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LENGYELEK ÉS MAGYAROK 1956-BAN 

1952-es alapításától egészen 1976-ig a SZER lengyel adásának igazgatója voltam. 1956-ban, 
a két ország forradalmi mozgalmainak kölcsönhatása miatt azonos figyelmet kellett szenteljek a 
lengyel- és a magyarországi fejleményeknek. Ez a tény, úgy vélem, alkalmassá tesz, hogy ösz-
szehasonlítsam a lengyel Októbert a magyar forradalommal, illetve hogy magyarázatot adjak 
a SZER magyar és lengyel adásainak egymástól jelentősen eltérő politikai irányvonalára e kriti-
kus időszakban. 

A lengyel SZER programigazgatójaként jelentős függetlenségem volt egy tágabb politikai ke-
reten belül, melynek szabályait az amerikai vezetés a lengyel adás vezetőjével együtt határozta 
meg. Az 1952-es „Altalános útmutató" leszögezte, hogy egységes Szabad Európa Rádió nem 
létezik, csupán különálló rádióállomások, melyek az öt közép-európai országba sugároznak, s 
amelyek neve Szabad Lengyelország Hangja, Szabad Csehszlovákia, illetve Magyarország 
Hangja stb. 

A Szabad Európa Rádió politikai filozófiájának kialakításában és gyakorlati alkalmazásában 
jelentős szerepet játszott William Griffith, a SZER politikai tanácsadója, illetve helyettese, Paul 
Henze. Griffith úgy vélte, hogy a „kivándorlókat" az amerikaiak egyenrangú partnereiként kell 
kezelni, mert ők a legalkalmasabbak, hogy a programokat a célországokban élő honfitársaik 
gondolkodásmódjához, hagyományaihoz és érdeklődéséhez igazítsák. Azt gondolta, hogy a len-
gyel, cseh és magyar szerkesztők, csakis akkor képesek hitelesen közvetíteni a szabadság eszmé-
jét a rab nemzetek hallgatóinak, ha eközben ők maguk is alkotói függetlenséget élveznek. Griffith 
1957-ben távozott a SZER-től, műsorfilozófiája azonban túlélte őt, és az elkövetkező években a 
SZER sikereinek egyik alapja volt. 

Griffith-t, illetve távollétében Henzét minden reggel tájékoztattuk az országainkban történtek-
ről, valamint arról, hogy az eseményeket miként tervezzük bemutatni és kommentálni. A felme-
rülő nézetkülönbségeket konszenzuskereső eszmecserék során küszöböltük ki. 

Az 1952-56 közötti időszakban komoly nehézséget okozott, hogy az Eisenhower-Dulles-
kormányzat által meghirdetett felszabadítási politikát a hallgatóknak miként tolmácsoljuk és 
magyarázzuk. Nem volt ugyanis egyértelmű, hogy „felszabadítás" alatt az USA vajon a szovjetek 
háborúval (esetleg csupán azzal való fenyegetéssel) történő visszaszorítását értette, avagy azt a 
megoldást támogatta inkább, hogy az elnyomott nemzetek felkelésükkel önmagukat szabadítsák 
fel. 

Utóbbit a SZER lengyel munkatársai határozottan ellenezték, lévén a szovjetek mindennemű 
felkelést eltiportak volna, mégpedig a társadalom legértékesebb részének jelentős vesztesége 
árán. Az amerikai reagálás a kelet-berlini munkásfelkelésre (1953. június) véget vetett minden-
nemű várakozásnak, hogy egy esetleges felkelést az amerikaiak katonai erővel támogatnának. 

A SZER 1952-es (pontos dátum nélküli) belső útmutatója a felszabadítási politikáról azt sugallta, 
hogy az USA katonai erővel való fenyegetéssel remélte kicsikarni az oroszok visszavonulását 
Kelet-Közép-Európából. Az útmutatóban az állt, hogy „a Nyugat hatalmas katonai potenciáljával 
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akarja kényszeríteni az oroszokat népeink felszabadítására, s ha a Kreml elköveti azt a hibát, 
hogy háborút indít, akkor háború lesz". 

Több memorandumban is felhívtam a SZER amerikai vezetésének figyelmét arra a veszélyre, 
hogy a felszabadítási politika ellentmondásos jelszavai hamis reményeket ébreszthetnek, cselek-
vésre késztethetik az embereket, s ezzel katasztrófába sodorhatják őket. 

1956 októberének viharos eseményeivel Lengyelországban egy hosszú, 1955-56-ban fokoza-
tosan kibontakozó folyamat érte el tetőpontját. Négy esemény adott döntő lökést a folyamatnak: 
A lengyel politikai rendőrség egy magas beosztású funkcionáriusának leleplező vallomásai, 
melyeket a SZER 1954. utolsó három hónapjában sugárzott, illetve a leleplezéseket követő tisz-
togatás. Hruscsov titkos beszéde (1956 februárjában), melyben elítélte a sztálini bűnöket, s amit a 
SZER teljes terjedelmében ismertetett. Meghalt Boleslaw Bierut, a párt első titkára (1956. már-
cius). S végül a poznani lázadások 1956 júniusában. 

Sztálin halála és Berija kivégzése után Lengyelország volt az egyedüli a csatlós államok kö-
zött, amely Moszkva új poltikai irányvonalát nem követte.Varsóban nem vezették be a kollektív 
vezetés gyakorlatát. Boleslaw Bierut megmaradt a lengyel Sztálin szerepénél, a lengyel prímást 
bebörtönözték, a munkahelyeken emelték a normát, a kollektivizálást gyorsították stb. A lengye-
lek a SZER-ből részletesen tájékozódhattak a tömb más országinak „új irányvonaláról", a libera-
lizálásról. A lengyel kommunista vezetés késlekedése csak gerjesztette a szunnyadó elégedetlen-
séget, amely kifejezésre jutott az általános apátiában, a kommunista ellenőrzés alatt álló sajtó 
bojkottjában, a nyugati rádióadók növekvő hallgatóságában stb. A munka alacsony termelékeny-
sége aláásta a hatéves tervet. 

1954 őszén Józef Swiatlo, a lengyel politikai rendőrség Nyugatra szökött magas rangú tisztje a 
SZER hosszú interjúsorozatában leplezte le a Bierut-rezsim bűneit és visszaéléseit. A Swiatlo-
adásokat követő bűnbakkeresés, a kiterjedt tisztogatás és sietős átszervezés a terror számottevő 
enyhülését hozta. Mintegy kétezer politikai foglyot engedtek szabadon, köztük Wladislaw Go-
mulkát és munkatársait, akiket Bierut „nacionalista elhajlás" miatt börtönöztetett be. Az „olva-
dás" szakadáshoz vezetett a párton belüli „liberálisok" és „keményvonalasok" között. A liberá-
lisok úgy vélték, hogy a sztálinista uralmi módszerek visszaütnek, kevesebb megfélemlítést és 
ösztönzőbb gazdasági környezetet jasvasoltak. A „keményvonalasok" a liberalizálás minden 
formáját ellenezték. 

Az 1956 októberének lengyelországi eseményeibe torkolló folyamat második legfontosabb ka-
talizátora Hruscsov titkos beszéde volt (a XX. pártkongresszuson, 1956. február 14-én). A beszé-
det a SZER 1956 júniusában teljes terjedelmében ismertette. Sztálin bűneinek megbélyegzése 
sokkolta a párt tagjait, akikbe a zsarnok elvakult, szinte vallásos tiszteletét sulykolták. A liberális 
ellenzék súlya a párton belül jelentősen megnőtt. 

Egyetlen hónappal Hruscsov beszéde után Boleslaw Bierut hirtelen halála elkeseredett utódlási 
harcot indított el a lengyel pártban. Moszkva nyíltan a „keményvonalasokat" (Natolin-csoport) 
támogatta, a „liberálisoknak" (Pulawy-csoport) ugyanakkor többsége volt a Központi Bizottság-
ban, valamint a párton belüli és kívüli értelmiség körében. A kompromisszumos jelölt, Edward 
Ochab megválasztása kulcsfontosságúnak bizonyult az eljövendő események alakulásában. 

A hatalom középpontjában zajló konfliktus a gyengeség jeleit sugározta a tömegek felé, és 
előmozdította az elégedetlenség felszínre jutását. 1956. június 28-án munkáslázadások robbantak 
ki Poznanban, melyeket kétnapos utcai tüntetések és harcok után tankokkal fojtottak el. A mozga-
lom azonban, amely addig csupán a sajtóra, az értelmiségre és a diákságra korlátozódott, immár 
országszerte átterjedt a munkásságra, s végül a katonaságot is elérte. Tömeggyűlések, tüntetések, 
határozatok és követelések formáját öltötte, s a vezető szerepet gyakorta vállalták a párt aktivistái. 
Mindehhez a SZER lengyel adása volt az erősítő, melyből a helyi beszédeket és eseményeket 
megismerte az egész ország. Az olvadás áradattá lett. Az újdonsült pártvezér, Edward Ochab és a 
miniszterelnök, Józef Cyrankiewicz belátták, hogy a rendszer nem képes az egyre növekvő forra-
dalmi hullám megfékezésére, hacsak nem ruházzák Wladyslaw Gomulkára a párt vezetését. 
Gomulkában, akit Bierut börtönbe záratott, az emberek a sztálinizmus áldozatát látták. Azt a 
nemzeti elkötelezettségű vezetőt, aki a „szocializmus" Moszkvától független, sajátos lengyel 
útjában hitt. 
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Ez volt az a pillanat, amikor a szovjetek a beavatkozás mellett döntöttek, hogy a Központi Bi-
zottság októberi plenáris ülésére tervezett Ochab-Gomulka személycserét megakadályozzák. 

Ebben a kritikus helyzetben a SZER volt az egyedüli forrás, ahonnan információhoz lehetett 
jutni arról, hogy mi történik az országban, illetve a szűk hatalmi elit belharcának fejleményeiről. 
A rádióhullámok, melyek megtöltötték a levegőt, olyan vezető nyugati tudósítók riportjait to-
vábbították, mint Sydney Gruson a New York TimestóX, vagy Ernst Halperin, akit a Neue Zürcher 
Zeitung, a Reuter, az AP, az UPA és a Francia Távirati Iroda delegált. Történeti szerep jutott a Le 
Monde és az izraeli Maariv tudósítójának, Phillip Bennek, akivel titkos londoni közvetítőn ke-
resztül sikerült teleprinter-kapcsolatot létrehoznunk. A Le Monde-ndk és a Maarivnak küldött 
cikkei mellett, Ben olykor napi két-három alkalommal is eljuttatta folytatólagos riportjait a 
SZER-hez. 

Hála Phillip Bennek, Lengyelország perceken belül értesült róla, hogy Hruscsov és kíséretében 
a teljes szovjet vezetés leszállt a varsói repülőtéren. A lengyel kommunisták szembesültek az 
ultimátummal, hogy ha nem mondanak le Gomulka megválasztásáról, a szovjet hadsereg eltiporja 
őket. A fenyegetést Varsó irányába moz^ó szovjet csapatokkal támasztották alá. 

Perceken belül 180 fokos fordulat állt be a SZER politikájában, a műsorok ettől kezdve a len-
gyel kommunista vezetést támogatták. A Varsóból érkező hírek drámai hatással voltak a lengyel 
népre. Amint a SZER-ből megtudták, hogy Ochab, Gomulka és Cyrankiewicz ellenszegült a 
szovjet zsarolásnak, az egész ország felsorakozott mögöttük. Még mielőtt az egész éjszaka tartó, 
drámai lengyel-orosz találkozó a lengyel fővárosban véget ért volna, a szovjet nagykövetség 
hivatalnokai tájékoztatták a szovjet küldöttséget a nép és a hadsereg körében uralkodó hangulat-
ról. Miután Gomulka meggyőzte Hruscsovot, hogy Lengyelország nem akar kilépni a Varsói 
Szerződésből, és nem adja fel a „párt vezető szerepét", a szovjet főtitkár meghátrált. Gomulkát 
másnap megválasztották a kommunista párt első titkárává. Ezt a végkifejletet a lengyel nép a 
szovjetek felett aratott jelentős győzelemként értékelte. 

A szovjet döntésben egy fontos külső tényező is közrejászott. Egy hónappal korábban Ochab 
Pekingbe látogatott, ahol a kínaiak biztatták, hogy védje meg a lengyel kommunista párt függet-
lenségét Moszkvával szemben. Amikor Ochab visszatért Varsóba, meggyőződése volt, hogy a 
szovjet katonai intervenció nyílt szakításhoz vezetne Peking és Moszkva között, ráadásul szerte-
foszlatná Hruscsov azon reményét, hogy visszacsábíthatja Titót a szovjet táborba. A szovjet 
katonai beavatkozásnak így rendkívül nagy politikai ára lett volna. 

Ezen az éjszakán Gomulka nemzeti hős lett, politikai sorsa azonban a néptől függött. A párt 
erőtlen volt, a politikai rendőrséget megbénította a félelem, a hadsereg fellázadt Rokosszovszkij 
marsall és a szovjet katonai tanácsadók ellen. A forradalmi mozgalom legcsekélyebb további 
eszkalációja könnyen semmissé tehette volna a törékeny lengyel-szovjet kompromisszumot. 

A SZER csupán egyetlen esetben támogatta nyíltan Gomulkát, amikor azt mondta a hallgatók-
nak, hogy minden lengyel, legyen az kommunista vagy sem, támogatást érdemel, amennyiben 
hazája függetlenségét védelmezi. Ki nem mondott támogatást jelentett ugyanakkor maga az ál-
landó értékelés- és információáradat. Üzenetünk világos volt: ahhoz, hogy az októberi változások 
tartósak lehessenek, meg kell maradjanak bizonyos határokon belül. Ilyen áthághatatlan határ volt 
a megreformált kommunista párt hatalmi monopóliuma és a Varsói Szerződésen belüli 
„szövetség" a Szovjetunióval. 

A magyarországi események ellentmondani látszottak a SZER Lengyelországnak szánt óvatos 
üzenetének. Október utolsó napjaiban úgy tűnt, hogy a győzedelmes magyar forradalom teljes-
séggel felszabadítja az országot a kommunista, illetve a szovjet uralom alól. Mindössze néhány 
nappal korábban a lengyel példa még gyújtószikrája volt a magyar forradalomnak, s most ez 
utóbbi sikere arra bátoríthatta a lengyeleket, hogy kíséreljék meg a rezsim megdöntését. Ebben a 
kritikus helyzetben, október 28-án Gomulka engedett az erőteljes népi nyomásnak, kiengedte 
börtönéből Lengyelország prímását, Stefan Wyszynski bíborost, és Varsóba vitette. A bíboros 
mártírként és hősként tért vissza a fővárosba. A legcsekélyebb időveszteség nélkül latba vetve 
befolyását, nyugalomra és önmérsékletre szólított fel. Üzenete, melynek a lengyel média és a 
SZER biztosította a kellő nyilvánosságot, elérte a kívánt hatást. A vértelen lengyel forradalom 
nem vett erőszakos fordulatot, így az ország elkerülhette Magyarország sorsát. 
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Néhány alapvető eltérés volt a lengyel-, illetve a magyarországi fejlemények között: a lengyel-
országi változás kétéves, fokozatosan kibomló folyamat zárófejezete volt; Magyarországon a 
rendszer rövidzárlatáról beszélhetünk, amihez a lengyel sikerek adták a szikrát. 

Lengyelországban Edward Ochab a párt és az ország érdekében lemondott az első titkári poszt-
ról, s ezzel biztosította, hogy Gomulka szabályszerűen vehesse át a tisztséget. Magyarországon a 
vezetőváltás teljesen másként zajlott. Moszkva nyomására a sztálinista Rákosi Mátyást Gerő 
Ernővel helyettesítették az első titkári poszton. Gerő azonban semmivel nem bizonyult jobbnak 
elődjénél. A budapesti forradalom október 23-án azzal a szolidaritási tüntetéssel kezdődött, amit a 
lengyelek támogatására szervezett a Petőfi Kör. A jelszavakat a lengyelországi követelésekhez 
hasonló önmérséklet jellemezte. Gerő még aznap rádióbeszédben válaszolt, s annak durva, fenye-
gető hangneme volt a szikra, mely belobbantotta a puskaporos hordót. Lázadások és utcai harcok 
robbantak ki. Hogy lecsillapítsa a tömegeket, Gerő bejelentette, hogy a korábbi miniszterelnök, a 
népszerű Nagy Imre áll ismét a kormány élére. Nem sokkal később azt tudatták a magyarokkal, 
hogy az új kormány rögtönítélő bíróságokat állított fel, és behívta a szovjet csapatokat a rend 
helyreállítására. Mindez valójában Gerő utolsó sakkhúzása volt, és Nagy Imre diszkreditálását 
célozta. Az új miniszterelnököt a külvilágtól és minden kommunikációs lehetőségtől elvágva, a 
párt főhadiszállásán tartották. Csak másnap, október 25-én engedték el, s ezzel egy időben Gerőt, 
szovjet nyomásra, Kádár János váltotta az első titkári poszton. Nagy, aki 1953-ban az új irányvo-
nalat meghirdette, s akit később Rákosi távolított el a miniszterelnöki székből és a Politikai Bi-
zottságból, az volt a magyaroknak, ami Gomulka a lengyeleknek, ám Gerő intrikái személyére 
már a kezdetektől árnyékot vetettek. 

Eltérőek voltak a magyarok és a lengyelek magatartását befolyásoló történelmi tapasztalatok is. 
Az otthon és külföldön élő lengyelekben még hatott a sikertelen 1944-es varsói felkelés tapaszta-
latának sokkja. A harcokban 200 000 ember halt meg, a fővárost pedig porig lerombolták. Ezért 
nem volt szükség arra sem, hogy a SZER októberi politikai irányát a SZER lengyel adásának 
vezetősége felülről megszabja. A SZER lengyel szerkesztői, a katolikus egyház, az értelmiség és 
az emigráció tökéletesen egyetértett abban, hogy a varsói tragédia megismétlődését bármi áron el 
kell kerülni. Mivel a magyaroknak nem volt hasonló tapasztalatuk, ők másként cselekedtek. 
Mindszenty bíboros beszéde, amelyet a börtönből való szabadulása után mondott, politikai kinyi-
latkoztatás volt. Szöges ellentéte Wyszynski bíboros beszédének, amivel határozottan nyugalom-
ra szólított fel. 

A SZER lengyel munkatársai úgy vélték, hogy a tömegek nyomásával számottevő eredménye-
ket lehet kicsikarni, független és demokratikus Lengyelországot azonban az oroszok nem tűrné-
nek. A lengyel adás műsorai Gomulka támogatására serkentettek, hogy a szovjetekkel szembeni 
pozíciója minél erősebb legyen. Ezt az elgondolást az amerikaiak teljes mértékben támogatták. 
Az október 22-én (a magyar forradalom előestéjén) kiadott állásfoglalás „körültekintőnek, erőtel-
jesnek és minden kétséget kizáróan hatékonynak" minősítette a SZER lengyel műsorait, melyek 
az októberi válság eseményeihez kapcsolódtak. 

A lengyelekkel ellentétben, a SZER magyar munkatársai a forradalomban lehetőséget láttak 
arra, hogy a kommunista rendszert teljességgel elsöpörjék. Nagy Imre kommunista volt, vagyis 
ellenség. A SZER magyar műsorai árulónak bélyegezték, amiért behívta a szovjet csapatokat. 
A miniszterelnök határozott tagadását ezek az adások nem fogadták el. Egészen november 3-ig 
szüntelenül ismételték a végzetes vádakat, melyek Nagy Imrét megfosztották a tömegek támoga-
tásától. Az amerikaiak napi útmutatóinak sarkköve az volt, hogy Nagy „külföldi csapatokat hívott 
be a rend helyreállítására". Az október 24-i útmutató utasította a magyar szerkesztőket, hogy „fel-
tétlenül és teljes mértékben kerüljék az ideiglenes kormány tagjainak, köztük a kommunista Nagy 
Imre és Kádár János nyílt vagy burkolt támogatását". 

Az amerikai irányelvek javasolták, hogy a SZER a felkelők által elfoglalt magyarországi rá-
dióállomások adásaiban elhangzó követeléseket sugározza újra meg újra. Ily módon a SZER a 
leginkább radikális és szélsőséges magyar elemek szócsöve lett. Az amerikai napi útmutatóban 
október 28-án jelent meg az az elvárás, hogy a SZER támogassa az alábbi követeléseket: vala-
mennyi kommunista elmozdítása a kormányból, szabad választások hat hónapon belül, Magyar-
ország kilépése a Varsói Szerződésből stb. 
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Amikor Nagy Imre miniszterelnök lett, Magyarországnak nem volt kormánya, a kommunista 
párt és a politikai rendőrség széthullott. Szerte az országban nemzeti tanácsok százai jöttek létre a 
munkahelyeken és a hadseregben. Nagy Imrének mindössze egy hét állt rendelkezésére, hogy az 
irányítást ismét kezébe véve a szovjetekkel valamilyen kompromisszumra jusson. Reggeltől estig 
lekötötték a tárgyalások a nemzeti tanácsok képviselőivel, akiknek sem vezetőségük, sem a tevé-
kenységüket összehangoló központja nem volt. Nagy Imre kétségbeesett erőfeszítéseket tett, hogy 
biztosítsa a tömegek támogatását. Lépésről lépésre engedett a követelések gyorsuló lavinájának, 
míg végül a kompromisszum a szovjetekkel nem volt lehetséges többé. 

Miként Lengyelországban, a kínai és a jugoszláv tényező Magyarországon is befolyásolta a 
szovjet döntéseket. Október 30-án a szovjetek ugyanazt az alkut ajánlották a magyaroknak, ame-
lyet vonakodva bár, de megkötöttek a lengyelekkel. A szovjet nyilatkozat egyaránt tartalmazta az 
engedményeket és azok határait: szovjet csapatkivonást Budapestről, illetve későbbi tárgyalások 
függvényeként Magyarországról, a szovjet tanácsadók kivonását, tárgyalásokat a gazdasági kap-
csolatokról, kötelezettségvállalást, hogy a jövőben tartózkodnak a „szuverenitás megsértésétől", 
illetve az „egyenlőség elvét tiszteletben tartják". Az ajánlat feltételként szabta, hogy az egypárt-
rendszer, illetve Magyarország tagsága a Varsói Szerződésben érintetlen maradjon. A nyilatkozat 
inkább Pekingnek és Belgrádnak szólt, mint Budapestnek. A kínaiak és a jugoszlávok védelmük-
be vették a magyar és a lengyel kommunista pártok függetlenségét, de nem hajlottak a kommu-
nizmus megdöntésének támogatására. Az október 30-i szovjet nyilatkozat Kína és Jugoszlávia 
azonnali és feltétlen támogatására talált, azonban Nagy Imre elutasította, aki ugyanezen a napon 
rádióbeszédben jelentette be a kommunista párt hatalmi monopóliumának eltörlését és a többpárt-
rendszer visszaállítását. 

November 4-én támadásba lendültek a szovjet csapatok, és a magyar forradalmat eltiporták. 
A forradalom bukása után a SZER-t megalapozatlanul vádolták azzal, hogy a magyarokat a 

felkelésre biztatta volna. Valójában a SZER magyar műsorai a lengyel példa követésére buzdítot-
ták a hallgatókat, erőszakra viszont soha. A SZER azzal követte el a végzetes hibát, hogy Nagy 
Imre támogatása helyett a magyarokat követeléseik kiterjesztésére bátorította. 

Alexander B. Bain, egy amerikai hírügynökség tudósítója, aki tanúja volt a budapesti felkelés-
nek, Reluctant Satellites című könyvében így ír: 

„Miután Nagy Imre magához ragadta a vezetést, a külföldi rádióadók, mindenekelőtt a SZER 
és az Amerika Hangja, szünet nélkül támadták, amiért az oroszokat az országba hívta. Mivel az 
elkövetkezendő napokban valamennyi budapesti rádión a müncheni adót hallgatták, e rágalom-
nak óriási hatása és rendkívül nagy szerepe volt abban, hogy Nagy Imre képtelennek bizonyult az 
események ellenőrzésére, s így a november 4-i végső katasztrófa elkerülésére." 

A magyarországi szovjet intervenció kedvezett az új lengyel pártvezetésnek. Gomulka helyzeti 
előnyt kovácsolhatott az október 30-i szovjet nyilatkozatban Nagy Imrének tett ajánlatból. 
A Kreml fontosnak tartotta, hogy Kínának és az egész nemzetközi kommunista mozgalomnak 
bizonyítsa, hogy meglévő kapcsolatait a csatlós országokkal kész egyenlőbb feltételekkel új 
alapokra helyezni. Amikor november 15-én Gomulka Moszkvába ment, minden kérését teljesítet-
ték. Sikeréhez kétségtelenül hozzájárultak a magyarországi események. 

Október kritikus napjaiban Gomulkának a biztosíték szerepe jutott, amely a Lengyelország és a 
Szovjetunió közötti rövidzárlatot megakadályozta. Ugyanakkor az elkövetkezendő években a ma-
gyar tragédia katasztrofális hatással volt Gomulka belpolitikájára. Annak a Nagy Imrének a szel-
leme kísértette, aki hagyta, hogy a forradalmi hullám elragadja. Annak a magyar pártnak a tapasz-
talata befolyásolta, amelyik - miként ezt megfogalmazta - néhány nap alatt „füstté vált, eltűnt". 
Gomulka félni kezdett a lengyel néptől kapott tömegtámogatástól, s ahelyett hogy elevenen tartot-
ta és kihasználta volna, a keményvonalasok támogatását kereste, akik elzárkóztak mindenfajta 
reformtól és engedménytől. 

Történelmi paradoxon, hogy azt a szerepet, ami Gomulkára hiába várt Lengyelországban, vé-
gül Kádár vállalta magára Magyarországon. A forradalmat közvetlenül követő időben báb volt 
csupán, a hatalom ekkor az oroszok kezében volt. Az 1960-as évek elején azonban Kádár részben 
visszanyerte mozgásszabadságát - amnesztiát hirdetett, kijelentette, hogy aki nem a párt ellen 
van, az vele van, megtisztította a pártot a sztálinistáktól, és hozzákezdett a gazdasági reform 
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óvatos véghezviteléhez, melynek eredményei egy évtized múltán jelentkeztek. Gomulka rácáfolt 
a nép reményeire, és a Kádáréval ellenkező irányba haladt. 

A lengyel Október minden vívmánya mégsem veszett el. Kelet-Európa Lengyelországnak kö-
szönhette, hogy gyökeresen megváltoztak Moszkva kapcsolatai a szatellitpártokkal. Ezt a vi-
szonyt 1956 előtt a Kreml hatalmi centrumának való teljes alávetettség határozta meg. 1956-tal a 
szovjet tömb monolitikus jellege megszűnt. Októbert követően a lengyel párt nem érzett elég erőt 
magában a kollektivizálás folytatásához, az egyház alávetéséhez, illetve hogy az értelmiségieket a 
hivatalos irányvonal engedelmes eszközeinek szerepébe kényszerítse. A cenzúra, a korlátozások 
és a rendőri elnyomás ellenére Lengyelország az ortodox szovjet modelltől jelentősen eltért. 

Az 1956 októberében erőszakmentesen, de erőteljes népi nyomással kivívott jelentős változá-
sok egyengették az utat a Szolidaritás 1980-as megszületéséhez, illetve kilenc évre rá a kommu-
nizmus összeomlásához. 

(Ford.: Gál Ferenc) 




