
DOMINIKA RAFALSKA-KUŚ

A KÉT OKTÓBER
A magyar és a lengyel forradalom az ötvenes évek lengyel sajtójában

A lengyel sajtó tág teret szentelt a budapesti eseményeknek, jóllehet fi-
gyelme akkoriban természetesen a párhuzamosan zajló lengyelországi tör-
ténésekre összpontosult. Elsősorban a lengyelországi helyzettel foglalko-
zott, a lengyel változásokat és a lengyel forradalmat „magyar kontextusba”
helyezve. A magyar változásokat pedig folyamatosan a lengyelországiakkal
összehasonlítva értékelték. A lengyel újságírók előszeretettel hangsúlyoz-
ták, hogy Lengyelországnak egyedül azért sikerült elkerülnie a „magyar
esetet”, mert a párt „nem árulta el” a lengyel népet, valamint azért, mert a
nemzet még egyszer bizalmat szavazott a pártnak. Ryszard Turski, a Po
Prostu újságírója sok évvel később erre így emlékezett vissza: „Micsoda han-
gulat volt! Készek voltunk farkasszemet nézni a golyókkal, készek voltunk
Magyarországra utazni, hogy a magyarok oldalán harcoljunk. Csak Go-
mułka szavára csillapodott lelkesedésünk.”1 A magyar forradalom új „kon-
textusba” állította a Lengyelországban folyó változásokat. Sokan felismer-
ték, hogy álmaink és vágyaink, az értékek, amelyekért Lengyel ország ban
harcolunk, máshol is, tágabb határok között is felbukkantak, mások is
ugyanazt akarták, mint a lengyelek, és készek voltak céljaikért harcolni
is. Ha elolvassuk az abban az időben keletkezett újságcikkek sorát, az a be-
nyomásunk támad, hogy a magyar forradalom új energiát és bátorságot ön-
tött a lengyelekbe. A lengyel sajtó megírta, hogy „a lengyelországi változá-
sokat” lelkesen fogadták Magyarországon – a magyarok a lengyelországi
híreket lesték, miközben a lengyelek a magyarországi hírekre szomjaztak.
August Grodzicki a Życie Warszawyban azt írta, hogy a lengyel változások
„felgyorsították a budapesti eseményeket”.2

Roman Juryś a Budapesten történteket a júniusi poznańi felkeléssel állí-
totta párhuzamba. Poznań–Budapest
című írásában a két esemény közötti
hasonlóságokat elemzi, a tiltakozáso-
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1 Łopieńska–Szymańska (1986) 83. p.

2 Życie Warszawy, 1956. október 30.
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kat ugyanazokra az okokra vezeti vissza, és levonja a következtetést, hogy a
budapesti tragédiából a nemzetközi munkásmozgalomnak tanulnia kellene.
Úgy vélte, egy ilyen általános tiltakozást nem szabad elfelejteni vagy lebe-
csülni.3 Andrzej Braun is a lengyelországi és a magyarországi események
közötti párhuzamokat sorolja a Nowa Kulturában megjelent írásában.4 Azt
állítja, hogy a lengyelek alapvetően ugyanazt a célt akarták elérni, mint a
magyarok: hogy normális körülmények között élhessenek. A különbség
csak az, hogy Lengyelországban az emberek még hisznek a kommunizmus-
ban, a kommunista pártban, és csak „néhány változást” szeretnének kieszkö -
zölni, míg a magyarok „semmi áron” nem kérnek a szocializmusból, elegük
lett, és kiléptek a Varsói Szerződésből. A lengyelek részéről ugyanez elkép-
zelhetetlen lenne.

De ahogy Jerzy Piórkowski a Nowa Kulturában írja: „Egy vörös csillag
még nem biztosíték arra, hogy a rendszer valóban haladó jellegű.”5 Majd
azzal folytatja, hogy Magyarországon a kommunista rendszer túl sok időn
át leegyszerűsített válaszokat adott a nehéz kérdésekre – a párt nem akart
előrelépni. Lengyelországban ezzel szemben a párt győzött, mivel győze-
lemre segítette a népet. De Lengyelországgal is megtörténhet még, ami
Magyarországgal megesett. Ott is vannak olyanok, akik nem tiltakoznának
az ellen, hogy elvegyék nemzeti jogainkat és szabadságunkat.

Valamennyi írásnak az volt a közös, fő üzenete, hogy a lengyelek és a
magyarok céljai azonosak. Wiktor Woroszylski a következőket írta napló-
jában: „Leülünk a nagy, üres, sötét aulában. Margit és kollégái elmesélik
nekem pontosan, részletesen huszonharmadika történetét. […] Elmondja,
milyen jelszavakkal – forradalmi, szocialista jelszavakkal – mentek ki az ut-
cára, s hogy jelszavaikra az ártatlanok legyilkolása volt a válasz. Beszámol-
nak napról napra a forradalom és a sztálinista ellenforradalom lefolyásáról,
s megint csak meggyőződöm róla, hogy nem tévedtünk Varsóban, amikor
megláttuk a magyar mozgalomban nemes, hozzánk közel álló tartalmát.”6

August Grodzicki hasonlóképpen értékelte az eseményeket a Życie War -
szawyban: a lengyelek és a magyarok a barikád azonos oldalán állnak, s a
két nép egyaránt a szabadságért és a szocializmusért küzd. Végezetül kijelen-
tette, hogy a sztálinista időszak hibái-
nak felszámolása után új eséllyel lát-
hatnak majd hozzá a szocializmus épí-
téséhez.7

A lengyel sajtó tömören és óvato-
san számolt be a Budapesten történ-
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3 Życie Warszawy, 1956. november 23.

4 Nowa Kultura, 1956. november 4.

5 Nowa Kultura, 1956. november 11.

6 Woroszylski (1990) 15. p.

7 Życie Warszawy, 1956. október 30.
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tekről. Minden híradásra jellemző volt azonban, függetlenül attól, melyik
újságban jelent meg, hogy aggodalommal és szeretettel írt a magyarokról,
és ösztönösen szimpatizált törekvéseikkel. A magyarokat mindig segítsé-
günkre szoruló „testvéreinkként” emlegették. De nemcsak verbális úton fe-
jezték ki a magyarok iránti spontán jóindulatunkat. A lengyelek pénzadomá-
nyokat gyűjtöttek, élelmiszert, gyógyszereket és vérkészítményeket küldtek,
hogy a válságban segítsék a magyarokat. Anna Bratkowska a Po Prostu stáb-
jából egyike volt azoknak, akik felkeresték Władysław Gomułkát, hogy po-
litikai menedéket kérjenek tőle néhány magyar író számára.8 A Nowa Kul -
turában a lengyel írók egy magyar néphez szóló nyilatkozatot tettek közzé:
„Mint egy olyan ország írói és állampolgárai, mely nagyra tartja a szabad-
ság értékeit, ezúton szeretnénk kifejezni legmélyebb sajnálatunkat a hite-
lét vesztett vezetési módszerek és a külföldi fegyveres beavatkozás nyomán
bekövetkezett vérontás miatt.”9 A lengyel sajtó rendszeresen közölte azo-
kat a címeket, ahol le lehetett adni a Magyarországnak szánt adományokat.

A Lengyelország tényleg Lengyelország című cikkében Jerzy Piórkowski
az írta, hogy öt nap leforgása alatt a lengyelek több pénzt gyűjtöttek a ma-
gyarok számára, mint amennyit ötven nap alatt felajánlottak a varsói Hő-
sök Emlékművének megépítésére.10 Szerinte a lengyeleket „igazán meg -
mozgat ta” a magyar ügy.11 A lengyelek, akiknek a helyzete nem volt sokkal
jobb, mint a magyaroké, lenyűgöző méretű segélyszállítmányokat szerveztek.

De a „hivatalos” sajtó sem bírálta a magyar forradalmat. A lengyel lapok
és újságok nem felejtették el hangsúlyozni, hogy a budapesti összecsapá-
soknak „lengyel vonatkozásai” is voltak: a magyarok a Lengyelországban
bekövetkezett változások mellett tüntettek, amikor kivonultak az utcákra.
Piórkowski így folytatta: „Még most is emlékszem a budapesti egyetemisták
tömegére, akik Bem tábornok szobra körül gyűltek össze, hogy a Lengyel-

országból érkező hírek hatására, győ-
zelmünk hírére vörös rózsákat és ko-
szorúkat helyezzenek el.”12

A legérdekesebb híradások a buda-
pesti utcákról szóltak. Az akkori len-
gyel sajtóban számos közvetlen, élő
tudósítást olvasni Magyarországról.
Leszek Kołodziejczyk cikksorozatot
készített a Życie Warszawy számára a
budapesti helyzetről.13 Budapestieket
kérdezett, írt félelmeikről és re mé nyeik -
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8 Łopieńska–Szymańska (1986) 83. p.

9 Nowa Kultura, 1956. december 2.,

1956. december 9., 1956. december

16.

10 Polska jest Polską. Nowa Kultura,

1956. november 11.

11 Uo.

12 Uo.

13 Lásd Leszek Kołodziejczyk cikkeit a

Życie Warszawy 1956. október 30., 1956.

D
om

in
ik

a 
R

af
al

sk
a-

K
uś

 

Évkönyv XIV. 2006–2007

008Rafalskajo:terv.qxd 2007.11.12. 18:20 Oldal 128



ről, véleményükről és álmaikról. Írá-
sai autentikusak és nagyon „emberiek”
voltak – Budapest társadalmi valósá-
gát tükrözték. Interjúalanyait a város
lakói közül választotta. Bemutatta tra-
gédiáikat, harcaikat, követeléseiket,
fájdalmaikat, és néha érez tette keserű
kilátástalanságukat. Ko łodziej czyk sze -
rint a „lengyel” szó min den ajtót meg-
nyitott előtte, a magyarok meg akar-
ták osztani félelmeiket vele, arra kér-
ték, hogy hasonlítsa össze a Budapesten és a Varsóban történteket stb.14

A Po Prostu Lengyel ügyek című szerkesztőségi cikke15 élő tudósítást kö-
zölt a budapesti eseményekről. A szenvedélyes írás megállapítja, hogy a Ma-
gyarországon történtek hatással lehetnek a lengyel helyzetre, de az egész
szocialista táborra is. A szovjet tankok Budapest ellen indított támadását „az
internacionalizmus szabályai ellen” való cselekedetként értékelte,16 mivel
minden nemzetnek joga van egyedül dönteni saját sorsáról. A szerző bírálta
Moszkva döntését, és hangsúlyozta, hogy a lengyelek voltak az elsők a szo-
cialista táboron belül, akik kiálltak amellett, hogy magyaroknak joguk van
harcolni a sztálinista rendszer ellen.

A lengyel sajtó természetesen megpróbált választ találni arra a kérdésre
is, hogy mi váltotta ki a budapesti eseményeket. Főként az „MDP sztálinis-
ta vezetősége” által a forradalom előtt és alatt elkövetett hibákat tették fe-
lelőssé – ezek egyik legékesebb példája volt a szovjet hadsereg behívása
Budapestre –, valamint azt, hogy a kommunista párt „elárulta saját népét”.
A forradalmat útjára indító nép – állította a lengyel sajtó – nem akart hátat
fordítani a szocializmusnak, csak korrigálni, javítani szerette volna a gya-
korlatot.17 A budapesti harcok erkölcsileg ártottak a magyar népnek: sokan
hitüket vesztették nemcsak az MDP-ben, hanem általában a szocialista esz-
mében is.18 A lengyel sajtó írt a magyar–szovjet külkapcsolatok megváltoz-
tatásának szükségességéről is, melyeknek a jövőben az egyenlőségen kell
alapulniuk, mivel ez az, amire a magyarok vágynak. 

Andrzej Braun a Nowa Kulturában azt írta, hogy a forradalmat a párt és
a nép között kialakult szakadék, az elzárkózás és a nyíltság hiánya okozta,
amit hallgatólagosan sokáig elfogadtak.19

A Trybuna Ludu október 28-i számában jelent meg a Szemben a magyar
tragédiával című cikk.20 A cikk névtelen szerzője azt elemezte, miként tör-
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október 31. és 1956. november 27. szá-

mában.

14 Życie Warszawy, 1956. november 27.

15 Po Prostu, 1956. november 4. 

16 Uo.

17 Życie Warszawy, 1956. november 4.

18 Uo.

19 Nowa Kultura, 1956. november 4.

20 W obliczu tragedii węgierskie. Try bu na

Ludu, 1956. október 28.
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ténhetett meg, hogy a magyar nép túlnyomó többsége a rendszer ellen for-
dult. A cikkíró úgy véli, a válasz sokkal bonyolultabb, mint „az ellenségek-
ről, külföldi ügynökökről és ellenforradalomról” szóló magyarázatok. A tra-
gédia forrása szerinte sokkal inkább a sztálinizmus bűneiben és hibái ban, va-
lamint a nép igényeinek teljes félreértésében keresendő. 21 A magyarokat az
keserítette el és ábrándította ki leginkább – állapítja meg az írás –, hogy a
magyar–szovjet kapcsolatokat néhány „furcsa” szabály alapján alakították
ki, amelyek nem vették figyelembe az ország függetlenségét.

Az Egy válasz az orosz íróknak című cikkében a Nowa Kultura lehozta
a francia írók levelének szövegét, amely eredetileg a France Observateurben
jelent meg: „Úgy látjuk, hogy a kommunista sajtó a Szovjetunióban alábe-
csüli a tömegek és a kommunista párt egy tekintélyes részének a szerepét
a magyar összecsapásokban.”22

A lengyel sajtó budapesti tudósításaiban a „demokratizálódásért” és a
„szocialista demokráciáért”, azaz nem a polgári demokráciáért folytatott
küzdelemről írt. A „szocialista demokrácia” kifejezést használták akkor is,
amikor az úgynevezett lengyel október által kieszközölt változásokról írtak.
Jóllehet a lengyel újságírók gyakran hangsúlyozták a lengyel és a magyar
célok közötti párhuzamosságokat, felhívták a figyelmet a magyar forradalom
néhány új, „hihetetlen” vonására is. A meglepő fordulatok közé tartozott
a Varsói Szerződés felmondása, a szovjet hadsereg kivonásának sürgetése, a
semlegesség bejelentése, az MDP felbomlása egy időben azzal, hogy az
egykori pártok újjászerveződtek.23

A lengyel sajtó a magyarországi eseményeket természetesen ürügyül
használta arra, hogy a lengyelországi szocializmusról vitát nyisson. A vi-
tákból azonban csupán egyetlen következtetést lehetett levonni: a magya-
roknak minden áron meg kell védeniük a szocializmust, eszméivel és ered-
ményeivel egyaránt. 

A Lengyel ügyek című cikk a lengyel október eredményeit összegezte.
Az írás szerzői helyeselték, hogy a len-
gyelek kezükbe vették sorsuk irányí-
tását, és maguk döntöttek a jövőjük-
ről. Lengyelország elkerülte a szovjet
beavatkozást. „Nyíltan megmondtuk,
hogy nem szeretnénk visszalépni, hogy
a pártbizottság által felvetett problé-
mák minket érintenek, és csakis ránk
tartoznak, és senki más, csak a lengyel
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21 W obliczu tragedii węgierskie. Try bu na

Ludu, 1956. október 28.

22 Odpowiedź pisarzom radzieckim. Nowa

Kultura, 1956. december 9.

23 Lásd erről Leszek Kołodziejczyk Do-

kąd idą Węgry? című cikkét a Życie

Warszawy 1956. november 4-i számá-

ban.
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kommunisták dönthetnek a helyzetünkről. Ez volt az első győzelem a kül-
kapcsolatok új útjának kialakítása érdekében” – olvashatták. 24

Roman Zimand Po Prostuban megjelent írásában úgy jellemezte a ma-
gyarországi eseményeket, mint amelyek „sértik a lakosság érdekeit”.25 Annak
ellenére, hogy jogosnak tartotta a magyar forradalmat, nyíltan nem bírálta
a Szovjetuniót: „A sztálinisták felelősek ezért a tragédiáért, és nemcsak az
olyan ortodoxok, mint Rákosi, hanem az olyan liberálisok is, mint Gerő, aki
az MDP KB vezetője volt akkor, amikor a szovjet hadsereg beavatkozását
kérték.” 26

Zimand kijelentette, hogy a magyar forradalom a nemzetközi proletariá-
tus történelmének meghatározó pillanata. „Az októberi napok tragédiája
bebizonyította, hogy a sztálinizmus a kisemberek ellen való.” Csak egy nem
sztálinista kommunista irányzat mentheti meg a dolgozó nép mozgalmát – tet-
te hozzá.27 Ezért a magyarországi események nemcsak magyar belügynek
számítanak, hanem az egész kommunista világ problémájának, amelynek
legnagyobb gyengesége, Zimand szerint, az egység hiánya. Ez minden
kommunista számára gondot jelentett. 

Érdekes betekintést nyújtott a magyar forradalom eseményeibe Marian
Bielicki Po Prostuban megjelent cikksorozata.28 Egyik darabjában29 Bielicki
leírta a budapesti Sztálin-szobor ledöntését. Írt a budapesti utcák hangula-
táról, a felkelőkkel folytatott beszélgetéseiről, követeléseikről, félelmeikről
és reményeikről. A forradalmat spontán eseményként mutatta be, s megír-
ta, hogy senki sem tudta, mennyien vettek részt a harcokban.30 A magyarok
bojkottálták a kommunista sajtót. Nyilvános helyeken darabokra szaggat-
ták a hivatalos lapokat mondván, hogy azokat a „szovjetek diktálták”.31 So-
rait a következő megállapítással zárta: „A magyarok szabad és független
Magyarországot szeretnének maguknak. Olyan országban szeretnének élni,
ahol az embereket nem zárják börtön-
be csak azért, mert egyik vagy másik
potentátnak úgy tetszik […]. Olyan
Magyarországot szeretnének, ahol az
emberek rendesen, félelem nélkül be-
szélgethetnek egymással. Olyan Ma -
gyarországot, ahol a hatalom a nép
kezében van.”32 Bielicki egyik beszél-
getőtársa arra a kérdésre, hogy a ma-
gyarok szocializmust szeretnének-e
vagy sem, a következőt válaszolta:
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24 Po Prostu, 1956. november 4.

25 Uo.

26 Uo.

27 Uo.

28 Po Prostu, 1956. november 25., decem-

ber 2. és december 9.

29 Po prostu, 1956. december 9.

30 Uo.

31 Uo.

32 Uo.
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„Mi igazságosságot, szabadságot és őszinteséget akarunk. Ha a szocializmus
ezt nem tudja megadni nekünk, akkor nem kérünk a szocializmusból.” 33

Ez a cikk általános jelentőségű és felszólító erejű volt, azon első írások
egyike, amelyek azt kezdték feszegetni, vajon valóban a szocializmus-e „az
egyetlen megoldás”. 34

Az idézett példák rámutatnak a lengyel sajtó magyarországi események
iránti érdeklődésének és a magyar forradalom láttatásának néhány jellegze-
tes vonására. Ilyen volt elsősorban az, hogy a lengyel újságok tág teret szen-
teltek a magyar felkelésnek, és természetes szimpátiával követték a magyar
eseményeket, függetlenül attól, hogy a kommunista párt hivatalos lapjáról
vagy a függetlenségi harcot támogató lapokról volt-e szó. A lengyel nép
együttérzéssel követte az eseményeket, rokonszenvezett a magyarokkal.
Érthető okokból azonban nem a magyar forradalom volt a legfontosabb té-
ma Lengyelországban: a lengyelek – párhuzamosan a magyar forradalom-
mal – elsősorban saját maguk kezdeményezte politikai változásokkal voltak
elfoglalva. Budapesti tudósításaikban a lengyel újságok néhány „fő kérdésre”
összpontosítottak.

A napilapok mindennap friss jelentéssel szolgáltak a magyar fővárosból.
A tudósítók munkája azonban nem volt zavartalan, mert a kapcsolat Buda-
pesttel gyakran megszakadt. Ennek ellenére az újságok első oldalán folya-
matosan jelentek meg budapesti tudósítások.

Az írások néhány fontos kérdésre próbáltak meg választ találni: mi ve-
zetett a forradalomhoz? Hogy történhetett, hogy a magyarok elvesztették
hitüket a pártban, és vannak, akik már a szocializmust sem akarják? A len-
gyel újságírók a szocializmus és az egész szocialista tábor jövőbeli lehető-
ségeit kutatták. Keresték a magyar–szovjet kapcsolatok új és jobb modell-
jét, és ennek kapcsán vitatták a Szovjetunió szocialista tömbön belüli sze-
repét. A lengyel sajtó minduntalan hangsúlyozta, hogy minden nemzetnek
és minden népnek joga van a függetlenséghez és az önmeghatározáshoz.

A „mi októberünk” emléke mindkét nemzetben másként él. Lengyel -
országban nem ünnepeljük. A lengyel októbernek sokkal inkább morális,
semmint valóságos jelentősége van. Miközben politikai változások soroza-
tát indította be, ideértve a párt befolyásában történt változásokat is, sok más
ponton nem változtatott, pedig a lengyelek szerették volna. Lengyelország
október után sem lett demokratikus ország. Az emberek hamar rájöttek,

hogy a „demokratizáció”, ami a len-
gyel októberből indult útjára, üres és
tartalmatlan kifejezés csupán. Októ-
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ber folyamán a lengyelek egy „jobb” és „emberibb” szocializmusért harcol-
tak, ahogy akkoriban mondták, „a sztálinizmus idején elkövetett hibáktól
mentes szocializmusért”. Ám ez is csupán üres kijelentés volt. A rend szer
maga volt korrupt és rosszul irányított, de az emberek ezt akkoriban nem
értették meg: úgy gondolták, hogy a rendszer eredendően „igazságos” és
„helyes”, és néhány változtatás után működőképessé válhat.

Októbereink hasonlóak és ugyanakkor eltérőek is voltak. A magyarok
nemet mondtak, kiléptek a Varsói Szerződésből, bejelentették semleges-
ségüket. A lengyelek számára mindez hihetetlennek hangzott, forradalmi
változásokat jelentett. Magyarország magas árat fizetett ellenállásáért és bá-
torságáért. Október múltán a magyaroknak csak a könnyek és a fájdalom
jutott. A lengyelek nem fizettek ekkora árat, de nagyon hamar, amint felis-
merték, hogy a lengyel október nem hozta meg az igazán lényeges változá-
sokat, a társadalom nagy része elkeseredetté, kiábrándulttá vált. A magyarok
sírtak, a lengyelek másnaposak maradtak. 
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