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A „SZÉPLELKEK” EMLÉKIRATAI
Az 1956-os olasz kommunista pártellenzék 

visszaemlékezéseiből1

1992. október 16-án a római Magyar Akadémián, a Nagy Imre-pemek a „MicroMega” 
szemlében megjelent dokumentumairól rendezett vitán a közönség egy része kifogásolta, 
hogy túl sokat beszélnek Olaszországról és nem eleget az 1956-os magyar forradalomról, 
jóllehet lényegében e miatt a téma miatt jöttek össze.1 2 A válasz az volt, hogy az események 
nemzetközi hatása, különösen Olaszországban, ahol talán nagyobb volt bármely más 
nyugati országnál,3 a forradalom integráns részét képezi, tehát a vita egyáltalán nem tért el 
a témától, hanem csak elmélyítette egyik szempontját. Ennek az érvelésnek alapján felté
telezem, hogy a magyar olvasót is érdekelheti néhány, magyar nyelven eddig nem publikált 
infefmáciő, melyet az olasz kultúra öt olyan tekintélyes képviselőjének könyveiből merí
tünk, akik azért hagyták el az Olasz Kommunista Pártot, mert az elítélte az 1956-os magyar 
forradalmat.

Az 1956-os olasz kommunista belső értelmiségi ellenvélemény első megnyilatkozása 
az ún. „101-ek felhívása” volt. A szöveget római egyetemi körökben fogalmazták meg 
1956. október 28-29-én. Carlo Muscetta, az olasz irodalom tanára vezetésével. Az 1912- 
ben született Muscetta egyike azoknak a szerzőknek, akiknek tevékenységét vizsgáljuk. Az 
aláírók többsége azt akarta, hogy a dokumentum maradjon meg apárton belül, míg Muscetta 
és az őt támogató kisebbség úgy ítélte meg, hogy jó lenne elteijeszteni a „polgári és 
reakciós” sajtó köreiben is, s így a lehető legszélesebb körű nyilvánosságot biztosítani neki. 
Tény, hogy amint általában ilyen esetekben történni szokott, valaki (azt mondják, maga az 
OKP vezetősége) átadta a szöveget az ANSA hírügynökségnek, mely október 29-én este 
közzétette. Az eddig Magyarországon meg nem jelent teljes, csonkítatlan szöveg így 
hangzik:

1 A következő könyvekről van szó: Marcello Venturi: Sdraiati sulla linea -  come si viveva ne PCI di Togliatti 
[A pártvonalon -  hogyan élt az ember Togliatti OKP-jában]. Milano, Mondádon, 1991. 244 p.; Furio Diaz: La 
stagione arida -  riflessioni sulla vita civile d ’Italia dél dopoguerra ad oggi [Aszályos évek -  gondolatok az olasz 
polgári életről aháború végétől napjainkig]. Milano, Mondadori, 1992.163p.;FidiaGambetti: Comunistaperche 
come [Kommunista miért és hogyan?]. Manziana, Vecchiarelli, 219 p.; Antonio Giolitti: Lettere a Marta -R icordi 
e riflessioni [Levelek Mártához -  Emlékek, gondolatok]. Bologna, Mulino, 1991. 245 p.; Carlo Muscetta: 
L ’erranza -  memorie in forma di lettere [Tévelygések -  emlékezések levél formában]. Valverde, II Girasole, 1992. 
207 p.
2 Ortutay L. Gyula: A hazai múltból az itáliai jelenbe. Népszabadság, 1992. október 23.
3 Lásd F. Argentieri: A magyar ’56 és Olaszország. Mozgó Világ, 1992. szeptember, 39-42. pp.
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Az Olasz Kommunista Párt Központi Bizottságának -  Pártszékház.
Ezekben a napokban a tragikus magyarországi események fájdalmasan megrázták az egész 

ország közvéleményét. A dolgozók és a becsületes emberek demokratikus tudata és humanizmusa a 
nagy közösségi szenvedélyek erejével reagál a napról napra drámaibb hírekre. A párthoz való 
csatlakozással vállalt hűség nyílt állásfoglalásra kötelez. Éppen ezért a kővetkezőket szögezzük le:

1. A magyarországi események azt bizonyítják, hogy ha az SZKP XX. kongresszusán megkez
dett, a kommunista párton és társadalmi rendszeren belüli demokratizálási folyamattal szemben 
felülkerekedik az ellenállás, a késlekedés, vagy egyenesen a folyamat feltartóztatása, akkor elkerül
hetetlenek a bizalom mély repedései a nép soraiban és magában a munkásosztályban is, és a párt 
képtelen úrrá lenni ezen a jelenségen. Ott viszont, ahol a párt maga elég érett és elegendő bátorsággal 
rendelkezik ahhoz, hogy az események élére álljon, a megújulási folyamat a maga természetes útján 
halad előre. Téves tehát minden olyan megállapítás, amely a legutóbbi események alapján a XX. 
kongresszus eredményeinek kétségbe vonására törekszik. A sztálinizmus elítélése visszavonhatatlan.

2. A lengyelországi, de legfőképpen a magyarországi események alapján félreérthetetlenül el 
kell ítélni a sztálinizmust, a következő tények miatt:

a) a kollektivizált gazdaság építése a tömegekre gyakorolt kényszer segítségével történik;
b) teljesen elnyomják a szabadság szellemét, jóllehet éppen ez volt a tudományos szocializmus 

alapítóinak eredeti célja és a széles tömegek ideálja;
c) a népek, a szocialista államok és a kommunista pártok közti viszony nem az egyenlőségen és 

testvériségen alapul;
d) fetisizálják a párt és a szocialista hatalom koncepcióját, mert nem lehet szocialista hatalomról 

és kommunista párt hatalmáról beszélni, ha hiányzik ennek alapvető feltétele: a munkásosztálynak és 
szövetségeseinek tevékeny együttműködése. Az ilyen alapokra épült nemzetgazdaságnak, állampol
gári és nemzetközi kapcsolatokban szükségszerűen el kell térniük az eredetileg kitűzött céloktól. 
Pártunk eddig nem fogalmazta meg a sztálinizmus nyílt és következetes elítélését. Hónapok óta 
igyekeznek bagatellizálni Sztálin kultuszának és mítoszának összeomlását, és igyekeznek eltus
solni az ő irányítása alatt elkövetett bűncselekményeket, „hibáknak” vagy éppen „túlzásnak” 
nevezve őket. A mi pártunk távol van a személyi kultuszra épített rendszer olyan kritikájától, 
amit Gomulka elvtárs a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának ülésén elmondott 
jelentésében érvényesített.

3. Az olasz kommunisták azt kívánják, hogy a magyar nép a megújult egyetértésben találja meg 
az erőt a jelenlegi drámai válságból való kilábaláshoz, elszigetelve a válságban fellépő reakciós 
elemeket és az egyetlen lehetséges alapon állítsa helyre a szocializmus építését: a dolgozó osztályok 
egyetértésén és tevékeny részvételén. Amennyiben nem akarjuk meghamisítani a valós tényeket, ha 
nem akarjuk megrágalmazni a magyar munkásosztályt, ha nem akarjuk az OKP olaszországi elszige
telését kockáztatni, vagy megismételni a fájdalmas poznaúi eseményekkel kapcsolatos „érthetetlen” 
megítélést, melyet egyébként később megcáfoltak a további események és maguk a Lengyel Mun
káspárt vezetői is, akkor bátran el kell ismerni, hogy Magyarországon nincs szó puccsról vagy a 
reakció által szervezett mozgalomról, amely egyébként sem tudta volna magával ragadni a munkás- 
osztály nagy részét, hanem a haraghullámról van szó, amely gazdasági nehézségekből, szabad- 
ságszeretetből és a szocializmus saját nemzeti úton való építésének kívánságából ered, függetlenül 
attól, hogy voltak jelen reakciós elemek is.

Ahogy a CGIL (Olasz Általános Munkaszövetség) Titkársága által kiadott nagy jelentőségű 
dokumentum megállapítja: határozottan el kell ítélni, hogy a szovjet katonai beavatkozást kérték és 
megadták, mert ez ellentmond a nemzetközi kapcsolatok terén szerintünk alkalmazandó alapelveknek, 
megsérti a szocialista államok önállóságának elvét és súlyosan kompromittálja a munkásosztály és 
az olasz társadalom előtt a párt politikáját és építőjellegű hozzájárulását a szocializmushoz vezető 
olasz úton. Ennek fényében kívánatos, hogy már most elkezdődjön a párt vezető csoportjának 
felújítása és a közeli kongresszuson folytatódjon. Amikor bemutatjuk ezt a dokumentumot a Központi 
Bizottságnak, meg kell jegyeznünk, hogy nélkülözhetetlennek tartjuk azt is, hogy állásfoglalásunkat
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az egész párt megismerje és megvitassa, ezért kérjük azonnali és hiánytalan közlését a „l’Unitá” 
hasábjain, mert lelkiismeretünk szerint nem mondhatunk le arról, hogy az egész párt megismerje 
álláspontunkat. Ezzel kapcsolatban leszögezzük, hogy pártunknak a szocializmus olasz útján kell 
haladni, visszaszerezve az összes meggyőződéses párttagok bizalmát és a párt egységét. A párt 
szerezze vissza hagyományos és döntő befolyását az olaszországi demokrácia megszilárdítása érde
kében, mert ezt a demokráciát kapitalista és klerikális reakció ma jobban fenyegeti, mint valaha.

Róma, 1956. október 29.

Muscetta nemrég megjelent könyvében (lásd 1. sz. jegyzet) közöl egy levelet, melyet 
Togliatti írt hozzá 1956. október 27-én, annak érdekében, hogy megakadályozza a doku
mentum nyilvánosságra hozatalát.

„Kedves Muscetta! A nevedet látom egy íven, amelyet a római elvtársak körében köröztek 
aláírásgyűjtés céljából, hogy pártunktól egy nem egészen világos, azonnali kezdeményezést követel
jenek a lengyel és magyar eseményekkel kapcsolatban. Az aláírók nevei között -  nem volt ott sok 
név -  te vagy az egyetlen olyan elvtárs, akivel van némi személyes kapcsolatom, és akinek -  ennek 
következtében -  szabadon tehetek néhány megjegyzést. Számunkra (vagy legalábbis számomra) 
kezdettől világos volt, hogy úgy Magyarországon, mint Lengyelországban olyan helyzet alakult ki, 
hogy egyáltalában nem lehet látni, elvtársaink miként tudnak úrrá lenni rajta... a helyzet tehát nagyon 
nehéz, és ebben a helyes manőverezés megfelelő feltétele az, hogy saját sorainkban ne kelljen elsietett 
és meggondolatlan reakciótól tartam. A kezdeményezés, melyhez te csatlakoztál, véleményem szerint 
éppen ebbe a fajtába tartozik.

Pártunk vezető szervei a XX. kongresszus után egy pillanatig sem késlekedtek a kritikával. Sőt, 
ezen a téren mi voltunk mindenkit megelőzve az élen,‘‘megelőztük még az orosz elvtársakat is, akik, 
miután felvetették a kérdéseket, semmi módon nem bizonyították be, hogy megoldást tudnak találni 
asaját maguk által feltett kritikára és következtetésekre. Kongresszusunk tézistervezetében mi a lehető 
legnyíltabb, legpozitívabb és legrokonszenvesebb módon tárgyaltuk a szocialista rendszerek demok
ratizálásának, a pártok autonómiájának és a „vezető párt” koncepciója elvetésének problémáját. Én 
azt hiszem, hogy ezen túl nem is lehet elmenni. Ez tehát minden elvtársnak elegendő lehet ahhoz, 
hogy a jelenlegi nehéz helyzetben bízzon abban, hogy a párt vezetősége a saját maga által kidolgozott 
irányba fog haladni. Minden egyes elvtársnak joga, sőt kötelessége, még a lehető legsúlyosabb 
pillanatokban is, hogy a saját alapszervezetében kifejezést adjon aggodalmainak, félelmének és 
kétségbeeséseinek. De a ti kezdeményezéseteknek egészen más jellege van. Célja az volt, hogy 
amennyiben sikerül, kritikus helyzetet teremtsen, azaz kárt kárra halmozzon, növelve azt a bajt, amit 
már amúgy is el kell viselnünk... Véleményem szerint mind Lengyelországban, mind Magyarorszá
gon kritizálandó az, hogy csak nagyon későn kezdtek szembenézni a helyzettel. Több hónapos 
késésről beszélek, nem napokról. Magyarországon pedig legalább olyan szigorúan kell bírálni azt a 
tényt is, hogy miközben nem hoztak semmiféle komoly intézkedést annak érdekében, hogy úrrá 
tudjanak lenni a helyzeten, szabad utat kapott, sőt maguk a párttagok irányították a híres Petoefi [sic!] 
Körön és más szerveken keresztül azt, ami nem is vita volt, hanem olyan felforgató agitáció, mely 
lerombolta a párt, a kormány és vezetői még megmaradt tekintélyét. Nem lehet egyszerre megtartani 
Rácoscit [sic!] a kormány élén és hagyni, hogy ugyanakkor az elvtársak azt ordítsák, hogy gyilkos, 
vagy arra hívják fel a népet, hogy üvöltse velük együtt: gyilkos. Mindez az agitáció nem is 
eredményezhetett egyebet, mint hogy hozzájárult a felkelés előkészítéséhez, és most nem marad más 4

4 Togliatti állítása nem teljesen felel meg a valóságnak. Lásd Argentieri, uo. 39-40. pp.
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számunkra, mint hogy azt kívánjuk, hogy azok, akik vezették vagy elősegítették a forradalmat, ne 
kerüljenek abba a helyzetbe, hogy odáig kell süllyedniük, hogy másodszor is bécsi kávéházakban 
íijanak esztétikai tanulmányokat.5

Amikor kirobbant a budapesti felkelés, mi sem tehettünk egyebet, mint hogy nyíltan azt 
kívánjuk, tiporják el. Sajnos még ebben a pillanatban sem tinik úgy, hogy magyar elvtársaink 
túljutottak volna bizonytalanságukon és eltévelyedésükön. De ez csak egy indokkal több, ami igazolja 
magatartásunkat. Azaz: világosan és döntő formában kell felvetni a hatalom problémáját; egyébként 
habozás nélkül be kell ismerni, hogy a párt súlyos hibákat követett el és ennek következményeiért 
fizet, és sajnos, fizetni fogunk mi is. Azonban az olyan állásfoglalás, mint a szocialistáké,6 számunkra 
elfogadhatatlan. (.. .)”7

Erre a hosszú Togliatti-idézetre részben azért volt szükség, mert mindmáig kiadatlan, 
másrészt, mert világosan bemutatja az OKP vezetőjének szempontjait, amit talán „kádári- 
ánusnak” nevezhetünk: amely szerint Rákosi sok hibát követett el, Nagy viszont áruló.

Paradoxnak tűnhet, hogy Antonio Giolitti8 piemonti országgyűlési képviselő, aki 
1956-ban a legjelentősebb ellenzéki kommunista volt, nem szerepel a 101-ek levelének 
aláírói között: a valóságban, amint ő  maga magyarázza a könyvében, azért nem írta alá, 
mert bár teljesen egyetértett vele, „még hatásosabb formában akart fellépni ellenvélemé
nyével” az OKP Vffl. kongresszusán, melyre 1956 decemberében került sor Rómában.9 
Rendkívül jelentősek azzal kapcsolatos gondolatai is, hogy 1956 az OKP számára az 
„elvesztegetett alkalom” volt.

„Az első híreket a budapesti forradalmi megmozdulásokról egy repülőgépen kaptam, amikor 
Ottavio Pastoréval és Alberto Jacoviellóval10 11 utaztunk Strassbourgból Rómába. Előzőleg az OKP 
delegációjaként, mint „megfigyelők” vettünk részt az Európa Tanács ülésén. Ez volt az első, nagyon 
is óvatos lépés annak érdekében, hogy jelét adjuk: készek vagyunk felhagyni az európaizmussal 
szembeni bizalmatlansággal, sőt szakítani az előre elhatározott ellenséges beállítottsággal. De ezt a 
jelzést, sajnos, azonnal letörölte és érvénytelenítette az OKP Magyarországgal szemben elfoglalt 
álláspontja. Az értékes, nagy fáradsággal felhalmozott és kezelt értelmiségi és szimpatizáns egyetér
tést és részvételt elvesztettük... Nem is annyira az 1956-os események akarták ezt, amelyek előjelek 
és hírmondók voltak azok számára, akik később meg akarták érteni az 1989-es eseményeket. Az igazi 
ok az OKP akkori vezetőségének katasztrofális állásfoglalása volt. Joggal használom a katasztrofális 
kifejezést, mert a párt tehetetlen volt és nem tudta megragadni a történelmi alkalmat, hogy végre 
el vágj a a Szovjetunióhoz fűződő vasköteléket,11 és feloldja kétértelmű magatartását,12 amely nemcsak 
az OKP, hanem a baloldal és egész Olaszország számára egy katasztrofálisan megbénult demokráciát,

5 Majdnem biztosan Lukács Györgyre vonatkozó ironikus utalás, Togliatti vele sohasem volt baráti kapcsolatban, 
olyannyira, hogy egy évvel ez után a levél után, 1957 őszén feljelentette Kádárnál, mert a Déry-Háy-perrel 
kapcsolatban mozgósítást sürgetve, nyugtalanságot provokált az olasz kommunista értelmiségi körökben. Vö. 
Quando il PCI condanno a morta Nagy [Amikor az OKP halálra ítélte Nagyot.] MicroMega, n. 4., 1992.115 p.
6 Lásd Argentieri, i. m. 39. p.
7 Muscetta, i. m. 120-122. pp.
8 Rövid életrajzát lásd Szemle. Válogatás a brüsszeli Nagy Imre Intézet folyóiratából. Budapest, Századvég Kiadó 
- 1 956-os Intézet, 1992.304-305. pp.
9 Giolitti, i. m. 99. p.
10 A l ’Unitá, az OKP napilapja akkori külföldi szerkesztőségének két újságírójáról van szó.
11 Togliatti arra a kapcsolatra utal, melyet az OKP és más szocialista országok, kezdve a SZU-tól, között fenn 
kellett tartani.
12 A történészek így nevezték az OKP belső ellentmondását, ami abban állt, hogy Olaszországban demokratikus 
úton akart haladni és ezzel egy időben szolidarizált a „létező szocialista” diktatúrákkal.
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egy tehetetlen baloldalt eredményezett egy egész generáción keresztül, azaz 33 éven át, 1956-tól 
1989-ig. AzOKP, késóbb aBDP (Baloldali Demokrácia Pártja) még mindig erőlködik, annak ellenére, 
hogy lassan-lassan meglazította -  mily szerencsétlen késlekedés! -, végül megszakította ezt a 
köteléket, és végre szabad lett, hála az 1989-es földrengésnek, és végre megindult azon az úton, 
amelyet 1956 nyitott meg számára. Ez megerősíti a történelmi és politikai fórumokon többször is 
kifejezésre jutott véleményt, melynek én akkor közvetlen és szenvedő szereplője voltam, hogy az 
elszalasztott történelmi alkalmat, nemcsak az elvesztett előny értékével kell megfizetni, hanem hosszú időre 
kiható negatív hatásokkal is, mert valóban igaz, amit annak idején Harold Wilson mondott, hogy in politics 
everything is a question oftiming.13

Antonio Giolitti és Carlo Muscetta egyaránt 1957-ben léptek ki az OKP-ből, egyik a 
másik után, gyors egymásutánban, később mindketten beléptek az Olasz Szocialista Pártba: 
Giolitti ott is maradt egészen a nyolcvanas évek közepéig, míg Muscetta onnan is gyorsan 
távozott.

Visszatérve 1956 őszére, be kell vallanunk, hogy az olasz munkások, legalábbis a 
baloldaliak, nem voltak szolidárisak a magyar forradalommal, annak ellenére, hogy a CGIL 
főtitkára, Giuseppe di Vittorio14 az ellenzéki kommunisták álláspontját osztotta. De idézzük 
ismét Giolittit:

„Azokban a napokban történt, hogy di Vittorio, akivel egy házban laktunk a Christoforo 
Colombo úton (ő az alattam lévő emeleten), hazavitt az autóján a Montecitorióról.15 Természetesen 
Magyarországról beszéltünk. Mire megérkeztünk, már teljesen fel volt indulva. »Azok a vérszomjas 
rezsimek! Nem egyebek, mint egy gyilkos banda!« -  mondta sírástól megcsukló hangon. Döbbenten 
ültem az óriás termetű izomkolosszus mellett, aki fel-felzokogott. Valóban mindenki számára borzal
mas dráma volt. Di Vittorio október 27-én aláírta a CGIL Titkárságának nyilatkozatát, melyben 
világosan és határozottan úgy ítélték meg a magyarországi eseményeket, mint az antidemokratikus 
kormányzási módszerek következményeit: a történelmileg végleg megbukott politikai és gazdasági 
vezetés teljes szakadást okozott a vezetők és a néptömegek között. Ezenkívül elítélték az idegen 
csapatok beavatkozását is.”16

Ahogy már utaltam rá, annak ellenére, hogy a CGIL vezetője a leghatározottabban 
foglalt állást, és annak ellenére, hogy nagy presztízsnek örvendett a dolgozók körében, a 
magyar forradalommal kapcsolatos szolidáris állásfoglalás csak az értelmiségi körökre 
korlátozódott. Ahogy ezt Paolo Spriano (1925-1988), akkor fiatal kommunista értelmiségi, 
a 101-ek kiáltványának aláírója, mondta:

„Az OKP 1957-ben összesen 200 000 párttagot vesztett el,17 és ez mutatja, hogy 1956 milyen 
vérveszteséget okozott, de ha megnézzük, milyen százalékban voltak köztük ipari munkások, azt 
látjuk, hogy körülbelül 40%-ról van szó, míg a mezőgazdasági munkások, alkalmazottak és feles 
bérlők együttesen 23%-ot tesznek ki, s ez az arány 1956-tól kezdve még növekszik. Az igazság az, 
hogy később igyekeztek elfelejteni azt a felejthetetlen évet, és az OKP osztálybázisa, népi alapja, 
nemcsak a (Hmscsov-féle) titkos jelentés megismerése után, de a poznani munkásmegmozdulások, 
valamint a magyar forradalom alatt és után is majdnem teljesen ellenkező módon reagált, mint a

13 Giolitti, i. m. 97-98. pp.
14 Giuseppe di Vittorio (1892-1957) eredetileg napszámos, 1945-tdl a Confederazione Generale dél Lavoro, CGIL 
(Olasz Általános Munka Szövetség), a legnagyobb olasz szakszervezet vezetője. A szakszervezet szocialista 
kisebbségből és kommunista többségből állt. Di Vittorio 1949-től a Szakszervezeti Világszövetség elnöke volt.
15 A Képviselőház épülete.
16 Giolitti, i. m. 97-98. pp.
17 Az akkori taglétszám kb. 10%-át.
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baloldali értelmiségiek. Sőt, teljesen ellenkező módon, mint ahogy az értelmiségiek véleménye szerint 
a kommunista munkásoknak reagálniuk kellene. Felsorakoztak Togliatti és a vezető csoport mellett. 
A polgári sajtó lármája pedig csak elősegítette, hogy még szorosabbra főzzék soraikat, mert úgy látták, 
hogy ellenfeleik amikor úgy lépnek fel, mint a munkások barátai, többnyire a népi demokráciák 
munkástanácsait ünnepük, míg ugyanakkor otthon szembeszállnak velük.” 8

Míg Giolitti és Muscetta kiléphettek az OKP-ból, másokat, mint Fabrizio Onofrit és 
Eugenio Realet,18 19 még 1956 decemberében, az OKP VÜI. kongresszusának idején, kizárták 
a pártból. A kongresszuson Giolitti kifejezetten „nagyimrés” beszédet mondott.

„Úgy emlékszem -  írja könyvében -, hogy a terem tömve volt, a csend pedig vérfagyasztó, ami 
a figyelem, de a rosszérzés és ellenérzés jele is volt. A pódiumon, ahonnan beszéltem, az elnökség 
asztala mellett ott ült Togliatti is, kezében tollat tartott, és úgy tőnt, hogy szemét összehúzva jegyzetel. 
A teremben fagyos volt a hangulat és úgy éreztem, hogy még jegesebb lett, amikor azt mondtam, hogy 
az az út, melyen a SZU és a népi demokráciák haladnak, a mi számunkra kritikusan értékelendő 
tapasztalat, és nem pedig követendő modell: miközben a pártprogramban még mindig úgy beszélnek 
a SZU-ról, mint modellről... Szabadság és demokrácia nélkül nem lehet szocializmust építeni; éppen 
ezért mi itt ma kijelenthetjük és ki is kell jelentenünk, minden fenntartás és kettősség nélkül, hogy a 
demokratikus szabadság intézményi formáiban is: mint a hatalom megosztása, a formális garanciák 
és a parlamenti képviselet nem polgári jellegűek, hanem nélkülözhetetlen elemei országunk szocialista 
társadalma felépítésének. Véleményem szerint ezt meg kell mondani és nemcsak azt, hogy mi ma úgy 
látjuk, hogy el lehet jutni a szocializmushoz a demokrácián és az alkotmányon keresztül... Ezenkívül 
még ha a lehető legünnepélyesebb nyilatkozatot tesszük is a demokratikus szabadság örök értékéről, 
ez hiábavalóvá válik, ha programunkba és téziseinkbe továbbra is beírjuk, hogy azok a hibák és 
bűncselekmények, melyeket a XX. kongresszuson tártak fel, nem csorbították a szocialista hatalom 
demokratikus lényegét, és ha törvényesnek, demokratikusnak és szocialistának minősítjük azt a 
kormányt, mely ellen október 23-án felkelt Budapest népe. Itt vannak a kettősség esetei, amelyeket 
el kell ítélni és meg kell szüntetni.”20

Különlegesen érdekesek Fidia Gambetti költő és újságíró kommentáijai arról, hogy 
milyen volt ezekben a napokban az OKP-n belüli légkör:

„Az ún. polgári sajtó nem hagy fel a zsivajgással a hruscsovi titkos jelentésről, a Budapestre 
vonuló harckocsikról. De miért is nevezzük zsivajnak, miért is csodálkozunk és miért siránkozunk 
rajta? Hiszen mi adtuk alá a lovat, vagy hogy is mondjam: a lehetőséget mi ajánlottuk fel neki és 
minden bizonnyal nem is az első esetben 1948-tól kezdve egészen a mai napig. Abszurd és nevetséges 
dolog, hogy farkast kiáltsunk. Igazuk van, amikor azt írják, hogy a kommunisták nem gondolkodnak 
azonos módon, hogy meg vannak osztva és hogy az ellenvélemény egyre nő és egyre jobban 
kiszélesedik, meg azt is, hogy a taggyűléseken fordulatot kérünk és egymás haját tépjük. Végre egy 
elismerés annyi év bántalom, rágalom és fintor után. Nem igaz tehát, hogy mindnyájan áruba 
bocsátottuk az eszünket és gyűjtőhelyre hordtuk össze, hogy eladtuk magunkat egy marék rubelért 
(jóval kevesebbért, mint a legendás tál lencse ára volt). Nézzetek szembe velünk, vegyétek le az 
ujjlenyomatainkat: mindannyian különbözünk egymástól (...) A VIII. kongresszus hegye nem szülte 
meg még a klasszikus egérkét sem. Csak sok-sok kilométer szót, szót, szót, előírás szerinti szót, amit

18 Paolo Spriano: Le passioni di un decennio 1946-1956[Egy évtized szenvedélyei 1946-1956]. Milano, Garzanti, 
1986.205 p.
19 Bővebb adatok ezekről a személyekről lásd Argentieri, i. m. 39-40. pp.
20 Giolitti, i. m. 102-103. pp.
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előre kinyomtattak, előre megrágtak, az »egyetértek« unalmas litániáját, felhívásokat a komformiz- 
mus érdekében, a centrista kompromisszum érdekében, a mindenáron való egységért, hogy szembe 
tudjunk szállni a baloldal és a jobboldal két klasszikus veszedelmével: a marxista szektariánizmussal 
és a revizionista reformizmussal. Több száz felszólalásból csak négy volt tömör stílusú, megfelelő 
érvekkel és megszenvedett kritikával: Antonio Giolittié, Furio Diazé,21 Aldo Natolié22 23 és Fabrizio 
Onofrié. Ők viszont el voltak szigetelve, hatalom nélkül és követők nélkül. Semlegességükhöz 
elegendő volt Giorgio Napolitano22 harcias felszólalása, Togliatti zárószavai pedig egyenesen lesö
pörték őket a politikai és a pártszínről.”24

Elszigetelődésüket semmi sem szimbolizálta jobban, mint az 1959-ben meghalt kom
munista vezető, Celeste Negarville sorsa:

„A csúcson ő volt az egyik legintelligensebb elvtárs, nyílt, mondhatnám, teljesen nyitott volt, 
di Vittorióval együtt ő volt a legszigorúbb és a legkeményebb a szovjet harckocsik budapesti 
beavatkozásának megrovásában és elítélésében. Ezek után egy nem létező szervezet, a »Békepartizá- 
nok« főtitkára lett.”2

Az ellenzéki kommunisták nemcsak el voltak szigetelve, de még abban is bizonytala
nok voltak, hogy igazuk volt-e, amikor elhagyták az OKP-t, ahogy erről Furio Diaz 
emlékezik:

■ „Bizonytalanságban éltek, hogy vajon igazuk volt-e, és ez a bizonytalanság még környezetükben 
is hatott. Erről tesz tanúságot a különböző kulturális és politikai szemlék beállítottsága is, melyeket 
néhány vezető emberük alapított, mint pl. Fabrizio Onofri, Antonio Giolitti, Eugenio Reale. Hasonló 
törékenység mutatkozik meg létükben és eredményeikben is. Legfőképpen, ha nem hallgatjuk el, hogy 
nemhogy a közös, egységes politikai orientáció hiányzott náluk, hanem még egy közös koherens és 
gyors erőfeszítést sem tettünk közös perspektíva kialakítása érdekében. Giolitti lelkiismeretes kísér
lete a szocialista vezetés irányvonalába való beilleszkedésre... megfelelt Reale félreérthetőjobboldali 
revizionizmusának, vagy Fabrizio Onofri kicsit fantasztikus-tudományos kísérletének, hogy egy 
egzisztencialista koncepcióra alapított új politikát hozzon létre. De soha nem történt még a legkisebb 
erőfeszítés sem, hogy összevessük »aprés cou« eszméinket és felmérjük, hogy le lehetne-e fektetni 
egy közös politikai akció alapjait. Azt mondanám, nem is gondoltunk rá, sőt, ha valaki megkérdezte 
volna, hogy miért nem, egyenesen a szemébe nevettünk volna. Olyan távolra jutottunk egymástól, 
annak ellenére, hogy sokunk között nagyon jók voltak a személyes kapcsolatok, hogy egymástól távol 
éreztük magunkat, az élet adta, többnyire nem is feltétlenül politikai, hanem általában gyakorlati 
jellegű preferenciák miatt. Bizonyos szempontból annak a valaminek a győzelme volt, amiről olyan 
gyakran prédikáltak nekünk az OKP kebelében, azaz, hogy nincs új, még felhasználható terület az 
olasz baloldal kereteiben. De bizonyította azt is, hogy az OKP egész akciója, óriási ambíciójával, 
hogy beleolvassza egy új típusú demokratikus formába a szovjet kommunizmussal fenntartott 
vaskötelékeit és az összes olasz baloldali erőket, nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy kiszárítsa 
és minden kivezető út nélkül feltartóztassa a régi hagyományokat és az új reménységeket is.”26

21 Történész, Livomo kommunista polgármestere 1944-1954-ben. Ő is az OKP Magyarországgal kapcsolatos 
állásfoglalása miatt mondott le 1957-ben, és belépett az OSZP-be.
22 Római vezető politikus. 1969-ig maradt az OKP-ben, ekkor kizárták.
23 Napolitano, aki 1992-től a Képviselőház elnöke, a hetvenes évektől kezdve megérdemelten „liberális” kommu
nista hímevet teremtett magának, ennek ellenére, a VIII. kongresszuson elhangzott felszólalása szektariánus volt 
és az ellenzékiek ellen irányult.
24 Gambetti, i. m. 69. p. és 74-75. pp.
25 Uo. 97-98. pp.
26 Diaz, i. m. 51-53. pp.
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Jogos és méltányos, hogy az áttekintést Marcello Venturi beszámolójával zárjuk, aki 
abban az időszakban a milánói l ’Unitá újságírója volt. A szerkesztőségét megostromolták 
a Magyarország megszállása ellen tüntetők:

„Beavatkozott a rohamrendőrség, hogy megvédje testi épségünket a milánói diákok haragjával 
szemben... azt ordították, hogy gyilkosok vagyunk és egy bizonyos értelemben, elméletileg igazuk 
volt: az orosz harckocsik éppen azokban a percekben gyilkolták a diákokat és munkásokat Budapest 
utcáin. De a szigorú logika értelmében nem mi ültünk azokban a harckocsikban, mi itt voltunk, de 
mindaz, ami történt, sokkal inkább ránk nehezedett -  vagy legalábbis közülünk sokakra -, mint 
rájuk... Aztán, késő éjjel a tér teljesen kiürült, elhagyott és néma lett. Valami módon ez a csend még 
jobban megzavart, mint az ellenséges hangok; mert ettől a pillanattól a mi rejtett belső hangunk 
kerekedett felül és hallatta magát. A tüntetők lármájukkal elnyomták, most viszont tisztán hallottuk. 
Kérdéseket tett fel, melyeket a továbbiakban már nem tudtunk elkerülni... Én már összetéptem a 
párttagsági könyvemet. És a vihar teljes elmúltával -  nem most, a veszély pillanatában -  beadtam 
lemondásomat az újságnál is... Gian Carlo Pajetta,27 a Rinascita2* hasábjain »széplelkeknek« nevezett 
bennünket, amit úgy is lehetne mondani: álmodozóknak, vagy ami talán még rosszabb, olyan 
embereknek, akik az erkölcsi problémát az államérdek (azaz pártérdek), az igazságot a prole
tárforradalom elé helyezték. Amikor választani kell az igazság és a forradalom között, akkor a 
proletárforradalmat kell választani -  írta Pajetta. Az ellenfél újságjainak hasábjain senki sem ujjongott 
vagy nevetett a mi hajótörésünkön. Egyáltalában nem volt kevés az olyan kollégák száma, akik 
kifejezték szolidaritásukat és szimpátiájukat. De még ez is, ahelyett, hogy segített volna, még jobban 
elkeserített. Ha valamire szükségünk volt, az a magány volt; hogy saját magunkkal egyedül marad
hassunk és békésen nyalogathassuk a sebeinket.”29

Fordította: Mihályi Géza

27 Gian Carlo Pajetta (1911-1990) OKP vezetőségi tag és 1956-ban a Rinascita főszerkesztője.
28 Az OKP hetilapja, Togliatti alapította 1944-ben, megszűnt 1991-ben.
29 Venturi, i. m. 234-238. pp.

124


