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TOGLIATTI KÉT LEVELE 1956-BÓL 

1992. november 11-én Borisz Jelcin orosz elnök az Oroszországi Föderáció Elnöki Levéltárából 
származó dokumentumok közül néhányat átnyújtott a magyar hatóságoknak. Ezeket az iratokat az 
1956-os Intézet a következő év folyamán A „Jelcin-dosszié" címmel megjelentetett dokumen-
tumgyűjteményben közölte. Az iratok némelyike a The Hungárián Quarterly 1993. tavaszi szá-
mában és két évvel később a Cold War International History Project Bidletinben angolul is 
megjelent. A szovjet dokumentumok között találhattuk „Az SZKP KB távirata Palmiro Togliatti-
nak a magyarországi helyzetről" címűt, amit a szovjet Elnökség 1956. október 31-én sorra kerülő 
vitáján fogadott el. A távirat így hangzott: 

„Egyetértünk Önnel a magyarországi helyzet értékelésében és abban a helyzetmegítélésben, 
hogy a magyar kormány reakciós irányba tolódik el. Információink szerint Nagy kettős játékot 
játszik, és egyre inkább a reakciós erők befolyása alá kerül. Egyelőre nem lépünk fel nyíltan 
Nagy ellen, de nem nyugszunk bele a reakciós fordulatba. 

Nincs alapjuk az Ön arra vonatkozó baráti aggodalmainak, hogy pártunkban esetleg gyengül-
het a kollektív vezetés egysége. Teljes meggyőződéssel biztosíthatjuk Önt arról, hogy kollektív 
vezetésünk a bonyolult nemzetközi viszonyok közt is egységesen értékeli a helyzetet és egyhan-
gúlag hozza meg a szükséges döntést." 

Azután, hogy megismertem ennek a levélnek a tartalmát, levélben fordultam az Olasz Kom-
munista Párt Levéltárának vezetőjéhez. Kérdésemre azt a választ kaptam, hogy nincs a levéltár 
birtokában olyan levél, amit Togliatti a magyarországi helyzet kapcsán írt volna a szovjet pártve-
zetésnek. Néhány héttel ezelőtt azonban, 1996. szeptember 11-én a La Stampa olasz napilap 
nyilvánosságra hozta Togliatti 1956. október 30-án írt levelét, valamint egy másik, október 23-i 
keltezésű levelét, amiben a lengyel eseményekkel foglalkozik. Engedjék meg, hogy mindkét 
levelet a nyilvánosság elé tárjam: 

PALMIRO TOGLIATTI AZ SZKP KB TITKÁRSÁGÁNAK 

Megkaptam tájékoztatásukat a lengyel pártban fellépett ellentétekről és egy szovjet pártküldöttség 
varsói utazásáról. Örömömre szolgálna további információkat kapni az események lefolyásáról, 
hogy pontosabb képet alkothassak a lengyel eseményekről. Jelenleg helyeseljük a LEMP KB 
döntéseit, még ha hozzátesszük is, hogy meg vannak a veszélyei, és óvakodni kell az ellenségek-
től. 

Véleményem szerint, Lengyelországban olyan helyzet alakult ki, hogy ha a KB nem úgy hatá-
roz, ahogy tette, a párt elvesztette volna uralmát az ország felett, vagy katonai erővel kellett volna 
uralmát biztosítania, ami katasztrófához vezetett volna. Át kell azonban gondolni, hogy vajon a 
LEMP KB nem hozhatta volna-e meg a szükséges intézkedéseket még az előtt, hogy a helyzet 
ennyire kiéleződik. 

A szovjet delegáció útját illetően, van bennünk némi kétely az utazás módja miatt. Azt a be-
nyomást keltette, hogy nemcsak Önök és a lengyel elvtársak között mutatkozik mély ellentét, 
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hanem nézeteltérések vannak az Önök pártján belül is, és hogy nehéz szívvel fogadtak el olyan 
döntéseket, amiket maguk sem helyeselnek. Ez negatív hatás váltott ki a közvélemény velünk 
szimpatizáló részében is. 

1956. október 23. 
TOGLIATTI 

* 

PALMIRO TOGLIATTI AZ SZKP KB TITKÁRSÁGÁNAK 

A magyarországi események nehéz helyzetbe hozták az olasz munkásmozgalmat és pártunkat is. 
Nenni eltávolodása, ami kezdeményezésünk hatására már-már csökkenni látszott, most egy csa-
pásra ismét érezhetővé vált. Nenni véleménye a lengyelországi eseményekről összhangban áll a 
szociáldemokraták álláspontjával. Pártunkban két, egymással szöges ellentétben álló és téves 
vélemény alakult ki. Az egyik oldalon azok állanak, akik a sztálini módszerek elhagyásában 
látják mindannak okát, ami Magyarországon történt, a másik oldalon levő csoportosulások pedig 
pártunk vezetőségét bírálják, amiért az nem állt a budapesti felkelés mellé. Ez utóbbiak szerint a 
felkelés jogos és azt támogatni kell. Ezek a csoportok azt követelik, hogy pártunk teljes vezetősé-
gét váltsuk le. Elképzelésük szerint Di Vittoriót kellene megválasztani a párt vezetőjévé. Ezt a 
választásukat Di Vittorio egyik, a pártvonaltól eltérő és általunk nem helyeselt kijelentésére 
alapozzák. Felvesszük a harcot e két ellentétes álláspont ellen. A párt nem adja fel a küzdelmet. 

Mindazonáltal a magyarországi események olyan pontra jutottak, hogy nagyon megnehezítik a 
kérdés párton belüli tisztázását és a vezetőség körüli egység kialakítását. Amikor ellenforrada-
lomként határoztuk meg a felkelést, szembe találtuk magunkat a magyar párt és kormány vélemé-
nyével, most pedig a magyar kormány már egyenesen élteti a felkelést. Ez szerintem hiba. Az a 
véleményem, hogy a magyar kormány - Nagy Imre vezetésével vagy nélküle - megfőrdíthatatla-
nul reakciós irányban mozdul el. Szeretném tudni, hogy osztják-e a véleményemet, vagy esetleg 
optimistábbak nálam. Szeretném még megjegyezni, hogy pártunk vezetői attól tartanak, hogy a 
lengyel és magyar események veszélybe sodorhatják a pártjuk XX. kongresszusa által elfogadott 
kollektív vezetés egységét. 

Mi mindannyian egyetértünk abban, hogy ha ez megtörténik, az egész mozgalmunkra nézve 
súlyos következményekkel fog járni. 

1956. október 30. 
TOGLIATTI 

(Ford.: Somlai Katalin) 




