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Bevezetés
A disszertáció előzményei és a kutatás helyszínei, levéltári forrásai
Doktori
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Bölcsészettudományi Karának történelem szakán 2009-ben benyújtott és sikeresen
megvédett szakdolgozatom (Az Olasz Kommunista Párt és a kelet-európai reformtörekvések
1956-1968),

melynek

Történelemtudományi

levéltári
Doktori

kutatásait
Iskolája

2009

19-20.

szeptemberétől,

századi

az

kelet-európai

egyetem
történelem

programjának ösztöndíjas hallgatójaként folytattam Krausz Tamás DSc. témavezetése
mellett. Doktori kutatásom célkitűzése a Magyar Szocialista Munkáspárt és a nyugat-európai
kommunista pártok kapcsolataink bemutatása volt a vonatkozó gazdag magyar és olasz
levéltári anyag körültekintő felhasználásával. A téma pontosabb megértéséhez és minél
hitelesebb illusztrálásához az MSZMP Központi Bizottsága Külügyi Osztályának több volt
munkatársával (pl. Sütő Gábor), illetve az állampárt néhány, egykoron befolyásos tagjával
(pl. Berecz János, Komócsin Mihály) az oral history szabályai szerint interjút készítettem,
természetesen a szükséges és elvárt forráskritika alkalmazásával, miként a levéltári iratok
elemzésének esetében is.
Levéltári kutatásaim során a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL) V.
(Politikai Kormányszervek és MDP-MSZMP iratok) főosztályának gondozásában
megőrzött dokumentumokat vizsgáltam, elsősorban az MSZMP KB Külügyi Osztályának
az (M-KS) 288. fond 32. főcsoportjába helyezett iratait. Áttekintettem az említett 32.
főcsoport „B” jelzéssel ellátott, 1956-tól 1989-ig terjedő, külön vezetett gyűjteményét is. Az
olasz pártkapcsolatok dokumentumai mellett elolvastam a jelentősebb nyugat-európai
kommunista pártok – a francia, a spanyol és a portugál – magyar vonatkozású, Budapesten
fellelhető levéltári anyagait is. A kommunista és munkáspártok két- és többoldalú
tárgyalásainak rekonstruálása céljából tanulmányoztam az MSZMP és a keleti blokk
testvérpártjaink dokumentumait, különös tekintettel a szovjet, a lengyel, a csehszlovák, a
bolgár, a román és a kelet-német anyagokra. Az intenzív pártközi kapcsolatok okán
foglalkoztam a magyar-jugoszláv állampárti viszony alakulásával, ezúttal is a Külügyi
Osztályon keletkezett dokumentumok elemzése útján. A nemzetközi tanácskozások,
pártdelegációk meghívása, a fontosabb külügyi jelentések és elemzések hátterének
megismeréséhez pedig elengedhetetlennek bizonyult a Politikai Bizottság kapcsolódó
iratanyagának átfésülése.
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Kutattam továbbá a Politikatörténeti Intézet kereti között működő Politikatörténeti és
Szakszervezeti Levéltárban, valamint az egykori Olasz Kommunista Párt iratait őrző római
Gramsci Intézet (Fondazione Istituto Gramsci) Levéltárában, mindenekelőtt az OKP
Külügyi Osztályának (Sezione Esteri) magyar vonatkozású dokumentumai között.

A téma hazai és külföldi tudományos irodalma
A párttörténet jelenkori kutatása nem tartozik a hazai történelemtudomány népszerű témái
közé, ennek megfelelően meglehetősen kevés a magyar nyelven megjelent friss publikáció.
Sokkal aktívabbak a téma külföldi kutatói. Olasz nyelven – leginkább a Gramsci Intézet
szellemi műhelyében – évről évre igen jelentős kiadványok (forrásközlések, monográfiák,
egyéb nagyobb lélegzetű, tudományos igényű munkák), továbbá tanulmányok, elemzések,
recenziók látnak napvilágot.
Szólni kell a nyugat-európai kommunista pártok történetének angol nyelvű irodalmáról is,
noha ez utóbbi gerincét mindmáig a ’70-es, ’80-as évek eurokommunista kísérletének idején
született történészi-politológusi munkák adják. Kiváló példa erre a George Schwab
szerkesztésében megjelent tanulmánykötet (Eurocommunism: the ideological and politicaltheoretical foundations. Aldwych Press, London, 1981.). Az eurokommunizmus valójában a
’80-as évek végén – a politikai kísérlet olaszországi kudarca nyomán – kikerült a nemzetközi
tudományos érdeklődés látómezejéből. A témában ezen időszakig megjelent főbb
publikációik elsődleges és kimerítő alaposságú bibliográfiája Olga A. Narkiewicz munkája
(Eurocommunism, 1968-1986: A Select Bibliography. Mansell, London, 1987.).
A kortárs angolszász (nagy-britanniai, amerikai, kanadai) kutatók vizsgálódásainak körébe
főleg a nyugati-európai

kommunista pártok 1989 és

1990 utáni

átalakulása

(szociáldemokrata jellegű fejlődése, adott esetben felaprózódása, eljelentéktelenedése)
tartozik. Történészi munkáik így sokszor politológiai elemzések is, hiszen vizsgálódásaik az
elmúlt negyed évszázadra összpontosítva, egészen napjainkig követik az említett pártok,
politikai erők evolúcióját. A multilaterális pártkapcsolatok – akárcsak a témát intenzíven
kutató olasz történészek köreiben – csak marginális kérdésként merülnek fel, mintegy
tágabb, nemzetközi kontextusba helyezve az egyes kommunista pártok múltjának lineáris
ismertetését.
Az olasz baloldal hazai kutatásának legjelesebb képviselője Pankovits József CSc., aki
legutóbbi átfogó munkájában (Az olasz baloldal Antonio Gramscitól a Demokratikus Pártig.
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L’Harmattan – Eszmélet, Bp.; 2010.) vázolta fel az itáliai baloldal történelmi tablóját, s első
magyarországi történészként foglalkozott az OKP és ’56 ambivalens viszonyával.
Figyelemre méltó a téma memoárirodalma, hiszen az események egykori alakítói, jeles
tanúi közül jó páran jelentették meg visszaemlékezéseiket nyugaton a ’80-as évek második
fele, míg keleten a ’90-es évek kezdete óta, sőt néhányan történészi-tudományos igényű
munkák írására is vállalkoztak. Az utóbbi bő évtized olasz nyelvű műveinek gazdag
választékából kitűnik Pietro Ingrao könyve (Volevo la luna. Einaudi, Torino, 2006.),
valamint – a benne olvasható kulisszatitkok, értékes megállapítások, idézetek okán –
Massimo D’Alema rövid leírása Enrico Berlinguer utolsó, 1984-es moszkvai utazásáról (A
Mosca, l'ultima volta. Enrico Berlinguer e il 1984. Donzelli, Roma, 2004.).
A magyar szerző tollából született s legtöbbet idézett emlékirat minden bizonnyal Berecz
János nevéhez fűződik (Vállalom, Duna International, Bp.; 2004.), mely külön fejezetben
(A magyar külpolitika műhelyében) foglalkozik a ’70-es évek kádári diplomáciájával, értő
bepillantást engedve a KB Külügyi Osztályának munkájába is.
A disszertáció részletes bibliográfiát tartalmaz nyelvek és műfajok szerinti bontásba
szedve a felhasznált publikált, tudományos anyagot (szakcikkeket, tanulmányokat,
monográfiákat, forrásközléseket) illetve a memoár-jellegű irodalmat (interjúkötetek,
visszaemlékezések). A fentiekben – a nyilvánvaló terjedelmi korlátok miatt – kizárólag a
legfontosabbak kerültek említésre.

A disszertáció felépítése és tudományos eredményei
A disszertáció első fejezete a magyar ’56-hoz való viszony tükrében mutatja be a nyugateurópai kommunista pártok és az MSZMP kapcsolatainak fejlődését, elsősorban az OKP
példáján keresztül, de többszöri kitekintéssel a francia, a spanyol és a portugál kommunista
párt vezetői, főbb ideológusai által megfogalmazott vélemények esetleges változására is.
1956 traumája vízválasztónak tekinthető a nyugat-európai kommunista pártok és a keleti
blokk állampártjaink viszonyában, melynek változó vagy éppen konstans megítélése hűen
tükrözte az előbbi pártok politikai fejlődésének trendvonalát.
Az 1956-os magyarországi események kezdetben következetesen ellenforradalomként
jelentek meg a nyugat-európai kommunista sajtóban és a pártvezetők megszólalásaiban
egyaránt. Később – főleg az 1968-as csehszlovákiai bevonulás hatására – az ellenforradalom
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mint történelmi esemény lassú átértékelése fokozatosan felgyorsult és a korábbinál jóval
árnyaltabb bírálatot megengedő felkelés (még pontosabban munkásfelkelés) került az olasz
és a francia pártterminológia fókuszába. A „felejthetetlen ’56” újragondolása együtt járt a
Szovjetunió

második

világháborút

követő

történelmi

szerepének

revideálásával,

mindenekelőtt az SZKP által hirdetett ideológia és a szovjet külpolitikai gyakorlat közti
lényegi különbségek felemlegetésével. A létező szocializmustól való elszakadásban az OKP
jutott a legmesszebbre, ugyanakkor erősödő bírálata nem egyformán érintette a kelet-európai
kommunista pártokat. Dacára a tragikus ’56-os események átértékelésének, a magyar-olasz
testvérpárti kapcsolatok egészen a rendszerváltásig barátiak, intenzívek és a nemzetközi
kommunista mozgalom szempontjából igen eredményesek maradtak. Az OKP – miként a
feltárt magyar és olasz pártarchívum vonatkozó dokumentumaiból is kitűnik – mindvégig
közvetítő partnerként tekintett Kádárra és az MSZMP-re a többi kelet-európai testvérpárttal
folytatott egyeztetései, tárgyalásai során. Erre utal, hogy az előbbiek fejleményeiről
rendszeresen és pontosan tájékoztatták a magyar felet. ’56 átértékelése – melynek számos
indítéka közül ki kell emelni az OKP-ra nehezedő, állandó belpolitikai nyomást – paradox
módon elsődlegesen nem az olasz-magyar pártkapcsolatokat terhelte, sokkal inkább a
szovjettel való viszony szakaszos megromlását vetítette elő. Az OKP ideológiájában és
pártkapcsolataiban csak a ’80-as évek derekán, Gorbacsov hatalomra jutásának időszakában
került ismét közelebb az SZKP-hoz, lényegében az új főtitkár meghirdette glasznoszty és
peresztrojka politikai ideáiban felismerve korábbi magatartásának visszaigazolását. Mindez
szükségszerűen magával vonta a magyar ’56-ról régebben vallottak végleges átértékelését,
illetve az ahhoz vezető közel három évtizedes történelmi-politikai fejlődési folyamat
lezárását, mely 1989-re tehető. Az ekkor megszerkesztett eseménylánc kiindulópontja 1956
októberére-novemberére esett, soron következő főbb csomópontjai pedig 1968 augusztusa
(a prágai tavasz néven ismert csehszlovákiai reformfolyamat erőszakos leállítása), 1981
decembere (a lengyelországi szükségállapot bevezetése), valamint 1989 ősze (a keleteurópai rendszerváltás hónapjai) voltak.
Az OKP 1956-tól, de még inkább 1968-tól alkalmazott jóval kritikusabb szemléletének,
megváltozott attitűdjének egyenes következménye volt az átgondolatlan gorbacsovi
reformok helyeslése, sajnálatos módon az általuk kiváltott társadalmi-politikai változások
negatív következményeinek belátása nélkül. Az általános eufóriában létező OKP
megfiatalított Vezetősége (Direzione) egyszerűen nem vett tudomást a Szovjetunió és
nyugati befolyási övezetének megszűnésében rejlő kockázatokról, ami végső soron –
egyebek mellett – a párt kelet-európai kapcsolati tőkéjének felszámolásához vezetett.
5

Az 1970-es évek derekán született eurokommunizmus egyes gondolkodói – elsősorban
Olaszországban és Franciaországban – ’56 magyar főszereplőire (közülük is kiváltképp
Nagy Imrére) mint szellemi előfutárukra tekintettek, noha ezen vélekedések csak a keleteurópai rendszerváltás(ok) idején, Nagy Imre és mártírtársainak politikai rehabilitációjával
párhuzamosan kerültek a mindinkább szociáldemokrata jegyeket viselő nyugati kommunista
pártok – különösen az olasz – ideológiai fősodrába. Mivel az MSZMP szociáldemokrataeuroszocialista jellegű átalakulása is ekkor ment végbe, a két posztkommunista párt
kapcsolatát csak erősítette – igaz, főként az átmenet periódusában, 1988 és 1989 között – az
’56-hoz fűződő viszony hasonló megfontolásokból történő átértékelése.
Az 1956-os magyarországi eseményekről alkotott olasz pártítélet fokozatos változása, a
múlt kezdetben óvatos, majd radikális átértékelése együtt járt az OKP mélyreható
átalakulásával. A megváltozott geopolitikai helyzetben szinte rögtön nyilvánvalóvá vált,
hogy a keleti blokk állampártjai, a létező szocializmus és a Szovjetunió nyújtotta ideológiai,
kisebb részt anyagi támasz nélkül a pluralista, kapitalista országok egyikében sem létezhet
erős, befolyásos kommunista párt. Ez a felismerés (svolta della Bolognina) vezetett az OKP
1991-es feloszláshoz, a Baloldali Demokratikus Párt megalapításához, amely azonban nem
volt képes megismételni az elődpárt sikereit és megtartani annak tagságát, társadalmikulturális befolyását, illetve diplomáciai állásait.
Az OKP-val ellentétben az FKP sosem jutott el az SZKP-val való szinte teljes szakításig,
a létező szocializmus eltérő megvalósulási formáinak kendőzetlen bírálatáig. A francia
kommunisták másfajta magatartásának gyökere a párt történelmében, belpolitikai
mozgásterének lassú szűkülésében és a Moszkvától való hagyományosan erősebb
függésében keresendő.
A Spanyol Kommunista Párt a ’70-es években még az OKP elsődleges nyugati
szövetségesének tűnt – elég Santiago Carrillo programadó művére gondolnunk
(Eurocomunismo y Estado. Critica, Barcelona, 1977.) –, azonban a következő évtizedben
saját, belső harcai nyomán meggyengült, és fennmaradásának biztosításához rendszeres
külső anyagi segítségre szorult. Az SKP-t támogató testvérpártok között találjuk az
MSZMP-t is.
A Portugál Kommunista Párt sosem tartozott az eurokommunista pártok sorába, vezetői
következetesen képviselték az SZKP diktálta ideológia vonalat, a legenyhébb kritikai él
alkalmazása nélkül. A PKP ennek megfelelően elutasította a magyar ’56 bárminemű
átértékelését és a kelet-európai rendszerváltásig konzekvensen ellenforradalomként
aposztrofálta a budapesti felkelést.
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A disszertáció második fejezetében a kommunista és munkáspártok elsődleges nemzetközi
egyeztető fórumait, úgynevezett nagytanácskozásait vizsgálom az 1956-tól 1976-ig terjedő
időszakban. A korszak négy nemzetközi konferenciája közül az első hármat (1957, 1963 és
1969) Moszkvában, míg a negyediket (1976) Berlinben tartották. Az 1969-es és az 1976-os
nagytanácskozást a résztvevő pártok budapesti konzultatív találkozója (1968 és 1974) előzte
meg a napirendi pontok elfogadása és a közösen kibocsátott záró nyilatkozat tartalmi
elemeinek egyeztetése céljából. A feltárt levéltári anyagból egyértelművé válik, hogy
mindkét budapesti konzultatív találkozó kiemelkedő jelentőséggel bírt a soron következő
nagytanácskozások megszervezésében. Az MSZMP KB Külügyi Osztálya magára vállalva
a közvetítő szerv szerepét, lehetőség szerint elsimítva a nyugati és a keleti testvérpártok közti
esetleges ellentétek többségét, tető alá hozott két nemzetközi egyeztető fórumot, melyek
meghatározó jelentőséggel bírtak a munkásmozgalom további sorsának alakulásában, és
közvetett módon elősegítették az eurokommunizmus világra jöttét is.
Az 1969-es moszkvai nagytanácskozást közvetlenül megelőző, a két és többoldalú
tárgyalások hangvételét alapjaiban meghatározó világpolitikai esemény az „ötök”
csehszlovákiai bevonulása volt, mely egyes nyugat-európai kommunista pártok
(mindenekelőtt az OKP) és az SZKP közti teljes szakítás veszélyével fenyegettet. A
kölcsönös kiátkozásra végül nem került sor – hiszen ezt diktálta mindkét fél érdeke –, de az
eredetileg 1968 novemberére tervezett pártközi csúcstalálkozót 1969 nyarára halasztották,
és a delegációvezetők moszkvai felszólalásaiban – pl. Enrico Berlinguer vagy éppen Kádár
plénum előtt mondott beszédében – egy új testvérpárti viszonyrendszer alapjai kezdtek
körvonalazódni.
Az 1976-os berlini nagytanácskozáson (konferencián) – melyen a korábbiaktól eltérőn a
Jugoszláv Kommunisták Szövetsége is megjelent – már egyértelmű utalások hangzottak el
a

pártkapcsolatok

szovjet

hegemóniájának

meghaladására,

a

többközpontú

munkásmozgalom majdani kialakítására, egyszóval a pártközi viszony differenciálására.
A fejezetben foglalkozom a magyar-kínai állampárti diskurzus egyes, a nemzetközi
konferenciákat érintő vonatkozásaival, ahogy az MSZMP és a JKSZ kapcsolatának
alakulásával is. Utóbbival összefüggésben megfigyelhető, hogy az OKP részben a magyar
és a jugoszláv delegációk véleményéhez, a kétoldalú, bizalmas eszmecseréken kialakított
közös nézőponthoz igazította saját álláspontját, mielőtt tárgyalóasztalhoz ült volna az SZKPval.
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A Külügyi Osztály munkájának bemutatása során nem tekinthettem el a korszak egyik
prominens állampárti képviselőjének, Komócsin Zoltán ’60-as évekbeli pályaképének
vázlatos áttekintésétől sem. Noha a disszertáció témája csak érinti a Kádár-kor belpolitikáját,
Komócsin alakja mégis megkerülhetetlen, mivel a KB külügyi titkáraként számos pártközi
egyeztetésben személyesen működött közre, és ő vezette az 1968-as budapesti konzultatív
találkozó lebonyolításával megbízott magyar pártküldöttséget is. Az egyes körökben nyíltan
Kádár lehetséges utódaként emlegetett Komócsin ekkoriban ért karrierje csúcsára, miközben
nyugat-európai

kommunista

fogadtatása

sokkal

kedvezőbb

volt

magyarországi

megítélésénél.
A disszertáció végén röviden az eurokommunista gondolat magyarországi recepcióját
ismertetem. Az MSZMP és Kádár nem zárkóztak el a legerősebb nyugat-európai
testvérpártok megújulási szándékától, és végig késznek mutatkoztak a nyílt, őszinte vitára,
melyben a pártközi kapcsolatok továbbfejlesztésének lehetőségét látták. A ’70-es évek során
a magyar állampárt külpolitikai figyelme mindinkább a nyugati-európai szociáldemokrata
pártok felé fordult, miként az Simon István CSc. hiánypótló munkájából (Bal-kísértés: a
kádári külpolitika és a nyugati szociáldemokrácia. Digitalbooks, Bp.; 2012) is kitűnik.
Az új szövetségesek keresését elősegítette a Kádár-rendszer növekvő nyugati elismertsége,
a Helsinki-folyamat kibontakozása és az MSZMP vezetői körei részéről történő folyamatos
támogatása. Mivel az olaszországi baloldal meghatározó ereje továbbra is az OKP maradt,
mely a ’80-as évek elejétől az eurokommunista harmadik út – valójában a pluralistakapitalista rendben szociáldemokratává puhított eurokommunizmus – koncepciójával
igyekezett megújítani ideológiáját, a nyugatnémet SPD mellett az 1956-ot követő három
évtized alatt kiteljesedett és elfáradt kádári eszme támogatójaként, az MSZMP legfontosabb
nyugat-európai szövetségesévé vált.

Ajánlás
A disszertációt nagyapám, Mezei Pál, bácsikáim, Szűcs Zoltán és Harsányi József,
valamint egykori témavezetőm, Dr. Sallay Géza emlékének ajánlom. Egyúttal
mindazoknak, akik őszintén hittek az 1968-as új gazdasági mechanizmusban.
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1. Az átértékelt felkelés
1956 traumája jelentősen szűkítette a nyugati-európai kommunista pártok1 mozgásterét.
Az SZKP történelmi, XX. kongresszusán elhangzottak, majd a lengyelországi és a budapesti
események rögtönzések egész sorára kényszerítették a Moszkvától akkoriban még erősen
függő, a keleti „létező” szocializmust csupán elvétve bíráló nyugati testvérpártokat,
mindenekelőtt a francia és az olasz KP-t. Bár a demoralizáló hatású titkos jelentés
nyilvánosságra kerülése és az őszi forradalmi események súlyos dilemmák elé állították
Togliatti2 és Thorez3 társait; fáziskéséssel ugyan, de a sorok összezárása, a szovjet
beavatkozás következetes támogatása és a káderek alapos felkészítése nyomán képesek
voltak az egységes arculat megőrzésére, illetve a tagság megnyugtatására. Történtek ugyan
kilépések, Európa-szerte ismert értelmiségiek szakítottak a szervezett kommunista
mozgalommal, de az Olasz és a Francia Kommunista Párt4 minden nehézség dacára hazája
politikai életének fajsúlyos tényezője tudott maradni. A „felejthetetlen 1956”-ot követő első
országos választásokat – az előzetes várakozásoknak megfelelően – a kommunistákra
zúdított össztűz vezette fel, megadva a rákövetkező évek sajtókampányainak alaphangját, és
a nyugati demokráciákra leselkedő bolsevista veszély elleni védekezés alaptételét, a
szovjetek ügynökeinek tekintett nyugati KP-k karanténba zárását. Az OKP helyzetét tovább
rontotta, hogy a magyar forradalmi fejlemények hatására felbomlott a szocialistákkal kötött
szövetség. A kommunistákkal az ország felszabadulása óta akcióegységben tevékenykedő
Olasz Szocialista Párt5 Pietro Nenni6 vezetésével saját, jól felfogott érdekében egyszerűen
Továbbiakban: KP illetve KP-k.
Palmiro Togliatti (1893–1964). Az OKP kétszeres (1930–1934, 1938–1964) főtitkára, alapító tagja. Nevét az
Oroszországi Föderációban fekvő Тольятти városa őrzi.
3
Maurice Thorez (1900–1964). 1930-tól haláláig az FKP főtitkára. A második világháború idején a
Szovjetunióban tartózkodik. Nevét az ukrajnai Торез városa őrzi.
4
Partito Comunista Italiano, PCI és Parti communiste français, PCF. Továbbiakban: OKP és FKP.
5
Partito Socialista Italiano, PSI. Továbbiakban: OSZP.
6
Pietro Nenni (1891–1980). 1931 és 1945 illetve 1949 és 1963 között az OSZP titkára. 1921-ben csatlakozott
Turati szocialista pártjához, a kommunisták és szocialisták közti szakítás idején. 1923-tól az Avanti
főszerkesztője, komoly szerepe volt a lap markánsan antifasiszta arculatának kialakításában. 1925-ben
alapította meg a Negyedik Állam (Quarto Stato) napilapot. A Mussolini-rendszert bíráló tevékenységéért 1926ban emigrációba kényszerítik, és Franciaországba távozik. Harcolt a spanyol polgárháborúban. Később
csatlakozott az Ellenálláshoz (Resistenza), és érdemeiért megkapta a „Béke Sztálin-díját”, melyet az SZKP
XX. kongresszusa után visszaadott. 1943-ban, kiszabadulása után Saragattal és Lelio Bassóval megalapította
az Olasz Proletár Egység Szocialista Pártját (Partito Socialista Italiano dell’Unità Proletaria, PSIUP.
Továbbiakban: OPESZP). A magyar ’56 eseményei után végleg elhatárolódott a kommunistáktól mind a hazai,
mind pedig a nemzetközi színtéren, megkülönböztetve – a munkásmozgalmon belül – az autonóm
szocialistákat („socialisti autonomisti”) és a doktrinereket (~ „socialisti carristi”). Aldo Moro, Ugo La Malfa
1
2

10

hátat fordított korábbi szövetségesének, és az új magyar vezetéssel sem vette fel a
kapcsolatot. A formálódó balközép koncepció pedig egyenesen kizárta egy valódi, baloldali
alternatíva választási győzelmét, a szocialista-kommunista összefogás kormánytöbbséggé
érését. Togliatti és pártjának szűkebb vezetése mégsem vonta ki magát a szovjet fegyveres
beavatkozás szülte élénk polémiákból, hanem – az intervenció szükségességének
hangoztatása mellett – az okok feltárására, a múlttal való őszinte szembenézés igényére
helyezte a hangsúlyt. Jóllehet elkerülhetetlennek minősítette a szovjet bevonulást, de a
helyzet mielőbbi megnyugtató rendezését sürgetve a fegyveres harc beszüntetésére kért
biztosítékokat. Mindemellett egyre nyíltabban kérte számon a Rákosi-klikk történelmi
bűneit, a szovjet modell kritikátlan alkalmazásának dogmatikus gyakorlatát, a tömegektől
teljesen eltávolodott, realitását vesztett vezetői kör tragédiába torkolló döntési
mechanizmusát. A sorok között könnyen kiolvashatóak voltak az újjáformált magyar
állampárttal szembeni hatalmas elvárások: egy idővel szalonképessé váló politikai formáció
kialakítása, az előző, sztálinista vezetés által örökül hagyott problématenger fokozatos
lecsapolása, valamint a külföldi kapcsolatait részben elvesztett ország visszavezetése a
nemzetközi munkásmozgalom baráti porondjára és a világpolitika küzdőterére. Az ’56-os
eseménylánc felfejtésének azonban továbbra is az ellenforradalmi erőkkel szembeni jogos
önvédelem és a kapitalista-nacionalista restauráció rémétől való fenyegetettség kettős
hívószava parancsolt megálljt. Az egyének szintjén mégis egyre általánosabbá vált a
Szovjetunió és az általa ellenőrzött keleti blokk életének kritikusabb szemlélete, az SZKP
tévedhetetlenségének mind gyakoribb kétségbe vonása, majd a szocializmus nemzeti
útjainak markáns képviselete7. 1956 új távlatokat nyitott a nyugat-európai kommunista
pártok életében – elsősorban a legnagyobb tagsággal, s így befolyással bíró OKP és FKP
esetében –, de a keleti modellből való teljes kiábrándulás még váratott magára. A rugalmas
elszakadás második félideje 1968-ban, Csehszlovákia megszállásával és a prágai tavasz –
észérvekkel megmagyarázhatatlan – elfojtásával vette kezdetét, hogy a legsúlyosabb
ideológiai viták fázisában, az eurokommunizmus ideájának kihirdetésével tetőzzön. Az
SZKP irányvonalának, a szovjet impérium döntéshozóinak bátorodó bírálata nem hagyhatta
érintetlenül a múlt kibeszéletlen traumáit, így a magyar ’56-hoz kötődő, akkortájt majd’ két

és Giuseppe Saragat társaságában hívta életre a középbal (centrosinistra) politikát, és támogatta a
szocdemekkel való egyesülést. Utóbbiak hatására a szocialisták OKP-hez lojális balszárnya (Tullio Vecchietti
illetve Dario Valori vezetésével) kilépett, és megalapította a második OPESZP-t, melyet a Magyar
Népköztársaság is komoly összegekkel támogatott.
7
Utóbbi Togliatti gondolkodásának visszatérő eleme, a szocializmushoz vezető olasz út fontos állomása volt.
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évtizedes értékítéletet sem, teret adva az ellenforradalmi értelmezés bizonyos fokú
revideálásának is. A zajos hetvenes évek rakták le egy modern, immár szociáldemokrata
elveket is bátran valló, harmadikutas eurokommunista tömegpárt alapjait és teremtették meg
annak új generációs szellemi bázisát. Ezen fundamentumok birtokában a nyolcvanas évtized
derekára teljesedett ki a tíz évvel korábban megkezdett önvizsgálat, melynek végpontja már
a kelet-európai rendszerváltás utánra, a Szovjetunió felbomlásának és a Baloldali
Demokratikus Párt alapításának időszakára esett.
A fejezet az OKP példáján keresztül kívánja bemutatni az 1956-tól 1986-ig terjedő időszak
nyugat-európai kommunista útkeresését az 1956-hoz és az 1968-hoz való viszony tükrében.

1.1. Az OKP és ’56
A budapesti fegyveres összecsapások híre – akárcsak a magyar ’56 kelet-európai
előzményei – felkészületlenül érték az OKP-t, mely rövidesen teljes defenzívába szorult.8
Reálisan vizsgálva akkori helyzetüket, céljuk nem is lehetett több a kármentésnél, az előre
borítékolható szavazatveszteség és a pártból történő kilépések kiváltotta visszhang
minimalizálásánál. Ugyanakkor szűk mozgásterüket teljesen bejárva, a Rákosi-vonalat
lépten-nyomon elmarasztalva kutatták az eseménysor eredőjét, az indulatokat izzásig hevítő
vonalas politikát, miközben nem fordultak szembe az SZKP vezette létező szocializmussal
sem. Utóbbit nem is tehették, hiszen emblematikus főtitkáruk, Palmiro Togliatti maga is ezer
szállal kötődött Sztálinhoz, régóta ismerte Rákosit, sőt nyugat-európai kommunistaként
szovjetunióbeli emigrációban élte túl a harmincas évek tisztogatásait. Hazatérése után is
szoros kapcsolatban maradt a szovjet állam de facto vezetőjével, aki lényegében
beleegyezését adta, hogy az OKP – miután „kiűzetett” az átmeneti antifasiszta
kormánykoalícióból – rálépjen a szocializmus sajátosan rögös olasz útjára, mely a
proletárdiktatúra kivívását tűzte zászlajára a demokratikus játékszabályok betartása,
valamint az itáliai történelmi hagyományok és társadalmi specifikumok tiszteletben tartása
mellett. Az elsőre talán furcsának tűnő recept mégis példásan bevált, mivel a
kereszténydemokrata kormányokban csalódott tömegek az OKP-ban találták meg a
számukra is élhető baloldali alternatívát kínáló, az ország valódi átalakítását ígérő pártot.
Togliattiék népszerűségét csak növelte a fasizmussal szembeni ellenállásban játszott vezető
szerepük, a szakszervezetekkel ápolt sokrétű viszonyrendszerük – mely valóban közel vitte
8

A témához lásd: Pankovits 2007: 26-57.; illetve Pankovits 2005: 11-33.
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a pártot az egyszerű tagokhoz, munkásokhoz –, továbbá az OKP mögött álló Szovjetunió, s
annak vitathatatlan tekintélye, amit a nácizmus legyőzésével vívott ki magának. Az OKP
tehát – múltjából és gyér manőverezési képességéből9 fakadóan – az olasz politikai élet
minden más képviselőjétől eltérően, kezdettől fogva határozottan kiállt a szovjet
beavatkozás kényszerűsége mellett, és síkra szállt az újonnan alakult, Kádár János vezette
MSZMP nemzetközi elismeréséért is. Míg utóbbit a tagság többsége támogatta, addig a
szovjet csapatok beavatkozása már megosztatta a pártot és annak impozáns szellemi
holdudvarát. Ezzel egy időben az olasz kommunisták oldaláról érkező nyílt támogatás és az
új magyar vezetés irányába tett pozitív gesztusok érezhető zavart okoztak az itáliai baloldal
– addig sem kiegyensúlyozott – viszonyrendszerében. A Pietro Nenni-féle OSZP –
Togliattival éles ellentétben – kemény szavakkal ítélte el a szovjetek magyarországi
beavatkozását, és felhasználta a helyzetet a korábbi szövetséges kommunisták
visszaszorítására. Nenni célja nem is lehetett más, mint sarlóval és kalapáccsal a kézben utat
találni a kereszténydemokraták balszárnya által életre hívott olasz kormányba. A fentiek
értelmében az OKP 1956. december 8-14. között Rómában tartott VIII. kongresszusán
Togliatti és a Vezetőség10 tagjai súlyos problémák egész sorával találtak szembe magukat.
Alapvető feladatként a szocializmus olasz útjának megvalósítását jelölték meg, melyet vitára
is bocsátottak, de nem vonhatták ki magukat a pártot ellehetetleníteni igyekvő, lejárató
támadások hatásai alól sem. Az OKP marginalizálásának szándéka természetesen nem 1956ból eredeztethető, de az olasz kommunisták bekerítése az OSZP aktív részvétele nélkül
elképzelhetetlen lett volna. Gramsci örökösei éppen szocialista elvtársaik irányváltása miatt
kerültek nehéz helyzetbe 1956 kora nyarán illetve – a magyar ügy kapcsán – késő ősszel.
Annak dacára, hogy a decemberi kongresszus szónokai a pártot ért krízis első hullámának
visszaveréséről

beszéltek,

ők

sem

tagadhatták

az

OKP-t

ért

presztízs-

és

szavazatveszteséget.11 A vonatkozó magyar követi jelentés12 hangvétele nagyban
egybecseng a felszólalók értékelésével, kiemelve „az olasz testvérpárt állhatatosságát a
magyar ügy és a poznani munkásfelkelés következetesen marxista-leninista értékelésében.”
A római kongresszus valóban szakított a – kommunisták számára megpróbáltatásoktól terhes
– 1956-os évre jellemző politikai defetizmus gyakorlatával, és újra az olasz politikai élet
Nemzetközi kötöttségei és olaszországi szerepvállalásai együttesen szűkítették az OKP mozgásterét.
Direzione: az OKP Politikai Bizottsága.
11
Utóbbiaknál sokkal fontosabb volt a pártot elhagyók megnövekedett száma. 1956-ban még több mint 2
millióan, egy évvel később már csak alig több mint 1,8 millióan támogatták tagságukkal is az OKP-t.
12
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL) M-KS 288. (főcsoport) 32. (fond) 1957. (év) 6.
(őrzési egység) 394-397.
9

10

13

kezdeményező szereplőjeként határozta meg a pártot. A tagok közül az író Italo Calvino13
távozása jelentett komolyabb presztízsveszteséget, míg a közvetlen pártvezetéshez tartozók
közül csak Eugenio Reale, volt varsói nagykövet kizárása vert fel nagyobb port.
A formális szakítás ellenére a szocialisták egyes régi prominensei, mint a későbbi
köztársasági elnök Sandro Pertini, ugyan továbbra is kitartottak erős baloldali
elkötelezettségük mellett, de a jobbszárny befolyása alá kerülő Nenni iránymutatásán ők sem
tudtak változtatni. Így a szocialista vezető minden igyekezete dacára az 1957-es helyhatósági
választások14 idején a baloldal általános szavazatvesztése került terítékre. Bár a római
követség már idézett jelentése15 csak a jobboldal „egyértelmű passzív mérlegéről” beszél,
nem tagadható, hogy leginkább a baloldal – azon belül is elsősorban a korábbi OKP-OSZP
szövetség – vesztett szavazatokat. A jobboldal az SZKP XX. kongresszusán elmondott
hruscsovi titkos beszámolóval lépett fel, és erre alapozta kampányát. Eközben folyamatosan
napirenden tartotta a budapesti forradalom ügyét, amivel ügyesen ellenpontozta a
desztalinizáció biztató ígéreteit. Bő évtizeddel később, az OKP kis híján ismét egy, hasonló
alapossággal előkészített és teljes politikai elszigeteltséggel fenyegető kelepcébe esett. A
’68-as csehszlovákiai bevonulás következményeinek ismeretében megállapíthatjuk, hogy
egyfelől a Szovjetunió nemzetközi enyhülést elősegíteni hivatott népszerű külpolitikai
törekvései, a be nem avatkozás elvének piedesztálra emelése, másfelől a prágai bársonyos
reformok katonai erővel történő elfojtása között tátongó ideológia szakadék immár
másodjára kínálta tálcán a szovjet köteléktől egyre jobban szabadulni kívánó OKP, illetve
francia elvtársaik politikai-ideológiai lejáratását. Mégis, mint látni fogjuk, az olasz párt
készültségi foka és reakcióideje 1968-ban jóval túlmutatott az ’56-os belső állapotokon, az

Italo Calvino (1923–1985). Író, a dopoguerra nemzedékének kiemelkedő alakja. Elio Vittorini és Cesare
Pavese tanítványa és munkatársa, 1956-ig az OKP tagja. Írt az Il Politecnico, a l’Unità és a Rinascita lapokba.
Utóbbi szerkesztőségében dolgozott együtt és találkozott először az OKP ifjúsági szervezetét akkoriban vezető
fiatal Enrico Berlinguerrel. A poznani és budapesti szovjet fellépés hatására hagyta el a pártot.
14
A választások nem érintették az ország egész területét. Szardíniában és egyes északi tartományokban járultak
ekkor az urnákhoz, igaz, ezek hagyományosan „vörös” körzeteknek számítottak.
15
A római követség jelentése kevésbé árnyaltabb képet közöl. Valójában az 1957. évi tavaszi-nyárit megelőző
önkormányzati választásokhoz (így az 1953-as szardíniai helyhatósági voksoláshoz) képest a baloldal erői a
vártnál kevesebb szavazatot vesztettek, de a tényleges összevetést az 1948-as országgyűlési választások
számadatai alapján kell megtennünk. 1948-ban az OKP az alsóházi szavazatok 31%-át birtokolva (több mint 8
millió vokssal) az első köztársaság második legerősebb pártjává lépett elő. Támogatóinak száma 1953-ra
22,6%-ra nőtt (több mint 6,1 millió szavazat), melyet javarészt megtartva, kis mértében még növelve is, 1958ra 22,7%-ra (6,7 millió szavazat) tornásztak fel. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a szavazatnövekmény
egy évtized alatt realizálódott. A magyar ’56 hatásai pedig főként az 1957-es helyhatósági választásokon
éreztették hatásukat, és kisebb mértében a következő év országos szintű megmérettetésén.
13
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értetlenség szülte dermedtségen, a pártfegyelem részleges hiányán. Tanulva a történtekből,
Dubček és társai elmozdítása idején – elébe menve politikai ellenfeleik átkaroló
próbálkozásainak – az elsők között ítélték el a Varsói Szerződés öt országának
beavatkozását. 1956 és 1968 között a nyugat-európai KP-k többsége – az OKP és az FKP
vezetésével – jelentős pályát befutva, lépésről lépésre került egyre közelebb a Szovjetunió
múltjának és jelenének kritikai megítéléséhez, valamint a szocialista országok közti
fejlődésbeli különbségek alaposabb elemzéséhez. A nyugati kommunisták hosszú ideológiai
menetelésnek kiindulópontján, 1956-ban azonban még messze álltak attól, hogy
elhatárolódjanak a keleti testvérpártok és különösen az SZKP keményvonalas politikájától.
A híres szakítás még váratott magára, s a leválási folyamat igazán csak 1968 késő őszén
vette kezdetét. A korszak karizmatikus vezetői, a két leader16, Togliatti és Thorez17 minden
önállóságuk dacára az SZKP erős befolyása alatt álltak, ha úgy tetszik, a szovjet iskola
növendékei voltak. Az 1944/45-ös újjászervezés csak megerősítette őket első titkári
funkciójukban, s 1964-es halálukig vezették a nyugati világ két legbefolyásosabb KP-ját.
Múltjuknál és kötődésüknél fogva nem feltételezhető, hogy képesek lettek volna
szembefordulni Moszkvával, de a Szovjetunió belső viszonyainak ismeretében, kellő
tapasztalatot szerezve annak hidegháborús tevékenységéről, hajlottak bizonyos fokú
kritikára.18 Legnagyobb erényük mégis káderpolitikájukban rejlett, mivel kellő teret
biztosítva a szovjet vonaltól független, feltörekvő generációnak, pártjaikba beépítették a
stílusváltás esélyét. Jellemző példa erre az OKP külpolitikai retorikája, ami 1956/57
fordulóján a párt internacionalista értékrendjének felemlegetéséből állt. Látóterébe
elsősorban hazai ügyek tartoztak, főleg a fiatal köztársaság alkotmányának védelmében
emelte fel szavát, elutasítva a kereszténydemokraták többségi politikáját, de alig egy évvel
később már a testvérpártok közötti rossz tájékoztatásra hívta fel az MSZMP figyelmét.19
Noha a politikai karantén egyre szorosabban fogta közre az OKP-t, és az új magyar vezetés
melletti kiállásuk szálka volt riválisaik, sőt még a szocialisták szemében is, a vizsgált évtized
végére az olasz baloldal legerősebb pártjává, az akkor már másfél évtizede kormányzó
kereszténydemokraták megkerülhetetlen alternatívájává váltak.

A dőlten szedett kiemelések tőlem (Mezei Bálint) származnak.
Az FKP és ’56 kapcsolatához l. Klenjánszky 2006/a: 22-36.
18
Bizonyíték erre a Togliatti végrendeletének is tekintett jaltai feljegyzés.
19
A probléma 1968-ban is visszaköszönt. A prágai bevonulás pillanatában Pajetta és Longo Moszkvában, míg
Giorgio Amendola Bulgáriában tartózkodott. Figyelemre méltó az a tény, hogy még így sem tudtak semmit a
Csehszlovákia ellen készülő katonai akcióról.
16
17
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1.2. Az OKP és ’6820
Az emberarcú szocializmust hirdető Dubček vezette Csehszlovák Kommunista Párt21
programja és útkeresése 1968 januárja, az új első titkár kinevezése óta táplálta a nyugati
testvérpártoknak22 a „keleti rendszer” megváltoztathatóságába, reformjaiba vetett
reményeit.23 Az eurokommunizmust később életre hívó olasz, francia és spanyol pártok, az
1956-os magyarországi forradalom vegyes megítélésével ellentétben ezúttal képesek voltak
egységesen fellépni, határozottan elutasítva minden, a katonai intervenció szükségességét
hangoztató szovjet és más térségbeli magyarázatot. Míg sokan közülük az 1956-os budapesti
eseményeket és Tito szakítását Sztálinnal a jobboldali revizionizmus előretörésével, Sztálin
bűneit pedig egy betegesen gyanakvó diktátor zavarodott elméjével próbálták magyarázni,
addig a hazájukban is népszerű prágai reformfolyamat kívülről történő leállítása és egy
szuverén állam életébe való, ismételt durva beavatkozás vízválasztóvá vált a nyugat-európai
KP-k és az SZKP viszonyában. Alapvetően négy kérdés merült fel a nyugati kommunisták
soraiban: 1. Végső soron milyen emberek is vezetik a Szovjetuniót? 2. Hogyan képesek a
már említett korifeusok a szovjet politikában szükségszerűnek, küszöbön állónak mondott
nyitást és stílusváltást összeegyeztetni egy olyan kommunista kísérlet elfojtásával, mely
demokratikus és pluralista elveken nyugodott, miközben nem kérdőjelezte meg az állampárt
vezető szerepét? Tapasztalataik azt mutatták, hogy a moszkvai hatalom sorozatos hibákat
követ el, fellépése, iránymutatása az évek során vajmi keveset változott. 3. A Sztálin
örökségével elvben már szembenéző világhatalom valóban posztsztálini államnak
tekinthető-e? 4. A szovjet szuperhatalmi eszme tényleg csak szigorú hierarchiában tud
gondolkodni, képtelen megérteni az eltérő gazdasági-társadalmi fejlődésekből fakadó
különbözőségek fontosságát?24
A „Brezsnyev-doktrína” nem várt alkalmazása tovább lazította az olasz és francia
kommunistákat Moszkvához fűző, amúgy is egyre gyengébb ideológiai szálakat. A Francorendszer miatt illegalitásba és száműzetésbe kényszerített spanyol párt tagjai közül többen

A témához bővebben: Mezei 2012: 179-203. Az alfejezet egyes részeit publikáltam az Eszméletben l. Mezei
2010: 74-75. ill. 78-82. A hivatkozott részeket változatlan formában közlöm.
21
Továbbiakban: CSKP (Komunistická strana Československa, KSČ).
22
A Portugál Kommunista Párt (továbbiakban: PKP. Partido Comunista Português, PCP) támogatta a szovjet
beavatkozást. Lásd: M-KS 288. 32.b 1968. 170. 1-32.
23
Fondazione Istituto Gramsci Archivio (Gramsci Archivio) PCI Esteri. Microfilm (MF): 0552. 285-289.
24
Schwab, George (szerk.) 1981: xxi-xxvi.
20
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is Csehszlovákiában, főleg Prágában találtak menedéket. Innen folytatták politikai
tevékenységüket, sugározták rádióadásaikat, itt vettek részt a CSKP vezette közéletben, és
személyesen tapasztalhatták meg a reformok elfogadottságát, széles körben megnyilvánuló
támogatását. Természetesen az OKP-hoz és az FKP-hez hasonlóan nem fogadták el a
doktriner szovjet „casus bellit”, az imperializmusra és az ellenforradalomra való örökkön
hangoztatott, de alapjában véve súlytalan hivatkozást. A két szuperhatalom közeledését
tapasztaló, a nyugati demokráciák biztonságában és azok gazdasági teljesítményére építve
tevékenykedő OKP és FKP az 1968-as augusztusi fegyveres lépéseket élesen elítélő kórus
vezérhangjaivá váltak. Mindezek ellenére a különutas szocialista fejlődés kívánatosságát,
valamint az egyes KP-k és országok teljes szuverenitását zászlajára tűző ellentábor még nem
érkezett el az eurokommunizmus meghirdetéséhez, de a főbb körvonalak már kezdtek
kirajzolódni.25 A proletariátus kizárólagos uralma, az egypártrendszer szükségessége, a párt
mint hatalmi élcsapat szerepe az elkövetkezendő évtizedben – főképpen a prágai tavasz és
ősz keserű tapasztalatai hatására – kerültek ki programjaikból. Az új főtitkárok – Longo26 és
Rochet27 – pedig a gyakorlatban is bizonyíthatták rátermettségüket. Mind sűrűbben
hangoztatták a katonai tömbök felszámolásának igényét, miközben nem feledkeztek meg a
szocializmus nemzeti útjainak egyenrangúságáról sem. Bár ekkor többre még nem voltak
képesek, de a kommunista és munkáspártok soron következő moszkvai konzultatív
tanácskozását sikerült elhalasztatniuk. Igaz csak a periférián, de felkavarták az állóvizet.
A nyugat-európai KP-k 1968-as tiltakozásának egyik fontos hozadéka volt, hogy
fellépésükkel megteremtették a hetvenes évek szabadabb, bátran polemizáló légkörét, s
megadták a vita alaphangját. Végső soron ez vezetett a közös, munkásmozgalmi múlt egyes,
sokat vitatott eseményeinek – így a magyarországi ’56-os történések – részleges
átértékeléséhez. A prágai tavaszra adott szovjet válasz kapcsán természetesen ismét
megidézték a budapesti forradalom emlékét, hiszen a két intervenció közti párhuzam szinte
adta magát, de az olasz pártvezetés igyekezett különválasztani a tragikus kimenetelű, ám
érvelése szerint elkerülhetetlen fegyveres akciót (azaz a magyar forradalomra adott szovjet
ellenlépéseket) az indokolatlan és roppant kártékony katonai fellépéstől (tehát a Dubček
25

Pankovits 2010: 192.
Luigi Longo (1900–1980). 1964 és 1972 között az OKP főtitkára. Gallo néven harcolt a spanyol
polgárháborúban, ahol szorosan együttműködött az ibériai frontra érkező szovjet katonai tanácsadókkal.
Togliatti után elsőként ismerte fel a Berlinguerben rejlő lehetőségeket. 1968-ban nyíltan elhatárolódott a
szovjet beavatkozástól, és a prágai tavasz elfojtásától.
27
Waldeck Rochet (1905–1983). 1964 és 1972 között az FKP főtitkára.
26
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nevével

fémjelzett reformok erőszakos megakasztásától és

a főtitkár későbbi

elmozdításától). Az olasz párt hangulatának – a tagság bizonyos fokú tanácstalanságának –
megértéséhez kiváló adalékként szolgálhatnak az 1968 nyarán Magyarországon
családjaikkal együtt nyaraló OKP- és OPESZP-tagok által megfogalmazott kérdések. Ezek
közül első helyre kívánkoznak azok, amelyek a Csehszlovákiában éppen gőzerővel folyó, a
múlt hibáit, tévedéseit feltáró politikai kezdeményezések (lényegében a bársonyos
reformok) esetleges negatív kimenetelét, illetve az ’56-os budapesti eseményekkel való
bármiféle párhuzam létjogosultságát firtatták.28
Az olasz polgári sajtóban különösen nagy visszhangot váltott ki Alekszej Koszigin, a
Szovjetunió minisztertanácsának elnöke és Oldřich Černík miniszterelnök egyezsége, akik
1968 őszén Prágában megállapodást írtak alá a szovjet csapatok további csehszlovákiai
tartózkodásáról. Az Il Messaggero az eseményeknek „Utolsó fejezet” címmel vezércikket is
szentelt, s ezt írta: „Prágai jelenlétükkel a szovjetek megünnepelték, nem csak azt, hogy
tankokkal fizikai erőszakot alkalmaztak egy néppel szemben, hanem a tizenkét év óta
hangoztatott kötelezettségek, ígéretek és eszmei követelmények megtagadását is. Sárba
taposták mindazt, amit 1956 óta mondtak a szocializmusba vezető utak különbözőségének
jogosságáról és a szocialista országok függetlenségéről, melyet maga Brezsnyev erősítetett
meg két évvel ezelőtt.” Az Il Tempo szerint Koszigin rövid látogatása Prágában az akasztófamegállapodás jóváhagyására szolgált csak.29 A vezető politikai napi- és hetilapok hasonló
hangnemben tudósítottak a prágai fejleményekről. A kereszténydemokraták vezette
jobbközép koalícióval karöltve rögtön ráleltek a csehszlovákiai események olasz belpolitikai
vonatkozásaira, és a szovjet beavatkozás ürügyén az OKP-t támadták. Mint fentebb
említettük, a pártvezetés és az olasz kommunista sajtó 1956 októberével ellentétben most az
elsők között kárhoztatta a szovjet intervenciót, ezzel a stratégiai lépéssel pedig idejekorán
kihúzta a vele szemben kibontakozó publicisztikai offenzíva méregfogát. A KB 1968.
augusztus 27-én keletkezett jelentését megküldték a testvérpártoknak is, majd teljes
terjedelmében lehozták a l’Unità hasábjain. Ebben több helyen is kiemelten foglalkoztak az
’56-os magyar eseményekkel, összevetve azokat a Prágában történtekkel, de a szovjet fél
közbelépését kiváltó okokat vizsgálva lényegében – egyes árnyalatbeli különbségek ellenére
– megerősítették 12 évvel korábbi állásfoglalásukat. Egyfelől tehát sajnálkozásukat fejezték
M-KS 288. 32.b 1968. 167. 284-286. A további kérdések az 1966-ban elhatározott, és 1968. január 1-én
életbe léptetett új gazdaságirányítási rendszer hatásait, addigi kézzelfogható eredményeit érintették.
29
L. uo. 60.
28
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ki a két tragikus kimenetelű kelet-európai krízis kapcsán, de továbbra is szükségesnek
tartották a szovjet hadsereg magyarországi fellépését, míg értetlenül álltak a prágai ősz előtt.
A lényegi különbségtételt a következőképpen magyarázták: „Csehszlovákiában a régi
vezetés idején egyre erősebb ellentmondások keletkeztek, melyek fenntarthatatlan helyzetet
eredményeztek. Akkor és abban a helyzetben nem csupán pozitív jellegű, de döntő
jelentőségű tény volt, hogy éppen a CSKP-ból nőttek ki az új kurzus indulását elősegíteni
képes erők, illetve, hogy a párt működése szerinti irányító szerve, az előző kongresszus által
megválasztott KB döntött a változás mellett, saját kezébe véve, elindítva és vezetve a
szükséges, kényesen bonyolult, de immár elodázhatatlan megújulási folyamatot. Éppen e
mozzanatban látjuk az első döntő jelentőségű különbséget a csehszlovákiai események és az
1956-os tragikus magyarországi fejlemények között. Jelen esetben a CSKP – az
elkerülhetetlen összeütközések és belső feszültségek dacára – a történések során mindvégig
megőrizte egységét 1967 decemberétől és 1968 januárjától kezdve egészen mostanáig.
Ráadásul növelte presztízsét, gyakorlati és lényegi befolyását a munkásosztály, a nagy
néptömegek, a munkásmozgalom és a nemzetközi demokratikus közvélemény szemében
egyaránt.”30 Néhány oldallal később pedig az alábbi magyarázatot olvashatjuk: „Másrészről
(…), a tragikus magyar események sodrában, a második katonai beavatkozást a magyar
elvtársak igazolták azzal, hogy a leküzdhetetlen nehézségek hatására ők maguk hozták meg
ezt a fájdalmas döntést, s kérték meg erre a szovjet elvtársakat, a párt megosztottságával és
szakadásával, a polgárháborúval, a kommunistaellenes fegyveres felkelés elszabadulásával,
az imperialista és reakciós erők nyomásával szemben. De ugyanezekben a napokban – 1956.
október 30-án – a Szovjetunió kormánya alkalmazott és közzétett egy megoldási tervet,
melyben

világosan

érvényre

jutnak

a

szocialista

államok

függetlenségének,

szuverenitásának, egyenlőségének és kölcsönös tiszteletének elvei.” 31
Maga Luigi Longo, Togliatti utódja az OKP főtitkári posztján ismételte meg a KB elé
terjesztett jelentés sarokpontjait egy 1968. szeptember 8-án, a l’Astrolabio hetilapnak adott
interjúban: „Véleményem szerint szó sem volt olyan tényállásról, amely arra engedett volna
következtetni, hogy azonnali és elkerülhetetlen ellenforradalmi puccs, illetve a szocialista
hatalom bukásának veszélye állna fenn. Ezért nem tartom megalapozottnak a katonai
beavatkozás alapjául szolgáló pesszimista feltételezést, és különösen azt, hogy a
csehszlovákiai helyzet valóban olyan rossz lenne, amilyennek mondják, s így okot adjon arra
Rapporto al Comitato Centrale. In: Longo 1968: 13-14. (A könyv elérhető volt Magyarországon is, de Longo
több művével ellentétben nem fordították le.)
31
Longo 1968: 24-25.
30
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a »fájdalmas kényszerre«, amely 1956-ban a magyarországi intervenciót legitimálta.”32
Longo szavaival egybecsengő nyilatkozatot adott Ranuccio Bianchi Bandinelli, az elismert
marxista művészettörténész és régész, amit – több más neves közéleti személyiség
kommentárjával együtt – a l’Unità 1968. augusztus 23-i számának címlapján közöltek.
„1956-ban

teljességgel

indokoltnak,

bár

megrendítően

fájdalmasnak

véltem

a

magyarországi szovjet beavatkozást. De a jelen beavatkozásra – mely szöges ellentétben áll
a közelmúlt egyezményeivel – nem találok elfogadható politikai magyarázatot. Ez
meglátásom szerint a szovjet vezető apparátus rugalmatlanságáról árulkodik, és – mindezen
túlmenően – visszaveti azt a kedvező helyzetet, melyről úgy tűnt, hogy új elvek, eszmények
mentén a háború utáni állapotok meghaladásának irányába fejlődik tovább. A történtek
magukban hordozzák a marxisták közötti egység további bomlásának és újabb súlyos
nemzetközi konfliktusoknak a csíráját is.”
Az OKP és az MSZMP között felmerülő, a kommunista és munkáspártok esedékes
moszkvai nemzetközi nagytanácskozásával kapcsolatos véleménykülönbségek, illetve a
prágai helyzet tisztázása céljából az olasz fél kezdeményezésére Giancarlo Pajetta33, a
Vezetőség tagja közvetlenül a csehszlovákiai bevonulás után Budapestre látogatott. 1968.
szeptember 9-én érkezett és 12-én reggel utazott vissza Rómába. Ez idő alatt kétszer,
szeptember 10-én és 11-én tárgyalt Komócsin Zoltánnal.34 Pajetta hangsúlyozta, hogy az
OKP mindennemű külső beavatkozást helytelenítő állásfoglalása saját korábbi, az SZKP
XX. kongresszusa óta folytatott politikájukból következik, így arról elvi alapon, s nem pedig
taktikai okok mentén döntöttek. Az OKP Vezetősége a csehszlovákiai helyzet
normalizálásának alapvető feltételét a szocialista országok csapatainak kivonulásában, a
CSKP autonómiájának, önálló működésének helyreállításában látta. „A moszkvai
megállapodást mindkét félnek teljesítenie kell!” – hangoztatták. A megbeszéléseket rögzítő

32

Longo 1968: 87.
Giancarlo Pajetta (1911–1990). Tekintélyes kommunista politikus, az OKP meghatározó, arculatformáló
tagja. Az ellenállás éveiben Nullo álnéven az Avanguardia igazgatója és a Kommunista Internacionálé olasz
képviselője. 1946-tól illetve 1986-tól halálig az olasz és az európai parlament képviselője volt. 1948-tól az
OKP Titkárságának tagja. Hosszú ideig volt a l’Unità és rövid ideig a Rinascita igazgatója. A párt kezdetben
Giorgio Amendola, később Giorgio Napolitano vezette reformszárnyához tartozott (egészen a ’80-as évek
közepéig), de mindig lojálisan képviselte a főtitkár által szabott irányvonalat, még akkor is, ha személyes
véleménye ettől eltért. Az OKP Vezetőségéből Pajetta járt a legtöbbet Magyarországon, s fontos
kapcsolattartóvá vált az olasz párt és az MSZMP között. Berecz János visszaemlékezése szerint: „Pajettának
csak szólni kellett, és már jött is.”
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PCI Esteri. MF: 0552. 2741-2748.
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dokumentum35 röviden összegzi a Pajetta által elmondottakat, aki feltehetően a magyar
tárgyalófelek miatt vont párhuzamot 1956 október-novembere és 1968 augusztusa között:
„Abból indultak ki, hogy ebben a helyzetben [a moszkvai tanácskozáson] nem lehetne
elkerülni a csehszlovákiai események eltérő megítéléséből származó vitát, amely nem
pozitív eredményt, hanem a szembenállás további elmélyülését, legrosszabb esetben nyílt
szakadást eredményezne. Értékelésük szerint a helyzet most súlyos, súlyosabb, mint 1956ban volt. Úgy vélik, hogy az európai biztonságért, a NATO ellen, a baloldali erők
egységének megteremtéséért tett tízéves munkájuk vált kérdésessé, és újra problémát jelent
több olyan elvi kérdés, mint a békés egymás mellett élés, a békés átmenet a szocializmusba,
a szocialista építés demokratizmusa, a többpártrendszer lehetősége stb. Érzéseik a
Szovjetunióval szemben komoly megrázkódtatást szenvedtek. Pártjukban, kádereikben
mélyen gyökerezik a Szovjetunió iránti szimpátia, de az olasz elvtársak érzik ezt a sebet.
Számolnak ezzel, súlyos károkat kell helyrehoznunk, és ezt közösen [a testvérpártoknak
együtt] kell tennünk. Aggódnak amiatt, hogy az ilyen válságok tízévenként ismétlődnek.
Úgy látják, hogy a szocialista országok államközi kapcsolatai ránehezednek a pártközi
kapcsolatokra. Aggódnak amiatt is, hogy [Moszkvában] mindig csak egyfajta szocialista
modellt hajlandóak elfogadni. Úgy vélik, hogy [mi, a Varsói Szerződés tagjainak
állampártjai] a szocialista országok határait tekintjük a szocializmus határainak, és ezt olyan
módszerekkel tesszük, amelyek akadályozzák a szocializmus térhódítását. Pajetta elvtárs
ismételten kérte, hogy higgyünk őszinteségükben és megrendülésükben.”
Pajetta szavainak erejét mutatja, hogy az OKP-val együtt az FKP az elsők közé tartozott
azon nyugat-európai demokratikus pártok sorában, melyek elítélő véleményüknek adtak
hangot az elszomorító prágai hírek hallatán. A katonai akciót követő napokban a párt
napilapja, a L'Humanité – az FKP36 hivatalos állásfoglalásnak megfelelően – bizonyító erejű
fényképekkel illusztrált írásokat közölt, s ezek kiválóan igazolták a beavatkozás elképesztő
értelmetlenségét, annak teljes elutasítását mind a kormány, mind a csehszlovák állami
szervek, a CSKP apparátusa, és végül, de legerősebben a nép részéről. Kiemelt ügyként
kezelve, sorra közölték le az általuk legálisnak tekintett csehszlovák országgyűlés és egyéb
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A francia párt egyik jellegzetes, sajátos motívuma volt az önálló bírálat jogának fenntartása a szovjettel való
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állami intézmények nyilatkozatait, mindemellett hathatósan támogatták a CSKP és az állami
szervek demokratikusan megválasztott vezetőit.
Az MSZMP KB Külügyi Osztálya számára készült referátum az alábbi szinopszist kínálja:
„Véleményük szerint a csehszlovák pártvezetés a tömegek bizalmának birtokában képes lett
volna úrrá lenni a nehézségeken, így az 1956-os magyarországi helyzettől eltérően semmi
sem indokolta a katonai beavatkozást, s a szovjet pártsajtóban megjelent cikkek egyetlen
olyan tényt sem tudtak felhozni, amely 17 nappal a pozsonyi találkozó után olyan fordulatot
idézett volna elő Csehszlovákiában, hogy a katonai beavatkozás valóban szükségessé vált
volna.” Utóbbi igazolása, tehát a csehszlovákiai intervenció kimerítő indoklása Komócsin
római viszontlátogatásán is elmaradt. Az MSZMP KB külügyi titkára az OKP meghívására
1969. október 23-25 között megbeszéléseket folytatott az olasz testvérpárt prominenseivel,
így Longóval, Pajettával és Enrico Berlinguer37 főtitkárhelyettessel. A tárgyalásról készült
jelentés38 néhol szó szerint idézi az olasz főtitkár szavait, aki ezúttal az ’56-os magyar és a
’68-as csehszlovák események hátteréről beszélt, egyúttal békülékeny hangnemet megütve
kissé finomított a prágai helyzettel kapcsolatos pártállásponton: „A Longo elvtársnál
folytatott megbeszélésén Komócsin elvtárs átadta Kádár elvtárs jókívánságait, majd röviden
a kétoldalú kapcsolatokról beszélt, hangsúlyozva a mostani véleménycsere eredményeit is.
Mint aktuális problémát említette, hogy a csehszlovák testvérpárt vezetésének és
személyesen [Gustáv] Husák elvtársnak nagy szüksége lenne a nemzetközi kommunista
mozgalom, így az olasz párt internacionalista támogatására is. Longo elvtárs fő feladatnak a
csehszlovák párt meggyőződésen és bizalmon alapuló egységének megteremtését nevezte.
Az olyan egység, amelynek alapja az adminisztratív intézkedésektől való félelem, nem lehet
tartós – mondotta. Longo elvtárs kijelentette, hogy nem kételkedik Husák elvtárs jó
szándékában, de a »pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve«. (…) »Ma Husákkal
és a csehszlovák elvtársakkal sok mindenben nem értünk egyet. Ez nem szeszélyből fakad.
A helyzet rendezése a csehszlovák párt feladata, de vannak nemzetközi vonatkozásai. Az
1956-os ellenforradalom után a magyar kormány már decemberben nyilatkozatban
hangsúlyozta a beavatkozás rendkívüli, kivételes jellegét. A csehszlovákiai események után
ilyen nyilatkozat nem volt, éppen ellenkezőleg. Ellenségeink ezt kihasználták arra, hogy
széltében-hosszában Brezsnyev-doktrínáról beszéljenek. Így nehéz a szocializmus
Enrico Berlinguer (1922–1984). 1949-től 1956-ig az olasz KISZ (Federazione Giovanile Comunista Italiana,
FGCI) titkára. 1972 és 1984 között az OKP főtitkára.
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megvalósításáért harcolni.« (…) »Mi meghirdettük a szocializmushoz vezető olasz utat.
Ugyanakkor ideológiánkban és gyakorlatilag is internacionalisták vagyunk. E két dolog nem
kerülhet összeütközésbe, mert a szocializmus érdekeit világméretekben nézzük.« (…)
»Husák és a csehszlovák vezetés a nézetkülönbségek kiküszöbölésére törekszik. Mi ezt nem
akarjuk megnehezíteni« – mondotta még Longo elvtárs.” Az olasz pártvezér mondatait
olvasva rögtön szembeötlik a szovjet katonai akcióba beleegyező, a Varsói Szerződés
csapatait behívó nyilatkozat képtelensége. Nyilván Longo is jól tudta, hogy ilyen
dokumentum az akkori helyzetben egyszerűen nem születhetett, s amennyiben mégis
előkerült volna egy hasonló irat, annak vélhetően senki sem adott volna hitelt. Komócsin
sem reagált Longo abszurd felvetésére, mely a tárgyalások gyenge mellékzöngéje volt
csupán.
Komócsin római látogatása alapvetően eredményes volt; többek között végleges
megállapodás született arról, hogy Kádár még 1969 folyamán interjút ad a l’Unità-nak. A
cikk december elsején meg is jelent.39 A címlapon hirdetett riportot Giuseppe Boffa
készítette, de a kérdések, s a rájuk adott válaszok bővebben egyik szovjet beavatkozást sem
érintették.
Sokkal többet árul el a két párt kapcsolatáról az a feljegyzés 40, ami az SZKP XXIV.
kongresszusán résztvevő magyar (Kádár, Komócsin, Nemes Dezső) és olasz (Berlinguer,
Pajetta, Sergio Segre41, Giovanni Carletti összetételű) pártküldöttségek közötti, 1971. április
5-én történt találkozóról készült. A félhivatalos moszkvai egyeztetést az olasz delegáció
kezdeményezte, és a lengyelországi válságról cseréltek véleményt. Az idézett dokumentum
tanúsága szerint a következő, ’56 és ’68 hasonlóságait taglaló beszélgetés zajlott le: „Pajetta
elvtárs kérdésére válaszolva Kádár elvtárs elmondta, hogy a lengyelországi eseményeknek
elvileg nem lett volna szabad előfordulniuk. Az 1956-os magyarországi események nem
csupán magyar események voltak. Hasonló a helyzet a csehszlovákiai és a lengyelországi
Kádár előtt Nyers Rezső adott interjút a l’Unità-nak. Giancarlo Pajetta – egyben az OKP napilapjának
igazgatója – még 1969. július 15-én levélben fordult az MSZMP-hez, a Kádárral készítendő interjú ügyében,
melyre a magyar pártfőtitkár pozitívan reagált. Az interjú a lap harmadik oldalán kapott helyet és az alábbi
témakörökre korlátozódott: „A magyar párt történetének megítélése Kun Bélától Rákosiig, és azóta napjainkig
– A munkáspárt szövetségi politikája és az értelmiség – A Magyarországon végrehajtott gazdasági reform első
eredményei és kihatása a politikai demokrácia fejlődésére – Mennyiben mondható szocialistának a magyar
társadalom? – Pozitív vélemény a moszkvai tanácskozásról a nemzetközi nézeteltérések ellenére – Az európai
biztonság és a Brandt kormány – A nemzetközi kommunista mozgalom egységének erősödése.” Lásd: M-KS
288. 32.b 1969. 56. 323-324.
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eseményekkel. A szocialista rendszeren belüli problémákról van szó, amelyek megoldása
valamennyiünk szívügye.”
A magyar főtitkár szavait az olaszok elismeréssel nyugtázták, a jelek szerint ezúttal sem
fogalmaztak meg különvéleményt az MSZMP és Kádár legitimációja szempontjából
kulcsfontosságú ’56-os forradalommal kapcsolatban. Az OKP visszafogott, konfliktuskerülő
hangvétele nem lepte meg a magyar felet. Budapesten tudták, hogy az 1968-as baloldalirendszerellenes lendület a hetvenes évek elején érezhetően alábbhagyott, miközben a nyugati
KP-k többsége kivárásra játszott. Ez és a sorra elbukó kelet-európai újító kezdeményezések
után egyedüliként túlélő magyar gazdaságirányítási reform viszonylagos sikere42 jelentősen
felértékelte az MSZMP és Kádár szerepét. Az OKP elismerte, hogy az MSZMP 1968
folyamán kényszerpályán mozgott, és Magyarország szerepvállalása Csehszlovákia
megszállásában bár nem menthető, de Kádár mégis tett lépéseket a beavatkozás elkerülése
és a békés rendezés megvalósítása érdekében. Feltételezhetjük, hogy a keleti blokk
viszonyrendszerét kiválóan ismerő OKP látta és belátta a keleti testvérpártokra rótt
kötelességek vonzatait, de különbséget tett a feltétel nélküli parancsteljesítés és a kényszerű
engedelmesség között.43 Utóbbira kiváló bizonyíték lehetett Kádár és Dubček komáromi
találkozója. A magyar félnek volt félnivalója és aktív tapasztalata is az SZKP
rugalmatlansága felől, ráadásul az 1968 januárjában bejelentett új gazdasági mechanizmus
és a prágai bársonyos reformok közti párhuzam könnyűszerrel megvonható volt. Mindezek
ismeretében ’56 és ’68 ügye átmenetileg lekerült az OKP napirendjéről, egészen 1976-ig, a
magyarországi forradalom 20. évfordulójáig. Szóhasználatuk 1968 és 1976 között ennek
megfelelően mit sem változott. A magyar ’56 és a csehszlovák ’68 kapcsán továbbra is
sajnálatos eseményekről vagy tragikus végkifejletről beszéltek, ugyanakkor élesen
elválasztották egymástól a két szovjet katonai beavatkozás hátterét, illetve az azokat kiváltó
állampárti döntéseket. Bár taktikusan ritkábban hozták szóba, de két teljesen különböző
eseménysort láttak: egy, az MDP elhibázott politikája folytán teljes összeomlással,
Az OKP kezdettől fogva bizonyos érdeklődést mutatott az 1968-ban bevezetett új gazdasági mechanizmus
iránt. A vonatkozó dokumentumokból kiolvashatóan az olasz párt részéről Cossutta vetette fel először egy, a
magyar gazdaságirányítás reformját vizsgáló tanulmányút lehetőségét, de már 1974-ben, a reformfolyamat
visszafordítása után. Cossutta indoklásában pedig megemlítette, hogy „szívesen ismerkedne meg az újításairól
ismert magyar gazdaságpolitika alakulásával és értelmiségi politikánk további elemeivel.” M-KS 288. 32.b
1977. 76.
43
Száll József római nagykövet 1968. szeptember 14-én személyesen tájékoztatta az OKP egyik politikusát a
magyar fél magatartásának okairól. Kifejtette, hogy Kádár nagyra becsüli Longót annak kritikus szemléletéért,
és a szovjet vezetés bátor bírálatáért. Lásd: Gramsci Archivio PCI Esteri. MF: 0552. 2776-2779.
42

24

társadalmi visszarendeződéssel és adott esetben szélsőjobboldali előretöréssel fenyegető
magyar ’56-ot illetve a példaszerű csehszlovák szocialista megújulásra adott durva szovjet
választ. Teljesen eltért a három főszereplő megítélése is: kiálltak Dubček mellett, nagyra
tartották a kádári konszolidáció eredményeit, viszont 1956 októberéről és Nagy Imréről
jószerivel hallgattak.

1.3. ’56 huszadik évfordulója az OKP értelmezésében
A magyar forradalmat követő két évtizedben – külső és belső tényezők együttes hatására
– a nyugat-európai KP-k többségének gondolkodása számos ponton egyező módon
változott. Az OKP 1976-ra már kiheverte a csehszlovákiai bevonulás okozta sokkot,
kezdeményezője volt a katolikusok és kommunisták közti folyamatos párbeszédnek, míg új
főtitkára, Berlinguer hitet tett a történelmi kompromisszumnak nevezett összefogás mellett –
igaz, a bátor kísérlet később megrázó fordulatok során zátonyra futott. Az olasz
kommunisták az 1975-ös helyhatósági választásokon kimagasló eredményt értek el, így a
rákövetkező év parlamenti megmérettetése előtt sokan már leendő kormánypártként
tekintettek rájuk. A pártra adott szavazatok megugrása korántsem a véletlen műve volt.
Ebben számos előremutató belpolitikai kezdeményezésük mellett fontos szerepet játszott
diplomáciai rugalmasságuk, a testvérpártokkal, különösen az SZKP-vel kialakított
dialektikus viszonyuk és a nemzetközi munkásmozgalom alapvető ígéreteinek minduntalan
felemlegetése, ami érezhetően frusztrálta a magasztos elvek és a szocialista rögvalóság
különbségeit áthidalni képtelen állampártokat – természetesen nem mindegyiket egyformán.
Az irányváltás a nyugati pártok vezetésében is visszaköszönt. 1968-ban az utókor által
átmenetinek, azaz két nagyon is különböző korszak összekötőinek tartott főtitkárok – Longo
és Rochet – álltak a legnagyobb nyugati KP-k élén. A félhivatalos szóhasználattal
eurokommunizmusként aposztrofált – idővel esetinek bizonyuló – szövetség már az új
pártvezetők, Berlinguer és Georges Marchais,44 illetve az immár főszereplőként feltűnő,
Santiago Carrillo45 partnerségén nyugodott. 1971. július 11-én, az OKP szülővárosában,
Livornóban Berlinguer és Carrillo többezres tömeg előtt mondott beszédet.46 A nagygyűlés

Georges Marchais (1920–1997). 1972 és 1994 között az FKP főtitkára.
Santiago Carrillo (1915–2012). 1960 és 1982 között a Spanyol Kommunista Párt (továbbiakban: SKP,
Partido Comunista de España, PCE) főtitkára. 1977-ben publikálta elemző-programadó művét, az
„Eurokommunizmus és az állam”-ot (Eurocomunismo y Estado).
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hitet tett a falangizmus fogságából lassan kiszabaduló Spanyolország függetlensége és a
progresszív Európa gondolata mellett. A két párt közös nyilatkozatát idézve Carrillo
kijelentette, hogy az általuk megálmodott szocializmus sok más mellett „érvényre juttatja az
egyéni és kollektív szabadságjogokat, az állam függetlenítését az egyháztól, a
többpártrendszert, a szakszervezetek önállóságát, a vallásgyakorlás szabadságát, a
szólásszabadságot, továbbá a kultúra, a művészetek és a tudományok szabadságát.” Olyan
szocialista rendszerről beszélt, ami „a demokratikus gazdasági tervezés keretei között
biztosítja a termelés színvonalának emelését, megteremtve az állami és a magánszektor
akadálytalan fejlődésének feltételeit.”
Berlinguer még ennél is messzebbre ment. A szocializmus a demokráciában elv szellemében
felsorolta mindazokat a vívmányokat, amelyekről céljuk elérése érdekében semmilyen
körülmények között sem mondhatnak le: egyebek mellett az egyéni szabadságjogokról, az
általános választójogról és a képviseleti demokrácia újító eredményeiről, a szakszervezeti,
népi és kulturális egyesülések valamint a politikai pártok szabad szervezkedési jogáról és
teljes autonómiájáról téve említést. Alapelvként szögezte le a vallási és ideológiai
irányzatoktól független állam megteremtését. Beszéde heves reakciókat váltott ki
Moszkvában, a Pravda pedig több, az OKP különutasságát bíráló cikket is közölt.
Utóbbiakra Pajetta válaszolt 1975 októberében47; visszautasította a szovjet parancsokat s
határozottan kiállt pártja döntési szabadsága mellett, egyben megvédte Berlinguert: „a
Pravda cikkei annyiban érdeklik az olasz kommunistákat, hogy azok részét képezik a
Szovjetunióban és a nemzetközi szintéren folyó vitáknak.” Rövidesen bebizonyosodott,
hogy az SZKP ismét célt tévesztett, sőt az 1975-ös év szovjet sajtókampányai, a nyugateurópai kommunista szövetségkeresés hűvös fogadtatása is szerepet játszhatott egy, a
korábbiaknál sokkal markánsabb kinyilatkoztatás megszületésében.
A szovjet felet megdöbbentő, szóban forgó interjú 1976. június 15-án jelent meg a
legnagyobb példányszámú olaszországi napilapban.48 A Corriere della Sera riportere,
Giampaolo Pansa az OKP római központjában beszélgetett Berlinguerrel, s az interjú egyes
mondatai bejárták a világsajtót.49 Az alábbiakban a legfontosabb részeket közöljük:
„Kérdés: Az Önök pártjának egyik nyugtalanító kapcsolata a Szovjetunióhoz fűződő
viszony.
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Berlinguer: Autonómiánk teljes. Az OKP abszolút szabadon határozza meg saját politikáját.
Teljesen autonóm módon ítéli meg a szocialista országok tapasztalatait, és rámutat a
szabadságjogok súlyosan korlátozott jellegére. Amikor kelet felé tekintünk, nem igaz, hogy
mindent fekete szemüvegen keresztül nézünk. Ez csupán egy másokétól »eltérő« és nem
egy »nem autonóm« vélemény.
K: Úgy gondolja, hogy Berlinguert eretneknek tartják, amiért pluralizmusról beszél?
B: Nem tudom, hogyan tekintenek rám. Inkább az a benyomásom, hogy a Szovjetunióban
néhányan megragadtak a marxizmus olyan felfogásánál, amely azt elvek zárt összességének
tekinti, és úgy gondolják, hogy ezek szó szerinti megfogalmazása minden kérdésre választ
ad.
K: Ha most Brezsnyev hallgatná, mit gondolna Önről?
B: Elképzelni sem tudom.
K: Egészen bizonyos Ön abban, hogy a Szovjetunióban nincs elidegenedés?
B: Talán még a szocialista társadalmakban is létezik az elidegenedés bizonyos formája. Ott
a dolgozók többé nem érzik kizsákmányoltnak magukat, de tudják, hogy nem valósul meg a
teljes részvételük mindabban, amit tesznek. Kétségtelen, hogy a Szovjetunióban létezik
bírálat, a dolgozók és az állampolgárok aktívan bekapcsolódnak a gazdasági és társadalmi
életbe. Úgy vélem azonban, hogy a vita és a dolgozók részvétele nem kielégítő a nagy
horderejű kérdések eldöntésében.
K: Ön valóban úgy beszél, mint egy »olasz Dubček«…
B: Nagyon tisztelem Dubčeket, de nem hiszem, hogy hasonlítanék rá. Neki is megvan a
maga vérmérséklete, nekem is a sajátom.
K: Dubček talán más temperamentumú, de a szovjet harckocsik elsöpörték a színtérről.
Igazságtalannak tartja azt, ahogyan véget vetettek politikai pályafutásának?
B: Igen, kétségtelenül igazságtalan volt.
K: Ön mindent megtett, hogy segítsen?
B: Igen, utána is. Nem mulasztottunk el bírálni és közbelépni. Sajnos egy megállíthatatlan
mechanizmus lépett életbe.
K: Nem tart attól, hogy Moszkva ugyanolyan véget szán Berlinguernek és
eurokommunizmusának, mint Dubčeknek és az ő »emberarcú szocializmusának«?
B: Nem. Mi a világ más részéhez tartozunk. És feltéve, hogy meg is van a szándék, a
legcsekélyebb lehetőség sem nyílik arra, hogy a Szovjetunió gátolja, vagy feltételekhez
kösse a szocializmushoz vezető utunkat. Arról valóban lehet vitatkozni, hogy a
Szovjetuniónak vannak-e hegemón törekvései a vele szövetséges országokkal szemben.
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Nem fordult elő azonban soha egyetlen cselekedet sem, amely arra utalna, hogy a
Szovjetunió át akarná lépni a Jaltában kijelölt határokat.
K: Tehát Ön éppen azért érzi nagyobb biztonságban magát, mert Olaszország a nyugati
világhoz tartozik?
B: Úgy érzem, mivel Olaszország nem tartozik a Varsói Szerződéshez, így teljes a
bizonyosság, hogy mindenféle feltételek nélkül haladhatunk tovább a szocializmushoz
vezető olasz úton. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nyugati világon belül nincsenek
problémák: kénytelenek vagyunk a NATO-n belül, azaz egy olyan katonai szövetségen
belül, melyet nem kérdőjelezünk meg, követelni Olaszország jogát, hogy autonóm módon
határozhasson sorsa felől.
K: Egyszóval az Atlanti Egyezmény hasznos védőpajzs lehet a »szabadságban
megvalósítandó szocializmus« számára?
B: Azt akarom, hogy Olaszország ezért se lépjen ki a NATO-ból. És nem csupán emiatt,
hanem azért is, mert kilépésünk felborítaná a nemzetközi egyensúlyt. Biztosabban érzem
magam ebben a helyzetben. Látom azonban, hogy itt is komoly kísérletet tesznek
autonómiánk korlátozására.
K: Mindenesetre Ön nem hiszi, hogy a »szocializmus a szabadságban« elve inkább
megvalósítható a nyugati rendszerben, mint a keletiben?
B: De, feltétlenül, mivel a nyugati rendszer kevesebb korlátot szab. Egy dolgot azonban
tartson szem előtt! Odaát keleten azt akarnák, hogy úgy építsük a szocializmust, ahogyan azt
ők szeretnék. Viszont itt, a nyugati szabadságban néhányan azt sem szeretnék engedni, hogy
egyáltalán hozzákezdjünk a szocializmus építéséhez.”
A Berlinguerrel készített interjú lebontotta a múlttal való szembenézés előtt tornyosuló
utolsó falakat, egyben arra is megadta az esélyt, hogy a magyar forradalom huszadik
évfordulója kapcsán tisztázzanak egyes félreértéseket. A korábbi évek olasz kommunista
retorikájában az ’56-os budapesti ősz mint az ellenforradalmi erők reakciós fellépése
nyomán kialakult akut válság jelent meg. Pajetta éppen az ellenforradalmi erők
kizárólagosságát vonta kétségbe a L’espresso hetilapnak adott interjújában, ami 1976.
október 4-én jelent meg. Az MSZMP-t kínos helyzetbe hozó cikkben Pajetta a következőket
állította:
„1956 hosszú-hosszú év volt, sok egymásba kapcsolódó eseménnyel, ellentmondással,
érzelmi visszahatással, vitával, de munkával is, főleg egy olyan pártban, amely képes arra,
hogy előre nézzen, és előre menjen. Fájdalmas év volt. Azok is, akik belülről ismerték a
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pártot, a munkásmozgalmat, megütköztek, megdöbbentek azokon a tényeken, amelyekről
sosem hitték volna, hogy lehetségesek. (…)A tömeges kivégzések és a gyártott perek
éveiben, amelyekről Hruscsov szólt titkos beszámolójában a XX. kongresszuson, én [olasz]
börtönben voltam. Amikor ’56-ban megtudtam mi történt, emlékszem, az döbbentett meg,
hogy nem politikai ellenfeleket, összeesküvőket végeztek ki, hanem olyan kommunistákat,
akik nem voltak ellenségek, és hősiesen viselkedtek.
Kérdés: Ön szerint a tisztogatások és kivégzések elfogadhatóak lettek volna, ha csak a
politikai ellenzék ellen irányulnak?
Pajetta: Nem, szó sincs róla. De akkor mindenestre lehetett volna akár a politikai ellentétek
kiéleződésének is tulajdonítani őket. Látván azonban, hogy olyan vezetőket is kivégeztek,
akik nem tartoztak az ellenzékhez, arra kényszerültünk, hogy átértékeljünk mindent,
másképp nézzük magát a politikai harcot is. Megértettük, hogy a Szovjetunióban hosszú
éveken át kegyetlen, féktelen és vak önkény uralkodott. Megértetettük, hogy a politikai harc
tűrhetetlen módszereit használták már sokkal korábban is. Már akkor is, amikor ezt nem is
sejtettük.
K: Abban az évben került sor a választásokra is…
P: Igen. Emlékszem, hogy a választási kampány előtt vita folyt a Vezetőségben.
Meglehetősen élénk vita volt, mert egyesek, köztük én is és Amendola50 is azt hangoztattuk,
hogy nekünk kell elsőnek beszélni arról, ami a Szovjetunióban Sztálin idejében történt.
Igazunk is volt, már akkor rögtön, ilyen módon ugyanis vissza tudtuk verni ellenfeleink
hadjáratát, amely teljes egészében a sztálini bűnökre épült. Persze, az is igaz, hogy többet is
tehettünk volna. Nekünk kellett volna kiadnunk Hruscsov beszámolóját. Alaposabban kellett
volna kutatnunk, feltárnunk a bűnök történelmi gyökereit. Nevén kellett volna neveznünk a
dolgokat. Igen, 1956 a nagy és kegyetlen csalódások éve volt, de az illúzióké is. Akkor azt
hittük, meg lehet magyarázni, értetni a munkásmozgalom története e rettenetes szakaszának
okait.
K: Mi volt az eseményekről alkotott rögtöni ítéletük?
P: Úgy véltük, hogy a poznani és a magyar események, de még az OSZP velencei
kongresszusa is elkerülhetetlen kisiklások voltak a moszkvai leleplezések hatására. Egyek
voltunk abban, hogy mélységesen felháborodtunk azokon a borzalmas dolgokon, amiket
Hruscsov mondott el, de abban is, hogy megvetettük azokat, akik ezek hatására

Giorgio Amendola (1907–1980). Politikus, író, antifasiszta ellenálló. Az OKP meghatározó alakja,
reformere. 1929-től a párt tagja; 1948-tól haláláig parlamenti képviselője.
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összeomlottak. Nem akartunk azok oldalán állni, akiket »Mindszenty bíboros
partizánjainak« neveztek…
K: Nem, hanem inkább a szovjet beavatkozás mellett foglaltak állást.
P: Mondjuk inkább azt, hogy Kádár mellett. Főleg miután észrevettük, hogy kihasználva egy
jogos lázadás eseményeit, egyesek világkonfliktust robbanthatnak ki. (…) Ne felejtsük el,
hogy abban az időben vette kezdetét az imperialista agresszió Egyiptomban! Ha akkor
Magyarország is forró ponttá válik, világméretű válság keletkezhetett volna. Így végül
elfogadtuk a katonai beavatkozás fájdalmas tényét, de nem mulasztottuk el, hogy
rámutassunk Rákosi teljes felelősségére. (…) Togliatti azokban az időkben nagyon elítélte
Rákosit. Felidézhetek két mozzanatot. Egy évvel a magyar események kirobbanása előtt én
továbbítottam egy kérést Togliattihoz, hogy a l’Unitá közöljön egy Rákosit támogató cikket.
Togliatti így felelt nekem: »Ugyan, miért támogatnánk? Annak az embernek már rég nem
szabadna azon a helyen lennie.« A második eset már a zavargások kirobbanása után történt:
Rákosi segítséget kért Togliattitól, de az OKP vezetője ezt is figyelmen kívül, válasz nélkül
hagyta. Az igazság az, hogy úgy véltük: az ottani zűrzavar az elkövetett politikai hibák
logikus következménye volt.
K: Akkor miért viselkedtek másképp 1968-ban, amikor elítélték a Csehszlovákiában történt
szovjet beavatkozást?
P: Csehszlovákia esete más volt. 1956-ban ellenforradalmárok is felléptek. Szerintünk
1968-ban Prágában nem voltak ilyenek. Ami volt, az a szocializmus életképességét
tanúsította csupán. Egyébként legjobb próbája akkori ítéletünknek mindaz, ami később
történt: Magyarországon kevéssel 1956 után meglepően pozitív eredmények születtek.
K: Ezek szerint Ön úgy véli, ha úgynevezett ellenforradalmi veszély fenyeget egy kormányt,
amelyben a kommunisták is jelen vannak, jogosnak tekinthető, hogy a Szovjetunió
beavatkozzék?
P: Nem! Ilyen beavatkozást csak akkor tudok elfogadni, ha előtte nyílt intervenció történt
egy másik külföldi hatalom részéről is.”
Pajetta válaszai a L’espresso provokatív kérdéseire Budapesten sem maradhattak
visszhang nélkül. Az OKP befolyásos tagja „jogos lázadásról”, a „Rákosi-klikk teljes
felelősségéről” beszélt, miközben az – általa később csak véletlen elszólásnak nevezett –
„is” kötőszó szinte új értelmet adott az egész interjúnak. Pajetta állításainak többsége
visszaköszönt a Kádárral korábban interjút készítő Giuseppe Boffa cikkében, melyet 1976.
október 17-én közölt a l’Unitá-ban. Boffa Pajettához képest némiképp visszafogottan
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fogalmazva, mintegy bevezetőként „népi megmozdulásról” írt, majd megállapította, hogy
„(…) a magyar helyzetet a vezetés előző évek során elkövetett bűnei, súlyos hibái tették
drámaivá, az események heves kommunistaellenességet, ellenforradalmi mozzanatokat is
tartalmaztak. A nemzetközi körülmények indokolttá tették a szovjet katonai beavatkozást.
Azonban elutasítottuk már akkor is, s elutasítjuk azóta is azt, hogy a magyar népi
megmozdulást pusztán és egyszerűen ellenforradalomnak minősítsük. (…) A budapesti
események drámai módon vetették fel minden ország számára annak szükségességét, hogy
a szocializmus építését kísérje egy igazi demokrácia kifejlődése is, mégpedig nemcsak úgy,
hogy a [szocialista] építőmunka általános egyetértéssel találkozzék, hanem úgy is, hogy
megvalósuljon a néptömegek valódi részvétele, ami nélkül nincs szocializmus. (…)
Magyarországon Kádár ügyes politikája és a párt megújítása a későbbi években
begyógyította az ’56-ban szakított sebeket, de sok akkor felvetett, az egyes szocialista
országok közötti kapcsolatokra és az adott országok belső viszonyaira vonatkozó kérdésre
azóta sem kaptunk megnyugtató választ. Az érintett országok ezekkel [a problémákkal]
azóta sem néztek szembe olyan alapos és mélyreható módon, ahogyan ez számunkra
szükségesnek tűnt már akkor is. (…) Ami az OKP válaszát illeti: az olasz párt lényegében
’56-ban indult el az autonómia, a szocializmus nemzeti útja felé. Togliatti levonva a
tanulságokat már akkor elkezdte megfogalmazni a nemzetközi kommunista mozgalom
sokközpontúságának elvét.” Boffa cikkére válaszul pár nappal

később egész oldalas

összeállítást közölt az ’56-os eseményekről a torinói illetőségű La Stampa is, de meglepő
módon kevésbé sarkosan fogalmazott a húsz évvel korábbi magyar forradalmat illetően. A
polgári lap cikke emlékeztetett arra, hogy éppen 1956 szentesítette a jaltai határokat, Európa
két befolyási övezetre osztását – mindkettő „érinthetetlen” a másik fél számára –, a
világpolitika bipolaritását a két vezető nagyhatalom között, végeredményben azt a
nemzetközi rendszert, amelyet az 1975-ös helsinki értekezlet foglalt okmányokba.
Miután a baráti olasz sajtó merőben új gondolatoknak adott teret, az MSZMP KB Külügyi
Osztálya a gyors tájékoztatás érdekében a következő kérdéssel52 fordult a római
nagykövetséghez: „A magyarországi ellenforradalommal kapcsolatban az olasz pártvezetés
és újságírók részéről olyan nyilatkozatok és írások jelentek meg, amelyek változást jeleznek
az OKP-nak az 1956-os magyarországi események jellegére vonatkozó érvelésében. Hogyan
kell értelmeznünk ezt a változást, illetve ennek indítékait?” Nem kívánva magára haragítani
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az MSZMP-t, talán abban a hitben, hogy túlságosan is elvetette a sulykot, az OKP inkább
okosan hátrébb lépett. Nem véletlen, hogy a sorban harmadikként, Pajetta és Boffa után, az
előbbiektől teljesen eltérő habitusú Alessandro Natta53 is megszólalt ’56 ürügyén. Az
árnyaltabb értékelésre törekvő vezetőségi tag az OKP havi rendszerességgel megjelenő
kulturális folyóiratának, a Rinascitának adott interjút54 1976. november 5-én, „Döntő lépés
a szocializmushoz vezető úton” címmel. A beszélgetés következő részletei az MSZMP
irányába tett békéltető gesztusként is értelmezhetőek:
„Kérdés: Induljunk ki a történelmi valóságból és tapasztalatok alapján alkotott ítéletekből:
mi is volt valójában 1956?
Natta: 1956 őszének eseményeiről a napokban megjelent számos visszaemlékezés és
elemzés az OKP elégtelen figyelméről is említést tesz, mintha arról lenne szó, hogy feledni
vagy elhomályosítani akarnánk az eseményeket. Rögtön ki kell jelentenem, hogy nálunk
jobban senki nem törekszik arra, hogy újból megerősítse azon viharos és kivételes év
történelmi fordulatának értékeit. Tehát éppen hogy nem elfeledésről van szó! Annyira meg
vagyunk győződve az ’56-os események jelentőségéről, hogy úgy véljük, nehéz lenne az
OKP által vitt politika fejlődési vonalának, előretörésünk okainak, pártunk mai valóságának
megértése, ha nem vennénk számba a kritikára törekvő erőfeszítéseket, a megújulás melletti
elkötelezettséget, a szocializmushoz vezető demokratikus út olasz stratégiájának elméleti és
politikai kifejtését, amelyet abban a viharos és megrázkódtatásokkal terhes évben
végrehajtottunk. Úgy tettük ezt, hogy egyidejűleg tisztában voltunk a világban végbemenő
politikai összeütközéssel. Mert 1956 nemcsak a XX. kongresszus, a lengyelországi
események, a magyar tragédia, de az Egyiptom ellen végrehajtott angol-amerikai agresszió
éve is volt. Országunkon belül pedig ebben az évben – összefüggésben az előbbi
történésekkel is – nem csupán az antikommunista keresztes háború feltámasztását kísérelték
meg, de az OKP elleni támadások idején egyesek még a párt erőszakos feloszlatására is
javaslatot tettek. (…) Ebben az évben következett be a baloldal egységének megbomlása, az
OKP és az OSZP eltávolodása egymástól. (…)Voltak problémáink, de mi szembenéztünk
azokkal. Való igaz, hogy a [magyarországi] beavatkozásról szólva »fájdalmas
szükségszerűségről« beszéltünk, ami azonban engem foglalkoztat, nem annyira a
különbségtétel, amely ebben az állásfoglalásban a mi érvelésünk és a többi – így a szovjet –
párt érvelése között lehetett volna. A valóságban, amikor a magyarországi veszélyről,
Alessandro Natta (1918–2001). Berlinguer halála után, 1984 és 1988 között az OKP főtitkára, a Vezetőség
tagja.
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fenyegetésről is beszéltünk, nem ellenforradalmi összeesküvésre utaltunk, hanem olyasmire,
ami a rendszer, a szocialista hatalom válságából szükségszerűen kialakulva lehetséges volt,
amihez megvolt a mozgástér. Nemcsak a pártok és vezető csoportok legközvetlenebb,
időben legközelebbi felelősségét vetettük fel, de a továbbiakat [időben korábbiakat], így a
népi demokratikus rendszerek építésének gyakorlatában az 1948/49-es években
bekövetkezett megtorpanásért viselt felelősséget is. Egy kísérlet visszafejlődéssel fenyegető
eltorzulásának felelősségére utaltunk, ami megítélésünk szerint gazdag lehetőségeket is
rejtett magában. Nem csak az érintett országok, de a kommunista és munkásmozgalom
egésze számára is. Világos, hogy ezzel nem kizárólag a magyar és lengyel vezető csoportok
felelősségét jelöltük meg. Kritikánk – és ez az 1956-os álláspontunk második lényeges
pontja – a Szovjetunió részéről elkövetett hibákat, az interszocialista kapcsolatok
megsértését is célba vette. Abban a pillanatban vita tárgyává tettük, mégpedig világos
megfogalmazásban, a szocialista országok közösségén belüli kapcsolatok koncepcióját…
K: 1968-ban elutasítottuk a csehszlovákiai bevonulást. Mi volt a különbség Budapest és
Prága között?
N: A két helyzet nem hasonlítható össze, az 1956-os magyarországi teljesen különbözött az
1968-as csehszlovákiaitól. Magyarországon 1956-ban egy felkeléssel, egy polgárháborúval
álltunk szemben. Lehet vitatkozni, hogy megengedett vagy nem egy szocialista országban a
kormánnyal szembeni fegyveres kritika, de eddig a pontig jutottunk. Mindazonáltal mindig
úgy véltük, hogy Csehszlovákiában nem kerültünk szembe hasonló állapotokkal. Azonban
más lényeges szempontokról is szó volt. A nemzetközi helyzet (…) veszélyes kockázatot
rejtett magában. Valamelyik oldalon állni – ahogy akkor mondtuk »a barikád ezen oldalát
védtük« – döntő jelentőséggel bírt…”55
A Nattával közölt interjú után 3 nappal, 1976. november 8-án Berecz János56, a Külügyi
Osztály vezetője Rómába utazott, hogy tárgyalásokat folytasson az OKP KB egyes tagjaival,
és a társszerv, az olasz párt Külügyi Osztályának képviselőivel az 1977. évi pártközi
együttműködési tervről.57 Berecz partnerei Pajetta, Sergio Segre és Antonio Rubbi voltak.

Natta ekkor Pietro Ingrao 1956. október 25-én a l’Unitá címlapján lehozott szerkesztőségi cikkére utalt. (Da
una parte della barricata a difesa del socialismo), melyet Ingrao később politikai pályafutása legnagyobb
hibájának nevezett. („Sajnos abban az írásban súlyosan elhibázott volt az események ábrázolása: azokban a
napokban a magyar nép hazája függetlenségét védte Moszkva fegyveres támadásával szemben.” Lásd
bővebben: Ingrao 2006: 245-252.)
56
A témához l.: Berecz 2003: 217-237.
57
M-KS 288. 32.b 1976. 217. 469-481.
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Szót ejtettek az eurokommunizmusról58 is, de esetünkben fontosabb az OKP ’56-ot érintő
„másfajta” nyilatkozatairól kibontakozó élénk diskurzus ténye. Berecz szóvá tett néhány
„meglepő és problematikus” megfogalmazást, főleg Boffa l’Unitá-ban közölt cikkét
kifogásolta, különösen a „népi felkelés” és a „tömegek felkelése” kifejezéseket
nehezményezve. Egyúttal rámutatott, hogy 1956 okait vizsgálva a magyar vezetők is saját
korábbi hibáikat tették az első helyre. Hivatkozott Togliattira is, aki annak idején leszögezte,
hogy nem a munkások részvétele határozza meg az események jellegét, hanem az, hogy ki,
és milyen célból vezeti őket. Az idézett beszámoló fajsúlyos része így szól: „Felmerült a
kérdés: az OKP visszalépett volna korábbi értékelésétől? A burzsoá propagandának lesz
igaza, amely azt állítja, hogy a kommunista pártok csak egyféleképpen bizonyíthatják be,
hogy »eurokommunisták«, ha 1968 után 1956-tal is szakítanak, ha egész történelmüket
felülvizsgálják? A megjelent írásokban, nyilatkozatokban mi az OKP értékelésének
bizonyos fokú revideálását látjuk. Ezt nem magunk, hanem elsősorban a közös mozgalmunk
ellen irányuló kommunistaellenes és szovjetellenes kampány miatt tartjuk aggasztónak.
Segre elvtárs a kérdésekre nem adott egyértelmű választ. Részben arra hivatkozott, hogy
egy-egy vélemény nem tükrözi szükségképpen a párt politikai vonalát, másrészt húsz évvel
ezelőtti eseményeket nem lehet az akkori szavakkal idézni. Revideálásról, elmondása szerint
nincsen szó. A pártvezetés fontosnak ítélte, hogy az SZKP XX. kongresszusa és
magyarországi ellenforradalom 20. évfordulója kapcsán az OKP mérleget készítsen az azóta
történtekről. A szocialista országok – köztük Magyarország – általános fejlődését az OKP
pozitívan ítéli meg, ezt ki is mondta. Ezzel szemben a szocialista országok egy részében
több, 1956-ra felmerült probléma azóta sem nyert megfelelő megoldást. Ezt is ki kellett
mondaniuk a cikkekben.”
Berecz tehát nem fogadta el Segre érveit. Szerinte az ’56-os magyar eseményekkel
kapcsolatos „nyilatkozataik nem könnyítették, inkább nehezítették a nemzetközi
kommunista mozgalom amúgy is bonyolult helyzetét.” Az OKP „magyarázkodása” ezen a
ponton nem ért véget, tartogatott még egy fordulatot. A sajátos Canossa-járás utolsó
felvonására Lisszabonban került sor 1976. november 16-án. A Portugál Kommunista Párt

Segre elmondása szerint az eurokommunizmus kifejezésnek, amelyet az OKP csak nagy ritkán használt,
annyiban van létjogosultsága, hogy néhány nyugat-európai KP azonos, vagy egymáshoz közel álló felfogását
jelzi több fontos kérdésben. Hozzátette azt is, hogy az eurokommunizmus kifejezést provokatív szándékkal
kreálták, mégpedig a hidegháborús időszakból származó azon tétel „továbbfejlesztéseként”, mely szerint
létezik egy „szabad” Európa. Tehát a polgári demokrácia az „európai”, a szocializmus viszont „ázsiai”.
58
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VIII. kongresszusán, a tanácskozás egyik szünetében Pajetta beszélgetést kezdeményezett
Nemes Dezsővel, aki így írt a rövid találkozóról59: „Pajetta elmondta: tudja, hogy
kifogásaink vannak az 1956-os magyarországi ellenforradalom 20. évfordulója kapcsán tett
nyilatkozata ellen, s magyarázta, hogy őt megrohanták a kérdéseikkel és nem tudott kitérni
előlük. Én megjegyeztem, hogy nyilatkozata érthetetlen a számunkra, mert eltért a kérdésben
az OKP húsz évvel ezelőtti álláspontjától. Erre azt felelte, hogy húsz év alatt volt idő újra
átgondolni a kérdést. Ezek szerint – mondottam – az átgondolás eredménye a korábbi
álláspontjuk feladása. Erre egyenes igenlő válasz helyett ismét azt magyarázta, hogy őt
megrohanták, kénytelen volt nyilatkozni, s most támadják érte jobbról is és »balról« is, sem
a jobboldaliak, sem a baloldaliak nem tartják kielégítőnek [a válaszát]. Sietett témát
változtatni és elmondotta, hogy előtte neki este több órás tárgyalása volt [Álvaro] Cunhal
elvtárssal.”
A néhol egymásnak is ellentmondó, nem következetes cikkek, interjúk és nyilatkozatok
valamint a későbbi nem publikus bocsánatkérések ellenére, összességében megállapíthatjuk,
hogy az OKP – köszönhetően az 1956 óta alkalmazott kritikusabb szemléletének – 1976-ra
eljutott oda, hogy árnyaltabb véleményt fogalmazzon meg a budapesti eseményekről, bár
még messze nem dolgozta fel azokat. Mégis, a „forradalom” szó használatát kerülve ugyan,
de a huszadik évfordulóról egy sokkal polemizálóbb, önnön sikerei biztos tudatában
tevékenykedő olasz párt és sajtója emlékezett meg. Az OKP legközelebb tíz évvel később,
1986-ban már az eurokommunizmus kifulladása, a lengyelországi szükségállapot traumája
és Berlinguer halála után, a csernobili atomkatasztrófa és a Szovjetunió afganisztáni
szerepvállalásának kettős súlya alatt idézte fel az akkor már harminc esztendős ’56-ot. Noha
1986-ban Nagy Imre szerepét sem kerülhette meg, a magyar ’56 és a csehszlovák’68 közti
elvi különbségtétel mindvégig megmaradt.

1.4. Az FKP és az MSZMP ellentétei ’56 huszadik évfordulója kapcsán
A Francia Kommunista Párt az olasz testvérpártnál jóval visszafogottabban közelítette
meg az 1956-os magyarországi forradalom huszadik évfordulóját. Jean Kanapa, a párt
ideológusa 1976. szeptember 15-én fogadta Veress Pétert, a párizsi magyar nagykövet, aki
átadta az MSZMP üzenetét a közelgő – a magyar fél számára kínos és számos buktatót rejtő
59

M-KS 288. 32.b 1976. 217. 501-502.

35

– történelmi jubileum kapcsán.60 A személyes találkozó közvetlen előzménye az OKP már
tárgyalt, a vártnál sokkal kritikusabb fellépése lehetett. Azonban Budapesten is kiválóan
tudták, hogy az FKP retorikáját a korábbi években sem jellemezte az olasz vagy éppen a
spanyol pártpublicisztikák kritikai éle. Maga Kanapa meg is erősítette, hogy „az MSZMP
számíthat az FKP szolidaritására, de »jó volna, ha ez kölcsönös lenne.«”61 Továbbá
hozzátette, hogy „a francia párt részéről soha nem bírálták nyilvánosan az MSZMP téziseit
és gyakorlatát”, illetve a létező szocializmussal kapcsolatos esetleges negatív észrevételek
„soha nem Magyarországra és az MSZMP-re vonatkoznak,62 és félre nem érthető módon
utalt más pártokra.”63
A jelentős magyar illetve kisebb részt szovjet nyomás hatására az FKP és holdudvara végül
érdemben nem foglalkozott a felkelés évfordulójával.64 Amint az várható volt, a jobbközép
sajtó hevesen támadta a pártot az ’56-os események elmaradt átértékelésével kapcsolatban,
melyet az OKP a prágai tavasz, saját belpolitikai manőverei és a hetvenes évek szovjet
külpolitikájának hatására már megkezdett. A Le Figaro, utalva a francia főtitkár 1956-os
szavaira, egyenesen arról írt, hogy „Marchais azért nem néz bele a visszapillantó tükörbe,
mert saját magát látná benne.” Az FKP azonban, noha továbbra is helytelenítette a
csehszlovákiai szovjet beavatkozást, hajthatatlannak mutatkozott a magyar forradalomról
alkotott húsz évvel korábbi véleményének árnyalásában. A párizsi magyar emigráció tagjai
közül Kende Péter kérte számon Marchais-n és az FKP-n az elmaradt önreflexiót, mondván
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M-KS 288. 32.b 1976. 187. 631-632.
Kanapa itt Nemes Dezső, eredetileg orosz nyelven publikált, majd franciára is lefordított cikkére (A
hatalomért folytatott osztályharc néhány tapasztalata Magyarországon. In: Béke és Szocializmus) utalt. Állítása
szerint a cikk olyan megállapításokat és utalásokat tett „a proletárdiktatúra történelmi szerepe, szükségszerű
alkalmazása kapcsán, amelyek egyértelműen az FKP álláspontjának nyílt bírálataként foghatók fel, akkor is,
ha név szerint az FKP nincs megemlítve.” Veress válaszában visszautasította Kanapa vádjait: „Nem fogadtam
el a személetnek és az értelmezésnek ezt a módját, közöltem, hogy »semmi okunk nincs elsiklani olyan kritikák,
észrevételek fölött, amelyek a szocialista országokra vonatkoznak, s nem tudjuk önkényesen csoportosítani a
szerint sem, hogy szívesen vagy nem szívesen halljuk, s feltételezésünk szerint rólunk is szó van-e vagy csak
másokról.«”
Veress határozott fellépését bizonyára nem csupán az FKP sajtójának és vezetőinek a magyar ’56-tal
kapcsolatos lehetséges megnyilatkozásaitól való félelem motiválta, hanem azon eshetőség kivédése is, hogy a
francia kommunisták (részben olasz mintára) a huszadik évfordulót a (magyar) „létező szocializmus” nyílt
bírálatára használják fel. Utóbbira Kanapa is tett utalást: „(…) a francia párt tagjai olyan álláspontokat is
kifejthetnek, amelyek nem esnek egybe az FKP hivatalos álláspontjával” illetve „ő [Kanapa] a nyílt, őszinte
viták híve; hagyni kell a párttagokat, hogy véleményüket kifejtsék.”
62
A dokumentum oldalán Horn Gyula feljegyzése: „De most igen.”
63
A dokumentumból nem derül ki, de feltételezhető, hogy ezek az SZKP, az NSZEP, a CSKP és a LEMP
lehettek.
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M-KS 288. 32.b 1976. 187. 636.
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„ha utólag nem bélyegzi meg a szovjet beavatkozást, diszkreditálja magát azok szemében,
akiknek nem üres szólam a nemzeti függetlenség ügye.”65
Az FKP és az OKP útjai a hetvenes évtized végén elváltak egymástól. A francia
kommunisták a ’80-as évek elején miniszteri pozíciókhoz jutottak a szocialisták vezette
kormánykoalícióban, miközben olasz elvtársaik legfeljebb kívülről támogathatták a
kereszténydemokrata kabinetek egynéhány progresszív intézkedését. Ennek ellenére a
következő évtized politikai viharai a befolyásos nyugati KP-k közül éppen a francia párt
tekintélyét tépázták meg, miközben Berlinguerék nagy nehézségek árán, de tartani tudták
elvi és társadalmi állásaikat, így támogatottságuk sem csökkent számottevően. A népszerű
szocialisták árnyékában identitását vesztő FKP a francia baloldal partvonalára szorult, a
kormányzásból kirekesztett OKP viszont tovább haladt a szocializmus Togliatti meghirdette
nemzeti útján, ami sokkal nagyobb ideológiai mozgásteret biztosított számára a stabilan
bipoláris európai rendben.

1.5. ’56 olasz kommunista megítélése egy válságos évtizedben: 1976-1986
Az MSZMP minden ellenkezése dacára az OKP – döntően – belpolitikai nyomásra 1976
után is rendszeresen foglalkozott az 1956-os magyarországi események történelmi
(át)értékelésével. Az ügy tehát nem jutott, nem is juthatott nyugvópontra. Míg 1966 és 1976
között a csehszlovákiai szovjet bevonulás traumája kellett a magyar felkelés újszerű
történészi-publicisztikai megközelítéséhez, úgy a ’70-es évtized második felében a „létező
szocializmus” múltjának negatív tapasztalatai már nem kerülhették el az olasz kommunista
sajtó és a párt intellektuális bázisának figyelmét. Mindez nem befolyásolta jelentősen a
pártközi kapcsolatokat, hiszen az OKP egyfajta stratégiai, közvetítő partnerként tekintett
Kádárra s rajta keresztül az MSZMP-re, elsősorban az SZKP-val való ideológiai viták során.
A magyar főtitkár 1977-ben tett vatikáni látogatásának sikere pedig nagyban segítette az
olasz testvérpártot a kormányzó kereszténydemokratákkal való külpolitikai polémiában,
hiszen a pápai vizit lezárta az MSZMP olaszországi (de facto) elismerésének hosszú
folyamatát a kormányzó jobbközép oldalán.66
Kende kitért arra is, hogy „egy nyilvános elítélés az eurokommunizmus alapító aktusa lehetne. (…) Az ’56os események megítélése próbakő.”
66
M-KS 288. 32.b 1977. 58. 242. Longo a római nagykövettel bizalmasan közölte, hogy „(…) az OKP belső
értékelése szerint Kádár elvtárs látogatása (…) jelentős segítséget adott az OKP-nak. (…) külön kihangsúlyozta
65
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A keleti blokk országainak problémái, társadalmi fejlődésük ellentmondásai továbbra is
tükröződtek az OKP bírálatában, ám az MSZMP gyakori emlegetése nélkül, hiszen az főként
más testvérpártok politikai gyakorlatára vonatkozott,67 igaz csak a legritkább esetben
nevezve meg pontosan a minősített felet.
A magyar ’56 kérdése a tárgyalt időszakban nem befolyásolta érdemben az MSZMP és az
OKP viszonyát,68 sőt a kétoldalú információcsere, a konstruktív párbeszédek ekkora
sűrűsödnek. Az olasz és a magyar párt viszonyát a gyakori látogatások, rendszeres és
tervezett illetve ad hoc jellegű találkozók, tárgyalásaikat pedig a nyitott, bizalmas hangvétel
jellemezte, amit a személyes visszaemlékezéseken túl a két párttörténeti archívum vonatkozó
dokumentumai is alátámasztanak: „Az MSZMP politikájáról, belső helyzetünkről általában
kedvezően nyilatkoznak, a pártsajtó is többnyire pozitív írásokat közöl rólunk. A pártvezetés
hazánkat – gazdasági és kulturális politikánk miatt – többé-kevésbé kivételnek tekinti a
szocialista országok között. (…) Kerülik belpolitikai gyakorlatunk bírálatát, illetve a
nyilvános vitát pártunk állásfoglalásaival, nézeteivel. (…) Kapcsolatainkban zavaró
tényezőként tartjuk számon tavaly óta az ellenforradalom 20. évfordulójával kapcsolatban
elhangzott és megjelent, az OKP eddigi álláspontjának módosulását jelző nyilatkozatokat

a vatikáni látogatás történelmi jelentőségét, amely az OKDP-vel való küzdelemben jelentős érvelést adott az
OKP-nak. Értékelték azt a megértést, amellyel az MSZMP az OKP tevékenységét figyeli.”
Uo. 631-632. Longóhoz hasonlóan nyilatkozott Kádár római látogatásáról Giovanni Cervetti, az OKP
Vezetőségének tagja: „(…) nagyon nagy segítséget jelentett az OKP politikai tevékenységéhez. (…) A vatikáni
látogatáson történt állásfoglalások sok régi eszmét döntöttek meg, és nagyon eltérő felfogásokat közelítettek
egymáshoz.” Armelino Milani, az OKP KB tagja a párton belüli pozitív visszhangot emelte ki, hozzátéve:
„Magyarországnak a jelenlegi helyzetben nagy lehetőségei vannak, hogy nemzetközi téren eredményes
tevékenységet folytasson. Ezt szerinte ki kell használnunk. Ugyanez a lehetőség fennáll a nemzetközi
munkásmozgalom vonatkozásában is.”
Uo. 704. Napolitano tájékoztatta Palotás nagykövetet: „szocialista ország vezetőjének látogatása még nem
kapott az olasz alkotmányos pártok részéről ilyen kedvező fogadtatást. Különösen hasznosnak tartja az OKP
vezetése a vatikáni látogatást, amely bizonyítéka annak, hogy a szocialista országokban lehetséges az egyház
és az állam együttélése. (…) Összességében a látogatást az OKP szempontjából rendkívül hasznos
hozzájárulásnak és segítségnek tartják a párt harcának ügyéhez.”
67
L. uo. 74. „Az OKP állásfoglalásaiból megállapítható, hogy főképpen a csehszlovák, a német (NDK), a
szovjet és a lengyel gyakorlatot bírálja nyilvánosan. A CSKP-val emiatt – gyakorlatilag 1968 óta – rendellenes
az OKP kapcsolata. (…) Távolról sem zökkenőmentes az OKP és az NSZEP közötti viszony, többek között az
olasz elvtársak által bizalmas beszélgetéseken »merevnek és dogmatikusnak« mondott német magatartásból
kifolyólag. Problematikus, de nem kiélezett – elsősorban a szovjet elvtársak jóvoltából – az OKP és az SZKP
közötti viszony. Az olasz testvérpárt vezetői gondot fordítanak arra, hogy személy szerint ne kompromittálják
túlzottan magukat az SZKP-val szemben. (…) A [szovjet felet érintő] szélsőséges nyilatkozatoktól az olasz
pártvezetők általában tartózkodnak.”
68
Ebben szerepet játszott, hogy az OKP 1986-ig nem változtatott jelentősen az 1976-ban kialakított
álláspontján.
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pártvezetők (G. Pajetta, A. Natta) és újságíró részéről. Ezeknek lényege, hogy nem minősítik
ellenforradalomnak az 1956-os évi magyarországi eseményeket. Az OKP akkori
szolidaritását részben az ellenforradalom veszélyével, főként azonban nemzetközi
tényezőkkel indokolják. Az imperializmus 1956 második felében kibontakozó ellentámadása
a haladás erői ellen egy világháború veszélyét hordozta magában. Az OKP-nak kötelessége
volt, hogy egy nemzetközi konfliktus elhárítása érdekében a Kádár-kormány mellé álljon. Az
OKP-val a múlt év novemberében folytatott külügyi konzultációk során szóvá tettük ezeket
a megnyilvánulásokat. Olasz részről azonban kitértek a nyílt [azaz sajtónyilvános] és
egyértelmű állásfoglalás elől. Pártjaink között az együttműködés ennek dacára is
zökkenőmentes, folyamatos és elvtársias.”69
A fentieket támasztják alá Pavolini,70 Gerardo Chiaromonte71 és Napolitano72 1977-es
budapesti látogatásaik során tett bizalmas kijelentéseik is. Pavolini, akit az MSZMP PB tagja
és a KB titkára, Óvári Miklós fogadott „messzemenően egyetértett azzal, hogy a pártjaink
közötti kapcsolat és együttműködés alapvetően jó, korrekt. Megjegyezte, hogy pártvezetésük
nagyra értékeli az MSZMP higgadt, bölcsességre valló politikáját. Az olasz pártsajtó
objektív módon igyekszik tükrözni a magyar testvérpárt politikáját, állásfoglalásait. Nem az
egyes írásokból, megnyilvánulásokból, hanem abból indulnak ki, azt tartják mérvadónak,
ami az MSZMP politikájában állandó, és következetesen érvényesül. Ez pedig számukra
világos.”
Chiaromonte a Gyenes Andrással folytatott beszélgetésén az emberi jogok helyzetével
foglalkozott. Állítása szerint: „(…) tények bizonyítják, hogy nem minden szocialista
országban azonos a gyakorlat az emberi jogi kérdésekben, s egyes országokban, mint pl.
Magyarországon ezt jobban megoldották.”
Napolitano, aki formálisan a KB külügyi titkárát kereste fel, de tárgyalt a Külügyi Osztály
több munkatársával, valamint Aczél Györggyel is, arra használta fel budapesti látogatását,
hogy tompítsa a párttársai – s részben saját – régebbi nyilatkozatainak élét. Egyfelől kiállt a
magyar politikai berendezkedés mellett, legitimálva az MSZMP-t – „az egypártendszer
Magyarországon történelmileg alakult ki, a többpártrendszert újra feltalálni nálunk [Mo.-n]
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Uo. 76. ill. 256.
Uo. 530-533. Pavolini 1977 augusztusában két hetet töltött Magyarországon.
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Uo. 376-385. Chiaromonte 1977. július 22-26. között tartózkodott Magyarországon.
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Uo. 287-295. Napolitano 1976. december 29. és 1977. január 3. között látogatott családjával
Magyarországra.
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nem lehet. (…) Az OKP nagyra értékeli az MSZMP munkáját, sokat tanult abból, ami 1956ban és azután történt Magyarországon. Nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a pártnak
itt sikerült egybekovácsolnia a népet. Meggyőződésük, hogy Magyarországon a helyzet jó,
és őszinte rokonszenvvel tekintenek a számukra is több mint hasznos felhasználandó
tapasztalatainkra. Hangsúlyozta: »pártjaink között nem volt és nincs polémia, mert az
MSZMP politikája nem okozott és nem okoz semmiféle gondot számukra.” –, másrészt
„elismerte, hogy az OKP többet foglalkozik a szocialista országok fejlődésnek problémáival,
mint eredményeikkel. «”73
Hosszas előkészületek után Kádár Jánost 1977. június 9-én fogadta VI. Pál, az előtte való
napon pedig az OKP vezetőivel találkozott74. A tárgyaláson Berlinguer, Longo, Pajetta és
Segre vettek részt. A megbeszélés különleges helyzetben zajlott, hiszen Kádár s vele együtt
a magyar delegáció ekkor már túl voltak az olasz kormánytagokkal való hivatalos találkozók
egész során, de még a pápai vizit előtt álltak.
Kádár a két párt kapcsolatára utalva, maga vetette fel a szocialista sajtóban előzőleg csak
kommunista

policentrizmusként

emlegetett

eurokommunizmus

témájának

közös

vizsgálatát: „(…) jöjjenek Budapestre, hogy beszélhessünk róla! Egy szót mégis szólnék. Az
imperialisták a kapitalizmus és a szocialista országok államhatárán árkot akarnak ásni és
elszakítani egymástól a pártokat. Ezt nem engedhetjük meg és mindent meg kell tennünk
ellene. Nem szükséges, hogy ezer kérdés közül ezerben egyetértés legyen közöttünk. A
Spanyol Kommunista Párttal például sok mindenben nincs egyetértés, mégis, kivel legyünk
szolidárisak, ha nem velük. Ha [Amintore] Fanfanival le tudunk ülni és szót tudunk érteni,
miért ne ülhetnénk le, mi kommunisták is. (…) Senkit se idealizáljunk, keressük az alkalmat,
hogy elmondhassuk véleményünket, de úgy, hogy a másokét is hallgassuk meg. A mi
módszerünk, hogy megpróbáljuk beleélni magunkat a másik helyzetébe. 75 Köztünk is ilyen
legyen a viszony.” A testvérpártok polemizálására reagálva Pajetta kijelentette, hogy „(…)
nem egyformák a pártokkal való kapcsolatok. Az olaszok [a jobbközép olasz kormány]
velünk [magyarokkal] a legrokonszenvezőbbek, amely ravaszság is lehet, de a mi [magyar]
érdemeink is benne vannak. Szól ez azoknak az eredményeknek, amelyek Magyarországon

Uo. 241. (Napolitano kitért a pártközi tájékoztatás elégtelen mivoltára is, amit a félreértések fő okaként
nevezett meg. „Többet kellene konzultálnunk egymással, hogy jobban megértsük egymás helyzetét, és
elkerüljük egy egyoldalú tájékozódásból fakadó ártalmas leegyszerűsítéseket.”)
74
Uo. 437-440.
75
Pajetta Kádárnak tett megjegyzése: „de nem mindenki így gondolkodik.”
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Kádár elvtárs vezetésével megvalósultak. [Aldo] Moro is kétszer járt Magyarországon,
mindkét alkalommal a magyarok propagandistájaként jött haza.” Pajetta a keleti blokkról
szólva egy kritikusabb megjegyzést is megengedett magának, e szerint „egyes pártok nagy
hibákat követnek el, melyeket [a nyugati, kapitalista erők] kihasználnak.” Berlinguer ennél
árnyaltabban fogalmazott: „Le kellene ülni megbeszélni, hogy milyen hibákat követünk el
mi és milyeneket mások. Mi is hibázhatunk, de mi is a szolidaritáshoz ragaszkodunk.”
A pártdelegációk megbeszélését követően Kádár és Berlinguer négyszemközt is egyeztettek
a két párt ügyéről, illetve a magyar-olasz baloldali kapcsolatok perspektíváiról.76 A magyar
főtitkár három fontos szempontot vetett fel, amelyeket Berlinguer is maradéktalanul
elfogadott. Egyrészt – Kádár szavaival élve – „nem engedhetjük meg, hogy bárki éket verjen
az MSZMP és az OKP közé és tágabb értelemben a nyugati országokban működő
kommunista pártok és a szocialista országok pártjai közé.” Másfelől: „történelmi
tapasztalataink azt mutatják, hogy összeveszhetünk három perc alatt, kibékülés viszont
esetleg három évig is eltart. Minden helyzetben el kell kerülnünk, hogy megbántsuk vagy
megsértsük egymást.” Végül pedig az olaszországi politikai helyzettel és az OKP-nak a
nemzetközi kommunista és munkásmozgalomban betöltött különleges szerepével
kapcsolatban: „(…) ha megtaláljuk a közös érdekeket kifejező lehetőségeket egy országban,
amelynek vezetői velünk ideológiailag szemben állnak, akkor hogyan ne érthetnénk szót az
OKP-val, amelynek mindenképpen segíteni akarunk!?”
Az olasz főtitkár saját pártja vezetőinek is pozitívan nyilatkozott a Kádárral való
találkozóról. Mindezt Antonio Rubbi, az OKP Külügyi Osztályának helyettes vezetője
közölte Palotás Rezső nagykövettel június 22-én: „Berlinguer elvtárs külön örömmel készült
a Kádár elvtárssal való találkozásra. Elmondotta, örül, hogy itt találkozhatott Kádár
elvtárssal és sajnálja, hogy a magyarországi meghívásnak eddig nem tudott eleget tenni.”
Rubbi állítása szerint különösen jól fogadták Kádár eurokommunizmussal kapcsolatos
megjegyzéseit, mivel ez olvasatukban „magába foglalta az egyes pártok önálló
cselekvésének szabadságát.”77 Napolitano egy pár nappal későbbi bizalmas eszmecserén
tudatta, hogy a Kádárral folytatott kötetlen beszélgetés „igen kedvező benyomást gyakorolt”
Berlinguerre.78
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Uo. 441-443.
Uo. 631.
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Uo. 704.
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Berlinguer végül – hosszas egyeztetést követően79 – 1977. szeptember 30. és október 3.
között látogatott Magyarországra, ahonnan Jugoszláviába utazott,80 s Titónak is szót ejtett
az MSZMP-ről, illetve külön Kádár személyéről, mint a nyugati KP-k és a szocialista
országok állampártjai közti párbeszéd egyik előmozdítójáról. Az olasz főtitkár szavai szerint
„Kádár elvtársat tiszteli és nagyra becsüli. (…) Nagyra értékeli az MSZMP rugalmas
álláspontját és megértő magatartását a nyugat-európai KP-k helyzetét és harcait illetően.
Hasonlóra lenne szükség más pártok részéről is. Jó, hogy az MSZMP és Kádár elvtárs
személyesen vállalta a vita elsimításában való aktív közreműködést.”81

1.6. ’56 harmincadik évfordulója: az OKP újszerű értékelése és az MSZMP
erre adott válasza
Az 1980-as évek jelentős változást hoztak az olaszországi baloldal életében. Berlinguer
1984-ben bekövetkezett váratlan halála igazi vezető nélkül hagyta az olasz kommunistákat.
A főtitkári posztot végül Alessandro Natta vállalta el. A külföldön is elismert leader, egyúttal
az olasz belpolitika legnépszerűbb alakjának elvesztése minden fronton visszafogta a pártot,
ami a szerzett országos voksok és a taglétszám konstans csökkenéséből is kitűnt. Ezzel egy
időben ért pályája csúcsára Bettino Craxi, akit OSZP még 1976-ban választott főtitkárnak,
Francesco De Martino helyett. A szocialista pártot teljesen átalakító – és később, a
korrupciós botrányokkal együtt magával rántó – Craxi felemelkedése ekkortájt töretlennek
tetszett, és 1983-ban, a kereszténydemokraták támogatásával az olasz történelem első
szocialista miniszterelnökévé válhatott.
Külpolitikai síkon a Szovjetunió illetve a keleti blokk országainak állandósuló gazdaságitársadalmi problémái, tetézve az évtized két meghatározó válságával – a lengyelországi

Uo. 536-537. (A testvérpártok között bevett szokásnak számított a pártvezetők nyaraltatása. Az OKP jó pár
prominens tagja is többször megfordult Magyarországon nyári pihenés vagy gyógykezelés céljából, Berlinguer
kivételével, aki mindig kitért a meghívás elől. „Berlinguer elvtárs nagyon szívesen utazna Magyarországra
nyaralni. A kérdést megbeszélte a párt [az OKP] vezetőivel. A lemondásra ténylegesen azért került sor, mert
nem akarnak precedenst teremteni. Attól tartanak, hogy ha ez évben Magyarországon nyaral, a jövő évtől
kezdődően a többi szocialista ország is jelentkezik és sértődés nélkül nehéz lenne kitérni a meghívások elől.
Berlinguer elvtárs viszont nem szívesen utazik külföldre a szabadsága alatt. (…) A hivatalos látogatásra
azonban a szabadságok után sor kerül.”)
80
Uo. 58. 535. ill. 538. Berlinguer eredetileg szeptember 23. és 26. között kívánt Budapestre látogatni, de ez
egybeesett Kádár belgrádi útjával. Noha a Berlinguer-Kádár, a Berlinguer-Tito és a Tito-Kádár találkozókat
nem előzte meg hárompárti egyeztetés, azok tapasztalatait egymással is megosztották a felek.
81
Uo. 246.
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szükségállapottal és a szovjetek afganisztáni bevonulásával – ismét kényszerhelyzetbe
hozták az OKP-t. „Berlinguer árvái”, a vitathatatlan nehézségek ellenére, 1,6 milliós
tagságukkal, még mindig a nyugati világ legnagyobb, legbefolyásosabb kommunista
pártjának, egyúttal az olasz belpolitika stabilan második parlamenti erejének számítottak. A
hetvenes évek derekától az országos választásokon – igaz a támogatás lassú apadása mellett
– a szavazatok 29-34%-át szerezték meg. Továbbra is erős ráhatássál bírtak a helyi
közigazgatási szervekre és – különösen – a szakszervezeti mozgalomra. Politikai
ideológiájuk a hatvanas évek óta sokat változott. A szocializmushoz vezető sajátos, a
demokráciáért és a szocialista átalakulásért folyó küzdelmet szervesen összekapcsoló „olasz
út” programját a már tárgyalt eurokommunista koncepció váltotta fel, amely egy pluralista
szocializmust célként kitűző békés és demokratikus fejlődés – parlamenti többség híján –
soha be nem váltott ígérete maradt. Ezt az irányvonalat a nyolcvanas években az
„eurokommunista harmadik út” tételével egészítették ki, utalva arra, hogy az OKP
szocializmus-képe eltért mind a szociáldemokraták felfogásától,82 mind az általuk továbbra
is kifogásolt,83 „létező szocializmus” gyakorlatától.84 Ezen ideológiai alapvetés lényegéről
Alessandro Natta a nyugatnémet Spiegelnek ’86 májusában így nyilatkozott: „Berlinguer
eszméje ez volt: fel kell ismerni a nyugat-európai változásokat, fordulatokat,
ellentmondásokat. Az új megoldások kutatásában a szovjet modell nem volt orientáló. (…)
nem hiszem, hogy a szocializmus létezhet demokrácia és szabadság nélkül. (…) A szocialista
társadalom nem épülhet bürokratikus rezsimre, mely autoriter és korlátozza a szabadságot.
Ez a nézet nehezen kiküzdött vélemény nekünk, az olasz kommunisták történelmi vívmánya.
(…) Bel- és külföldön ma élvezett erőnk és presztízsünk nem lenne meg, ha nem szakítottunk
volna a múlttal [az ortodox hagyományokkal], ha nem újultunk volna meg oly gyakran és
alapjaiban. (…) Mi már 1956-ban levontuk a bel- és külpolitikai konzekvenciákat, amikor
Hruscsov lezárta a sztálini korszakot.”85

Az OKP a hetvenes évek közepétől fokozatosan közelített a nagy nyugat-európai szociáldemokrata
pártokhoz, miközben az olasz belpolitikában egyre inkább távolodott az OSZP-től, célja pedig egy (nyugati
bázisú) baloldali mozgalom éltre hívása volt, az európai integráció keretén belül. („Az OKP ugyanakkor
erőteljesen szorgalmazza a kommunista és a szocialista, szociáldemokrata pártok európai méretű
együttműködését. Erre utal az OKP fokozódó érdeklődése az SPD iránt.” L. M-KS 288. 32.b 1986. 99. 4.)
83
A párt XVII.; 1986. április 9-13. között Firenzében megtartott kongresszusának „egyik lényeges vonása volt,
hogy ugyan megismételte a létező szocializmussal szembeni fenntartásait, de kerülte az ideológiai vitát a
szocialista országokkal. Pozitívan ítélte meg a jelenlegi [gorbacsovi] szovjet vezetés irányvonalát.” L. M-KS
288. 32.b 1986. 99. 7. (A kongresszuson az MSZMP-t Óvári Miklós és Tabajdi Csaba képviselte. L. uo. 465.)
84
Uo. 1-4.
85
Uo. 281-301. Von Kraatz, B., Leick, R.: Sem Gorbacsovot, sem Brandtot nem választom. Alessandor Natta
az OKP főtitkára pártja irányvonaláról és az európai baloldalhoz történő közeledésről. In: Spiegel. 1986. május
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Mint Natta szavaiból is kitűnt az OKP politikája 1986-ra megérett arra, hogy mélyrehatóan
elemezze saját ’56-hoz való viszonyát. A megismerés és az önreflexió korlátait – mint látni
fogjuk – a párt kelet-európai kapcsolatrendszere (azon belül is erős elköteleződése Kádár
személye és az MSZMP felé), illetve a harmincadik évforduló nyomán kibontakozó
olaszországi szocialista-kereszténydemokrata (koalíciós) „kampány” jelölte ki. Ezért a
kezdeti bátor kísérletek, a reveláció erejével ható publikációk, tanácskozások és viták
ellenére, 1986 késő őszén az OKP defenzívába kényszerült. Az ekkor kierőszakolt diskurzus
sokkal inkább szólt a párt sarokba szorításáról, szavahihetőségének folytonos cáfolatáról,
mintsem a magyar ’56 hiteles értékelésről. Utóbbi ugyanis egy hosszú, nemzeti-kommunista
fejlődés eredményeként – a lényegi, önkritikus megállapítások súlyát tekintve mindenképp
– a ’80-as évek közepére már megtörtént.
A fenti állítást támasztotta alá a La Repubblica 1986. május 21-én lehozott, Giancarlo
Pajettával készített interjúja („Nem tagadok meg semmit. De egy kommunistának tudnia kell
változtatni!”86) is. Az alábbiakban az ’56-os forradalomra vonatkozó részeket idézzük:
„Kérdés: Beszéljünk az Ön hosszú »külügyminiszterségéről«! Kezdjük a harminc évvel
ezelőtti eseményekkel, Magyarország szovjet inváziójával. Hajlandó-e ma elismerni, hogy
hiba volt a katonai beavatkozás elfogadása?
Pajetta: Mi valamennyien, Togliattival ez élen, már akkor szigorú ítéletet mondtunk arról,
ahogyan a megelőző években mentek a dolgok, és ezeknek tulajdonítottuk az események
eme tragikus irányú fejlődését is. Az OKP Vezetőségének szinte minden tagja sajnálta, hogy
szükségessé vált a beavatkozás. Azt természetesen nem bántuk, hogy a [harcokból a] Vörös
Hadsereg került ki győztesen.
K: De tizenkét évvel később, a Csehszlovákia elleni invázió idején, tiltakoztak a Szovjetunió
agresszív lépése ellen. Mikor volt igazuk: 1956-ban vagy 1968-ban?
P: A két dolog különbözik egymástól. 1968-ban Csehszlovákiában fennállt a teljes bénulás
veszélye, a szovjet katonai beavatkozásnak még a gondolatát is károsnak tartottuk. Luigi
Longo, az OKP főtitkára maga utazott Prágába, hogy kifejezze szolidaritásunkat Dubčeknek,

26. (Natta elítélte a Szovjetunió afganisztáni akcióját, de nem vont párhuzamot egyik korábbi kelet-európai
válsággal sem, ahogy a csernobili atomkatasztrófát is mindössze drámai szovjet belügyként értékelte.)
86
Mieli, Paolo: Pajetta. Io non rinnego nulla. In: La Repubblica. 1986. május 21. (Pajetta sokáig az OKP
„külügyminisztere”, a KB Külügyi Osztályának vezetője volt, mielőtt 1986-ban átadta hivatalát Giorgio
Napolitanónak.)
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és éppen én voltam az, aki Moszkvába ment, hogy figyelmeztessem a szovjeteket: soha, de
soha nem fogunk egyetérteni a beavatkozással. ’56 és ’68 között megváltoztak a dolgok és
mi magunk is.
K: Az olasz baloldal két vezetője közül Nenninek (aki 1956-ban elítélte a szovjet
intervenciót) vagy Togliattinak (aki támogatta azt) volt igaza?
P: Nincsenek kétségeim, Togliattinak volt igaza. Talán a dolgok akkori alakulásának is
köszönhető, ha ma Magyarországot a szocialista országok között a leghaladóbbnak tartják.
Bár egyetértettünk [az MSZMP-vel], mi sem vártunk ennyire kedvező fejleményeket. Hozzá
kell azonban tennem, hogy Nagy Imre kivégzése, még ma is megmagyarázhatatlan
számunkra. Ezt az epizódot soha nem tisztáztuk. (…) sokan kétségbe vonták vagy ellenezték
a párt hivatalos álláspontját. De ma is úgy vélem, hogy az tette jól, aki hozzánk hasonlóan
támogatta a desztalinizációt és Hruscsov politikáját.
K: Hogyan lehetséges, hogy az OKP-nak ennyiszer volt szüksége fordulatra?
P: (…) a dolgok változnak, és az elvekhez hűnek maradni annyit jelent, mint képesnek lenni
a megújulásra. [Giorgio] Amendolát tudnám idézni; egy elvtársnak, aki így fordult hozzá:
»én még mindig az vagyok, aki 1921-ben voltam«, a következőt felelte: »tehát akkor sem
voltál jó kommunista, és ma sem vagy az.«”
Pajetta narrációjában a magyar ’56 és a csehszlovák ’68 ügye nem került ok-okozati
viszonyba. Az OKP „nagy öregjeinek” egyikeként mindvégig azon olasz kommunista
vezetők közé tartozott, akik következetesen elhatárolódtak a két – egyébként teljesen eltérő
hátterű – szovjet beavatkozás történelmietlen összemosásától, ami logikailag is
ellentmondott a Togliatti-féle nemzeti utak elméletének. Hiszen utóbbi értelmében minden
lokális probléma szükségszerűen egyedi, a szocializmushoz tartó sajátosan nemzeti fejlődés
„megismételhetetlen” negatív eredménye. Ezt az elvi különbségtételt azonban egyre kevésbé
vallották az eurokommunista nemzedék gondolkodói.
A magyarországi forradalom harmincadik évfordulójáról az OKP pártsajtója és értelmiségi
holdudvara az események súlyához illően emlékezett meg.87 Két fiatal történész-politológus,

Az MSZMP készült az ’56-os olaszországi, ezen belül is az OKP-hoz köthető megemlékezésekre.
(„Valószínűnek tekinthető információ szerint a magyarországi ellenforradalom 30. évfordulójával
kapcsolatban megemlékezéseket készítenek elő Olaszországban, melynek egyik szervezője az OKP Gramsci
Intézete lesz. Már szeptembertől megkezdik a témával kapcsolatos előadások és viták megrendezését. (…)
Várhatóan az OSZP napilapja, az Avanti! is részletesen foglalkozik az eseményekkel. Erre utal, hogy a poznani
eseményekről szóló, július 20-i cikkében már említést tesz a »magyar ipari munkásság« felkeléséről.
Feltételezhető, hogy Olaszországban párhuzamot igyekeznek vonni az 1956-os lengyel és magyar, valamint a
87
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Federigo Argentieri88 és Lorenzo Gianotti, „A magyar október”89 címmel publikált
könyvükben tettek kísérletet a téma minél objektívebb bemutatására, ennek megfelelően
munkás, demokratikus és nemzeti forradalomnak nevezték ’56-ot.90 A kötet jellegzetessége
abban állt, hogy a szerzők csupán az 1956 utáni eseményekhez fűztek megjegyzéseket,
tételesen felsorolva az októberi tömegmegmozdulásokhoz vezető út legfontosabb
állomásait, ám tapintatosan elkerülték az OKP akkori álláspontjának részletes ismertetését.
hasonló jellegű NDK-s és csehszlovák események között, illetve politikai rendezvényeket fognak szervezni.”
L. M-KS 288. 32.b 1986. 99. 91.)
88
Az 1986-os év történészvitája valójában már 1985-ben elkezdődött, nyitányát pedig Argentieri William (Bill)
Lomax szociológussal, a kiváló Magyarország-kutatóval készítetett interjúja („A demokrácia magyar módra”)
jelentette, melyet április 12-én hozott le a l’Unità. Ebben Lomax megerősítette Nagy Imre 1953 júniusában, a
KB előtt elmondott beszéde leiratának hitelességét. (Nagy ekkor keményen bírálta Rákosit, Gerőt és Farkast a
szocializmus építése során elkövetett hibákért. A dokumentumot nem sokkal korábban hozták nyilvánosságra
külföldön.) A továbbiakban Lomax kifejtette, hogy Kádár valójában Nagy Imre programját valósítja meg: „(…)
bizonyos szempontból a Kádár-rendszer tényszerű megoldásai túlmutatnak Nagy javaslatain. (…) azonban a
XX. kongresszust követően Nagy azonosult olyan távolabbra mutató igényekkel is, mint pl. a demokratikus
választások és többpártrendszer, nemzeti autonómia és a blokkoktól való függetlenség vagy éppen a munkásönigazgatás. Egy ehhez hasonló program (…) a szocializmus lényegesen demokratikusabb formáját kínálja
bárminél, ami Kádár alatt ez idáig megvalósult.” A rendszer születésével és ellentmondásaival kapcsolatban
megjegyezte: „(…) a november 4-én megalakult Kádár-kormány programja nem volt kevésbé radikális Nagy
’53 júniusi beszédénél. Abban az időben Kádár még remélte, hogy valóra válthatja – miként 1956. november
26. óta nevezi – »az októberi népi felkelés« [sollevamento popolare del 23 ottobre] törekvéseit. Azonban az
akkori Kádár még relatíve tapasztalatlan politikus volt. Csak később és fokozatosan ismerte fel azokat a
korlátokat, amiken belül egy szovjet blokkbeli pártfőtitkár mozoghat. Éppen eme reálpolitikai eszmélése a kulcs
ahhoz, hogy megértsük rendszerének gyakorlatát és korlátait.” L. Argentieri, Federigo: La democrazia
all’ungherese. In. l’Unità. 1985. április 12. (A cikkre reagálva az MSZMP KB Külügyi Osztálya a római
nagykövetségen keresztül üzent az OKP-nak. Verók Istvánné Kovács Lászlónak írt feljegyzésében a
következőre tett javaslatot: „[a cikk problémáira] hívják fel a Gramsci Intézet és [Emanuele] Macaluso elvtárs
[1982/86 között a l’Unità igazgatója] figyelmét. A pártjaink kapcsolataira jellemző korrektség és kölcsönös
bizalom megkívánja, hogy az OKP KB Külügyi Osztálya hasson oda, hogy az alkalmasnak ítélt módon kerüljön
sor az OKP központi lapjában a Lomax-interjú valótlan és felelőtlen kijelentéseinek korrigálására,
helyreigazítására.” Lomax személyével összefüggésben hozzátette: „többször járt Magyarországon.
Ellenséges hangvételű írásai és magatartása miatt 1982-ben kénytelenek voltunk kitiltani az ország egész
területéről. ” L. M-KS 288. 32.b 1985. 88. 220.)
89
Argentieri, Federigo – Gianotti, Lorenzo: L’ottobre ungherese. Levi, Roma, 1986. (A könyv komoly vitát
szült az olasz politika bal- és jobboldalán egyaránt. Még Giulio Andreotti, a kereszténydemokrata
külügyminiszter is megszólalt, ügyelve a hivatala megkívánta diplomácia tapintatosságra: „(…) a harminc
évvel ezelőtti események magukban hordozzák a történelmi értékelés és az aktuálpolitikai leegyszerűsítés
lehetőségét is. Abban a korban létezett egy politikai irány, mely aszerint diszkriminált, hogy ki volt az ő
oldalukon és ki a másokén. Kommunista részről [akkor, ’56-ban] hiba volt a kapitalizmus és a szocializmus
[mint alternatíva magyarországi] szembenállását hangoztatni.” Kádárról szólva – az ügyben később szintén
nyilatkozó Craxihoz hasonló szimpátiával – megállapította: „(…) az a tény, hogy a sztálinizmus nagy
üldözöttje volt, legitimálja mint országának vezetőjét. Természetesen nem fogadhatjuk el a megtorlást – főleg
Nagy kivégzését –, viszont nem vitathatjuk előrelátását, ami még nagyobb bajoktól óvta meg hazáját.
Amennyiben történelmi perspektívába helyezzük cselekedeteit, törekvését, hogy elhárítsa a még felkavaróbb
következményeket, majd részvételét egy, a keleti blokkon belül viszonylagos autonómiával és pluralizmussal
bíró rendszer felépítésében; [személye] tiszteletet érdemel.” In: l’Unità. 1986. október 24.)
90
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A tudományos igényű kiadvány szerkesztési elveként pedig a történelmi eseményekhez
kapcsolódó idézeteket rendeltek. A legtöbbet hivatkozott források természetesen Nagy Imre
elmondott beszédei voltak, azonban Kádár egyes szavai is bekerültek a műbe. Argentieri és
Gianotti jó érzékkel – egyebek mellett – éppen azon nyilatkozatát emelte a szövegbe, amit
1956. október 23-án Bruno Tedeschinek, az Il Giornale d’Italia budapesti tudósítójának
adott, miután az MDP Központi Vezetőségének első titkárává választották. Ebben az
állampárt új vezetőjeként saját szocializmus-felfogásáról szólva a következőket mondta:
„Új, forradalomból született szocializmust [építünk], amelynek semmi köze a RákosiHegedüs-Gerő-klikk kommunizmusához. A mi kommunizmusunk magyar:91 egyfajta
harmadik [út], ami a forradalmunkból eredt: diákok, munkások, a nép fiai harcoltak a
kommunisták oldalán.”92
A kötet összességében hűen tükrözte a Gramsci Intézet körül gyülekező, új generációs olasz
kommunista értelmiség hezitáló álláspontját. Noha eljutottak a felkelés kitöréséhez futó
eseménylánc történészi igényű felfejtéséig, az alapvető következtetések levonása csak
hellyel-közzel sikerült. Utóbbira az MSZMP KB Külügyi Osztályának recenzense is
felfigyelt: „Az októberi események felvezetésekor a szerzők igyekeznek azt bemutatni, hogy
ezekhez össznépi elégedetlenség vezetett, azonban a konkrét példák említésekor gyakrabban
idézik a »reakciós, restaurációra törekvő szervezetlen felkelőket.« Saját véleményt a szerzők
csak az októberi események utáni helyzetről mondanak (…).”93
Az ekkor már magyarul is beszélő, egykori debreceni ösztöndíjas Argentieri, a Gramsci
Intézet magyar részlegének vezetőjeként a harmincadik évforduló kapcsán tanulmányt94
publikált Nagy Imre 1955/56-ban írt memorandumairól, illetve az egykor kommunista
ellenzéki Fekete Sándor „Hungaricus”-áról, az ’56-os forradalom okait és tanulságait
elemző, majd’ három évtizedig illegálisan terjesztett dolgozatról.95 Igaz ugyan, hogy nem az
olasz publikáció volt a „Hungaricus” első külföldi méltatása,96 mégis ez váltotta ki a
Kádár ezen nyilatkozata egybecseng Togliatti 1956 tavaszán kifejtett kommunizmus-felfogásával, a nemzeti
utak létjogosultságával, s megfelel a Hruscsov irányította desztalinizáció tartalmi követelményeinek is.
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M-KS 288. 32.b 1986. 99. 47.
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Argentieri, Federigo: Il ’56 ungherese e il ˮDocumento Hungaricus”. In: Studi di storia dell'URSS e
dell'Europa orientale. Quaderni Fondazione Feltrinelli n.31. Milano, Franco Angeli, 1986.
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Fekete Sándor: Hungaricus. Az 1956-os felkelés okairól és tanulságairól. Kossuth, Bp.; 1989.
96
A „Hungaricus” fejezeteinek többségét 1959-ben kiadta a brüsszeli, magyar emigránsok által alapított Nagy
Imre Politikatudományi Intézet, kettő azonban kimaradt. Ezek első közreadója Argentieri. „»A magyar nemzeti
demokratikus forradalom néhány tanulsága« általános cím alatt a »Hungaricus-dokumentum« két részre van
osztva, nyolc illetve négy fejezetre. (…) A második részt (és az első rész utolsó fejezetét), amely leginkább
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legnagyobb hazai visszhangot.97 Argentieri tanulmányát – a nehezen túlbecsülhető
jelentőségű forrásközlésen túl – egyes megállapításai tették igazán érdekessé, aktuálissá. A
nyugaton ekkor már széles körben ismert Nagy Imre-memorandumok kapcsán
megállapította, hogy „ezek sok olyan eszmét tartalmaznak, amelyek évekkel később az
eurokommunizmus alapját alkották, mint például a szovjet modell és a blokk-politika
elutasítása, a szocializmushoz vezető nemzeti utak és a demokratikus garanciák védelme,
illetve a szocialista átalakulás fokozatossága.”98 A „Hungaricus”-t bemutatva pedig
leszögezte: „az összes korlátaival együtt komoly érdekélődésre tarthat számot, és hasznos
lenne, ha sokkal szélesebb körben terjesztenék és vitatnák meg, nemcsak Magyarországon,
hanem azok körében is, akik érdeklődnek a kommunista mozgalom és Kelet-Európa e
háború utáni korszakának történelme iránt.” Az ’56-ot követő rendszer kritikáját azonban
csak tapintattal fogalmazta meg, előtérbe helyezve a kádári konszolidáció sikerét: „az általa
[Hungaricus, azaz Fekete Sándor] kifejezett csalódott reményeket pótolták a kádárizmus
okos kompromisszumai.”99
Noha Fekete és a Gramsci Intézet egyes kutatói később összetűzésbe kerültek a
„Hungaricus” olasz kiadását illetően, a magyarországi ellenzékiek és az itáliai kommunisták
közti párbeszéd immár hivatalossá vált. Megfigyelhető, hogy előbbiek közül az olasz nyelvet
ismerők élveztek előnyt: Fekete Togliatti cikkeinek fordítójaként is dolgozott, míg a
pártsajtóban Argentieri által sokszor megszólaltatott, fiumei születésű Vásárhelyi Miklós a
’30-as évek Rómájában volt joghallgató.

foglalkoztatja Argentierit, »soha nem adták ki és ma egy olyan ritka dokumentum, amelynek csak négy vagy
öt olvasható másolata létezik.«” L. M-KS 288. 32.b 1986. 99. 79-80.
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Uo. 217. Argentieri eredetileg egy Feketével közös, kétnyelvű forráskiadásban gondolkodott, melynek
jegyzeteit és előszavát a szerző írta volna. Fekete viszont csak azzal a feltétellel lett volna hajlandó
közreműködni, ha elhagyják a még életben lévő politikusok neveit. Ezt már Argentieri utasította el,
ragaszkodván a filológiai hűséghez és a történészi hitelességhez. A „Hungaricus” ismertetése végül Fekete
tudtával és beleegyezésével, de aktív közreműködése nélkül jelent meg 1986 őszén. A kiadás előtt álló anyagot
Argentieri megküldte Betlen Jánosnak, a Magyar Rádió munkatársának. (Vö. M-KS 288. 32.b 1986. 99. 92.)
A teljes, kétnyelvű kiadvány szintén 1986-ban látott napvilágot (Hungaricus 1956. Sapere 2000, Roma, 1986.).
Bevezetőjét Antonio Moscato és Molnár Miklós jegyezték. Az olasz megjelenés apropóján a l’Unità és a
Rinascita is recenziót közölt, illetve tudományos konferenciát tartottak, melyen az OKP-n kívül az OSZP egyes
tagjai is részt vettek. (Más dokumentum szerint Fekete a „Hungaricus” bárminemű kiadása ellen foglalt állást:
„Argentieri felkérte Fekete Sándort a könyv utószavának megírásához, aki azonban elzárkózott a kérés
teljesítésétől, sőt ellenezte a könyv kiadását is. Argentieri erre közölte vele, hogy a könyv megjelentetése
eldöntött kérdés, legfeljebb mással íratják meg az utószót.” L. M-KS 288. 32.b 1986. 99. 91.)
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A Hungaricus-dokumentumot többen is méltatták az olasz kommunista sajtóban. A l’Unità
december 10-i számában félhasábos ízelítőt közölt a megjelenés előtt álló, teljes és kétnyelvű
forráskiadványról.100 A cikk érdekessége szóhasználatában mutatkozott meg, ugyanis a
bevezető az MSZMP-nek tetsző módon hivatkozott az ’56-os eseményekre: „(…) [a
Hungaricus] az »ellenforradalom« bukása után keletkezett (…) reflexió, mely akkor és ma
egyaránt időszerű témákat érint, így a sztálinizmus nehéz örökségét, a demokrácia és a
szocializmus kapcsolatát, továbbá az SZKP XX. kongresszusát.”
Ami a közölt rövid részlet tartalmát illeti, az érthető módon a dokumentum olasz
vonatkozásaira összpontosított, elsősorban Togliattinak a történelmi horderejű szovjet
pártkongresszust

követő

ideológiai

vitákban

játszott

szerepét

vizsgálta.

Az

elbizonytalanodás hónapjaiban ugyanis az OKP főtitkára volt az egyetlen pártvezető, aki
nyíltan szembeszállt a hruscsovi magyarázattal, felhívva a figyelmet a desztalinizáció
kétarcúságára, s az azt követő fellazulás könnyen belátható következményeire: „Az olasz
kommunisták főteoretikusa ismert [a Nuovi Argomentiben megjelent] cikkében nem állta
meg, hogy ne mondjon véleményt a szovjet vezetés szellemi színvonaláról, megállapítva: »a
szovjet társadalom (párt, állam, gazdaság, kultúra stb.) vezető kádereinek nagy része a
sztálini kultusz eredményeképp szellemileg eltompult, részben vagy egészben elvesztette
kritikai és alkotókészségét úgy a gondolkodásban, mint a cselekvésben. (…) Korábban
minden jót csakis egyvalaki emberfeletti képességeinek köszönhettünk, most az összes
rosszat, különbség nélkül, egyformán rendkívüli, elképesztő hibának nevezünk. Mindkét
helyzetben kívül esünk a marxizmus saját gondolatiságán. Kicsúsznak kezeink közül az igazi
problémák (…).«”101
A bilingvis kiadás olasz előszavában102 Antonio Moscato hangzatosan „a »létező
szocializmus« rendszeren belüli első bírálata”-ként aposztrofálta Fekete dolgozatát, ami
közvetlenül „a második tanácsköztársaság (sic!) vérbe fojtása után íródott (…) ma pedig
különösen éleslátónak tűnik és nagymértékben használható nemcsak Magyarország, hanem
a többi »népi demokrácia« múltjának és későbbi fejlődésének megértéséhez is.” Említésre

Parola di Hungaricus. In: l’Unità. 1986. december 10.
L. Fekete Sándor: Hungaricus: az 1956-os felkelés okairól és tanulságairól. Kossuth, Bp.; 1989. 25. (Fekete
itt Togliattinak a Nuovi Argometi számára adott interjújából idézett, amit 1956-ban maga fordított le, később
pedig illegális irodalomként terjedt a „nagyimrés” körökben. Az idézett interjú 9 év múltán helyet kapott egy
hivatalos kiadványban is, melynek egyik közreműködője szintén Fekete volt. Vö. Togliatti, Palmiro: A
demokrácia és a szocializmus problémái. Kossuth, Bp.; 1965.)
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érdemes az MDP pártellenzékének a forradalom kitörését előkészítő folyamatra és a felkelt
tömegekre gyakorolt hatásának szakszerűen kritikus elemzése: „A történelem tehát igazolta
az ellenzéket, ugyanakkor szigorúan el is marasztalta, amiért nem tudott igazán hűséges
maradni saját ügyéhez, és nem tudott független erővé szerveződni. (…) Nem próbált elébe
menni a nép igényeinek. Még a forradalmat közvetlenül megelőző időszakban is petíciókkal
és cassandrai figyelmeztetésekkel késlekedett. (…) Ez volt az oka annak, hogy vezetői a
forradalom kirobbanásakor nem a barikádon, hanem a már megbénult Központi Bizottság
épületének folyosóin voltak. Az ellenzék igaz »előkészítette« a forradalmat, de egy-két tagját
kivéve nagyon meglepődött, amikor az tényleg kirobbant. Október 23-án, nappal az ellenzék
boldogan és diadalmasan menetelt az utcákon, de amikor elérkezett az este, és az indulatok
előre nem látott módon elszabadultak, tehetetlenül és meglepődve asszisztált [a felkeléshez].
A nép elszakadt az ellenzéktől, mert az is elszakadt a néptől.”
Moscato néhány sorral lejjebb hozzátette: „e rövid összegzésre azért volt szükség, hogy
kiemeljük milyen hallatlanul erős volt a magyar október és milyen tehetetlenek voltak
főszereplői ahhoz, hogy szembenézzenek a küszöbön álló veszéllyel. (…) a magyar nép
rendkívüli egysége alakult ki. Erre utalt a bürokrata előjogok és a rendőri elnyomás eltörlése,
a nemzeti függetlenség visszaállítása, a kapitalizmustól már megszabadult társadalomnak
munkástanácsok és más dolgozói szervezetek révén történő újjászervezése stb. Politikai téren
viszont óriási volt a zavar: tízesével alakultak a pártok, egyesületek, spontán csoportok,
melyek esetenként egy-egy gyárhoz, utcához vagy kerülethez kötődtek. Ez történik
mindannyiszor, amikor hosszú éveken át a politika irányát felülről szabják meg, és az
embereket megfosztják a szabad véleménynyilvánítás lehetőségétől, megvonják a sajtó- és
a cselekvési szabadságot. (…) a féktelen pluralizmuson belül kétségkívül egységet kovácsoló
elem volt – tanúk rá a rendkívüli számban megjelent különböző újságok és egyéb kiadványok
– a Rákosi által megszemélyesített múlttal való szakítás.”
A bevezető foglalkozik Fekete Togliattiról alkotott – szerinte „túlságosan is jóindulatú” –
ítéletével. Moscato az első olasz kommunista értelmiségiek egyikeként vetette fel Togliatti
felelősségét „azokban az eseményekben, melyek sok kommunista pártot – a magyart is
beleértve – leromboltak.” Állítása szerint Fekete Togliattival kapcsolatban csak arra
szorítkozott, hogy „jelezte ellentmondásait és elhallgatásait, mégsem kezelte őt a szovjet
bürokráciával összevontan, noha személye attól sosem volt elkülöníthető, hiszen több mint
húsz éven át teljes jogon a vezető szovjet elithez tartozott.” A múlt átértékelésének terhe, az
önkritika nehézségének kontextusában Moscato idézte az ekkor részben olaszországi
emigrációban élő, és az európai baloldal által gyakran hivatkozott Heller Ágnest is: „Az
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elején lelkes voltam, később szkeptikus, a végén az ellenzékben találtam magam. Hogyan
számolhatok el ma az eseményekről vallott ítéletem módosulásával? (…) Szocialista voltam
és pluralista, demokratikus szocializmust akartam, és elvártam, hogy a nép is ezt akarja. A
nép azonban nem ezt akarta, mert nem akarhatta. (…) Tekintetbe véve minden körülményt
és az előzményeket, meglepő, de meg kell állapítani, hogy ebben a forradalomban végig
számos szocialista vonás volt jelen, ám ezek a tettekben és nem az ideológiában fejeződtek
ki.”103
Moscato úgy vélte, hogy a magyar október forgatagában a munkásmozgalmi (alapvetően
marxista) ideológia és a konkrét célok (a rendszer baloldali alapzatú megjavítása és a
Szovjetunióhoz fűződő viszony tárgyalásos lazítása, majd egy rövid átmenet után azok
felszámolása) váltak el egymástól. Mint írta: „(…) ez [a kettősség] a zavaros helyzetben
fokozatosan kifejezést öltött. Főleg azért, mert nem voltak a beavatkozásra, az ésszerű célok
és megoldások megfogalmazására képes erők.” Moscato elemzésében az 1968-as
csehszlovákiai történésekkel vont párhuzam legtisztábban a szovjet beavatkozásokat
mintegy kiprovokáló, a Moszkvában minimálisan elvárt pártvonal előbb budapesti, majd
prágai feladása között rajzolódott ki: „(…) a már jó ideje meglévő [magyarországi]
kommunista ellenzéket súlyos felelősség terheli, mert nem volt képes lépést tartani az
események fejlődésének ütemével és fordulataival. Nagy Imre legtiszteletteljesebb
életrajzírói is megemlítik, milyen patetikus késéssel foglalt állást. Ez már kevésnek bizonyult
a forrongó tömegek megnyugtatására, de még mindig elegendő volt ahhoz, hogy a
szovjeteket mélyen irritálja. Tizenkét évvel később, a csehszlovákiai események
megerősítették, hogy nem Magyarország elkésett semlegességi és a Varsói Szerződésből való
kilépéséről szóló nyilatkozata bőszítette fel a szovjeteket. Prágában 1968-ban nem
szakítottak a Varsói Szerződéssel, nem tettek óvatlan lépéseket, nem lépett színre jelentősebb
pártonkívüli szervezet sem, ahogy nem hangzott el szovjetellenes nyilatkozat. A Szovjetunió
beavatkozása mégis ugyanolyan formák között – árnyékkormány alakítása, mely »testvéri
segítséget kért« a szocialista országoktól a senkitől nem fenyegetett vívmányok
megmentésére – zajlott le.”
Moscato külön érdeme Kádár szerepének – a nyilvánvaló terjedelmi korlátok dacára –
kiterjedt vizsgálata, a Nagy Imrétől eltávolodó, a szovjet intervenciót és a megtorlást
felvállaló, majd a párt és az ország nemzetközi tekintélyét újjáépítő, kompromisszumkereső
Heller utolsó megállapítása már akkor sem hatott az újdonság erejével. Ezt Moscato is érzékeltette:
„Hellernek ez a nagy »rácsodálkozása«, magával Heller formálódásával magyarázható, aki inkább az elvek,
mint a reális folyamatok vizsgálódásához szokott.” M-KS 288. 32.b 1986. 99. 107.
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vezető fejlődési ívének megrajzolása. Szembetűnő azonban az a többé-kevésbé tárgyilagossá
érett pozitív attitűd, mellyel a szerző a legérzékenyebb döntések, pártharcok elemzésekor
közelítette meg a témát és a főtitkár személyét. A szinopszis kellően kontrasztos, hiszen a
forradalom kiváltó okainak ismertetésekor alapos diagnosztaként mutatja be a kelet-európai
sztálini berendezkedés tarthatatlanságát és az annak lebontására tett kísérletek kétarcúságát;
csakhogy a forradalmat követő megtorlás, a kádárizmus kiépítéséhez, a „létező, de élhető”
szocializmushoz vezető fejlődés és a mindennapi viszonyok bemutatása már jóval
elnagyoltabbra sikerült. Éppen utóbbiak fényében meglepő, hogy az 1956 utáni Kádár
arcképét – ellentétben a nevével fémjelzett rendszerrel – jóval tompább kritikai éllel rajzolta
meg. Idézve szavait: „Kádár – aki ebben leginkább Gomulkához hasonlít – a kínzást és a
börtönt is elviselte anélkül, hogy valaha is jelét adta volna a [rákosista] rezsim szörnyű
torzulásaitól való félelmének. Ezért a szovjetek már a forradalom előtti hónapokban –
helyesen – őt tartották a rendszer szanálására leginkább alkalmas embernek.104 A forradalom
elején egy pillanatra gyanúba keveredett, mivel a mozgalom rendkívüli ereje, soha nem látott
teljessége és spontaneitása elbizonytalanította. Ennek ellenére vitán felül a legalkalmasabb
ember volt azok közül, akikre a szovjetek akkor számíthattak. (…) Kádár alakja
ellentmondásos. Nem szabad elfeledni, hogy adott történelmi pillanatban viszonylag
szabadon választotta Nagy Imre, a [párt]bürokrácia elleni harc és az éppen győztesnek tűnő
forradalom helyett a szovjetekkel való együttműködést. (…) Mindaz, amit Kádár azután tett,
hogy megszabadult szovjetbarát szövetségeseitől – mint pl. Münnich Ferenctől –,
kihasználva a XX. kongresszust követő hruscsovi desztalinizációs folyamat kínálta
lehetőségeket, megerősíti: eredeti tervei között nem szerepelt Nagy letartóztatása, még
kevésbé felakasztása, miként nem kívánta elárulni a munkástanácsokkal kötött
megállapodást sem.105 (…) Összegezve: noha egyesek Kádárt a hatalomtól megittasultnak
és a szovjetek kiszolgálójának tartják, olyasfajta embernek láttatva személyét, mint akinek
szüksége van a fenti vádak alóli feloldozásra, semmit nem von le abból a tényből, hogy az ő
»egyengető« munkájának köszönhetően a sztálini rendszert megrázó legnagyobb és
legtisztább forradalom politikai céljait végül elérték. Mindazok, akik örömmel látják, hogy
Magyarországon – hála Kádárnak – megvalósult a »gulyásszocializmus«, a Forma 1-es
Moscato tévedett, mivel Kádár neve csak október végén merült fel.
Nagy Imre kivégzését Kádár határozta el, a munkástanácsokat pedig, mint rivális hatalmi központokat
számolta fel, annak ellenére, hogy számos célkitűzésükkel maga is egyetértett. A ’80-as évek Olaszországában
elérhető kevés forrás, a még hiányzó (el sem kezdett hazai kutatások) és az OKP Kádár iránti szilárd
elkötelezettsége együttesen határozta meg személyének pozitív, az ’56-os felkeléstől már-már függetlenített
megítélését.
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nagydíjakkal,106 a luxuscikkekkel teli kirakatokkal, a széles utakon száguldozó sok autóval,
ahelyett, hogy a szocializmus a máshol megszokott szomorúan sivár képét mutatná, nem
veszik figyelembe, hogy a »magyar csodára« csak annak a forradalomnak köszönhetően
nyílt lehetőség, amelyet valamennyi elbukott felkelés közül a leginkább elfelejtettek, s
amelyhez a legtöbb rágalom tapad. (…) a rendszer ereje elég volt ahhoz, hogy
megszabaduljon szörnyű torzulásaitól, de nem tudta ledobni a kezdettől fogva cipelt
súlyokat. Továbbra is a bürokrata réteg által kisajátított hatalomra épül, amely a
munkásosztály nevében kormányoz (…) ereje nem a szép kirakatokban és a sikereikben van
– ezek is csak relatíve, a múlthoz és a sokkal rosszabb körülmények között lévő többi keleti
országhoz mérve jelentősek107 –, hanem már mindenki belenyugodott a világ érdekszférákra
való felosztásába és abba, hogy jobb szépíteni a meglévő barakkot, mint olyan
megmozdulásról álmodozni, amit 1956 magyar, 1968 csehszlovák illetve 1970, 1976 és 1981
lengyel tapasztalatai valószínűtlennek mutatnak.”
Moscato magát Feketét is a Kádár-rendszer hívének nevezte108: „(…) Fekete Sándort
elítélték a »Hungaricus« álnéven megjelent írásáért. Ma hatvan év körüli újságíró, aki az Új
Tükör

című folyóirat

szerkesztőségében dolgozik

(…) és

a

Kádár-Aczél-féle

kompromisszumot elfogadó értelmiségiek közé tartozik. A tabutémák – mint a Szovjetunió
megítélése, 1956 és Nagy Imre kérdése – esetében gyakorolt öncenzúráért cserébe megtűrik
őket és törvényes keretek között működhetnek.”
Feketének a könyv olasz kiadásával kapcsolatban mutatott elutasító magatartását példaként
véve, pedig magáról a kádári államról írt – az OKP álláspontjánál jóval kritikusabb –
összegzést: „(…) ez is azt bizonyítja, hogy milyen nagy távolság választja el a jelenlegi
magyar rendszert egy igazi szocialista társadalomtól. Ugyanakkor tanúskodik arról is, hogy
a társadalom nemcsak a terrorra épül, mint a Rákosi-korszakban, hanem arra a képességre
is, hogy az eltérő véleményekre és közelmúltbeli tapasztalatokra való tekintet nélkül
magához vonzzon és együttműködésre késztessen sokakat azok közül, akik harcoltak a
Az első (jelenkori) Magyar Nagydíjat 1986. augusztus 8-10. között rendezték meg. A sportrendezvény
kiemelt célja a rendszer nyitottságának nemzetközi demonstrálása volt, így célközönsége is túlnyomórészt
nyugati turistákból állt. Naiv feltételezés lenne a ’80-as évek „növekvő” magyar életszínvonalának eklatáns
példájaként beállítani.
107
Ezen a ponton Moscato saját korábbi megállapításainak mond ellent.
108
Moscato az előszóban kételyeinek adott hangot Fekete szerzői kizárólagosságát illetően: „Mi, a Belgiumban
1959-ben megjelent kézirat gondozói, ma sem tudjuk, hogy pontosan mennyi része volt Feketének a szöveg
kidolgozásában, mivel a vád szerint az egy munkacsoport közös alkotásaként született. Tőle szerettük volna
megtudni, mivel nem ért egyet abból, amit ő vagy a hozzá közel állók leírtak, és amiért több évi börtönnel
fizetett. Nem volt lehetséges.” L. M-KS 288. 32.b 1986. 99. 133. (A Hungaricus természetesen Fekete saját
munkája volt. Moscato feltételezése Feketére nézve meglehetősen sértő.)
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[munkás]tanácsi szocializmusért, a szovjet diplomácia irányvonalától függetlenített nemzeti
fejlődés megalapozásáért, az átalakítás cenzorok és dogmák által nem korlátozott, marxista
alapzatú kidolgozásáért.”
Mindent egybevetve megállapíthatjuk, hogy Moscato analízise csak a Kádár-rendszer
erősebb kritikájában mutatott különbséget az olasz kommunista sajtóban megjelent egyéb
publikációkhoz (cikkek, tanulmányok, interjúk) képest, mivel ezek szinte mindegyike – ha
egyáltalán érintette a témát – Kádár államférfiúi, pártvezetői érdemeinek méltatása mellett
tett – néha igen elmarasztaló – megjegyzéseket a korabeli magyar közállapotokra.
Az 1986-os esztendő szintén fajsúlyos kötete („Egy évtized szenvedélyei: 1946-1956”109)
Paolo Spriano, ismert kommunista újságíró, történész, egyetemi tanár nevéhez fűződik. A
szerző, volt partizán, 1946-tól haláláig az OKP tagja, már 1956-ban sem támogatta a
magyarországi felkelést elítélő pártvonalat. Erősen önéletrajzi jellegű művében a Vezetőség
döntési mechanizmusaira, a kilépő értelmiségiek, például Calvino csalódottságának
természetére próbált rávilágítani, miközben – fiatal elvtársaival ellentétben – jelentős
megértést tanúsított Togliatti iránt. Egyúttal beszámolt az OKP és a római szovjet nagykövet
közti, 1956. november 2-án tartott egyeztetésekről.111 Ekkor Bogomolov közölte az SZKP
PB álláspontját az olasz féllel, és tájékoztatta a küszöbön álló magyarországi beavatkozásról.
A bizalmas információt természetesen nem hozták nyilvánosságra, harminc évvel később
mégis érdekes adalékként szolgálhatott a pártsajtó viselkedésének megértéséhez: a l’Unità
november 5-i számának címlapján – tehát egy nappal az intervenció megindulását követően
– már a tomboló anarchia és a fehérterror felszámolásáról adott hírt, a megelőző napok
tétovázásait, megingásait feledtető magabiztossággal.
1986-ban – ’56 évfordulójától függetlenül – több fontos pártközi találkozásra, egyeztetésre
is sor került. Az OKP meghívására január 19-24. között Havasi Ferenc, az MSZMP PB tagja
utazott Rómába.112 Az OKP részéről találkozott – mások mellett – Giancarlo Pajettával,
Antonio Rubbival, Paolo Bufalinivel valamint Alessandro Nattával, a párt akkori
főtitkárával. Az olasz állami és közéleti vezetők közül tárgyalt Bettino Craxi szocialista
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Spriano, Paolo: Le passioni di un decennio: 1946-1956. Garzanti, Milano, 1986.
M-KS 288. 32.b 1986. 99. 73.
112
Uo. 209-216. (A delegáció tagja volt még Szuhay Lajos, a KB Gazdaságpolitikai és Horváth Tamás a
Külügyi Osztály munkatársa.)
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miniszterelnökkel,113 Arnaldo Forlani miniszterelnök-helyettessel illetve Amintore
Fanfanival, a Szenátus és Nilde Jottival, Togliatti özvegyével, a Képviselőház elnökével. A
rövid, de intenzív, elsősorban gazdasági célú vizit alkalmával a magyar küldöttség – politikai
kötöttségein túl – megbeszéléseket folytatott a pénzügyi élet vezető testületeivel és
képviselőivel, így a kereszténydemokraták több befolyásos tagjával is.
Az OKP székházában tartott találkozón Pajetta hangsúlyozta: „bizonyos kérdésekben
továbbra is meglévő fenntartásaik mellett – pl. Afganisztán esete – a párt egyhangúan az új
szovjet vezetés mellett áll.” Mind Pajetta, mind Bufalini megerősítette, hogy „a Szovjetunió
és az SZKP politikája az olasz kommunisták által már régóta sürgetett irányba változik.” A
Vezetőség, a két párt kapcsolataira jellemző őszinteséggel114 tudatta Havasiékkal Natta
január végére tervezett moszkvai látogatatását, melyre „nagy várakozással tekintenek.
Ennek kapcsán megerősítették, hogy az SZKP kongresszusán115 a lehető legmagasabb
szinten képviselik magukat.”
Havasi látogatásának pártpolitikai legfontosabb hozadéka Natta magyarországi meghívása
volt, amit az olasz főtitkár el is fogadott, s melyre végül 1986. szeptember 29. és október 1.
között került sor.116 Ez volt az első alkalom Berlinguer 1977-es útja óta, hogy az OKP
főtitkára Budapestre jöjjön.
Natta elsődlegesen a Kádárral való kötetlen eszmecsere miatt érkezett Magyarországra,117
de találkozott és tárgyalt Óvári Miklóssal illetve Szűrös Mátyással is.118
„Bettino Craxi negyvenperces, rendkívül szívélyes légkörű megbeszélésen fogadta Havasi elvtársat. Meleg
szavakkal érdeklődött Kádár elvtárs iránt, kérte üdvözletének átadását.” L. M-KS 288. 32.b 1986. 99. 213.
(Craxi későbbi cikkeiben vagy nyilatkozataiban, így ’56 kapcsán sem támadta Kádárt, melynek hátterében
evidens reálpolitikai megfontolások álltak.)
114
„Pajetta elvtárs meleg szavakkal értékelte a pártjaink közötti őszinte, testvéri kapcsolatokat. Hogy a két párt
egymással mindig a nyíltság és a kölcsönös megbecsülés alapján tudott dolgozni, azért sikerülhetett, mert –
Pajetta elvtárs szavai szerint – egyik párt sem akart »mestere« lenni a másiknak, s mindkét pártra az útkeresés
szabadsága volt jellemző. Hosszasan méltatta Kádár elvtárs szerepét, akit a nemzetközi kommunista mozgalom
szempontjából is jelentősnek értékelt.” L. M-KS 288. 32.b 1986. 99. 215.
115
Az SZKP XXVII.; utolsó előtti kongresszusáról van szó, melyet 1986. február 25. és március 6. között
tartottak Moszkvában. A kiutazó olasz delegációt végül – a belpolitikai nehézségek ellenére – Natta vezette.
116
A l’Unità 1986. szeptember 25-i számában jelentették be a találkozót: „A megbeszélések érinteni fogják
napjaink legfontosabb európai és nemzetközi kérdéseit, az olasz-magyar államközi kapcsolatok helyzetét,
illetve a pártközi kapcsolatokat.”
117
A találkozó témái Gorbacsov politikája és a két párt együttműködése voltak. A fellelhető dokumentumokban
nincs utalás arra, hogy a találkozót a közelgő évforduló, s a várható olaszországi sajtótámadások elleni közös
fellépés stratégiájának kidolgozása miatt szervezték volna meg.
118
M-KS 288. 32.b 1986. 99. 297-303. (Az olasz delegációval utazott még Antonio Rubbi, a Vezetőség tagja,
a KB Nemzetközi Osztályának vezetője, illetve Renato Sandri, a KB tagja.)
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A zárt ajtók mögött zajló találkozót a felek kölcsönös tisztelete határozta meg. Kádár
bevezetőjében kiemelte annak fontosságát, hogy „(…) a helyzetek különbözőségéből
természetesen adódó véleménykülönbségeket is nyugodtan, elvtársi keretek között meg
tudjuk vitatni.” Moszkva vonatkozásában „méltatta a Szovjetunióban végbemenő változások
jelentőségét.” Natta a pártkapcsolatokat érintve utalt azok történelmi gyökereire, hiszen „a
barátság kiállta a nehéz helyzetek próbáit.” Szavaival élve: „(…) az egymás iránti kölcsönös
tiszteletet akkor is megtartottuk, amikor más véleményen voltunk. (…) a fenntartások nélkül
egyetértő, kicsiny kommunista pártokkal szemben mindig hasznosabb egy olyan önállóan
és felelősen gondolkodó barát, aki néha kritizál ugyan, de országában és a nemzetközi téren
egyformán komoly tényező.”
A főtitkári találkozón előkerült – igaz csak érintőlegesen – ’56 ügye is, méghozzá Natta
felvetésében: „(…) 1956 kapcsán nemcsak a szocialista Magyarországot, hanem a vele
szolidaritást vállaló OKP-t is sokan leírták nyugaton. A valóságban azonban ennek az
ellenkezője történt. Magyarország nem csupán úrrá lett a súlyos válságon, megőrizve a nép
hatalmát, hanem olyan képet alakított ki magáról az elmúlt harminc évben, amit az egész
világ becsül.” Natta – minden valószínűség szerint a magyar gazdaságirányítási reformra
célozva – az MSZMP érdemének nevezte az új megoldások keresését, továbbá a párt
„tiszteletet ébresztő nemzetközi tevékenységét és azt, hogy mindig tisztában volt a
mértékkel, nem akart mindenki számára érvényes megoldást felmutatni”; egyszersmind
reményét fejezte ki, hogy a szocialista országok „[a magyarhoz] hasonló úton haladnak
majd.”
Natta és Kádár mindössze az eurokommunista harmadik utas politika megítélésében nem
értett egyet. Natta reagálva Kádár előbbit bíráló kérdésfelvetésére, leszögezte: az OKP – az
MSZMP-hez hasonlóan – a (belpolitikai) realitásokból próbál kiindulni, ami értelemszerűen
meghatározza az elérhető tömegek súlyát és megszólításuk hangvételét is.
A budapesti látogatást lezáró sajtótájékoztatón, olasz újságírók kérdésére válaszolva –
„Beszéltek-e Kádárral az 1956-os magyarországi eseményekről?” – Natta tömören így
reagált: „Szót ejtettünk azokról a súlyos és drámai pillanatokról, amikor pártjaink ügyei
összefonódtak. Mind közül a legfontosabb, s erre emlékezni kell, hogy Magyarország a
megújuláshoz kellő erőt és akaratot tudott meríteni’56 tanulságaiból. A mi pártunk pedig
bebizonyította: képes tanulni a [történelmi] drámákból.”119 Natta válaszát a polgári-
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konzervatív, de a szocialista lapok is igen negatívan értékelték. Elmarasztalták, amiért „nem
tett utalást a felkelésre, melyet mintegy 200 ezer szovjet katona vert le.”120
Alig több mint egy héttel a Kádár-Natta találkozót követően Bettino Craxi fontos, az OKPt elmarasztaló cikkeket közölt az Avanti!-ban, s ezek a következő hetekben meghatározták a
szocialista párt offenzíváját, kedvelt hivatkozási alapot kínálva a polgári sajtónak illetve a
kereszténydemokratáknak.
Az első, október 10-én megjelent cikkében – mely műfaját tekintve sokkal inkább tekinthető
egy politikai vezető pamfletjének, mintsem szerkesztőségi közleménynek – Craxi
felszólította az OKP-t harminc évvel korábbi, a magyarországi felkeléssel kapcsolatban
hangoztatott álláspontjának felülbírálására, továbbá követelte Nagy Imre „igazi
kommunista”-ként való elismerését.121 A szocialista miniszterelnök-pártfőtitkár maga is
tudta, hogy az olasz kommunisták már a huszadik évforduló kapcsán, s az azt követő évtized
során jelentősen átértékelték a magyar ’56-ról alkotott korábbi véleményüket. Egyes
túlzónak, elhamarkodottnak vagy éppen vonalasnak (értsd: szovjetbarátnak) gondolt
nyilatkozatukat és írásukat pedig egyenesen visszavonták. Emellett a párton belül és saját
sajtójukban fokozatosan teret adtak a kezdetben ellenforradalomnak nevezett magyar ’56-ot
előbb munkásfelkeléssé, majd szocialista alapokon nyugvó, népi-nemzeti forradalommá
átminősítő írásoknak, interjúknak. Utóbbiak közül nem egyet magyar emigránsokkal vagy a
téma elismert nyugat-európai kutatóival készítettek. Az „elvárt” történelmi szembenézés
java tehát 1986-ra már elvégeztetett, csakhogy Craxi első cikke – hiszen ezért íródott – egy
újabb önigazolási hajszába sodorta a pártot. Az OSZP igénye, miszerint az OKP rehabilitálja
Nagy Imrét, „1956 októberének budapesti forradalmárát” könnyen összeegyeztethető volt
az eurokommunista, pluralista politikával, mindazonáltal az MSZMP-vel és az SZKP-vel
való fájdalmas szakítás valószínűségét is felvetette, ami az OKP kelet-európai

120

M-KS 288. 32.b 1986. 99. 141.
Uo. 353-354. (A cikk nagy vihart kavart, a nyugat-európai hírügynökségek is átvették. Craxi ekkor már
tudta, hogy 1987-ben le kell mondania a kereszténydemokraták javára a miniszterelnökségről. Politikai akciója
tehát annak demonstrálására szolgált, hogy az OSZP-t következetesen szociáldemokrata pályán tartva, kizárja
a kommunistákkal való koalíció lehetőségét.)
Aczél 1987-es római látogatásakor maga Napolitano is elismerte, hogy „(…) a vitát provokáló Craxi arra
törekedett, hogy rákényszerítse az OKP jelenlegi vezetését Togliatti 1956-os állásfoglalásainak revideálására.
Craxi ezzel azt akarta bizonyítani: nem igaz, hogy az OKP az SZKP XX. kongresszusa után Togliatti
vezetésével megújult volna. Különbséget kell azonban tenni a volt miniszterelnök [Craxi ’87 márciusában már
nem volt kormányfő] államférfiúi magatartása, illetve pártfőtitkári volta és érdekei között. Craxi nem a
Magyarországgal való viszony rontására, hanem az OKP politikai színeinek megváltoztatására törekedett.” L.
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kapcsolatainak felszámolásával fenyegetett; következésképpen az adott helyzetben teljesen
életszerűtlennek tűnt.122
Craxi írásában Nagyot a többpártrendszer hívének állította be, aki „kommunista személyeket
is a kormányába emelt, és a szovjet csapatok kivonását ígérte (…) ráadásul nem tartotta
szükségesnek az egypárti diktatúrát, s ennek szellemében a politikai pluralizmus bizonyos
formáját: a többi politikai erővel, szervezettel való együttműködést ajánlotta.” Később, a
forradalom leverése és a rend helyreállítása után – idézve Craxit – „a szovjetek álnokul
elfogták, megalázó vádakkal illették és kivégezték. (…) mint más eretnekeknek, neki is a
bitófán kellett végeznie”123; „(…) végül Moszkvában felakasztották (sic!).”124
A harmincadik évfordulóra időzített írás szinte kizárólag az OKP-vel foglalkozott, ennek
megfelelően csupán érintette a Magyar Népköztársaságot, mely „sok sebet begyógyított, és
eltökélten kutatja a fejlődés, a megújulás útjait.”125 Craxi Kádárról – nyilvánvaló külpolitikai
megfontolások miatt – előítélet-mentesen értekezett: „Tisztában vagyok vele, hogy még ma
is nehéz lenne erre [a rehabilitációra] kérni a magyar kommunistákat. Vezetőjük szinte végig
Nagy oldalán maradt, mivel azelőtt a sztálinizmus áldozataként őt magát is üldözték”126 (…)
„de miért ne lehetne erre megkérni az olasz kommunistákat, akik a NATO védőpajzsa alatt
vannak?”127

Ebben az esetben – figyelembe véve a párt rossz keletnémet, csehszlovák és lengyel kapcsolatait – egyedül
Jugoszláviával és a kelet blokkon belül egyre inkább elszigetelődő Romániával maradtak volna
összeköttetésben. Mivel JKSZ maga is érintett volt Nagy Imre letartóztatásában, nem állhatott érdekében egy
esetleges rehabilitáció.
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Craxi cikkére válaszul a l’Unità október 12-i kiadása egész oldalas interjút közölt
Nattával.128 A Botteghe Oscure úti pártközpontban a főtitkár Ugo Baduellel129 beszélgetett
el „’56-ról, a magyar tragédiáról, az olasz kommunisták mély érzelmeiről, de arról is, hogy
mi történt korábban [1956 előtt] és mit hoz a jövő.” A két óránál is hosszabbra nyúlt
diskurzus a „felejthetetlen” 1956-ot annak szinte minden olasz vonatkozású aspektusából
körüljárta. A témában közölt egyik legfontosabb publikációként – és az általa kiváltott
magyar pártreakció megértése miatt – hosszabb idézésre is érdemes:
„Kérdés: Harminc év telt el a borzalmas budapesti események óta. (…) Jó néhány könyv,
cikkek és interjúk egész sora látott napvilágot. A Gramsci Intézet kezdeményezésére
Firenzében megrendezésre került egy szakmai találkozó. Mind azt a célt szolgálta, hogy
elmélyítsük a témával összefüggő ismereteinket, és minél jobban megismerjük a vonatkozó
észrevételeket. A megemlékezések szervezésében és a kutatások vezetésében mindenütt a
kommunistákat találjuk az első sorokban, akik mindenki másnál többet tettek az ügy sikere
érdekében. Részvételük igen jelentőségteljes.
Natta: Mégis miről akarnak vitatkozni velünk? Mi voltunk és vagyunk azok, akik a
legmélyebb történelmi elemzést végezzük az ’56-os események vonatkozásában. Ha
azonban azt a látszatot szeretnék kelteni, hogy a mi pártunk megragadt az akkor
kinyilvánított véleményénél, nos, annak éppen az ellenkezője igaz: az annak idején
kimondott ítéletünket tetteink nyomán már régen meghaladtuk. Amennyiben tényleg
harminc évet vártunk volna, ma biztosan nem lennénk az a jelentős politikai erő, amivé
Olaszországban és Európában egyaránt váltunk. (…) ’56 tanulsága belső bírálatra és
megújulásra késztetett minket, amit azóta sem szakítottunk félbe. Hatalmas távolság választ
el bennünket az akkori önmagunktól.
K: Az előző napokban, amikor Budapesten jártál, megkérdezték tőled, hogyan ítéled meg az
’56-os eseményeket, amiket a »drámai« jelzővel illettél. Utóbbit sokan úgy értékelték, hogy
csökkenteni próbáltad a történelmi tények súlyát.
N: A budapesti sajtótájékoztatón több témában is kifejtettem a véleményemet. Valaki azt
kérdezte tőlem, hogy Kádárral beszéltünk-e ’56-ról? Abban a helyzetben a politikai
tényállást kívántam rögzíteni: azaz azért találkoztunk, hogy közösen felmérjük a megtett
Baduel, Ugo: Intervista a Alessandro Natta. L’Ungheria 1956, il PCI, la sinistra. In: l’Unità. 1986. október.
12. (A cikk jellegzetessége, hogy Baduel és Natta – ahogy az életben is – tegezték egymást, ezzel sokkal
bensőségesebb hangulatot kölcsönöztek az egyébként nehéz belpolitikai helyzetben rögzített interjúnak.)
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utat, a mindkét oldalon végbement mély változásokat és a jövőben – a felek teljes
autonómiájának megőrzése mellett – ránk váró fejlődés perspektívát. Úgy vélem, hogy
Magyarország akkori állapotát ma már mindenki ismeri. Mi a súlyos politikai harcok
közepette történelmi fordulatot hajtottunk végre, s ez tette lehetővé, hogy tovább haladjunk
a nemzeti autonómia, egy új internacionalizmus víziója és a szocializmusba vezető
demokratikus fejlődés útján. Ma az egész világ tudja, hol tartanak, kik is valójában az olasz
kommunisták.
K: Nem gondolod, hogy illő lenne azt mondanunk: hibáztunk [’56-ban]?
N: Illendő lenne. Nem vagyunk az a párt, amelyik szűkmarkúan bánik az önbírálattal. De az
önreflexió csak akkor igaz és vehető komolyan, ha új álláspontok és magatartásformák felé
irányít.
K: Azt akarod mondani, hogy tanulmányozni kell a múltat, hogy belőle a jelenre érvényes
következtetéseket vonhassunk le?
N: Pontosan, ez a kérdés felvetésének helyes módja. Nézd, azért mentem Magyarországra,
hogy megértsem és még egyszer lássam azokat a reformokat és vívmányokat, amelyek
segítségével az ország egy új útra lépett.
K: Tény, hogy a ’86-os OKP különbözik az ’56-ostól, ennek ellenére nincs semmi különös
abban, ha beszélünk arról, milyenek voltunk és a hibákról, amiket elkövettünk.
N: Valóban, ez teljesen normális. Persze csak abban az esetben, ha a szembenézés nem válik
leegyszerűsítéssé, abszurd torzítássá; és különösen elvárt, hogy az elhibázott vagy egyoldalú
állásfoglalások revíziójának legyen meg a maga meggyőző, gyakorlati visszaigazolása úgy
a politikai, mint az eszmei síkon. Mi értelme lenne például azt kívánni a francia
szocialistáktól, hogy minden egyes évforduló alkalmával szórjanak hamut a fejükre az ’56.
novemberi Egyiptom elleni agresszióban való felelősségük vagy az algériai felkelés véres
elfojtása miatt? Mi értelme lenne annak, ha a német szociáldemokratákat arra kérnénk, hogy
rituálisan ítéljék el Rosa Luxemburg és Karl Liebknecht meggyilkolását, amit [Gustav]
Noske idején és tudtával követtek el. A szóban forgó pártokról aktuális politikájuk alapján
alkotnak ítéletet, azt nézik mivé váltak, hová fejlődtek az említett traumák után. Jogunk van
ahhoz, hogy saját pártunk számára is hasonló elbírálást kérjünk.
K: Térjünk is rá a »felejthetetlen« ’56 lényegére. Számomra jogosnak tűnik az a
megállapítás, hogy egy jelentős erővel és impozáns múlttal büszkélkedő politikai erő –
legyen az bármelyik – alapvetően egyféleképpen »vizsgálhatja« a történelmet: ez pedig az,
ha történelmet ír, teszi azt ott és akkor, adott időben és meghatározott viszonyok között.
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Ennélfogva tőled kérdezem most, hogyan is kezdett el az OKP »történelmet írni« azokban a
borzalmas, harminc évvel ezelőtti októberi napokban?
N: Megjegyzem, hogy hibásnak tartom az utóbbi napok vitáinak azon tendenciáját, hogy
minden akkori történést a november 4-i szovjet beavatkozásra szűkítenek le. A tények sokkal
összetettebbek voltak – ahogy erre Kádár is emlékeztetett pártja legutóbbi kongresszusán –,
és az események gyökere sokkal mélyebbre nyúlt vissza. Felszínre került a szocializmus egy
téves elgondolása, ami meghatározta az 1953-tól kibontakozó társadalmi és politikai
válságot, ezen felül pedig kíméletlen versengést szított a kommunisták között. Az olasz
kommunisták az újítók mellett foglaltak állást, felhívva a figyelmet az elkövetett hibák
súlyosságára. Magától értetődően nem vettük védelmünkbe Rákosit, és nyilvánosan vitába
szálltunk mindazon párttársainkkal, akik a felkelést ellenforradalomnak vagy külföldi
összeesküvésnek próbálták beállítani. Az olasz kommunisták többször is nyomatékosították,
hogy az oda vezető okok és a történtekért viselt felelősség az előző vezetői rétegé, hiszen
abban az országban láthatóan nem működött a szovjet modell szolgai másolása. Egy
autoriter, túlbürokratizált rezsimről beszélünk, amely – tovább súlyosbítva a helyzetet – még
a XX. kongresszust követően is ellenállt a reformoknak, a régi pártvonal feladásának, amiről
pedig kimondatott, hogy elhibázott.
K: Egy »igen« [-t mondtatok] Moszkvának, ami viszont az utolsó kimondott »igen« volt…
N: Ebben a kérdésben is pontosan kell fogalmaznunk: nem mondtunk »igen«-t Moszkvának
abban
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állásfoglalásainkban is jelen volt a létező népi demokráciák kritikája, figyelmeztettünk az
egyes kommunista pártok és országok viszonyában bekövetkezett súlyos torzulásokra.
Amikor október 30-án megismertük a szuverenitás, a függetlenség és az egyenlőség elveit
megerősítő szovjet megoldási javaslatot, melyről úgy tűnt, hogy utat nyit egy békés lezárás
felé, bíztunk a legjobbakban. Sajnos a javaslatról hamar kiderült, hogy elkéstek vele. Ami a
többi vitás kérdést illeti: »nemet« mondtunk az állampártra, a Kominformot hibának
neveztük, és már jóval korábban meghirdettük a szocializmus »nemzeti útjainak«
stratégiáját. Pont ’56 júniusában történt, hogy mindannyian – és nem csak mi, olasz
kommunisták – megdöbbentünk a Nuovi Argomentinek adott híres Togliatti-interjún, amiben
ő a »policentrizmus« kifejezést használta; volt aki úgy vélekedett, hogy ez a koncepció
ösztönzőleg hatott a kelet-európai országokban kirobbant felkelésekre. Mindez – pusztán a
történelmi hitelesség folytán – ma nem redukálható (maradva a szakkifejezéseknél) a
Szovjetunió beavatkozásának »hallgatólagos elfogadás«-ára. Fájdalmas kényszerről,
szükségességről beszéltünk és a fájdalmas szó valóban kifejezte a magyar kommunisták
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összeomlása és tehetetlensége szülte érzelmeinket, akiket a saját tömegeik sodortak el. Akkor
és ott nem voltak győztesek, ez teljesen világos.
K: Csakhogy Craxi egy nagyon is konkrét kérdést szegezett neked: nevezetesen Nagy Imre
rehabilitációját.
N: Craxi miért nem a magyar vezetőktől kéri ezt? Persze meg tudom érteni az efféle
magatartás okait. De tőlünk csak véleményt, ha úgy tetszik, értékítéletet lehet elvárni. Utóbbi
azonban egyértelmű: Nagy természetesen kommunista volt, a kivégzése számunkra szörnyű
és félelmetes cselekedet. Amennyiben muszáj volt az olasz kommunistáknak abban a
helyzetben soraikat összezárni és követni a pártvonalat, akkor azt egyformán
igazságtalannak és embertelennek tartom. De igazságot szolgáltatni annak a kommunista
vezetőnek [Togliattinak], nem jelenti azt, hogy egyúttal közös ítéletet mondanánk az akkori
tragikus események minden főszereplőjének érvei és sérelmei felett.
K: Ám tizenkét évvel később, a Prágába begördülő szovjet harckocsik láttán az OKP
tiltakozása is más hangokat ütött meg.
N: 1968-ban nemcsak a párt ’56-tal kapcsolatos álláspontja és kifejtett véleménye volt más,
maga a helyzet is egészen eltérő volt. Csehszlovákiában a szovjetek egy állammal, egy
párttal szemben avatkoztak be, amely éppen azon volt, hogy bátran és következetesen új utat
nyisson. Magyarországon népfelkelés tört ki. Az utcákon, a tereken voltak őszinte, valódi
forradalmárok is, akik egy másik szocializmust akartak – ezt egyértelművé kell tenni! –,
ellenben nem tagadhatjuk, hogy voltak bizony hamisítatlan ellenforradalmárok is, akik
Horthyra tekintettek. Egy polgárháború küszöbén álltunk. A nemzetközi színteret a
súlyosbodó hidegháború terhelte, és azokban a napokban indult meg az Egyiptom elleni
agresszió. Ráadásul Magyarország történelmi emlékezetében – helyesen utalt rá Pajetta –
még élénken élt a nyugati hatalmak [az antant] 1919-es inváziója (a franciák, csehek és
románok intervenciója), mely vérbe fojtotta a Tanácsköztársaságot. A második
világháborúban pedig nagyon csekély ellenállást tanúsítottak [a náci megszállók ellen],
össze sem hasonlítható Olaszországgal vagy Jugoszláviával. Egyrészt aggódtunk – a már
átélt – jobboldali fenyegetés miatt, másrészt a világot egy nemzetközi konfliktus veszélye
rémisztette meg. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy éppen ezen aggodalmak miatt
olyan, a Varsói Szerződéshez nem csatlakozott országok, mint Kína és Jugoszlávia is
támogatták a beavatkozást.
K: Ingrao felidézte Togliatti ’56-ban mondott szavait, miszerint »nem volt más kiút«. Nos,
te is úgy gondolod, hogy valóban így volt?
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N: Túl az ítélet megalapozottságának kérdésén, a párt többségének a szovjet beavatkozás
utáni lelkiállapotát legjobban tükröző vélemény valóban ez volt. Ugyanakkor Togliatti ezen
időszakban vállalt szerepe elemzésének abszolút igazságosnak kell lennie. Lehetnek
vitatható tettek, vélemények, ítéletek (…), de ettől még tény marad, hogy az 1956 és 1964
közötti időszak – együtt az 1944/47-essel – a megújulás legfontosabb periódusai voltak
Togliatti húszéves főtitkársága idején. Elkövetett-e hibákat? Bizonyosan igen, és nem
kizárólag másodrendűeket; pl. az ’56 júniusi poznani események értékelése nyilvánvalóan
sematikusra sikeredett, ráadásul később pont Gomułka által nyert cáfolatot. Azonban a
Nuovi Argomentinek adott interjú és a jaltai memorandum között eltelt nyolc évet tekintve,
egy hatalmas életmű rajzolódik ki, melynek középpontjában – igaz, nem ellentmondások
nélkül – egy nagy kommunista erő [az OKP] megújításának szándéka állt. (…) Magától
értetődően nem egy csapásra történt minden. Később szükséges volt a Longo és Berlinguer
közti átmenet is.
A Nattával készített l’Unità-interjú megjelenésének napján, tehát október 12-én vasárnap
hozta le az Avanti! Craxi második cikkét. A miniszterelnök ebben visszatért az eredeti
témafelvetésére, hangsúlyozva: „az OKP számára elsőszámú erkölcsi kérdés Nagy Imre
rehabilitálása, mert csakis ez állna összhangban azzal a gyakran hangoztatott céllal,
miszerint a párt egy nyugat-európai baloldalt kíván létrehozni.”130
A Nagy személyét övező vita ily módon mindinkább pártpolitikai jelleget öltött, a
kezdeményezést pedig az OSZP vállalta magára. A lehető legnagyobb feltűnés reményében
Craxi olyan kommunistának nevezte Nagyot, aki az országa történelmében és a nemzetközi
kommunista mozgalomban való cselekedetei alapján egyaránt rászolgált az elismerésre.131
Az OKP főtitkárának a l’Unità-ban közölt szavaira rögtön reagált a La Stampa is –
szerkesztőségük valószínűleg már azelőtt ismerte az interjú tartalmát, hogy a lap kikerült
volna a standokra –, „nem jó ötlet”-nek nevezve a bő egy héttel korábbi budapesti látogatást,
hiszen „így óhatatlanul összekötötték azt az ’56-os események harmincadik évfordulójával.
Amennyiben pedig az utazás időzítése mögött nem állt semmiféle ilyen jellegű szándék,
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akkor Nattának világosan kellett volna beszélnie ’56-ról. Értékelésében nem lett volna
szabad beérnie általános, utalásszerű szavakkal.”132
A Corriere della Sera október 10-i száma egy Giancarlo Pajettával készített riportot
közölt, melynek aktualitását a közelgő évfordulón és a kormányzó szocialistákkal való
politikai-ideológiai ellentéteken túl a párthoz köthető történészi és újságírói polémiák adták.
Argentieri, Gianotti, Adriano Guerra,133 Moscato és más – elsősorban a fiatalabb
generációhoz tartozó – szerzők,134 mint láttuk, kísérletet tettek a Togliatti vezette OKP
viselkedése és a magyar ’56-os események árnyaltabb, kritikusabb értékelésére, kimondva a
sokáig tabunak számító szavakat, ugyanakkor elhagyva a korábbi állandó jelzőket: tehát
következetesen

demokratikus

forradalomról

beszéltek.

Utóbbi

kifejezéseket, bár

megjelentek a pártsajtóban is, az OKP Vezetőségének tagjaitól nem lehetett hallani, így az
ő szóhasználatuk továbbra is a „munkásfelkelés” és a „tragikus események” kifejezésékre
korlátozódott, ideológiai téren pedig a szocialista fejlődés demokratikus alternatívájának
korszakos jelentőségéről értekeztek. A véleménykülönbség a párt feltörekvő ifjai és az
idősebb generáció tagjai között egyre nőtt – nem csak ’56 megítélésében.135 Ezzel együtt az
„öregek” – mint láttuk – maguk is törekedtek a felkelés reális értékelésére, persze
identitásuk, történelmi önazonosságuk megőrzése mellett.
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A cikk bevezetőjét olvasva senki nem kételkedhetett Pajetta változatlanul vallott
meggyőződésében:
„Nincs semmi, amit meg kellene tagadnom, ami miatt bűnbánatot kellene tanúsítanom.” Sőt,
maga a cikkíró sietett aláhúzni, hogy „(…) [Pajettát] ma sem jellemzi az elbizonytalanodás,
ami egyes kommunista vezetőknél tapasztalható. (…) Harminc évvel ezelőtt, 1956 októbernovemberében nem volt híján a válságban lévő, kétségbeesett [magyar] kommunistákba és
kommunista értelmiségiekbe vetett reményben. Egy pillanatig sem kételkedett abban, hogy
a szovjet beavatkozás Magyarországon »fájdalmas szükségszerűség« volt.”
A magabiztos kinyilatkoztatás szellemében adott további válaszok sokkalta inkább egy
határozott fellépésű olasz kommunista politikus kiérlelt állásfoglalásait, mintsem a magyar
’56 traumáját még fel nem dolgozó baloldali értelmiségi belső vívódásait tárták az
olvasóközönség elé; noha a La Repubblicának adott májusi interjúhoz képest ekkor már
Nagy Imréről is kérdezték.136 A következőkben csak a legfontosabb részleteket idézzük:
„Kérdés: Budapest, 1956. Még mindig meg van győződve róla, hogy ellenforradalomról volt
szó?
Pajetta: Nézze, én ezt a szót soha nem használtam. Az 1956-os Magyarországról a négy
évvel ezelőtt megjelent könyvemben („A válságok, amelyeket átéltem”138) beszéltem. Azt
írtam, hogy a budapesti felkelés kirobbanását egy nagy érzelmi kitörés okozta. Az olyan
embereket, mint Nagy Imre is, akik a megelőző években egy reformkísérletet próbáltak
megvalósítani, és akiket szovjet beleszólásra félreállítottak, a hatalom visszaszerzésének
jogos kívánsága vezérelte.
K: Mindenesetre Ön továbbra is úgy gondolja, hogy helyes döntés volt a barikád szovjet
oldalára állni?
P: Amikor felépül egy barikád, rögtön állásfoglalásra is kényszerít. Az egyik vagy a másik
oldalon, de mindig lesznek, akik elbujdosnak és a visszatérésre várva tudakolják, hogy végül
ki győzött? Én nem ilyen vagyok. Összeszorult torokkal, tudva, hogy a szovjet harckocsikra
munkások, sőt kommunista munkások is lőttek, a barikádnak arra az oldalára álltam, amelyik
reményt adott.
K: Milyen reményt?
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P: Azt, hogy a magyar nép békében képes megtalálni a helyreállítás és a megbékélés útját.
Ma, értékelve a helyzetet, meg kell mondanom, hogy a reméltnél valamivel többet sikerült
megteremteni.
K: S amennyiben az OKP magáévá tette volna a felkelők követeléseit?
P: Továbbra is meggyőződésem, hogy nem változtathattunk volna a magyarországi
események menetén. És Olaszországban sem lettünk volna elég bátrak kritizálni a Rákosi
köréhez tartozók által elkövetett hibákat. Így felsorakozva a Szovjetunió ellen, pedig
biztosan széthullott volna a párt.
K: Olyan kommunista történészek, mint Federigo Argentieri és Adriano Guerra munkás,
demokratikus és nemzeti forradalomról beszélnek.
P: Ha helytelen ellenforradalomról beszélni, akkor még inkább helytelen lenne tagadni azt,
hogy a magyarországi eseményekben jelen voltak ellenforradalmi erők, amelyek képesek
lehettek volna a döntő pillanatban felülkerekedni. Magyarország – szeretnék egyes
történészeket erre emlékeztetni – nem az antifasiszta Olaszország volt.
K: Ön szerint ki volt Nagy Imre? Egy gyengekezű, kapituláns, »a szerencsétlen Nagy«,
ahogy Togliatti írta, vagy egy nemzeti, reformer kommunista, aki megelőzte a korát?
P: Főszereplő és áldozat volt. Az események összezavarták, bizonytalankodott, ingadozott,
egészen addig, hogy végül a szovjetek elleni fellépésre szólított fel. Lehet, hogy Kádár ekkor
határolta el magát tőle.
K: 1958-ban Nagyot, Malétert és a magyar október más vezetőit halálra ítélték és kivégezték.
P: Már többször megerősítettem, hogy nem volt ellenük [törvényes] bírósági eljárás,
meggyilkolták őket. Azonban egyetlen esetben sem volt bátorságom, amikor Kádárral
találkoztam, hogy ezt a bűntényt szóvá tegyem neki. Úgy tűnt számomra, mintha
olyasvalakivel beszélnék erről, aki maga is áldozat volt.
K: A »százegyek« felhívása, Antonio Giolitti kizárása, Giuseppe Di Vittorio drámája. Még
mindig úgy gondolja, hogy az akkor kritikus [olasz] kommunistákat »csak« sérelem érte?
Nem lehetséges, hogy értékválasztásukkal – amit később ugyan, de az OKP maga is megtett
– egyszerűen megelőzték a pártot?
P: Nem hiszem. Magyarország egy rendkívül nehéz helyzetből indulva tért vissza a normális
állapotokhoz, de nem »normalizálás«

történt, mint 1968-ban és azt követően

Csehszlovákiában megannyi kommunista és más demokratikus erő irányába. Ami az OKPn belüli ’56-os vitákat illeti: mindkét oldalon [tehát a szovjetek mellett és ellen] adott
megfontolások okán a túlzások és a leegyszerűsítések voltak a jellemzőek. Megerősítem:
mindkét oldalon. A kritika mindenesetre hasznunkra válhat.
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K: 1956 egyben egy világos szocialista utópia születésének is a dátuma. Pietro Nenni vajon
nem bizonyult előrelátóbbnak maguknál?
P: Sok [olasz] szocialista akkor olyan színben tűntette fel magát, mintha mindent előre tudott
volna. Nem éppen Nenni volt az – miként erre Amendola is emlékeztetett –, aki [1953-ban]
ravasz támadást indított Hruscsov ellen, azzal vádolva őt, hogy besározza Sztálin emlékét?
Én a szocialistákkal arról kívánok beszélni, hogy mit lehet tenni ma és holnap
[Olaszországban]. Nem a tegnapelőtti történelemmel akarom kezdeni a beszélgetést.”
A l’Unità október 19-i, vasárnapi számának különkiadása Arminio Savioli tollából az ’56os forradalom részletes, tárgyilagos krónikáját kínálta az igényes olvasóknak, kitérve Nagy
Imre 1958 júniusában történt kivégzésére is.139 Egyazon hasábra nyomtatták Claudio
Petruccioli diákkori visszaemlékezését („Együtt voltunk a tereken az OKP-val”140), melyben
a szerző felidézte, hogyan élte meg 15 évesen a már akkor is „vörös”-nek számító Umbria
tartományban

a

forradalmár

magyar

ifjúságot

támogató

demonstrációkat,

tömegfelvonulásokat, ahol döntő többségben voltak a baloldali eszmékkel szimpatizáló
fiatalok. Számosan közülük – immár felnőttként – beléptek az OKP-be, és később sem
távolodtak el a kommunista mozgalomtól. Idézve Petrucciolit: „Számomra akkortájt a
policentrizmus, a pártállam (tehát az egypártrendszer) visszautasítása, a szocializmushoz
vezető demokratikus és nemzeti út, Gramscinak a nemzeti kultúrával kapcsolatos írásai és a
VIII. kongresszus tézisei (nem beszélve a kommunisták vállalta, a szabadság és az
emancipáció érdekében való mindennapos küzdelemről) voltak ékes bizonyítékai, hogy mi
mást akarunk és cselekszünk a magyar tragédiához vezető gondolkodásmódhoz képest. Mi
sosem esünk majd abba a hibába, hogy valami hasonlót tegyünk. (…) Azóta, hogy beléptem
ebbe a pártba – ennek immáron harminc éve – egyetlen alkalommal sem bántam meg a
választásomat. Ha úgy tetszik: rájuk »fogadtam«. Egyszer sem fordult elő, hogy a párt olyan
cselekedet vagy kijelentés elfogadására kért volna, ami szemben állt azokkal az egyszerű,
ám mégis alapvető értékekkel, melyeket 1956-ban is magaménak éreztem. Csehszlovákiától
Lengyelországig, Kambodzsától Afganisztánig éppúgy kiálltam értük, mint Chile,
Nicaragua, Dél-Afrika esetében, nem is beszélve az összetettebb értékvállalásokról: a jaltai
memorandumtól az eurokommunizmuson át az európai baloldalig.”
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Az ’56-os forradalom körül fellángoló vita, baloldali harc híre a római nagykövetség és a
KB Külügyi Osztályának közvetítésével a magyar vezetésig is eljutott. Október 22-én
Várkonyi Péter külügyminiszter személyesen tájékoztatta az 1987-es olaszországi
kormányfői vizitjére készülő Lázár Györgyöt a legújabb fejleményekről, így a politikai
perlekedés Kádár személyét is érintő aspektusáról: „(…) a cikkek többször név szerint
említik Kádár János elvtársat, általában olyan összefüggésben, hogy ő volt az, aki szovjet
nyomásra beleegyezett Nagy Imre kivégzésébe”; valamint az olasz kormányerők azon
szándékáról, hogy a vitát ne Budapesttel, hanem az OKP-val folytassák le: „(…) a legutóbbi
napokban viszont több írás, TV-műsor az előzőekhez képest mérsékeltebb hangon,
Magyarország 30 éves fejlődésnek eredményeit jobban hangsúlyozva foglalkozott a
témával.” A tájékoztató helyesen figyelmeztetett a sajtóbeli csatározások politikai jellegére,
ennek megfelelően nem javasolta a már szervezés alatt álló utazás lemondását141: „A
kampány döntően belpolitikai indítékait, továbbá az annak ellensúlyozásához fűződő
érdekeinket mérlegelve javaslom, hogy folytassuk Lázár elvtárs olaszországi látogatásának
előkészítését. Javaslom viszont, hogy a kampányt, s abban a kormányfőnek a nemzetközi
gyakorlatban meglehetősen szokatlan személyes részvételét tegyük szóvá a budapesti olasz
nagykövetnek miniszterhelyettesi szinten, hangsúlyozva, hogy ez zavaróan hat a magyar
miniszterelnök látogatásának előkészítésére és nem tesz jó szolgálatot a két ország
kapcsolatai szándékaink szerint továbbfejlesztésének.”
Feltűnést keltett Natta a l’Unità-nak adott interjúja is, melyben az olasz főtitkár tagadta,
hogy Nagy Imre áruló lett volna, kivégzését pedig „szörnyű és félelmetes cselekedet”-nek
nevezte. Nyilatkozatával alaposan meglepte a magyar testvérpártot, mivel másfajta
állásfoglalásra számítottak a visszafogott budapesti sajtótájékoztató biztató tapasztalatai
alapján. A felszínre került nézetkülönbségek ellenére a magyar fél igyekezett elodázni a
várható konfliktust, az adott pillanatban még nem kérve számon az általa elvárt szolidaritás
hiányát. Idézve Várkonyit: „Lázár elvtárs tájékoztatására megjegyzem, hogy az MSZMP KB
Külügyi Osztályától kapott információ szerint a pártkapcsolatok keretében egyelőre nem
kívánják szóvá tenni Natta főtitkár cikkét.”142
Az OKP pártlapjának október 24-i, a forradalomra emlékező számában az események
három magyar tanúját interjúvolták meg: Berecz Jánost, Hegedüs Andrást és Vásárhelyi
Lázár olaszországi és vatikáni látogatására végül 1987. február 17-19. között került sor. L. M-KS 288. 32.b
1987. 96. 252-257.
142
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Miklóst.143 A megszólaltatott trió összetétele – a l’Unità szándéka szerint – garanciát
jelentett a nézetek ütközésére, s ez nem is maradt el, hisz a prominens pártvezető, a
kormányfőből lett ellenzéki és Nagy (egykor évekre bebörtönzött) szövetségese igen
másféleképpen értékelte az ’56-os eseményeket, különösen Nagy személyét.
Berecz mint az MSZMP KB titkára, egyszersmind a témát kutató történész144 a hivatalos
vonalat követve, az „ellenforradalom vagy forradalom?” örökzöld kérdésfelvetésre
taktikusan, kitérően válaszolt: „A munkások, a parasztok, a diákok és az értelmiségiek,
egyszóval azok, akik éltre hívtak egy jelentős, demokratikus tömegmozgalmat, október 23án valós és jogos igényüket fejezték ki, forradalmi és szocialista tartalommal. És mindaz,
amit azóta oly sokszor, s még ma is gyakorta megkérdeznek: mégis mi módon lehetett az
’56 tragédiáját követő konszolidáció ennyire gyors, azt felelem, hogy a Kádár János vezette
munkás-paraszt kormány, képes volt éppen ezekre a valós és jogos, forradalmi értékű
igényekre építkezni, párt- és kormányprogrammá téve azokat. De ez csak az ’56-ról alkotott
vélemények egyik aspektusa.” A továbbiakat firtató kérdésre így reagált: „(…) ha ezeket
azon politikai és társadalmi törekvés részeként vizsgáljuk, amely az október 23-án kezdődött
tömegmozgalmat a tulajdonviszonyok megváltoztatása és a szocialista országokkal való
szövetség felbomlása irányába akarta tolni, annak minden várható nemzetközi
következményével együtt, voltaképpen nem értem, miért ne lehetne ellenforradalomról
beszélni. Manapság senki nem szól arról, mi lett volna, ha a nyugati erők és rádióadások által
támogatott folyamat végbemegy: itt, Európa közepén válsággóc jött volna létre, figyelembe
véve a szomszédos országokban élő magyar közösségek helyzetét is.” Berecz egyúttal
határozottan elutasította Nagy Imre szerepének átértékelését: „(…) meglátásom szerint
lehetetlen Nagy személyének revideálása. Nagyé volt a nemzeti koalíciós kormány ötlete.
Október 29-től kezdve azonban súlyos hibákat követett el és önkényes lépéseket tett, pl.
kihirdette az ország semlegességét és kilépését a Varsói Szerződésből. Segítséget kért az
ENSZ-től, ami egyenértékű volt az ország területének átengedésével egy esetleges
nemzetközi konfliktus számára. (…) november 4-ét, tehát a Kádár-kormány megalakulását
követően, tárgyalást kezdeményeztek Naggyal, aki elutasított minden együttműködést.”
Az interjú, noha nem kísérelte meg cáfolni Berecz szavait, Arturo Barioli – a l’Unità
kiküldött budapesti tudósítójának – rövid áttekintésével zárult: „Még ma is várat magára a
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A l’Unità három külön interjút közölt, mindegyiket Budapesten készítették.
Vö. Berecz János: Ellenforradalom tollal és fegyverrel – 1956. Kossuth, Bp.; 19812.
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bő másfél évvel későbbi, tragikus 1958. június 16-a körülményeinek tisztázása, midőn egy
halálos bírósági ítéletet végrehajtva, Nagy Imrét felakasztották.”145
A Hegedüs Andrással készített riport számunkra elsősorban a Togliattira tett
megjegyzések miatt érdekes.146 A lassan két évtizede – saját bevallása szerint az 1968-as
prágai bevonulás óta – belső ellenzéki, egykori „sztálinista miniszterelnök” (1955/56-ban a
Minisztertanács elnöke) szerint „Togliatti igazságtalan volt a Petőfi Körrel, amikor 1957
elején, a Rinascitában azzal váddal illette, hogy felelőtlen, elvek és mindenfajta realitásérzék
nélküli, üres fecsegők rejtekhelye. Márpedig mi felnéztünk arra a Togliattira, aki interjút
adott a Nuovi Argomentinek, amely teoretikus és politikai inspirációink egyik elsődleges
forrásává vált. Erős támaszt jelentett a XX. kongresszus által felszínre hozott drámai
problémák elemzésének és megvitatásának kiterjesztésében és a diskurzus elmélyítésében.
A kihirdetett bűnök eredőjének kutatását – ahogyan az Togliatti cikkéből is kiviláglik –
nélkülözhetetlennek tartottuk, hogy hozzákezdhessünk egy valóban szocialista társadalom
felépítéséhez. (…) a XX. kongresszust helyes kiindulási alapnak tekintettük, ennek
értelmében pedig Togliatti a hőn áhított szövetségesünk volt.”
Hegedüs Togliatti írását nagyjából egy héttel annak olaszországi megjelenése után olvasta
először: „(…) június 22-én megjelent belőle egy kivonat a párt lapjában. Emlékszem, hogy
néhány nappal később, június 27-én nagygyűlést hívott össze a Petőfi Kör, amin hat- vagy
hétezer ember vett részt. Túl azon, hogy az egyik legnagyobb összejövetel volt, de biztosan
a legindulatosabbak közül való, éppen a Kör aktivitásának és befolyásának csúcspontján. A
napirend részét képezte a sajtó vizsgálata: hogyan teljesíti az iránymutatás és az információ
átadásnak kötelességét? De a Togliatti-interjú rögtön a vita középpontjába került. Az újságok
többsége miért nem vett róla tudomást? Miért csak egy – nem túl hiteles – kivonatot
publikáltak belőle? Miért csak ekkora késéssel ismertették meg a magyar közvéleménnyel?
Ezek voltak a Központi Bizottság három, a helyszínen megjelent tagjának szegezett tipikus
kérdések és kritikák.”147

Barioli, Arturo – Santini, Alceste: „Espressero reali e giuste esigenze” – parla János Berencz [sajtóhiba],
segretario del CC del POSU. In: l’Unità. 1986. október 24.
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Hármójuk közül messze Vásárhelyi Miklós kapta a legtöbb teret nézetei kifejtésére. A vele
készített riport – melyet nem kísértek szerkesztői magyarázatok, szemben az előző kettővel
– számunkra releváns része Nagy Imre forradalomban betöltött szerepének megítélése.
Vásárhelyi elszántan állította: „Nem akartunk forradalmat, az ránk szakadt. Mi csak a
szocializmus reformját szerettük volna megvalósítani a szabadság és a demokrácia jegyében.
A napokban hangoztatott követelések között egy szocialistaelleneset sem találni.148 Voltak
azonban elterjedt kommunistaellenes érzelmek, ám ezek gyökere és kiváltó oka a
társadalomban keresendő. Ennek ellenére semmilyen kapitalista restaurációs törekvés nem
ütötte fel a fejét. (…) A programunk nem volt sem irreális, sem illuzórikus. Ha netán le is
maradtunk a követelések mögött, azért követtük a megmozdulást. A kormány csak a
megalakulása utáni második héten kezdte utolérni magát, ám akkor valóban kezébe vette az
irányítást. Onnantól fogva Nagy a forradalom tényleges miniszterelnökeként működött.
Abban a rövid periódusban elkövetett hibák: a megingások, a tehetetlenség dacára, még
mindig azt hiszem, hogy alapvetően neki volt igaza, és egyetértek azzal a véleménnyel, hogy
a kivégzése igazságtalan és embertelen149 tett volt.”150
A l’Unità november 4-i száma két fontos írást közölt, ugyanazon az oldalon: Giuseppe
Chiarante és George Heltai (Heltai György151) visszaemlékezéseit, „Milyennek láttam
kívülről az OKP-t”152 illetve „Nagy Imre utolsó napjai”153 címmel. Utóbbi az 1956. október
30-31. közötti rövid időszak eseményeit ismertette. A szerkesztőség szemében szavainak
hitelét annak idején viselt hivatala, külügyminiszter-helyettesi múltja, míg történészi rangját
a dél-karolinai Charleston egyetemen betöltött professzori állása adta. A cikk Nagy Imre
szerepére, döntéseinek objektív értékelésére tett kísérletet, eközben a forradalom számos,
korábban nem közölt részletébe avatta be az olvasókat, felvillantva Nagy és Kádár

Ez nyilvánvalóan nem igaz. Az 1956-os forradalom már egészen korai szakaszában felmerült a kapitalista
viszonyok visszaállítása, a piacgazdaság újbóli megteremtése, amely messze túlmutatott a rendszer baloldaliszocialista jellegű megreformálásának (számára szűk) keretein.
149
„disumano e ingiusto” – egyértelmű utalás Natta október 12-i interjújára, ahol ugyanezekkel a szavakkal
illette az olasz párt döntését, ami a politikai vonalhoz való feltétlen igazodást követelte meg tagjaitól.
Vásárhelyi minden bizonnyal olvasta az interjút, feltehetően Barioli közvetítésével jutott az azt közlő l’Unitàszámhoz.
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kapcsolatának néhány epizódját is.154 Heltai írt arról az ülésről, melyen Nagy mellett a „párt
vezetői”: Kádár, Münnich Ferenc, Lukács György, Tildy Zoltán155, Losonczy Géza, Donáth
Ferenc, Haraszti Sándor, Apró Antal és Kiss Károly vett részt, akik közösen megállapították,
hogy „a Szovjetunió megsértette a Varsói Szerződésben vállalt kötelezettségeit, s ennek
nyomán javasolták Magyarország kilépését a szerződésből, hivatkozva a szovjetek
kötelezettségszegésére.

A

további

provokációk

megakadályozására

az

ország

semlegességének mielőbbi kihirdetését ajánlották a miniszterelnöknek. A »pártvezetők«
közül csak Lukács György és Szántó Zoltán mondtak ellent.” Nagy a kabinet nevében
közölte Andropovval, hogy kérni fogják az ENSZ-től a magyar kérdés napirendre tűzését,
amennyiben a szovjetek nem állítják le a katonai inváziót. Kádár – állította Heltai –
támogatta ezt az ötletet: „(…) az MSZMP főtitkára minőségében és pártja vezetőségének
nevében teljes támogatottságáról biztosította a javaslatot. Majd, kizárólag személyes
véleményeként, még hozzátette, hogy a szovjet csapatok magyarországi jelenléte
ellenforradalmi izgatást válthat ki. (…) Andropov közölte, hogy informálta kormányát a
fenti kijelentésekről.”
Chiarante – Heltainál jóval rövidebb – visszaemlékezésében156 ’56-hoz fűződő, fiatalkori
emlékeit idézte fel. A forradalom idején még nem volt párttag, csak 1958-ban lépett be az
OKP-ba. Jóllehet végig a saját élményeiről írt, pályája és politikai érése ráillett egy fiatal, az
ötvenes évek második felében eszmélő, a keresztényszocializmustól a kommunistákig jutó
baloldali generációra: „Szóval nem voltam és még nem is váltam igazi kommunistává. (…)
Azonban akkor és ott úgy éreztem, az OKP mellé állva egyúttal kiállok a sok támadást
elszenvedett olasz munkásosztályért is. (…) Nem tápláltam hiú reményeket a szovjet
társadalmat a szocializmus és a kommunizmus nagy céljaitól elválasztó szakadékot illetően.
Fejlődésemben meghatározó szerepe volt a demokratikus értékeknek. Azt is pontosan
értettem, hogy [’56] – kisebb reakciós próbálkozásoktól eltekintve – népi és nemzeti felkelés
volt, Nagy Imre pedig nem áruló, ahogy Trockij, Buharin, Zinovjev és Kamenyev sem voltak
azok.”
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Heltai figyelmetlensége vagy fordítási hiba. Tildy ugyan miniszterelnök-helyettes volt a Nagy Imrekormányban, de sem az MDP-be, sem az MSZMP nem lépett (nem is léphetett volna) be.
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Lucio Libertini157 levelet („Mi vitt később annyi szocialistát az OKP-ba?”158) írt a l’Unitànak, ami a november 14-i kiadás „Viták” című rovatában jelent meg. Ebben az OSZP-t
bírálta, és lényegében a baloldali alternatíva feladásával vádolta Craxiékat. Libertini, aki
valaha maga is szocialista volt, az eurokommunista program meghirdetésekor csatalakozott
a kommunistákhoz, elhagyva „az ingoványos talajra lépett, önazonosságát feladó, a fennálló
rendbe besimuló” szocialista pártot. Paradox módon az OSZP átalakulása, baloldaliságának
fokozatos leépítése 1956-ban kezdődött. „Az OKP már folyamatban lévő nagy megújulását,
a magyarországi események csak lassították és bonyolították, de meg nem szakították. Ez a
megújhodás jellemezte Longo és Berlinguer időszakát is, a párt mégsem vágta el gyökereit,
nem adta fel az imperializmus elleni harcot, miként századunk forradalmainak drámai s
egyben történelmi hozadékát sem. (…) Ezért írják és gondolják sokan, hogy a késéssel
nekiveselkedett számonkérés Magyarország ügyén – mintha semmi nem történt volna az
elmúlt harminc évben – üres, mesterkélt és eredménytelen. (…) Az előttünk álló feladatok
mások: a baloldali összefogás megteremtése, ami mentes az állampárt mítoszától, de
következetesen világi és képes egy átfogó, demokratikus fejlődés elindítására, miközben
nem távolodik el a tömegektől sem. Egyszóval valódi kormány- és rendszeralternatíva. Mi
ezen dolgozunk. Ha vezetőink Londonba vagy Bonnba utaznak, hogy a szociáldemokrata
képviselőkkel találkozzanak, nem kérdezik őket Magyarországról.” A jobboldal
képmutatásával kapcsolatban pedig találóan jegyezte meg: „(…) elhatárolódásom az ’56-os
szovjet intervenciótól már akkor is megkérdőjelezhetetlen volt. De visszataszítónak éreztem,
ha azok hullattak hamis könnyeket a magyar munkásokért, akik olasz sortársaikra, mint
alsóbbrendű fajra tekintettek, akiket kedvükre kizsákmányolhatnak, majd tetszés szerint
kirúghatnak.”
A l’Unità november 22-én, szombaton hozta le Natta KB-nak tett főtitkári beszámolóját.
A tájékoztató a választójogi rendszer átalakításának lehetőségéről és a szocialistakereszténydemokrata koalícióval való súlyos politikai-gazdasági polémiákról szólt, de kitért
az év utolsó harmadát meghatározó, a párttal szemben ’56 ürügyén indított offenzívára is:
„(…) a részben baloldali erők hajtotta kampány célja, kihasználva a magyar évfordulót, hogy
minden érvvel dacolva, harminc évvel forgassa vissza az idő kerekét, s ezzel végső soron a
legkonzervatívabb erők malmára hajtsa a vizet. (…) Egyebek mellett vezetőink és tagjaink

157
158

Az OSZP, az OPESZP majd 1972-től az OKP politikusa, a KB tagja.
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többsége 1956 után csatlakozott a párthoz, mint pl. a pártközpontbeli nemzeti titkárság egyik
munkatársa, Livia Turco159, aki még egyéves sem volt a budapesti események idején. (…)
Mindezen támadások nem akadályozták meg történelmi önreflexiónkat, amely vállalt
kötelezettségünk egyik alapja és megújulásunk forrása.”160
Pajetta november 23-án Pietro Ingrao társaságában adott rendhagyó páros interjút a
l’Unitá-nak.161 A beszélgetést Gerardo Chiaromonte, a lap akkori igazgatója vezette egy
majd’ háromórás értekezlet keretében, amit az újság OKP-alapszervezete kezdeményezett.
A cikk már címében is utalt a két kommunista prominens nézetkülönbségére: „Hibát
követtünk el ’56-ban? Egy »igen« és egy »nem» volt [a válasz]”162.
Vitaindító bevezetőjében Chiaromonte leszögezte: „nem akarjuk újraírni a történelmet –
ellenben azzal, ahogy néhányan hiszik –, kizárólag a kritikai vizsgálódásnak kívánunk teret
adni.” A kérdések némelyike az OKP akkori lehetőségeit érintette: vajon a párt felléphetett
volna-e az 1968-as csehszlovákiai bevonulást elítélő hangsúllyal? Ennek megfelelően
helytálló-e a VIII. kongresszust elszalasztott lehetőségként értékelni? A budapesti felkelés
nem éppen azokra a problémákra (a politika demokrácia-deficitje, az elmulasztott vagy
hibásan véghezvitt gazdasági reformok, a munkáshatalom strukturális problémái) világított
rá, melyek még ma is jellemzik a Szovjetuniót és a keleti blokk országait?
Pajetta szerint „(…) egy eltérő [a szovjet beavatkozást bíráló] politikai vonalat követve
lényegében semmit nem változtattunk volna a magyarországi eseményeken, ám hagynunk
kellett volna, hogy számos olaszországi [politikai] folyamat ránk nézve kedvezőtlen
fordulatot vegyen.” Válaszában Ingrao önkritikusan hibás következtetésre épülő írásnak
nevezte saját, híres-hírhedt, 1956-os vezércikkét („A barikád egyik oldaláról”), ráadásul az
„ellenforradalom” kifejezés használatának jogosságát is kétségbe vonta: „Egy befolyásos
marxista

tömegpártnak

miért

ne

kellene

elismernie,

hogy

hibázott,

amikor

ellenforradalomnak nevezte azt a népfelkelést?” Pajetta – félbeszakítva párttársát – sietett
leszögezni: „Én sosem használtam az ellenforradalom szót.” „Én, s nem csak én” – reagált
Ingrao – „az OKP napilapjában írtunk róla, de senki nem emelte fel a szavát ellene.”

Az OKP, majd 1991 után különböző baloldali pártok tagja, kétszeres (1996-2001 ill. 2006-2008)
miniszter.
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Abban mindketten egyetértettek, hogy az olasz polgári sajtó és alkalmi szövetségese, az
Avanti!, illetve a mögöttük álló jobbközép-szocialista koalíció az 1986-os kerek évforduló
apropóján az OKP VIII. kongresszusának – ezáltal az olasz munkásmozgalom új alapokra
helyezésének (a demokratikus fejlődés, a rendszerszintű átalakítás, az agrárkérdés feloldása)
– valódiságát, őszinteségét vonta kétségbe. „A helyzet az, hogy manapság az 1956-os
magyarországi események kapcsán folytatott kampány célja pártunk szerepének,
jellegzetességeinek, az európai és olaszországi demokratikus szocialista megújulásért vívott
harcban betöltött szerepének elhomályosítása. Nem ’56 »hibáját« vitatják, hanem a párt
1921-es születésének értelmét kérdőjelezik meg” – vélte Chiaromonte.
Az értekezlet egyik központi kérdésköre a Szovjetunió szerepének megítélése volt –
„Mondhattuk volna-e azt, hogy a Szovjetunió hibázott?” Pajetta értelmezésében Nagy Imre
áldozat volt, ám „az akkori bonyolult körülményeket nem szabad leegyszerűsíteni. A
Szovjetunió ugyan kiközösítette Jugoszláviát, mégsem rohanta le. Eközben Albánia
fellázadt [Tito ellen], és odáig ment, hogy befogadja a szovjet tengeralattjárókat. Abban az
időben Csehszlovákia még teljesen más »eset« volt, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint
napjaink Magyarországához mért helyzetük.163 (…) a tények mai állása szerint Kádár
sikeresen alakította át Magyarországot, a valamikori 3 millió koldus országát. Követtünk-e
el hibákat? Én, éppen azért, mert sosem használtam – egyebek mellett – az ellenforradalom
szót, meg tudom érteni miért követték el őket. Vajon hibáztunk 1921-ben is, amikor
megszületett a párt? (…) Természetesen minden történelmi kornak megvannak a maga
tévedései. A bordigizmus164 is az volt. Lesznek még ilyenek, és kijavítjuk őket.” „Amikor
’56-ról beszélünk, törekszünk arra, hogy lássuk miben fejlődtünk, újultunk, változtunk meg.
Segít megérteni saját egyediségünket, felfogni korlátainkat” – tette hozzá Ingrao. „Annak
bizonyságát, hogy az OKP irányvonala alapjában véve helyes volt, [paradox módon] az
OSZP példája szolgáltatta. Nenni kiábrándulva a létező szocializmusból, a velencei

Pajetta megjegyzése a Novotný illetve Husák vezette CSKP ideológiai vonala közti szembetűnő
hasonlóságokra vonatkozott. Az OKP számára Husák pártfőtitkársága hatalmas visszalépés volt Dubčekhez
képest.
164
Amadeo Bordiga (1889-1970) szélsőséges kommunista, ortodox leninista vezetőről elnevezett irányzat,
mely leginkább a húszas-harmincas évek franciaországi szélsőbalos emigrációjának körében volt elterjedt.
Elutasított minden együttműködést az általa burzsoának nevezett állammal, egyúttal elvetette a sztálini
rendszert is. Sőt, Trockijt és híveit is sztálinistának tartotta. Mivel eleve kizárta a más politikai erőkkel való
ún. népfront-jellegű együttműködést, sorsa nem is lehetett más csak a teljes izoláció. Az OKP 1945 után vallott
politikája éppen a bordigizmus ellentéte, s ennek legszebb példája a ’70-es években ajánlott történelmi
kompromisszum.
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kongresszuson meghirdetett új útra lépett. A későbbiekben azonban meg sem közelítették a
pártunk élvezte 30 százalékos támogatottságot” – összegzett Pajetta.
Az 1986-os év utolsó számottevő, az OKP-hez köthető cikke Paolo Bufalini tanulmánya
volt, amit a nívós Il Nuovo Spettore politikai, gazdasági és kulturális havilapban jelentetett
meg „Bűnbánat és önhittség nélkül”165 címmel. Bufalini írása a téma – akkori mércével –
egyik legkiválóbbika volt, igaz nem tudományos igényű munka, sokkal inkább alapos
önvizsgálat. A szerző három témát járt körül. Elsőként a baloldali történészvita tárgyi
tévedéseire mutatott rá, illetve az OSZP szította aktuálpolitikai viszály egyenlőtlen, a
kommunistákra erőltetett játékszabályait definiálta. Másodrészt Togliatti szerepével
foglalkozott, ezen belül is a néhai főtitkárnak a hruscsovi megújulást illető kritikai
megjegyzéseit közölte. Harmadrészt megkísérelte indulatoktól és előítéletektől mentesen,
szigorúan baloldali szemmel értékelni Nagy Imrének a felkelés napjaiban hozott döntéseit.
Bufalini szerint az ’56-os magyar események kapcsán nem szabad elfeledkezni az azokat
megelőző XX. kongresszusról. Felidézte Togliattit, aki teljes egyetértését fejezte ki a szovjet
megújulási politika kapcsán már Varsóban is, ahol az OKP Moszkvába tartó delegációját,
melynek maga a szerző is tagja volt, Edward Ochab, a LEMP akkori vezetője tájékoztatta a
Szovjetunióban készülődő újdonságokról. A Rómába hazatérő főtitkár véleménye
határozottan pozitív volt a XX. kongresszus által is megerősített friss elvek és Hruscsov újító
szándékú erőfeszítéseinek vonatkozásában, egy fontos kitétellel: „Azzal ugyanis, hogy a
sztálini elnyomás bűneit nem helyezték történelmi kontextusba, és a szembenézést a
»személyi kultusz«-ra illetve a diktátor eltévelyedett jellemére szűkítették (…) nem folytatták
le a rendszer hibáinak mélyreható vizsgálatát. Togliatti – számomra úgy tűnt – valószínűleg
előre látta és tartott is tőle, hogy a múlttal való szakítás hruscsovi változata nem nyithat utat
egy valódi reformfolyamatnak. Sőt, szinte azonnali negatív hatással lesz az egész
mozgalomra. De – és ezt megerősítette – a XX. kongresszus után már nem lehetett
visszalépni, sürgősen le kellett vonni a szükséges tanulságokat.”
Togliatti erős fenntartásai miatt végig kritikus maradt a „népi demokráciák” pártjaival és
kormányaival, mivel azok véleménye szerint „nem kellő alapossággal vitték véghez
irányvonaluk és vezető csoportjaik megújítását.” Különösen igaz volt ez Magyarországra,
ahol Rákosi „anélkül tért vissza a hatalomba, hogy bármennyit is foglalkozott volna a népinemzeti igényekkel.”
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Bufalini, Paolo: Né pentiti, né arroganti. In: Il Nuovo Spettore. 1986. december.
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Bufalini emlékeztetett Togliatti gyakran hangozatott meggyőződésére, miszerint a
szocializmushoz vezető fejlődés nemzeti útjait a kommunista és munkáspártok
közösségének egyetemesen érvényes elvként kell elfogadnia. Ezen elvárás jogalapját
pontosan „a nemzeti igények semmibevétele, így a nép és a munkások jogos
elégedetlensége” kiváltotta ’56-os magyar tragédia jelentette. Utóbbiból következett a cikk
lényegi felismerése is: „Valójában 1956. október 20. és november 5. között munkások és
diákok vonultak utcára a szocializmus megújításának nevében. Ezért a megmozdulás elején
a l’Unità részéről hiba volt rögtön »ellenforradalom«-ról beszélni.” Togliatti súlyos hibának
nevezte az első szovjet bevonulást, a l’Unità is hasonló kritikával élt. Majd árnyalva a képet,
hozzátette: „Persze az is vitán felül áll, hogy a tömegmozgalom irányítás híján hektikussá
vált, s egyre gyorsabban a teljes anarchia felé sodródott. Ha ma nehéz megmondani, ki is lőtt
először, az biztosan állítható, hogy a váratlanul előállt szélsőséges helyzetben provokátorok
is megjelentek, illetve sor került tömeges kivégzésékre is: előbb rendőröket, majd zsidókat,
végül pedig kommunistákat gyilkoltak meg. Amikor a tereken álló tömeg vezetés nélkül
maradt – ez volt Nagy Imre legsúlyosabb felelőtlensége – és a polgárháború kitörése
fenyegetett, s ebben ellenséges erők is részt vettek volna, a megoldási lehetőségek száma
napról napra fogyatkozott, s ami maradt az egyre kiszámíthatatlanabbnak és károsnak tűnt.”
„Közismert az események további alakulása, azonban még a sem tudjuk, hogy mely érvek
mentén hoztak döntést a szovjet hadsereg második intervenciójáról” – írta Bufaloni, egyben
fel is vázolta a következő lehetséges okokat: 1. Túlbecsülték a szuezi válság esetleges
következményeit. 2. megrettentek a magyar rezsim bukásától, ami a szocialista blokkon
belül az első eldőlt dominó lehetett volna. 3. Előbbivel összefüggésben tartottak attól, hogy
a magyar mozgalom képes exportálni magát. Erre utalhat, hogy Tito felvonultatta a
Jugoszláv Néphadsereg alakulatait a magyar határ mellé, mialatt Hruscsov tőle, Gomulkától
és Mao Ce-tungtól kért engedélyt a beavatkozáshoz.
Az OKP miután kritizálta az első intervenciót, elfogadta a másodikat, melyet „tragikus,
drámai szükségszerűség”-nek nevezett. Ezzel a párt – vélte Bufalini – implicit módon annak
elviekben való tarthatatlanságára utalt. Azonban tizenkét évvel később, a csehszlovák
ügyben az egyet nem értés már nyilvános és látványos volt: az OKP egyértelműen elítélte a
szovjetek újabb fegyveres beavatkozását. „Viszont a helyzet is más volt: 1968-ban a CSKP
KB által vezetett megújulási folyamatot állították le kívülről. Hiszek abban, hogy a
csehszlovákiai bevonulás elutasításában szerepet játszott a fájdalmas magyarországi
előzmény, melyet elvi síkon nem támogattunk meggyőződéssel, de elfogadtunk mint »tragikus
kénszer«-t” – hasonlította össze a budapesti ’56-ot és a prágai ’68-at.
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A cikk – mint utaltunk rá – igyekezett három évtized távlatából nemzetközi kontextusba
ágyazva elemezni az eseményeket. E szerzői nézőpontból szemlélve a forradalmat többször
is elmarasztalta Nagyot annak egyoldalú döntése okán, mellyel kivezette Magyarországot a
Varsói Szerződésből, éppen a katonai blokkok közti egyensúly kibillenése veszélyének
időszakában.
Bár több, súlyos hibáját is felrótta, Bufalini mindent egybevetve igazi kommunistának
nevezte Nagyot, következésképp kizárta, hogy az eszme vagy hazája árulója lett volna:
„valószínűleg egy jó kommunista volt, sajnos azonban kétségtelen tény, hogy a helyzet
kicsúszott a kezei közül és politikailag maga is hozzájárult a zűrzavar növeléséhez, ami
összeomláshoz vezetett.” A kényes kérdésben megszólaló párttársaihoz hasonlóan nem tért
ki Nagy ’56 utáni sorsának értékelése elől sem: „Egy politikai hiba – legyen még oly súlyos
is – nem adhat magyarázatot a felakasztására. (…) Amikor Nagyot 1958-ban, szűk két évvel
’56 ősze után végül kivégezték, egyesek – az OKP-ban is – túlzásokba estek.” Togliatti
ámbár nem élt ellenvetéssel eme tragikus esemény kapcsán – mondván, nem tudja egy
bíróság ítéletét értékelni – mégis említést tett két fontos körülményről. Kádárt dicsérte, aki
„sikeresen dolgozik az ország újraegyesítésén”, illetve emlékeztetett, hogy „egy fegyverrel
vívott politikai harc kizárólag tragikus következményekhez vezethet.”
Bufalini166 összefoglalása – nehezen cáfolható aktuálpolitikai meglátásain túl – igen
előremutatónak tűnt: „Ennek ellenére ma sem világos, miért került sor Nagy kivégzésére.
(…) feltételezhető, hogy Kádár nem játszott főszerepet Nagy elítélésében.167 Ezért is tartjuk
rossz ürügynek Craxi hozzánk intézett felhívását Nagy rehabilitációjára vonatkozóan. (…)
Craxi és Andreotti jól tudják, hogy egy ilyen kérés – ha az OKP fogalmazná meg – nehéz
helyzetbe hozná Kádárt. (…) Az OKP 1956-ban elfoglalt álláspontja minden kétséget
kizáróan kifogásolható és annak idején széles körű vitára adott teret.”
Az 1986-os év baloldali történészvitáját és a vele párhuzamosan kibontakozó politikai
kampányt a két párt viszonya is megsínylette. Noha az MSZMP KB Külügyi Osztályának
1986. szeptember 23-án készült jelentése a pártközi kapcsolatokat jónak, őszintének,

Az OKP meghatározó tagja, a párt külügyi referense (1915-2001). Elsősorban a Szovjetunióval fönntartott
kapcsolatokkal foglalkozott. 1963-1992 között megszakítás nélkül a Szenátus tagja volt. Sokat tett a Vatikán
és az OKP közeledéséért, ezért előszeretettel „vörös bíborosnak” nevezték. Berlinguerrel szemben Napolitano
álláspontját képviselte, keresve a megegyezést Bettino Craxi OSZP-jével.
167
Natta, Pajetta, Bufalini, Ingrao – a párt „nagy öregjei” – kiálltak Kádár mellett. Az azóta publikált források
más megvilágításba helyezték a magyar főtitkár személyét.
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nyíltnak és barátinak nevezte, kiemelve a rendszeres konzultációkat,168 Szűrös Mátyás a PB
nevében Giorgio Napolitanónak, az OKP KB külügyi osztályvezetőjének írt, december 27én keltezett levelében169 már szót ejtett az OKP számukra elfogadhatatlan magatartásáról is:
„(…) Politikai Bizottságunk miközben örömmel nyugtázta kapcsolataink kedvező
alakulását, felfigyelt néhány olyan jelenségre is, amelyek nem illenek bele a pártjaink közötti
hagyományosan jó, nyílt, őszinte, egymás álláspontjának és érdekeinek tiszteletben tartásán
alapuló együttműködésbe. Ebben a szellemben merült fel a Politikai Bizottságunk ülésén,
hogy az OKP-nak a magyarországi eseményekkel foglalkozó megnyilatkozásaira, lépéseire
az MSZMP-vel való konzultáció nélkül, álláspontunk figyelmen kívül hagyásával került sor,
jóllehet a várható problémákra időben igyekeztünk felhívni olasz elvtársaink figyelmét.
Őszintén megmondjuk, hogy mindez meglepetést váltott ki pártunk vezetői és tagsága
körében.”
A magyar felet különösen rosszul érintették az olasz pártsajtóban, a szocialisták, a
kereszténydemokraták illetve egyes magyar ellenzékiek bevonásával folyó nyílt viták.
„Érthetetlen volt számunkra az is, hogy az OKP hivatalos orgánumai, a l’Unità és a Rinascita
nagy publicitást biztosítottak és biztosítanak az MSZMP-vel és annak politikájával nyíltan
szembenálló személyeknek.170 Politikai Bizottságunk bizonyos aggodalommal értesült arról
is, hogy az OKP-ban, annak különböző szerveiben és olyan intézményekben, mint a Gramsci
Intézet, egyre nagyobb teret nyernek az olyan törekvések, amelyek az ’56-os események
átértékelésére, az azokban szerepet játszott bizonyos politikai körök és személyek
rehabilitására irányulnak. Politikai Bizottságunk véleménye szerint az ilyen jelenségek
megzavarhatják pártjaink hagyományosan jó elvtársi együttműködését, amit a magunk
részéről szeretnénk elkerülni és készek vagyunk az esetleges félreértések mielőbbi
tisztázására. Az MSZMP ennek érdekében kész magas szintű pártküldöttséget küldeni
Olaszországba, hogy a fenti és más időszerű kérdésekről eszmecserét folytathassunk az OKP
vezetőivel”171 – zárta sorait Szűrös.

Tájékoztató az Olasz Kommunista Pártról és kétoldalú kapcsolatainkról. L. M-KS 288. 32.b 1986. 99. 1-4.
Uo. 323-326.
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Az eredeti, később kijavított szövegben még a következő állt: „(…) olyan magyarországi ellenzéki és
ellenséges beállítottságú személyeknek, akik nyíltan fellépnek az MSZMP-vel és annak politikájával
szemben.” L. M-KS 288. 32.b 1986. 99. 326.
171
A végső változatból kimaradt az alábbi bekezdés is: „Furcsának találjuk az OKP több területi szervezete
részéről megfogalmazott azon igényeket is, hogy utcákat nevezzenek el Nagy Imréről és Maléter Pálról, vagy
ismert magyarországi ellenzékieket hívjanak meg rendezvényeikre.” L. M-KS 288. 32.b 1987. 96. 260-261.
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Szűrös elmarasztaló levelének is szerepe lehetett abban, hogy Kádár interjú- és
cikkgyűjteménynek régóta tervezett olasz kiadását172 Napolitano a következő szavakkal
mutatta be a Római Magyar Akadémián 1987. március 3-án: „(…) egy párt és egy ország
útjáról beszélek, de hozzáteszem, hogy ez elválaszthatatlan Kádár Jánosnak az akkori drámai
körülmények között és az azt követő harminc év során betöltött szerepétől. A kiindulópont
az volt, amit maga Kádár még a közelmúltban is az 1956-os ősz »nemzeti tragédiájának«
nevezett. Tény, hogy az elmúlt hónapokban ezekről az eseményekről Olaszországban
széleskörű vita bontakozott ki. Éles vita, amiben bizony mi is kifejtettünk a magyar párt által
nem osztott történeti-politikai értékeléséket, mindez azonban semmiképpen sem
homályosíthatja el a Magyarországon e hosszú időszak folyamán véghezvitt újjáépítés és
megújulás iránti tiszteletünket, még akkor is, ha ez kisebb-nagyobb nehézségek közepette
zajlott le.”
Napolitano a sztálinizmus üldözöttjének nevezte Kádárt, aki felülemelkedve az ’56-os
tragédián, sok más sorstárával együtt egy új, „reformokat és konszenzust” ígérő rendszer
kiépítésébe kezdett, egyszersmind belátta, hogy „nincs visszaút a világháború után
létrehozott [sztálinista] rezsimhez.”173
A rövid expozé a Rómában tartózkodó, Aczél György vezette pártküldöttség174 tetszését is
elnyerte: „beszédének tartalma félreérthetetlenül utalta arra, hogy a magyar kérdésben Craxi
által kiprovokált vitájában az OKP nagyra értékeli a magyar belső fejlődést, ebben Kádár
János kiemelkedő szerepét.”175
Hiba lenne puszta véletlennek minősíteni, hogy éppen Aczél vezette az 1986-os év súlyos
nézeteltéréseinek tisztázására kiküldött MSZMP-delegációt. Tudvalevő, hogy az OKP
vezetői egységesen Kádár bizalmasaként kezelték, aki mindenkinél többet tett Lukács
György és sok más elfogadott – támogatott, esetleg tűrt – baloldali magyar értelmiségi

Vö. Kádár János: Ungheria ieri e oggi: intervista e scritti scelti del segretario del POSU. Roma, Editori
Riuniti, 1987. (A könyv bemutatója alkalmából Aczél mintegy kétperces interjút adott a RAI állami tvcsatornának, melyben Kádárról beszélt. L. M-KS 288. 32.b 1987. 96. 312.)
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Uo. 284-286.
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A pártküldöttség 1987. március 2-4. között tartózkodott Rómában, és tagja volt még Horváth Tamás illetve
Illés Tibor, a KB Agitprop Osztályának alosztályvezetője. Az OKP-val folytatott konzultációra az MSZMP
kezdeményezésére került sor. Tárgyaltak – mások mellett – Nattával, Pajettával, Bufalinivel, Chiarantéval és
Aldo Tortorellával is. L. M-KS 288. 32.b 1987. 96. 306.
175
Uo. 312.
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műveinek olaszországi kiadásáért. Római útja az OKP felé nyújtott békejobbként
értelmezhető.176
A kétnapos eszmecsere bár mindvégig baráti légkörben zajlott, az 1976-ban már tapasztalt,
ellentmondásos magyarázkodásba sodorta az olasz felet. Napolitano pl. kijelentette, hogy
„az OKP nem adta fel és ma sem adja fel Togliatti értékelését 177 az 1956-os magyarországi
eseményekről, mivel ez történelmietlen követelés [elsősorban az OSZP részéről].” Natta egy
külön, Aczéllal való négyszemközti találkozásán a pártját ért durva támadásra hivatkozott,
mely „budapesti látogatásakor még nem volt előrelátható.” Úgy vélte, hogy alapjaiban
megvédték Togliatti álláspontját, igaz a Nagy Imréről alkotott ítéletét helytelenítették. A
továbbiakban pedig Aczélék belátására bízta a bonyolult olasz belpolitikai helyzet szülte
nyilatkozatokat: „Ezzel egyidejűleg az OKP főtitkára önkritikusan, szabadkozva emlegette
a vita idején tanúsított magatartásuk egyes elemeit és kérte az MSZMP megértését.”
Napolitano is elismerte, hogy az évforduló kapcsán kibontakozó, „hideg fejjel kieszelt” vitát
rájuk kényszerítették, így a kierőszakolt párbeszéd „az OKP-t valójában készületlenül érte,
ezért születtek részükről időnként egymástól eltérő nézetek, vélemények.” 178 Az
elmondottakhoz személyes véleményként fűzte a kétoldalú párbeszéd hiányát: „(…) az
MSZMP talán segíthette volna az OKP fellépését a vitában”, amennyiben Budapestre küld
valakit, hogy tájékoztassa a magyar vezetőket a kibontakozó kampányról, az OKP
álláspontjáról és taktikájáról.
Túllépve a magyar forradalom kényelmetlen problémáján a Vezetőség tagjai közösen
tettek hitet az ’56-ot követő három évtized eredményei, lényegében a kádárizmus mellett.179

Aczél 1985-ban elveszítette a KB titkári pozíciót, de a PB tagja és Kádár szövetségese maradt.
Az OKP nevében nyilatkozók – mint láttuk – a volt főtitkár személyének komolyabb bírálata nélkül, de
lényegében vissza vonták Togliatti ’56-ról alkotott ítéletét. Vö. Natta, Pajetta és Bufalini írásai, interjúi.
178
Az MSZMP is felismerte, hogy az OKP ’56-ról vallott nézete megváltozásában nagy szerepe volt az OSZPnek: „Évek óta tapasztalható, hogy az olasz kommunisták Magyarországot a többi szocialista országnál
kedvezőbben ítélik meg. Negatív fejlemény viszont, hogy az Olasz Kommunista Párt vezetői – az Olasz
Szocialista Párt és személyesen Craxi nyomása alatt – megkezdték a magyarországi ellenforradalomra
vonatkozó korábbi álláspontjuk teljes átértékelését.” L. M-KS 288. 32.b 1989. 62. 3. (Az 1986. december 23án kelt dokumentum címe: „Az olasz belpolitikai helyzet”)
179
Napolitano: „(…) az OKP Magyarország Kádár elvtárs nevével fémjelzett harminc éves pozitív fejlődésnek
megítélésében szilárd. (…) az OKP Vezetősége (…) teljes mértékben szolidáris az MSZMP-vel. (…) Pártunk
[az MSZMP] politikájára tisztelettel és nagyrabecsüléssel tekintenek. Gorbacsov politikájában, a szovjet
megújulási folyamatok irányában az MSZMP harmincéves tevékenységének igazolását is látják. „(…) mindig
is kifejezték elismerésüket, szolidaritásukat Magyarország 1956-ot követő, nemzetközi jelentőségű
fejlődéséről, és azt, hogy semmiféle pártorgánumban nem érte támadás Kádár elvtárs személyét.” Natta: „a
vitában igyekeztek az MSZMP érdekeit figyelembe venni. Ezért nagy hangsúlyt tettek az 1956 utáni fejlődés
eredményeire.” Pajetta és Napolitano: „(…) Kádár elvtársat mind Magyarország, mind a nemzetközi
munkásmozgalom tekintetében nagyformátumú, kiemelkedő politikai személyiségnek tartják.” Vezetőség:
176
177
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Mindössze Napolitano tett utalást Nagy Imre vonatkozásában egyes tisztázatlan kérdésekre
– „vannak ott sötét fejezetek, s nem kevés a szovjet vezetés oldalán” –, de rögtön meg is
toldotta azzal, hogy „az OKP nem hajt előre egy ilyen vitát.” Rubbi az OKP Külügyi
Osztálya nevében a vita lezárására tett javaslatot, egyúttal figyelmeztetett annak állandó
belpolitikai vetületére: „(…) egy választás során a magyar dossziét újból elővehetik.”
Aczél a Gramsci Intézet – Napolitano komolytalan állítása szerint „az OKP-tól független
intézmény” – szervezésében találkozott a párthoz köthető baloldali történészek, újságírók
közül azokkal, akik (pl. Argentieri180, Guerra és Scarponi181) a megelőző évben az ’56-os
forradalommal kapcsolatban jelentették meg legfrissebb kutatásaikat.
Az olasz kutatók ’56 vizsgálatának aktuális perspektíváiról tartottak rövid beszámolót.
Egyrészt nagyobb figyelmet kívántak szentelni az SZKP akkori irányvonala elemzésének, a
szovjet politika változásának, s ennek függvényében az október 30-i pártnyilatkozat és a
november 4-i bevonulás között feszülő ellentmondást „a régi sémákon túllépve” kívánták
bemutatni. Másrészt arra voltak kíváncsiak, hogy a magyar események „mennyiben
lassították le a XX. kongresszus eszméinek terjedését?” E virágnyelven megfogalmazott
kutatási célok igazából a hruscsovi desztalinizáció szavahihetőségét, a szovjet külpolitika
alapos, tabuktól mentes analízisét és végső soron az ’56-os felkelés átértékelését vetítették
elő, szakítva az OKP „nagy generációjának” történeti értelmezésével és mindvégig
tapintatos szóhasználatával. Utóbbit már az is egyértelművé tette, hogy a beszélgetés alatt
következetesen kerülték az „ellenforradalom” kifejezés használatát.182
A kádárizmus értékelésében legmegengedőbb Guerra szerint a sztálinista rendszer „’56-ot
követően már nem volt restaurálható”, s egészen 1958 nyaráig Kádár képviselte a Rákosi
ellen fellázadt tömeg harcának folytonosságát.” Burkoltan, de elmarasztalták az MSZMP-t,
amiért nem működött együtt a munkástanácsokkal, „a társadalmi önmozgás és programadás”
autentikus szervezeteivel. Feltehetően az OKP politikájának hatására nagyobb hangsúlyt

„Méltatták Kádár János elvtárs munkásságát, és szóltak arról a tekintélyről, amelyet az olasz kommunisták és
más politikai tényezők körében kivívott.” L. M-KS 288. 32.b 1987. 96. 308-309. ill. 312.
180
Argentierit, aki – szemben az OKP politikájával – egyes írásaiban Kádár személyét is bírálta, nem sokkal
később (ideiglenesen) elbocsátották a Gramsci Intézetből. Pályafutása mégsem tört meg, s mára az olasz
baloldal történelmének nemzetközileg elismert kutatójává vált.
181
Alberto Scarponi (1934-) irodalomtörténész-filozófus. A Critica Marxista és a Rinascita volt
főszerkesztője. 1986-ban interjúkötetet készített Aczéllal, ami azonban nem jelenhetett meg se Rómában, se
Budapesten.
182
M-KS 288. 32.b 1987. 96. 310. (Aczélt meglepte sajátos történészi látásmódjuk, ugyanis az 1953/56 közötti
éveket a Rákosi elleni küzdelem időszakának, a sztálinizmussal való szakítás nyitányának tekintették.)
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kívántak fektetni az 1956 utáni fejlődés dinamikájára, próbálva megérteni a magyar stabilitás
tartópilléreit.183 Utóbbiak közül az egyik legerősebbnek a válságból való gyors kilábalás
képességét, a méltán híres, „aki nincs ellenünk, az velünk van” idézettel fémjelzett
társadalmi stratégia kihirdetését tartották. A kortárs eseményeket érintő vizsgálódásaikban
pedig a gorbacsovi reformprogram magyar pártra gyakorolt hatásának elemzését
részesítették előnyben.
Reagálva az elhangzottakra, Aczél ismertette az MSZMP hivatalos álláspontját az ’56-os
eseményekről, egyúttal finoman jelezte az idézett publikációkkal kapcsolatos fenntartásait;
mindenekelőtt a felhasznált írott források kritikátlan átvételét és a megszólaltatott szemtanúk
– számára idegen – elkötelezettségét kifogásolta: „az olasz elvtársak információi esetenként
egyoldalúak és nem kellően árnyaltak.” Annak érdekében, hogy következtetéseiket az akkor
elfogadott, állami nézetek felé közelítse, segítséget ajánlott az olasz kutatóknak a téma
alaposabb megismeréséhez, persze a neki kedves formában: „hasznosnak tartanánk, ha
érdeklődésük a magyar ellenzéki források és személyek mellett a magyar marxista munkákra
és történészekre is irányulna. Mindenképpen méltányosnak tartanánk, ha Heller, Márkus
[István], Hegedüs mellett a magyar marxisták érveit is meghallgatnák, tudományos
elemzéseit is megismernék, s mi több, megvitatnák az Intézetben.”184 Aczél felajánlásával
egyenértékű gesztusként Napolitano, a „pontatlanságok kiszűrése érdekében” egy
történészvita lehetőségét vetette fel, valamint fórumot kínált az MSZMP számára az olasz
pártsajtóban és az OKP-hez közelálló kutatóközpontokban.185
Jóllehet a Gramsci Intézet munkatársai siettek leszögezni, hogy „a történelmi kutatás
eredményei és a politika nem szükségszerűen esnek egybe”, s Napolitano is igyekezett
elhatárolni a Vezetőségét „»egyes marxista olasz történészek« álláspontjától”, az ’56-os
forradalom újszerű, baloldali vizsgálatának kritikai igénye erősebbnek bizonyult az
egyébként is folyamatosan „puhuló” pártálláspontnál. Az OKP és az MSZMP
múltértelmezési vitája ezzel egy időre lezárult186 – mindkét fél erre tett javaslatot –, a
Ezen szándékuk egybevágott az OKP érdekével: „Az olasz pártvezetők több alkalommal is kifejezésre
juttatták, hogy az OKP [belföldi] pozíciójának megtartása, sőt fejlődése érdekében is kiemelkedően fontosnak
tekintik a magyarországi belső stabilitás megőrzését.” L. M-KS 288. 32.b 1987. 96. 312. (A Gramsci Intézet
természetesen nem volt az OKP-tól független szellemi műhely, viszont a kelet-európai kutatóintézetek
gyakorlatától eltérően a párt jóval ritkábban szabott irányt a tudományos vizsgálódásoknak.)
184
M-KS 288. 32.b 1987. 96. 311.
185
Uo. 308.
186
Az 1987. szeptember 19-20. között Bolognában tartott l’Unità-fesztiválon, a Népszabadság és az MSZMP
delegációját vezető Borbély Gáborral találkozó és tárgyaló OKP-vezetők (Natta, Pajetta, Napolitano, Cossutta
183
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történészi kutatás azonban tovább folytatódott, 1989-et követően már magyar szakemberek
részvételével is. Az 1956-os forradalom nehéz öröksége a kelet-európai rendszerváltásig
teherként nehezedett az olasz-magyar pártkapcsolatokra. A küszöbön álló, nagy horderejű
geopolitikai változásokig hátralévő „gorbacsovi” esztendőkben, pedig egyre nagyobb
figyelmet kapott.

1.7. A kelet-európai rendszerváltás előszele és a felkelés végleges átértékelése
A nyolcvanas évek második felében a valódi alternatívák hiányában megújulni képtelen
OKP több kudarcot is elszenvedett, melyek közül – a párt jövője szempontjából – az 1987es parlamenti választás volt a legmeghatározóbb.187 A megbetegedett Nattát a
„negyvenévesek” generációjának energikus tagja, Achille Occhetto 188 váltotta, míg a volt
főtitkár a pártelnöki székbe került.189 A keleti blokk országainak egyre rosszabbodó
gazdasági helyzete – az olasz kommunisták minden igyekezete ellenére – hatott a párt
befolyására, elsősorban külpolitikai mozgásterének szűkülése, kapcsolatrendszerének
folyamatos leépülése formájában. Ugyanis az általuk oly sokat – joggal vagy túlzottan –
kritizált államok és testvérpártok, a szovjet ernyő alatt „létező szocializmus” szorgos építői,
lassan megszűntek hivatkozási alapnak lenni a nyugat-kelet típusú összevetések akár pozitív,
akár negatív vonatkozásában. Mindezt tetézte a gorbacsovi reformok lendületét követni
képtelen Szovjetunió megroppanása, diplomáciai pozíciónak naiv feladása, majd a
birodalom ellenőrizetlen összeomlása és felbomlása, ami – mint az várható volt – magával
rántotta Moszkva nyugati érdekszférájának állampártjait, és az azok vezette teljes
társadalmi-politikai berendezkedéseket is. Kelet-Európa szűk két év leforgása alatt megszűnt
az OKP „birtoka”, „hazai pályája” lenni. Egyszersmind bebizonyosodott, hogy a

illetve Piero Fassino) elégedetten szóltak a polémia lezárásáról. „Az olasz elvtársak utólag is igen hasznosnak
értékelték az 1956-os ellenforradalom [ez Kótai Géza kifejezése] 30. évfordulójának olaszországi eseményei
kapcsán pártjaink között tartott megbeszélést, mivel az a vita lezárására, az egymás iránti bizalom és megértés
megerősítésére vezetett.” L. M-KS 288. 32.b 1987. 96. 432-434.
187
Az OKP az 1983-as eredményekhez képest összességében mintegy egymillió szavazatot veszítve, a voksok
kb. 25%-át kapta. Ezzel együtt még mindig az olasz belpolitika második legerősebb formációjának számított,
az OSZP-nél kétszer nagyobb támogatottsággal. Nem számítva az 1989-es (egyébként újabb szűk egymilliós
szavazatvesztéssel járó) európai parlamenti választásokat, az 1987-es volt a párt utolsó nagy megmérettetése a
hazai porondon.
188
Az OKP történetének utolsó főtitkára (1988–1991). A bolognai kongresszuson az ő javaslatára alakult át a
párt, elhagyva a kommunista nevet és a marxista ideológiát.
189
Nem Natta (1988/89-ben) volt az OKP első elnöke. Longo – Berlinguer főtitkárrá választása után – 1972 és
1980 között már viselte ezt a tisztséget.
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Szovjetunió – s annak legalább méréskelten sikeres szövetségesei, pl. a Magyar
Népköztársaság – nélkül egyetlen nyugat-európai kapitalista, pluralista demokráciában sem
létezhet erős kommunista párt.190
A kelet-európai rendszerváltás tehát újabb válaszút elé állította a súlyos identitásválságba
került OKP-t: felülvizsgálja saját múltját és az eurokommunizmus szociáldemokrata
értékeinek bázisán egy új politikai szervezetet hoz létre – utat nyitva akár az OSZP irányába
is –, vagy az esetleges eljelentéktelenedést is kockáztatva, hűséges marad az 1987-ig többékevésbé következetesen megvédett elvi fundamentumaihoz.191 Az 1988 tavaszán Occhetto
vezetésével hatalomra került reformerek – elsősorban Gorbacsov szimpatikus, ám kitűzött
céljait tekintve irreális – törekvéseiből erőt merítve láttak hozzá a párt irányvonalának
fokozatos, egyúttal markáns felülbírálatához, a sokáig tartott ideológiai „harcálláspontok”
látványos feladásához. Ennek eklatáns példája az ’56-os forradalom – igaz, nem akkor
kezdődő! – teljes átértékelése, illetve ezzel szoros összefüggésben és a következő
sorrendben:

Togliatti

véleményének

megtagadása,

Nagy Imre

rehabilitációjának

maradéktalan támogatása, valamint Kádár személyének és életműve örökségének egyre
erősödő bírálata.192
Egy nappal az MSZMP 1988-as országos értekezlete és az új főtitkár, Grósz Károly
megválasztása után, május 23-án a l’Unità-ban Adriano Guerra emlékezett meg Kádár János
életútjáról – „Elsőként számolta fel a sztálinizmust”193 címmel. A hosszú és alapos cikk
méltatta a magyar leader több mint három évtizedes hatalmának eredményeit, de számba
Ez egyben az atlantista (amerikai) diplomácia újabb történelmi sikerét jelentette, hiszen a kapitalizmus
kelet-európai restaurációját követően a legnagyobb nyugati KP is végérvényesen átalakult. Miként az új
társadalmi, politikai és tulajdonviszonyokat elfogadó MSZP-t, úgy az OKP utódpártját is kezdetben megtűrték,
majd adott hatalmi helyzetben, pillanatnyi és távlati érdekeiknek megfelelően hathatósan támogatták.
191
Az OKP nehézségeiről, az új megoldások szükségességéről már Natta is szót ejtett 1986-os budapesti
látogatása alkalmával: „Az OKP az utóbbi években alapvetően megőrizte a pozícióit. Natta elvtárs azonban
nem büszke erre, inkább aggodalommal tölti el, hogy meddig kerülhető még el a visszaesés. A tőkés offenzíva
súlya az OKP-ra is ránehezedik, de a megoldás keresése nem egyedül az olasz párt feladata. Moszkvai útja
során Gorbacsov elvtársnak is felvetette, hogy a kommunista pártokban történelmi-ideológiai-politikai
önvizsgálatra lenne szükség annak feltárásához, hogy miért alakult ki ez a válságos helyzet. Nyilvánvalóan
régi keletű, de újabb okai is vannak, hogy Nyugat-Európában e pártok nem tudtak valós politikai erővé válni.”
L. M-KS 288. 32.b 1986. 99. 300. (Natta az OKP-val kapcsolatban arra gondolhatott, hogy a párt nem tudott
kormányerővé válni.)
192
Az MSZMP KB Nemzetközi Pártkapcsolatok Osztályának 1989 márciusi jelentése szerint: „(…) az OKPn belüli megújulás jele a múlttal való nyílt szembenézés (Togliatti szerepe, a sztálinizmus kihatása az OKPra).” L. M-KS 288. 32.b 1989. 62. 46.
193
Guerra, Adriano: János Kádár lascia dopo 32 anni. È stato il primo a cancellare lo stalinismo. In: l’Unità.
1986. május 23. (A cikk érdekessége, hogy a l’Unità történetében először használta a „forradalom” kifejezést
az ’56-os magyar események kapcsán.)
190
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vette pályafutásának „fehér foltjai”-t is. Guerra összességében tapintatos írása ékes
bizonyítéka volt az OKP ’56-ról alkotott – az évek hosszú során formálódó – véleménye
gyökeres átgondolásának, ami értelemszerűen nem zárkózott el Kádár alakjának kritikai
vizsgálatától sem, mindenekelőtt Nagy Imre és a forradalom összefüggéseiben. Guerra
emlékeztetett: „noha a szovjet csapatok leverték a népi felkelést, az már elsöpörte a Rákosidiktatúrát, így az október előtti állapotokhoz való visszatérés lehetetlen volt. Ez ugyanakkor
nem könnyítette meg a helyzet konszolidálását, ám – s ez elsősorban Kádár érdeme volt – a
forradalom elfojtása és a későbbi véres megtorlás nem tette zárjelbe október 23.
reformkommunista elveit, a létező szocializmust megújítani szándékozó törekvéseit.”
Történészi értékelésében Kádár legitimációjának egyik tartópilléreként az 1952 decembere
és 1954 júliusa között elszenvedett bebörtönzését, majd perének későbbi felülbírálását
nevezte meg. Szabadulása után Nagy Imréhez közeledett, de „csak 1955 októberében194 lett
újra a párt egyik titkára, míg a rákövetkező évben már Nagy Imre kormányának egyik fontos
miniszterévé vált. Szilárd és eltökélt támogatja volt a kabinet legvitatottabb, egyben
legfontosabb döntéseinek.” Guerra az utóbbiak közé sorolta a Moszkvával megkötni
tervezett kétoldalú egyezményt a Varsói Szerződésből való kilépéséről, a szovjet csapatok
kivonásáról és az ország semlegességének helyreállításáról. Állításai alátámasztására idézte
Kádár október 30-án elmondott, a kormány támogatására felhívó, a vonatkozó
pártálláspontot ismertető rádióbeszédét. Ehhez képest Kádár drasztikus fordulatot téve,
november első napjaiban mégis Moszkva mellé át, amit Guerra így kommentált: „1956.
november elseje volt, mindössze három nappal később, november 4-én a szovjetunióbeli
Ungvárról a magyarországi Szolnokra ment, hogy a »forradalmi munkás-paraszt kormány«
vezetője legyen. (…) E ponton véget nem érő találgatásokba és magyarázatokba botlunk.
Ma kellő bizonyossággal csak annyit mondhatunk, hogy az akkori főszereplők
tanúvallomásainak egész sora és a témai kutatóinak számos, azóta közzétett eredménye
nyomán az akkori napok tisztázatlan kérdéseiből egyre több nyer magyarázatot.”
A szerző foglalkozott az ’56-os forradalmi események nemzetközi hátterével is, rávilágítva
Titónak Kádár kiválasztásában játszott megkerülhetetlen szerepére:195 „Tudjuk például – s
ez fontos, hiszen segít fényt deríteni Kádár későbbi viselkedésének néhány aspektusára –,
hogy a szovjetek kezdeti elképzeléseiben más (a korábban diplomáciai vonalon dolgozó,
egyértelműen Moszkva-barát Münnich) szerepelt a felállítandó új, a Nagy Imre-kormány
Az információ téves. Kádár már 1954 októberében az MDP XIII. kerületi Bizottsága, majd 1955.
szeptemberében a Pest Megyei Bizottság első titkára lett.
195
A témához bővebben: Juhász 2007: 259-265.
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helyére lépő kabinet fejeként. Kádárt Tito javasolta Hruscsovnak (…) híres találkozójuk
alkalmával Brioni szigetén. (…) Hruscsovnak feltétlenül szüksége volt a jugoszlávok
támogatására (…), így történhetett meg, hogy Kádár, aki nem volt, s nem is lehetett – mint
mondták Rákosi gyűlölt ellenfeleként – a szovjetek bizalmi embere, az »ellenforradalom«
felszámolása utáni Magyarország vezetésére kiválasztott jelöltté vált.”
Guerra elemzésében nagy hangsúlyt fektetett Kádár múltjának ellentmondásaira, vitatott
döntéseire is, ezzel párhuzamosan viszont igyekezett lehetséges és pragmatikus érveket
sorakoztatni a kádári fordulatok mellé, mintegy „barátilag” segítve azok megértését: „De
mégis, milyen feltételekkel fogadta el, hogy Ungvárról Szolnokra jöjjön? Erre a választ csak
Kádártól kaphatnánk meg. (…) Kádár választása, mellyel a szovjetek mellé állt,
természetesen továbbra is vitatott és kemény kritikák tárgya. (…) Nem szabad azonban
elfelejtenünk, hogy azon a november elsején biztos forrásból, Münnichtől – aki akkor még a
szovjetek elsőszámú vezető-jelöltje volt – tudta meg: (…) Moszkva mindenképp fegyverrel
fog beavatkozni. A megoldási alternatívák ezzel elvesztek, csak a végleges döntések
maradtak. Mindezt figyelembe véve talán lehetséges a Kádár választása mögött álló
egynémely indok felismerése. (…)
Guerra szerint mégsem a forradalom tragikus sorsának alakításában játszott ambivalens
szerepét feszítette legtöbb a feloldatlan ellentét: „(…) a legsötétebb és legtragikusabb nap
két évvel később jött el, amikor Moszkvában – ahogy ezt ma már számos visszaemlékezésből
tudjuk – döntést hoztak az addig nyitott és bizonytalan kimenetelű ügy lezárásáról.
Figyelmen kívül hagyva a magyar érveket, döntés született Nagy és »cinkostársai« mielőbbi
perbe fogásáról és elítéléséről. Az ügy ismert, és megnehezíti Hruscsov portréjának
felvázolását, aki a XX. kongresszus mellett a magyarországi intervencióról, vagy éppen a
veszélyes és őrjöngő dühkitöréseiről volt ismert.”

A cikk szerzője nem egy helyen

leszögezte, hogy Kádár választása, mellyel elítélte volt kormánytag társait, több
szempontból is elfogadhatatlan, ám bírálatát kiegészítette a következőkkel: „meglepő, de
szépen lassan (szinte) mindenki, még azok is, akik azokban a régi napokban súlyosan
elítélően nyilatkoztak róla, végül belátták, hogy (…) semmiképpen sem lehet »áruló«-nak
tekinteni. Mindez azért történhetett így, mert az elmúlt harminc év magyarországi
fejleményei alapján – dacára az előttünk álló ’56-ról szóló vitának és Nagy Imre máig meg
nem történt rehabilitációja elhallgathatatlan kívánalmának – azért dolgozott, hogy
begyógyítsa a régi sebeket.”
Kádár életművének megítélése – szemben a fenti kritikákkal – szinte teljesen pozitív
kicsengésű volt. Guerra olyan kommunista vezetőként jellemezte, aki fáradhatatlanul
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dolgozott „a hatalom és a társadalom között tátongó üresség progresszív tartalommal való
kitöltésén.” Kis lépésekkel előrehaladva – a szovjet típusú szocializmusban élő országok
addigi gyakorlatától teljesen eltérő módon – teret adott a társadalmi önmegvalósításnak is,
noha „hazája alkotmánya még a többi kelet-európai országéhoz képest is elmaradott.”
Kitartván az ország és a családok anyagi helyzetét jelentősen javító gazdaságpolitika mellett,
képes volt folyamatosan emelni az életszínvonalat, még Brezsnyev évei, a szovjetek újabb
beavatkozásai (1968, Csehszlovákia illetve 1970 és 1980, Lengyelország) idején is. Ezen
válságos időszakban Kádár egyre visszafogottabb és óvatosabb kezdeményezések útján, „a
róla zengett dicshimnuszok nélkül”, helyezte sikerrel új alapokra a problémás szovjetmagyar kapcsolatokat; „Magyarország így már jó ideje keleti blokk legnyitottabbja a más
országokkal való széleskörű együttműködés terén.” Utóbbi állításának bizonyítására a szerző
a GATT-hoz és a Nemzetközi Valutaalaphoz történt csatlakozást, valamint az Európai
Gazdasági Közösséggel – „minden más szocialista országnál korábban” – kötött
megállapodást hozta fel példaként. A nemzetközi környezetről – melyben a kádári
reformokat elhelyezni és értékelni lehet – megállapította: „a brezsnyevi Szovjetunió magába
zárkózott, majd Andropov idején feladta a Genfben kezdett leszerelési tárgyalásokat. Kádár
diplomáciai közvetítése így jelentősen hozzájárult a kelet-nyugat közti párbeszéd
fenntartásához.”
A cikk zárása szólt a Magyarország, s benne az MSZMP előtt álló feladatokról, egyben előre
is vetítette a következő évek – Kádár személyét érintő – történészi-publicisztikai feltárások
elsődleges csapásirányát: „Ma az óvatos lépések politikája már nem elég. A gazdasági válság
és a demokrácia kiterjesztését követelő tömegek együttes nyomás alatt más megoldásokra
van szükség. Ahhoz hogy megkíséreljük belátni az életút »kötelező haladási irányát«, Kádár
személyének egyes vonatkozásait is alaposabban meg kell vizsgálnunk. Nehéz helyzetben
vagyunk, hisz’ versenyt futunk az idővel, de a munka már elkezdődött. A tény, hogy nem a
semmiből indultunk kétségkívül Kádár érdeme is.”
A l’Unità június 14-én kommentár nélkül leközölte Nagy Erzsébet, Gyenes Judit (Maléter
özvegye), Halda Alíz (Gimes Miklós özvegye), Szilágyi Ella (Szilágyi József özvegye),
Haraszti Mária (Losonczy Géza özvegye), Vásárhelyi Miklós, Eörsi István és további
harminc személy felhívását („Igazságot Nagy Imrének”196), melyben Nagy és társai
rehabilitálását kérték. Kivégzésük harmincadik évfordulójának előestéjén, június 15-én,

196

“Giustizia per Imre Nagyˮ In: l’Unità. 1988. június 14.
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pedig a Gramsci Intézet kerekasztal-beszélgetést szervezett, ahová a téma jeles, baloldali
kutatóit, újságírókat és az OKP képviselőit hívták el. Utóbbiak nevében Napolitano igen
fontos kijelentést téve, egy mondattal – „nem ismerjük el Togliatti ítéletét” – egészen
átértékelte a párt addig vallott nézeteit. Sőt, szükségesnek nevezte, hogy a magyarországi
politikai változások történelmi vetülete érje el a múlt felülvizsgálatát, s ennek egyenes
következményeként Nagy alakjának beemelését úgy az MSZMP, mint az ország
emlékezetébe, „mivel ez erkölcsi kötelesség.” Kádár személyes érintettségét említve
hozzátette: „(…) életművének sok aspektusát nagyra becsültük, amit most sem vonunk
vissza, midőn lelép a politika színpadáról. Nagy meggyilkolása azonban a legsötétebb
árnyékot veti a személyére.”
Napolitano teljes mértékben támogatta Nagy Imre rehabilitációját, amit a meggyilkolt
kommunista vezetők családtagjai és az események túlélői mellett immár a párt tagjai közül
és értelmiségi bázisában is egyre többen kezdeményeztek. „Egyértelművé kell tenni
álláspontunkat: mi velük vagyunk” – közölte az OKP KB külügyi titkára.
A szocialista sajtó elismerően írt a vitaestről és örömének adott hangot Napolitano
kijelentéseit illetően is. Az OSZP Titkárságának vezetője, Craxi szóvivője, Ugo Intini az
Avanti!-ba írt cikkében mégis elővette a régi kártyát; igaz nem az OKP akkori vezetőit
támadta, hanem a már távozott főtitkár, Natta egyik két évvel korábbi nyilatkozatát – „az
érveket és a sérelmeket nem baltával választjuk el egymástól” – idézte fel, majd gúnyosan
megállapította: „A balta kivételes esetekben nélkülözhetetlen eszközzé válhat.”197
A l’Unità június 15-én egy teljes oldalt szentelt a közelgő évfordulónak, többek között
lehozva Argentieri cikkét („Nagy Imre hallgatása”198), melyben a szerző ismertette a
Vásárhelyi Miklóssal készített, megjelenés előtt álló könyvét.199 A cikk Kádárra igen terhelő
részleteket is közölt, egyebek mellett Nagy letartóztatásában játszott szerepével – „a
menekültek egy Kádár által aláírt menlevéllel hagyták el a [jugoszláv] követség épületét, de

Naplitano su Nagy Imre: „Il PCI non si riconosce nel giudizio di Togliatti sui fatti di Ungheria”. In: l’Unità.
1986. június 16. (Napolitano még ekkor sem beszélt „forradalom”-ról, hanem következetesen „magyarországi
események”-et emlegetett.)
198
Argentieri, Federigo: Il silenzio di Nagy. In: l’Unità. 1988. június 15.
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Argentieri, Federigo: Intervista a Miklós Vásárhelyi: La rivoluzione ungherese, Imre Nagy, la sinistra. Levi,
Roma, 1988. (A könyv előszavát Fejtő Ferenc írta. 1989-ben magyarul is megjelent Debrecenben a Szabad Tér
Kiadó gondozásában.)
197

89

a szovjet katonák letartóztatták, és erőszakkal Romániába szállították őket”200 – valamint a
„megkonstruált” perrel kapcsolatban. Utóbbira a Népszabadság legelső számát hozta fel
példaként, mely „50 fillérbe került és 1956. november 2-án jelent meg, de ma már csak
nagyon nehezen keríthető elő a magyar könyvtárak mélyéről. Ebben a számban volt
olvasható egy szerkesztőségi cikk Kádár egy nappal korábbi, a Rákosi-féle MDP romjain
létrejött MSZMP megalakulását bejelentő rádióbeszédének írásos változata alapján. A párt
ideiglenes irányító bizottsága Kádár, Nagy, Donáth, Losonczy, Kopács[i], Lukács és Szántó;
azaz négy későbbi vádlott részvételével alakult. Őket kivégezték, mert nem voltak hajlandóak
megtagadni tettüket, ellentétben Kádárral.” Argentieri egy friss tanulmányra hivatkozva a
kivégzettek számát legalább 340-360 főre tette; 60 százalékuk munkás, míg közel
kétharmaduk 35 évnél fiatalabb volt.
Argentieri rövid interjút is közölt Vásárhelyivel, aminek néhány részlete idézésre érdemes:
„Kérdés: Ha Kádár határozottan a megtorlás minimalizálása törekedett volna, így kerülve el
pl. az Önök perét vagy csökkentve legalább a büntetéseket, változott volna valami?
Vásárhelyi: Talán én vagyok a legkevésbé alkalmas ennek a megválaszolására, mert abban
az időben börtönben ültem, teljesen elzárva a külvilágtól. Semmit nem tudtam az ügyet
körülölelő nemzetközi játszmákról, ahogy érdemleges információk sem jutottak el hozzám.
Abban azonban biztos vagyok, hogy minden a szovjet vezetés kezében volt. Ennek ellenére
Kádár 1958-ra már fontos személlyé vált, aki befolyásolhatta volna a dolgok menetét.
K: [A forradalom áldozatai] Mit jelentenek a baloldal, a nemzetközi szocialista,
demokratikus és munkásmozgalom számára?
V: Amikor a mozgalomnak, mindenekelőtt a kommunista ágnak lesz elég ereje egy komoly
és tudományos önkritikához, amit nem a pillanatnyi taktika igényei szabnak meg, hanem
valóban történelmi igényű lesz, akkor az elvtársaimat, mint a kommunista és a szocialista
eszme elkerülhetetlen reformjának előfutárait fogják elismerni, akik a szabad és
demokratikus szocializmus mártírjai voltak. Az európai baloldal tragédiája és
gyengeségének tünete, hogy az elmúlt harminc évben nem ismerte fel ezt a politikai-erkölcsi
kötelességet.”201

Argentieri megjegyezte, hogy a snagovi fogság idején a Román Kommunista Párt képviselői folyamatosan
a Kádár vezette „forradalmi munkás-paraszt kormány” elismerésére próbálták rávenni Nagyékat
„szabadságukért és magas beosztásokért cserébe, de senki nem engedett.”
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“E lui non chiese la graziaˮ In: l’Unità. 1988. június 15.
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A l’Unità ugyanezen száma közölte Eörsi István írását Angyal Istvánról,202 akit 1958
decemberében végeztek ki. Angyal Eörsinek írt megható búcsúlevelét („Légy szíves,
felejtsetek el!”203), Argentieri fordításában, szintén lehozták.
A Nagy Imre-per vádlottjai kivégzésének harmincadik évfordulóján, 1988. június 16-án a
párizsi Père Lachaise temetőben felavatták a forradalom miniszterelnökének jelképes
nyughelyét, amiről természetesen a l’Unità is beszámolt („A Nagynak emelt párizsi
sírmelék”204). Az eseményen – az illusztris magyar résztvevőkön, így Nagy Erzsébeten,
Vásárhelyi Miklóson és Fejtő Ferencen – kívül az OKP, „az egyetlen kommunista párt, mely
kritikai alapon vizsgálta felül ’56-tal kapcsolatos álláspontját” is képviseltette magát Piero
Fassino205 személyében, aki rózsacsokrot helyezett el a síremléken. Fassino Nagyot
kommunistának, nagy magyarnak, „a szabadság, a demokrácia és a nemzeti függetlenség”
harcosának nevezte, aki egy „szörnyűséges eljárás” áldozatául esett, személye pedig
elválaszthatatlanul összekapcsolódott egy tragikus, ám az egyetemes emancipáció
szempontjából megkerülhetetlen eseménnyel. A néhai miniszterelnök örökségét így
értékelte: „A kommunisták és a szocialisták számára ma is különlegesen időszerű az a
kísérlet, melynek főszereplője volt, s ami egy pluralizmuson nyugvó szocialista társadalom
felépítését tűzte ki célul, miközben engedte, hogy a nép minden rétege, csoportosulása
szabadon fejezhesse ki a véleményét. Mindemellett betemette a hatalom és a tömegek közti
árkokat, valamint ügyelt a nemzeti függetlenség értékeire is.” Fassino egyúttal emlékeztetett
Nagy útmutatásának gyakorlati hozadékára, azaz a „létező szocializmus” megjavításának
korlátaira, „amit a prágai tavasz keserű tapasztalata csak megerősített, így elvei ma is a
szovjet típusú rendszerek demokratizálásának alapját jelentik.” Az OKP általa tolmácsolt
üzenete pedig új – ám nagyon rövid – fejezetet nyitott a pártkapcsolatok történetében:
Eörsi István: Storia di Angyal da Auschwitz alle barricate. In: l’Unità. 1988. június 15. (Eörsit a lap így
mutatta be: „költő és dramaturg, Lukács György tanítványa”)
203
Angyal István: “Per favore dimenticatemi!ˮ – firmato István. (ford. Argentieri, F.) In: l’Unità. 1988. június
15.
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Marsilli, Gianni: Una tomba per Nagy a Parigi. In: l’Unità. 1988. június 17. (A lap beszámolt a budapesti
tüntetésekről is, melyeken Nagy Imre rehabilitálását követelték. Az OSZP-hez közel álló történész, Giuseppe
Tamburrano sürgette, hogy az OKP vegye fel a kapcsolatot magyar testvérpártjával Nagy rehabilitációjának
ügyében. Kollégája, Paolo Spriano erre válaszul kijelentette: az OKP már túl van az önbírálaton és új
álláspontját ismertette az MSZMP-vel. „Most a szocialistákon a sor, hogy elmondják, mit gondolnak a párt
fejlődéséről, a megtett lépések fontosságáról” – tette hozzá. Vö. Marsilli, Gianni: PCI a socialisti europei a
Parigi. “Imre Nagy era uno dei nostri”. In: l’Unità. 1988. június 17.)
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1991 között a párt Nemzeti Titkárságának tagja. Ő vezette a Baloldali Demokrata Párt csatlakozását a
Szocialista Internacionáléhoz.
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„Komoly reményekkel üdvözöljük az utóbbi hetekben Budapestről hozzánk eljutó,
változásra utaló jeleket. Bízunk benne, ahogy a jelen igazságot tesz a múlt felett, úgy
erősödik meg a magyar vezetők szándéka politikájuk további megújításában. Nem marad
más számunkra, mint kifejezni bizakodásunkat, hogy hamarosan Budapesten is hasonló
tiszteletadásra kerülhet sor. Mi, az OKP tagjai minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ez
a nap minél korábban eljöjjön.”
A párizsi ceremónián az OSZP is megjelent. A párt nevében Claudio Martelli emlékezett
meg Nagyról, akit Dubček és a kelet-európai országok függetlenségi mozgalmainak nagy
előfutáraként emlegetett. „Egy volt közülünk” – zárta méltatását, ami mind hosszúságában,
mind megállapításai súlyában elmaradt Fassino beszéde mögött.
A per akkor még két életben lévő túlélője egyikeként, Vásárhelyi röviden felidézte
személyes kálváriáját, a „bizonyítékok nélküli” koncepciós tárgyalást, börtönbüntetését, az
érintett családok Romániába való deportálását, a budapesti magánzárkát és a ’60-as évek
amnesztiáját. Pár, igaz annál fontosabb mondatot szólt egykori elvtársáról: „Nagy
visszautasította, hogy kegyelmet kérjen (…) sorsát a nép kezébe helyezte.”
A l’Unità június 18-án közölte Chiaromonte Grósz Károllyal206 készített interjúját. Ebben
az MSZMP új főtitkára a Nagy Imre megítélésével kapcsolatos kérdésre a következő választ
adta: „Természetesen Nagy Imre személyét és politikusi pályáját illetően további történészi
vizsgálatok szükségesek, amiket nagy türelemmel és figyelemmel kell elvégezni. A
jogászoknak azt kell eldönteniük, hogy a rá kiszabott halálbüntetés arányban állt-e tettei
súlyával vagy sem. Talán az eltelt harminc év elegendő, hogy nagyobb objektivitással ítéljük
meg életútját és egyes cselekedeteit. Azt is gondolom, hogy a személyét érintő elemzés nem
szolgálhat politikai célokat, csakis a történelmi igazságosságot.”
Szintén a l’Unità adott hírt – 1988. július 29-i kiadásában – Grósz Károly egyesült
államokbeli látogatásáról. A magyar miniszterelnök ekkor ígéretet tett, hogy Nagy Imre és
Maléter Pál leszármazottai megkapják a kivégzettek földi hamvait, hozzátéve: a
kormánydöntés elsősorban emberi gesztus és nem jelent rehabilitációt. A lap tudósítója
megjegyezte:

„[’56

két

emblematikus

alakját]

hivatalosan

még

mindig

»ellenforradalmárok«-nak nevezik Magyarországon.”

Grószt főtitkárrá választásakor a lap „a pártbürokrácia tipikus emberének” nevezte, aki „tud gyors
döntéseket hozni”. Vö. Barioli, Arturo: Chi è Károly Grósz? In: l’Unità. 1988. május 23.
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Alig fél évvel később gyökeres fordulat állt be az ’56-os forradalom hivatalos
magyarországi megítélésében is. Kihasználva Grósz távollétét, Pozsgay Imre államminiszter
1989. január 28-án a Magyar Rádió „168 óra” című adásában a korábban végig
„ellenforradalom”-ként emlegetett októberi eseményeket népfelkelésnek, bővebben „egy
oligarchisztikus és a nemzetet is megalázó uralmi forma elleni felkelésnek” nevezte,
megnyitva ezzel az utat Nagy Imre és társai rehabilitációja előtt. Utóbbit már, a l’Unità-nak
ekkor interjút („Nagy rehabilitálása? Az ajtó nyitva áll”207) adó Vásárhelyi is valószínűnek
vélte.
A magyar fél számára is egyértelművé téve a testvérpárt válságát, tétova útkeresését, az
MSZMP KB Nemzetközi Pártkapcsolatok Osztályának 1989 márciusában, az OKP XVIII.
kongresszusa208 előtt készült tájékoztató jelentése első helyen említi az olasz kommunisták
fokozatos visszaszorulását: „még mindig Nyugat-Európa legnagyobb taglétszámmal és
befolyással rendelkező pártja, ám az elmúlt évtized során több érzékeny veszteséget
szenvedett. (…) Az OKP térvesztése a politikai belharcok és a pártközi vetélkedésen kívül
az olasz társadalom gyors és alapvető átrétegződésének is a következménye.”209 A
dokumentum szól a Vezetőségben végbemenő generációváltásról és ennek gyakorlati
következményeiről is: „A párt (…) gyorsuló megújulása (…) elsősorban Achille
Occhettónak (…) az OKP dinamikus új főtitkárának köszönhető, valamint a párt
apparátusában nagy aktivitással, egyelőre még a második vonalban tevékenykedő, fiatalabb
vezető gárdának. A párt »nagy öregjei« – Pajetta, Napolitano, Boffa, Bufalini, Ingrao és
sokan mások – jelen vannak, nagy tisztelet övezi őket, mind a párton belül, mind a politikai
ellenfelek részéről, azonban tevékenységük a párt mindennapi életében egyre szűkül. Ez a
természetes folyamat látszólag elfogadott mind a régi, mind a felnövekvő vezetők által. A
lehetőleg zökkenőmentes átmenet elsősorban taktikai érdekeket szolgál, mivel a »nagy
öregek« neve még ma is jelentős rokonszenvet ébreszt, s nem csupán a kommunista

Argentieri, Federigo: Riabilitare Nagy? La strada è aperta. In: l’Unità. 1989. február 15.
A kongresszust 1989. március 18-22. között tartották Rómában.
209
Az OKP visszaeséséről már az 1986-os Kádár-Natta találkozón szó esett: „Natta elvtárs rámutatott, hogy a
fejlett tőkés világban jobboldali, konzervatív offenzíva bontakozott ki, amely nem korlátozódik a neoliberális
gazdaságpolitikára, hanem egyebek között kulturális és ideológiai téren is megfigyelhető. A kommunisták és
más baloldali erők, köztük a szociáldemokraták, valamint a szakszervezetek súlyos csapásokat szenvednek el.
Megállapította, hogy a kommunista pártok nyugaton mély válságban vannak, veszítettek vonzerejükből.
Tudomásul kell venni azt a tényt, hogy a dolgozók többségét ma más erők képviselik. A kommunisták előtt
most nem egyszerűen az a feladat áll, hogy kivédjék ezt a támadást, hanem a mai viszonyoknak megfelelően
feltárják a társadalmi haladás új útjait.” L. M-KS 288. 32.b 1986. 99. 299.
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szavazók körében.” Occhetto új stratégiájának kapcsán pedig megjegyezi: „a múltbéli valós
értékek megőrzése mellett szükség van a párton belüli reformra, amely során az OKP is meg
kíván szabadulni a még »szekrénybe zárt csontvázaktól«, a sztálinizmus idáig ható
»örökségétől«”.210
Az olasz párt XVIII. kongresszusa egy füst alatt szentesítette a régóta hangoztatott
ideológiai korszakváltást és az országos szervezet strukturális átalakítását. Ennek
szellemében a korábban 215 fős KB-t nyílt szavazással 300 tagúra bővítették, azzal az
indokkal, hogy „a nők és a fiatalabb nemzedék is hangsúlyosabb szerepet kapjon.” A régi
KB-ból 161 fő tagságát újították meg, miközben 139 új tagot emeltek be a testületbe. Jól
mutatta a párt erőltetett ütemű fiatalítását a KB átlagéletkora, ami 45 évre esett. A párt
átalakításának nem minden részletével egyetértő „nagy öregek” végleg partvonalra
szorultak. Pajetta a KB-tól függetlenített – valójában súlytalan – Központi Ellenőrző
Bizottság vezetője lett. Az új összetételű KB első ülésén mindössze két ellenszavazattal
megerősítette Occhettót főtitkári székében, Natta pedig a párt elnöke maradhatott.211
A római kongresszusra utazó MSZMP-delegációt Pozsgay Imre vezette212, aki tárgyalt a
Vezetőség több tagjával, így Occhettóval, Pajettával, Napolitanóval és Boffával.
Olaszországi tartózkodása idején Pozsgayt magánkihallgatáson fogadta II. János Pál pápa,
de találkozott a kereszténydemokraták több prominensével és az OSZP-főtitkárával,
Craxival is. Nyilatkozott az olasz állami televíziónak, több interjút adott illetve előadást
tartott a Gramsci Intézetben.
A magyar államminiszter – ’56-tal kapcsolatos kijelentései miatt – igen népszerű volt az
OKP új generációjának körében. Az Occhettóval való megbeszélésén azonban nem került
szóba a magyar forradalom megítélése,213 sokkal inkább az olasz kommunisták keleti
testvérpárti kapcsolatairól esett szó. A főtitkár szavaival élve: „Romániában a válság ellenére
teljes mozdulatlanság uralkodik, Csehszlovákiában pedig a Prágai Tavasz sebe vár
M-KS 288. 32.b 1989. 62. 44-48. (A jelentés – némileg árnyalva a zökkenőmentes generációváltásról és az
ideológiai önbírálatról sugalltakat – hozzáteszi: „Natta főtitkár könyvet jelentet meg a párt múltjáról, vezetőiről
és személyes találkozóiról. Ez a publikáció feltehetően több zavart, mint tisztázást fog majd eredményezni.” A
tervezett könyv végül egy interjúkötet formájában öltött testet, ami 1989-ben meg is jelent. Vö. I tre tempi del
presente. Intervista di Alceste Santini. Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1989.)
211
M-KS 288. 32.b 1989. 62. 53.
212
Uo. 49-59. (A delegáció tagja volt Tabajdi Csaba és Pólyi Csaba is.)
213
A vonatkozó – egyébként részletes – jelentés nem tesz róla említést, és más dokumentumokban sincs
nyoma.
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gyógyításra.”214 Dubčeket hívták ugyan a kongresszusra, de a csehszlovák vezetés nem járult
hozzá a kiutazásához.
Az OKP vezetői felajánlották Pozsgaynak, hogy „hazájukban és külföldön egyaránt
közreműködnek az előremutató magyar útkeresés megismertetésében, a minél kedvezőbb
nemzetközi háttér biztosításában.” Napolitano jelezte: még az év első felében szeretnének
magas – akár főtitkári – szintű delegációt küldeni Budapestre „az együttműködés
kiszélesítése és konkretizálása érdekében.”215
A magyar ’56 csak az OSZP főtitkárával folytatott egyeztetésen került elő. Craxi számos
példát idézve nyomatékosan hangsúlyozta – egyben odaszúrva az OKP-nak –, hogy „egy
párt törekvéseinek és programjának megfogalmazásához elengedhetetlen a történelemmel, a
mozgalom saját múltjával való őszinte szembenézés.” Az OSZP ezért is üdvözölte, hogy az
MSZMP az 1956-os eseményeket átértékelte és népfelkelésnek nevezte. „Ez a magyar párt
megújulásának, önmeghatározásának fontos és időszerű lépése” – vélte Craxi, aki szerint
„ezáltal az MSZMP elkerülte, hogy esetleg külföldről kapjon jelzéseket a felülvizsgálás
szükségességére216, és más magyarországi politikai erőkhöz, továbbá az intenzív szovjet
gondolkodáshoz képest nem kerül lépéshátrányba.”217
Római látogatása során Pozsgay interjút adott a l’Unità-nak, amit – talán nem véletlenül –
pont a lap április 4-i száma közölt „Egy reformer vallomásai”218 címmel. A riportot
Argentieri készítette, s ebben Pozsgay tájékoztatást adott az ország pillanatnyi állapotáról
valamint az MSZMP-ben belüli hatalmi harcokról is. Meglátása szerint az előző év májusa
Az MSZMP KB Nemzetközi Pártkapcsolatok Osztályának jelentése ennél sokkal világosabban fogalmaz:
„Az OKP az 1968-as prágai tavaszt követő események miatt megszakította a kapcsolatait a CSKP-val, és a
szocialista országokban kibontakozó reformfolyamatok fényében sürgeti 1968 újraértékelését és Dubček
rehabilitálását. A CSKP nem kapott meghívást az OKP kongresszusára sem. (…) A lengyelországi helyzet
alapján nézetkülönbségek vannak az OKP és a LEMP között, mert az OKP szerint határozottabb fellépéseket
kell tenni a pluralista szocializmus kibontakoztatására, amelybe beleértik a szakszervezeti pluralizmust is. (…)
Az OKP elítéli az emberi jogok romániai megsértését és nincs érdemi kapcsolata az RKP-val.” L. M-KS 288.
32.b 1989. 62. 75-76. (Ismét kiderült – amit persze korábban is tudni lehetett –, hogy az OKP a kelet-európai
testvérpártok közül az SZKP mellett csak az MSZMP-vel tartott fent konstruktív párbeszédet.)
215
M-KS 288. 32.b 1989. 62. 54. (Az OKP számára belpolitikai okokból fontos volt, hogy Occhetto budapesti
látogatására még az EP választások előtt, 1989 április-májusában kerüljön sor. A látogatás egyfelől segítette
volna az új Vezetőség külföldi elismertségét, másfelől saját választóiknak demonstrálta a párt folyamatos
diplomáciai befolyását az átalakuló Kelet-Európában.)
216
Vö. Craxi 1986-os, az Avanti!-ban publikált cikkeivel. (Egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a Craxi vezette
OSZP-nek sosem volt bátorsága közvetlenül az MSZMP-n számon kérni ’56 örökségét, így a forradalom ügyét
pusztán belpolitikai céllal „képviselte”.)
217
M-KS 288. 32.b 1989. 62. 56.
218
Argentieri, Federigo: Le confessioni di un riformatore. In: l’Unità. 1989. április 4. (Pozsgay Grószt és
Németh Miklós miniszterelnököt az MSZMP centrumához sorolta.)
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óta az őt is soraiban tudó reformszárny láthatóan megerősödött, s képes volt integrálni a
különböző politikai erőket. Ennek kapcsán idézve a cikkből: „Az alternatív [politikai]
formációk csak őt [a reformszárnyat] fogadják el tárgyalópartnerként.” Pozsgay pártbéli
ellenfeleiről szólva a lapnak kifejtette: „Amennyiben a dolgok továbbra is ez irányba
változnak, az a konzervatív-fundamentalista szárny politikai megsemmisüléséhez fog
vezetni. Előttük két út áll: el kell majd hagyniuk a pártot, vagy teljesen eljelentéktelenednek,
mivel semmilyen társadalmi bázisuk nincsen. Utolsó fellépésük az ’56-os új állásfoglalások
felülbírálatára tett kísérlet volt, mely – mint tudjuk – kudarcot vallott.”
Nagy Imre és társainak budapesti ünnepélyes újratemetésén, 1989. június 16-án Occhetto,
Fassino, Iginio Ariemma219 és Argentieri képviselték az OKP-t.220 Occhetto levelet írt a
hozzátartozóknak, kárhozatva „a magyar forradalmat eltipró szovjet beavatkozás”-t.
Az OKP részvételével és nyilatkozataival végérvényessé vált az egykori vonalas pártítélet
elvetése, az események átértékelése. Togliatti ’56 kapcsán – bő három évtizeddel korábban
– még „kényszerű szükségességről” beszélt; 1986-ban Natta már „igazságtalan és
embertelen tett”-nek nevezte Nagy Imre kivégzését, Occhetto pedig Budapesten kijelentette:
„Togliatti hibázott. Véleményünk ellentétes azzal, amit akkor mondtunk. A forradalom
demokratikus és népi volt, Nagy pedig nem volt »ellenforradalmár«.” Az új főtitkár
felidézte, milyennek látta fiatal kommunistaként az OKP akkori magatartását: „A párt
milánói ifjúsági szervezetének egyetemi titkára voltam, és levelet írtam a l’Unità-nak,
amelyben elutasítottam a Vezetőség álláspontját. A levelet nem közölték. A párton belül
megoszlottak a vélemények, éppen egy antisztálinista harc dúlt. Más kommunista pártokból
– pl. a franciából – biztosan kizártak volna, az OKP története azonban [az övékétől] eltérő
irányt vett, én pedig a főtitkára lettem.” Hozzátette: „Nagy utódai vagyunk. (…) és
bátorságunkról adtunk tanúbizonyságot, amikor az olaszországi választások előtt teljesen
megváltoztattuk korábbi véleményünket. Nem tudhatjuk, hogyan viszonyulnak majd hozzánk
korábbi szavazóink. Viszont abban is biztos vagyok, hogy a döntő többség mellettünk áll.”221
1987 és 1993 között az OKP, majd a Baloldali Demokrata Párt sajtófőnöke és szóvivője volt. Más lapok
mellett a l’Unità, a Rinascita és a Critica Marxista munkatársa.
220
A ceremónián, a két egykori MDP-tag kommunista vezető, Vásárhelyi és Hegedüs az OKP delegációja
mellett állt. Gimes Miklós özvegye – a l’Unità szerint – a következőt mondta Occhettónak: „Éveken át csak
egy kommunista pártban bíztam, az OKP-ban.”
221
Az olaszországi európai parlamenti választásokat 1989. június 18-án tartották. Occhetto várakozásai
tévesnek bizonyultak. Az OKP az 1984-es EP választásokhoz képest 2 milliónál is több szavazatot,
összességében pedig öt helyet veszített. A kommunistákat végig támadó OSZP viszont erősödött: a szocialisták
egymillió új szavazatot, és két új helyet szereztek. (Az OKP 27,5%-ot, míg az OSZP 14,8%-ot ért el. )
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A „létező szocializmus” jövőjét illetően már sokkal pesszimistábban vélekedett:
„Demokrácia, reformok, szocializmus és szabadság a keleti országoknak! A kínai drámai
fejlemények hatására minden, a szocialista országok megreformálhatóságába vetett
reményünket elveszítettük. Azért jöttünk ide, mert hiszünk egy pluralista, erőszakmentes
átalakulásban. Ha végül mégsem így lenne, azt mélységesen elítélnénk. Bízunk benne, hogy
mindenhol győznek az újító, reformer erők.”222A Népszabadság kérdésére, hogy a
szocializmus és a demokrácia közül melyiket tartja fontosabbnak, az utóbbit nevezte meg:
„ugyanis demokrácia nélkül nincs igazi szocializmus.”
Jól mutatta az OKP új orientációját a párt Kádár János búcsúztatásához való hozzáállása.
Míg alig egy hónappal korábban főtitkári szinten képviseltették magukat Nagy Imre és társai
újratemetésén, addig az MSZMP vezetőjének ravatala mellett „csak” Giancarlo Pajetta állt.
Ő – az OKP „nagy generációja” nevében – azonban maga vállalta, hogy az MSZMP vezetése
és a külföldi küldöttségek július 14-i találkozóján Jegor Ligacsov, az SZKP PB tagja mellett
röviden méltatja Kádár életútját és munkásságát.223
Az egyaránt mélyreható változásokat megélő OKP és MSZMP, noha különböző politikai
környezetben tevékenykedtek, mégis szinte megegyező problémákkal találták szembe
magukat, ami a Nemzetközi Pártkapcsolatok Osztályának elemzéséből is kitűnik: „a két párt
sok szempontból hasonló gondokkal küzd (a múltbeli hibák, torzulások tisztázása, a
platform-szabadság megteremtése, generációs váltás, a kor politikai, gazdasági, társadalmi
követelményeihez való program-igazodás – pl. környezetvédelem, egységes Európa stb. – a
csökkenő tagság bizalmának megőrzése). (…) számos fontos pártközi találkozásokra került
sor az utóbbi időszakban, amelyek lehetőséget biztosítottak az együttműködés hagyományos
programjainak a megvalósítására, illetve több új területre (pl. mezőgazdaság) való
kiterjesztésére, ezek államközi kapcsolatainkat is jól szolgálták. (…) így állandó volt a két
pártban zajló átalakítási folyamatról való kölcsönös tájékoztatás.” A referátum ugyanakkor
jelezte, hogy az OKP – az MSZMP-hez hasonlóan – nem teljesen egységes a múltban vallott
elvek és érték elhagyásának kérdésében: „Az OKP vezetése és a párt tagsága is figyelemmel
kíséri – többségében rokonszenvezve – a magyar politikai fejlődést, vannak azonban jelei
Sappino, Marco: Occhetto - »Siamo eredi di Nagy«. In: l’Unità. 1989. június 17.
Az utolsó magyarországi útjára készülő Pajetta kérése volt, hogy a temetést követő néhány napra
Magyarországon maradhasson és július 17-18-án a következő „elvtársakkal” találkozhasson: Pozsgay, Nyers,
Grósz, Horn, Aczél, Huszár István és Benke Valéria. Idézve Kótai Gézát: „Javasoljuk, hogy Nyers Rezső és
Grósz Károly elvtárs rövid udvariassági látogatáson fogadja Pajetta elvtársat.” L. M-KS 288. 32.b 1989. 62.
330.
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annak is, hogy az eléggé erős konzervatív szárny mind a vezetésben, mind a tagság körében
zavarban van az események átértékelésével.” 224
A „konzervatív szárny”-hoz tartozó Pajetta225 nem sokkal Kádár temetését követően adott
interjút a l’Unità-nak, ami július 21-én jelent meg – „Magyarország, mely Kádárral együtt
távozik”226 címmel, s ebben az OKP egykori – a kádári Magyarországgal mindvégig
rokonszenvező – „külügyminisztere” sok fontos megállapítást tett. Elmondásából az olasz
párt másféle, immár archívumba zárt, „alternatív” történelmi olvasata sejlett fel. Az
alábbiakban a legfontosabb részeket idézzük:
„Kérdés: (…) Kádár élete utolsó napjait a múlt iszonyatos felelősségnek súlya alatt töltötte.
Viszont az előző héten az »öreg« – ahogy nevezték – előtt a nép váratlanul fejet hajtott.
Pajetta: Nekem, akinél az »öreg« egy évvel fiatalabb volt, nehéz elfogadni a kifejezést, ami
(…) sokak szemében egy jogos elismerés volt, és nem a hamis nosztalgiáról vagy arról a
vitáról szólt, miszerint az »öreg«-nek tíz évvel ezelőtt kellett volna lemondania, ahelyett,
hogy fáradtan, élete alkonyán távozzon a hatalomból.
K: Mikor ismerte meg Kádár Jánost?
P: Először Budapesten találkoztam vele a párt [MKP] felszabadulást követő első
kongresszusán. Rákosi egyik munkatársa úgy jellemezte nekem, mint a Budapesti Területi
Bizottság fiatal titkárát, akit a Politikai Bizottságba választottak. Életrajza szerint korábban
az illegális mozgalom munkás tagja volt, aki tanulni akart, és tanult is a párttól és a pártért
egyaránt. Aztán jöttek Rákosi uralmának tragikus évei, azoké a Moszkvából visszatért
magyaroké, akikről úgy tűnt mintha maguk is szovjetekké váltak volna, és akik a
Kominternben vagy a Szovjetunió különböző – egyébként erősen befolyásolt –
szervezeteiben elvégzett munka alapján azt hitték, hogy mindenről egyedül dönthetnek. Így
Rajk életéről is, aki a spanyol polgárháború hőse volt, és Kádár kálváriájáról.
K: Később mégis Kádárra maradt, hogy »normalizálja« az ’56-os felkelés utáni állapotokat.
P: Ahogy sosem hívtam »ellenforradalom«-nak azt, ami 1956-ban Magyarországon történt,
úgy most sem érzem, hogy nemzeti forradalomnak kéne neveznem azt a problémát, amit –
úgy hiszem – egyelőre se a politikusok, se a történészek nem tudtak megoldani. De
megismétlem: soha nem használtam az »ellenforradalom« kifejezést.
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Pajetta végig ellenezte Occhetto szándékát, hogy az OKP nevét és marxista hagyományát feladva
szociáldemokrata párttá váljon. Az utódpárt megalakulását már nem érte meg.
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K: Számomra úgy tűnik, mintha nem értene egyet azzal a Kádárról kialakult nézettel,
miszerint ő a Szovjetunió megbízásából történt »normalizálás« puszta végrehajtója volt.
P: Emlékszem az MSZMP első kongresszusára, az ’56-os események után. Noha szovjet
nyomás alatt működtek – ami Kádárnak sok gyötrelmet okozott – nagyra értékeltem az
egység, vagy legalábbis a magyarok együttélése érdekében kinyilvánított akaratukat, ami
hozzájárulhatott a nemzeti érzelmek, akár büszkeség megmaradáshoz, s a fejlődéshez, hisz
ezzel hagyták maguk mögött a gazdag földbirtokosok és a hárommillió koldus országát.
K: Úgy véli, Kádár – az akkori körülmények között – a nemzeti autonómiát próbálta
megvédeni?
P: Azt mondhatom: Kádár emlékének része, hogy 1964-ben, Hruscsov bukása után
hazatérve Moszkvából, rögtön megerősítette a XX. kongresszus elveit; még akkor is, ha
később engednie kellett Brezsnyevnek. Saját fülemmel hallottam, ahogy a magyar
kommunistáknak mondták: »Amint Moszkvában esni kezd, ti otthon már nyitjátok is az
esernyőtöket«. Persze másik anekdotával is élhetek. Egy későbbi kongresszus alkalmával
Kádár azt találta mondani: mi többé már nem vagyunk olyanok, mint az egyszeri plébános,
aki, mikor megkérdezték tőle, hogy mit tesz a párt a következő évben, azt felelte: »ebben az
évben Az SZKP rövid története című könyv 85. oldalán vagyunk, jövőre a 86.-on leszünk.«
Amikor utoljára Budapesten jártam, hallottam, hogy a »kompromisszumok emberé«-nek
nevezték. (…) Nem hiszem, hogy a magyar kommunisták a mostani helyzetben
elfeledkeznének erről a kompromisszumkészségről.”
Az OKP utolsó főtitkári szintű látogatására Budapesten 1989. október 15-16. között került
sor. Occhetto Napolitano – aki továbbra is a Vezetőség tagja maradt – kíséretében érkezett,
hogy az új OKP nevében tárgyaljon az október 9-én létrejött MSZP meghatározó
politikusaival,

így

Pozsgayval,

Nyers

Rezső

pártelnökkel

és

Horn

Gyula

külügyminiszterrel.227 A múltbéli konstruktív párbeszéd és a hagyományosan baráti viszony
képletes elismeréseként az OKP volt az első nyugati párt, melyet az MSZMP történelmi
XIV. kongresszusa után Magyarországra hívtak. 228
Nyers és Occhetto hosszú beszélgetésük során felidézték a nagyszabású 1977-es moszkvai
ünnepségeket, ahol az októberi forradalomról megemlékezve Berlinguer „a demokrácia
egyetemes értékéről” beszélt a teljesen meglepődött közönségnek. „Ma ez a demokrácia227

M-KS 288. 32.b 1989. 62. 341.
AZ MSZMP átalakulásának folyamatában megelőzte az OKP-t, hiszen (nagyobbik fele) annál másfél évvel
korábban vált szociáldemokrata párttá.
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felfogás jellemzi az egész MSZP-t” – állapította meg Occhetto. Nyers hálájának adott
hangot, amiért a régi-új testvérpárt delegációja részt vett Nagy Imre újratemetésén, és kellő
tiszteletadással búcsúzott a forradalom vezetőjétől. Az olasz főtitkár szerint kötelességük
volt „a régmúlt elhibázott ítéletének kijavítása”, és azért jöttek Magyarországra, hogy
támogassák a reformfolyamatot.229
Occhetto

és

Napolitano

látogatása

az

MSZP-vel

való

politikai

kapcsolatok

monopóliumának megszerzéséről is szólt. A magyarországi – s tágabb értelemben a keleteurópai – baloldali „politikai piac” újrafelosztásában az OKP versenyt futott az OSZP-vel,
amely a Szocialista Internacionáléba való bejutás elősegítésnek ígéretével próbálta
megnyerni magának az MSZMP nagyobbik utódpártját.230 Ennek azonban már kevés köze
volt ’56-hoz.

1.8. A történelmi átértékelés következményei
Mint láttuk az OKP 1956-tól – hosszú utat bejárva – a kelet-európai rendszerváltás idejére
eljutott nemcsak a magyar forradalomról alkotott (érték)ítéletének, hanem szinte a teljes
marxista örökségének a feladásáig. A történelmi revízió elsősorban Togliatti személyét és
elveit érintette, de nem kerülte – nem is kerülhette – el az őt követő főtitkárok: Longo,
Berlinguer és Natta életművét sem. A szocializmushoz vezető nemzeti út, az
eurokommunizmus majd a nyolcvanas években ajánlott eurokommunista harmadik út
ígéretét többé már nem akarták valóra váltani. A magyar ’56-tól sokáig megkülönböztetett
prágai tavaszt és a lengyelországi szükségállapotot egyazon eseményláncba illesztették,
mely az új értelmezési keretben a „létező szocializmus” rugalmatlanságának, végső soron
megreformálhatatlanságának szomorú bizonyítékául szolgált. Ezzel alapvetően a szovjet
(szocialista) típusú rendszerek és maga a Szovjetunió felett mondtak ítéletet. Ugyanakkor
negyedszázad távlatából is meglepő az átgondolatlan, katasztrofális következményekkel
járó,231 egyébiránt a múlt átértékelése folyamatának katalizátoraként ható gorbacsovi

Rondolino, Fabrizio: Occhetto nell’Ungheria della svolta. In: l’Unità. 1989. október 17.
Idézve a római nagykövetség jelentését: „Az OKP Külügyi Intézetének vezetője szerint az MSZP-nek
nyújtandó támogatás mértékéről a baloldali pártok között licitálás folyik elsősorban belpolitikai okokból. (…)
Megjegyezte, hogy az MSZP bejutását a Szocialista Internacionáléba az OSZP minden módon támogatni fogja,
egyrészt meggyőződésből, másrészt mert az OKP csatlakozásával Craxi további nyomást tud majd gyakorolni
az OKP-ra, melynek bejutását az OSZP teljes mértékben ellenzi.” L. M-KS 288. 32.b 1989. 62. 343.
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Krausz 1998: 40-52.
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reformok232 szinte kritikátlan támogatása és a belőlük fakadó – mások által részletesen leírt
– veszélyek, esetleges társadalmi-politikai torzulások figyelmen kívül hagyása.233 A
gorbacsovi eufóriában létező OKP megfiatalított Vezetősége egyszerűen nem tudott elég
sokáig egyensúlyozni a múlt részleges átértékelése vagy az azzal való, számukra adott
pillanatban elkerülhetetlennek tűnő, kategorikus szakítás választása között.
Továbbra is kérdés, hogy a szovjet birodalom összedőlése, és a kelet-európai testvérpártok
megszűnése (átalakulása, felaprózódása és majdani eljelentéktelenedése) nélkül, tehát egy
alapjaiban más geopolitikai helyzetben a marxista OKP, kitartva a Gramsci, Togliatti és
Berlinguer nevével fémjelzett pártevolúció irányánál, fennmaradhatott volna-e? A válasz:
feltehetően igen. Ugyanis – paradox módon – a nyugat-európai KP-k válságát nem az
októberi forradalom tartalékainak (miként Berlinguer oly találóan fogalmazott: „felhajtó
erejének”), hanem a Szovjetunió és érdekszférája társadalmi-gazdasági erőforrásainak
kimerülése hozta el, melyek együttes folyományaként megszűnt a kommunista mozgalmat
egykor útjára indító bázis és a „létező szocializmus” gyakorlati műhelye, egyben a nyugati
KP-k mindenkori támasza. Az OKP mindennemű módosító indítványa ellenére, vállaltan
ezen szocialista társadalmi berendezkedés (helyi viszonyokhoz illesztett változatának)
prominens nyugat-európai nagykövete volt, megbízatása viszont a delegáló fél
megszűnésével okafogyottá vált.
Bármilyen furcsa, de az ’56-os forradalom Togliatti-féle értékelése szavazatokat hozott,
hiszen egy, az SZKP-tól független, ám a mozgalommal feltétlenül szolidáris párt képét
mutatta a kommunista értékrendű választóknak. Ezzel szemben a későbbi, mind jobban a
rivális baloldali erők – elsősorban az OSZP – álláspontját tükröző vélemények, történelmi
ítéletek végső soron a párt sorsát meghatározó, és későbbi sikereit, elfogadottságát
megalapozó VIII. kongresszus (rajtuk kívül álló okokból meg nem valósult) célkitűzéseit
tagadták meg.
A Belinguer és Carrillo hirdette eurokommunizmusból nem következett szükségszerűen az
’56-ról korábban vallottak teljes újragondolása. Az OKP a ’70-es években, de még tíz évvel
később is, a tragikus októberi események, a szovjet intervenció elfojtotta nemzeti felkelés

Vö. Zinovjev, Alekszandr: Katasztrojka. ford.: Lugossy Gyula. Pallas, Bp.; 1990.; ill. A peresztrojka vége?
Szovjet füzetek I. (szerk.: Krausz Tamás és Szvák Gyula), Ruszisztikai Intézet, Bp.; 1991.
233
Több neves olasz marxista történész, köztük Moscato is írt ezekről az ellentmondásokról, igaz fájóan későn.
Vö. Moscato, Antonio: Gorbaciov. L’ambiguità della perestrojka. Edizioni Erre Emme, Roma, 1990. (A téma
magyarországi irodalmához: Petrov, Andrej: Privatizálás a Szovjetunióban. Szovjet füztek II., Bp.; 1991.)
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tárgyilagos, előítéletektől és indulatoktól mentes analízisét javasolta, adott esetben a lehető
legmesszebb jutva az SZKP és a magyar vezetés kritikájában.
A múlt teljes átértékelése – melynek jogossága, egyben szükség- és időszerűsége
megosztotta a sorokat – nem történhetett meg az új párt alapítása nélkül. Az OKP és az
MSZMP története e tekintetben is sok hasonlóságot mutat.
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2. Budapest két konzultatív találkozója
2.1. A nemzetközi kommunista mozgalom főbb állomásai 1957 és 1976
között
Az 1956-ot követő időszak többoldalú pártkapcsolataink kiemelkedő jelentőségű
eseményei a kommunista és munkáspártok jellemzően közös nyilatkozattal záruló
nemzetközi értekezletei, úgynevezett nagytanácskozásai234 voltak. Ezek természetesen nem
helyettesíthették a rendszeres eszmecseréket, egyeztetéseket, konzultációkat, hiszen a KP-k
elsősorban ez utóbbiak keretében vitatták meg a mozgalom őket érintő ideológiai kérdéseit,
aktuális, gyakorlati problémáit, és tettek kísérletet a pártközi diskurzus, a szervezeti
együttműködés erősítésére.
A korszak első nagytanácskozását az októberi forradalom negyvenedik évfordulójára
emlékezve, 1957. november 14-16. között tartották Moszkvában, ahol a 64 megjelent
testvérpárt képviselői békekiáltványt fogadtak el, mely a fegyverkezési verseny és az
atomfegyver-kísérletek beszüntetése mellett a nukleáris fegyverek gyártásának és
alkalmazásának betiltására, továbbá a katonai tömbök felszámolására szólította fel a világ
vezető hatalmait és minden országot.235
Három évvel később, az ’56 utáni éra második nagytanácskozásának helyszínéül ismét a
szovjet fővárost választották.236 1960. november 10. és december elseje között 81 párt
részvételével, a Kínai Kommunista Párttal237 folytatott hosszú viták nyomán, végül
egyhangúan fogadták el „A Békéért, a nemzeti függetlenségért, a demokráciáért, a

A pártzsargon több kifejezést is használt a nagytanácskozás szinonimájaként, melyek közül az értekezlet,
illetve a konferencia voltak a leggyakoribbak. Ezek együttes használata értelemzavaró lehet, azonban a
párttörténeti archívumok dokumentumaiból vett idézetekben – tekintettel a szöveghűségre – nem
felcserélhetőek. A kisebb jelentőségű, gyakran előkészítő jelleggel megrendezett multilaterális egyeztetésekre
a találkozó elnevezést alkalmazták, amit magam is követek.
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Az első nagytanácskozást közvetlenül megelőzte a 12 szocialista ország állampártjainak moszkvai
találkozója 1957. november 14-16. között. Itt fogadták el „Az emberiség békéjéért és jövőjéért” című
nyilatkozatot. In. Horváth Jenő (szerk.) 1976: 19-36.
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A második nagytanácskozást a Varsói Szerződés (továbbiakban: VSZ) külügyminisztereinek 1960. június
24-én tartott bukaresti találkozója előzte meg. A választás természetesen nem volt valódi, hiszen az SZKP
lényegében kijelölte annak helyét és idejét.
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szocializmusért” címet viselő kollektív nyilatkozatot.238 Egyben ez volt az utolsó alkalom,
hogy a kínaiak – s hozzájuk hasonlóan az Albán Munkapárt239 – aktívan közreműködjenek
a testvérpárti kapcsolatok ápolásában.
A vizsgált időszak harmadik nagytanácskozására 1969-ben újfent Moszkvában került sor,
de a korábbi gyakorlattól eltérően ezt megelőzte két fontos konzultatív találkozó és egy
összeurópai testvérpárti konferencia. Az első találkozót 1965. március 1-5. között
Moszkvában tartották a keleti blokk és a nyugati világ KP-inak részvételével, azonban
Moszkva és Peking ekkorra kiéleződött konfliktusa eredményeképpen a kínaiak tüntetőleg
távolmaradtak, ahogy a románok sem jöttek el.240 A moszkvai találkozó ugyanakkor
lehetőséget biztosított az amerikai diplomáciával szembeni határozott állásfoglalásra,
mindenekelőtt a vietnami agresszió közös elítélésének formájában. A Külügyi Osztály
hivatalos tájékoztatója szerint: „a találkozó résztvevői konzultációt folytattak az őket
kölcsönösen érdeklő, véleményt cseréltek a nézeteltérések kiküszöbölését és a kommunista
világmozgalom összefogásának megszilárdítását elősegítő utakról.” A résztvevők hitet
tettek az ’57-es és a ’60-as nagytanácskozások kiadott nyilatkozatai, a marxizmusleninizmus, a proletár internacionalizmus és a nemzetközi mozgalom egységének lassan
kiüresedő frázisai mellett. Az ellentétekkel kapcsolatban, különös tekintettel a KKP-ra
kijelentették: „a kommunista mozgalomban észlelhető nézeteltérések lazítják [annak]
összetartását, és ezzel kárt okoznak a felszabadító világmozgalom, a kommunizmus
ügyének. (…) A fennálló nézeteltérések leküzdésének legbiztosabb útja az akcióegység a
célokért vívott harcban.”
A ’65-ös találkozó résztvevői a fenti nehézségek leküzdésének érdekében – később
sikertelennek bizonyuló – kísérletet tettek a pártok viszonyának javítására, az egymás közti
„nyílt és sértő vita” beszüntetésére, ám mindezt csakis a „valamennyi testvérpárt
önállóságának és egyenjogúságénak demokratikus elve” alapján kívánták elérni. A

Horváth Jenő (szerk.) 1976: 31-62.
A továbbiakban: AMP
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A keleti blokk pártjai közül az SZKP mellett részt vett az MSZMP, a CSKP, a NSZEP, a LEMP és a Bolgár
Kommunista Párt (a továbbiakban: BKP). Megjelent az erős szovjet befolyás alatt működő Mongol Népi
Forradalmi Párt (a továbbiakban: MNFP) és a Kubai Szocialista Forradalmi Egységpárt (a továbbiakban:
KSZFE). A nyugati KP-k közöl az olasz, a francia, a finn és a nyugat-német küldött delegációt. Az amerikai
pártot is meghívták. Az MSZMP-t Nemes Dezső és Ilku Pál, az OKP-t Berlinguer, Pajetta, Ugo Pecchioli és
Liugi Pinto, míg az FKP-t Kanapa és Raymond Guyot képviselték. Az SZKP nevében Borisz Ponomarjov,
Mihail Szuszlov, Andrej Kirilenko, Alekszandr Seljepin, Vitalij Tyitov, Pjotr Gyemicsev, Alekszandr Rudakov
és Jurij Andropov fogadta a küldöttségeket. L. M-KS 288. 32. 1968. 139. 1-2.
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konzultatív találkozó kimondott-kimondatlan célja a soron következő nagytanácskozás
szervezeti-ideológiai megalapozása volt, hiszen – az idézett tájékoztató jelentés szavaival
élve – az „jól szolgálhatja a nézeteltérések kiküszöbölését és a kommunista mozgalom
tömörülését (…) ezért egy új nemzetközi értekezlet tevékeny és sokoldalú előkészítése és
alkalmas időben való megtartása (…) teljes mértékben megfelel a kommunista
világmozgalom érdekeinek.”
Az 1965 márciusában Moszkvában megjelent 19 párt képviselői a tervbe vett
nagytanácskozás előkészítésének, a közös platform erősítésének kulcsát egy újabb
konzultatív találkozó összehívásában látták, melynek szervezését magukra osztották, kizárva
ezzel a disszidenseket – mások mellett Ceauşescu RKP-ját is – a soros egyeztetésekből. Eme
döntésük újabb ellentéteket szült, s előre vetítette az eljövendő évek pártközi polémiáit.
Elsősorban a résztvevő nyugati KP-k hatására került bele a moszkvai konzultatív találkozó
zárónyilatkozatába, s vált ezzel a ’68-as budapesti találkozó szervező elvévé, az ’57-es és a
’60-as nagytanácskozásokon megállapított normák, a mozgalom egyfajta „viselkedési
kódex”-ének a hangsúlyozása. Tehát a résztvevő pártok vállalták, hogy nem avatkoznak
egymás ügyeibe.241

2.2. Karlovy Vary-tól Budapestig
A nyugat-európai KP-k 1965. június 1-3. közti brüsszeli értekezletén a „fasizmus
áldozatául esett népek” iránti szolidaritásuk, s ezzel összefüggésben Spanyolország és
Portugália demokratikus átalakulásának nyomatékosított igényén túl az 1956-ban betiltott
Német Kommunista Párt242 legalitásának visszaállításáért is felemelték a szavukat. Az
állandónak tetsző európai biztonságpolitikai válságot a határok sérthetetlenségének
kölcsönös elismerésével, illetve a NATO és a VSZ tagállamainak megnemtámadási
szerződéseivel kívánták orvosolni, mely hosszabb távon a kontinens stabil, katonai tömbök
nélküli rendjének kialakulásához vezetett volna. A kiadott közlemény elítélte az Egyesült
Államok vietnami beavatkozását, s finomabban fogalmazva, de lényegét tekintve

Vö. Közlemény a kommunista és munkáspártok képviselőinek moszkvai konzultatív találkozójáról. In:
Horváth Jenő (szerk.) 1976: 144-146.
242
A továbbiakban: NKP
241
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megismételte a ’65-ös moszkvai találkozó már hivatkozott imperialista-ellenes
zárónyilatkozatának sarokpontjait.243
A nyugati KP-knak világ közvéleményéhez intézett ’65-ös felhívása szolgált az 1966. május
9-11. között Bécsben tartott második értekezletük elvi alapjaként, vizsgálódásaik
kiindulópontjaként. Ekkor határozták el, hogy kezdeményezni fogják az európai
kommunista és munkáspártok konferenciájának összehívását a kontinens békéje és
biztonsága kérdésének megvitatása céljából. Az előkészítés koordinálását és az előzetes
dokumentum-tervezet kidolgozását két testvérpártra bízták: egyet a kapitalista világból,
egyet pedig a keleti blokkból jelöltek ki. A nyugatiak maguk közül az FKP-t választották,
míg a házigazda Osztrák Kommunista Párt vállalta, hogy tájékoztatja a bécsi értekezleten
nem résztvevő – elsődlegesen kelet-európai – testvérpártokat, a tényleges konzultáció
lefolytatására pedig az MSZMP-t kérte fel.244
Az MSZMP PB 1966. június 7-i ülésén határozat született a konferencián való magyar
részvételről, majd a PB egy héttel később keltezett levelében javaslatot tett – az AMP és a
JKSZ kivételével – az európai szocialista országok testvérpártjainak a LEMP felkérésére,
hogy az FKP partnereként szervezze meg a Csehszlovákiába tervezett összeurópai
biztonsági konferencia előkészítését.245 A javaslatot a szocialista országok állampártjai
megvitatták és el is fogadták,246 egyedül a román párt nem adott érdemleges választ.247
Miután megbízatásuk megerősítést nyert, a francia és a lengyel párt hivatalosan is
kezdeményezte a konferencia összehívását, ezzel párhuzamosan pedig 1966 végén, illetve
1967 elején kidolgozták az előzetes dokumentum-tervezetet, majd 1967 januárjában az
annak megvitatására összeülő Szerkesztő Bizottság helyszínéül Varsót, míg időpontjául a
tárgyév februárjának végét javasolták.248
Vö. Az európai tőkés országok kommunista pártjai brüsszeli értekezletének dokumentumai. (Részletek:
közlemény és felhívás.) In: Horváth Jenő (szerk.) 1976: 147-152.
244
A tájékoztatást az MSZMP delegációja Bécsben vette át 1966. május 16. és 17. között.
245
Vö. A LEMP KB levele az európai kommunista és munkáspártokhoz az RKP KB-nak a Karlovy Vary-i
konferenciára vonatkozó levelével kapcsolatban. Varsó, 1967. április 23. L. M-KS 288. 32. 1967. 68. 43-49.
246
M-KS 288. 32. 1968. 139. 7-8. (Az MSZMP IX. kongresszusán résztvevő LEMP-delegáció tárgyalt az
értekezlet Szerkesztő Bizottságának varsói ülésével kapcsolatban. A varsói összejövetelt megelőzően a magyar
párt kétoldalú tárgyalásokat folytatott az SZKP, a CSKP, a JKSZ, a BKP és az RKP Külügyi Osztályával is. )
247
Ezt a LEMP KB rótta fel az RKP KB-nak 1967. április 23-án kelt levelében. Vö. M-KS 288. 32. 1967. 68.
44.
248
A LEMP és az FKP közösen jegyzett tájékoztató levelét – mely tartalmazta a megvitatandó dokumentumtervezetet is – az AMP kivételével minden érintett pártnak megküldték, így a JKSZ-nek is. Az MSZMP PB
február 7-i ülésén fogadta el a tájékoztatót, egyben jelezte részvételét a Szerkesztő Bizottság varsói ülésén,
ahová Nemes Dezsőt és Puja Frigyest delegálta.
243
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Az FKP, sürgetve a kétoldalú megbeszéléseket, már 1966 novemberében levelet küldött a
kapitalista

országokban

tevékenykedő

testvérpártok

vezetőinek.

Az

eszmecserét

elősegítendő, képviselője Oslóba, illetve Stockholmba utazott, hogy ott az észak-európai
kommunista erőkkel való együttműködésről tárgyaljon, ám azok nem adtak minden kétséget
kizáró választ a konferencia előkészítésében való részvételüket illetően.249 A LEMP
küldöttei december folyamán Bukarestben és Belgrádban egyeztettek a küszöbönálló varsói
szerkesztő bizottsági ülés részleteiről, viszont a románok lényegében elutasították azt,250 míg
a jugoszlávok nem foglaltak egyértelműen állást. Eközben 1967 januárjában Longo Tito
meghívására Belgrádba utazott, hogy az összeurópai biztonsági konferencián kívül a régóta
dédelgetett nemzetközi nagytanácskozás részleteiről is tárgyaljon.
A VSZ külügyminiszterei előbb 1967. február 8-10-én a német kérdésben egyeztettek,
majd február 23-27. között szintén a lengyel fővárosban ült össze a Karlovy Varyba tervezett
európai testvérpárti konferencia Szerkesztő Bizottsága, melyben a ’65-ös moszkvai
találkozó 19 pártja képviseltette magát.251 Az itt megvitatott dokumentum-tervezetet252 („Az
európai békéért és biztonságért”) a LEMP és az FKP elküldte a találkozón meg nem jelent
testvérpártoknak, így a svéd és a norvég KP-nak is. A LEMP márciusban juttatta el a
szerkesztés alatt álló hivatalos iratot a román félnek, de az RKP továbbra is mereven
elzárkózott a konferencián való részvételtől.253
Karlovy Vary ügyében az MSZMP telefonon konzultált az SZKP és a CSKP képviselőivel,
míg áprilisban Budapesten fogadta a JKSZ és az RKP küldöttségét. 254 Márciusban a

A Norvég Kommunista Párt levelet írt a LEMP-nek, amelyben visszautasította a Szerkesztő Bizottságban
való részvételt, sőt magát a konferenciát sem támogatta. Indoklása szerint az európai biztonság kérdéséről csak
a nyugati KP-k tanácskozzanak.
250
A LEMP többször is tárgyalt az RKP-val annak részvételéről a Szerkesztő Bizottság munkájában illetve
magán a konferencián. Gomułka előbb 1966. augusztusban Bukarestben, majd októberben Moszkvában
folytatott eredménytelen megbeszéléseket Ceauşescuval. Vö. M-KS 288. 32. 1967. 68. 45.
251
Az MSZMP delegációja Varsóban vitaalapként elfogadta a LEMP és az FKP dokumentum-tervezetét, de
több észrevételt tett annak tartalmát illetően. A PB március 7-i ülésén foglalkozott a Szerkesztő Bizottság
varsói ülésével, egyúttal nyugtázta a kiküldött delegáció jelentését és a Bizottság további teendőkre vonatkozó
javaslatait. A Karlovy Vary-i konferencia előkészítésének ügye előkerült a PB március 21-i ülésén is. Ekkor
már tárgyalási alapként tekintettek a dokumentum-tervezetre, csupán néhány, kisebb módosító javaslattal élve.
252
Vö. Zenon Kliszko felszólalása, 1967. február 23. L. M-KS 288. 32. 1967. 68. 21-31.
253
A varsói román nagykövet 1967 márciusában Karlovy Vary ügyében bukaresti konzultációra hívta
Gomułkát, aki azt „sokirányú kötelezettségei” miatt visszautasította, egyúttal Varsóba invitálta az RKP
küldöttségét. L. uo. 47-48.
254
A jugoszlávokkal április 10-12-én, míg a románokkal közvetlenül ezután, április 13-14-én tárgyaltak.
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jugoszlávok közölték, hogy Belgrádban eszmecserét kívánnak folytatni az OKP és az FKP
mellett a román és a bolgár párttal is, utóbbit a BKP kezdeményezte. A jugoszláv-francia
megbeszélésre áprilisban sort is kerítettek, igaz a jugoszláv főváros helyett Párizsban. Longo
ugyanebben a hónapban Bukarestbe látogatott, majd nem sokkal később az OKP Külügyi
Osztályára hívta a római jugoszláv és román nagyköveteket, hogy meggyőzze pártjaikat a
Karlovy Vary-i értekezleten való részvételükről. Ezzel nagyjából azonos időben egy utolsó
– sajnálatos módon kudarccal végződő – kísérletet téve, Pajetta Stockholmba utazott, hogy
jobb belátásra bírja az északi-európai KP-kat. Végezetül Marchais és Gomułka a NSZEP
VII. kongresszusán Berlinben még egyszer tárgyalt a román féllel, ezúttal is
eredménytelenül.255 A sokáig kivárásra játszó JKSZ látszólag elfogadta ugyan a LEMP
javaslatát, hogy pozícióit erősítve a nyugati és a keleti KP-k dialógusában, megfigyelőként
vegyen részt a csehszlovákiai konferencián, az utolsó pillanatban Titóék mégis a
távolmaradás mellett döntöttek.
Az 1964-től 1967-ig eltelt szűk három esztendőben jelentős változások történtek a
nemzetközi mozgalomban, s ezek többsége az akcióegység helyreállításának irányába
mutatott, végső soron újra időszerűvé téve a régóta tervezett nagytanácskozás összehívását.
A pártok többsége igaz nem egyforma éllel, de elítélte a szovjettel 1960/63-ban szakító kínai
vonalat. Még a KKP-hoz hagyományosan közel állók, így az Észak-Koreai Munkapárt,256 a
Vietnami Dolgozók Pártja257 vagy éppen a Japán Kommunista Párt258 is fokozatosan
„differenciálták”, azaz puhították szovjetellenes politikájukat, noha vezetésükben a
kínaiaktól való erős függés továbbra is megmaradt.
Kelet-Ázsiában, tehát a kínaiak befolyási övezetében az eszkalálódó vietnami háború, míg
Európában Nyugat-Németország katonai helyzete sürgette az amerikai vezetéssel szembeni
határozott, közös fellépést, melynek ideális szervezeti kereteit kizárólag egy demonstratív
nemzetközi értekezlet biztosíthatta. Az utóbbit támogató pártok alapvetően három célt tűztek
maguk elé. Vietnam és az „imperializmus” néven emlegetett amerikai külpolitika
kérdésében egységes álláspontot kívántak kialakítani, melyet nyilatkozat formájában
terveztek tudatni a világgal. Egyúttal – idézve elvi állásfoglalásukat – „hitet tesznek a
Szovjetunió, az SZKP mellett”, valamint fellépnek a szovjetellenes – akár táboron belüli –
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Uo. 49.
A továbbiakban: ÉKMP.
257
A továbbiakban: VDP.
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A továbbiakban: JKP.
256

108

erőkkel, elsősorban Kínával szemben, ily módon „elhatárolják magukat a kínai vonaltól, és
elítélik a kínai vezetők szakadár tevékenységét”, ezzel erősítve Mao Ce-tung és köre
internacionális elszigeteltségét. A pekingi vezetés izolációját eszközként kívánták
felhasználni, hogy „kedvező irányba befolyásolják a Kínában folyó belső harcot.”259
Az MSZMP Külügyi Osztályának a PB számára 1967. január 9-én készített javaslata260 a
nagytanácskozás vagy az annak előkészítését lebonyolító tágabb körű értekezlet esetén
nagyjából 60-65 lehetséges résztvevő párttal számolt, egyúttal említést tett a szervezéssel
kapcsolatos, borítékolható nehézségekről is, első helyen szólva a kínai befolyás alatt működő
és a pekingi vonallal többé-kevésbé rokonszenvező pártok nehezen megjósolható
magatartásáról.261 A jelentés ugyanakkor nem hallgatta el a JKSZ – egyes KP-k általi – teljes
elutasítását,262 illetve a nyugati kommunisták erősödő és jellemzően kiszámíthatatlan
időzítésű, a szocialista országokat érintő kritikai megállapításait sem.263
A szovjet-kínai polémia, az egyes pártok és csoportok közti széthúzás lényegében
lehetetlenné tette egy ’60-as típusú nagytanácskozás elvi és szervezeti kérdéseinek közös
megvitatását,264 így a meghívandó pártok kompromisszumos listájának véglegesítését is.

Mao pártellenzékének erejét a legtöbb KP jelentősen túlbecsülte, ami hibás következtetések egész sorára
vezetett a nemzetközi kommunista mozgalomnak a kínai belpolitikára gyakorolt direkt hatását illetően.
260
M-KS 288. 32. 1967. 68. 9-20. (Javaslat az MSZMP KB Politikai Bizottságának a kommunista és
munkáspártok nagy nemzetközi tanácskozásával kapcsolatos kérdésekről.)
261
„Mao Ce-tung és híveinek veresége a nemzetközi kommunista mozgalomban még nem olyan mértékű, hogy
annak hatásaként az eddig hozzájuk húzó, velük rokonszenvező vagy semleges pártok csatlakozzanak hozzánk.
(…) A nemzetközi kommunista mozgalomban az utóbbi hónapokban mindinkább kirajzolódnak a semleges
tendenciák. Egyes pártok (RKP, JKP) láthatóan arra törekszenek, hogy a semlegesség álláspontjára helyezkedő
pártokból valamiféle külön[álló] csoportosulást hozzanak létre.” L. M-KS 288. 32. 1967. 68. 11-12.
262
„Jugoszlávia kérdésében – Kínán és Albánián kívül – három szocialista ország: Korea, Vietnam és Kuba
hajthatatlan álláspontot foglal el. Ezek az országok Jugoszláviát nem tartják szocialista országnak, a JKSZ-t
pedig nem tartják kommunista pártnak.” L. uo. 12.
Egy esetleges tanácskozás vagy értekezlet szervezésének összefüggésében a jelentés megjegyzi: „A JKSZ
meghívása ellen valószínűleg szót emelne néhány párt, így a vietnami, a koreai, a japán stb.” (…)
„Komplikációk támadhatnak a JKSZ részvétele esetén, mert azt az 1960-as nyilatkozat korrigálásához köti, és
ezen túl sem ért egyet velünk a nemzetközi kommunista mozgalom számos kérdésében.” L. uo. 13. ill. 14.
263
„Nyugat-Európa néhány kommunista pártjában a jobboldali jelenségek megerősödtek.” (…) „A nyugateurópai kommunista pártok egy része kifogásolná, ha fellépnénk a békés út abszolutizálása és a jobboldali
jelenségek ellen. (…) Az OKP vezetői kijelentették, hogy az értekezleten részt vesznek ugyan, de ott negatív
véleményt fejtenek ki.” L. uo. 12. ill. 14.
264
„A tanácskozás céljára és jellegére ez idáig csak általános utalások történtek: »az egység erősítése«, »az új
helyzet elemzésének és megjavításának szükségessége«, »a nemzetközi kommunista mozgalom stratégiájának
és taktikájának kidolgozása«, »az ’57-es és a ’60-as nyilatkozat megerősítése«, »az imperializmus elleni harc
fokozása« stb. Egyes vélemények szerint a vitás kérdéseket nem kellene napirendre tűzni, csak olyanokat,
amelyekben az összes résztvevő pártok várhatóan egyetértenek. Olyan platformot kellene kidolgozni, amelyet
mindenki elfogad. Mások szerint csak az imperializmus elleni harcról, Vietnam megsegítéséről kellene
tárgyalni és határozni stb.” L. uo. 12.
259
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Egy klasszikus értelemben vett nagytanácskozás – a kifejezés következetes használata
ellenére – a kínaiak távolmaradása miatt szóba sem jöhetett. A „kisebb” vagy „szűkebb”
nagytanácskozás pedig – mint láttuk – nagyban a JKSZ és más „távolságtartó” pártok (pl. a
románok vagy az észak-európaiak) közreműködésétől függött.265 Mindezek fényében a
Külügyi Osztály nem tartotta valószínűnek egy nemzetközi értekezlet közeli összehívását,266
illetve kételyeinek adott hangot annak – adott körülmények közti – sikerét illetően.267 Az
MSZMP természetesen továbbra is szorgalmazta a kétoldalú egyeztetéseket mindenekelőtt
a nagy nyugati KP-k268 és a JKSZ269 viszonylatában.
Az idézett javaslat meghatározta a nagytanácskozás szervezésben követendő magyar
stratégia négy alapvetését, melyek a későbbi budapesti konzultatív találkozóra is kihatottak.
Eszerint az ’57-ben és a ’60-ban elfogadott közös nyilatkozatok nem képezhetik vita tárgyát.
A tanácskozás csak az 1960 utáni eseményekkel foglalkozzon, vagyis ne tárgyalja a
desztalinizációs időszakot, a hruscsovi külpolitikát, azaz a szovjet-kínai szakítás közvetlen
előzményét. A nemzetközi értekezletnek a testvérpártok legszélesebb – de nem

„Nem tisztázott a meghívandók köre. A tanácskozásra az összes kommunista és munkáspártot meghívnánke, vagy csak azt a 81 pártot, amely már 1960-ban is részt vett. A kínai, az albán, (…) a holland és még egy-két
párt semmiképpen sem venne részt. A vietnami, a koreai, a román, a jugoszláv, a kubai, a svéd, a norvég, (…)
az angol és a japán párt részvételének kevés a valószínűsége.” L. uo. 13.
266
„Nem tisztázott a tanácskozás időpontja.” (…) „A jelenlegi kilátások alapján azzal kell számolnunk, hogy
a kommunista és munkáspártok nagy nemzetközi tanácskozásának megszervezéséhez másfél-két, esetleg még
több idő szükséges. Ezt az időt a pártok felhasználhatják a tanácskozás minél alaposabb előkészítésére.” L. uo.
ill. 15.
267
„Nem világos mire lehet számítani az értekezleten, s milyen lesz a tanácskozás hatása a nemzetközi
kommunista mozgalomra. Ez igen nagy mértékben az értekezlet céljától és jellegétől, a résztvevő pártoktól
függ. (…) A jelenlegi helyzet alapján az értekezlettől nem lehet várni, hogy kidolgozza a kommunista
mozgalom egységes stratégiáját és taktikáját, hogy tisztázza az elvi kérdéseket. Utóbbiak jelentős részében
még akkor sem várható teljes siker, ha az értekezleten csak a fővonallal egyetértő pártok képviseltetik magukat.
(…) Az értekezlet még inkább demonstrálná a nemzetközi kommunista mozgalomban lévő ellentéteket és
különböző törekvéseket.” L. uo. 13-14.
268
„Pártunk (…) keresse a más nézetet valló pártok képviselőivel is a találkozás lehetőségét, s törekedjen
meggyőzésükre. Keresse az érintkezést a helytelen álláspontot képviselő pártokkal is, s törekedjen velük is a
nyílt, őszinte eszmecserére. Továbbra is hangsúlyozzuk, hogy a nagytanácskozás megtartása szükséges, de
megszervezésével nem kell sietni, feltételeit tovább kell érlelni. A tanácskozás időpontját csak akkor kell
kitűzni, ha már biztosra vehető, hogy azon minden világrész kommunistái megfelelően képviseltetik magukat,
ha a pártok túlnyomó többsége a részvétel mellett határoz, s ha várható, hogy a megtárgyalásra javasolt
kérdésekben nagyjából egységes álláspontot sikerül kialakítani.” L. uo. 15.
269
„Ha a koreai, kubai, vietnami párt a jugoszlávok részvételétől teszi függővé, hogy eljön-e a tanácskozásra,
fejtsük ki a JKSZ-szel kapcsolatos elvi állásfoglalásunkat, de ne foglaljunk kategorikusan állást sem részvétele
mellett, sem ellene. Rugalmas álláspontunk lehetővé teszi, hogy a fenti pártok véleményének változását
figyelembe véve, később döntsük el a meghívást.” L. uo. 17.
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szükségszerűen teljes! – körét kell megszólítania,270 a mindenkori harmadik fél bírálata
nélkül,271 egyszersmind el kell kerülnie a megosztó témákat. Az előkészítő tárgyalások,
pártközi egyeztetések során már napirendre tűzött kérdések megvitatásától azonban nem
lehet eltekinteni. Nyilatkozat vagy felhívás gyanánt pedig csak olyan dokumentumot szabad
elfogadni, amit minden résztvevő párt aláír, s egyben lehetőséget ad a meg nem jelenteknek
a későbbi csatlakozásra.272
A javaslat szerint célszerű, ha a „hatok” – tehát az MSZMP, az SZKP, a CSKP, a LEMP, az
NSZEP és a BKP, kiegészülve a mongol párttal –, „amelyek a nemzetközi kommunista
mozgalom minden kérdésében egyetértenek” közös álláspontot alakítanak ki a
nagytanácskozás előkészítését illetően, összehangolják taktikájukat, és folyamatosan
tájékoztatják egymást a többi KP-val folytatott bilaterális tárgyalásaik fejleményeiről. Ennek
előmozdítására a Külügyi Osztály az érintett pártok nemzetközi kérdésekért felelős PBtagjainak, illetve KB-titkárainak a „legszigorúbb titoktartás mellett”, egy „előre
meghatározott program” alapján történő gyakoribb, informális találkozóit indítványozta,273
melyeket később a szocialista országok pártkapcsolatainak állandó elemeként két-három
éves rendszerességgel tartották meg.
A hosszas egyeztetéseket követően végül 1967. április 24-26. között kerítettek sort az
európai kommunista és munkáspártok egyeztető fórumára, a Karlovy Vary-ban rendezett
konferenciára összesen 24 párt részvételével. Jelentősége mindenekelőtt abban állt, hogy
konzultatív értekezletként első alkalommal ültette egy asztalhoz a legfontosabb nyugati és
keleti KP-kat, ráadásul a tárgyalások a körülményekhez képest mindvégig meglepően
kedvező légkörben zajlottak. Ugyanakkor a hiányzók listája is tekintélyes volt. Nem vett

„(…) a tanácskozáson valamennyi kommunista és munkáspárt részvétele kívánatos volna, ezért a magunk
részéről erre is törekszünk, de megtartása mellett vagyunk akkor is, ha azon nem vesz részt minden párt.” L.
uo.
271
„A tanácskozás ne foglalkozzon az egyes pártok belső helyzetével, arról bírálatot vagy ítéletet ne mondjon.
A KKP politikájával csak elvileg, annak nemzetközi vonatkozásait kiemelve foglalkozzon, elhatárolva magát
tőle. Foglalkozni kell elvileg a nemzetközi kommunista lévő jobboldali jelenségekkel is, de a pártok
megnevezése nélkül, hogy elkerüljük a viszony kiélezését.” L. uo. 16.
272
A javaslat – mint a fentiekből is kitűnt – támogatta a KKP-val való párbeszédet: „[indokolt] újabb és újabb
javaslatok megtétele a kínai és az albán vezetőknek, esetleg más pártoknak a kapcsolatok javítására és a
közeledés elősegítésére.” L. uo. 18.
273
Uo. 17-18.
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részt a JKSZ274 mellett a norvég, az albán275 és a román párt276 sem, míg a Svéd Kommunista
Párt delegáltja csak megfigyelői státuszban volt jelen.
Miután a meghívott pártok közül többen visszamondták a részvételt, az értekezleten körüljárt
alapvető kérdésekben közel teljes egyetértés mutatkozott. A felszólalók szinte mindegyike
elítélte az NSZK „revansista” külpolitikáját és támogatásáról biztosította az NDK-t. Szintén
visszatérő, központi kérdésként került terítékre a VSZ és a NATO egyidejű megszüntetése,
„a katonai blokkok nélküli Európa” gondolata. A kínai vezetők tevékenységét, miként a
többi távolmaradó pártok magatartását csak néhányan értékelték. Nagy tetszést kiváltó
felszólalásában Kádár egyértelművé tette, hogy a résztvevők a nem megjelentekkel közösen
kívánják folytatni a harcot az európai biztonságért. Az utóbbiról szóló kollektív nyilatkozatot
a konferencia plenáris ülése végül egyhangúan fogadta el. A vietnami helyzetről kiadandó
kommüniké tervezetét pedig, a Szerkesztő Bizottság megbízása alapján, a CSKP és az OKP
közösen készítette el.
A neves hiányzók ellenére Karlovy Vary a testvérpártok konzultációinak mérföldkövévé
vált. A konferencia mindennemű agressziót elítélő zárónyilatkozatára277 alig több mint egy
esztendővel később, a csehszlovákiai szovjet intervenciótól öntudatosan elhatárolódó

A Szerkesztő Bizottság varsói ülésének megnyitása előtti napon a JKSZ képviseletében Nijaz Dizdarević,
a párt Végrehajtó Bizottságának tagja utazott Prágába, hogy átadja a JKSZ KB levelét, melyben
távolmaradásukat indokolták. Eszerint részvételük Karlovy Vary-i konferencián nem vezetne a Szerkesztő
Bizottság ülésén megvitatott és egyeztetett dokumentum-tervezet lényegi módosításához, vagyis nézeteik nem
nyerhetnének kifejezést. A JKSZ emellett úgy vélte, hogy „az európai országok belső fejlődése és külpolitikai
pozícióinak megerősödése következtében a nyugat-európai államok keleti blokkba vetett bizalma jelentősen
növekedett. Eközben a szociáldemokrácia fokozatosan feladja kommunistaellenességét, ami lehetőséget teremt
a munkásmozgalom megosztottságának felszámolására.” Utalva az izolált kínai pártra és a harmadik világ
felszabadító mozgalmaira óva intettek „a demokratikus erők összefogása bázisának szűkítés”-étől. L. M-KS
288. 32. 1967. 68. 50.
275
Az AMP nem volt hajlandó fogadni a CSKP képviselőit, akik a varsói Szerkesztő Bizottság megbízását
teljesítve próbálták a Karlovy Vary-ba szóló meghívót kézbesíteni. Vö. M-KS 288. 32. 1967. 68. 50.
276
Az RKP KB teljesen váratlanul, április 12-én levélben válaszolt a Szerkesztő Bizottságnak. Ebben
kijelentették, hogy készek további konzultációkat folytatni „a kommunista pártokat érdeklő közös
kérdésekről.” Egyben ragaszkodtak ahhoz, hogy előzetesen rögzítsék a Karlovy Vary-i konferencia tárgykörét,
amely szándékuk szerint „az európai biztonság kérdéseire fog korlátozódni és a tárgyalásokon semmilyen
formában nem kerül megvitatásra más testvérpárt politikai vonala, vagy tevékenysége.” Hozzátették továbbá:
„a konferenciának legyen véleménycsere-jellege, vagyis ne hozzon általánosan kötelező döntéseket. Ezért a
dokumentumoknak csak azt kell tartalmazniuk, amit az összes résztvevő párt elfogad.” Az RKP közös
nyilatkozat kiadása helyett inkább a felszólalásokat kívánta publikálni, vagy kizárólag felhívást kívánt intézni
a „béke megőrzésében érdekelt erőkhöz.” L. M-KS 288. 32. 1967. 68. 50. A teljes levelet l. uo. 32-42.
277
Vö. M-KS 288. 32. 1967. 68. 53-59. ill. Az európai békéért és biztonságért. A Karlovy Vary-i értekezleten
részt vett európai kommunista és munkáspártok nyilatkozata. In: Horváth Jenő (szerk.) 1976: 63-71.
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nyugat-európai KP-k és az őket támadó polgári sajtó is előszeretettel hivatkoztak.278
Ilyenformán a legtöbbet idézett, a mozgalom elé tükröt tartó dokumentummá vált.
Összességében megállapítható, hogy Karlovy Vary – melyben több delegáció- és pártvezető
is a majdan rendszeressé váló konferenciák nyitányát, az enyhülés kezdetét látta – kiváló
alapot teremtett az egyeztetések folytatásához, és az 1964 óta tervezett nagytanácskozás
ügyének előmozdítására.
A magyar részről sikeresnek ítélt csehszlovákiai konferenciát követően az MSZMP
küldöttsége – Komócsin, Marjai József és Gyenes András részvételével – 1967. szeptember
18-19-én megbeszélést folytatott Belgrádban a JKSZ KB képviselőivel a nagytanácskozás
aktuális kérdéseiről.279 A jugoszlávokat elsősorban az OKP elképzeléseinek, illetve a kínai
párt tevékenységének magyarországi megítélése érdekelte, de kikérdezték Komócsinékat a
többi KP-val folytatott legutóbbi konzultációik tapasztalatairól, a nemzetközi értekezlet
előkészítésének és egy közös nyilatkozat közzétételének szóba jöhető, számukra elfogadható
módszerei felől, valamint a ’60-as tanácskozással kapcsolatos magyar pártattitűdről is.
A párt- és államközi egyenjogúsághoz ragaszkodó JKSZ könnyen elfogadta az MSZMP
azon álláspontját, mely szerint a „tanácskozás jellegét és célját a résztvevő pártoknak
közösen kell meghatározniuk.” Todorović szavait idézve: „nincs szükség a pártok szűkebb
csoportjára, mely az előkészítéssel foglalkozik.” A jugoszlávok elvették egy ’57-es vagy
’60-as típusú tanácskozás megrendezését, mivel „hiányzik a korábbi korszak kritikai
elemzése.” A kínai viszonyra tett nyilvánvaló utalásként kiemelték, hogy a tanácskozásnak
„nem szabad negatívan hatni a résztvevő és a távolmaradó pártok kapcsolataira.”280 Az
olaszokhoz és a franciákhoz hasonlóan támogatták, hogy minden érintett KP saját maga
dönthessen a részvételről, ami csak erősítette meglévő szuverenitásukat. A szervezeti
kérdéseket illetően a két delegáció megegyezett: „el kell kerülni a korábbi tanácskozásokra

278

M-KS 288. 32. 1967. 68. 51-52.
M-KS 288. 32. 1968. 139. 31-39. (A tanácskozás egyik fontos kérdése volt a jugoszláv gazdasági reform.
Todorović szavaival: „Intézkedéseink többsége helyesnek bizonyult, egyes részkérdésekben hozott
határozatainkat viszont az élet már túlhaladta.” A reform kétarcúsága sokban emlékeztetett a ’68 januárjában
elindított magyar új gazdasági mechanizmus későbbi következményeire: „A különböző ágazati viták mellett
elvi nézeteltérések is vannak. Az elmaradott elemek, miután a gyengébb vállalatok nehéz helyzetbe kerültek,
hangosabbá váltak, és szövetkeztek a bürokratákkal a reformmal szemben.”)
280
A JKSZ szerint minden testvérpártnál hiányzott „a kínai események mélyreható objektív elemzése, olyan
elemzés, amely pozitív irányba hatna a jövőt illetően. Ennek következtében egyoldalú a kínai helyzet
megítélése. (…) A kínai párt álforradalmiságát csak azzal lehet visszaszorítani, ha minden pártnak helyes
forradalmi vonala van bel- és külpolitikai kérdésekben egyaránt. Az álforradalmiság egyébként nem csak a
kínaiak monopóliuma.” L. M-KS 288. 32. 1968. 139. 33-34.
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jellemző módszereket, konkrétabban az egyes pártok belső ügyeibe való beavatkozást, azok
bírálatát, minősítését és kiközösítését.” Abban is egyetértettek, hogy nincs szükség egy új, a
pártok fellett álló, a rosszemlékű Kominformot idéző központ létrehozására.
A jugoszlávok védve saját különutasságukat kijelentették, hogy „a nemzetközi kommunista
mozgalomnak nincs szüksége formális egységre, sem az elvek rovására születő
kompromisszumos egységre.”281 A JKSZ ugyanis még Karlovy Vary után sem tekintette
„elvi kérdés”-nek az SZKP szervezte nagytanácskozáson való részvételét – mondván:
„egyetlen tanácskozás sem lehet öncélú” –, annál sokkal fontosabbnak ítélve a mozgalom
számára kívánatos, a pártok önrendelkezését támogató célkitűzéseinek mielőbbi
meghatározását. Ezen szándékuk Budapestről is támogatást nyert, mivel egybevágott az
MSZMP elképzeléseivel.
Todorovič-ék a testvérpártok három alapvető tévedését, általuk hibásnak vélt
következtetését sorolták fel. Egyrészt – miként Togliatti is megfogalmazta – a
kommunizmus a második világháborút követően a kapitalizmussal rivális világrendszerré
növekedve, különböző megvalósulási formáknak adott teret, s ebből fakadóan lokális,
egyedi válaszokat igénylő problémákat szült. Másodsorban a rohamos technológiai fejlődés
átalakította a lakossági igényeket, döntő társadalomi változásokat indukálva, melyeket a
„létező szocializmus” állammonopolista gazdaságai az esetek többségében nem tudtak
követni illetve kielégíteni. Az elodázhatatlannak tűnő reformok azonban kívül estek a
szovjet blokk országai zömének látókörén. Harmadrészt pedig a gyarmatosítás elleni
felszabadító

mozgalmak

ereje

annyira

megnövekedett,

hogy

időszerűvé

vált

becsatornázásuk a mozgalomba. Utóbbit a nyugati testvérpártokkal, leginkább az OKP-vel,
karöltve tervezték megvalósítani, hogy ezzel is erősítsék az SZKP-vel szembeni
alkupozícióikat. A JKSZ érthető okokból már ekkor síkra szállt a harmadik világ pártjainak
és felszabadító mozgalmainak képviseletében – idézve Todorovič-ot: „csak az el nem
kötelezett haladó erőkkel és mozgalmakkal teremtett egység eredményezheti az
imperializmussal szembeni hatásos harcot. (…) A kommunista pártok nem szigetelhetik el
magukat egy olyan harctól, amely emberek milliárdjait mozgósítja.”282 –, ugyanis az említett
erők egyik szószólójaként, az 1961-ben létrejött El-Nem Kötelezettek Mozgalmának283

A jugoszlávok az előkészítéssel kapcsolatban rossz példaként hozták fel Karlovy Vary-t, ahol „végig azt
hangsúlyozták, hogy a találkozó nem lesz káros a kommunista mozgalom egységére.”
282
Lényegében megismételték a CSKP-nak februárban mondottakat. Vö. Dizdarević levele.
283
A továbbiakban: ENKM
281
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alapítójaként a szocialista típusú országok tágabb közösségének minden korábbinál
befolyásosabb tagjává válhatott.
Tudvalevő, hogy az OKP is ambicionálta a Szovjetunió mögött felsorakozott kelet-európai
államcsoporttal alapvetően szolidáris, de attól politikailag független felszabadító és
antiimperialista erők összefogását, ám tervük csakis kormányra kerülésük esetén válhatott
volna valóra – s még így is számos buktatót rejtett284 –, összhangban a katonai blokkok
felszámolását célzó ígéretükkel, és Olaszország NATO-ból való – ekkor még gyakran
hangoztatott – kilépésével. A jugoszlávok így olasz elvtársaik nevében is szóltak, amikor a
haladó erők „legszélesebb egységfrontját” nevezték meg, mint a nagytanácskozást
előkészítő tárgyalások elvárt párt- és tömegbázisát. Azonban ennek megteremtése nagyban
tőlük függvén, szinte biztosan kompromisszumra kényszerítette volna a szovjeteket és
perspektivikusan a Moszkva-barát „népi demokráciák” valamint a velük rokonszenvező
nyugati KP-k szövetségének fellazításával járt volna. Könnyen belátható, hogy a biztosnak
vehető szovjet elutasítás fényében az MSZMP nem állhatott ezen kezdeményezés mellé.
A nyugati KP-k vonatkozásában éppen a JKSZ hívta fel – az elsők között – a mozgalom
figyelmét azok nehéz, ambivalens helyzetére. Állásfoglalásukat a magyar tárgyalópartnerek
előtt is megerősítették: „(…) a hatalmon lévő kommunista pártok – amelyek felelősek egy
ország népének sorsáért és politikai tevékenységéért – helyzete döntően eltér azon
pártokétól, amelyek nincsenek hatalmon. Az emberek felfogásában még ma is él az a sztálini
teória, amely a Szovjetunió és a világszocializmus érdekeinek közösségéről szól. Ez az
elmélet a kapitalista körülmények között dolgozó pártok elszigetelődését eredményezte. Az
uralmon lévő pártok és a kapitalizmus körülményei között harcoló kommunista pártok közös
értekezlete mindig olyan látszatot kelt, hogy az utóbbiak az előbbiek érdekeit szolgálják.”285
A magyar fél helyesen állapította meg, hogy a JKSZ nem támogatná a tanácskozás – adott
politikai helyzetben való – megrendezését, ami Belgrád szemében sem a szovjet-kínai
viszony alakulását, sem a vietnami háború elleni – egyébként általuk is fontosnak vélt! –
közös fellépést nem segítette volna elő. Todorović egyúttal kijelentette, hogy véleményük
Kijelenthetjük, hogy az ismert korabeli geopolitikai viszonyok és az olaszországi baloldal megosztottsága
miatt az OKP nem kerülhetett hatalomra. Később – mint láttuk – hazájuk NATO tagságáról vallott nézetüket
is felülvizsgálták.
285
A JKSZ később pontosította is elképzeléseit a pártok összefogásával kapcsolatban: „Az akcióegységet tehát
minden olyan erő részvételével kell létrehozni, amely részt vesz az imperializmus elleni harcban. Nem szabad
bizalmatlansági légkört teremteni a kommunista pártok és a többi haladó antiimperialista erő között.” Ennek
értelmében az javasolták a dél-európai (földközi-tengeri) kommunista pártok értekezletét szervező OKP-nak,
hogy azt kiszélesítve, lehetőleg minden térségbeli haladó erőt vonjon be. L. M-KS 288. 32. 1968. 139. 36.
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„nem örökérvényű igazság”, így végső soron „a pillanatnyi nemzetközi helyzet dönti majd
el, melyik álláspontra helyezkednek.”
Jóllehet az MSZMP és a JKSZ között egyes kérdésekben (az SZKP-hoz való viszony, a
felszabadító mozgalmak prominens képviselőinek meghívása, a nemzetközi értekezlet
szükségessége) komoly véleménykülönbség mutatkozott, más, nem kevésbé jelentős
felvetésekben mégis közös álláspontot alakítottak ki. Abban is megállapodtak, hogy a
nagytanácskozásról és a mozgalom egyéb kérdéseiről való vitát folytatni fogják.
Formálisan függetlenül a már lezárult Karlovy Vary-i, és a tervezett budapesti konzultatív
találkozótól, 1967. november 11-16. között Moszkvában a Nemzetközi Munkásmozgalmi
Intézet szervezésében közel 70 ország és mintegy 150 küldött részvételével tudományos
tanácskozást rendeztek „az októberi forradalom illetve a munkás- és felszabadító mozgalom
időszerű kérdéseiről.”286 A korábbiakhoz hasonlóan Kína és Albánia nem küldött delegációt,
ugyanakkor megjelent és fel is szólalt a nemzetközi munkásmozgalom több kiemelkedő
egyénisége, köztük Dolores Ibarruri. Az FKP-t Fajon és Georges Cogniot, míg az OKP-t a
fiatal Occhetto képviselte.
A tanácskozás öt szekcióba szervezve több politikai jellegű témát is vizsgált. Ezek közül a
megelőző öt évtized főbb társadalmi problémáit és a világfejlődés irányzatait, a nemzetközi
munkásmozgalom aktuális vonásait,287 a szocialista munkásosztálynak az új társadalomban
betöltött helyét és szerepét, a kapitalista országok munkásmozgalmainak lehetőségeit, illetve
a harmadik világ felszabadító erőinek harcát érintő eszmecserék a későbbi pártközi
találkozók szinte mindegyikén előkerültek. Coignot vetette fel egy közös nemzetközi
munkásmozgalmi folyóirat vagy értesítő alapításának lehetőségét, egyúttal a pártintézetek
szorosabb együttműködésének szükségét.
A magyar delegáció három témával készült a konferenciára. Az első kettő (a marxizmus
alkalmazásának néhány magyarországi tapasztalatáról; a nemzeti függetlenség és az
internacionalizmus értelmezéséről) felszólalás formájában hangzott el, míg a testvérpárti
kapcsolatok szempontjából igen érdekesnek tűnő harmadikat (a nyugati kommunista pártok
M-KS 288. 32. 1967. 68. 63-68. (A tanácskozáson részt vett és fel is szólalt az Angol Munkáspárt, a Svéd
Szociáldemokrata Párt és az OPESZP képviselője is. Az MSZMP-t Révész Géza, Szántó György és Vass
Henrik képviselték, akik találkoztak és beszélgetést folytattak az OKP, a CSKP, a BKP, a JKSZ illetve a
NSZEP képviselőivel.)
287
A téma egyetlen – a többitől eltérően markáns hangvételű – felszólalását a JKSZ képviselője tette. A
Magyar-Szovjet Baráti Társaság (a továbbiakban: MSZBT) alelnökeként kiküldött Révész szavaival: „(…) [a
felszólalás] túlhangsúlyozta a szocializmus jugoszláv útjának tapasztalatait, az »önkormányzati rendszert«
általános érvényű nemzetközi formaként jelölte meg.” L. uo. 65.
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harcának néhány kérdéséről az állammonopolista körülmények között) későbbi megvitatásra
írásban nyújtották be.288

2.3. A ’68-as budapesti konzultatív találkozó előkészületei
Az 1968-as budapesti konzultatív találkozó munkájába a magyar fél igyekezett minél több,
összesen 81 testvérpártot bevonni. Erre utalt a meghívók kiküldésének módja is. A 43
legfontosabbnak ítélt pártot közvetlenül az MSZMP KB Külügyi Osztálya kérte fel a
részvételre, míg a többieket rajtuk keresztül érte el.289 Egyes, 1960 óta alakult testvér- illetve
„parallel” pártokat, szervezési nehézségekre hivatkozva nem hívtak meg, valójában így
kívánták emelni a találkozó tekintélyét, és elejét venni az esetleges súrlódásoknak.290
A találkozó előkészítése során több, a testvérpártok irányából érkező kritikára is
számítottak, így a KKP, a JKSZ, az RKP, illetve a kubai és más, nyugat-európai pártok
kifogásaira. Ennek megfelelően – elsősorban a KKP-val folytatott polémiákra reagálva – a
Külügyi Osztály a következő javaslattal élt a PB számára: „(…) a kínai, a prokínai pártok és
szakadár csoportok, valamint párhuzamos pártokkal ne folytassunk közvetlen nyilvános vitát
sem a budapesti konzultatív találkozóról, sem a nagy nemzetközi tanácskozás más
kérdéseiről, esetleges támadásaikra általános formában válaszoljunk.”291
1967 utolsó negyedévében tett vezetőségi nyilatkozataik alapján a JKSZ,292 az AMP, az RKP
és a KSZFE – más pártokkal egyetértésben – nem tartotta szükségesnek az újabb konzultatív
találkozó megtartását. Fenntartásaikra az MSZMP az alábbi nyilvános választ adta: „Nem

288

Uo. 67.
Az MSZMP hívta meg az SZKP-t, a CSKP-t, a LEMP-et, a BKP-t, de az AMP-t és az RKP-t is. A nyugati
pártok közül az OKP, az FKP és az SKP mellett – többek között - a finn, a svéd, a nyugat-német. Szintén az
MSZMP kérte fel a KKP-t. Talán meglepő, hogy a portugál pártot az SZKP-n keresztül érték csak el. A Német
Kommunista Pártot pedig a NSZEP hívta meg. L. M-KS 288. 32. 1968. 139. 45-46.
290
Parallel pártok alatt elsősorban a nagyobb pártokból kiszakadt „szakadár” csoportokat értették. Amennyiben
egy országban több azonos ideológiát képviselő párt is működött, úgy a nagyobb támogatással rendelkezőt
hívták meg. Ennek megfelelően nem kapott meghívót a nyugat-berlini NSZEP sem. A Külügyi Osztály készült
az elmaradt meghívásokból adódó esetleges kellemetlenségekre is. „Előfordulhat, hogy az újonnan alakult
vagy parallel pártok valamelyike meghívás nélkül is részt kíván venni a budapesti konzultatív értekezleten.
Ilyen esetben a meghívás elveire hivatkozva közöljük, hogy részvételükre nincs lehetőség.” L. uo. 49.
291
Uo. 47-48.
292
„A JKSZ-el célszerű lenni külön konzultálni, ezt az MSZMP magára vállalja. Magyarázzuk meg a jugoszláv
elvtársaknak: nem célunk, hogy bármilyen formában visszatérjünk a JKSZ-el kapcsolatos korábbi
állásfoglaláshoz, illetve a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozásával kapcsolatban azt az
álláspontot képviseljük, hogy oda minden testvérpártot, így a JKSZ-t is meg kell hívni.” L. uo. 48-49.
289
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indokolt tovább várni a nagy nemzetközi tanácskozás előkészítésének megkezdésével, és a
jelenlegi helyzetben az látszott legkézenfekvőbbnek, hogy a pártoknak az a csoportja
kezdeményezze a konzultatív találkozó összehívását, amely kezdettől fogva és mindvégig
állást foglalt a nagy nemzetközi tanácskozás mellett. (…) A jelenlegi bonyolult helyzetben
minden párt igényeit kielégítő megoldást találni lehetetlen volt, s a különböző
elgondolásokat egy konzultatív találkozó keretében figyelembe lehet venni, egyeztetni lehet.
(…) A budapesti előzetes konzultatív értekezletet követően minden testvérpárt, amely
érdeklődést mutat a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozása iránt,
bekapcsolódhat az érdemi előkészítésbe.”293
A Népszabadság 1967. november 25-i száma közölte az 1968 februárjára tervezett
konzultatív találkozó összehívását. A kiadott dokumentum szerint a testvérpártok kérték fel
az MSZMP KB-t a konzultatív találkozó Budapesten való megrendezését, amit az elfogadott.
A kommünikét294 idézve: „az utóbbi időben számos kommunista és munkáspárt
kongresszusi határozataiban, vezető pártszerveinek döntéseiben, vagy kölcsönös
konzultációk

során

állást

foglalt

a

kommunista

és

munkáspártok

nemzetközi

tanácskozásának megtartása mellett.295 E tanácskozás célja a kommunista mozgalom
egységének megerősítése, valamennyi szocialista és demokratikus erő tömörítése az
imperializmus ellen, a népek nemzeti és szociális felszabadulásáért, a világbéke
megvédéséért folyó küzdelemben.”
A kommünikét, s a benne foglalt meghívást a KP-k többsége támogatta. Arturo Colombi,
az OKP PB tagja a kínaiak elítélésén túl a találkozó demokratikus jellegét erősítendő, a
következőket mondta: „(…) A tapasztalat arra tanít, hogy a kommunista és munkáspártok
egymásközti és az egész világ forradalmi erőivel való együttműködésének különfélék
lehetnek a módjai. Lényeges az, hogy a nemzetközi munkásmozgalom egységének
kérdésében minden kezdeményezés tekintettel legyen azokra a konkrét viszonyokra, melyek
között az egyes pártok kifejtik tevékenységüket, különösen vonatkozik ez azokra a pártokra,

293

Uo. 48.
M-KS 288. 32. 1968. 139. 40-43. (A végleges dokumentumot Komócsin Zoltán láttamozta.)
295
A kommüniké 18 pártot említ, amelyek részt vettek az 1965-ös moszkvai találkozón is, és „kétoldalú
konzultációk során megtárgyalták az új nemzetközi tanácskozás előkészítésének kérdését.” Ezek között
találjuk a nyugatiak közöl az OKP-t, az FKP-t, továbbá a nyugatnémet és a finn KP-t is. A keletiek közöl, az
MSZMP és az SZKP mellett, a LEMP, a NSZEP és CSKP, valamint a mongol párt került említésre. Bár
tárgyaltak velük, mégsem említették a JKSZ-t.
294
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amelyekre ma a legnagyobb súllyal nehezedik az imperialista agresszió elleni harc terhe.
Másfelől számításba kell venni mozgalmunk tagoltságát, az önállóság és az egyenlőség
elveit, mert ezek nem csupán ténybeli adottságok, hanem ma a mozgalom fejlődésének, egy
új egység kialakításának és érvényesülésének alapját képezik.”296 Longo, a l’Unità-ban tette
közzé főtitkári nyilatkozatát, melyben igen pozitívan szólt a találkozóról: „A közleményből
világosan kitűnik, milyen kollegiális, nyílt jelleget kívánnak adni a problémák
megvizsgálásának. Minden párt kifejtheti róluk saját nézeteit. (…) Ezen az úton, úgy hisszük
el lehet jutni az új típusú kapcsolatok megvalósításához, a kommunista és munkáspártok
közötti új típusú egységhez. A Karlovy Vary-i értekezlet már fontos lépéseket tett ezen
irányban. Most arról van szó, hogy tovább haladjunk a kijelölt úton.”297
Az FKP álláspontját a L’Humanité november 29-i számának vezércikke közölte, Fajon
tollából. Ebben megállapítást nyert, hogy a 18 párt kezdeményezte találkozó célja egybeesett
a francia párt XVIII. kongresszusának a mozgalom egysége helyreállítását célzó
határozatával. Az FKP a budapesti konzultatív találkozó elsődleges feladatának nevezte az
ekkor még általuk is támogatott nagytanácskozás előkészítését. Tehát a Moszkvába vezető
út tervezése során már nem számoltak újabb „megállóval”, további egyeztetésekkel.
Fajonhoz képest Antonio Ramos, a Moszkvától anyagilag sokkal inkább függő PKP KBjának tagja, jóval hangzatosabban fogalmazott: „Mindaz, ami megosztja a nemzetközi
kommunista és munkásmozgalmat, bátorítja és kedvez az imperializmus agresszív terveinek.
Ezt nem felejtheti el, nem szabad elfelejtenie egyetlen kommunista pártnak sem. (…) A mi
pártunk a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom egységében, a Szovjetunióval való
barátságban és együttműködésben látja a szocializmus világméretű győzelmének
biztosítékát.”298
A „hatok” központi lapjai vezércikkben tárgyalták a konzultatív találkozó összehívását. Az
RKP sajtója sokáig nem tett említést az MSZMP november 25-én kibocsátott
közleményéről. A JKSZ pártlapja, a Borba szintén nem adott hírt róla, viszont a jugoszláv
állami sajtó egyéb kiadványai beszámolhattak a találkozó előkészületeiről.299
296

M-KS 288. 32. 1968. 139. 83.
Uo. 88.
298
Uo.
299
A dokumentumban ez áll: „Belgrádi nagykövetünk jelentése szerint a jugoszláv vezetés részéről bizonyos
idegesség és tartózkodás észlelhető a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozásával kapcsolatban.
A JKSZ vezetősége határozottan és egyértelműen elhatárolja magát a jugoszláv sajtóban megjelent és a
297
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Az MSZMP a november 25-i kommüniké alapján decemberben jutatta el Kádár János
üzenetét az általa meghívott testvérpártoknak.300 Ebben a magyar főtitkár javaslatot tett egy
2-3 tagú küldöttség Budapestre való utazására, melyet „lehetőség szerint az adott párt KB
titkára vagy a PB tagja vezessen”, hozzátéve: „természetesen minden testvérpárt, amely a
budapesti találkozón részt kíván venni, maga dönti el képviseletének szintjét.”
Kádár a konzultatív találkozón megvitatásra kerülő témák gyanánt a következőket javasolta:
„1.) Mi legyen a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozásának célja, témája,
jellege és napirendje? 2.) Hogyan történjen a tanácskozás előkészítése tartalmi és szervezeti
szempontból? 3.) Mikor és hol lehetne megtartani a testvérpártok nemzetközi
tanácskozását?” Ez utóbbival összefüggésben: „Az előzetes konzultatív megbeszélésen a
küldöttségek kifejtenék pártjuk álláspontját mindezekről a kérdésekről. A megbeszélésen
demokratikusan és kollektíven kialakított állásfoglalásunkat azt követően jóváhagyás
céljából saját pártjaink Központi Bizottsága elé terjeszthetnénk.”301
Az MSZMP javaslata alapján a budapesti találkozó kezdetének február 26-át jelölték meg.
A részvétel visszaigazolásával kapcsolatos üzeneteket február közepéig várták, benne a
küldöttség pontos érkezésével és összetételével, illetve a kísérők számával.
Az MSZMP küldöttei a PB határozata értelmében 1967 decemberében és 1968 januárjában
a jugoszláv,302 az olasz303 és a francia304 pártokkal további megbeszéléseket folytattak a
találkozó részleteiről. Az SZKP eközben elfogadta a magyar párt javaslatát, hogy januárban

nemzetközi tanácskozással szemben állást foglaló cikkektől. A JKSZ vezetősége azonban továbbra sem tartja
időszerűnek a nemzetközi tanácskozás összehívását. Ugyanakkor egyes jugoszláv vezetők hangsúlyozták,
hogy ebben a kérdésben még nincs döntés és az előkészületek, valamint a helyzet alakulásának
figyelembevételével esetleg nem kizárt a JKSZ valamilyen formában való részvétele.” L. M-KS 288. 32. 1968.
139. 87-88.
300
M-KS 288. 32. 1968. 139. 58-60.
301
A meghívó tervezetét Komócsin novemberben küldte meg az SZKP, a BKP, a NSZEP, a CSKP és a LEMP
KB titkárainak. L. uo. 69.
302
Biszku és Komócsin 1967. december 22-én találkoztak Dizdarević-csel, aki megismételte a korábbi
kétoldalú tárgyalásokon előadott jugoszláv aggodalmakat. Idézve a jelentést: „A nagytanácskozásban az SZKP
azon törekvését látták, hogy azt a pártok legfelsőbb fórumának téve egy új központot alakítson ki.” L. M-KS
288. 32. 1967. 68. 60-61. (A küldöttségeket Komócsin, Nemes, Óvári, Aczél, Ilku, Biszku, Pullai Árpád,
Sándor József, Jakab Sándor, Németh Károly, Brutyó János és Katona Imre fogadták. Budapesti
megérkezésüket követő tájékoztatásukat Komócsin, Garai, Puja és Gyenes végezték.)
303
Carlo Galluzzi, az OKP KB Külügyi Osztályának vezetője 1968. január 2-án látogatott Budapestre, és az
MSZMP testvérszervezetét vezető Gyenes Andrással, valamint Komócsinnal egyeztetett. L. uo. 61. ill. M-KS
288. 32. 1968. 113. 10-15.
304
Guyot december 27-én folytatott budapesti megbeszéléseket. L. uo.
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a „hatok” KB titkárai Moszkvában egyeztessenek a budapesti találkozó lebonyolításával
kapcsolatos szervezeti kérdésekről.
Komócsin 1968. január 19-20. között fogadta Budapesten Paul Niculescu-Mizilt, az RKP
KB titkárát,305 aki nem ellenezte ugyan a nagytanácskozást – s így a konzultatív találkozót
sem –, azonban a kétoldalú egyeztetéseket nevezte a pártközi kapcsolatok legeredményesebb
formájának. Egyúttal kétségbe vonta a konzultatív találkozó legitimációját – „senki sem
bízta meg a 18 pártot, hogy a nemzetközi mozgalom ügyében határozzon” –, és ellenezte az
1960-ban Moszkvában megjelent 81 testvérpárt újbóli összehívását, mondván: „azok az
akkor kiadott nyilatkozattal befejezték közös tevékenységüket.”
A román elképzelés a szervezés alatt álló találkozó hatáskörét egyfajta kötetlen diskurzusra
szűkítette volna, ami a kezdeményező KP-k számára elfogadhatatlan volt. Idézve a Külügyi
Osztály vonatkozó javaslatát: „(…) biztosítani kell a szabad, demokratikus véleménycserét
a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozásáról. Az MSZMP szerint azonban a
konzultatív találkozó nem korlátozhatja a tevékenységét csupán véleménycserére, hanem
jelentős előrelépést kell tennie a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozásának
megszervezése útján. Vannak egyes pártok, amelyeknek az a véleményük, hogy a budapesti
találkozón nem kell törekedni konkrét megállapodásokra, s e találkozó csupán
véleménycserére korlátozza a tevékenységét. Ezen elképzelések szerint Budapesten nem
történne más, mint udvariasan meghallgatnánk egymás véleményét, a delegációk
hazautaznának, s jelentést tennének a KB-inak. A KB-k a kapott információs jelentést
megtárgyalnák, kialakítanák elképzeléseiket. Ezt követően újra összeülne a pártok
konzultatív találkozója azzal a céllal, hogy meghallgassa a KB-k véleményét. Szerintünk a
nemzetközi tanácskozás megszervezésének ez az útja a végtelenségig elnyújtaná a dolgot, s
nem vezetne konkrét eredményekhez.”306
Több mint két héttel később, az RKP KB február 14-i ülésén született döntés a konzultatív
találkozón való román jelenlétről. A közzétett KB-határozatban visszaköszönnek NiculescuMizil Komócsinnal közölt kételyei. Eszerint a KP-k „egyedül jogosultak és képesek
kidolgozni bel- és nemzetközi politikájukat”, illetve sem a budapesti, sem más későbbi
találkozó „nem bírálhatja a jelenlévő vagy [a] távolmaradó pártok” irányvonalát,
„semmilyen formában nem róhat meg vagy ítélhet el más pártokat.” Az RKP KB
305

M-KS 288. 32. 1968. 139. 17-28.
Javaslat a testvérpártok küldöttségeinek tájékoztatására a budapesti konzultatív találkozóval kapcsolatban.
L. M-KS 288. 32. 1968. 140. 81-89.
306
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„hátrányosan megkülönböztető lépés”-nek tartotta, hogy a 18 kezdeményező KP, élükön az
MSZMP-vel nem hívták meg a JKSZ-t és további – pontosan meg nem nevezett –
„kommunista és munkáspártokat.” 307
Az RKP az utolsó pillanatig lebegtetve részvételét, próbálta befolyásolni a találkozó témáit
és késleltetni a nagytanácskozás összehívását. Egyes felvetéseiben, így az antiimperialista
erők bevonásában – „a nemzetközi tanácskozáson valamennyi KP részt vehessen, minden
megkülönböztetés nélkül, keresni kell a nem kommunista, antiimperialista erők
részvételének formáját”308 – úgy tűnt, az OKP és az FKP mögött állt. Azonban – mint látni
fogjuk – a románok a mozgalom kiszélesítését az elutasítás biztos tudatában javasolták, hogy
ezzel is lassítsák a nagytanácskozás előkészítését, szándékosan erősítve az SZKP-val
kritikus hangokat. Utóbbival összevetve megállapíthatjuk, hogy az olasz és a francia
álláspont sokkal inkább volt naivan voluntarista, mintsem a szovjeteket módszeresen
gyengítő pártdiplomáciai szemlélet.
Niculescu-Mizil látogatásának hozadékaként végleges megerősítést nyert a JKSZ, a KKP
és az albánok távolmaradása. Egyúttal hivatalossá vált, hogy a találkozót 65 párt
részvételével fogják megrendezni.309 Az MSZMP-t főképp a JKSZ elmaradt meghívása
miatt bírálták, amit a PB – a Külügyi Osztály javaslata alapján – rögtön hárított: „(…) a
budapesti találkozóra nemcsak a JKSZ-t nem hívták meg, de hat más, 1960 óta alakult
kommunista és munkáspártot (…) sem. (…) Mindezen pártok meghívásának a kérdésében
az MSZMP nem vállalhatta egyedül a felelősséget, hanem úgy gondolta, hogy a konzultatív
találkozó feladata lesz eldönteni, mely pártokat hívjunk meg a nemzetközi tanácskozás
előkészítő munkáihoz, illetve magára a tanácskozásra.” A jugoszlávokkal kapcsolatban
pedig hozzátette: „(…) a JKSZ, mint a Borba nem régiben közölte, akkor sem küldte volna
el képviselőt az értekezletre, ha az MSZMP meghívta volna.”310 Alternatívaként a
következőt ajánlotta: „Egyetlen járható út, ha a találkozó e pártokat is felszólítja a
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Uo. 228-229.
Uo. 228.
309
Vö. Az 1968. február 26-i budapesti konzultatív találkozón résztvevő testvérpártok küldöttségeinek névsora.
L. uo. 51-54.
310
Uo. 82-83. (Az MSZMP nem támogatta a JKSZ és más pártok utólagos meghívását sem: „mert ez
gyakorlatilag keresztülvihetetlen. Az értekezlet nem szüntetheti be a munkáját, míg e pártok a részvételről
döntenek, s míg képviselőik Budapestre érkeznek.” Hozzátéve: „A JKSZ maga sem kívánja ezt, s nem küldené
el ide képviselőit.”)
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nemzetközi tanácskozás gondolatának támogatására, az előkészítésbe való bekapcsolódásra,
s az elkövetkezendő találkozókra, [így] a nemzetközi tanácskozásra meghívjuk őket.”311
1968. február 24-én, a konzultatív találkozóra Budapestre érkezett „hatok” delegáltjai
külön megbeszélés keretében véglegesítették a tanácskozás ügyében közösen képviselt
álláspontot.312

2.4. A ’68-as budapesti konzultatív találkozó
Az 1968. február 26. és március 5. között a magyar fővárosban, a Gellért Szállóban
rendezett konzultatív találkozó ügyrendi kérdéseit már a hivatalos meghívók kiküldése utáni
időszakban tisztázták, ami megfelelt a multilaterális testvérpárti egyeztetések alapvető
demokratikus elvárásainak. Ennek értelmében a 18 kezdeményező párt küldöttségvezetőiből
Elnökség alakult, melynek tagjai – a magyar ábécé sorrendjében –, felváltva vezették az
üléseket. A szervezeti, technikai és sajtóügyek intézésére pedig 11 tagú Titkárságot hoztak
létre, az MSZMP KB egyik tagjának vezetésével.313 A magyar pártot Kádár képviselte,
mellette a küldöttség tagjaként Komócsin, Puja és Gyenes ülhetett ez elnökségi asztalhoz.
Az SZKP-t többek között Szuszlov és Ponomarjov, a NSZEP-et Erich Honecker és Hermann
Axen, az OKP-t Berlinguer, Galluzzi és Rossi, a LEMP-et Zenon Kliszko, a CSKP-t
Vladimír Koucký, az RKP-t Niculescu-Mizil, az FKP-t pedig Marchais, Guyot és Kanapa
képviselték.
A találkozó előzetes tervezete értelmében Kádár megnyitóját a „hatok” delegációvezetőinek
felszólalásai követték, akik a nagytanácskozás alapvető kérdéseiben – lényegében a
novemberi meghívó témajavaslatai szerint – fejtették ki véleményüket.314

A Külügyi Osztály nem látott kockázatot a JKSZ bevonásában („A nemzetközi tanácskozás
eredményességének kilátásai jók, a pártok nagy többsége meg tud egyezni az antiimperialista harc
programjában.”), annál inkább a tanácskozás elmaradásában („Úgy véljük, hogy a nemzetközi tanácskozás
körüli további huzavona ártana a mozgalom tekintélyének.”) L. uo. 85.
312
Uo. 8.
313
Vö. Belső forgatókönyv a kommunista és munkáspártok budapesti konzultatív találkozójára. L. M-KS 288.
32. 1968. 140. 1-50.
314
Ezek sorrendisége a következőképpen alakult: 1.) Mi indokolja a tanácskozás összehívását? 2.) Mi a
tanácskozás célja? 3.) Mi legyen a napirendje? 3.) Mely pártokat javasolják meghívni? 4.) Mikor és hol kerüljön
sor a tanácskozásra? 5.) Hogyan történjen annak előkészítése? 6.) Milyen dokumentumok szülessenek?
311
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Az MSZMP a nagytanácskozás időpontjául 1968 őszét, míg helyszínéül Moszkvát
ajánlotta,315 egyúttal a „hatok” nevében javaslatot tett valamennyi kommunista és
munkáspárt képviselőinek teljes jogú delegáltként történő meghívására.
A megelőző kétoldalú tárgyalásokon – a végül távolmaradó JKSZ mellett – az OKP vetette
fel, hogy a szovjet fővárosba a „haladó és antiimperialista pártok, mozgalmak” képviselőit
is invitálják meg. Ennek megvitatása – az MSZMP kezdeményezésére – szintén a budapesti
konzultatív találkozóra maradt. Ugyancsak az MSZMP javaslatára tűzték napirendre az
„antiimperialista harc időszerű kérdései”-t, illetve az ezekkel kapcsolatos közös
állásfoglalásokat tükröző dokumentumok kidolgozásának ütemtervét és a kapcsolódó
szerkesztői munka egymás közti felosztását.316
„A szocializmus és az összes antiimperialista erő tömörítése az imperializmus elleni
harcban” nevet viselő téma dokumentum-tervezetének munkálatai – mások mellett – az
SZKP, a LEMP, az FKP és az OKP felügyelete alatt zajlottak. „A nemzeti felszabadító harc
időszerű kérdései”-t az SZKP, a CSKP, illetve az OKP és az FKP dolgozta ki, akik egyúttal
vállalták, hogy a zárónyilatkozat elfogadása után konzultációkat kezdeményeznek a „haladó
és nemzeti demokratikus” pártokkal, azok esetleges megfigyelői minőségben történő
részvételének feltételeiről. Végül az SZKP, a LEMP és az NSZEP mellett az olasz, a francia,
illetve a spanyol pártra maradt a „Felhívás a békéért és a népek biztonságáért folytatott harc
fokozására” tárgyú dokumentum megalkotása, valamint a békemozgalmak világszerte
elismert vezetőivel való tárgyalások koordinálása.
Az elkészült dokumentumokat – függetlenül a budapesti találkozón tett részvételtől – végül
az összes Moszkvába meghívott pártnak elküldték. Az OKP és az FKP továbbra is azon
dolgozott, hogy a JKSZ-t érdekeltté tegye a közös munkában, s ezt Kádárék sem ellenezték.
Az MSZMP felkarolta az olasz és a francia delegációk kezdeményezését, miszerint a
dokumentumok szerkesztéséért felelős csoportok maguk is konzultálhassanak azok tartalmi
elemeiről egy mindenkori harmadik (kommunista vagy munkáspárti) féllel, így a már kijelölt
témák keretében bármely, a moszkvai tanácskozáson megjelenni kívánó párt kidolgozhatta
saját elképzeléseit, és megküldhette azokat az elbírálásukra kijelölt munkacsoportoknak.

A javaslatot a legtöbb KP támogatta, így tettek az olaszok is. Vö. Berlinguer felszólalása. L. M-KS 288. 32.
1968. 36. 26.
316
Ezek a következőek voltak: 1.) A szocializmus és az összes antiimperialista erő tömörítése az imperializmus
elleni harcban. 2.) A nemzeti felszabadító harc kérdései. 3.) Felhívás a békéért és a népek biztonságáért
folytatott harc fokozására. 4.) Szolidaritás Vietnammal. 5.) Nyilatkozat más, aktuális és fontos nemzetközi
politikai kérdésekről. (Mint látható csak az utolsó, „öszvér” téma adhatott okot a nézeteltérésekre.)
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Budapesten hivatalosan is felkérték a CSKP-t, hogy szükség esetén – mintegy
„finomhangolva” a nagytanácskozás szervezését – újabb konzultatív találkozót szervezzen
a dokumentum-tervezetek és a további szervezeti teendők megvitatása céljából a Moszkvába
meghívni kívánt pártok számára.317 Utóbbiak azonban kizárólag a kommunista és
munkáspártok családjából kerülhettek ki, így a harmadik világ „haladó” politikai erői ezúttal
sem kaptak lehetőséget a bemutatkozásra.318 Ezzel kudarcot vallott a nyugati KP-k
törekvése, hogy a mozgalom kiszélesítésének jegyében – részben az OKP és a JKSZ
együttműködésének égisze alatt – integrálják az antiimperialista erőket.319
A budapesti találkozó nem volt teljesen nyilvános, tekintettel az ülések bizalmas jellegére.
Ugyanakkor a polgári sajtó Magyarországra érkezett nagyszámú munkatársainak
tájékoztatására általában kora este – a hivatalos nyelvek mindegyikén – ténykommünikét
bocsátottak ki.320 Az egyes pártok képviselőinek felszólalásait – minden esetben azok külön
kérésére – soron kívül is publikálták. A találkozó végén – szinte minden párt egyetértésével
– összefoglaló kommünikét, formális zárónyilatkozatot jelentettek meg.
A konzultatív találkozón résztvevő pártok igen nehezen találtak egyezséget a
nagytanácskozás napirendjének vitájában, a Moszkvában megvitatandó kérdések ügyében.
Végül arra jutottak, hogy kizárólag egy téma („Az imperializmus elleni harc feladatai a

„A CSKP-t javasoljuk felkérni arra is, hogy a legközelebbi konzultatív találkozóig foglalkozzék annak
előkészítésével, beleértve a dokumentum-tervezetek kidolgozásával, a pártoknak való eljuttatásával
kapcsolatos szervezeti kérdéseket.” L. M-KS 288. 32. 1968. 139. 54.
318
E kérdésben az FKP és (főleg) az OKP nem tudta érvényesíteni az akaratát.
319
A Külügyi Osztály PB-nek tett javaslatát idézve: „E pártok és mozgalmak részvétele esetén nem lehetne
arról szó, hogy a KP-k egymás között őszintén megvitatják az antiimperialista harc kérdéseit, nem lehet szó
marxista-leninista akcióprogram kidolgozásáról. Ha [a] közös nyilatkozat kiadása egyáltalában lehetséges
lenne, az aligha mehetne túl az imperialista-ellenes jelszavak köré épített általánosságokon. (…) képviselőik a
tanácskozáson természetesen kifejtenék a maguk zavaros, kispolgári szemléletű nézeteiket, amiket nekünk
vissza kellene utasítani. Ez súrlódásokat idézne elő közöttünk.” Az MSZMP a moszkvai tanácskozást követő
időszakot javasolta az antiimperialista erők világértekezletének megszervezésére. L. M-KS 288. 32. 1968. 140.
86-87.
320
Az értekezlet hivatalos nyelve az angol, a francia, a spanyol, a német és az orosz volt, melyekre az összes
hivatalos dokumentumot lefordították, és a pártdelegációk számára kellő számú tolmácsot biztosítottak.
A külföldi sajtó kezelésének magyar módját a nyugati KP-k egyformán nagyra értékelték. Vö. „A konzultatív
találkozó másik pozitívuma volt, hogy biztosítani tudta a viták nyilvánosságát. Az OKP ezt nagy jelentőségű
kérdésnek tartja. Tapasztalatuk az, hogy a találkozó sajtónyilvánossága objektívebb tájékoztatásra
kényszerítette a polgári sajtót. Ennek most el kellett ismernie, hogy a Budapesten lezajlott viták módja a
kommunista mozgalom érettségéről tanúskodik. Emellett az olasz párttagság is megelégedéssel vette a
találkozóról kapott folyamatos tájékoztatást.” (Jelentés az OKP képviselőivel folytatott megbeszéléséről) L.
M-KS 288. 32. 1968. 141. 78.
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jelenlegi szakaszban: a kommunista és munkáspártok, valamint az összes antiimperialista
erő akcióegysége”) felvételét javasolják.321 Ilyenformán meghagyták a mozgalom későbbi
kiszélesítésének, bővítésének esélyét, bár az „egység” fogalmát szinte mindannyian
máshogy értelmezték, és azt később sem definiálták.
A budapesti találkozón született döntés a nagytanácskozás Előkészítő Bizottságának (EB)
felállításáról is, melynek szerepe megosztotta a pártokat. Az olasz és a francia KP kezdettől
fogva az egyeztetések elsődleges fórumaként, a mozgalomba bevonni szándékolt társutas
politikai erőknek fenntartott előszobaként tekintett rá, míg velük ellentétben az SZKP, s vele
együtt a csehszlovákok, a bolgárok és a keletnémetek csak a Budapesten megjelenteket
kívánták viszontlátni az EB ülésein.322 Az MSZMP és a LEMP – úgy is, mint az 1965 és
1968 közötti többoldalú testvérpárti egyeztetések előmozdítói – igyekeztek elodázni az
egyértelmű állásfoglalást, azonban gyakorlati tevékenységükben a szovjet elvárásoknak
tettek eleget.
A február 28-i plenáris ülésén a román és a szír küldöttség súlyosan összekülönbözött. A
vita közvetlen előzménye a román delegációnak a többiekkel szembeni elutasító, a találkozó
ügymenetét akadályozó magatartása volt. Idézve a Külügyi Osztály feljegyzését: „miközben
arról beszélnek, hogy egyetlen pártnak sincs joga kiváltságos helyzetre, a maguk számára
ilyen jogokat vindikálnak. Bírálják a konzultatív találkozót kezdeményező 18 pártot, és
gyakorlatilag minden résztvevőt, mert elfogadták a meghívást.”323
A szírek a szolidaritás hiányát vetették a románok szemére – mivel Bukarest korábban nem
nevezte agresszornak Izraelt –, illetve kétségbe vonták az RKP marxista-kommunista
elkötelezettségét. Bagdas, a szír delegáció vezetőjeként „nacionalistának és a cionizmus
szövetségesének” minősítette a román pártot, amely „szembefordult a nemzetközi
kommunista mozgalommal.” Igaz ugyan, hogy a szírek még aznap visszavonták markáns

Más megfogalmazásban: „A szocializmus, a demokrácia és a haladás erőinek tömörítése az imperializmus
elleni harcban” L. M-KS 288. 32. 1968. 140. 87.
322
Az EB-ben való részvételt végül nem szűkítették a konzultatív találkozón megjelent pártokra. A március
20-án kiküldött, Kádár jegyezte meghívót idézve: „A [budapesti] találkozó résztvevőinek egyöntetű véleménye
szerint a [moszkvai] tanácskozást a kollektivitás és az elvtársi együttműködés alapján kell előkészíteni, és
ennek biztosítása érdekében megállapodtak abban, hogy az előkészítés időszakára mindazon kommunista és
munkáspártok képviselőiből, amelyek abban részt kívánnak venni, Előkészítő Bizottságot hoznak létre. Az
Előkészítő Bizottságra vár az a feladat, hogy megvizsgálja és általánosítsa a testvérpártok javaslatait,
előkészítse a tanácskozás dokumentum-tervezeteit és azokat a tanácskozás elé terjessze.” L. M-KS 288. 32.
1968. 113. 38-39.
323
Feljegyzés a román ügyről. L. M-KS 288. 32. 1968. 140. 228-237.
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nyilatkozatukat, törölve azt a plenáris ülés jegyzőkönyvéből,324 az RKP KB március elsején
– tehát a konzultatív találkozó alatt összehívott ülésén – határozatban ítélte el az őt ért
bírálatot.325
Niculescu-Mizil február 28-án, éjjel tárgyalt Komócsinnal, akitől azt kérte, hogy „a
találkozó ítélje el a szír támadás.”326 Komócsin – szem előtt tartva a többség igényét327 –
erre nem volt hajlandó.328 Hasonlóképpen foglalt állást az ülést vezető Kliszko is.329 A
kellemetlen eset a román delegáció távozásával, rosszabb esetben kizárásával fenyegetett.
Elsősorban Komócsin határozott fellépésnek köszönhető, hogy a találkozó folytatta
munkáját, és a megjelentek végül közös kommünikét fogadtak el.330
Komócsinnal kapcsolatban megállapítható, hogy a ’60-as évek végén, a ’70-es évek elején
érkezett pályafutása csúcspontjára. A KB külügyi titkáraként igen jelentős befolyással bírt
az állam- és pártapparátusban, illetve a nyugat-európai testvérpártok vezetőinek körében is
népszerű tárgyalópartnernek számított. Külföldi fogadtatása sokkal kedvezőbb volt
magyarországi megítélésénél.

Idézve a szír delegáció nyilatkozatát: „A Szír Kommunista Párt küldöttsége, megvizsgálva az RKP
küldöttségének nyilatkozatát, és azokból a felsőbb érdekekből kiindulva, hogy biztosítsa a konzultatív
találkozó munkájának folyamatosságát, és az ezen találkozó előtt álló főbb kérdések megoldását, egyetért
azzal, hogy a felszólalásból kihúzzák, vagy e találkozó jegyzőkönyvéből elhagyják az RKP politikai
tevékenységével kapcsolatos részeket, azokat, amelyek túllépik e konzultatív találkozó kereteit.” L. uo. 232.
325
Az RKP KB rendkívüli plenáris ülésének közleménye. L. uo. 240-245.
326
Az egyeztetésről készült feljegyzést l. uo. 145-148.
327
Vö. Feljegyzés az 1968. február 29-i délelőtti ülésszak vitájával kapcsolatos megnyilvánulásokról. L. uo.
222-227.
328
A feljegyzés tanúsága szerint Komócsin kemény szavakkal illette a román delegációt: „Vitatkozni lehet, de
feltételeket szabni nem helyes. (…) A nemzetközi mozgalom jelenlegi kiélezett helyzetében több türelemre van
szükség, nemcsak mások, hanem [a] maguk részéről is. (…) Ha ezt a gyakorlatot bevezetjük (…), akkor
nemcsak nemzetközi értekezletet lesz nehéz tartani, hanem kétoldalú megbeszélést is. (…) Nem szabhatja meg
sem egy, sem tíz vagy húsz párt a többinek, hogy miről mit mondjon. Felmerül, hogy mit akarnak
tulajdonképpen a román elvtársak? Szét akarják verni a találkozót, vagy kettészakítani, vagy azt, hogy
mindenki fogadja el a román feltételeket? (…) Mi bízunk abban, hogy nem sikerül felrobbantani a találkozót.
(… ) Azzal sem értünk egyet, hogy kollektíve megtapossuk a szír pártot. A román elvtársak úgy viselkednek,
mintha mi mindnyájan gyerekek lennék, és ők a tanítók. Úgy nem lehet tárgyalni, hogy ha a többi párt teljesíti
a román feltételt van tanácskozás, ha nem, akkor [pedig] nincs. (…) Mi [az MSZMP] akkor is ott leszünk a
tanácskozáson, ha 30, és akkor is, ha 15 párt részvételével ül össze.” L. uo.
329
Kliszko és Komócsin közösön egyeztettek a plenáris ülés szünetében Niculescu-Mizillel. L. uo. 257-264.
(A lengyel küldöttség feljegyzése Kliszko elvtárs részére a Niculescu-Mizil elvtárssal folytatott
beszélgetésről.)
330
Komócsin határozott fellépéséért több elismerő levelet is kapott az ülésen résztvevő delegációvezetőktől.
Gus Hall, az amerikai KP főtitkárának kézzel írott levele és a Komócsinról készített tollrajza megtalálható a
Külügyi Osztály iratanyagában, illetve helyet kapott jelen disszertáció képmellékletében is.
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A találkozó egyik legfontosabb, legtöbbet idézett megnyilvánulása Berlinguer nevéhez
fűződik, aki felszólalásában három témát körbejárva szorgalmazta a mozgalom határainak
kitolását és az egység mielőbbi helyreállítását.331 A meg nem jelent pártokkal – főként a
JKSZ-szel – kapcsolatban nagy feltűnést keltve jegyezte meg: „figyelembe kell venni a
távolmaradás politikai jelentőségét, objektív gyökereit és nagyon is eltérő motivációit. (…)
egyébként is olyan pártokról van szó, amelyekkel mindannyian testvéri vagy legalábbis
normális kapcsolatokat tartunk fenn, így távollétüket objektív körülmények, teljesen jogos és
érthető okok indokolják, vagy pedig olyan kétségek és fenntartások, amelyek a nemzetközi
értekezlet jelen pillanatban való összehívásnak időszerűségére vonatkoznak, márpedig
mindannyian reméljük, hogy az elkövetkezőkben ezek a kétségek és fenntartások
elmúlhatnak vagy csökkenhetnek.”332
A nagytanácskozás további szervezési nehézségeiről szólva, megismételte az OKP, illetve a
románok és a jugoszlávok többször nyomatékosított elvárását, miszerint „meg kell tenni az
összes szükséges kezdeményezéseket annak érdekében, hogy (…) ezek a [távolmaradó]
pártok részt vegyenek az értekezlet előkészítésének következő fázisaiban. Éppen ezért
helyes nemcsak megismételni a meghívást, hanem érdekeltté tenni mindezen pártokat
azoknak a politikai témáknak a megvitatásában, amelyekről az értekezlet előkészítéseképpen
szó lesz. (…) az egység kérdését mindig pozitív módon vessük fel, kikerülve a kollektív és
nyílt elítélés bármiféle formáját bármely párt politikai vonalával vagy tanácskozásunk iránt
tanúsított magatartásával szemben.333 (…) nem szabad abba a kísértésbe esni, hogy a
tanácskozáson s annak révén akarjuk majd felvetni, illetve megoldani a mozgalmunk előtt
ma álló összes problémákat.”334

M-KS 288. 32. 1968. 36. 11-27. (A felszólalás az 1968. március 2-i plenáris ülésen hangzott el.)
Berlinguer elítélte a KKP magatartását, de nem vetette el a párbeszéd majdani újrakezdését: „Más kérdés
Kínával és a kínai párttal szembeni általános magatartásunk problémája. E tekintetben az OKP azon pártok
közé tartozik, amelyek az első pillanattól kezdve és folyamatosan bírálták a kínai párt álláspontját. Ugyanakkor
azonban egyikünk sem feledkezik meg arról, hogy a Kínai Népköztársaság az amerikai imperializmus
ellenséges és fenyegető politikájának célpontja. Továbbá mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy Kína –
[az] Ázsiában és a nemzetközi életben joggal elfoglalt helyénél fogva – igen lényeges jelentőségű hozzájárulást
adhat a világbéke és az antiimperialista harc ügyének. Éppen ezért akkor cselekszünk helyesen, ha mindig
nyitva hagyjuk és megkönnyítjük – már amennyire tőlünk függ – Kína visszatérésének (…) és a kínai párttal
való kapcsolataink normalizálásának perspektíváját.” L. uo. 11-12.
333
Berlinguer rögtön pontosította is sarkos megállapítását: „Ez nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy félre kell
tennünk az összes vitás kérdéseket, vagy a tanácskozás politikai platformját össze nem egyeztethető tézisek
közötti valamely kompromisszum alapján kell megfogalmazni.” L. uo. 13.
334
Utóbbiak összefüggésében a „sok szocialista országban folyamatban lévő gazdasági reformok”-ból fakadó,
valamint a „demokratikus élet, a művészi és kulturális szabadság fejlődéséből származó” problémákat
331
332
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A fentieken túl egy további lényeges megállapítást is tett, utalva a haladó erőkkel való
szövetség fájó hiányára. Lényegében a JKSZ – az előzőekben már ismertetett – nézeteit
kibontva, a harmadik világban működő „hatalmas antiimperialista erőkészlet”-tel való
együttműködést szorgalmazta: „véleményünk szerint a kommunista és forradalmi mozgalom
nemcsak a megosztottság és a centrifugális tendenciák miatt szenved, hanem egy bizonyos
fajta »beszűkültség« következtében is.”335
Berlinguer felszólalásában csak érintette Karlovy Vary-t, mégpedig a katonai blokkok
felszámolásának vonatkozásában: „aláhúzzuk annak szükségességét, hogy Európában
előbbre vigyük a harcot (…) az Atlanti Szövetség ellen egy olyan kollektív biztonsági
rendszer érdekében, amely az egymással szemben álló tömbök fokozatos megszűnéséhez
vezethet.”336
Joggal konstatálta a nyugati KP-k erősödését – „Európa csaknem valamennyi kapitalista
országában az utóbbi idők választásai során a kommunista pártok előrehaladást értek el”337
– ugyanakkor nyilvánvalóan tévesen ítélte meg a nyugat-kelet típusú együttműködések
lehetőségeit, s benne – igaz implicit módon – az OKP felnagyított közvetítő szerepét: „Az
Európában még kormányon lévő erők szintjén is elfogadják némelyek egy szélesebb körű
egység és a kontinens országai közötti együttműködés perspektíváját, hogy elkerülhessék az
Amerikának való teljes alárendelést.”338
Jó érzékkel hivatkozott a Pravda néhány nappal korábban lehozott szerkesztőségi cikkére –
„lehetetlen és elképzelhetetlen visszatéríteni mozgalmunkat a régi keretbe, és egyetlen
említette, amelyek „a szocialista közösségen belüli, nem mindig könnyű kapcsolatokra vonatkoznak.”
Berlinguer szólt a kapitalista országok és a – „talán nem leghelyesebben” – harmadik világnak nevezett
államcsoport különféle nehézségeiről, kihívásairól is. Védve az OKP sajátos szocializmus-értelmezését,
hozzátette: „(…) az imperializmus elemzésében, valamint az általános stratégia vonatkozásában úgy a
kommunisták között, mint az egész antiimperialista táborban olykor nagyon is eltérő szempontok
érvényesülnek.” L. uo. 13-14.
335
Berlinguer felvetette az antiimperialista erők közös világkongresszusának lehetőségét is: „[ennek]
gondolatával nem állunk eleve szemben, de ehhez még sok munkára és igencsak hosszú időre van szükség.
(…) e kezdeményezést kezdettől fogva a többi érdekelt erővel kell megvitatni és előkészíteni ahhoz, hogy teljes
mértékben sikeres lehessen.” Ezzel nem vitatta a kommunista pártok monopóliumát egy nemzetközi
tanácskozás összehívására, és egyértelművé tette: mindez nem azt jelentené, hogy „a kommunista pártoknak
fel kellene oldódniuk valamiféle bizonytalanabban körvonalazott mozgalomban.” Sőt, ekkor még hitet tett a
munkásosztály és élcsapata – „amelyet a szocialista országok és a KP-k jelentenek” – „vezető funkciója”
mellett is. L. uo. 25.
336
Uo. 22. (Az OKP VSZ-szel kapcsolatos álláspontja a csehszlovákiai bevonulást követő fél évtizedben
változott meg. Vö. Berlinguer Corriere della Sera-nak adott 1976. június 15-i interjújával.)
337
Uo. 20.
338
Uo. 23. (Az 1975-ös helsinki Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet valóban az enyhülést
szolgálta, ám rögzítette a kontinens erőviszonyait, így az Egyesült Államok nyugat-európai befolyását, ami
egybevágott a kapitalista országok – alapvetően szovjetellenes – kormányainak érdekeivel.)
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központból irányítani” –, s ennek kapcsán felelevenítette Togliatti elveit: „az
internacionalizmus és az autonómia voltaképpen elszakíthatatlan mozzanatok, kölcsönösen
feltételezik egymás érvényességét, anélkül, hogy a kettő közül bármelyiket fel kellene
áldozni. Akárhányszor nem tartjuk tiszteletben e két elv egyikét vagy másikát, az mindig
negatív következményékkel jár.”339

2.5. A csehszlovákiai bevonulás hatása a pártközi kapcsolatokra
Alig egy hónappal a konzultatív találkozót követően, április 6-án Komócsin Rómában
tárgyalt az OKP Vezetőségét képviselő Berlinguerrel, Galluzzival, illetve Michele Rossival,
a Béke és Szocializmus prágai szerkesztőségének olasz tagjával.340 Berlinguerék alapvetően
négy kérdésre vártak választ, melyek mindegyike a moszkvai nagytanácskozással függött
össze. Első helyen a JKSZ-nek az EB munkájába való bevonását – tehát esetleges
együttműködésének megalapozását – sürgették. Másodsorban az RKP részvételének
feltételeiről, illetve a magyar-francia kétoldalú pártközi egyeztetések eredményéről kértek –
és kaptak – pontos tájékoztatást. Végül a ’60-as tanácskozást lezáró nyilatkozat magyar
megítélésére voltak kíváncsiak. Utóbbit a románokkal ellentétben nem utasították el, de –
szemben a magyar állásponttal – semmilyen közös dokumentumban nem kívántak rá
hivatkozni. Ezt a következőképpen indokolták: „nem azért, mert egészében hibás lenne, (…)
[hanem] mert egyrészt a dokumentum egyes megállapításai nem váltak be (pl. a szocialista
országok erősödő egységéről), másrészt ez akadályozná egyes testvérpártok részvételét. Így
az 1968-ban kidolgozásra kerülő dokumentumnak más típusúnak kell lennie, mint az 1960ban elfogadott nyilatkozatnak.”341
Berlinguer tudatta, hogy az olasz KB még nem vitatta meg a budapesti konzultatív
találkozót, azonban a Vezetőség értékelése „teljes egészében pozitív.”342
További megjegyzése is utalt az „egység a különbözőségben” gondolatára: „Mi ezen alapelvek legelső,
következetes hirdetői között voltunk, s álláspontunkat jó ideje az »egység az autonómiában és a
különbözőségben« formulával foglaltuk össze. (…) pártunk a továbbiakban is önállóan kívánja kidolgozni és
követni a nemzeti valóságunknak megfelelő hazai útját a szocializmusért.” L. uo. 24.
340
M-KS 288. 32. 1968. 141. 77-86.
341
Az OKP nem vetette el teljesen a ’60-as tanácskozás nyilatkozatát: „Az 1968-ban kidolgozásra kerülő
dokumentumban szerepelhetnének azok az elvek, amelyeket ma is érvényesnek tartunk, pl. a békés egymás
mellett élésé (…).” L. uo. 82-83.
342
A római nagykövetség egy szűk hónappal korábban bizalmas információként közölte a Külügyi Osztállyal,
hogy Longo a március 26-án kezdődő KB ülésen előadandó beszámolójában „pozitív értékelést fog adni a
budapesti előkészítő értekezletről és támogatni fogja a moszkvai tanácskozás összehívását.” Az olasz főtitkát
valóban kiállt a moszkvai tanácskozás mellett. Beszámolójában foglalkozott még a szocialista országok,
339
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Az OKP mindenekelőtt a találkozó lefolyásának módját dicsérte, mivel „megítélésük szerint
ez volt talán az első eset, hogy a testvérpártok képviselői ilyen szabadon fejthették ki
nézeteiket anélkül, hogy ez botrányt idézett volna elő.” Szavaival élve „a találkozó légkörét
a megértésre, a megegyezésre való törekvés jellemezte. Az OKP elvi álláspontja, hogy
továbbra is ezen az úton kell járni, az egységet csak ilyen módon lehet erősíteni. Az
uniformizálás, az egyöntetűség igénye irreális dolog. Vitákra [viszont] szükség van, [hiszen]
az egység a vitákon keresztül halad előre.”
Noha az OKP a találkozó egynémely döntésével továbbra sem értett egyet, a Vezetőség
örömmel nyugtázta, hogy a nagytanácskozás napirendjére az ideológiai kérdések helyett
végül

mégis

az

aktuális

problémák

kerültek.

Ezen

felbuzdulva

kiálltak

a

„legdemokratikusabb” és „legnyilvánosabb” előkészületek mellett, így hagyva továbbra is
szabad utat valamennyi bekapcsolódni kívánó párt számára. Régi szokásukhoz híven ezúttal
is többes számban beszéltek, ezzel kerülve el az érintett pártok megnevezését, de
utalásaikból a magyar fél számára is evidensnek tűnhetett, hogy elsősorban a JKSZ-re
gondoltak.
Galluzzi tájékoztatása csak megerősítette, hogy a konzultatív találkozó lezárultával az
MSZMP és az OKP nagyjából ugyanazon pártoknál kezdeményezte a megkezdett dialógus
folytatását. Az olasz külügyi titkárt Moszkvában Ponomarjov fogadta, míg Prágában a CSKP
PB tagjaival egyeztetett, igaz különösebb eredmény nélkül. Időközben a JKSZ-t képviselő
Svetozar Vukmanović római megbeszélése alkalmával kritikus hangon szólt a budapesti
találkozóról: „kifejtette azt a véleményt, mely szerint Budapesten hátralépés történt.”
Kritikáját – Komócsin borítékolható megelégedésére – az OKP röviden, de határozottan
utasította vissza: „előrelépés történt.”
A tanácskozás szervezésének tekintetében az OKP nem támogatta, hogy az EB-n belül „egy
szűkebb körű bizottság” – a tavasszal egyébként megalapított Munkacsoport – jöjjön létre,
„mivel ez azt a látszatot keltené, mintha az EB helyett egy végrehajtó bizottság készítené elő
a nagytanácskozást, amely (…) utána is funkcionálna.”343

különösképpen Csehszlovákia instabil helyzetével, hangsúlyozva a jaltai memorandumok „továbbra is
érvényes” megállapításait. L. M-KS 288. 32. 1968. 113. 44.
343
Berlinguer egyértelművé tette, hogy az EB-nek három fő kérdést kell tisztáznia: a dokumentum-tervezetet,
a paralel pártok helyzetét és a nagytanácskozás sajtónyilvánosságának kérdését. Egy új Titkárság létrehozását
viszont ellenezte: „(…) az MSZMP az eddigi tapasztalatok alapján ezt a munkát jól végzi, a problematikus
kérdésekben konzultál a testvérpártokkal, a konzultációkról tájékoztatja a testvérpártokat.” L. uo. 84.
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A nemzetközi értekezleten túl szót ejtettek a kibontakozó lengyelországi és a
csehszlovákiai válságról, a „népi demokráciák” megoldatlannak tűnő gazdasági-politikai
jellegű problémáiról is. A LEMP esetében „a meglévő harcos és szervezett reakciós
ellenzék” tevékenységét tartották veszélyesnek, mely Komócsin szavaival élve: „nemcsak
cionista és a szocialista-ellenes alapon jött létre.” A sokkal visszafogottabban nyilatkozó
olaszok figyelmeztettek, hogy a krízis elmélyülésében szerepet játszott „a lengyel
pártvezetés merevsége is.”
A CSKP előtt tornyosuló nehézségeket a lengyelországi helyzet egyoldalú jellemzéséhez
képest meglepő tárgyilagossággal elemezték. Idézve a Külügyi Osztály jelentését: „(…) a
megindult folyamatot [az olasz kommunisták] alapvetően pozitívnak tartják. A szocialista
demokrácia fejlesztése terén most elért eredmények nemcsak a párt, hanem a széles tömegek
érdeme is. A csehszlovák elvtársak már túl vannak a nehezén. Volt olyan átmeneti időszak,
amikor a pártellenőrzés gyengült, amikor szocialista-ellenes erők is felsorakoztak a jó
szándékú tömegek közé. Igen veszélyes volt az az időszak, amikor mindenki mindenkit bírált
a sajtó, [a] rádió és [a] televízió nagy nyilvánossága előtt. Most már javult a helyzet.
Lényeges az, hogy a pártnak most már van egy vezető csoportja, amelyben kialakult egy
bizonyos egység, van a pártnak programja is. A probléma jelenleg az, hogy a munkásság,
bár alapvetően egyetért a megindult folyamattal újat, konkrét eredményeket vár gazdasági
és szociális vonatkozásban, és elsősorban az életszínvonal emelését követeli. Éppen ez a
kritikus pont. Csehszlovákia gazdasági helyzete nagyon nehéz. Ahhoz, hogy anyagilag
valamit nyújtani tudjanak a munkásságnak, igen komoly pénzügyi, gazdasági eszközökre van
szükség, és ezek jelenleg nem állnak rendelkezésre. Ezért döntően fontos, hogy a szocialista
országok politikailag és gazdaságilag is segítséget nyújtanak a csehszlovákiai helyzet
konszolidálásához. Ellenkező esetben szocialista-ellenes irányba fejlődhetnek az
események, amit nem szabad megengedni.”344
Az OKP Komócsinnak tett helyzetértékeléséből természetesen nem következett az
augusztusi beavatkozás támogatása. Éppen ellenkezőleg: csak megerősítette, hogy Longóék
mindvégig hittek a békés megoldásban, melynek egyik elsődleges biztosítékát – részben a
konzultatív találkozó kedvező tapasztalatai okán – az MSZMP és Kádár konstruktív,
közvetítői magatartásában látták.

344

Uo. 85.
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Az EB szervezeti ügyekben eljáró Munkacsoportjának 1968. április végén tartott első
ülésén kérték fel – mások mellett – a magyar, a szovjet, az olasz és a francia pártot, hogy
készítsék el a nagytanácskozásra kidolgozandó dokumentum-tervezet vázlatát.345 Utóbbi
alapján nyerte el végső formáját maga a dokumentum-tervezet, melyet csak júniusban, a
Munkacsoport második ülésén fogadtak el. Ezt ismét Budapestre hívták össze, immár 41
testvérpárt küldötteinek részvételével.346 A „hatokon” kívül, az OKP, az FKP, az SKP,
valamint a PKP is megjelent. A jugoszlávok, az albánok, továbbá a kínaiak újfent
távolmaradtak, az RKP pedig megfigyelőként vett részt.347
Az EB soron következő, harmadik ülését szeptember végére hívták össze, ahol már a
dokumentum véglegesítésével számoltak.348 A csehszlovákiai események azonban
felborították az előzetes menetrendet, így a késő őszre tervezett moszkvai nagytanácskozás
megvalósíthatatlanná vált.
Longo az OKP KB augusztus 29-i ülésén a nemzetközi értekezlet kapcsán a következőket
mondta: „(…) a tanácskozás előkészítő munkái már igen előrehaladottak, ugyanakkor a
felszólaló [olasz] elvtársak erős kételyeiknek adtak hangot megtartásának időszerűségét és

AZ OKP határozott kérése volt, hogy a korábbi megállapodások értelmében a tervezet kizárólag
aktuálpolitikai problémákkal foglalkozzon és kerülje az ideológiai kérdéseket.
Az április 25-i plenáris ülésen Galluzzi élesen kifogásolta az EB zártkörű működését: „(…) feladatunk, miként
a budapesti záróközleményben is szerepel, hogy előkészítsük a [moszkvai] konferenciát, mégpedig kollektív
módon. (…) első feladatunk, hogy biztosítsuk az értekezlet előkészítésében, valamint a megvitatandó témák
és problémák kidolgozásában a testvérpártok lehető legnagyobb számának aktív részvételét.” (Jegyzőkönyv a
kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozását előkészítő bizottság üléséről) L. M-KS 288. 32. 1968.
138.1.
346
M-KS 288. 32.b 1968. 139. 104-107. (A vonatkozó jelentésből idézve: „az Albán Munkapárt megbízásából
az Albán Külügyminisztérium Protokoll Osztályának egy magát meg nem nevező képviselője arra való
hivatkozással, hogy az MSZMP és az albán párt között nincs kapcsolat elutasította megbízottunknak a levél
átadására irányuló kérését.” A kínaiakkal kapcsolatban pedig megjegyzi: „A KKP KB-val a Magyar
Népköztársaság pekingi nagykövetsége több ízben igyekezett kapcsolatot teremteni. Végül május 24-én egy
Liu nevezetű személy a KB-ból a következőket közölte nagykövetségünk képviselőjével: »Már közöltük
veletek, hogy amit ti csináltok, az az árulók és renegátok ellenforradalmi, sötét értekezlete. Most újra át
akarjátok adni ennek a sötét értekezletnek az okmányát. Ez provokáció! Mi mélységesen fel vagyunk
háborodva.« Nevezett a fentiek közlése után letette a kagylót.” L. M-KS 288. 32. 1968. 139. 105.)
A hivatalos meghívókat Komócsin jegyezte. L. M-KS 288. 32. 1968. 113. 53-54.
347
Az RKP álláspontját Niculescu-Mizil közölte. A levélben konkrétumok nélkül, de támogatták a
nagytanácskozás gondolatát: „Amint az Önöknek ismeretes, az RKP következetesen foglal állást és harcol egy
olyan nemzetközi tanácskozásért, amely a nemzetközi munkásmozgalomban meglévő fesztültség forrásainak
felszámolásához, vagy legalább ezek enyhítéséhez vezetne és az egység ügyét szolgálná.” Utalva a kínaiakra:
„(…) a nemzetközi tanácskozásokon a testvérpártokat ne érje támadás, ne legyenek elítélve vagy
megszégyenítve, akár részt vesznek a tanácskozáson, akár nem.” L. M-KS 288. 32. 1968. 139. 108-109.
348
M-KS 288. 32. 1968. 113. 61-64.
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hasznosságát illetően, legalábbis mindaddig, amíg a csehszlovákiai eseményekkel létrejött
helyzet nem nyer végleges és kielégítő rendezést.”349
Az olasz főtitkár Szovjetuniót elítélő fellépése és a pártsajtó heves reakciója az egyeztetések
azonnali leállításával fenyegetett. Ezen eshetőséget elkerülendő, Galluzzi szeptember 14-én
tájékoztatta Száll József nagykövetet szófiai és belgrádi tárgyalásainak – Kádárékra nézve
pozitív – fejleményéről. Titóék felől ugyanis „általában rokonszenvet tapasztalt
Magyarország irányában.” Elmondása szerint a JKSZ „komoly aggodalommal” követte a
csehszlovákiai helyzet alakulását és az esetleges nemzetközi következményeket, hozzátéve:
„el vannak szánva eddigi magatartásuk következetes fenntartására, az MSZMP-re azonban
nem tettek megjegyzést.”350
Folytatva a római nagykövetséggel való intenzív összedolgozást, szeptember 19-én az
OKP Külügyi Osztályán Galluzzi adta át Száll-nak a Vezetőség kommünikéjét, melyet csak
a következő nap reggelén hoztak nyilvánosságra.351 Ebben lényegében a nagytanácskozás
előkészületeinek egyoldalú felfüggesztését jelentették be: „(…) az OKP Vezetősége
meghallgatta azon elvtársak beszámolóját, akik az elmúlt hetekben más országok
kommunista pártjainak vezetőivel találkoztak, hogy ismertessék az OKP KB-nak a
csehszlovákiai helyzetet illetően elfoglalt álláspontját és megvitassák a kommunista és
munkáspártok közti aktuális problémákat. A Vezetőség megvizsgálta a világkonferencia
problémáját, és jóváhagyta Longo elvtárs [KB-nak tett] nyilatkozatát, mely szerint a
jelenlegi feltételek mellett nem lenne hasznos és célszerű az előkészítő munka folytatása. Ezt
az álláspontot az olasz kommunisták képviselni fogják az érdekelt pártok képviselőivel sorra
kerülő minden találkozáson.”352
Feltehetően maga Longo sem akarta megszakítani a ’60-as évek közepe óta egyre
intenzívebb, s többnyire konstruktív testvérpárti dialógust, különösképpen az MSZMP-vel
folytatott tárgyalásokat. Mint utaltunk rá, az OKP a budapesti konzultatív találkozó nyomán

Uo. 60. (Longo felszólalásában a mozgalom egysége helyreállításának igényét is említette: „ahogy eddig is,
az egység irányába kívánunk cselekedni, mint tettük a legutóbbi csehszlovákiai események idején.”)
350
Uo. 65. (A jelentést Gyenes András, a Külügyi Osztály vezetője kapta, de láttamozta Garai Róbert és
Komócsin is.)
351
Száll-t idézve: „(…) szeretnék, ha az MSZMP előbb ismerné [meg] a határozatukat, ezért a kommüniké
szövegét átadja azzal, hogy haladéktalanul továbbítsam Budapestre. Galluzzi hozzáfűzte, hogy [a] maguk
részéről azt szeretnék, ha [az] előkészítő munka folytatását néhány hónappal el lehetne halasztani, mert addig
a helyzet világosabban kialakul és megnyugszik.” L. uo. 67. (A jelentést Gyenes mellett Komócsin és Szilágyi
Béla külügyminiszter-helyettes is megkapta.)
352
Uo. 66.
349
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felállított EB munkáját a pártközi egyeztetések legfontosabb fórumának tekintette, így
képviselői a prágai bevonulás kiváltotta csalódottság és erősödő kételyeik dacára részt vettek
annak szeptemberi és novemberi budapesti ülésein.353 Mindazonáltal az OKP a novemberi
konzultatív EB-gyűlést megelőzően tett egy utolsó, erőtlen kísérletet – az FKP egyaránt
elutasító magatartására hivatkozván – az előkészítő munka elhalasztására vagy
felfüggesztésére, s mi több Berlinguer berlini, illetve Galluzzi párizsi tárgyalásaitól tette
függővé az EB munkájában való további olasz részvételt. A „hatok” azonban összezártak,
egyértelművé tévé, hogy az előkészítő munka a legbefolyásosabb nyugati KP-k
távolmaradása esetén is folytatódik.
Az OKP nagytanácskozással kapcsolatos véleménye kimutathatóan a pártdelegáció
moszkvai tárgyalásai idején változott meg,354 erre utalt Berlinguer – a közvetlen előzmények
ismeretében – némileg váratlan november 7-i beszéde, mely a Szovjetunió iránti szolidaritás
fontosságáról szólt, kiváltva a polgári sajtó heves tiltakozását.
November 11-én – precízen a moszkvai tárgyalások napjára időzítve – Natta, Napolitano
és Franco Ferri a Gramsci Intézetben fogadták Száll-t, és biztosították az OKP
együttműködési szándékáról, megismételve régi kérésüket, hogy „az értekezlet ne adjon
alkalmat egyes pártok, így az OKP támadására a többiek részéről.” A vonatkozó rejtjeltávirat tanúsága szerint az olasz pártvezetők nagy várakozásokkal tekintettek az SZKP-val
folytatandó tárgyalások elé; állításuk szerint „a delegáció azzal utazott el Moszkvába, hogy
mindent megtegyen a közös platform érdekében.”355
A szovjet fővárosban zajlott olasz-szovjet testvérpárti diskurzus – miként néhány nappal
korábban az FKP esetében is – sikeresnek bizonyult, a nyugati KP-k részleges
fegyverletételével ért véget. Berlinguerék ugyanis elfogadták a nagytanácskozás
összehívását, noha továbbra is markánsan elítélték a prágai reformok kívülről történt,
erőszakos leállítását. Minderről a római nagykövet értesítette elsőként a magyar Külügyi
Osztályt: „(…) az értekezlet kérdésében revideálták álláspontjukat, szükségesnek tartják a
Mindkét alkalommal Berlinguer, Galluzzi és Rossi érkeztek Budapestre. Vö. uo. 69. ill. 75.
Uo. 74. (Galluzzi, Berlinguer, Cossutta és Colombi november 11-én tárgyaltak Ponomarjovval, Pajetta
pedig Varsóba utazott, ahol a LEMP V. kongresszusán a lengyel pártvezetők mellett találkozott és egyeztetett
Brezsnyevvel is.)
355
Száll leírása túlzónak hat: „A beszélgetés során közölték, hogy őszintén keresik az együttműködést,
elsősorban a Szovjetunió és a szocialista országok pártjaival. Ennek érdekében november 7-én országszerte
nagygyűléseket szerveztek, felhívva a párttagságot a Szovjetunióval való szolidaritásra. A jövőben még
szervezettebben biztosítják a Szovjetunió iránti tiszteletre és szolidaritásra való nevelést. (sic!)” L. uo. 80.
353
354
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kommunista és munkáspártok konferenciáját, és a tavaszi időpontot sem ellenzik. (…)
ugyanakkor nem értenek egyet a csehszlovák események szovjet értékelésével.”356
Az OKP tárgyalási stratégiáját vizsgálva megállapítható, hogy mindvégig számoltak a
moszkvai tanácskozással. A Vezetőség tagjai – részben belpolitikai, részben elvi-ideológiai
okoknál fogva – 1968 augusztusában a „hatokkal” ellenében foglaltak állást, de az utolsó
pillanatban ismét visszarántották a gyeplőt. Bár valós lehetőségük adódott az SZKP
kitagadására, amit az általuk is támogatott prágai tavasz elfojtása minden bizonnyal
legitimált volna, a sorsdöntő szakításra mégsem került sor. Az eset egyes vonatkozásaiban
élénken emlékeztetett ’56-ra, noha a csehszlovák kérdésben vállalt ’68-as olasz pártálláspont
szöges ellentétben állt az ’56-ossal, mivel Nagy Imre alakjának – mint láttuk – lassú
történelmi-politikai átértékelésével szemben, kezdettől fogva kiálltak a dubčeki emberarcú
szocializmus védelmében.
Az EB utolsó, immár a nagytanácskozás előtti ülésére 1969 februárjában került sor. Ekkor
véglegesítették az április óta tervezett dokumentumot, illetve vitatták meg az utolsó
szervezeti részleteket is.357 A táncrend összességében az SZKP elvárásait tükrözte, viszont
az ’57-es és a ’60-as állapotokhoz képest új elemként tűnt fel az értekezlet fokozott
nemzetközi sajtónyilvánossága, ahogy a szovjet vonal nyílt és erősödő bírálata is.

2.6. Az OKP átalakuló kelet-európai kapcsolatrendszere a ’69-es moszkvai
nagytanácskozás előtt358
1969. február 8-15. között Bolognában rendezték az OKP XII. kongresszusát, melyet a
megoldatlan problémákról – így a Karlovy Vary-i határozatok be nem tartásáról, a katonai

A mozgalom egységét Nixon megválasztása miatt is fontosnak tartották. A pártálláspont megértéséhez pedig
fontos adalékként szolgálhatnak a következők, idézve Száll-t: „[Az] olasz belpolitikai helyzetre, továbbá saját
pártjuk belső helyzetére tekintettel ebben a kérdésben fenn kívánják tartani korábbi álláspontjukat. Ugyancsak
nem értenek egyet [a] kommunizmushoz vezető út sajátos körülményeinek értékelésével (elsősorban az
NSZEP legutóbbi KB ülésének megállapításaival és azokkal a vitamódszerekkel, amelyeket az NDK pártja az
OKP-val szemben követ. Szükségesnek tartják [a] Szovjetunióval való szolidaritás és hűség deklarálását, és a
két párt, valamint a szocialista országok pártjaival való együttműködés fokozását.) ” L. uo. 79. (A jelentést
Gyenes és Várkonyi láttamozta.)
357
Uo. 83.
358
Jelen alfejezet egyes részeit 2010-ben már publikáltam az Eszméletben. L. Mezei Bálint 2010: 96-99. A
hivatkozott részeket változatlan formában közlöm.
356
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tömbök felszámolásának igényéről, a fokozódó kínai aktivitásról és az akut csehszlovák
helyzetről – folyó nyílt vita jellemzett. A kongresszust előkészítő okmány diskurzusában
Natta is felszólalt. Meglátása szerinte a katonapolitikai tömbök korszaka 1968 őszére már
lezárult, a „hidegháború teremtménye” ennek megfelelően túlhaladottá vált. A békés egymás
mellett

élés

politikájának

alapvető

célkitűzése:

„a

nemzetek

önállóságáért

és

függetlenségéért, a társadalmi és politikai választások szabadságáért, minden ország szabad
haladásáért való tenni akarás és konkrét tettek.” Natta – kissé naivan – egy olyan olasz
külpolitikát álmodott meg, mely a fegyveres-védelmi szövetségek, így a NATO és a VSZ
felszámolására törekszik.359
A szintén felszólaló Longo ugyan nem említette nevén a csehszlovákiai válságot, mégis
kemény szavakkal utalt az alig fél évvel korábbi eseményekre: „(…) mozgalmunkban ma az
a tényleges probléma vetődik fel, hogy történelmien és konkrétan tudjuk értékelni a
forradalmi folyamatoknak ezen különbözőségét, s hogy fel tudjuk tárni e forradalmi
folyamatok közös alapját, de ne veszítsük el azok értelmét, ne engedjük, hogy azokat
elfojtsák azok a különbözőségek és ellentétek, amelyek a forradalmi fejlődések során
jelentkezhetnek.” Ezzel összefüggésben találóan Togliattit idézte: „A kommunista
mozgalomnak nemcsak nemzeti, hanem nemzetközi téren is egységesnek kell lennie. Ezt az
egységet kétféleképpen lehet megközelíteni. Lehet értelmezni kívülről jövő kényszer
eredménye, mások utasításának gépies átültetése és szolgai utánzása következményeként.
Ezt elutasítjuk. Lehet viszont olyan egység is, amely az egyes tapasztalatok
különbözőségében és eredetiségében jön létre, amely a kölcsönös kritikai szellemből
táplálkozik, s amely az egyes pártok autonómiájában erősödik. Erre a második fajta egységre
van szükségünk. Egységesnek kell lennünk, mert azonosak az elveink és ugyanazt a célt
követjük. Egységünk előképe annak a nemzetközi társadalomnak, amelyért harcolunk,
amelyben minden nép egyenlő, szabad, testvér lesz.”360
M-KS 288. 32.b 1968. 167. 61-64. (Felszínre került a vita ideológiai aspektusa is. Cossutta szerint
„alaposabban meg kell vizsgálni a különbözőségekben rejlő egység fogalmát, különösen azután, hogy az olasz
kommunista alapszervezetekben bizonytalanság mutatkozott a csehszlovákiai események megítélésében.” A
párt balszárnyához tartozó Ingrao azonnali kritikai kutatás elvégzésére tett javaslatot, hogy ezáltal „jobban meg
lehessen világítni a demokrácia és a szocializmus közti összefüggéseket.” Longo is hozzászólt a Natta
beszámolója keltette vitához. Elutasította a marxizmus, mint egységes doktrína kritikáját, noha utóbbit olasz
részről sosem dogmaként, hanem a politikai tevékenységükhöz nélkülözhetetlen irányelvként használták.
Önmagában a tény, hogy a „különféle realitások során” a marxizmus több esetben a helyi körülményeknek
megfelelően árnyaltabbá vált, „nem botránkoztatta meg” az olasz kommunistákat, hanem „életképességének
és erejének bizonyítékát”, egyben Togliatti elveinek megerősítését látták benne.
360
Uo. 64.
359
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A fenti sorokból kiolvasható, hogy a majdani olasz-szovjet kommunista távolódás – ahogy
erre az előző fejezetben már utaltunk –, az eurokommunizmus születése tulajdonképpen
kódolva benne rejlett az OKP és az SZKP gyökeresen eltérő marxizmus-értelmezésében.361
Ebből a nézőpontból vizsgálva az eseményeket a sorozatos konfliktusok, a Szovjetunió
egyes, vitatott lépéseinek hatásai szinte előre megjósolhatóak voltak. Mégis, a két párt sorsa
szorosan összefüggött. Longo erre utalva állapította meg a következőket: a „szocialista világ
védelme kétségkívül olyan probléma, amelynek minden kommunista pártot, minden
demokratát, minden fejlődő és haladó mozgalmat foglalkoztatnia kell.”362 A megjegyzés –
Longo szokásához illően – ismét áthallásos volt, hiszen akár a prágai reformok, az
emberarcú szocializmus védőbeszédeként is lehetett értelmezni. Ezért sietve hozzá is tette:
„a problémát azonban a jelenlegi realitások, sokrétűségek és [tartalmi] összetevők
szemszögéből kell vizsgálni, amelyek végső soron elősegíthetik annak megoldását. Ezen
összetevők mindegyike fejlődésének megvannak a maga különböző okai.” Legsúlyosabb
állítását pont a fentiek folyományaként, logikai továbbgondolása eredményeként fogalmazta
meg: „(…) miből keletkeztek és keletkeznek ezek a véleménykülönbségek, ellentétek és
szakadások? A legegyszerűbb válasz, ami azonban nem kielégítő, hogy ezek egynémely
pártok jobb vagy baloldali elhajlásaira vezethetők vissza, és a megoldást – mint az elmúlt
napokban írták – »a marxista-leninista elvektől való mindennemű elhajlás elleni, valamint a
nacionalista, dogmatikus és revizionista torzulásokkal szembeni kérlelhetetlen harcban« kell
keresni.”363 Longo objektíven szemlélve a különbözőségek okait kinyilvánította, hogy azok
természetszerűen léteznek a különböző szocialista országok valamint kommunista és
munkáspártok között. Furcsállta, hogy pont a fentebb elmondottak ismeretében, az NSZEP
elméleti folyóiratában az OKP álláspontjával kapcsolatban Axen a következőket jegyezte
meg: „a kommunista és munkáspártok, valamint a szocialista országok közötti
kapcsolatokban a legfontosabb elv nem minden egyes kommunista párt autonómiája és
szuverenitása.”364
Az SZKP és az OKP közti ideológia ellentétek java Gramsci Leninétől eltérő marxizmus-felfogásából eredt.
A Moszkvából hazatérő Togliatti is gyorsan visszatalált Gramsci elveihez, és maga mögött hagyta a
sztálinizmus dogmáit. Jelen (politikatörténeti) disszertáció tartalmi-formai keretei azonban nem teszik lehetővé
e vita részletesebb bemutatását.
362
Uo. 66.
363
Uo.
364
Az OKP és a NSZEP viszonya sosem volt felhőtlen. A hatvanas évek legtöbb, sokáig szándékosan került,
ki nem mondott ellentéte került a felszínre a csehszlovákiai reformok gyökeresen eltérő megítélése kapcsán.
1968 novemberére a két testvérpárt közti addig is jobbára formális kapcsolatok végleg befagytak. A helyzet
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Az egy jobbra tolódó OSZP eközben ügyesen használta ki a csehszlovákiai válság római
belpolitikai vetületét, és szavazatokat vett el az OKP-tól, ám ezzel együtt sem veszélyeztette
annak vezető helyét az itáliai baloldalon. A Szovjetunió külpolitikai lépései lényegében a
Longo által meghirdetett választási program tagadásaként is megállták a helyüket, így
hitelességük megőrzésének érdekében nem maradt más választásuk, mint a tényleges
elhatárolódás Moszkvától.
Az Emilia-Romagna tartomány székhelyén tartott kongresszuson ezért megismételték
korábbi határozatukat, és újfent – 1968 augusztusa óta immár sokadszor – elítélték a szovjet
beavatkozást.365 Azonban sem a már idézett főtitkári beszámoló, sem a további
hozzászólások – pl. Natta felszólalása – nem elemezték részleteiben a problémát, érezhetően
el kívánták kerülni a kérdésben esetlegesen kialakuló intenzívebb vitát. A kongresszus kiállt
Longo politikájának helyessége mellett,366 ezzel elismerte Togliatti stratégiájának igazát. A
plénum előtti vitában magát a csehszlovák kérdést kevesen érintették. A felszólalások zöme
egyetértését fejezte ki a vezető szervek határozatával és beszámolóival. Ambrogio Donini,367
a KB tagja – vélhetően Ingrao szorgalmazására –, megismételte korábbi, a beavatkozás
jogszerűségét és szükségességét igazoló kijelentését. Ellenben az Amendola vezette

tarthatatlanságát kelet-német részről meglehetősen későn vették észre, amikor pedig végre döntésre szánták el
magukat, az OKP kongresszusi téziseiben már végleg szakított az előző évek konfliktuskerülő dialektikájával.
Az NSZEP megkésve bár, de – tőle szokatlan módon – értékelhető gesztusokat tett Longo pártja felé. Ami
évekkel korábban még tárgyalási alapnak szolgálhatott volna, 1968 késő őszére nem csak a főtitkár számára
vált érdektelenné. Harminc évvel a müncheni egyezmény, szudétanémet területek náci megszállása és a KözépKelet-Európában példa nélküli, demokratikus intézményrendszerrel bíró csehszlovák állam felbomlasztása
után, ismét német katonák keltek át az Érchegységen. A két „bevonulás” ideológiai hátterének különbségei
nyilvánvalóak, mégis – függetlenül eltérő következményeiktől – csak egy szuverén állam belügyeibe való
durva beavatkozásként értékelhetőek. Érezve az ötvenhatos magyar események és a prágai bársonyos reformok
társadalmi háttereinek különbözőségét, és tanulva a magyar forradalmat követő szovjet intervenció korábbi
hibás megítéléséből, az OKP válasza nem is lehetett más, csakis a teljes elzárkózás. A keletnémet állampárt
szeptemberi plénumán elítélte az OKP politikáját, és az NDK területén élő olasz párttagok és az OKP-hoz
köthető szervezetek részére névtelen tájékoztatási anyagokat és Longo irányadását bíráló röplapokat küldtek.
Az esetnek érthetően komoly visszhangja volt Rómában, a párt sajtója pedig minden korábbinál élesebb hangot
ütött meg nemcsak az NESZP-vel, hanem magával az NDK-val szemben is. A két kommunista párt közti
közvetítésben, és a kapcsolatok részeleges rendezésében komoly szerepe volt a római magyar
nagykövetségnek. Keletnémet részről tudták, hogy átütő sikereket rövid távon képtelenek lennének elérni a
megromlott viszony helyreállításában. Természetesen csak a párbeszéd felélesztésében reménykedhettek, de
ezt sem valósíthatták volna meg pusztán önerőből.
365
M-KS 288. 32. 1969. 10. 21-31.
366
Az 1963-as parlamenti választásokon az OKP 7.768.228 alsóházi szavazatot szerzett, ezzel a parlamenti
helyek kevéssel több, mint negyedét birtokolta. Az 1964-es év viszontagságai (Togliatti halála és Hruscsov
leváltása) ellenére 1968-ban közel egymillióval több szavazatot gyűjtöttek, melyet még ellenfeleik is kimagasló
eredményként értékeltek.
367
Ambrogio Donini (1903–1991). Marxista történész. 1926-1928 között Rómában, majd 1960-tól 1971-ig
Bariban oktatott. 1947-ben varsói nagykövet. 1953-1963 között az OKP képviselőjeként a Szenátus tagja.

139

reformerek – akik nyíltan elítéltek a „Brezsnyev-doktrínát” – nem reagáltak a felvetésre, így
az érdemi diskurzus ezúttal sem alakulhatott ki.
A nyugati testvérpártok és a keleti blokk hat érintett állampártjának368 Bolognába hívott
képviselői egy OKP-n belüli élénk szóváltás kibontakozását várták, de a háttérben szemben
álló áramlatok kölcsönös hallgatása okán a nyílt polemizálás végül elmaradt. Az OKP
szemmel láthatóan tanult a korábbi évek hibáiból, amikor pluralizmusa, belső szabadossága
miatt nem volt képes az egységes pártálláspont védelmére. Ezúttal is lehetőséget adtak az
egyes irányvonalak képviselőinek véleményük ismertetésére, de ez csak árnyalhatta a
kongresszus kompromisszumos nyilatkozatának egyes megállapításait.
Hallgatásukkal tiltakoztak, nem kívántak osztozni a szovjet blokk történelmi felelősségében.
Kerülték ugyan az SZKP kemény bírálatát, ugyanakkor Berlinguer felszólalása már egy új,
a korábbinál sokkal kritikusabb hangvétel erősödését jelentette. „A csehszlovák beavatkozás
nem tekinthető csak hibának, hanem magyarázata a szocialista világ objektív
ellentmondásaiban és nehézségeiben is keresendő.” Berlinguer nagyon határozottan vetette
fel a nemzetközi munkásmozgalom keretei közötti autonómia immár elodázhatatlan igényét.
A pártok függetlenségének kölcsönös elismerése és biztosítása ily módon a kongresszus fő
tézisévé vált. Így érték el, hogy bár nem beszéltek a prágai tavasz elfojtásáról, mégis
tanácskozásuk fő irányvonala a kommunista testvérpártok egyenlőtlen viszonyrendszerének
súlyos vádjait fogalmazta meg, és vált a szovjet beavatkozás negatív hatásainak pontos
értékmérőjévé.
Az óriási támogatottsággal főtitkárhelyettessé választott Berlinguer kifejtette: az
autonómia alatt azt a jogot értik, melynek birtokában az olasz kommunisták független
politikai tényezőként ítélhetik meg a Szovjetunió és más szocialista országok lépéseit
anélkül, hogy bárkinek is leckét kívánnának adni, a létező szocializmus építésből.
Kötelességüknek tartották azonban, hogy véleményüket diplomáciai kertelés nélkül, az
egész mozgalom érdekében elmondják. Utóbbi egybevágott a feltörekvő, fiatal olasz
kommunista káderek elképzeléseivel, igényével, hiszen ők az OKP-tól egy minőségileg új,
a korábbinál sokkal kevésbé elnéző magatartást vártak el a keleti blokk országainak
irányába.369
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A meghívott keleti testvérpártok: SZKP, MSZMP, NSZEP, BKP, LEMP, RKP
Éppen ez a generáció zárja le a magyar ’56 átértékelésének folyamatát Occhetto főtitkársága idején.
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Berlinguer a külföldi küldöttségek tiszteletére rendezett fogadáson – némileg tompítva a
kongresszuson kinyilatkoztatott új tézisek élét – „őszinte és megkapó” pohárköszöntőjében
elmondta: „(…) az OKP nagyon komplikált párt, és néha nehéz megérteni őket. Elismerte,
hogy ők sem tettek meg mindent a szocialista országok mély és alaposabb megismerése
érdekében.”
A kongresszus elsöprő többséggel szavazta le a vezető párt és a vezető állam – egyébiránt
Ponomarjov, a szovjet pártküldöttség vezetője által is elvetett – elvét. Ugyanakkor Galluzzi,
a Vezetőség tagja s a nemzetközi kérdések felelőseként, kemény szavakkal utasította vissza
az SZKP javasolta korlátozott szuverenitás gondolatát.
Az olasz kommunisták érthetően ragaszkodtak az SZKP XXIII. kongresszusán is
kinyilvánított véleményhez, az egyenlőség, az autonómia és a mások belügyeibe való be
nem avatkozás elveinek szigorú tiszteletben tartásához.370 A bolognai kongresszus
üzeneteként pedig alig burkoltan Moszkvának címezve felelevenítették a Togliatti által
megfogalmazott egység a különbözőségben elvet: „Ha valóban munkálkodni akarnak az
egység ügyén, akkor szigorúan tiszteletben kell tartani a pártok, továbbá a szocialista
országok autonómiáját, és (konkrét) lépéseket kell tenni annak érdekében. Ha
felülvizsgálják, vitatják vagy megsértik ezeket az elveket, ezzel nem használnak az egység
ügyének, hanem csak még nagyobb arányú szakításokat idéznek elő. A különbözőségből kell
kiindulni, ha haladni akarunk az egység felé.”371
A több mint egy hetes kongresszus záróakkordjaként óriási többséggel, mindösszesen egy
ellenszavazat és tizennégy tartózkodás mellett fogadták el a KB beszámolóját, valamint
Longo és Berlinguer zárszavait. Az OKP ezzel történetének új korszakába lépett. A
jobbközép politikai hetilap, a L’Epoca, így írt erről: „Sokat beszéltek a kommunizmus
válságáról. De a tényeket tekintve be kell ismerni, hogy az OKP ismét leküzdött egy nehéz
szakaszt; szervezetileg és taktikailag egységesebben került ki a kongresszusból, mint valaha.
A prágai tavasz elfojtása és a szovjet fél durva beavatkozása után a létező szocializmus
egyetlen elfogadható aspektusa éppen az 1968-ban Budapesten bejelentett, de még futó új
gazdasági mechanizmus volt – legalábbis az olasz kommunisták számára. Ahogyan a
Dubček meghirdette szocialista pluralizmus vált a később programadó eurokommunista

Igaz, ezt az SZKP a maga teljességében csak a nyugati testvérpártok esetében ismerte el. Ennek keserű
felismerésévé vált a prágai tavasz reformjainak szovjet részről történt leállítása.
371
Uo. 67-68. ill. 123.
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pártok számára egyfajta nyilvánosság-mintává, úgy a valódi körülmények között kipróbált
magyar gazdaságirányítási reform, mint a szovjet típusú termelés életképes alternatívája, is
túlélte a Moszkvából történő leállítását, hiszen empirikus tapasztalatként bekerült több
nyugati testvérpárt eszköztárába. Legjelentősebb felhasználói mégsem a mediterrán térség
kormányzói hatalomtól távol eső kommunista- és munkáspártjai voltak, hanem a kínai
állampárt, mely az MSZMP 1968-tól a hetvenes évek közepéig tartó útkeresését később saját
gazdasági hitvallásává tette.
Az MSZMP és a leendő eurokommunista pártok közti kapcsolat a csehszlovákiai szovjet
beavatkozás ellenére felerősödött, sőt vált az egyik legfontosabb közvetítő csatornává
Moszkva irányába. Ezen a magyar reform lefékezése, majd a hetvenes évek derekán történő
végleges leállítása sem változtatott. A magyar pártarchívum 1968 és 1973 között keletkezett
vonatkozó irataiból kiderül, miért is válhatott Kádár a nyugati kommunisták – leginkább az
olaszok – és a Szovjetunió közti stratégiai láncszemmé.

2.7. A magyarországi új gazdasági mechanizmus eltérő megítélései
1968 után a keleti blokkon belül magára maradt magyar gazdaságirányítási reformot
leggyakrabban a KGST-országok folyamatban lévő integrációjának szemszögéből bírálták.
Utóbbi lehetőséget nyújtott arra, hogy az SZKP által kezdettől fogva erős fenntartásokkal
kezelt reform egészét ne ítéljék el, csak annak egyes, ám létfontosságú elemeit kifogásolják.
A

Szovjetunió

természetesen

élt

helyzeti

előnyével,

hiszen

Magyarország

külkereskedelmének egyharmadát keleti szomszédjával bonyolította le. Ez a forgalom –
döntően mezőgazdasági export – a kádári államot Moszkva ötödik legnagyobb beszállítójává
tette.372
A csehszlovákiai katonai beavatkozást követő bő két évben az újító jellegű magyar
kezdeményezések túlélését nagyban segítette a Szovjetunióban jelentkező belső gazdasági
válság, mivel az ottani kiútkeresés lélegzetvételnyi előnyhöz juttatta az MSZMP reformereit.
Brezsnyev 1969 decemberében az SZKP KB plénuma előtt beszélt hazája gazdaságának
nehézségeiről. A beszéd szövegét nem hozták nyilvánosságra.373 Aggasztó jelenségként
említette az ipari termelés ütemének lelassulását, amely az iparilag fejlett országok jelentős

M-KS 288. 32.b 1972. 80. 101-116. (Közlemény a Szovjetunió párt- és kormányküldöttségének
látogatásáról a Magyar Népköztársaságban.)
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M-KS 288. 32.b 1970. 162. (Szovjetunió) 11-14. ( Az MSZMP KB KüO Feljegyzése. Szigorúan Bizalmas!
Készült 2 példányban. Bp.; 1970. március 5. Írta: Szűrös Mátyás)
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esetében már bekövetkezett, de a Szovjetunióban először szembesültek hasonló krízissel. A
szükségesnél lassabban nőtt a munka termelékenysége, sőt egyes ipari ágazatokban
egyáltalán nem mutatkozott bővülés. Lassult a minduntalan hivatkozott társadalmi termelés
hatásfokának növekedése is. A főtitkári beszéd a nehézségek forrásait szubjektív és objektív
okokban374 jelölte meg. A visszaesés egyrészt a növekedés nehézségeivel magyarázták, de a
recesszió összefüggött az extenzív és intenzív fejlesztés problematikájával is. A KB előtt
elhangzott javaslat a problémák megoldása érdekében a meglévő anyagi és munkaeszközök
két, két és félszeresen hatékonyabb kihasználására tett javaslatot. Brezsnyev élésen bírálta
az Állami Tervhivatal munkáját is, amely képtelen volt teljesíteni feladatát. A felsorolt
gondok valójában egy elavult, túlszervezett és ezért átláthatatlan gazdasági struktúra
gócpontjai voltak.
A szovjet félhivatalos, informális állásfoglalások ismeretében nem véletlen, hogy az új
gazdasági mechanizmus atyjának tekintett Nyers Rezső 1971 júniusában a közismerten
reformellenes Biszku Béla társaságában utazott az SZKP meghívására konzultatív
tanácskozásra Moszkvába. Szovjet részről Andrej Kirilenko a PB tagja, a KB titkára vezette
a tárgyalásokat, melyek központi témája a KGST-integráció középhosszú távú fejlesztései,
valamint a KGST és a nemzetközi szervezetek viszonya voltak.375
Nyers személyes tájékoztatása ellenére a szovjet pártvezetés változatlanul fenntartotta a
belső gazdasági szerveződéshez kapcsolódó magyarországi elméleti és politikai
álláspontokkal szemben korábban megfogalmazott kételyeit. A gyakran csak „piaci
szocializmus” néven emlegetett magyar példa szovjet tudományos körökben is elutasításra
lelt. A szovjet fél rendszeres tájékoztatást kért, és kapott, a műszaki fejlesztések igénye és
az árak alakulása közötti összefüggésekről, a centralizált és decentralizált beruházásokról, a
magyar gazdasági helyzetről, azon belül is az állami vezetés hatékonyságáról, valamint a
munkásoknak a gazdasági mechanizmusról alkotott véleményéről.376
A PB számára készült tanulmány kendőzetlenül számolt be a szovjet fél kifogásairól:
„Szovjet részről időnként jelentkezik olyan aggály, hogy az új mechanizmus keretei között
a központi irányítás és a végrehajtás jelenlegi kapcsolatai nem adnak kellő biztosítékot a

Szubjektív oknak tekintették a műszaki-tudományos haladás meggyorsításával kapcsolatos szervezési és
irányítási hiányosságokat.
375
Valójában a különutas magyar modell bírálatáról volt szó.
376
M-KS 288. 32.b 1971. 54. (Szovjetunió) 215-223. (Lakos Sándor feljegyzése, aki az SZKP KB mellett
működő Társadalomtudományi Akadémia meghívására néhány napig Moszkvában tartózkodott.)
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magyar fél államközi kötelezettségei teljesítésére. Erről a problémáról az 1971-ben
megkötött hosszú lejáratú egyezmény létrehozása során több ízben is szóltak. A probléma
eredete, hogy számos magyar vállalat rendelkezéseinkkel ellentétesen sok esetben nem tartja
be az államközi megállapodások kontingenseit.”377
A magyar és a szovjet vezetés között – túl a magyar reform gyökeresen eltérő megítélésén
– jelentős véleménykülönbség mindenekelőtt a KGST-országok kölcsönös kereskedelmében
alkalmazott árrendszer továbbfejlesztéssel kapcsolatban állt fenn. A szovjet álláspont szerint
az akkor érvényben lévő szerződéses árrendszer továbbfejlesztésénél már figyelembe kellett
venni a KGST-országok belső termelési ráfordításait is. A magyar vélemény szerint ez csak
bizonyos feltételek (egységes árképzési elvek és módszerek, arányok közelítése, a
valutamechanizmus továbbfejlesztése) esetén lett volna lehetséges. Ugyanis a hatvanas évek
végén az egyes országok árképzési és önköltség számítási gyakorlata olyan mértékben tért
el egymástól, amely lehetetlenné tette a belső ráfordítások és árak közvetlen
figyelembevételét a külkereskedelmi árak megállapításánál.
Az MSZMP 1969 és 1973 között előadókat küldött a keleti blokk baráti országaiba és
Nyugat-Európa azon államaiba – elsősorban Olaszországba –, ahol a helyi kommunista párt
jelentős befolyással rendelkezett.378 A leendő eurokommunista pártok és a keleti
testvérpártok közti különbséget kiválóan illusztrálják a magyar delegációknak feltett
kérdések, és az azokra adott válaszok kiváltotta reakciók. Míg a magyar kiküldöttek rendre
támogatásra leletek az OKP rendezvényein,379 addig a vasfüggönyön innen mind több kérdés
feszegette a magyar gazdaságirányítás alapelveit, a gazdálkodás hatékonyságát, a vállalati
önállóságot, a mezőgazdasági melléküzemági tevékenységet, a szocialista gazdasági
integrációban való magyar részvételt, valamint a nyugati tőkének a magyar reálgazdasági
célok valóra váltásában játszott – általuk vitatott – szerepét.380

M-KS 288. 32.b 1971. 54. (Szovjetunió) 99-104. (A magyar-szovjet kapcsolatok fejlődésének néhány
kérdése.)
378
M-KS 288. 32.b 1972. 69. (Olaszország) 599-601. (Az OKP-MSZMP együttműködés az 1972. évre.)
379
A magyar új gazdasági mechanizmus olaszországi sikerét erősítette, hogy az OKP propagandájában addig
meglehetősen előtérbe állított jugoszláv modell nem bizonyult alkalmasnak olyan kérdések megoldására,
amelyekkel az olasz társadalom is küszködött: pl. az egyenlőtlenül fejlett országrészek közti különbségek
csökkentésére és a munkaerő elvándorlására. A dél-olasz munkaerő a gazdag északi tartományokba, míg a
koszovói a horvát, a szerb és a szlovén területekre áramlott.
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M-KS 288. 32.b 1972. 80. 32-33. (Jelentés az MSZMP előadóinak NDK-beli útjáról.)
377

144

2.8. A magyar-kínai állampárti kapcsolatok a prágai tavasz után381
A kádári Magyarország diplomáciája a nyugati KP-kal – főképp az előzőekben tárgyalt
OKP-val – való kapcsolatok ’68 utáni rendezését követően Kína felé is nyitott. A két ország
1949 és 1959 közötti viszonyát a magyar levéltári dokumentumok „testvérinek” írják le.
Ezekben az években kölcsönösen sor került magas szintű látogatásokra. Kádár János 1956ben illetve egy évvel később, 1957-ben, Münnich Ferenc és Dobi István pedig 1959-ben
utaztak Pekingbe. Kínai részről Csu Te 1956-ban és 1959-ben kereste fel Magyarországot,
míg Csou En-laj 1957-ben járt Budapesten. Az MSZMP ezekben az években invitálta
Budapestre Mao Ce-tungot és Liu Sao-csi államfőt, a meghívások azonban a jól ismert
szovjet-kínai szakítás miatt már nem realizálódtak. Ezen baráti időszak során kötötték meg
a hosszú távra tervezett, de végül szintén torzóban maradt Barátsági és Együttműködési
Szerződést is. Utóbbi jogilag mindvégig érvényben maradt, jóllehet 1965-től Budapest és
Peking a diplomáciai formalitásokon kívül semmilyen hivatalos fórumon nem érintkezett.382
A mélypontra süllyedt államközi kapcsolatok kizárólag a külkereskedelem egyes szektoraira
és a Vietnamnak juttatott magyar tranzitszállításokra korlátozódtak. Az MSZMP 1968-ban,
majd

1970-ben

is

kezdeményezte

a

kulturális

és

tudományos

egyezmények,

csereszerződések, valamint a rádiók és a televíziók közötti egyezmény megújítását, azonban
a kínai fél rendre kitért ezen kérések teljesítése elől, illetve nem reagált rájuk.
1971 tavaszán az MSZMP Politikai Bizottsága számára készült, és később elfogadásra került
határozat-tervezet a következő sarokpontokat jelölte ki egy tervezett magyar-kínai
együttműködési program számára:383 „1.) A szocialista közösség, a nemzetközi kommunista
mozgalom egységének helyreállítása érdekében folytatni kell az MSZMP korábbi
politikáját: egyrészt továbbra is bírálni kell a kommunista mozgalom egységének
bomlasztását célzó, a szocializmus ügyének kárt okozó kínai lépéseket, másrészt a
tapasztalható kínai készség arányában, a megfelelő fokozatosság figyelembe vételével
törekedni kell államközi kapcsolataink fejlesztésére. Az államközi kapcsolatokban

L. bővebben: Mezei 2013: 90-98.
Mint láttuk, a KKP élesen elzárkózott a Karlovy Vary-i értekezlet és a budapesti konzultatív találkozón való
részvételtől.
383
M-KS 288. 32.b 1971. 38. (Kína) 436-442. (Előterjesztés az MSZMP KB Politikai Bizottságának: a magyarkínai kapcsolatok helyzete, javaslatok a kapcsolatok bővítésére.)
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elsősorban a külkereskedelem vonalán kell kezdeményező lépéseket tenni. 2.) Minden
egyes, Kínával kapcsolatos döntés meghozatalánál mindenkor gondosan mérlegelni kell a
szovjet-kínai kapcsolatok helyzetét, és a szovjet elvtársakkal szorosan koordinálva kell
eljárni. 3.) Magyar és nemzetközi fórumokon, a szükséges mértékben, továbbra is támogatni
kell a Kínai Népköztársaság jogos igényeit (ENSZ-tagság, Tajvan, Hong-Kong, Makaó). 4.)
A Külügyminisztérium kísérelje meg a kínai diplomatákkal, valamint a kínai
Külügyminisztériummal való személyes kontaktusok fokozatos kifejlesztését. 5.) Egyes, a
Vietnami Demokratikus Köztársaságba utazó magyar küldöttek – szigorúan központi
utasítás szerint – kezdeményezzenek találkozást kínai illetékes személyekkel, főként
kereskedelmi, műszaki-tudományos és tudományos területen. 6.) Az MSZMP a jövőben is
kezdeményezzen néhány meghívást, nem politikai jellegű rendezvényekre (kiállítások,
tudományos konferenciák).”
A meglehetősen visszafogott és a Szovjetunió külpolitikai érdekeit tiszteletben tartó Kínastratégia kialakításával egy időben, 1971. április 30-án Csou En-laj miniszterelnök
személyesen fogadta Bíró József külkereskedelmi minisztert és Gódor Ferenc
nagykövetet.384 A találkozón részt vett Bíró kollégája, Paj Hsziang-kuo kínai
külkereskedelmi miniszter és Li Ting-csuan, a pekingi külügyminisztérium főosztályvezetőhelyettese is. A találkozó lényegében a tíz éve befagyott magyar-kínai diplomáciai
kapcsolatok újrafelvételeként értelmezhető. Figyelemmel az SZKP elvárásaira – mely
minden bizonnyal tudott Csou és Bíró tárgyalásáról –, a magyar miniszterelnök, az új
gazdasági mechanizmusban kulcsszerepet játszó Fock Jenő miniszterelnök nem utazhatott
el Kínába.
Csou, aki személyesen érdeklődött Kádár és Fock jövőbeni, hivatalos pekingi
látogatásának esélyei felől, több tucatnyi kérdést tett fel a ’60-as évek közepétől új alapokra
helyezett magyar mezőgazdaság egyes vonatkozásairól, így a terméshozamról, a műtrágya
felhasználásról, az állattenyésztésről, a mezőgazdaság gépesítésének fokáról, de vámügyi
problémákról, az Ausztriával való gazdasági kapcsolatokról, valamint a termelő
szövetkezetek és az állami gazdaságok fejlődéséről is, aláhúzva egyes kérdéseket, például a
magyar mezőgazdaság Lengyelországgal, az NDK-val és Bulgáriával összevetett
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gépesítését. Élénken érdeklődött a magyar ipar fejlődési potenciáljáról, az exportra gyártott
iparcikkről és a magyar elektrotechnika helyzetéről.
A Bíró által udvariasan szorgalmazott szovjet-kínai közeledésre Csou válasza
kategorikusan elutasító volt, ugyanakkor nem zárta ki a magyar féllel való kapcsolatok
normalizálását.385 Idézve Csou szavait: „(…) két évvel ezelőtt megbeszélést folytattam
Kosziginnal a pekingi repülőtéren. Azóta határtárgyalások kezdődtek a két ország között,
amelyek már másfél éve folytatódnak. Reméljük nem tartanak 16 évig, mint a kínai-amerikai
nagyköveti megbeszélések. Mi itt is a legrosszabbra készülünk. Hiszen Hruscsov annak
idején megszegte a szerződéseket, visszavonta a szakembereket. Egyenrangúként
tárgyalunk, nem tűrjük el, hogy megalázzanak bennünket, nyomást gyakoroljanak ránk.
Ezért nagyon üdvözöljük, hogy Ön most ellátogatott hozzánk. Üdvözöljük Fock
miniszterelnököt is, ha ellátogat hozzánk. (…) Elvi alapon lehet csak egyesülni. De a
Szovjetunió fél is az USÁ-tól, ugyanakkor cimborál is vele. Megértjük, hogy ezeket nekünk
elmondja. De arra kérem, hogy mondja el nekik is.386 A kérdés csak az, hogy meghallgatjáke? Kosziginnal például itt sok dologban meg is egyeztünk, de amikor visszament
Moszkvába, sok mindent megváltoztattak. 1964-ben mi azt reméltük, hogy az új szovjet
vezetés okosabb lesz, mint a régi volt. Ezért én, Mao elnök és a pártközpont megbízásából
Moszkvába mentem. Őszintén mondom, hogy az új szovjet vezetéssel még nehezebb szót
érteni, mint Hruscsovval. Most még olyan tárgyalási légkör sincs, mint Hruscsov idején.
Amikor Moszkvában voltam, Hruscsov egyetértésével [1957 januárjában] Budapestre
utaztam. Értékes tárgyalásokat folytattam akkor Kádár elvtárssal. Most nem megy ez. Igaza
van Mao elnöknek: ezt az elvi vitát 8000 évig kell folytatni.”387
Ugyanakkor Hruscsov – később pedig Brezsnyev – és Mao ellentéte majd szakítása
megteremtette a jugoszláv-kínai közeledés elvi alapjait, melyet aztán a lehetőségekhez
mérten ki is használtak a Moszkvával kölcsönösen polemizáló felek. Belgrád és Peking
viszonyában 1966-tól az olvadás enyhe jelei mutatkoztak, igaz ezek ekkor még nem haladták
meg a JKSZ által kibocsátott, hivatalos Kína-bírálat enyhe árnyalását. A jugoszláv vezetés

Ezzel cáfolta a magyar külügy korábbi félelmét, mely szerint Peking a ’70-es évtizedben továbbra is
egységes tömbként kezeli a keleti blokkot, és nem egyenként ül asztalhoz a Szovjetunió kelet-európai befolyási
övezetének – elviekben – szuverén államaival.
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Értsd: a szovjeteknek.
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érvelésében megjelennek azok a tételek, amelyek szerint a Kínában lezajló folyamatok
alapvetően nem változtatják meg a kínai társadalom szocialista viszonyait, legfeljebb
gyengítik azokat. Ezzel párhuzamosan egyre inkább támogatták a kínai belső viszonyok
mélyebb elemzésének igényét, az addigi egyértelmű bírálatok helyett.388
A jugoszláv Kína-politika érzékelhető változásaira ebben az időszakban feltételezhetően
főleg két körülmény volt nagyobb hatással. Egyrészt az el nem kötelezettség politikai
ideájának felújítása, illetve a szovjet-kínai viszony alakulása, amelyben mind több jel
mutatott arra, hogy az ideológiai-politikai ellentétek más területeken is elmélyülnek.
Minderre katalizátorként hatott az 1968-as csehszlovákiai bevonulás, melyet a KKP
felokozott szovjetellenes hangnemben kommentált. Bár a JKSZ közleményei sosem idézték
a kínai kommunisták hangvételét, a prágai tavasz elfojtása kiváló alkalmat teremtett a két
ország közti kapcsolatok magasabb szintre emeléséhez, az együttműködés kiszélesítéséhez
mind elméleti, mind gyakorlati síkon. Nem meglepő, ha a szovjet-kínai határincidens
időszakában – 1969 tavaszán – elfoglalt jugoszláv álláspontra jelentős befolyással volt az
1968. évi csehszlovákiai katonai akció idején ismét megromlott jugoszláv-szovjet viszony
is.389
Jugoszlávia és Kína születő barátságának elsődleges ösztönzője egy lassan körvonalazódó,
de később soha meg nem valósuló szovjetellenes platform volt, mely támpontokat
szolgáltatott egy leendő együttműködéshez, azonban mindezt Moszkva ellenében képzelte
el, nem pedig egy közös alternatíva formájában. Az SZKP irányvonala ellen szerveződő
akcióegység korán kifulladt, hiszen a kínai politika szovjetellenessége dacára kizárta az
együttműködést az nyugat-európai kommunista pártokkal, Peking albániai jelenléte pedig
érthetően sértette Jugoszlávia érdekeit.
Mindemellett az OKP és a JKSZ között a hatvanas évek eleje óta igen szoros kapcsolat és
együttműködés alakult ki.390 Az OKP a jugoszláv szocialista építésben mutatkozó
problémák ellenére hosszú időn keresztül úgy tekintett Jugoszláviára, mint a szocializmus
„megújhodásának”, „demokratizálódásának” kezdeményezőjére, úttörőjére. Ennek az olasz
Ennek ellenére az 1967. évi közel-keleti válság – átmenetileg – ismét háttérbe szorította a jugoszláv-szovjet
viszonyban fokozatosan jelentkező problémákat, közelebb hozva Jugoszláviát a szocialista országokhoz, s így
a Kínára vonatkozó hivatalos belgrádi értékelésekben is megritkultak a pozitív jelzők.
389
M-KS 288. 32.b 1971. 38. 466-468. (A jugoszláv kínai viszony alakulása. A belgrádi nagykövetség
jelentése. 1971. április 7.)
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M-KS 288. 32.b 1972. 93. 6-8. (Feljegyzés az olasz-jugoszláv pártközi kapcsolatokról.)
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pártsajtóban is hangot adott. Gyakran méltatta a jugoszláv építőmunkában és a társadalmi
élet demokratizálódásában elért eredményeket. A jugoszláv belpolitikai gyakorlat
gyengeségeit, így a horvát tavasz tapasztalatait és hibáit másodrendű, elhanyagolható
tényezőként kezelte. Az olasz pártvezetés csupán a jugoszláv külpolitikai koncepciókat
tartotta mindvégig veszélyesnek, azokat elsősorban pártközi megbeszéléseken tette szóvá,
illetve bírálta.391 Ellenben – mint az előbbiekben láttuk – a két párt a ’60-as évek derekától
közösen lépett fel a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kiszélesítésének, a
harmadik világ felszabadító, antiimperialista erőinek bevonása ügyében.
A szovjet-kínai és a szovjet-jugoszláv ellentét hátterében, kihasználva, hogy Dubček
elmozdítása nyomán drámain csökkent a Szovjetunió szavahihetősége, a nyugat-európai KPk, mindenekelőtt az OKP, megtették első, tapogatózó lépéseiket a KKP irányába. Az olasz
párt számára a nemzetközi munkásmozgalom egysége jelentette a prioritást, ennek
érdekében egyaránt kritikai éllel közelítették meg mind a szovjet, mind a kínai szocialista
valóságot. A Szovjetunió történelmi szerepét azonban sohasem vonták kétségbe,
ugyanakkor elutasították az SZKP által is kifogásolt maoista „vadhajtásokat” 392 – a ’60-as
évek elzárkózó politikáját. Miközben az OKP a nagy és befolyásos, európai kommunista
pártok tanácskozásain, illetve egyéb, kétoldalú egyeztetéseken elhatárolódott a különutas, a
mozgalom egységét megbontó kínaiaktól, a hatvanas évek végétől kereste a kapcsolatot a
KKP-val. Az olasz kommunistákkal kiváló viszonyt ápoló MSZMP is így tett.393 Ellentétben
a magyar állampárttal, az OKP kihasználhatta, és ki is használta a szovjet-kínai
szembenállást, hogy burkoltan az SZKP-t is felelőssé tegye az összefogás hiányától

Giancarlo Pajetta 1972 januárjában a Kádár Jánossal folytatott megbeszélése során elmondta, hogy 1971
nyarán jó benyomásokat szerzett jugoszláviai látogatásakor. A horvát diákmegmozdulások és a pártvezetés
nyilatkozatai, intézkedései azonban kritikus fordulatra vallottak, melynek összefüggéseit az OKP nem látta
világosan.
392
Ugyanakkor az eurokommunizmus meghirdetésének előestéjén, Mao halála kapcsán a l’Unità terjedelmes
cikkekben méltatta a népi Kína által – Mao vezetésével – megtett utat. Szeptember 10-i vezércikkében a kínai
leader egyik legfőbb érdemeként emelte ki, hogy „mindenkor összekapcsolta harcát a nemzeti valósággal, a
kínai nép történelmi hagyományaival. (…) s a nemzeti egység politikájának híve volt.”
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M-KS 288. 32.b 1974. 115. 34-38. (Az OKP és az MSZMP 1973 óta egy közösen aláírt együttműködési
program alapján hangolták össze tevékenységüket: „Pártjaink között nincs teljes elvi-ideológiai egység – pl. a
szocializmusról és az átmenetről vallott koncepciók esetében – állásfoglalásaink politikai kérdésekben is
tartósan vagy időlegesen eltérőek – pl. a nemzetközi helyzet egyes tényezőinek különböző értékelése, a
csehszlovák kérdés, a szocialista országok belpolitikai gyakorlatának túlzottan kritikai megítélése olasz részről
stb. –, ennek ellenére kapcsolataink nyíltak, őszinték, a nézeteltérések ellenére korrektek – a vitát eltűrik –
szorosak.”)
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szenvedő kommunista mozgalom válságáért.394 Ezt csak erősítette a csehszlovákiai szovjet
beavatkozás merev elutasítása. Kiváló példa erre Agostino Novella felszólalása az MSZMP
X. kongresszusán:395 „Meggyőződésünk, hogy a Szovjetunió alapvető történelmi szerepet
tölt be abban a harcban, amelyet a népek az imperialista elnyomás ellen, a szocializmus
győzelméért vívnak. Ismét megerősítjük, hogy szolidárisak vagyunk az összes szocialista
országgal, amelyek az imperializmus ellen, a béke megőrzéséért folytatott harc legszilárdabb
pillérét alkotják. Ez a szolidaritásunk a helyzet teljesen önálló értelmezésének az eredménye.
És ezt az önállóságot pártunk úgy tekinti, minden körülmények között és minden országos
vagy nemzetközi probléma esetén, beleértve a nemzetközi munkásmozgalmon belül
felmerülő kérdéseket is, mint politikájának egyik lényegbevágó mozzanatát. Ebből
következik, hogy igyekszünk helyesen értékelni minden ország kommunista mozgalmának
tapasztalatait. Úgy véljük, hogy az így értelmezett önállóság alapvető jellemvonása egy
nemzeti és internacionalista forradalmi pártnak. A bizonyos politikai problémákat illetően
fennálló néhány – néha jelentős – nézeteltérés396 nem gyengítheti a kommunisták
internacionalista elkötelezettségét, nem rendítheti meg egységünket.”
Alig egy évvel később az SZKP XXIV. kongresszusán Moszkvában, Berlinguer és Kádár
(már hivatkozott) találkozóján – melyet az OKP-delegáció kezdeményezett – Longo
helyettese igen súlyos szavakkal illette a Szovjetuniót. Állítása szerint ellentmondás
mutatkozott a szovjet alkotmányban rögzített, egyébként helyes elvek és a végrehajtás
gyakorlata között.397 Berlinguer a moszkvai megbeszélést követő budapesti látogatásán,
1971-ben közölte az MSZMP vezetőivel, hogy az OKP soha nem értett egyet a kínai
kulturális forradalommal, de mindig törekedett a kínai valóság megismerésére, megértésére
és elvi álláspontja fenntartásával akarja rendezni kapcsolatait a KKP-val. Ezen kívül
alapvető fontosságúnak ítélte a szocialista országok, elsősorban a Szovjetunió és Kína
kapcsolatainak javulását. Véleményük szerint a kínaiak elszigeteltségnek megszüntetése

Ebben partnerre leltek az FKP-ban, mely szintén bírálta az SZKP-t és helytelenítette a kínai irányvonalat.
Ugyanakkor az FKP belső szerkezetét tekintve sokkal inkább hasonlított a kárhoztatott szovjet állampártra,
mint az OKP. Így a francia párt egyik jellegzetes, sajátos motívuma volt az önálló bírálat jogának fenntartása
a szovjettel való szövetség megőrzésével együtt. Ez az elvi alapvetés a későbbiekben több ellentmondásos
helyzetet eredményezett, hiszen nemzeti identitása és Moszkvától való függése egyaránt hangsúlyos szerepet
kapott politikájában. Igaz, az FKP mind hagyományában, mind pénzügyileg jobban függött Moszkvától, mint
olasz elvtársaik.
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kényszerülnek. A magyar reformokról szólva Berlinguer hangsúlyozta, hogy „az olasz
kommunistákban nagy a szimpátia Magyarország, az MSZMP és személy szerint Kádár
János iránt. Jónak tartják a magyar pártvezetés stílusát, azt, hogy a közismert eredményekkel
kapcsolatban mellőzi a nagy szavakat és a dicsekvést.”398
Az OKP vezető politikusainak gyakori budapesti és belgrádi látogatásai egy történelmi
pillanat erejéig felvetették egy különböző tapasztalatokból építkező kommunista alternatíva
kialakítását. Mindez az új magyar gazdasági mechanizmus leállításakor jutott nyugvópontra,
majd került le végleg a napirendről. Ennek ellenére a vizsgált időszakban az olasz, a magyar
és a jugoszláv párt a reformok melletti elkötelezettség, a Kína irányába történő nyitás és a
földrajzi közelség miatt életképes együttműködést tudott kialakítani, személyre szabott
mozgásterük korlátainak állandó tiszteletben tartásával. Utóbbi olasz részről kiterjedt a
jugoszláv modell és a magyar gazdaságirányítási reform eltérő megítélésre is.

2.9. A berlini konferencia és az eurokommunizmus fogadtatása
Az európai kommunista és munkáspártok történetében kiemelt jelentőséggel bírt az 1976.
június 29-30. között Kelet-Berlinben rendezett konferencia,399 29 testvérpárt, köztük a
JKSZ, részvételével. A konferencia szervezési folyamata, az OKP és a LEMP javaslatára
1974. szeptember 16-17-én Varsóban vette kezdetét, 28 párt közreműködésével. Ekkor
megállapodtak a konferencia helyszínében, illetve az azt előkészítő, budapesti konzultatív
értekezlet összehívásában, mely végül 1974. december 18 és 21. között ült össze a magyar
fővárosban. Az értekezlet nagy tetszést kiváltó nyitóbeszédet Kádár János mondta el. A KPk választása nem ok nélkül esett az MSZMP-re, hiszen mindannyian bíztak abban, hogy a
sikeres ’68-as konzultatív értekezlet után, ismét képes lesz egy asztalhoz ültetni a nyugati és
a keleti testvérpártokat.400
A – Helsinki-folyamat áthatotta – berlini konferencia401 valójában az eurokommunista
pártok és a JKSZ irányába tett egyértelmű gesztusként értelmezhető. A hazai befolyása

M-KS 288. 32.b 1972. 69. 617-624. (Az MSZMP KB KüO Jelentése. 1971. július 24. Enrico Berlinguer és
Rodolfo Mechini látogatásáról. Szigorúan Bizalmas!)
399
A pártzsargonban sokszor nagytanácskozásként említették, és jelentőségét tekintve a korábbi moszkvai
nemzetközi értekezletekkel vetekedett.
400
Berecz 2003: 218-221.
401
L. bővebben: M-KS 288. 32.b 1976. 242.2. 218-243. (Az európai kommunista és munkáspártok 1976-os
berlini értekezletének értékelése és a kommunista mozgalom fejlődése.)
398
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zenitjére érkező OKP sikerrel vitte keresztül akaratát, és tett bíztató lépéseket a
munkásmozgalom demokratizálása, decentralizálása irányába. Mindez szinkronban volt az
ekkoriban (1975-ben Livornóban) meghirdetett eurokommunista gondolattal, mely élésen
megosztotta a kelet-európai testvérpártokat. Az albánok egyenesen antikommunizmusnak
nevezték. Az NSZEP, a CSKP, a BKP mereven elutasította, a LEMP tett kisebb
engedményeket, míg a románok – saját pillanatnyi érdekük szerint – hol támogatták, hol
kárhoztatták Berlingueréket. Az SZKP lényegében Gorbacsov hatalomra jutásáig ellenezte
a kommunista eszme bármely pluralista jellegű megújítását, azonban a szociáldemokrácia
irányába kacsingató MSZMP számára az OKP – s mellette a többi eurokommunista párt –
mint lehetséges, régi-új szövetségesek jelentek meg a kontinens politikai színpadán.402
Ráadásul az OKP a kormányzó s Kelet-Európa felé nyitó nyugat-német SPD szövetségesévé,
politikai társutasává vált.
Az MSZMP ellenben maga sem volt egységes az eurokommunizmus megítélésében. A
magyar állampárt egyes erői a marxista-leninista elvek megtagadását, a szocialista fejlődési
modell végzetes meghaladását látták benne, mások – leginkább Aczél és köre – kezdettől
fogva támogatták.403 Kádár szintén nem ellenezte a nyugati KP-k megújulási törekvéseit,
amennyiben

azok

összeegyeztethetőek

maradtak

a

munkásmozgalom

alapvető

célkitűzéseivel, s benne a Magyar Népköztársaság érdekeivel.404 Azonban a témáról nem
alakult ki intenzív, konstruktív diskurzus, így Carrillo programadó művét sem jelentették
meg: magyar nyelven mindössze a Kossuth Kiadó zárt terjesztésében, erősen korlátozott
példányszámban volt elérhető. „Az »eurokommunizmus« és az állam” zárt kiadványként való
kibocsátása az MSZMP részéről érthető lépés volt, hiszen a nyugati kapitalista-pluralista
rendszerekben tevékenykedő OKP, FKP és később SKP számára szükséges belső átalakulás,
ha úgy tetszik demokratikus nyitás (a proletárdiktatúra elvetése, a „többség” idealizálása, a
„központ” nélküli internacionalizmus gondolata, a baloldali szövetségkeresés szociopolitikai stratégiája stb.), elképzelhetetlennek tűnt a létező szocializmus monopolizált
politikai-társadalmi viszonyai között.405
Az eurokommunizmus – s ezt helyesen mérte fel az MSZMP – valójában egy választási
stratégia volt, mely a legbefolyásosabb nyugat-európai KP-k hatalomra jutását volt hívatott

Vö. M-KS 288. 32.b 1976. 245. 430-434. (Feljegyzés Chiaramonte és Berecz megbeszéléséről.)
Udvardi 2012: 108-121.
404
L. bővebben: Klenjánszky 2006/b: 141-163.
405
Uo. 162-173.
402
403
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elősegíteni. Egy esetleges OKP vezette balközép olasz kormánykoalíció minden bizonnyal
kedvezett volna az MSZMP diplomáciai törekvéseinek, még inkább növelve Kádár
nemzetközi elismertségét, a magyar leader tekintélyét, ugyanakkor éles ellentétben állt
volna az SZKP érdekeivel, a lényegében egy központból irányított nemzetközi
munkásmozgalom brezsnyevi alaptételével.
Az eurokommunizmus körüli viták a ’80-as évek közepére elcsendesedtek, ugyanis
ekkorra vált egyértelművé a kísérlet kudarca. Utóbbi kiváltó okai közül első helyen a
kommunista-szociáldemokrata átmenet hiányosságait említhetnénk, mivel az OKP a keleteurópai rendszerváltásokig – ahogy az ’56-os múlt átértékelése körüli vitákban tanúsított
magatartásának elemzésekor már láttuk – egyszerűen nem tudott dönteni a markánsan
nemzeti kommunista út (valójában Togliatti eszméinek kontinuitása) és az OSZP uralta olasz
balközép felé közelítő euroszocialista kaland (Gramsci és Togliatti elveinek teljes feladása)
között. Az évekig elhúzódó döntésképtelenség állapota kihatott a párt akcióegységére és
megnyilvánulásaira is. A ’80-as évtizedben ajánlott eurokommunista harmadik út valójában
a párt bénultságát volt hivatva leplezni, egy olyan politikai erő válságát palástolva, mely már
lemondott kormányalakítási terveiről, és egy jövőbeli – igaz, ekkor még pontosabban meg
nem határozott – átalakulásban látta megújulásának zálogát.
Az eurokommunista harmadik út

gondolata szinte visszhang nélkül maradt

Magyarországon. Látva az OKP agóniáját és a Szovjetunió mélyülő válságát, mely nem
hagyta érintetlenül a keleti blokk államait, így Magyarországot sem, egyre markánsabban
merült fel a szocialista típusú európai rendszerek, és a velük – elviekben szolidáris – nyugati
KP-k reformja, belső struktúráik újragondolása. Közös, megoldhatatlannak tetsző
problémájuk némi hasonlóságot mutatott a kelet-európai állampártok válságával. Igaz,
továbbra is eltérő politikai-gazdasági környezetben tevékenykedtek, mégis egyformán
képtelenek voltak életszerű stratégiát felvázolni hazájuk társadalmának. Jellemző módon az
OKP átalakulása sem az 1975-ben meghirdetett eurokommunista elvek beteljesítése, hanem
a szociáldemokrata modell kritikátlan átvételével történt.
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Összegzés
Jelen disszertáció megírása során az MSZMP és a nyugat-európai kommunista pártok 1956
és 1989 közötti kapcsolatainak bemutatására tettem kísérletet. Különös figyelemmel
kezeltem a magyar-olasz testvérpárti kötelékek alakulását, azok intenzitása, sokrétűsége és
az olasz párt ’56-hoz való ambivalens viszonya okán.
Az OKP ideológiájának, politikai magatartásának változása pontosan érzékelhető a múlt
átértékelésének bemutatása, elemzése során. A legnagyobb támogatottsággal rendelkező
nyugat-európai kommunista pártként 1989-re eljutott saját önazonosságának feladásáig, a
korábban következetesen ellenforradalomnak minősített magyar ’56 nemzeti és
demokratikus forradalommá emeléséig. Ezen átértékelés ismertetése kiváló lehetőséget
kínált a pártkapcsolatok több mint három évtizedes történeti ívének megrajzolására, a főbb
csomópontok kiemelésére. Láthattuk, ahogy a Togliatti vezette OKP már az ’50-es években
egyre kritikusabb hangot ütött meg az SZKP-val és az általa ellenőrzött kelet-európai létező
szocializmus államaival szemben, miközben egy új, nemzeti kommunista alternatíva
kimunkálásán dolgozva, az olasz belpolitika stabilan második erejévé vált. A biztatóan
fejlődő pártközi kapcsolatok a ’68-as csehszlovákiai bevonulás idején megdermedtek, de az
OKP és az MSZMP közös érdeke volt a korábbi konstruktív, baráti párbeszéd folytatása.
Szintén bizonyítást nyert Kádár elismertsége az olasz kommunisták körében, valamint
közvetítő szerepe a Moszkvával nyíltan polemizáló, később eurokommunista kísérletbe
kezdő, vezető nyugati KP-k és a szovjet párt között.
A disszertáció második fejeztében a nemzetközi kommunista mozgalom erőviszonyainak,
főbb irányzatainak felvázolására tettem kísérletet. A nagytanácskozások – vagy más néven
nemzetközi konferenciák – bemutatásán túl az MSZMP KB Külügyi Osztálya szervezésében
megrendezett két konzultatív találkozó (értekezlet) szervezeti, pártdiplomáciai hátterének
feltárását tűztem ki célul. Az 1969-es moszkvai nagytanácskozás minden bizonnyal nem
jöhetett volna létre az 1968 kora tavaszán lezajlott budapesti konzultatív értekezlet nélkül,
hiszen a tanácskozást Előkészítő Bizottság, valamint a vele párhuzamosan működő
Szerkesztő Bizottság kéthavonta ismétlődő ülései állandó konzultációs lehetőséget kínáltak
a Prágába bevonuló „ötök” és az intervenciót elítélő nyugati KP-k számára.
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A ’60-as évtized vége és a ’70-es évek eleje különösen érdekes időszak a multilaterális
pártkapcsolatok szemszögéből. A Moszkva irányította nemzetközi kommunista közösség
fokozatos fellazulása, a renitens, majd alternatívvá puhuló irányzatok megjelenése, a
harmadik világ antiimperialista erőinek bevonása nyomán született polémia történészi
nézőpontból felértékelik a szóban forgó esztendőket. Ekkoriban az MSZMP, a JKSZ és az
OKP egy közös platform kialakítására tettek bátortalan kísérletet, s ezzel összefüggésben
nagyjából egyszerre nyitottak Kína felé. A három párt együttműködésének feltárása további
kutatások tárgya lehet, melyet nagyban megkönnyít a magyar és az olasz iratanyag teljes
kutathatósága, könnyű hozzáférhetősége.
Szintén további történészi-levéltári vizsgálatokra érdemes Komócsin Zoltán pályaképének
rekonstruálása, elsősorban a KB külügyi titkáraként (1965-1974) való működésének
alaposabb megismerése miatt. A KB Külügyi Osztálya, mint a párt Külügyminisztériuma
tartotta kézben a pártkapcsolatokat, de rálátása volt az államközi eseményekre is. Ennek
megfelelően hatalmas iratanyagának feldolgozása elengedhetetlen a Kádár-korszak
külpolitikai törekvéseinek részletes feltérképezéséhez.
A disszertáció több alfejezetében is érintettem az eurokommunizmus kérdéskörét,
melynek születését, elvi határvonalainak kialakulását, ideológiai alapvetéseinek létrejöttét
1968 őszére tettem. Jóllehet az egykori hivatalos pártirodalom csak 1975-től – néhány
esetben 1971/72-től – számítja a kommunista ideológiának a nyugat-európai társadalmi
elvárásokhoz igazított változata első megjelenését, mindez nem történhetett volna meg a
prágai tavasz elfojtása felett érzett csalódottság, az SZKP elvei és a szovjet szövetségi
politika gyakorlata közti lényegi különbségek felismerése nélkül.
Az 1968-ban bevezetett, majd 1973 és 1975 között leállított magyar új gazdasági
mechanizmus felkeltette ugyan az eurokommunista KP-k érdeklődését, de a budapesti
tapasztalatok nem kerültek bele a pártprogramokba, még akkor sem, ha a hazai
mechanizmusreform sokak szerint a kapitalizmus irányába tett lépés volt. Az OKP
bizonyíthatóan nagyra értékelte a magyarországi rendszerszintű újításokat, de azok esetleges
olaszországi alkalmazása a teljesen eltérő gazdasági-politikai környezet miatt nem jöhetett
számításba. Ennek dacára a ’68-as magyar reform a jugoszláv modellel együtt a létező
szocializmus életképes megvalósulási formájaként maradt meg a Magyarországra látogató
olasz kommunista vezetők emlékezetében.
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Huszár Tibor: Beszélgetések Nyers Rezsővel. Bp.; Kossuth, 2004.

Magyar nyelvű visszaemlékezések
Berecz János: Visszanézve. Bp.; Budapest-Print, 2004.
Gorbacsov, Mihail: Szemtől szemben önmagammal. Visszaemlékezések és töprengések.
ford.: Bagi Ibolya és Sarnyai Csaba. Bp.; Scolar, 2013.
Hárs Gábor: A nagykövet naplója. Bp.; Kossuth, 2009.
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Hegedűs András: A történelem és a hatalom igézetében. Bp.; Kossuth, 1988.
Horn Gyula: Cölöpök. Bp.; Móra Ferenc Kiadó, Zenit Könyvek, 1991.
Hruscsov, Szergej: Összeesküvés apám ellen. ford.: Tripolszky Laszló. Zalaegerszeg,
Hírlapkiadó Vállalat, 1989.
Mesić, Stjepan: Jugoszlávia nincs többé. ford.: Kovács László. Bp.; Helikon, 2003.
Somogyi Imre: Kádár János sírba zárt titkai. Bp.; Agroinform Kiadó, 2008.
Várnai Ferenc: Nem hallgathatok tovább. Egy újságíró vallomása. Bp.; Kontúr, 2002.

Magyar nyelvű áttekintő művek
Gilbert, Martin: Izrael története. ford.: Baráth Katalin. Bp.; Pannonica, 2002.
Font Márta, Krausz Tamás, Niederhauser Emil, Szvák Gyula: Oroszország története. Bp.;
Pannonica, 20012.
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp.; Osiris, 1999.

Olasz nyelvű monográfiák
Argentieri, Federigo: Il ’56 ungherese e il ˮDocumento Hungaricus”. In: Studi di storia
dell'URSS e dell'Europa orientale. Quaderni Fondazione Feltrinelli n.31. Milano, Franco
Angeli, 1986.
Argentieri, Federigo; Gianotti, Lorenzo: L’ottobre ungherese. Roma, Levi, 1986.
Berlinguer, Enrico: La politica internazionale dei comunisti italiani. Roma, Editori Riuniti,
1976.
Bertelli, Sergio; Bigazzi, Francesco: PCI. La storia dimenticata. In: Le Scie. Milano,
Mondadori, 2001.
Fiori, Giuseppe: Vita di Enrico Berlinguer. Roma-Bari, Editori Laterza, 20042.
Franchi, Paolo: Nuove generazioni democrazia socialismo. Roma, Editori Riuniti, 1977.
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Gorresio, Vittorio: Berlinguer. Milano, Feltrinelli, 1976.
Gruppi, Luciano: Togliatti e la via italiana al socialismo. Roma, Editori Riuniti, 1974.
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collaborazione 1945-1949. Torino, Einaudi, 1971.
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1968.
Moscato, Antonio: Gorbaciov. L’ambiguità della perestrojka. Roma, Edizioni Erre Emme,
1990.
Napolitano, Giorgio: Altiero Spinelli e l’Europa. Bologna, Il Mulino, 2007.
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Pastorelli, Pietro: La politica estera italiana del dopoguerra. Bologna, Il Mulino, 1987.
Puja Frigyes: Sicurezza e cooperazione in Europa. Roma, Editori Riuniti. 1977.
Ragionieri, Ernesto: Palmiro Togliatti. Roma, Editori Riuniti, 1973.
Solaro, Antonio: Storia del Partito Comunista Greco. Milano, Teti Editore, 1973.
Spriano, Paolo: Il compagno Ercoli. Roma, Editori Riuniti, 1980.
Togliatti, Palmiro: Il Partito Comunista Italiano. Milano, Nuova Accademia Editrice, 1958.
Togliatti, Palmiro: La formazione del gruppo dirigente del Partito Comunista Italiano nel
1923-1924. Editori Riuniti, Roma, 1974.
Togliatti, Palmiro: Comunisti, socialisti, cattolici. Editori Riuniti, Roma, 1974.
Walcz, Amarylisz: La rivoluzione ungherese del 1956 e l’Italia. Roma, Ambasciata della
Repubblica di Ungheria e Accademia di Ungheria in Roma, 2001.

Olasz nyelvű publikációk, tanulmányok gyűjteménye
Berlinguer, Enrico: La proposta comunista. Torino, Einaudi, 1975.
Chiarante, Giuseppe: Il PCI e la svolta del 1956. l’Unità, Roma, 1986.
Guiducci, Roberto: Socialismo e verità. Pamphlets di politica e cultura. Torino, Einaudi,
19762.
Tatò, Antonio: Caro Berlinguer. Note e appunti riservati di Antonio Tatò a Enrico
Berlinguer. 1969-1984. Torino, Einaudi, 2003.

Olasz nyelvű interjúkötetek
De Bonis, Jacques; Aczél György: Intervista sul socialismo ungherese. Roma, Editori
Riuniti, 1976.
Tatò, Antonio; Berlinguer, Enrico: La politica internazionale dei comunisti italiani. Roma,
Editori Riuniti, 1976.

Olasz nyelvű visszaemlékezések
Longo, Luigi: Le brigate internazionali in Spagna. Editori Riuniti, Roma, 1972.
Macaluso, Emanuele: 50 anni nel PCI. Messina, Rubbettino, 2003.
Pajetta, Giancarlo: Le crisi che ho vissuto. Budapest, Praga, Varsavia. Roma, Editori
Riuniti, 1982.
Spriano, Paolo: Le passioni di un decennio: 1946-1956. Milano, Garzanti, 1986.

Olasz nyelvű tanulmánykötetek
a cura di Benvenuti, Francesco; Bertolissi, Sergio; Gualtieri, Roberto; Pons, Silvio: La
passione per la storia. Scritti in onore di Giuliano Procacci. Roma, Carocci, 2006.
a cura di Maria Luisa Righi; introd. di Renzo Martinelli; con una premessa di Giuseppe
Vacca: Quel terribile 1956: i verbali della direzione comunista tra il XX Congresso del
PCUS e l’VIII Congresso del PCI. Roma, Editori Riuniti, 1996.
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a cura di Ruspanti, Roberto: Ungheria 1956. La cultura si interroga. Messina, Rubbettino,
1996.
a cura di Corsini, Paolo; De Angelis, Massimo: Berlinguer oggi. Roma, Rinascita, 1987.

Angol nyelvű monográfiák
Amyot, Chantal Grant: The Italian Communist Party. Gordonsville, Virginia, Palgrave
Macmillan, 1981.
Barth Urban, Joan: Moscow and the Italian Communist Party: From Togliatti to Berlinguer.
London, I. B. Tauris & Co. Ltd.; 1969.
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century. New York, Scribner’s Sons. 1989.
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Gray, Lawrence – Serfaty, Simon: The Italian Communist Party: yesterday, today, and
tomorrow. London, Aldwych Press, 1980.
Guiat, Cyrille: The French and Italian Communist Parties: comrades and culture. LondonPortland, Frank Cass Publishers, 2003.
Hellman, Stephen: Italian Communism in Transition: The Rise and Fall of the Historic
Compromise in Turin, 1975-1980. Oxford University Press, 1988.
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1980.
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Medvegyev, Zsoresz (Medvedev, Zhores): Andropov. New York, Penguin Books, 1983.
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Angol nyelvű visszaemlékezések
Khrushchev, Nikita; edit. Crankshaw, Edward: Khrushchev remembers. Translated: Talbott,
Strobe. New York, Penguin Books. 1971.
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Online oldalak és archívumok
(a nyelvi változatok megjelölésével)
1. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
http://www.mnl.gov.hu/ol
Domain kiterjesztése: magyar (.hu)
Nyelvi változatok: magyar, angol, német
Az oldalon szereplő információk hiteléül: a Magyar Országos Levéltár honlapja
2. Altiero Spinelli Nemzeti Bizottság – Comitato Nazionale Altiero Spinelli
http://www.altierospinelli.it/
Domain kiterjesztése: olasz (.it)
Nyelvi változatok: olasz
Az oldalon szerepelő információk hiteléül: Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
3. Magyar ENSZ Társaság
http://www.menszt.hu/
Domain kiterjesztése: magyar (.hu)
Nyelvi változatok: magyar, angol
Az oldalon szereplő információk hiteléül: ENSZ
4. Reference guide to the Geneva Conventions
http://www.genevaconventions.org
Domain kiterjesztése: nemzetközi (.org)
Nyelvi változatok: angol
Az oldalon szereplő információk hiteléül: SPJ (Society of Professional Journalists)
5. Gramsci Intézet, Róma – Fondazione Istituto Gramsci
http://www.fondazionegramsci.org
Domain kiterjesztése: nemzetközi (.org)
Nyelvi változatok: olasz
Az oldalon szereplő információk hiteléül: OKP archívum (Antonio Gramsci, Palmiro
Togliatti, Luigi Longo, Enrico Berlinguer, Alessandro Natta megjelölésű leltárak)
6. l’Unità, online történeti archívum – archivio storico online
http://unita.it
Domain kiterjesztése: olasz (.it)
Nyelvi változatok: olasz
Az archívum linkje: http://archivio.unita.it/
Az oldalon szereplő információk hiteléül: a l’Unità – olasz baloldali napilap – honlapja
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7. Avanti!, online történeti archívum – archivio storico online
http://www.avantionline.it
Domain kiterjesztése: olasz (.it)
Nyelvi változatok: olasz
Az archívum linkje: http://www.istitutosalvemini.it/archivio/elenco-fondi.html
Az oldalon szereplő információk hiteléül: az Avanti! – olasz baloldali napilap – honlapja
8. Corriere della Sera, online történeti archívum – archivio storico online
http://www.corriere.it
Domain kiterjesztése: olasz (.it)
Nyelvi változatok: olasz, kínai
Az archívum linkje: http://archiviostorico.corriere.it
Az oldalon szereplő információk hiteléül: a Corriere della Sera – olasz országos napilap
– honlapja
9. La Stampa, online történeti archívum – archivio storico online
http://www.lastampa.it
Domain kiterjesztése: olasz (.it)
Nyelvi változatok: olasz
Az archívum linkje: http://archivio.lastampa.it
Az oldalon szereplő információk hiteléül: a La Stampa – olasz országos napilap –
honlapja
10. ENSZ – United Nations
http://www.un.org
Domain kiterjesztése: nemzetközi (.org)
Nyelvi változatok: angol, arab, kínai, francia, orosz, spanyol
Az oldalon szereplő információk hiteléül: az ENSZ honlapja
11. RAI, Radiotelevisione Italiana – Olasz Állami Televízió
http://www.rai.it
Domain kiterjesztése: olasz (.it)
Nyelvi változatok: olasz
Vizsgált csatorna: RAI Educational – a RAI, olasz kultúrát, történelmet és civilizációt
közvetítő tematikus csatornája
http://www.educational.rai.it
Vizsgált műsor: La storia siamo noi – Mi vagyunk a történelem
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it
Az oldalon szereplő információk hiteléül: a RAI honlapja
12. A Magyar Köztársaság Külgazdasági és Külügyminisztériuma
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
Domain kiterjesztése: magyar (.hu)
Nyelvi változatok: magyar, angol,
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Az oldalon szereplő információk hiteléül: a Külügyminisztérium honlapja
Vizsgált szerv: Római Nagykövetség
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/IT/HU
Vizsgált szerv: Milánói Főkonzulátus
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/MILANO/HU
13. Római Magyar Akadémia – Accademia di Ungheria in Roma
http://www.magyarintezet.hu
http://www.collegium-hungaricum.at
Domain kiterjesztése: magyar (.hu)
Nyelvi változatok: magyar, olasz, angol
Az oldalon szereplő információk hiteléül: a Római Magyar Akadémia, Oktatási és
Kulturális Minisztérium
14. Általános Olasz Munkaszövetség – Confederazione Generale Italiana del Lavoro
(CGIL)
http://www.cgil.it
Domain kiterjesztése: olasz (.it)
Nyelvi változatok: olasz
Az oldalon szereplő információk hiteléül: a legnagyobb olasz szakszervezet honlapja
15. Lelio Basso Alapítvány - Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco
http://www.fondazionebasso.it
http://www.internazionaleleliobasso.it
Domain kiterjesztése: olasz (.it)
Nyelvi változatok: olasz
Az oldalon szereplő információk hiteléül: Lelio és Lisli Basso hagyatékát gondozó
levéltár és archívum honlapja
16. Magyar Nemzeti Bank – MNB
http://www.mnb.hu
Domain kiterjesztése: magyar (.hu)
Nyelvi változatok: magyar, angol
Az oldalon szereplő információk hiteléül: a Magyar Nemzeti Bank hivatalos honlapja
17. Giorgio Amendola Alapítvány – Fondazione Giorgio Amendola
http://www.fondazioneamendola.it
Domain kiterjesztése: olasz (.it)
Nyelvi változatok: olasz
Az oldalon szereplő információk hiteléül: Giorgio Amendola hagyatékát gondozó
alapítvány honlapja
18. L’espresso – Multimedia
http://espresso.repubblica.it
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Domain kiterjesztése: olasz (.it)
Nyelvi változatok: olasz
Az oldalon szereplő információk hiteléül: a L’espresso – olasz politikai lap honlapja
19. La Repubblica
http://www.repubblica.it
Domain kiterjesztése: olasz (.it)
Nyelvi változatok: olasz
Az oldalon szereplő információk hiteléül: a la Repubblica – olasz országos napilap
honlapja
20. La Camera dei Deputati - Az olasz törvényhozás alsóháza
http://www.camera.it
A korábbi törvényhozások (az Alkotmányozó Nemzetgyűléstől) archívumának linkje:
http://legislature.camera.it
Domain kiterjesztése: olasz (.it)
Nyelvi változatok: olasz
Az oldalon szereplő információk hiteléül: az olasz képviselőház honlapja
21. Il Senato – Az olasz törvényhozás felsőháza
http://www.senato.it
Domain kiterjesztése: olasz (.it)
Nyelvi változatok: olasz
Az oldalon szereplő információk hiteléül: az olasz parlament felsőházának honlapja
22. Partito della Rifondazione Comunista (PRC) – Az újjáalakult OKP
http://www.rifondazione.it
Domain kiterjesztése: olasz (.it)
Nyelvi változatok: olasz
Az oldalon szereplő információk hiteléül: a PRC hivatalos honlapja
23. Progetto Enrico Berlinguer – az OKP főtitkárának emlékét ápoló közösségi oldal
http://www.enricoberlinguer.it/
Domain kiterjesztése: olasz (.it)
Nyelvi változatok: olasz
Az oldalon szereplő információk hiteléül: neves tudósok és fiatal kutatók hitelesítet
publikációi, hivatkozásokkal
24. Partito Democratico – a baloldali Demokrata Párt
http://www.partitodemocratico.it/
Domain kiterjesztése: olasz (.it)
Nyelvi változatok: olasz
Az oldalon szereplő információk hiteléül: a baloldali Demokrata Párt hivatalos honlapja
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Képmelléklet

Enrico Berlinguer 1977-es budapesti látogatásán tárgyal Kádár Jánossal és Berecz Jánossal
(forrás: Berecz 2003: 175)

Luigi Longo

Giancarlo Pajetta

Giorgio Napolitano

Enrico Berlinguer

Alessandro Natta

Sergio Segre

Az OKP vezető politikusainak kézjegyei (forrás: MNL OL M-KS 288. 32.b)
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Kádár felszólal az európai kommunista és munkáspártok tanácskozásának előkészítésén, 1974-ben.
A kép bal oldalán Berecz János, jobbszélen Horn Gyula látható.
(forrás: Berecz 2003: 219)

Komócsin és Kádár a ’69-es moszkvai nagytanácskozás szünetében.
(forrás: Perneki 1982)
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Nemes Dezső, Kádár és Komócsin a ’69-es moszkvai nagytanácskozáson.
(forrás: Perneki 1982)

A ’68-as budapesti konzultatív találkozó megnyitója a Gellért Szállóban. A képen – mások mellett
– Gyenes András, Puja Frigyes, Komócsin és Kádár láthatóak.
(forrás: Perneki 1982)
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Kádár János elvtársnak. Az MSZMP KB első titkárának. Budapest.
1962. november 8.; Róma, Az OKP vezetősége.
Kedves Kádár elvtárs,
hivatkozva az Önök szeptember 7-i levelére és Giancarlo Pajetta elvtárssal, ezen a nyáron folytatott
beszélgetésükre, megbíztuk Arturo Colombi elvtársat, Központi Bizottságunk tagját, egyben az Önök soron
következő kongresszusára küldött delegációnk vezetőjét, hogy tekintse meg azt a két bizalmas dokumentumot,
mely még a Rákosi-korszakban megfogalmazott, alaptalan gyanúval illet néhány olasz elvtársat.
Megragadva az alkalmat, ezúton kívánunk jó munkát és hasznos eredményeket fontos kongresszusuk számára,
és engedje meg, hogy személyesen tolmácsoljuk Önöknek legszívélyesebb üdvözletünket.
Palmiro Togliatti
(M-KS 288. 32. 1962. 4. 192-193.)
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Az 1968-as budapesti konzultatív találkozón az amerikai delegáció vezetőjének az ülést vezető Komócsin
Zoltánról készített rajza.
(M-KS 288. 32. 1968. 140. 220.)
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Komócsin elvtárs!
Úgy véljük, hogy az Ön válasza, amit a román elvtársnak adott államférfihoz illő és elvi hozzájárulás volt,
hogy az egységnek szentelt értekezlet munkája folytatódjon. Gratulálunk a felszólalásához.
Elvtársi üdvözlettel: az Amerikai Egyesült Államok Kommunista Pártjának küldöttsége
(M-KS 288. 32. 1968. 140. 150.)
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Komócsin Zoltán levele Kádárnak, melyhez csatolta az amerikai delegáció vezetőjétől kapott feljegyzést.
(M-KS 288. 32. 1968. 140. 150.)
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet szeretném kifejezni Dr. Krausz Tamás témavezetőmnek, az ELTE BTK
Kelet-Európa Története Tanszék egyetemi tanárának, a 19-20. századi kelet-európai
történelem program vezetőjének, hogy egyetemi éveimtől kezdve folyamatosan támogatta
kutatásaimat, és lehetővé tette ezen disszertáció megírását, illetve benyújtását.
Őszinte köszönetemet fejezem ki a Kelet-Európa Története Tanszék és a Ruszisztikai
Központ oktatóinak, akik mindvégig hasznos tanácsaikkal, észrevételeikkel segítették
munkámat.
Külön szeretném megköszönni a Kelet-Európa Története Tanszék, a Ruszisztikai Központ
és az ELTE BTK Doktori Hivatal munkatársainak a doktori eljárás lefolytatása során
nyújtott önzetlen segítségüket.
Hálával tartozom a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, a Gramsci Intézet
Levéltára, illetve a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár munkatársainak a magyarolasz pártkapcsolatok dokumentumai és egyéb iratok kutatása idején tanúsított
együttműködésükért, szakmai útmutatásaikért.
Köszönettel tartozom mindazon személyeknek, akik vállalták, hogy interjút adnak nekem
a téma minél alaposabb megismerése, bemutatása érdekében.
Hálás vagyok családomnak, barátaimnak és kollégáimnak, amiért – bátorítva a disszertáció
befejezésére – végig mellettem álltak az elmúlt években.
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