllÁta-
ni. KÀdÀr¢k a sztrÀjkolÂ bÀnyÀszok miatt el-
sûsorban a sz¢nszÀllÁtmÀnyokat s¡rgett¢k.

A lengyel tÀrsadalom oktÂber 26. ¢s no-
vember 19. k´z´tt MagyarorszÀgra juttatott
adomÀnya ¢rt¢kben meghaladta a k¢tmilliÂ
USD-t. Ez k¢tszerese volt annak, mint amit
ugyanebben az idûben MagyarorszÀg ado-
mÀnyk¢nt az eg¢sz vilÀgtÂl kapott. Gomu−kÀ-
¢kat Nagy Imr¢¢k hitszegû elrablÀsa is m¢r-
hetetlen¡l felhÀborÁtotta. December elej¢n
mÂdot talÀltak KÀdÀr sarokba szorÁtÀsÀra.
MarosÀn Gy´rgy a rÀ jellemzû primitÁv har-
sÀnysÀggal interjÃt adott a Francia Kommu-
nista PÀrt hÁrhedt napilapjÀnak, a l' Humani-
t¢nek, amelyben lesz´gezte, hogy az imperia-
listÀk a szocialista tÀbor k¢t leggyeng¢bb
lÀncszem¢re, LengyelorszÀgra ¢s Magyaror-
szÀgra csaptak le. Ezt a lengyel f¢l tudatosan
Ãgy ¢rtelmezte, hogy MarosÀn szerint Go-
mu−kÀt az imperialistÀk juttattÀk hatalomra.
A k´vetkezm¢ny az volt, hogy Willman nagy-
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k´vet december 3-Àn felhÀborodottan tilta-
kozott KÀdÀrnÀl, aki hosszasan mentegetû-
z´tt, mondvÀn: àMarosÀn nem mindig gondolja
v¢gig teljes eg¢sz¢ben sajÀt megfogalmazÀsait.Ê

AlÀhÃzandÂ, hogy a cenzÃra szigorodÀsa,
Gomu−ka belpolitikai irÀnyvonalÀnak lassÃ
bolsevizÀlÂdÀsa ellen¢re a szocialista tÀbor-
ban egyed¡l LengyelorszÀg zÀrkÂzott el a FE-
H°R K¹NYV cÁmen k´zz¢tett hazugsÀggyüjte-
m¢ny kiadÀsa ¢s a kÀdÀrista k¡l¡gyminiszt¢-
rium Àltal rendezett propagandisztikus '56-
os fotÂkiÀllÁtÀs bemutatÀsa elûl. Az utÂbbit
egy¢bk¢nt a LEMP K´zponti BizottsÀgÀnak
illet¢kes szakemberei k¡l´n´sen primitÁvnek,
egyenesen bÀrgyÃnak talÀltÀk.

Gomu−ka mÀsf¢l ¢ven Àt elodÀzta azt,
hogy lÀtogatÀst tegyen KÀdÀr MagyarorszÀ-
gÀn. 1958 mÀjusÀban bek´vetkezett hivatalos
budapesti ÃtjÀt szÂfiai ¢s bukaresti lÀtogatÀsai
k´z¢ iktatott kit¢rûnek t¡ntette f´l, Ágy m¢r-
s¢kelve annak jelentûs¢g¢t. Meg¢rkez¢se
elûtt azt is kik´t´tte, hogy budapesti tartÂz-
kodÀsa idej¢n nem folyhat per Nagy Imre el-
len. KÀdÀr erre Ág¢retet tett. Ma mÀr tudjuk,
hogy becsapta vend¢g¢t.

Gomu−ka volt az egyetlen a keleti t´mb
politikusai k´z¡l, aki, amennyire tûle tellett,
k´zbenjÀrt Nagy Imre megment¢se ¢rdek¢-
ben HruscsovnÀl. Tudta, hogy e k¢rd¢sben
valÂjÀban a szovjet Àllamfû az illet¢kes.
Egyetlen gyenge adulappal hozakodhatott
csak elû; azzal az ¢rvvel, hogy Nagy Imre ki-
v¢gz¢se felm¢rhetetlen kÀrokat okoz a nem-
zetk´zi munkÀsmozgalomnak. Mi¢rt vÀllalta
ezt az eleve kilÀtÀstalan k´zbenjÀrÀst? TalÀn
´ntudatlan hÀlÀt ¢rzett az oktÂber 23-Àn ki-
robbant magyar forradalom irÀnt, hiszen a
vÀratlanul nagyobb gondok el¢ n¢zû szovjet
pÀrtvezetûk elsûsorban a magyar esem¢nyek
miatt t´rûdtek bele abba, hogy az akaratuk
ellen¢re elsû titkÀrrÀ, a lengyel Àllam vezetû-
j¢v¢ avanzsÀlt Gomu−ka v¢glegesen a poszt-
jÀn maradjon.

A Nagy Imre kiv¢gz¢s¢t k´vetû lengyel-
orszÀgi hivatalos csendet Gomu−ka csak ti-
zenk¢t nap mÃlva t´rte meg. Igaz, akkor
àfegyelmezett pÀrtkatonak¢ntÊ hirdette a
GdaÄski HajÂgyÀrban tartott besz¢d¢ben,
hogy àNagy Imre, aki revizionista volt, az ellen-
forradalom erûs´dû hullÀma, a n¢phatalommal
szemben ellens¢ges erûk nyomÀsÀra l¢p¢srûl l¢p¢sre
haladt az ellenforrdalom elûtti kapitulÀciÂ fel¢, tel-

jesÁtette annak k´vetel¢seit, elveszejtette a szocialista
rendszert MagyarorszÀgonÊ. E besz¢d elmondÀ-
sÀra azonban az az ´nv¢delmi reflex is k¢sz-
tethette, hogy olyan hÁrek kaptak lÀbra a
nemzetk´zi sajtÂban ¢s odahaza, miszerint
Nagy Imre kiv¢gz¢se elleni tiltakozÀsul le-
mondott posztjÀrÂl, illetve tiltakozÀsa miatt
arrÂl lemondani k¢nyszer¡lt. GdaÄski besz¢-
d¢t Hruscsov¢k ¢s KÀdÀr¢k egyarÀnt nagy
megel¢ged¢ssel fogadtÀk.

A lengyel tÀrsadalom nem osztozott ab-
ban, amit Gomu−ka ä a n¢pnek cÁmzett figyel-
meztet¢sk¢nt is ä a gdaÄski besz¢d¢be foglalt.
EurÂpa keleti t¢rs¢g¢ben LengyelorszÀgban,
Katowic¢ben eml¢keztek meg elûsz´r nyÁltan
Nagy Imr¢rûl ¢s mÀrtÁrtÀrsairÂl ä k¢t nappal
kiv¢gz¢s¡k utÀn, harmincegy ¢vvel az 1989-
ben bek´vetkezett politikai-tÀrsadalmi f´ld-
csuszamlÀs elûtt. A N¢psport 1958. jÃnius 20-
Àn kelt beszÀmolÂjÀbÂl tudjuk, hogy k¢t nap-
pal azelûtt, szerdÀn d¢lutÀn a Bp. Honv¢d
barÀtsÀgos m¢rkûz¢st jÀtszott a Ruch Chor-
zÂw labdarÃgÂcsapatÀval, s 3:1-re gyûz´tt. àA
k¢t csapat v¢gig nagy k¡zdelmet, vÀltozatos m¢rkû-
z¢st vÁvott egymÀssal. A jÀt¢kot a Honv¢d irÀnyÁ-
totta, de a hazaiak tÀmadÀsa mindig vesz¢lyt jelen-
tett. A gyûzelem kivÁvÀsÀban nagy r¢sze van Ma-
chosÀnak, aki mesterhÀrmast ¢rt elÊ ä olvashatÂ
a r´vid, szokvÀnyos krÂnikÀban. ArrÂl nem
szÂl a beszÀmolÂ, amirûl a K´zponti Bizott-
sÀg illet¢kes osztÀlyÀra ¢rkezett politikai han-
gulatjelent¢s: a katowicei stadion 15 000 n¢-
zûje a m¢rkûz¢s kezdete elûtt kik´vetelte,
hogy egyperces n¢ma vigyÀzzÀllÀssal tiszte-
legjenek a k¢t nappal azelûtt meggyilkolt ma-
gyar mÀrtÁrok eml¢ke elûtt. Ugyancsak han-
gulatjelent¢sekbûl tudhatÂ, hogy PoznaÄ
t´bb ipari ¡zem¢ben is egyperces csenddel
adÂztak a kiv¢gzettek eml¢k¢nek. A pÀrttag-
sÀg k´r¢ben bek´vetkezett erÂziÂrÂl, a poli-
tikailag elk´telezett egy¢n lelki drÀmÀjÀrÂl
¢s felszabadulÀsÀrÂl mindenn¢l t´bbet el-
mond az az 1958. jÃnius 20-Àn kelt lev¢l,
amelyet a K´zponti BizottsÀg kapott Bro-
nis−awa PiaseckÀtÂl, aki 1928 Âta tagja volt
a Lengyel IfjÃsÀg Kommunista Sz´vets¢g¢-
nek, majd a LengyelorszÀgi Kommunista
PÀrtnak. Az egysoros ¡zenet, amelyhez fel-
adÂja pÀrttagsÀgi k´nyv¢t ¢s magas kit¡n-
tet¢s¢t is csatolta, Ágy hangzott: àVirÀg helyett
Nagy Imre ¢s tÀrsai sÁrjÀra pÀrtk´nyvemet ¢s ki-
t¡ntet¢semet helyezem.Ê
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F¡ggel¢k

°rdekess¢gk¢nt k´z´lj¡k Drahos Lajosnak, a Magyar N¢p-
k´ztÀrsasÀg varsÂi nagyk´vet¢nek (tÀrgyunkhoz szigorÃan
nem tartozÂ) 1951. jÃlius 1-j¢n kelt szig. biz. jelent¢s¢t.
A nagyk´vet Àltal szem¢lyesen g¢pelt beszÀmolÂ helyesÁrÀsa
¢s sajÀtos k´zpontozÀsa nyilvÀn az ellens¢g f¢lrevezet¢s¢re
szolgÀlt, ha az a titkossÀ minûsÁt¢s ellen¢re vagy ¢ppen emi-
att hozzÀjutna az ¢p¡letes jelent¢shez (amely egy¢bk¢nt
n¢gy ¢s f¢l ¢vtized mÃltÀn posztmodern sz´vegk¢nt is ol-
vashatÂ). ä A jelent¢st betühÁven k´z´lj¡k.

1

MOL K¡l¡gyi Lev¢ltÀr Hess AndrÀs t¢r
LENGYELORSZçG T¡k
XIX-J-1-j 1. doboz 1/c 01277/1951
/jelzet/

KºLºGYMINISZTER SZIGORUAN
TITKOS

001277 szÀm. °RKEZETT: 1951 JUL 06
II. ¡gyosztÀly
A beadvÀny eredete: VarsÂ
A beadvÀny l szÀma: 79
/k¡lsû borÁtÂ/

Varso, 195i, juilius 1.
TÀrgy , bemutatkozo lÀtogatÀs

szig.biz. (79)          Bierut eln´kn¢l.      

Jelentem hogy junius 25, ik¢n 1 orakor fo-
gadott Bierut eln´k, A protokol szabÀjoknak
megfele´nek,zsaketben diszszÀzad el´tt, a
protokol f´n´k vezet¢s¢vel minden ceremo-
nia hibÀtlanul lett v¢grehajtva, aprototokol
f´n´k Bathol nagy mrgel¢ged¢s¢re ¢s e elis-
mer¢s¢re.

A magÀnkihalgatÀs a k¡l¡gy miniszter je-
lenl¢t¢bent´rt¢nt. Bonta elvtÀrs tolmÀcsolt.

Nagy ´r´m´mre szolgÀl mondotta Bierut
eln´k , a Magyar N¢pi demokrÀcia k´vet¢t
itt ¡dv´z´lhetem.

Volt mÀr ´n Lengyel orszÀgban?
Lengyel orszÀgban most vagyok el´sz´r,

vÀlaszoltam, Ellenben az eln´kurat , tudo-
mÀnyos munkÀjÀbol ismerem,¢s egy Magyar
mun kÀsnak a legnagyobb ´r´m hogy az el-
n´kuratszem¢jesn is meg ismerheti. Nagyon
megkapo az a hatalmas ¢pitkez¢s amit itt lÀ-
tok mongyottam. Naprol napra ¢szelhet´
hogy fogynak annak aromoknak szÀma ame-

jet a fasisztÀk okoztak. Ugy lÀtom hyogy az
¢pitkez¢s gyorsabban halad mint nÀlunk.

Az eredm¢nyek azt mutatjÀk ,mondotta
Bierut eln´k,hogy nagyon sz¢pek magyar or-
szÀgo is. K¡l´mbs¢gcsak az,hogy lengyelor-
szÀgban a pusztitÀsok sokkal nagyobak voltak
mint magyarorszÀgon ¢s nemcsak varsoban,
hanem mÀs lengyel nagy vÀrosokban ¢s fal-
vakban szint¢n nagy pusztitÀsok voltak. Igy
nek¡nk, mon dotta Berut eln´k, a vÀrosok
fel¢pit¢s¢vel egyid´ben kellett tervezni a gyÀ-
rak ¢pit¢s¢t, ugyan ekkor magyar orszÀgon
job ban rÀlehetett menni a gyÀrak ¢pit¢s¢re.

Mijen kilÀtÀsok vannak a term¢sre, k¢r-
dezte Bierut eln´k? A term¢s mondottam az
id¢n nagyon jonak mutatkozik. Vannak he-
jek ahol a buza 2 m¢terre is megn´t,eges he-
jeken, nem nagyon szÀmot tevû ter¡leteken,
az ess´ mÀr sok, az Àr viz is kÀrt okozott.

NÀlunk most keny¢r jegy van. De rem¢-
lem ez az ¢n v¢lem¢nyem, keny¢r jegyre nem
lesz sz¡ks¢g.

Bierut eln´k azt mondta hogy lengyelor-
szÀgbann az ipar meg n´vekegy¢s¢vel a vÀ-
rosok ipar telepek fogyasztÀsa megn´veke-
dett, ¢s a kisparaszti f´ldekenn a termel´k
nem tudjÀk jÀk kiel¢giteni a sz¡ks¢gletett.

NÀlunk mondottam m¢g a kulÀkok sok
szabotÀzs cselekm¢nyt k´vet el. Azt hiszem,
hogyha a sz´vetkezeti rendszer¡nk jobban
meg er´s´dik akkor a szabotÀlÀsok cs´kkeni
fognak.

Az lehet mondotta Birut eln´k, de ezzel
az osztÀlyharc nem sz¡nik meg amej el´l ki-
t¢rni nem lehet.

Most fojik a nagy per az ´sszeesk¡v´k el-
len, magyarorszÀgon, mondotam.

Igen mondotta Bierut eln´k, az egyhÀz
egy nagy nemzetk´zi szervezet, amej m¢g
igener´s. Es lengyel orszÀgban is a legna-
gyobb ellenf¢l.

Oda fordult Ksesefkihez,¢s azt mondta.
N¢ha eg¢szen jol j´n egy ijen per. AzutÀn RÀ-
kosi elvtÀrs hogyl¢te fel´l ¢rdekl´d´t.

A miRÀkosi elvtÀrsunk jol van, mondot-
tam. Sokat dolgozik. Igen, mondotta Bierut
eln´k, sok jo ¢s eredm¢nyes munka.

K¢rem ´nt adja   Àt ¡dv´zletemet RÀkosi
elvtÀrsnak. A disz ´rs¢g sorfala mellett,vonul-
tunk ki

Amikor haza ¢rt¡nk, a protokol f´n´kt´l
elbucsuztunk, azt mondtam elvtÀrsaimnak,
lÀtjÀk hogy megtiszteli a lengyeln¢p a ma-
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gyarn¢pet, nagyon jo munkÀt kell v¢gezn¡nk
hogyezt a megbecs¡l¢st tovÀbbra is ki¢rde-
melj¡ ¢s megtartsuk.

k¢zalÀÁrÀs
Drahos Lajos

Varsoi Magyar k´vet
Magyar K¡l¡gyminiszt¢riumnak
B u d a p e s t

2

oo1277/sz.biz./1951.pol. BemutatkozÂ
lÀtogatÀs

Bierut eln´kn¢l

DRAHOS LAJOS elvtÀrs
rk.k´vet ¢s megh.miniszter

VarsÂ
A/II/a
SZIGORUAN BIZALMAS

A mult futÀrpostÀval megkaptam K´vet Elv-
tÀrs jelent¢s¢t a bemutatÂ lÀtogatÀsokrÂl ¢s
megel¢ged¢ssel Àllapitom meg. hogy gyorsan
siker¡lt a kapcsolatokat a hivatalos lengyel
szervekkel felvenni.

K¢rem K´vet ElvtÀrsat, hogy a j´vûben a
lÀtogatÀsrokrÂl csak a l¢nyeget jelentse. Nem
kell, hogy szÂ szerint leirja a besz¢lget¢s tar-
talmÀt.

Budapest, 1951. julius 14.
/Farkas MihÀlyn¢/

osztÀlyvezetû

KovÀcs IstvÀn

MAGYAR HASZIDOK
CSELEKEDETEI

Szabolcsi Lajos: Magyar haszid t´rt¢netek
Engel Tevan IstvÀn rajzaival, Szabolcsi MiklÂs
utÂszavÀval
Makabi, 1996. 185 oldal, 800 Ft

Szabolcsi Lajos 1920-ban kezdte publikÀlni
haszid t´rt¢neteit. Ekkor mÀr ´t ¢ve, hogy
n¢vlegesen is Àtvette 1915-ben elhunyt apjÀ-
tÂl az Egyenlûs¢g cÁmü zsidÂ hetilap szerkesz-

t¢s¢t. Ez az orgÀnum alapÁtÀsÀtÂl kezdve, mÀr
Szabolcsi Miksa szerkeszt¢snek idej¢n is a li-
berÀlis ¢s haladÂ szellemü zsidÂk n¢zet¢t
k¢pviselte: vÀllalta az asszimilÀciÂt, ¢s a zsidÂ
vallÀsÃ, magyar ¢rzelmü embert ÀllÁtotta p¢l-
dak¢p¡l olvasÂi el¢. 1898-ban m¢g Ágy Ár az
apa, Szabolcsi Miksa az Egyenlûs¢g hasÀbjain
az ortodoxia sz¢lsûs¢geseinek, müvelts¢g- ¢s
haladÀsellenesnek tartott àchasszideusokÊ-rÂl:
àF¢lt¡nk, hogy LengyelorszÀg ¢s OroszorszÀg utÀn
itt is t¢rt hÂdÁt majd a legextr¢mebb irÀny, a chasz-
szidizmus, ami nÀlunk egyenlû volna az ´ngyilkos-
sÀggalÊ, hiszen a haszidok semmif¢le vilÀgi tu-
dÀst, k¢pzetts¢get nem türtek, csak csodarab-
bijaikban hittek. MindazonÀltal nem ajÀnlja
az ortodoxia hÁveinek, hogy kik´z´sÁts¢k a
haszidokat (akik egy¢bk¢nt nemes egyszerü-
s¢ggel gonosztevûknek titulÀltÀk a haladÂ
pÀrti zsidÂkat), hiszen àha magukra maradnak,
elz¡llenek, ha viszont a m¢rs¢kelt orthodoxokkal
maradnak, belevihetûk a haladÀsba ¢s magyaroso-
dÀsbaÊ. Harc folyt tehÀt a zsidÂk k´z´tt, s en-
nek ÀrÀt mindk¢t oldalon megfizett¢k. àMin-
den hÁvÀs, amely a haza ajkÀrÂl r´ppen, elsûsorban
hozzÀtok szÂl, magyar zsidÂkÊ ä buzdÁt a lap
1915-ben, ¢s hosszan k´zli a hadik´lcs´nt
jegyzett, no meg a hûsi halÀlt halt zsidÂk lis-
tÀjÀt, majd meghatÂ hÁrben szÀmol be arrÂl
a zsidÂ katonÀrÂl, aki test¢t magyar zÀszlÂba
burkolva esett el az elsû vilÀghÀborÃban.

A hÀborÃs veres¢g ¢s Trianon, fûleg pedig
az idû mÃlÀsa mÀs tÀvlatba helyezi a zsidÂk-
nak egymÀshoz ¢s a magyarokhoz valÂ viszo-
nyÀt. A haszid vilÀg jÂszerivel csak kuriÂzum
a ter¡let¢t vesztett, modernizÀlÂdÂ orszÀg-
ban, m¢g ha öjhely ¢s KÀllÂ, a k¢t fontosabb
haszid k´zpont MagyarorszÀgon marad is.
Szabolcsi Lajos mÀr megsz¢pÁtû mes¢kben
tudÂsÁt a kÀllÂi csodarabbi ¢let¢nek n¢hÀny
fordulatÀrÂl. Nem esik szÂ ellent¢trûl, orto-
doxiÀrÂl, tanulatlansÀgrÂl, a t´rt¢nelmi hÀt-
t¢r viszont hitelesnek tünik: II. JÂzsef, Szent-
marjay Ferenc, k¢t v¢rvÀd, a kÀllÂi, majd
csaknem szÀz ¢v mÃlva a tiszaeszlÀri. Azt,
hogy JichÀk Eizik Taub a Baal S¢m TÂv ta-
nÁtvÀnya volt, mi mÀsk¢pp tudjuk: inkÀbb
annak tanÁtvÀnyÀ¢, DÂv Ber¢, ez azonban
megbocsÀthatÂ sz¢pÁt¢s, ha az.

Martin Buber magyarul is ismert HASZID
T¹RT°NETEK-j¢ben csak kev¢s szÂ esik ma-
gyar csodarabbikrÂl. Ennek az az oka, hogy
e misztikus mozgalom nem nagyon tudta
megvetni a lÀbÀt magyar ter¡leten, annÀl in-




