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Közismert, hogy Olaszország sohasem esett igazán a szovjet külpolitika érdeklődési 
körébe. Ezt mutatja a sztálini időszak, de különösen a háború utáni évek vizsgálata is. 
Az európai hatalmi pozícióit elvesztő Olaszországot már nagyon korán a nyugati 
„érdekszféra" részének tekintették. Semmi jele annak, hogy a háború végeztével a 
szovjet vezetés komolyan törekedett volna ennek megakadályozására. A béketárgya-
lásokon Moszkva szorosan összekötötte az olasz kérdést a náci Németország egykori 
kelet-európai szövetségeseinek problémájával. A szovjet külpolitikában Olaszország 
gyakorlatilag nem is merült fel másképp. Még akkor sem kezelték az ország sorsát 
Moszkva külpolitikai prioritásai között, amikor az olasz kommunisták hangosan tilta-
koztak az ország NATO-csatlakozása ellen. Sztálin és Olaszország kapcsolata ennek 
ellenére a vártnál bonyolultabban alakult. Noha nem volt hatalmi tényező, és földraj-
zilag távol esik a Szovjetuniótól, a hidegháborúhoz vezető út fontos pillanataiban 
Olaszország is szerepet játszott. Ez több okra vezethető vissza. Olaszország volt az 
első európai ország, amelyet a szövetségesek felszabadítottak, következésképpen a 
szövetséges hatalmak közötti politikai együttműködés és a háború utáni rendezés 
kísérleti terepéül szolgált. Az okok közé sorolhatjuk a nácizmus és fasizmus ellen 
kibontakozott észak-olaszországi népi ellenállást, vagy már a háború utolsó évében a 
kommunista tömegpárt létrejöttét. Az az általánosan elterjedt nézet is felhívta a figyel-
met az országra, hogy a háború után könnyen polgárháborúba sodródhat, és ez belát-
hatatlan nemzetközi következményekkel járhat. Végezetül növelte az ország jelentő-
ségét a jugoszlávok közelsége, sőt befolyása és céljai Északkelet-Olaszországban. Ha 
Olaszország nem is volt elsődlegesen fontos a szovjet külpolitikai tervezésben, meg 
nem feledkezhettek róla, az olasz kérdés elő-előkerült a főbb nemzetközi problémák 
kapcsán. Tanulmányomban nem térek ki minden ilyen esetre. Olyan iratokról szeret-
nék szólni az alábbiakban, amelyek három sorsdöntő helyzetben készültek: Sztálin és 
Togliatti találkozójáról 1944. március 3-4-én, az előtt tehát, hogy Togliatti visszatért 
Olaszországba, és helyreállították a két ország közötti diplomáciai kapcsolatokat; a 
Sztálin és az Olasz Kommunista Párt Togliatti után legbefolyásosabb vezetője, 
Secchia közötti megbeszélésekről 1947. december 14-én, azaz a Kominform meg-
alakítása után, és az olasz parlamenti választások előtt; végezetül a Sztálin-Togliatti-
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találkozóról 1949. december 26-án, több mint egy évvel az után, hogy a baloldali erők 
vereséget szenvedtek a választásokon, és azt követően, hogy Olaszország belépett a 
NATO-ba. 

Sztálin és Togliatti 1944. márciusi találkozójáról sajnos nem maradt fenn írott 
forrás. A megbeszélés lényegi kérdéseire Dimitrov naplója alapján következtethetünk. 
Itt olvasható egy feljegyzés arról, amit Togliatti a találkozóról jelentett. Ez azt tá-
masztja alá, hogy arról a mérsékelt politikai programról, amelyet Togliatti hazatérte 
után meghirdetett, tulajdonképpen együtt határoztak Sztálinnal. Ez a döntés száz-
nyolcvan fokos fordulatot jelentett a korábbi, radikálisabb irányvonalhoz képest, 
amelyet a találkozó előtt néhány nappal Togliatti és Dimitrov dolgozott ki. Azaz vég-
érvényesen elvethetjük azt a régi kommunista legendát, hogy az Olasz Kommunista 
Párt Moszkvától függetlenül cselekedett. Ujabb levéltári források feltárása nélkül is 
adódik a következtetés, hogy vitathatatlan összefüggés volt a diplomáciai kapcsolatok 
felvételéről hozott szovjet döntés és a kommunisták kormányzati szerepre való törek-
vése között, melynek érdekében a háború alatt kerültek minden konfliktust a királlyal. 
Ennél érdekesebb azonban, hogy új dokumentumok kerültek elő Sztálin elképzelései-
ről, valamint a szovjet és olasz kommunista döntéshozatalról. Az említett találkozó 
már csak záróaktusa volt egy ellentmondásos és bizonytalan kimenetelű folyamatnak, 
amely már az 1943. októberi moszkvai konferencián kezdetét vette. Ekkor vált vilá-
gossá, hogy a Szovjetunió nem szólhat bele Olaszország sorsába. A Komintern és az 
orosz külpolitikai levéltárak forrásai alapján megállapítható, hogy a konferenciát kö-
vető hónapokban a szovjet diplomácia ingadozott a különféle megoldások között. 
A kommunista stratégia folyamatosan befolyásolta a külpolitikai lehetőségek mérlege-
lését. Első megközelítésben a rugalmas magatartás mellett döntöttek. A Tanácsadó 
Testület tevékenységének ellenőrzése révén akarták biztosítani a Szovjetunió befolyá-
sát. Az OKP-nak kiosztott szerep itt az volt, hogy keresse az együttműködést az ural-
kodó osztályokkal (a moszkvai konferencia előtt is erről szólnak Togliatti Dimit-
rovhoz írt levelei). Ezen az állásponton nagymértékben változtattak az új szövetséges 
testületbe delegált szovjet kiküldött, Visinszkij negatív tapasztalatai nyomán: Dimit-
rov és Togliatti ekkor az olaszországi kommunisták spontán törekvéseihez is közelebb 
álló, intranzigens politikai programot dolgozott ki. Az eredeti elképzelést azonban 
rögvest újra elővették, amikor lehetőség nyílt a diplomáciai kapcsolatok felvételére, 
mert így a szövetséges kormányok megkerülésével növelhették az olaszországi szov-
jet befolyást. Ezt a lehetőséget már Visinszkij is felvetette az olasz kormány nyomásá-
ra. A döntés Sztáliné volt. Ő választott a diplomaták és Togliatti általjavasolt és rang-
sorolt különféle lehetőségek között. Ezek azonban nem voltak pontosan felvázolt 
stratégiák, ahogy az egész döntéshozatali mechanizmusra jellemző volt a tétovázás és 
az improvizáció. Sőt, ne felejtsük el, hogy Togliatti, és nem Sztálin kezdeményezte a 
találkozást, amelyre a Togliatti indulása előtti este került csak sor. 

Nézzük meg közelebbről, milyen terv született az 1944-es Sztálin-Togliatti-
találkozón! Egyáltalán, beszélhetünk-e igazán kidolgozott tervről? Dimitrov naplója 
alapján a következőket tudhatjuk meg: Sztálin és Togliatti egyetértettek abban, hogy 
el lehet kerülni a polgárháborút és a forradalmat Olaszországban. Úgy értékelték, 
hogy az országot megosztó „két tábor" - a fasiszta örökség és az antifasiszta erők -
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gyengíti az országot, és a britek földközi-tengeri befolyásának kitérjesztése előtt nyitja 
meg az utat. A brit befolyás ellensúlyozásában látták többek között a „nemzeti egy-
ség" létrehozásának célját, ami egyúttal egy polgárháború nemzetközi következmé-
nyeinek veszélyét is csökkentette. Sztálint tehát a nagyhatalmi erőviszonyok alakulása 
motiválta. Az OKP számára kijelölt irány jobban illett a két nagyhatalom, a Szovjet-
unió és Nagy-Britannia uralta Európa képéhez. Ugyanezt a politikai irányvonalat 
jelölték ki a francia kommunisták számára is. Európai keretek közt gondolkodtak. 
A szemben álló hatalom érdekszférájába kerülő országokban a szovjet befolyást dip-
lomáciai versengéssel és a baloldali erők koalíciós kormányokban való részvételével 
próbálták kiterjeszteni. Különbséget tettek tehát, azok között az országok között, ahol 
katonai megszállást vezettek be, és azok között, ahol a jövőbeli belpolitikai kibontako-
zásra építettek. 

Ez azonban aligha volt következetes stratégia. A hatalmi viszonyokban bekövet-
kező változások a kommunista politikára is elkerülhetetlenül, azonnal hatottak. A ka-
tonai és politikai vonal közötti különbségtétel hamar megszűnt. Az érdekszférák sta-
bilizálódásával a nyugati kommunista pártok magukra maradtak, a Szovjetunió nem 
támogatta őket számottevő diplomáciai manőverekkel: Olaszország esetében ez na-
gyon hamar azt jelentette, hogy mintának tekintették a más országokkal szemben 
kialakítandó magatartáshoz, kezdve Bulgáriával és Romániával. 

Az 1944. márciusi Sztálin-Togliatti-találkozó tehát a háború utáni kommunista 
politizálás modellje lett. Amennyire ez megítélhető, Sztálin kétértelműén viselkedett. 
Összekötötte a kommunista célokat a szovjet érdekekkel, de csak nagy általánosság-
ban határozta meg a szovjet külpolitika irányelveit. Azok aktuális értelmezésén mú-
lott, hogy miként ültették át a gyakorlatba a politikai irányvonalat, különösen akkor, 
ha a nemzetközi helyzetben jelentős változások történtek. Togliattira maradt tehát 
Sztálin elképzelésének tolmácsolása. Ennek 1947-ig egészen jól eleget is tett. Később 
azután már a feladat meglehetősen nehéz lett számára. 

A megvizsgálandó második találkozó az 1947. decemberi Sztálin-Secchia-tár-
gyalás. Erről már maradtak fenn dokumentumok. Mégsem alkothatnánk róla teljes 
képet más a témára vonatkozó iratok áttekintése nélkül. Az OKP levéltárában kevés 
anyagot találni a háború utáni külpolitikáról, és azok is kizárólag a Kominform-
találkozókkal foglalkoznak. Megvannak azonban a Sztálinnal folytatott beszélgetés 
előtti és utáni Secchia-Zsdanov-találkozókról készült feljegyzések, az SZKP KB 
Külügyi Osztálya előtt tartott Secchia-beszéd átirata (Rosszijszkij Centr Hranyenyija i 
Izucsenyija Dokumentov Novejsej Isztorii - RCHIDNI - , Moszkva), és Secchia sze-
mélyi iratai (Feltrinelli Alapítvány, Milánó). A politikai helyzet természetesen radiká-
lisan megváltozott azzal, hogy az OKP 1947 májusában kikerült a kormánykoalíció-
ból, és hogy 1947 szeptemberében megalakult a Kominform. Secchia moszkvai kül-
detésének az volt a célja, hogy Zsdanov és a jugoszlávok kemény bírálata után a 
Kominform első értekezletén megtudja, mi is lenne a helyes út az OKP számára. 
Pontosabban, a központi kérdés valószínűleg úgy merült fel, hogy van-e különbség 
Zsdanov bírálata - aki csak a tömegek Marshall-terv elleni mozgósításának kudarca 
miatt ostorozta a pártot - és a jugoszlávok kritikája között, akik nem tudták elfogadni 
az OKP háború óta folytatott mérsékelt politikáját, és felkelésre buzdítottak. Mielőtt 
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találkozott Sztálinnal, Secchia már beszámolt Zsdanovnak arról, hogy Togliatti nem 
tartja alkalmasnak a pillanatot a felkelésre. Maga Secchia kettős szerepet játszott: 
miközben informálta Moszkvát Togliatti álláspontjáról, arról is beszámolt a szovjet 
vezetésnek, hogy a párton belül sokan elkerülhetetlennek tartják a fegyveres össze-
csapást a jobboldali erőkkel. Vagyis az OKP-n belül láttak politikai alternatívát a 
Kominform megalapítása után. A szovjet útmutatásnak kellett döntenie. 

Érdekes, hogy Sztálin a tanácskozás elején rögtön a lényegre tért. Kiállt Togliatti 
véleménye mellett, a felkelést nem tartotta időszerűnek, de hangsúlyozta, hogy a párt-
nak minden eshetőségre készen kell állnia. Döntésének okait azonban nem fejtette ki 
részletesebben. A beszélgetés ezek után más, nem politikai kérdésekkel folytatódott: 
szóba került az OKP titkosszolgálatának létrehozása, az OKP anyagi támogatása az 
esedékes választásokon, és Togliatti egészségi állapota. A találkozó kapcsán két lé-
nyeges dologra kell felhívnunk a figyelmet. Az első, hogy a Kominform értekezletén 
a nyugati kommunisták, akiket megosztott az a lényeges kérdés, hogy folytassák-e a 
„parlamentáris utat", vagy sem, nem kaptak világos utasítást (ugyanez érvényes az 
1947. novemberi Sztálin-Thorez-találkozóra is). A második pedig, hogy a Sztálinnal 
folytatott konzultáció sem oldotta meg teljesen ezt a problémát. 

A Sztálin-Secchia-találkozóra is a kétértelműség volt jellemző, talán még az 
1944-es megbeszélésnél is érezhetőbben. Sztálin megértette Secchiával, hogy a ju-
goszlávok javaslata nem aktuális, de saját véleményét nem határozott utasításként 
fejtette ki. Ennek következtében a nyugati kommunista pártok, ahol a kisebbségben 
levő, de erős frakciók a felkelést pártolták - s erről Sztálin bizonyára tudott - , elbi-
zonytalanodtak. Nem tisztázta az elvtársak előtt a szovjet külpolitika végső céljait, 
ezzel sem kötve meg a saját kezét. Kétlem, hogy mindez a külföldi kommunisták 
előtti titkolódzással lenne magyarázható. De ez csak az egyik probléma, ami a doku-
mentumok olvasása során felmerül. A szovjet döntéshozatali mechanizmusban is sok 
jele van a bizonytalanságnak, ezt mutatják a Kominform iratai is. Véleményem szerint 
a Sztálin-Secchia-találkozóról készült feljegyzés egyesíti ezeknek az iratoknak a lé-
nyegét, mert bizonyítja, hogy létezett egy elterelő politikai irányvonal a Marshall-terv 
meghirdetésére adott szovjet válasz körül. 

A harmadik eset, amellyel foglalkozom, az 1949. decemberi Sztálin-Togliatti-
találkozó. Ennek kapcsán csak Togliatti rövid, kézzel írt jegyzeteire hagyatkozhatunk. 
Nem lehetünk persze bizonyosak abban, hogy pontosan adják vissza a tárgyalás tar-
talmát. Különösen azért, mivel semmi jelét nem találni bennük annak, hogy megvitat-
ták volna a nemzetközi helyzetet is. Az egyetlen kivétel Sztálin utalása egy távol-
keleti Tájékoztató Iroda létrehozására, amivel - Sztálin saját bevallása szerint - Mao 
Ce-tung nem értett egyet. A nemzetközi helyzet megtárgyalásának mellőzése azért 
furcsa, mert csak egy hónap telt el azóta, hogy a Kominform harmadik találkozóján 
Szuszlov jelentése a „békéért folytatott küzdelemről" szólt. Nem könnyű magyaráza-
tot találni arra, hogy a Sztálin és Togliatti közötti megbeszélésen miért nem merült fel, 
ha abból indulunk ki, hogy Togliatti feljegyzései többé-kevésbé teljesek. Arra követ-
keztethetünk, hogy a külpolitika egyre titkosabb és kényesebb területté vált, amelynek 
kérdéseit nem volt érdemes Sztálin előtt szóba hozni, vagy amelyekről Togliatti még 
személyes irataiban sem jegyzett fel semmit. Másfelől viszont, a NATO megalakulása 
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és Németország végleges felosztása után a nyugati kommunista pártok egyedüli fel-
adata a propaganda és a belpolitikai harc maradt. Togliatti jegyzetei azt mutatják, 
hogy beszéltek Sztálinnal a „nemzeti út" módjairól. A szovjetek oldaláról nézve ez 
azonban nem politikai kérdés volt, mint 1944-ben, hanem az „imperialista támadá-
sokkal" szemben bevetendő propagandaeszköz. Sztálin ismételten úgy viselkedett, 
mint ahogy a két évvel korábbi találkozón Secchiával. Helytelenítette az olaszországi 
társadalmi és politikai helyzet kiélezését, mivel egy ilyen lépés túl veszélyes nemzet-
közi következményekkel járhatott volna, járható útnak látta azonban egy kommunista 
részvétellel létrehozandó polgári kormány felállítását (ennek viszont 1949-ben nem 
volt realitása Olaszországban). Ugyanakkor hangsúlyozta a törvényes út szigorú betar-
tásának fontosságát, amelynek révén megfelelően fel lehet készíteni a pártot a jövő 
- de nem a közeli jövő - harcaira. Tehát meglehetősen általános tanácsokkal látta el 
Togliattit, csak a taktika elsőbbségét hangoztatta a szilárd politikai elvek előtt. A ka-
tolikus erőkkel kialakítandó szövetségről tett furcsa kijelentése is ezt sugallta: „ne 
támadják a vallást, még bízhatnak is a macska-istenben, mint az egyiptomiak." 

Azaz Sztálin nem tudott mit tanácsolni Togliattinak. Általánosságok szintjén 
mozgó útmutatásait többféleképpen lehetett értelmezni. Ennek fő oka, hogy Olaszor-
szág érdektelen volt a Szovjetunió számára, 1944-hez és még 1947-hez képest is ki-
sebb jelentőséget tulajdonított neki. Tanulmányomban ennek bizonyításán túl arra is 
igyekeztem felhívni a figyelmet, hogy a háború utáni években Sztálin általában így 
kezelte a nemzetközi és a kommunista politikát. 




