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Kovács István

Lengyel regény az 1956-os magyar forradalomról
Wojciech Żukrowski: Kőtáblák


A Lengyel Egyesült Munkáspárt 1956. október 20-án Moszkva akarata ellenére megválasztott első titkárának, Władysław Gomułkának nem csupán a nagyvilág lengyelei körében volt óriási tekintélye az elkövetkező hónapokban, hanem Magyarországon is. A forradalmat legázoló november 4-i szovjet fegyveres intervenciót követő hetekben még az a – minden valós alapot nélkülöző reményteli – elképzelés is elterjedt Budapesten: ha ENSz-csapatokat Moszkva nem is enged Magyarországra jönni, az talán a Kreml gazdái számára is elfogadható, hogy a kivonandó Vörös Hadsereg hadosztályait lengyel alakulatokkal váltsák fel. Ez természetesen Władysław Gomułka magyarországi látogatásával járna együtt, aki a politikailag bonyolult magyar helyzetet ugyanúgy meg tudná oldani, mint néhány héttel azelőtt a lengyelt. A lengyel pártvezető iránti rokonszenvet az is erősítette a magyar közvéleményben, hogy november 4. után mind a Vörös Hadsereg beavatkozását, mind Nagy Imrének és társainak a jugoszláv nagykövetségről történt elrablását szóvá tette.
A lengyel első titkárt Kádár János is szívesen látta volna 1957 tavaszán Magyarországon, ha nem is azért, ami miatt a magyarok őt Budapesten szerették volna köszönteni 1956 őszutóján. Kádár ugyanis tisztában volt azzal, hogy a Magyarországon népszerű Gomułka 1956 végétől a Szovjet Kommunista Párt Központi Bizottsága első titkárának, Nyikita Szergejevics Hruscsovnak talán a legkedvesebb embere volt a testvérpártok vezetői közül. Hogy azzá éppen a magyar forradalom által kiváltott politikai helyzet tette, az aligha fordult meg Kádár fejében. Arról ugyanis, hogy a kommunistákat egyszer már vezető, de időközben kegyvesztett Gomułka kerüljön ismét a Lengyel Egyesült Munkáspárt élére, Moszkva 1956. október közepén hallani se akart. A Gomułka első titkárrá választásának megakadályozására 1956. október 19-én váratlanul a 8. plénumra érkező Hruscsov vezette szovjet küldöttség végső soron eredeti célja kudarcának tudatában távozott Varsóból. Márpedig az SZKP történetében ilyen meghátrálásra még nem volt példa. Ezt a szovjet első titkár szóvá is tette a hazaérkezését követő este tartott Politikai Bizottsági ülésen. A Gomułkát sújtó kilátásba helyezett megtorlást azonban megakadályozta az október 23-án kirobbant magyar forradalom. A lengyel pártvezetés engedetlenségét feledtette a magyar nép fegyveres felkelése. Ráadásul Gomułka éppen az 1944-es varsói felkelésre emlékeztető budapesti utcai harcokra hivatkozva tudta leghatásosabban elejét venni honfitársai 1956 tavasza óta érzékelhető – mind inkább robbanással fenyegető – radikalizálódásának, s ezt Moszkva megnyugvással fogadta. A szuezi válság és a kínai pártvezetés lengyel változásokat támogató magatartása miatt még inkább bonyolult nemzetközi helyzetben Gomułka egyszeriben a politikai krízis eredményes kezelője lett a szovjet hatalom képviselői szemében, aki hűséges maradt a szocialista tábor egységéhez, a Szovjetunióhoz és a Varsói Szerződéshez – Nagy Imrével ellentétben.
Így a Magyarországon gyűlölt és Moszkva bizalmát sem teljesen élvező Kádár Jánosnak több oka is volt rá, hogy Władysław Gomułkával egy fényképre kerüljön – ráadásul a lengyel első titkár remélt budapesti tavaszi látogatása alkalmából. Gomułka, miközben százmillió złoty értékű vissza nem térítendő áruhitellel, szénnel, építőanyaggal támogatta Magyarország gazdasági talpra állítását, rendre kitért Kádár meghívása elől. Mi több, ő volt az egyetlen pártvezető, aki Hruscsovnál közben járt Nagy Imre életéért, arra hivatkozva, hogy kivégzése felmérhetetlen károkat okozna a nemzetközi munkásmozgalomnak. Amikor végül kombinált bukaresti – prágai látogatása között 1958. május 9–12-én Budapestre látogatott, feltételül szabta, hogy Nagy Imre ellen nem folyhat per. Erre ígéretet is kapott. A per azonban zárt ajtók mögött, titokban Gomułka budapesti látogatása alatt is folyt. Erről a lengyel első titkár akkor szerezhetett tudomást, amikor Adam Willman budapesti lengyel nagykövet arról tájékoztatta őt 1958. június közepén, hogy „Nagy Imrét és társait” kivégezték. Ekkor állítólag olyan dührohamot kapott, hogy a telefont csatlakozóstul kitépte a falból. Tény azonban, hogy tíz nap múlva a lengyel tenger ünnepén Gdańskban tartott beszédében – a lengyel hazafin felülkerekedve a kommunista – helyeselte a megtorlást. (Ebben az is szerepet játszhatott, hogy a nemzetközi sajtóban az a hír terjedt el, hogy Nagy Imréék kivégzése miatt Gomułka lemondott első titkári posztjáról.)
Ha az ekkor már hazai népszerűségéből rohamosan veszítő Gomułka viszonya a magyar forradalom és hősei emlékezetéhez változott is, a lengyel közvéleményé e vonatkozásban semmit sem módosult. Ezzel a párthatalomnak is számolnia kellett. Legbeszédesebb bizonyítéka a varsói Magyar Nagykövetség, vagyis  a Magyar Külügyminisztérium, voltaképpen a Magyar Szocialista Munkáspárt Kulturális Osztályának arra irányuló igyekezetének a kudarca, hogy a magyar forradalmat gyalázó Fehér könyv című hazugsággyűjteményt a lengyelek megjelentessék és „az ellenforradalom rémtetteit” bemutató fotókiállítást, amely körbejárta a szocialista tábor országait és a nyugat-európai testvérpártok székházait, bemutassák. A kiállítás anyagát és szövegkörítését a LEMP Központi Bizottságának szakemberei különösen primitívnek, bárgyúnak, a lengyel nézőket felháborítónak találták. 
A Magyar Nagykövetség és fölöttes főhivatalai kénytelenek voltak a kudarcba belenyugodni. Abba is bele kellett törődniük, hogy a lengyel sajtóban, rádióban, televízióban mint felkelésről vagy októberi eseményekről beszéltek 1956 magyarországi történelmi őszéről, s az „ellenforradalom” kifejezés a párt elméleti folyóiratában is elvétve fordult elő.
A pártközi kapcsolatok se abban az ütemben javultak, amilyen ütemben a lengyel nép – (elsősorban és leghamarabb az értelmiség) – Gomułkában csalódott. A magyar párt- és kormányküldöttség 1960. március 17-én viszonozta a Gomułka vezette lengyel delegáció 1958. májusi budapesti látogatását. A magyar nagykövetség 1960. március 25-én erről készített szigorúan titkos beszámolója szerint: „Bár a lengyel párt- és kormányküldöttség 1958. májusi magyarországi látogatása óta a két ország közötti államközi kapcsolatok egészségesen fejlődtek, az ellenforradalom jellegének és okainak megítélésében megmutatkozott felfogásbeli különbségek, illetőleg a lengyel néptömegek körében éppen az utóbbi tény tisztázatlansága következtében meglévő zavaros és eszmeileg nem megnyugtató elképzelések – ha jelentősen tompítva is, de megmaradtak.” Ez abban is megnyilvánult, hogy a főváros főútvonalait csak az utolsó pillanatokban kénytelen-kelletlen lobogózták fel. Ennek kapcsán a jelentést aláíró Katona János nagykövet a következőképpen magyarázkodik: „küldöttségünk fogadtatása melegebb is lehetett volna… (…) Összesen 1500 ember mozgósítását tervezték, da a zuhogó eső még ezt a számot is lecsökkentette… Varsó lakossága túlnyomórészt nem munkástömegekből tevődik össze. A varsóiakra hatott leginkább az 1956–57-es évek revizionista demagógiája.” A nagykövet megjegyzéseinek lehet olyan olvasata is, hogy a lengyel nép változatlanul őrzi a magyar forradalom emlékét.
Ezt követően a két párt és kormányküldöttség, így a két első titkár még nyolc alkalommal találkozott – Gomułka 1970 karácsonya előtt bekövetkezett gyászos bukásáig. A kapcsolat a két pártvezetés között az idő múlásával egyre harmonikusabb lett. Sajátos példája ennek, hogy a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottsága kérésére az angliai labdarúgó világbajnokságra készülő magyar válogatott az 1966 júniusában Budapesten lejátszani tervezett előkészületi lengyelek elleni meccsére május 3-án a lengyelországi Chorzówban került sor. Tegyük hozzá; személy szerint Kádár János utasítására. A kereszténység felvételének ezredik évfordulója alkalmából a Lengyel Katolikus Egyház Częstochowában tartotta a központi ünnepséget a magyar március 15-ére emlékeztető május 3-án, amely az 1791-ben kihirdetett alkotmány emléknapja volt a II. világháborúig Lengyelországban. A Stefan Wyszyński bíborosprímás által celebrált ünnepi misére több százezer zarándokot vártak. Ezt a tömeget kellett volna ellensúlyoznia a Częstochowától hetven kilométerre fekvő Chorzówban játszott barátságos meccsnek. A Magyar Labdarúgó Szövetség a felkészülés szempontjából nem tartotta szerencsésnek a helyszín és az időpont megváltoztatását. Kádár azonban a „klerikális reakció” elleni harcot előbbre valónak tekintette… Meg volt győződve róla, hogy a lengyel elvtársak – megfelelő időben – viszonozni fogják a baráti szívességet…
Annál inkább is hidegzuhanyként érte a magyar „főelvtársakat”, hogy Lengyelországban megjelent egy – szerintük – ideológiailag káros regény, amely ráadásul Kádár Jánost és 1956-os tevékenységét is rendkívül hátrányos fénytörésben mutatta be. A Kőtáblákról van szó, amelynek szerzője, Wojciech Żukrowski nem volt ismeretlen Magyarországon. 1962-ben három könyve látott napvilágot magyarul (A millió elefánt országában – Zrínyi Kiadó, Tűzkeresztség – Európa, Aradna éjszakái. Elbeszélések – Európa), s ő írta az Andrzej Wajda által rendezett és Magyarországon is forgalmazott Lotna című film forgatókönyvét.  A háborút a Honi Hadsereg tisztjeként végigküzdő, majd a szocialista rendszerbe is eredményesen beilleszkedő, befolyásos politikai kapcsolatokkal rendelkező Żukrowskit a tehetséges, esztétikai teljesítményét illetően is elismert szépírók között tartotta (és tartja) számon a lengyel irodalomtörténet, akinek lélekábrázoló tehetségét, hangulatteremtő képességét, tájleíró hitelességét, nyelvi erejét kritikusai és esztétikai pártfogói egyaránt elismerik. Tény, hogy a Kőtáblák a háború utáni legolvasottabb, legnépszerűbb lengyel regény, amely a rendszerváltozásig tizenhárom kiadást élt meg, s azt követően is két ízben megjelent. 
A Kőtáblák – hőseit illetően – voltaképpen magyar regény, s ezt az 1967. január 11-én a Magyar Külügyminisztériumban készült tiltakozástervezet is jelzi a tárgy megjelölésében: „Lengyel regény az 1956-os magyarországi ellenforradalomról.” Ez azonban nem pontos tartalmi összefoglalása a könyvnek. Wojciech Żukrowski Terey István, az új-delhi magyar nagykövetség kulturális tanácsosa és Margit Ward, ausztrál orvosnő szerelmi történetét írta meg, amelynek tere az egzotikus India. A nagy empátiával ábrázolt főhősök hatásosan bonyolított szerelmi drámáján túl filmhíradószerűen fel-felvillannak a magyarországi események is Rákosi leváltásától, Rajk és társai újratemetésén és a budapesti utcai harcokon át Kádár János hatalomra kerüléséig. Emellett Żukrowski hitelesen írja le az indiai tömegek végtelen nyomorát, egyének és közösségek életfelfogását, szokásait, mindennapi létét, a túlnépesedett nagyváros színes forgatagát, amelyben a szentnek tartott tehén jelenti az egyetlen nyugalmi pontot.
Maga Wojciech Żukrowski 1956 és 1959 között az új-delhi Lengyel Nagykövetség kulturális tanácsosa volt, így belülről ismerte a helyi diplomata világot, amelynek része volt a magyar külképviseleti kar is.
Mindezek miatt érthető, hogy Martin Ferenc varsói magyar nagykövet magyarázkodásra kényszerült a Kőtáblák kiadása miatt. 1966. december 15-én kelt szigorúan titkos jelentésében  a könyv jelentőségét, esztétikai értékét kisebbíteni igyekezett: „A könyv nem is érdemelne különösebb figyelmet, ha mindaz a politikai és erkölcsi csődtömeg, amelyet a regényben Żukrowski összehord, nem kapcsolódna igen szorosan az 1956-os időszak magyarországi politikai eseményeihez, ha a cselekmények szereplői nem az indiai magyar nagykövetség akkori diplomatái, nagykövete és beosztottai lennének, akiknek nőügyeken, whisky-ügyeken, valutaügyleteken, egymás elleni áskálódásokon és egyéb efféle »ügyintézéseken« kívül alig-alig van másra idejük, legfeljebb még arra, hogy ha a nagykövet véletlenül halálra gázol egy indiai kisfiút, akkor mielőbb kereket oldjon, s az egész ügyet rávarrja az indiai sofőrre. Hosszadalmas lenne a regényt itt részletesebben ismertetni, s igazságtalan lenne teljességgel elmarasztalni, mert vannak pozitív gondolatai és tisztább oldalai is, mégis a könyv egésze igen kedvezőtlen és torz képet ad még a korabeli magyar politikai morálról és a diplomáciai szolgálatról is.” A nagykövetség lépéseit dokumentálandó mindehhez hozzáfűzi: „Amikor a napokban Motyka kulturügyi miniszter illetékes helyettesével Jakus elvtárs a könyvről alkalmi beszélgetésben negatív magánvéleményét kifejezte, Garstecki miniszterhelyettes is problematikus alkotásnak minősítette a könyvet, amely nyílván nem lelkesítheti a magyarokat. Kruczkowski elvtárs egyik beszélgetés alkalmával azt válaszolta, tévedés lenne feltételezni, hogy szocialista ország nagykövetségén nem fordulhattak elő a Żukrowski könyvében leírtak, mert a Kőtáblák az író önéletrajzi elemekkel telítettek, szereplő személyei autentikus személyek.” 
Tegyük hozzá, hogy az új-delhi magyar képviseleten valójában csak a belügyes érdemeiért nagykövetté avanzsált, gátlástalanságával és bosszúállásával kitűnt Bajcsy és gazdasági tanácsosa, a magánhasznú ügyeskedésével minden alkalmat kihasználó Ferenz az ellenszenves, míg Judit, a titkárnő becsületes és végül a rejtjelező-távírász tisztességes embernek bizonyul. Terey István a tehetséges költő, nemcsak művelt, jóképű, akiért rajonganak a nők, hanem öntudatos magyar hazafi is, aki a háború alatt besorozott katonaként ugyan harcolt a Vörös Hadsereg ellen, de 1945 után meggyőződésétől vezéreltetve állt az új, demokratikus rendszer szolgálatába.
A könyv kiadása elleni tiltakozás tervezetét 1967. január 11-én készítette el a magyar külügyminisztérium, amely két pontban emelte ki azt, hogy a Kőtáblák „megjelenése mégis miért árt a magyar érdekeknek”. Egyrészt: „Az a kép, amit a delhi nagykövetségünkről rajzol, kompromittálja a magyar diplomatákat a világ szemében.” Másrészt: „Nem tesz jó szolgálatot a szocializmus ügyének és népeink baráti kapcsolatának, hogy pontosan az ellenforradalom 10. évfordulóján egy baráti országban megjelentethetnek egy ilyen művet, méghozzá a katonai kiadó kiadásában.” (Hozzátehetjük azt is, hogy a 20.000 példányban megjelent regényt napok alatt elkapkodták.)
Azonban e tiltakozástervezet is elhallgatja az igazi okot: Kádár János és Nagy Imre szerepeltetését és tevékenységük értékelését a regényben. Nagy Imréről ugyan csak említés történik, de Kádár 1956-os tettei több ízben is a politikai és egyén erkölcs érzékeny mérlegserpenyőjébe kerülnek: „Kádár kormányt alakít? De kicsoda is ő saját maga? Minek nevében hívta be az orosz tankokat a magyarok ellen, ő, aki szintén magyar? Mit akart megmenteni? Ma mindenki ellene van, egy maroknyi csoport kivételével, akik hozzá hasonlóan azt gondolják, hogy megmentik Magyarországot, megmentik azt, ami a borzalmak és pogrom után megmaradt. Hihet-e benne a nép, ha ágyúk agitáltak mellette?” 1966-ban ennél is elfogadhatatlanabb az, amit éppen a „falusi kovács kinézetű” magyar nagykövet, Bajcsy jelentett ki Új-Delhiben tíz évvel azelőtt: „Kádár azzal vette át a felkelők minden jelszavát, hogy megtartja őket, de szerencsére a deklarációtól a megvalósításig még sok idő van…” Mindehhez kiegészítendő az Új-Delhi szinte minden mozijában játszott 1956-os dokumentumfilm egyik, regényben leírt jelenetével: „A kamera végigpásztáz az utcákon, amelyeken hömpölygő tömeg, hosszú háromszínű lobogók omlanak alá a bérházakon, közepükön lyuk… A kitépett csillagos címer. Parkban felállított ágyúüteg lövi a házakat, a katonákon az oroszokéhoz hasonló mundér, de sapkájukon kokárda, kezükben hosszú tüzérségi lövedék. A parancsszóra párafelhőcske csak ki a szájukon… Nincs hang, csak zenei aláfestés, a kép meg-megremeg, látszik, hogy a felvételt egy véletlen szemtanú készítette…” 
A tiltakozástervezet az alábbi bekezdéssel zárul: „Illetékes magyar szervek véleménye szerint az említett írásmű témájának és szereplőinek megválasztása, cselekményének keretei, hőseinek állásfoglalása nem segíti elő az 1956. évi magyarországi ellenforradalom okainak és összefüggéseinek jobb megértését, a szocializmus közös építésén nyugvó magyar–lengyel barátság elmélyítését. A Magyar Külügyminisztérium hálás lenne a budapesti Lengyel Nagykövetségnek, ha megismertetné ezzel kapcsolatban a Lengyel Nagykövetség Külügyminisztériumának ide vonatkozó álláspontját. 
A fogalmazvány készítője, Varga Ferenc két nappal később találkozott Jan Kiljańczyk lengyel nagykövettel, aki „hosszasan igyekezett bizonyítani, hogy nincs igazunk. Żukrowski »csak« a delhi magyar diplomatákról ír és nem általában a magyar diplomatákról. (…)
Nem értett egyet azzal sem, hogy a szerző az ellenforradalmat több helyen helytelenül állítja be. Neki az a véleménye, hogy Kádár elvtárs személyét is pozitívan ábrázolja. Egyébként ez nem egy dokumentum – mondotta –, hanem regény, így kell kezelnünk. Miután nem tudott meggyőzni, csak azt bizonygatta, hogy véleménye szerint ez egy jó regény.
Az egész beszélgetésből azt állapítottam meg, hogy a nagykövet erősen felkészült a könyv megvédésére a magyarok részéről várható kifogások ellen.”
A feljegyzés utolsó mondata arra vonatkozik, hogy a Kőtáblák miatt a lengyel nagykövetet bekéretni tervezték a „Fehérházba”. A berendelés január 18-án történt meg, amikor Komócsin Zoltán, az MSZMP Központi Bizottságának külügyi titkára fogadta őt, s arra kérte, hogy a regénnyel kapcsolatos magyar észrevételeket, kifogásokat juttassa el a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságához. A lengyel fél tisztában volt vele, hogy a szocialista táboron belüli nem mindennapi tiltakozás inspirálója maga Kádár János. Így a LEMP ennek szellemében reagált rá. 1972. február 2-án a Trybuna Luduban Wacław Sadowski tollából éles hangú cikkben bírálták a Kőtáblákat, első helyen kifogásolva, hogy Żukrowski „nem vette észre az akkori politikai helyzet összetettségét…”
Żukrowskinak mit sem ártott Sadowski cikke, a magyar kérésre lengyel pártlapban megbírált könyv mind magasabb példányszámban, újabb és újabb kiadásban jelent meg. A szerző népszerűségét csak az törte meg, hogy 1981. december 13-án azonnal a hadiállapotot bevezető Wojciech Jaruzelski tábornok mellé állt, s annak egyik legfőbb szellemi támogatója lett. Addigi hívei, az olvasók ezért úgy álltak rajta bosszút, hogy csalódottságuk kifejezéseként százával adták fel postán címére a Kőtáblák vaskos köteteit. Végül már a bérház lépcsőháza is megtelt könyveivel.
A rendszerváltozás után azonban apránként homály borult jellembeli kisiklására. 1994-ben tizennegyedik kiadásban jelent meg a Kőtáblák – helyreállítva a cenzor által megnyirbált eredeti szöveget, amelyet 2015-ben újra kiadtak. A könyv oroszul is napvilágot látott, majd 2016-ban az Egyesült Államokban angolul is megjelent. Csak a legérintettebbekhez, a magyar olvasókhoz nem jutott mindmáig el. Żukrowski Strad a Styx folyó partján című, magyarul 1978-ban megjelent regényének fordítója, Nemere István az utószóban hosszasan méltatta a Kőtáblákat, kifejezve reményét, hogy „egyszer eljut a könyv a magyar olvasók kezébe is”. Itt az ideje.
Wojciech Żukorowski 2001-ben halt meg. A varsói Powązki temető katonai parcellájában temették el. A szertartáson felolvasták egykori osztálytársa, II. János Pál pápa életét és munkásságát méltató levelét is.

									


