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BEVEZETÉS 	 : 

- 	 •  

A gyarmatok néptömegei, amelyek hosszu ideig a történelmen 

kivül álltak, és amelyeket csupán a történelem objektumának 

tekintettek /Lenin/ - a második világháboru után egyre na- 

gyobb mértékben és intenzitással kapcsolódnak be a világmé-~ 

retü`antiimperialista osztályharcba és válnak a történelem 

szubjektumává. A gyarmatok  felazabadulása, függetlenségük 

kivívása a szocialista világrendszer. létrejötte mellett a  

legjelentősebb történelmi tény. A gyarmatok nemzeti felsza-

baditási harca mindig támogatásra talált és talál a világ 

öntudatos proletariátusénál. Különösen fontos, felelősség-

teljes feladat hárul a gyarmattartó ország öntudatos proletá-  

riátusát vezető kommunista pártra, amelynek minden erővel 

harcolni  kell a hazája burzsuáziája által leigázott gyarma-

tok . felszabaditásáért, függetlenségéért. Ezt követeli a szo-

cialista világforradalom ü;;ye, mert a gyarmatok a reformiz-

mus egyik gazdasági bázisát alkotják a munkásmozgalmon belül. 

E világméretü osztályharc egyik szintére volt Algéria és 

Franciaország. A közel nyolc évig tartó algériai háboru ide-

jén - amely közvetlenül a vietnami "szennyes háborut" követ-

te - rcndkivül nehéz körülmények között harcolva kellett a  

Francia Kommunista  Pártnak támogatni az algériai nemzeti fel 

szabaditó 'harcot. Ezt a tények ismerete nélkül is megállapit-  

hat juk.  



.: Az alábbiakban a tények ismeretében fogjuk bemutatni ezt . 

a nehéz - hibáktól nem mindig  mentes  — de a körülményekkel 

mindvégig reálisan számotvető és a gyakorlatban mégis rend-

kivül sokat segitő — harcot, mert a kommunista párt mindvé-

gig  — a nacionalista hullám tetőpontján is kitartot t . 

"természetes szövetségese", az  algériai szabadságharcosok., 

az algériai nép mellett. 
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...tiszteletben tartottuk az  

elveket, de minden' esetben a  ' 

helyzettel is Számot vetettünk."   

7M. Thorez: Záróbeszéd a KB.  
ülésén 1958: október 4./  



Álcéria - a "ten  ;erentul  i három megye"  

A francia imperializmus Vietnam elvesztésével sulyos ve-

reséget szenvedett Ázsiában, ahonnan az amerikai imperializ-  

mus kiszoritotta. E kényszerű kivonulása Ázsiásból növeli az  

észak-afrikai francia gyarmatok -. Tunisz, Marokkó, Algéria  .. 
jelentőségét. E báróm gyarmat közül Algéria minden tek.ntét-

ben a legnagyobb fontossággal bir. Lakóinak száma azé 1950--es 

években 10 millió, ennek 10:%-á kb. 1 millió európai szárma- 

zásu - döntő többségében franicia. /Ez az 1 millió európai  

alkotja majd a reakciós erők tömegbázisát./ Az algériaiak 

európai elnyomóikra nemcsak mint envahiseur=ökre hóditókra-, 
. 	. 	 , 	. 	. 	. 	 .. 	. 

hanem mint infidelekre - hitetlenekre - is tekintettek. ' 
rranoiaorszá;gbán pedig egyesek ennek ellenhatására Algéria 

leigázását a középkori spanyol reconqusitához hasonil.itották ~ 

igy . akarván nlegitimizálni" Algéria gyarmatositását. 1:.A .nem-

zeti felszabaditó háboru kirobbanásának valódi oka azonban .. 

nem a vallási eilentétben keresendő. Az  igazi ok az algériai  

társadalmi valóság, az algériai nép. nyomora, amint azt  később 

afranciá imperializmus egyes  politikusai is beismerték,  kár- 

hoztatvahoztatva magukat, amiért időben nem léptek "a reformok ut- ` 

Algéria gyengén fejlett mezőgazdasági ország. Az  ossz  

északi részében lévő jó termőföldek - .2 .  726 700  ha alig  

több, mint ,22 ezer európai kezében. vannak. 3  A mezőgazdasági . 	;   	.._ 

,  t ermék értéke. 1955-ben 145 mill iárd  . :fránk, ebből 100 mil liárd 

a 22 ezer euórpai tulajdonosé, 45: milliárdon pedig 600- ezer 
 



algériai parasztgazdaság osztozik. 4  Ehhez még hozzá kell 

tenniUnk, hogy az algériaiak által termelt mezőgazdasági ' ter-

mék60 %-a önfogyasztott, a népgazdaság 9/10--e zártgazda-

ságban él. 1 millió parasztnak nincs se földje, se munkája, 

400 ezer nem tudja megfelelően táplálni családját, további 

400 ezer pedig Franciaországban dolgozik. 5  A munkaerő 

fölösleg tehát óriási ami nem ösztönzi a gyarmatositókat, 

hogy változtassanak a hagyományos kizsákmányolási formán. . 

Az iparban sem voltak kedvezőbb helyzetben az 'algériaiak. 

A 450 milliárd magántőke befektetésből -8 % 7. 24 algériai 

váltakozóé, akik 23 ezer munkást foglalkoztatnak, szemben 

a 305 ezer 'munkást foglalkoztató 26 400 európaival. Az évi 

900 milliárd frankáruforgalomból 69 milliárd az algériaiaké. 6  

Természetesén a gazdasági élet nem csupán az Algériában 

született franciák kezében volt.  Az ipart - főleg a kiterme--

lő ipart és a hitelintézeteket - franciaországi monpóliumok. 

és bankok ellenőrizték. A legfontosabbak: Banque de l'Union 

parisienso,, Banque de Paris :et des Pays-Bas, Banqúe de 1'ln 

dochine, Rotschild. 	 . 

Jogilag Algériát, mint tengerentuli három megyét kezelték 

tehát mint Franciaország integráns részét. "L'Algérie' c'est 

la Prance." "Vele kapcsolatban csak olyan problémák adóhat- . 

.nak, amilyenek Poitou-vad, vagy  Bretagne nyal kapcsolatban." - 

jelentette ki Mitterand belüyminiszter a Nemzetgyülésben 

a felkelés kirobbanásának másnapján.? Algéria értékét növel- 

te még földrajzi . közelége, stratégiai helyzete; olcsó munka-

. erő-pióca. Az országban áz egészségügyi ellátottság tragikus, 

az 'analfabétizmus. rendkiv.ül magas..Az objektiv helyzet vál- . 

tozást sürgette - még a lakosság életkori megoszlása is  ab- 

be  az irányba hatott. A néj.esség 53 %-a 19 évesnél. fiatalabb 
volt.8 
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Igen éles politikai h ar- c folyt legális keretek között 

1954. novembere előtt is. A legjelentősebb politikai szer-

vezetek az MTLD. és az AKP. Az MTLD.- Mozgalom a Demokrati- 

kus Szabadságjogok Diadáláért - nagy befolyással rendelkezett 

a kispolgárság körében. A szervezet vezérkarát francia 

veltséggei rendelkező értelmiségiek alkotják. Céljuk egy 

polgári demokratikus társadalom felépitése. Külpolitikájuk-

ban  elitélik a NATO-t, a gyarmatositókat,_ de bizalmatlanul 

tekintenek a szocialista országokra, a Szovjetunióra is. 

Az Algériai Kommunista  Pártban is a Szovjetunió jelenlétét 

vélik fölfedezni, s mivel a párt a proletárinternacionaliz-

must  hirdette, a nacionalisták nem tekintették nemzeti párt-

nak. Az AKP-val szemben ezért is bizaimatlanok. 9 	 . 

A politikai ellentét élesen nyilvánult meg 1955-b an, amikor 

az:prilisi községi választások idején ".,..egyes .nacionalis- 

ta vezetők dühödt kommunista ellenes kampányt szito',tak, ' amely- , 
nek célja az volt, hogy a kommunista pártot kirekessze az 

ország politikai életéből, s nélküle inditsá el az un. . . 

"nemzeti egység" - listákat."10  

Tehát, a kommunisták és a nacionalisták között 1954. 

előtt sem volt meg az egység '  sőt kapcsolatuk olykor ki-

mondottan ellenséges volt.  A nacionalisták tábora sem volt 

azonban egységes. Pl. Ferhat.Abbas csak 1956.. áprilisában . 

csatlakozik a szabadságharcosokhoz. A felkelést tehát -.ame-

lyet nem előzött meg komoly, hosszantartó agitációs munka 

a nemzeti egység létrejötte nélkül robbantották ki. 



A felkelés kirobbanása. Az FKP.. állásfoglalása; Az uralkodó  

osztály reafiálása  

1954. november .1-re virradó éjjel Algériában az Aures-hegy- 

ségben katonai őrhelyeket és postaállomásokat támadtak meg az 

algériai hazafiak. Ezzel az  akcióval vette  kezdetét az algé-

riai nép nemzeti felszabaditó háboruja, amely 1962; márciusig 

tartott. A hazafiak ekkor még "...inkább morálisan, mint ka- 

tonailag voltak felfegyverkezve, nem rendelkeztek szerveze- 

tekkel a né;ien belül, ttll  

A gyarmatositókat és az uralkodó ' osztály más tagjait meg. 

döbbentették az események. Azonnal tisztogató hadmüvele-

tekbe kezdtek, ^ A Nemzetgyülésben vitát rendeztek az algéri-

ai kérdésről. A kormánypárti, jobboldali képviselők kül- 

föld /Egyiptom, sőt még Magyarország 'is 1/ felbujtásának tu-

lajdonitották a felkelést, 

Egyszerűen nem akarták tudomásul venni, hó'r az algériai. nép .  

részérői__egy nemzeti jellegü politikai problémáról van ázó.13 . 
Egyedül a kommunistaképviselők mutattak rá a probléma igazi 

okára. Algéria nem szerves, integránsrésze Franciaországnak,. 

hanem gyarmat, leigázott ország, amelyet ugy is kezeltek, 

mint•gyarrnatot. Javasolják, az Algériai Köztársaság megala 

kitását, amelynek saját alkotmánya, 'kormánya és .parlamentje 

lenne, l4• 

A Francia Kommunista Párt nyilatkozatban foglalt állást az 

algériai eseményekkel kapcsolatban. Ismertette  az algériai 

helyzetet, annak  okát, majd javaslatokat tett; Megállapi- 
totta, hogy több vidéken ostromállapot van, falvak átfésü-

lése, szervezetek feloszlatása, demokratikus lapok elkobzá-

sa - mindezek mindennaposak. Algériában. . 
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A jelen szituáció — amely joga1 foglalkoztatja a franciák 

többségét — oka, hogy a francia kormányzók visszautasitják 

az algériaiak óriási többségének nemzeti követeléseit. 	. 

A felkelés ®ka azonban nem sun  ez a visszautási -i-ás, ha— 

nem "...a2 általánossá vált Cs _egyre növekvő nyomor, amel.y . 

az  Algér •a ában dühöngő gyarmati rendszer egyenes következ— 

ménye. Az uralkodó osztály, a g°arcaatositók makacsul tagad.,-: 

ják egy  nemzeti jellegü politikai probléma létezését  
ban P  konokul álcázva e. gyarmati rendszer a "három francia 

megye" elnevezéssel. A kormány hátat fordit az algériai re- 

aZitásn.at, nevezetesen egy egész nép akaratának, amely 

szabadon é.s demo-kra t i kusan ak .arj . 

i n t é z n i s a j á t ü g .y e i t, re 

A párt.. konl:2ótan .a fegyveres összecsapásokkal, a szabad-

sár,  rcogok harci módszereivel Rapcsolatban is állást fog-

lalt "a 	hiven Lenin tanitásához, nem tudná támogatni az 

egyéni cselekedetek megnyilvánulását, amelyek  alkalmasak 

aarra, hogy akaratlanul  is a leggonoszabb gyarmat©sitók ér- 

dekében történjenek..niztositja azonban az algériai népet . 

a francia munkásosztály szolidaritásáról a jogainak .védel-

méért ós az elnyomás élien . folytatott  t ö m ec  g h a r c .
á — 

b a n." Az algériai problémát nem szakitja el az európaiak-
tól. A párt azért is bárcol "...mert az Algériában és 1;szák-- 

Afrikában yakorolt kolonialista politika szorosan kapcso— 

lódik a német militarizmus uj jászületéséhez és megkönnyiti . 

a német imperializmus átplántálását afrikai földre." 	. 

Javaslatokat iesz a probléma megoldására: . azonna]. leállitani 

a tisztogató hadmüveleteket, visszahivni a'három hónapja 

Algériába szállitott katonai csapatokat és rendőr3, erőket. . 



"Els imern3. az . . algériai nép szabadságkövete- 

1éseinek j á l m e g a l a p o z o t t s á g á t é s 

tárgyalni ezen követelésekről az  

a 1 g ér i a i k ő'z v é l e m - é n y e g é s z é n:,é k . 

i 11 etéke .. s képv 3.s el őive l • Ez nemcs ak  az. 

Algériában élőknek felel meg, hanem Franciaország nemzeti ér-

d ek esnek is "15 

Amikor a nyilatkozatról véleményt mondunk, nem szabad figyel- 

men kívül hagynunk, hogy az rKp. milyen nehéz helyzetben 'volát: : 

Rem admiriisztrativ, fizikai presszióra gondolunk az uralko- 

dó osztály részéről- bár ilyen is előfordul - hanem arra, 

hogy milyén szerény propagandaeszközökkel rendelkezett a párt 

az uralkodó osztályához viszonyítva egy olyan harcban, amely-

ben egy évszázados mítoszt, isluziót kellett lerombolnia. . 

/Algéria Franciaország szerves része, a francia "grandeur" 

és "gloire" Algéria különválásával megszűnik./ A kommunisták-

nak nem csupán elvi nyilatkozatot kellett adniuk, hanem ez-

zel a. tömegek mozgósitását is kellett szolgálniuk. Az  elveket  

deklarálni könnyű, de nem elhagyni az elveket, és-  a naciorra 

lizmuasal alaposan megfertőzött tömegeket is vezetni'- ez . . 

roppant nehéz feladat. Igy nem véletlen, hogy a helyzet bemu-

tatásával, leirásával kezdődik a nyilatkozat. Majd megmutat- 

ja a fegyveres harcok kirobbanásának. valóságos okát /`. t ..... az 
általánossá vált és egyre növekvő nyomor.,."/ Az uralkodó  . 
osztály számára mindez csupán katonai problémát jelent. Hol- 

ott, s ezt az fiKP a kezdettő 1 fogva nagyon határo- 

zottan hangsulyozza, egy nemzeti jellegi, P oli-

tikai problémáról van szól Algériában egy nemzet van ki-

alakulóban, /nation  . en formation/ és az "algériai dráma" meg- . 

oldásánál ezt kell figyelembe venni.16 



Tehát ha nemzeti j ellegü. politikai  problémáról van szó, ak- 

kor a megoldás s nemzeti füg;;etlenséget adni Algérián.ak. 

Ez igy - expresJis verbis - azonban hiányzik a deklaráció-

ból. Az FKP nem támogatta volna Algéria  nemzeti fizzetlen- 

ségét? Rem ismerte volna az elveket? A kérdés nean. ilyen  

egyszerü, hogy a problEéffia átgondolása 	"igen.Q9anél  

vagy "nem"-mel válaszolhatntank: 
,,. 	

. 

A Francia Kommunista Párt valamennyi kongresszusának  

egyik fa kérdés e mindig a gyarmatokhoz, az ; ott folyó nem- 

zeti mozca3.maktnoz való viszony volt. 1937-ben ő  az Arles-ben tar-

tott 
  

tott kongresszuson Thorez 'a KB beszámolójában határozottan 

állást foglalt. "Az FKP-nak; a gyarmati népeket illető fő 

köv.etelése a s z a b a d r e n d e i k e z é s,. a f ü g-

g e t l e n s é g n e való jog m a r a d." 1`~ Ama. 
 

scdik világháboru utáni nagy baloldali előretörc;s idején az ; . 

FKP programjába vette egy szabad, önkéntes társuláson ala-

puló Franoia .  Unió. tervét, ahol egyenjogu fél lenne minden  

országa Az Unió  létrehozásának hannsu7yozása kerillt előtér-

be, -. az FKP joggal bizott akkor egy baloldali előrehaladás-

ban ami megmaradt az ötvenes években. Ez azonban nem jelen-

tette, bogy a függetlenségi törekvéseket nem támogatták. 

"Az. FKF minden gyarmati nép szabadságra és rilr,gelvlenriégro   

való j ogát • 1nir deti... ce18  Az  1954-ben tartott XIII. kongresszu-

son ujra fontos problémaként szerepelt a  gyarmati kérdés.  

Ekkor fejeződött be a vietnam3. Peszennyes háboru" és vált  

egyre .  iutenzivebbé az észak-afrikai arab államok harca a 

függetlenségért, Marokkóban. és Tuniszban éles poiit~.kai 

csaták:, sztrájkok ,. sőt f ogyve3res összecsapások követték  

-  

egymást.  



A kongresszuson nem szerepelt különös nybmatékkal egy Fran-  

eia Unió terve, de .- naizron helyesen - továbbra is a baráti  

kapcsolatok kíalakitásának szükségessége mellett foglalt 61-.: 

lást. "Pártunk támogatva a gyarmati népeket. a szabadság ki-  

vivásáért folytatott akciójában - tudatában van annak, logy  
ugy. szolalja Franciaország igazi érdekeit, ha elismeri a  

gyarmati népek. f ü:  g g  e ` t l e . n s é g r e való Jo. 
. 	 . 	 . 	

. 	 . 	 . 	 , 

g á t:," amely megteremtené a baráti kapcsolatok.kialaki-  

tásának feltételeit `ezen népekkel. "19  Néhányan még a  part-
tagok közül is meghátrálnak, amikor a gyarmati és függő né.  

pek önrendelkezéséről van szö.20  Leon F o3x - ak3, rendszerint 

a KP álláspontját fejti ki a gyarmati problémákkal kapcsolat-

ban  - határozottan és világoaan. kijelent,i` felszólalásábans 

"Az egyetlen lehetséges mód, hogy helytadjuntr ezen népek 

/ti.: a gyarmati népek/ . szabadságra.. és függetlenségre való  

legitim ~b®voteléseienk. 21 Algériát rendkiviil era s szálak 
. 	

. 

- nem.csa3t ;azdasági, hanem emberi, kulturális is - füzték 
 

Franci aorszaghoz # mivel közel l millió francia élt. Algériá- 

ban.  Főleg ezért foglalt el különleges helyet a francia gyar-

matbirodalomban.  .A kirobbánt felkelés - amelyről oly kevesét. 

tudtak /azt is inkább csak Sejicették/ azonnal k.ivá3.totta en- 

nek az 1 millió embernek a reakcióját,  amely a franc iaorazá-s ,. 

gi közvélemény döntő részét melléjük állitótta. Az. Algériai  

Kommunista Párt november 4-i nyilatkozatában nyomatékosan  

"... feliziv ja az algériaiakat,;  különösen az . európai mu,11káso.:' 

kat, hogy ne higgyenek a gyarmatositók hazug propagandájának 
, 

gondolkozzanak  el az éseményeken. "22  November 2-án az FKP.  
 ,. 	 . 	 . 

a  lHúm.anité-ban még provokációknak véli a fe yveres össze-  

csapásokat.23  



Anélkül, hogy a kommunisták tudnák, hogy kik és milyen cél-

lal vesznek részt a fegyveres összecsppásokban, hangsulyoz-» 

zák az észak-afrikai népek szabadságra való törekvésének 

jogosságát és : ",... a tárgyaló partnerek bizonyosan nem fog- 

nak hiányozni, ha elfogadják a felmerülő politikai problémák 

megy it atását. "24  

Az enlitett tényekből nagyon világosan kitünik, hogy nem 

az elvek nemismeréséből fakadóan nem említették a növember 

8-i deklarációban az algériai népnemzeti függetlenségre • 

való jogát. 1954. novemberében még nem tudhatták, hogy az 

események merre fejlődnek,  hogy valóban egyéni cselekedet-

ről van-e csupán szó, . vagy pedig ezek a fegyveres akciók fel- 

keléssé fejlődnek. Nem tudták, ki szervezte a fegyveres har-

cokat. Az  MID  és az AKP mks legálisan müködik,. bér lapjai--. 

kat elkobozták. Még hossza idő telik el, amig a fegyveres 

félkelés vezetője az FLN /Front de Liberatien'nationale - 

Nemzeti Felszabaditási Front/ . amely elsősorban a háboru 

alatt széthullott régi nacionalista pártok és szervezetek . 

aktivistáiból és tagjaiból alakult meg, s lényegébe . uj 	.. 

párt jellegét ölti szilárdan megveti lábát, Az FKP 1954. 

novemberében a pillanatnyi algériai eseményekkel kapcsolat-' 

ban foglalt állást. A nyilatkozat pontos cime is erre  mu-

tat:  "Az FK,P. nyilatkozata az algériában lévő helyzetről." 

Hiba, hogy főleg csak a konkrét'' eseményekkel kapcsolatban 

foglalt állást. "A proletariátusnak követelnie kell a "sa-

ját" nemzete , által elnyomott gyarmatok és nemzetek politi- 

kai különválásának szabadságát."25  Ezt kellett volna az FKP1 - 

nak is nagyobb nyomatékkal.hangsulyoznia november 8-i dek-

larációjában. Bár a Nemzetgyülésben a kommunista képviselők 

sa j át alkotmánnyal 	saját paria 



~ 
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m • e n,t te.l, saját kormánnyal rendel-

kező Algériai Kö ztársaság. létrehozását 

követelték, ami tulajdonképpen Algéria szuverénitását jelen-  

tené, de mindezt ugy tették, hogy nem ejtették ki  a 
 

függetlenség  szót Algériával kapcsolatbari. A 

francia nép 1954-ben és még azt követően évekig - a kommu-  ,  
nisták és néhány•progressziv értelmiségi kivételével - ném  

tudott elkérzelni egy független Algériát ., és Algéria füg-  .. 

getlenné válását- a francai nemzetre mért, szinte helyrehoz-

hatatlan csa,pásnak tartotta volna. Érdemes ezzel' kapcsolat-

ban 
 

bar, idézni a progressziv értelmiség - amely válóban ószi.ntén . 

kivánta Algéria függetlenségét és harcolt is érte, bár harci 

módszerei nem mindég elfogadhatők egyik tagj ~~ának Simon de 

Beauvóirnak a véleményét: t'... Nem ejtettük .ki a‘"függet:- 

lenség" szót, amely annyira azépszerütlen volt, hogy még a  

• Temps Modernes-ben sem neveztiik nevén a gyereket,  bármennyire  

kivántuk is, bármennyire el..kerüihetetlennek hittvk is Al-. , 
géria leválá.sá.t,"26 Ha egyértelműen és világosan követeli  .. 

az FKP Algéria függetlenségét, akkor a jövőben a Nemzeti  

Felszaba .ditási Front és;egyes franciaországi kispolgári,  

álfo.rradálmi elemek támadásaik "igazolására" egy érvvel  Ice.*  
vesebbet találtak volna.  

A fegyveres összecsapásokkal szemben megnyilván.ul.ó bizal-

matlanság 	

, 

 a kispolgárságnak a gyarmatok  •fel,,zabadltó harcában  
betöltött szerepének helytelen megitéléséből is következett . 

Ismeretes 3',en3nn.ek az a megállapitása, hogy a kalandorpolitika  
°t.. .kispolgári országban, a polgári, átalakulás töllténélmi  
időszakában elkerülhetetlene .. "~7  .Kalandorpolitikát viszont  

az FKP nem helyeselhet.  



Mivel nem az - AKP kezdeményezte a fegyveres  harcot,  igy  az,  

vagy provokáció, vagy kalandorság. Az IMP igy csupdn a test- , 

vérpártja  által  inditott felszabaditó fegyveres harc iránt 

lenne bizalommal. Et nem csupán az FKP-ban előforduló ape-

ciális °sot, hanem a nemzetközi kommunista mozgalomban is 

általánosan elfogadott.  Kétségtelen,  hogy a második világ-

háboru után a nemzeti felszabaditó  mozgalmak  i.egjelentősebb 

gyözelmeiket a kommunista  pártok  vezetésével érték el, /Ki-

na y  Vietnam/ de győzelmüket nemcsak szilárd akaratuknak, ha-

nem szigoru tudományos elmélotiiknek is kliszönhették. 

Ugyanatkar az 50-es években uj lcidülettel előretörő  nem-.  

zeti felszabaditó harcokat vezető kispolgárság inkább csak 

a szilárd akarattal rendelkozett. Az laIlD 1953. áprilisá. 

ban tartott kongresszusán hansulyozza is "elméleti gyen-

geségét." /insuffisances dectrinales/28  A tudományos'elmé-

let hiányából pedig - kapkodás, a tömegek mellőzéSe - vagyis 

kalandorP-olitika következik. Az algériai-szabadságbarcosok 

inkább arra töre4s.edt4A, hogy fegyvert adjanak a parasztok 

kezébe, semmint hogy felébresszék politikai öntudatukat. Nem 

készitették elő a parasztokat a fegyveres harcra, nem foly-

tattak politikai tömegmunkát közöttük. E tekintetben az AKP 

politikája cem volt hibátlan, Amellett - vagy talán.  éppen  
azért? ho,ff bizonyos várakozó Alláspontra helyezkedett, 

az emancipációt a franciaországi forradalomhoz kötve elhanya-

golta a legjelentősebb társadalmi erőt, a parasztságot. 

A hanzsulyt a békeharcra és az internacionalizmusra hel:jez. 

te - a harcoló Vietnam segitése, a Szovjetunió politikájának 

propagálása - és ezért a nacionalisták szemében ugy tünt, 

mintha nem nemzeti politikát folytatott volna. 
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Viszont mig a nacionalisták meddő vitákba és a választá-

sok bojkottálásába merültek, addig a kommunista párt mun- . 

kástömegeket mozgatott /sztrájkok, tüntetések/ 

Az  FIX,  a szabadságharcot vezető kispolgárság az emu- -

tett hibákat nem csupán a harc kezdetén követi el, hanem ké-

sőbb is. km  volt egy olyán erő a nemzetközi életben, amely 

megváltoztathatta pozitive -- a kispolgársál; szerepét. Ez 

az erő a szocialista tábor léte volt. 	 . . 

Mindezeket figyelembe kell venni, amikór véleményt - 'és 

nem kategorikus itéletet! - mondunk az FKP nyilatkozatáról. 

1',z az állásfoglalás - és ezt különös nyomatékkal hangsulyoz-

zuk--nem gátolta, az algériai nem 

z e t i f e l s z a b a d i 4 ő h a r c 'k i b o n t 'á . - 

kozását és előretörését. AzFKP'nem-  

csak szavakban volt a szabadságb.arcosoV oldalán, hanem tet-

tekben is ;  végsősoron a tettek döntenek. Nem csupán lé-

pést tudott tartani a felsz-baditó Piarc kibontakozásával, . 

hanem ösztönözte is azt kezdetben főleg a franciáországi. 

algériai munkások körében végzett politikai 'munkájával -. . 
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 népe r:coi. akart egy ujabb., iiiátnanot: Be kell. 

fejezni a báiv®rut. •A szándélz közös volt. De megmagyarázni  

a.tómegeknék! hogy  az  algériai népnek is joga van. az önálló 

nemzeti .létre; ..a  szuverea2.i.tásra l, mert csak ekkor ér véget a  
háborU $. csak igy sziis.tethetik meg ezt . a háberus :tüzz:észkét 

ez már roppant sz 7,vós p kitartó tome;politikai harcot követelt.  :. 
Az 154: novemberi .  fegyveres .összecsapások nem Emit) jel.én:= . 

ségeknék bizeivultak» Algéria mindennapos probÍéme lett Vrári- ~ 

ciaországban.. Az MU). legelőször is: .a Pran.ciaorszá.;3ban élő 

algériai dolgozókkal valcá. szövetség további'.erősicését tar= :  
"totta  szem  előtt, A 10, 1955 ~ iElnuári ülésén ezzel :s'oglálko-

zott,. 

s °3; elh.iv j a a francia .d Qlgo zókat  s hogy nyil váni csák, ki . 
cselekvő szcl.idar.itávsukat-. az  észak—afrikai, ~oie~ az algériai. 

százezres dolgozók ir ábaxz $  akiket kolonializmus arra  

kényezeritect, hogy országunkban éljenek.... és harcoljanak  
z és Marokkó .néDeir.ek törvé.nyes nemzeti; ~~.örek--' 

véseiii.ek nlsimaréseórt  és, tá~aocátásáért, s 9  Nagyon  fontos  

volt . törekedni  erre a szövétsépe ~ sort  már 1955-ben  m.~~át:-: .. 
  , 	 .  

k®zt'ak - az algériai nac~®rc~l ~.~tá~ által okozott  
 . 	

., .,  

megnyilatkozások a francia munkás-ok—kránt. 1.ény az  

A1gér ia $ 
 

hogy a francia munkások. sem . nyil vá_.~.I.~ót~;ak ~ barátságos maga.— 

	

, 	-  

tartást mindig az algériai dolgozók f elé oEz ugyanaz §. amit  

	

Engels az ix..  és angol muyitrások kapcsolatáról 	/¢... áz  

~4  angol  a~.~~aso~ körében az zrek ~~l  ,szemben  élő g~ülslete ° /  . 



Am az F7:2 nem mehetett eb  bizonyos negativ .jelenségek  

mell ett - biralát 	de . bisáiatát mindig a segit ő . .  j ó-  
szándék ve2ette. 31  1955 májuS 1-én egyes algériai munkások  

szembefordultak az FKB-vel és más francia , munkásszervezetekkel,  

összetüzé:=é'_yet ,  provokáltak :. kolonialistáknak bélyegezve a  

,franciamunkásokat. A párt ezt visszautasitetta, az események-

ből pedig higgadtan levonta a tanulságot, és tovább .töreke-  

dett kijavit .a.r.i hiányosságait. JaVásolta, hogy azokban a pá;rt-  

sejtekben, ahol algériaiak dolvoznak i  többét és jobban tár.,
. 	 . . 	 : 	 . .

~ 
.. 	 . 	 . . 

gyal  j ák az ő problémáikat, illetve ha olyan sokan vanra.ak,, .kü-

lön sejtet is alkothatnak,  mint pl. Marseille-ben a dokkmUn-  

kasok. A XIII. kerületből pl. pártmunkások utattak Algéria- 

has  

	.   

 

 hogy 40zFlról ismerkedjenek az eeemenyekke1032 

	 . 

1955.  tavaszán, .amikor kivételes állapotot rendelvek el  

több algériai területen, a harcok .kiujultak. A pár ; a háboru--  

ellenes mozgalom tömegbázis°ána;,, kiszélesitésére törekedett;  

A kormhmy minden  eszközzel igyekezett ezt .m:ega..kadé.lyozni.  

Bétiltotta a part által juniu.s 14-re Mutualité-ba tervezett  

gyülést, lábbal tiporva az egy -ik lényeges szabadságjogot, a  

gyülekezési jogot. Az Í'KP erélyesen tiltakozott. A tösegek.h;:z  

fordult. °al'elhivja a munkásokat, a dolgozókat a demökratákat, . 

hogy tiltakozzanak azonnal és érőteljesen. ez ellen az önkényes  

rendelet alien." Az U .hemekben ós gyárakban, felun és városon  

rendezzenek tiltakozó gyülés eket. Közös akciót javas©lnak a  

szociális:Aknak: tárgyalni az algériai nép illetékes képvi-  

-sélóivel, alapul véve az algériai nép törvényes, nemzeti  

aspirációját 33  

Az algériái nemzeti felezabadit6 harc az FKP mellett nemzet-  

közi téren is egyre nagyobb támogatást kapott.  	 . 
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A ierancia Békemozgalom és az lnv`erparlamentális Unió részéről.'  

A legjelentősebb nemzetközi támogatást aDandungi értekez-  

let részvevőitől  kapta, akik ha•i;drozott támogatásról ' biz-. . 

tosiicották. 4QAlgéria l. iIarokkó, 52vni.s2 népemek önrendelkezési  

jogát és függetlenségét, és seiszólitják, afrancgw kormányt,  
.  

1aojy késedelem 	gondolkodjék ennek a kérdésnek békés  ren  

dezéséről, e435 	
; 

Az augusztus 20-i nagyszabasu fegyveres akciót  követően  

a francia- és a világközvélemény ujra .Algériára aagyel,  - 1  
Az FKP avuszturs 22-.én foglalt állást az esem éntyekkol kap-  
csolatbana "...áz Algériában., Larok;óbaaa és :más, gyarmati  

országokban felvetődő problémákat csak ugy lehet megoldani,  

ha jogot  adnak a népek s z e, bQp d s á g r ' a és f ii g-.  

g e : t l en s é z r e törekvésének és számot vetnek  Fran-

ciaország igazi érdekeivel, amelyek nem a  

kolonialisták érdekei."36  Nagyon fontos dokunaéntum, mert  

ebben en'litik el ő  s z ö r Algéria f  .. ü g g e t  1 .  e n-  
i  

ségre való törekvésének jogossá--  

g á t. Az augusztusi dokumentumot követő ujabban. azonban . 

mir  nem ilyen határozottak, ám cikkokben és beszédekben  - 

tehát a  propaganda  területé :n  az FILP vezetői .és politiku-+ :  
sai határoZottabban állnak ki A géria . függetlenségre, elsza-

kadásra való joga mellett .  i~y p l. .  s~.2orez .  a Kommunista har~ ;  

cosok központi iskoláját megnyitó beszédében.. Követeli "..,a  

munkások és. Franciaország más demokratáinak támóbatáeával, a . 

szabadságQt és  ..a nemzetifüggetlenséget..  

/independence nationale/ A különválási jog - mindenki meg 7 
 

érti ezt - nem azonositható -a különválás követeléeévei.  

A Francia Unió minden népe -- beleértve az algériai népet is  -- 
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kell, . hogy saját maga  legyen ura sorsa iráDyitásának." 37  

Különválás és azután Unió - ha a sorrend megfordulna  su 
lyos hibát jelentene, mert "...a  szabad szövetség hazug  
frázis a különválás szabadsága nélkül..."3 8 ./Lenin/  
-Szabadszövetséget csak szabad és független felek köthetnek. 

A párt messzemenően figyelembe vette a tömegek tudati szin. ~ 
vonalát, amikor egy unió lehetőségről beszélt,` - hiszen az  
még nem csökkentené a."grandeurt" , 

Volt egy, másik ok is, amiért a kommunista párt ilyen kö-  
sültekintően és megfontoltan kezelte a különválás .jógának  
kérdését. Az FLN az 1956-os Soumman-völgyi kongresszusig  
nem adott határozott programot .. csupán egyet hángsulyozott, 

 

a függetlenséget. E programnélküliségből fakadó negativumot. 

t'rmészetesen az AKP tudhatta és itélhette meg a legjobban.
. 

Az algériai kommunista part nem akadályozta tagjait, hogy . 

mint egyének, részt vegyenek a fegyveres harcban, de maga  

a párt szervezetileg .1955-ben. még nem csatlakozott a  fegyve-
res harchoz. Le&alitása . idején politikai tömegakciók kibon•ta-  

ozásán dolgozott párhuzamosan 'a :  katonai akciókkal.  
1954 novemberében felhivásara egy órára beszüntették a mán- t 
kát az állami vállalatoknál dolgozó munkások, Orleansville-
ben  ötezren tüntettek. 1955 szeptemberében a francia kormány 
betiltotta 'a párt müködéstt. Láthatják tehát, hogy az AKP . 

sem tétlenkedett, csupán nem abszolutizálta .  a fegyveres •hár--. 
cot. A párt harcolt a reformizmus. és a  nemzeti mozgalmon be-  
lü.l jelentkező nacionalista korlatoltság ellen. 39. 

Az algériai nemzeti üelszabaditó harcot vezető kispolgárságra 
 

is jellemző bizonyos fokig Leninnek a következő megállapitásas 
 

"A  burzsoázia mindig a .maga nemzeti követeléseit helyezi elő-. 

térbe mégpedig .feltétel nélkül: A proletáriátus: szempontjából 
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ezek a követelések az osztályharc érdekeinek vannak alá- 

rendelve."4°  Az AKP is eszerint' cselekedett. "Algéria népe, 

mint minden elnyomott nép, szabadságra, nemzeti független-

cégre törekszik, - irja LarbiBuhali az ALP titkára 1955-ben -

de a  párt helyteleniti, hogy á harc csak egy követelésre, a. 

nemzeti függetlenségkövetelésére irányuljon, 	a: szabad- 

ságért és nemzeti fügetlenségért vivott harccal egyidojüleg 

a kenyérért is harcolni kell; ki kell fejleszteni a p o 1 i-. 

t i k a i tömegharcot egyebek közt a választási 

küzdelem formájában is."41 /a cikk a párt betiltása előtt, 

az 1955. , áprilisi algériai választások után iródott/ 

Véleményünk szerint, semmi birálnivaló nincs abban ., ' ,ha egy 

átgondolt programmal nem rendelkező-szervezet - amely egy 

nép vezetőjének mondja magát - fegyveres . akdiói bizalmatlan-

ságra és me r•ntoltságra készt .étik a kommunista pártot. 

Ezen okok mellett az FKP nagyon bízott - és tegyük hozzá, 

hogy joggal - á _francia politika balra fordulásában. A fran-

cia tömegek békét akartak, s ez különös nyomatékkal nyilvánult . 

meg az évvégi választási kampány' során. A munkásosztály mind-

két pártja, az FKP és az SFIO /szocialista párt/ békeprogram-

mal lépett i.el.AA:.SFIO nyáron tartott kongresszusán a népek 

önrendelkezése mellett  foglalt állást..Bár az észak-afrikai 

problémék okát nem a gyarmati rendszerben látna, hanem a funk- 

cionáriusok és a birtokosok rasszizmusában. /Tehát szubjektiv 

természetüek./42  Guy Mollet december 19-én egy választási.; 

gyülésen kijelenti: "Ázsiában, Afrikában azoka népek, ame-

lyeket Európa gyarmatositott, követelik ás kivívják auto-

nómiájukat, "szuverenitásukat. Ezt ismertük meg Indokinában , 

tegnap, azután Tuniszban és Marokkóban, ma pedig Algériában " 43  

Minden jel arra mutatott, hogy a SFIO vezetősége megértette, 

az idők szavát. 
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Jogos optimizmussal állapithatta meg az ' FKP: "...Mindenki . ' 

számára világos,. , hogy a francia nép balra fog ,szavazni." 

Fölcsillant egy Népfront lehetősége. A béke közelinek lát- 

szott. A január 2=i választásokon a baloldali erők hatalmas 

győzelmet.arattak. A kommunista párt jelöltjeire 5 492 134-•en 

szavaztak, ami a leadott szalatok 25 16-5-a, és , ez • , 145 mandátu- 

mot jelent. A SFIO 88 mandátumot szerzett, de a  jobboltali 

pártok és mozgalmak is nem elhanyagolható számu mandátumhoz 

jutottak. Az MRP 70, a fasiszta Poujad-mozgalom pedig 51 man- 

dátumra tett szert. Az'FKP a választásokát értékelő nyilat 

kozatát "Éljen a Népfront I' l  felkiáltással fejezi be.45  Az 	- 

FKP január 6-án levelet intézett a, SFIO-hoz. és a radikális 	. 

párthoz egy baloldali kormány létrehozása érdekében :  amely • 

"..,meg tudná valósitani az algériai probléma békés megoldá-

sát  tárgyalások utján"46  A SF1O januári' kongresszusán azonban 

Guy Mollet nem-mel felelt: "Népfront? .Szóba sem jöhet1"47  

A határozatban pedig a 'párt magának követeli  .a hatalmat: "A 

szocialista 'párt tehát követeli a hatalmat egy Républikánus. 

Fronti kormány számára.  Kész arra, hogy ott minden felelőssé-

get 

 

 magára vállaljon"4.Igy a szocialisták a legtöbb 'szavaza-

' tot  kapott kommunisták . nélkül' alaktóttak kormányt. A  kor-

mányprogram - kétséütelen pozitivumot mutatott a korábbi 

francia politikához. képést. Ugy tünt, hogy ,Algériában' is le-

mond az erőpolitika folytatásáról. Guy Mollet . február elején. 

Algériába utazik, ahol ultra tüntetők fogádják . és kápitülá- 

sióval, hazaárulással, az ország feldarabolásával vádolják,. 

mivel Catr.oux-t nevezi ki főrezidensnek Algériában. /Catroux-

nak pozitiv szerep volt a 'vietnami .háboru bef' jezésében./ 



Franciaországban is tevékenykedik a jobboldal a Poujade  

mozgalom, amelynek vezérkarában sok algériai érdekeltstégű  

hajdani-és. ujfasiszta van.49: A kormám--v- s-zalOp, Lacoste-ot  
nevezi ki .főrezidensnek az Al ;,er-i ultratüntetés hatására .le-  
váltott. Catroux helyére.  Lacoste"...gyorsan magáévá tette 

az algériai .komplexitás tiszta szemlélését," 5C  vagyis el-

fogadta az ultrák álláspontját amit azt A. de Sérigny, az 

algériai ultrák egyik vezére irts. Az. FKP elégedetlenséget  
fejezte . ki, birál,ta a kormányt, amely nem büntette meg az . 

algériai zendülésrésztvevőit,' de betiltotta az 1934 febrú  
ári antifasiszta tüntetés évfordulójára rendezett. megemléke  

zéseket. 51 A párt  minden  munkást és demokratát egységre szó  

litott fel a fasiszta bandák garázdálkodásai ellen. 	 ~ . 
Sürgette 'a megoldást, amely "...abban áll, hogy tüzsz nettel  

azonnal  véget kell vetni  a vérontásnak az algériai nemze- 

ti tény elismerésének alapján!" Csak "...igy alakulnak ki  

egy közös tárgyalás feltét lei az .algériaiak összességének  
hivatott képviselőivel." És "....egy ilyen politika megen-

gedné egy igazi francia unió létrehozását." 52  A párt még  ma 

dig nem követeli egyértelműen az FLN-nel való tárgyalást,  

hanem "az algériaiak összességének hivatott képvisélőivelV  

való tárearallis mellett tör lándzsát. Az FLN egyes  vezetői a  

párt rossz szándékát látják az ilyen .állásfoglalásban. ̀ :Igy pl 

Ettayeb egyik interjujában ezzel kapcsolatban a következőket. 

mondjat ".... az FKP számára csodálatosan megfelel a kerekasz 

tal formula, mert igy egy esetleges tárgyalásba bevonja az  al-  
gériai testvérpártot is. " 53  Ági a tárgyalásokat csak akkor  le-

het  megkezdeni, ha egy szilárd, biztos programmal rendelkező  

szervezet áll a nemzeti felszabaditó harc élén, és  ebben
. 
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a szervezetben minden osztály, réteg autentikus képviselő-

je helyet kap., vagyis létrejön a teljes nemzeti egység, 

és ez`szervezeti téren is tükröződök. 	 . 

Algériában a fegyveres harcot illetően a teljes nemzeti 

egység 1956 nyarán jött. létre. Az AKP is szervezetileg akkor . 

tér át a fegyveres harcra,  beolvasztva egységeit az ALN=be . 

és az FLN-be, amelynek . vezetőségébe a , e m e n g e. d i k' be, 

mert a párt -r nagyol helyesen -.nem szünteti meg önállóságát. 

Egyes nacionalisták ezután is ellenségesen tekintenek a kom-

munistákra. Az UDMA /az .Algériai Manifestum Demokratikus Uni- 

ója/ n .evi/ nacionalista szervezet márciusban, Ferhat Abbas . 

. áprilisbán csatlakoznak az FLN-hez. Igy a Soumman-völgyi 

kongresszust már a nemzeti egység létrejötte után tartották. ' 

A kerekasztal formula kétségtelen, hogy félreértésekre. 

adott okot. Magukénak mondhatták a messalisták és a reakciós 

euórpaiak is.a azt is meg kill állapitanunk, hogy az egy 

millió európait, akik Algériában születtek, anyagi helyzetük 

az országhoz köti, s nem lehet nem létezőnek tekinteni őket. 

Ezért kellene mielőbb világos programot adnia az FLN-nek, . 

és abban állást foglalnia az európaiaknak egy független Al- 

gériában elfoglalandó helyzetével kapcsolatban. Amikor az 

FLN határozottabban deklarálja programját, akkor az FKP is 

határozottabb formulát javasol. 

A. függetlenséget egyértelműen ugyan nem követelik az iméit 

emlitett nyilatkozatában, más kijelentések viszont, amelyek.. 

az algériai nemzet kialakulásáról valott ' nézetek továbbfej- 

lództéséből következnek, s amelyekről .M. Thorez a KB-ben 

tartott beszédében hosszabban szólt erre. utalnak. . 



21 - 

"Egyesek kritizálnak. bennünket. a kialakulóban lévő algériai 

nemzet koncepciójával kapcsolatban." /nation algérienne ón.* 

formation/ Most "...együtthaladva a történelemmel, módositot- 

tuk..formulánkat . és helyesen beszéliink algériai nemzeti tény- 

r051..." /fait  national algérien/54 . Anélkül,; hogy vélemé 

.. mondanánk a nemzetek kialakulásának folyamatáról a gyarmató-. 

. kon, csupán egy dolgot j,egyziink meg Lenin után: "Az európai 

ak gyakran .  megfeledkeznek arról, hogy a gyarmati népek 

nemzeték...."55  és mint'ilyenék, joggal követelik a  függet- 

lenséget. . 

Az ?KP a  kormány visszalépése ellenére is minden erővel 

arra törekedett, hogy létrejöjjön a  kommunista-szocialista 

Egységfront. A köztük az 50-es években uralkodó rossz kapcso-

lat kijavitását segitette és ösztönözte az SZKP Xl. kong: 

resszusa is."A békeharc érdekei azt követelik, hogy abba- 

hagyva a kölcsönös vádaskodást }, megtalálják az érintkezési 

pontokat, s ebből  kiindulva kidolgozza az együttmüködés 

alapjait. "56  Az . ultrák előtti kapituláció ellenére a. kormány 

egyes lépései pozitivnak mondhatók. Marokkó függetlenségét 

elismerik, Tuniszban megszüntetik a protektorátusi rendszert.  

Március 4-én Ch. Pineau kijelenti: "Most békepolitikát kell 

folytatni 	kutatni kel]. ' azt, aminek a békés egymás mellett 

élésnek kell lenné. "5?  Májusban ;kormányküldöttség utazik 

Moszkvába. A kormány különleges hatalmat kér az algériai prob-

léma megoldásihoz.. Guy Mollet március 9-én kijelenti a Nemzeg 
ri.. 

«ülésben: "A  kormány elutasitja, hogy egy áltálánossá.váló 

elnyomás utjára lépjen... Beiktatásom azért van, hogy el- 

hozzam a békét."58 A kommunista képviselők megszavazza a  

,5 



-22- 

a kért kivételes hatalmat. J. Duclos indokolja a kommunis-

ták "i$en"-jét. A kivételes hatalmat arra kell felhasználni, 

hogy az algériai nagybirtokosokat, prvilégiumaikról való 

lemondásra kényszeritsék és nem másra. rSzavazattank kife-• 

j ezi tiszta  szándékunkat, ho6y akadályt állitsunk a . reak-

ció minden m a n őv e r éne k,  miközben , 'k i- 

fe j lvdik, a munk ás osztály és 

n é p i t ö . m e ge k 	a k c i ó e g y . s éae
..

, "59  

A pártban nem mindenki fogadta helyeslően a '"pouvoire ape- 

ciauz" megszavazását. A rossz viszony, amely a kommunisták 

és szocialisták között korábban megvolt, nem mult el  egyik 

 a mósikra. ".,.bizonyos elvtársaknál megfigyelhető az 

egységfront-taktika -általános visbzautasitásának tenden<iája.." 6  

Ugyanakkor a pant önkritikusan megáilapitotta, hogy :taktiká-- 

ja "...tulságosan is csak a csucsokra szoritkozó taktika 

maradt... =`G' A KB. májusi ülésén önkritikusan tárgyalták a 

"pouvoirsspeciaux" megszavazásával kapcsolatban a_ pártban 

felmerült prbolémákat. Ujult erővel és határozottabban kell 

a tömegekhez fordulni,. A nagyszamu szavazat, amit az FKP ja- 

nuárban kapott, nem Jelentheti, a tömegek között végzendő 

agitációs felvilágositó munka szünetelését vagy csökkené-

sét. "...taégjobban meg kel  1 m a g y-arázni a ' 

tömegeknek politikánk alapját ésegyre  job- 

b  a n bevonni az algériai tüzszünetért . folytatott 

akcióba.`162  A pártnak gyorsabban kell reagálni az események-

re  és gyorsabban kell akcióit kibontakoztatni. 44Csak akkor 

jutunk ide, ha nagyon közelről követjük a változó eseménye-

ket, és ha a szükséges tisztasággal fejezzük ki magunkat; 

különösén- a sajtóban, hogy elitéljük a háborus- és erőpolitikát. 
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Zostanáig uj  a fiaink nyelve nem volt .mindig elég kritikus.  

Fel keli emelni. hangunkat; amikor'szükséges." 62  A nemzet- 

. gyülési szavazás után alábbhagyott a kritikai hang, és 

igy "...természetesen szavátunk•  megengedte :a szocialista 

vezetőknek, hogy bizonyos mértékben takarózzanak." 62 	 ~ 

E hiányosságok és problémák ellenére is azt kell mondanunk ,  

hogy a kommunisták nem cselekdtek elvtelenül 'a szavazásnál; 

t°...egy jelentős pillanatban nem akartuk alárendelni az egé- 

szet a résznek."63  A szavazás "...kedvező feltétel e-  

k  e  t;  teremtett az egységfront fellendüléséhez... " 64  

A kommunisták  s ' z a v á z a t a a k o .n k-  

r ét törté ne im i s zitu;ác  i óban. rej-  

1 ő p r o g r e s s z i v l e h e t ő s é g e k n e . k' 

a  d o t t" n a g y o b b n  J  o m a t é k ó t. fűem árul-= : 

ta el a forradalmi tisztaságot, áhogyan.áz un. uj baloldal .. 
 

élés támadásaiban   /Jellemző, hogy az "uj bal-

oldal" korabeli lapjának, a France Observateur-nak  utódja '  
:-. 

a Nouvel Observateur ugyanilyen. hangnemben támadta a pártot  

1968 .májusábani /' .A pártnak a szavazás pillanatában sem vol-

tak illuziói: "...végzősoron a tömegmoz ~  almak döntik el,  

hogy merre haladnak az események." - nyilatkorta W. Rochet  

március 12-én a szavazás napján. Ma = illetve a szavazást  

követő események ismeretének birtokában. - könnyii itéletet 	 .: 

mondani, elmarasztalni a pártot, a hiba' nem a "pouvaira" 

spéciaux" megszavazása, hanem az azt követő várakozó állás-

-pont, a tömegek között végzett agitációs felvilágositó mun-  

ka intenzitásának csökkentése. Pedig a tömegekben akkor  

meglévő békevágy a ,propagandamunka fokozását követelte vol  

nak. Igy a propagandámunka csökkentésével mintegy .átengedték  

á terepet a  	"francia algéria" hiveinek,  
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akik. a kormány felemás politikájától megzávart tömege-

ket egyre inkább politikájuk potenciális, majd 'a későbbi- 

ekben - amintazt látni fogjuk tényléges - ha .  ideiglenesen  

is,- támogatóivá teszik.  

A kormány azonban .békeigéreteiből nem váltott be semmit, • 
sőt minden jel  arra mutatott, hogy nem. is  fog.  Áprilisban  ,, 

 
behiv. ja a tartalékosokaV, La Willedin.e kommunista polgármes- 

t erét letartóztatják, mert az algériai háboru ellen. agitál, . 
má j us elején a lnHumanit©-t és . inas demokratikus lapokat e1-  
koboznak. Liájus 9-én, a győzelem napján .az ultrák újabb 

tetést szerveznek.,. Guy Mollet lemondását; a' hadsereg és ;POu-

jade hatalomra juttatását követelik. A jobboldal egyrre erő-

teljesebben . hallatja hangját.. Mind sürübben hallatszik erős  

kcimány, elnöki rendszer követe1ésé, amelynek eljövetelét  
de Gaulle is - közvetett uton nyilvánit véleményt! - kö 

zelinek látja. Az FKP is fnkozza aktivitását, és a tömegekben  
is egyre türelmetlenebbül nyilvánul meg a békevágy. Bizott-

ságok alakulnak az . észak-afrikaii problémák békés megoldására 

/52 megyében 182l gyüTések,: alái.ráL,- -e -gytZ-ttések folynák'. és 

uj tényként jelenik meg a békemozgalomban a béVonulb katonák  
tüntetése a pályaudvarokon. A l'$umanité naponta közli ezeket 

• eseményeket az első oldalon.65  Sajnos, ezekben a tünteté- 
sekben főleg a spontaneitás érvényesül. A párt tám,ogatja., őket,  
de  nem tud j a kézbe' venni irányitásukat.  

A Franciaországban dolgozó algériaiak között is nagyfoku 

aktivizálöaás figyelhető meg, ami sajnos nem mindig pozi tiv 
.  	 .     

hatások eredménye,  Az FLN türelmetlenségével sok  kárt okoz.  

Erőszakkal -.merényletek, fenyegetés, stb. ,kényszeriti visz-: 

sza Algériába aFraneiaország~ban dolgozó algériaiakat . Az. 
FLN.májusban levelet intéz• a  franciakhoz, és ebben  igazolni  
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próbálja a  merényleteket t "... a merényletek kifejlődése a 

"pacifikácie szörnyűségeinek eg,,enm következménye." A me-

rényletek az 1955 augusztus 20-i véres összecsapások után 

jelentkeznek, "...tudják 	hogy az algériai nép zer 

Oradour-t it g"66  Sajnos, ezzel éppen  ellenkező hatást 

értek el, a jobboldalnak szolgáltattakUrügye: Thorez he. 

lgesen állapitja meg, hogy "...egymás gyilkolásának s módsze-. 

re nem szolgálja az algériai  nép ügyét, másrészt nem segiti 

a munkásosztályt, természetes szövetségesüket Algériai prob- 

lémáinak megérétésben. n67  /Az FLE sajnos nem fogadta el a kri- , 

tikát, és aerényleteivel később is, főleg 1958-ban, sok gondot 

és zavart okozott./ 

A kamany szavai és tettei között a szakadék egyre maydit. 
Politikáját lényegében hatalmi és elnyomó rendszabályok jel-

lemezták, és ez a fasiszták malmára hajtotta a vizet. Zt a 

politika kataestrófális következményekkel járhatótt volna 

Franciaország számára. 68  A junius elején tartott nemzetgyü-

lési vitában Lacoste beszédében nemcsak a kormányt, hanaa az 

ultrák álláspontját is igazolga: "sok muzulmán számára közel 

volt a függetleaség./ ti.: febfuárban/ Meg kellett állni 

ezen a semi felé vezető uton." 69 	valóban, a kormány meg 

is Alit. A kommunista képviselők a bizalmi szavazásnál a 

kormány  ellen  szavaztak., 1956 nyarán már gyülekeztek egy 

ujabb traaikus  probléma jelei a francia politika horizontjáni 

az Egyiptam elleni agresszió előkészületei. S ez végképp szer- 
• 

tefoszlatta nemcsak agy esetleges Répfront, de  még  az - akció-
'egység lehetőségét  is. 

A kormany annak ellenéri hogy képviselői 1956 folyamán 

négyszer találkortak Mairóban„ Belgrádban„.11ómában, majd 
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ujra Belgrédban - a szabadságharcosok képviselőivel nem tett 

semmit a békés megoldás érdekében.?°' A Szuezi-csatorna alla- 

mosit6.sa továbblökte a korratanyt a. jobboldali pofi, :ika ötjén. 

Az indiai korágy, jun.ius , eljén hiába próbált közvetiten+. a 
békés megoldás érderében. Az országon belül a jobboldal erői 

kihasználva a korElany gyengeségét, o 	;y.Lwe nagyobb nyomást gya- 

koroltak rá, és tudatos proptgandahadjáratba Kezdtek a  de-

mokratikus intézmények lejáratásáért. Külpolitikai téren. a 

kormány algériai politikája aláaknázta Franciaország net 

zetközi tekintélyét az afrikai és ázsiai népeknél - hang . 

sulyozta 	 -a jó értelemben vett nemzeti-érele et szem előtt 

tartva M.  Thorez,a part juliusban Le Havre-ban tartott kong- 

resszusán 9  majd igy folytatta" amit francai jelenlétnek ne-

vezzünk, az valójában Franciaország eltörlése."71  A Kong-

resszus közóonti, kérdése: kutatni az algériai háboru mielőb - . 

bi  békés befejezésének lehetőségeit. A párt egy olyan prog-

ramot igyekezett kidolgozni, amely elfogadható a tömegek 

számára. A megoldást ekkor a francia kommunisták egy Igazi 

Unió /Une veritable Union / megszervezésében, vélték megta- 

lálni :. "egy ilyen Unió szervezhető ... azzal a feltétellel, 

hogy abból a szabad és egyenlő népek. önkéntesen elfogadott. 

uniót hoznak létre, "72 Vagyis Franciaország kezdeményezze. 

egy ilytű unió létrehozását, de a tagok önként es 	. 

hozzájárulásával, ami tulajdonképpen az öbrendelkezést je- 

lenti. Leon Fo:;ú: félsZálal ósában részletesen kifejtette az 

Uniónak a tervét. Milyen úton lehet eljutni egy ilyen. Unió-- . 

hoz? Először: gyorsan el kell ismerni az eddig elnyomott né- 

peknek azt a jogát, hogy maguk intézzék saját 	/önren- 

delkezés./ Mádodszora egy ilyen  unió csak akkor valósítható 



meg, ha a jogok é5 , a kötelességek abszolut egyenlőségén 

pul. . Harmadszor: unió csak minden résztvevő nép szabad dön-

tése révén jöhet létre. 73  A francia- kommunisták közvetlenül . 

a háboru után is. ajánlottak Uniót — az imént emlitett fel- 

tételekkel aminek a Zenetősége akkor még sokkal nagyobb 

volt. 1947  februárjában Ho Si Einh is  kijelentette,  hogy 

Vietnam belépne abbe az unióba, ha függetlenségét és nemze-

ti egységét biztositanák. Másik érvként a Szovjetunió pél-

dáját hozták fel, de nyomban hozzá is tették, ho  semmi-

lyen 

 

 ansiógia nem létezik a szocialista Szovjetunió és a ka-

pitalista Franciaország között. Nem csupán a társadalmi rend-

szer különbözősége. miatt, hanem azért is,  mert Franciaország 

esetében ajaics meg a territoriális egység, ami nem, elhanya-

golandó tényező, Ekkor 1956-ban — az FKP ellenezte a fel-

merülő Maghreb--államok szövetségének tervét. Ehelyett, mint-

egy másik lehetőséget, ajánlotta az Uniót Franciaországgal 74  

Az Unió teivének propagálása na ; yon helyesen — együtt je- 

lentkezett az elszakadásra való jog elismerésével. A. fő  hang-
suly azonban —. és ez már hiba - az Unión van. "Az . elyomó . 

orszá;okJan a munkások internacionalista nevelésének suly 

pontját feltétlenül arra kell /kiemelés az eredetiben: Lenin/ 

helyezni, ho y az elnyomott országok különválásra . való jo— 

gát hirdessék és védelmezzék*" A gyarmatok kommunistáinak 

pedig "...a  nemzetek "önkéntes egyesülésére.."75  

A kommunisták az Uniót hirdetve remélték, ho y a szocialistá 
kat ' és a tömegeket megnyerhetik, másrészt remélték, hogy  az 

igazi  Unió kiharcolásához elegendő erejük'lesz..i, terv  .ki- 
dolgozásakor és hirdetésekor messzemenően figyelembe vették. 
a.tqmegek tudati szi.nvonálat, és hogy megnyerjék őket , Viet-
/  

..nam1 példáját hozták fel érvként. 
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A végletekig folytatott vietnami háborunak az  eredménye a ve-

reség, a kivonulás lett,  és a franciák hélyébe betelepült 

az . amerikai imperializmus. Válójában az algériai.népen az 

x m segit, hogy a. francia imperializmust az amerikai fogja 

felváltani. Mindkettő egyformán kizsákmányolja az algériai 

népet. A. kommunisták által elképzelt Unió terve csak óhaj 

maradt. Véleményiink szerint az adott pillanatban - . 1956. nya-

rán- nagyon kicsiny reális alappal rendelkezett. Megvaló- 

sitásához egy  valóban  baloldali politikát folytató szoci- 

alista kormányra, és szilárd kommunista-szocialista egység-

frontra lett volna szükség. A burzsoázia is értelmezte a  

Francia Unió gondolatát, de egészen más tartalommal. "Saj-

nos, mások "Francia  Közösség" néven a  régi uralmon és kizsák-

mányoláson alapuló gyarmati politikát akarták folytatni."76  

Az FKP jó szándéka egy pillanatra sem vonható kétségbe. 

Minden erejével azon dolgozott, ho3y elfo adható programot 

adjon a francia tömegek és a kormányon lévő szocialisták szá-

mára, akik még ekkor -l956  nyarán - is a Lille-bsn,tartott . 

kongresszusukon á.. békés megoldást hangoztatták. Az elköve- 

tett hibák megitélésénél nem szabad elfelejtenünk, hogy min-

den  oldalról r e n d k i v ü 1 i nyomás nehezedett 'a párt-

ra. Ez az esztendő az egész nemzetközi munkásmozgalom .szá-

mara sok problémát/okozott. Az.SGKP XX.. kongresszusá után 

jobboldali, revizionista hangok ütötték fel fejüket, amit a 

burzsoá propaganda méginkább eltulzótt. A kispolgári álforrq-

dalmárok, az "ujbaloldal", trockisták éles támadásokat 

intézve a párt ellen -= idejét multnak és haszontalannak minő- 

sitették' a peticiók és delegációk által kifejtett propagan-
dát. Élesen szembehelyezkedtek a szocialistákkal való kap- 

csolattal.. 
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/pl. Nantes-ban szervezett gyüléseh./ A kommunisták kap- 

csolata az k` nél nem javult. Az FLN 1956. augusztusi 

Soumman-völgyi kongresszusa állást foglalt a munkásmozga-

lommal kapcsolatban. "A munkásosztály hozhat és kell  hoz-

nia egy dinamikus hozzájárulást, amely feltételezheti a 

forradalom gyorsabb fejlődését, hatásosságát és végső 

győzelmét. "?7  Naga a megfogalmazás ugyan bizonytalanságra 

utal "feltételezheti" -, de végsősoron helyes. Ezután 

azonban csak elmarasztalás van. "Gyenge kommunista akarata" 

ról, az AKP tehetetlenségéről beszél. 'A. szakszervezetek bé- 

nitó hatását emlegeti, megkülönböztetés nélkül. ?? Eali .tet 

tük, hcur mindkét KP követett el hibákat, de ezeknek a  hi-

báknak okát az FLN nem törekedett kutatni, a saját állás- 

ontja igazságába vetett hitet abszolutizálta, ennélfogva 

természetes, hogy hiányzik a kommunisták által elkövetett., 

hibák, logikus, átgondolt elemzése,  vagy  legalábbis megérté- 

se. 	 . 

A legsulyosabb támadás az év őszén érte a pártot. Az ősz 

folyamán letartóztatták az FLN vezetőit, majd az Egyiptom  ! 

elleni agresszió elkövetésével a kormány egy olyankalandba 

bocsátkozott, amely egy tisztán burzsoá kormánynak is "di- 

szére" vált volna. Amit Lenin 1920-ban mondott, igazságát 

Guy Mollet és társai 1956-ban ujra igazolták: "a gyakorlat 

bebizonyitotta, hogy a munkásmozgalomnak az  opportunista  . 

irányhoz tartozó vezétői jobb védelmezői a burzsoáziának, 	. 

mint maguk a burzsoák."76  Az  Egyiptom elleni agresszió komp-

romittálta az algériai háboru békés rendezésének lehetőségét, 

és a nyomán felszitott nacionalista kampánnyal együtt jelent-

kezett az antikommunista uszitás. Franciaország nemzetközi 

tekintélye nagyot zuhant. 



A  kormány és : a burzsoázia, hogy vereségét :.palástolja, . ürü- 

gyül használta fel a magyarországi ellentorradalom leveré-

sét, és féktelen uszitásba kezdett az FKP ellen, : amely ha- 
, 	 ..   

tározottan .elitélte az Egyiptom elleni .agressziót. ..A szo-

cialista .párt lapja, a Populaire a KP  betiltását követelte.. 

A jobboldali és profasitzta erők valóságos ostrom alá tet.- 

ték a páírtházakat, a pártot azonban,. annak ellenére, '.hogy 

többen elhagyták -nem sikerült szétzuzniuk, a megmaradták 

még  szorosabbra záfták sor-aikat. Sikerült azonban  szerte-  

fosztani még egy 'haivány lehetőségét  is a hépfrcintnak, és 

hosszu időre az akcióegység, létrejöttét ' is, A szocialisták 

Guy Mollet-val az élen "..; a soviniszta és fajvédő i:deo- 

hatalomra  való visszatérése felé.„ 8o  Az  FKP .1957-től. a :jobb- 
oldal előretörése ellen összpontositotta minden erejét. Ebben 

a nehéz harcban egyre világosabban, határozottabban, fogal-

mazta 

 

 meg elvi állásfoglalását a párt az algériai nép nemze 

ti felszabaditó harcával és annak vezetőjével, 'az FLN-nek 

kapcsolatban. 

, 

lógia terj.;sztői lettek a munkásosztály soraiban 179  

Eldőlt az  a választá.si lhetőség, ámelyet. jean Fécönti a loHu- 

manité egyik február eleji számában igy  fogalmazott mew: 

"Guy Mollet kormánya vagy  a baloldal felé  fejlődik, vagy 

pedig csupán egy átmeneti szakasz lesz a jobboldalnak :a 
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A' francia kommunisták egyedül a hatalomra törő .jobboldal  

elleni harcban. 

Az •Egyiptom  elleni agresszió felhasználásával felszított na-

cionalista, soviniszta légkörből csak radikális baloldal i . 

a tömegekre támaszkodó - politikával tudott volna kitör- 

ni a szocialista kormány. Erre azonban nem törekedett, igy 

az egyre aktivabb jooboldali és fasiszta elemeket segítette 

a hatalom megragadása falé. "A kommunisták által ajánlott 

politika abban áll, hogy száműzzék a kolonializmust, szakit-, 
sanak az erőpolitikával és határozottan orientálódjanak a  

tárgyalások felé. T:Z .sünet létreh©zása céljából az algériai 

nép függetlenségre való jogának elismerése alapján". /...né- 

g©ciation sur la base  de  la reconnaissance du droit du  poup.- . 

le algériena 1'indépendance/sl  1 9 5 7 —tő  t az  

F-KP egyér t elmüen és ha tá"ro zo.t- 

t a n . k ö ve t e l e A'l g é r i s független-

ség . re való j . o ának el ismerését t 

A soviniszta propaganda ellensulyozására . az FKP -fobruár végén 

és március elején propaganda és harci hetet rendezett az al-

gériai békéért. A propaganda és harci hét célja: "...akcióba 

vonni a béke és tárgyalás hveit ....ujfranciák százezreit 

elvezetni annak a  szükségnek a felismeréséhez; hogy politi-

kát változtassanak azért, hogy mindkét ország érdekébén eljus 

snnak a tüzszünethez." Ezért "...a pártnak meg kell dupláznia 
erőfeszitéseit a  politikai  és ideológiai harcban a háboru 

híveiellen."82  Gyűléseket, . tüntL: téseket és munkabeszünte- 
téseket kell ' szervezni.  A propaganda és harci hét a kor— . 

mány erőteljes propagandakampánya és a fasiszta elemek bru- . 

tális.ellenakciói következtében nem érte el  kitüzött célját. 
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Tlásrészt a tömegeket már erősen .áthatotta a nacionalizmus, . 

' sovi,nizrau.s, ami főleg az Egyiptom elleni' agresszió után  

egyre job ban fokozódott. Az akcióhét sikeressé-

gét gátolta raft ee,7 tényező az algériaiak között . megis— 

métlődő merényletek, amelyek a haboru hiveinek, a jobb— 

oldalnak malmára hajtották a vizet. 

A fasiszták e]:1 enakciói 1957 tavaszán mar brutalitásba  

torkol.lottak. . _/A- francia fas -iszták erősitést kaptak .: az el-  

lenforrádo.l®ffi leverése-után 2.2agyarországról kiilföldre távo-  

zott magyar fasisz:táktól is./ Verekedéseket provokáltak,  

Montpellier—ben  felrobbantották a 'partházat, stb. A kó:r-

many. többször elkobozta. a 1nBúma~.ité-t. Áprilisban az FKP  

először: fejezte be rayilatkozatát. °YA fasizmus nem tör At!" 

jelszóval. 83  A part mar jóval korábban figyelmeztette .Fran- 

ciaország r.épét, hogy milyen különleges veszélyt . jelent . az. :. 
■  

algériai háboru a dem.;kratikus .szabadságjogokra Vranciaország-  
•ban. 1956. második felétől napir::ndé.n volt  a demokratikus . sza—

badságjogokffiégsértése, ami 1957-ben még tovább fokozódott. 

Ezzel kapcsolatban a  part Központi Bizottsága 1957 ` májusában 

külön határozatban foglalt ál.l.ást, "Központi Bizottság hatá-  

rozata a demokratikus szabadságjogok ~.' , 	'   :k~..széles ~.té.~e~ol~ és. vé- 

delméről, és a  bare a fasiszta üzelmek ellem."84. Az ország 

népe is egyre elégedetlenebb volt a szociális és politikai .. 

helyzettel. Változást akart: "...a jelen politikai helyzet  

uj e3.eme,, hogy áraurkásosztály és mindenféle helyzetü fran-

cia -cudatában. van. 'a jelenlegi  politika. rómboló. eredményei- 

nek  és annak a sziikségszeriisé;3nek, nogy.ffiegváltoztassák azt ," 
A laadseregben. —•az erősebb, negativ, soviniszta irányzat mel-  

lett - néhány ,pozitivum is mutatkozott: pl. tiltakozó .leve—  

let irtak . a köztársasági . elnöknek a kinzások  ellen, a klasz—  
szikus. polgári francia szabádságeszrnényre hivátkcizvá.  

5  
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A kolonialisták érdekét  védő hivatalos propaganda azonban 

erősen befolyásolta a tömegeket. "Jó. szándéka franciák a . 

kórmánypropaganda, a rádió, az ujságok által befolyásol-

va, kijelentik: meg kell tartani Algériát, amely munkát ad 

a  munkás oknak. " 86 A párt ilyen légkőrben sem vetette el :a ' 

reményt, és október 17 re Nemzeti Napot szervezett az algé- 

riai béke érdekében. A Nemzeti TTap, amely az akciók után 

kiadott közlemény szerint "...fontos szakasz az egység ut— ' 

j •+"87  nem hozta meg a remélt sikert. Az "...itt—ott elért 
• 

részleges sikerek dacára, nem  feleltek meg.sem a mi várakozá-

sunknak , sem a helyzet követelményeinek. Különösen a nagy-

üzemek tekintetében." mondja llfi. Thorea, 88  /Pedig a nagy-

üzemek . nni 	ai képezik az FKP szilárd bázisát./ Ugyanott 

Thorez önkritikusan megállapitja,. hogy "...bizonyos helyes 

javaslatainkat - gondolok itt elsősorban az 1957 októberi ja. 

vaslatokra - nem támasztottuk alá eléggé tömegmozgalmakkal, 

nem vittük be eléggé a tömegekbe... " 88  Az FKP—nak az agitá-

ciós propaganda-munkában elkövetett hiányosságai mellett más . 

oka is volt a Nemzeti Nap sikertelenségének. Az 1957 őszétől . 

kiujuló és széles körben elterjedő merényletek az algériaiak . 

között. A 1emzetgyülési vitában a- reakció emberei a kormar . 

minden antidemokratikus lél,ését a merényletekkel igazolták. 

Etierne Fajon józan, mértéktartó kritikává) fordult az algé-

riai munkásokhoz, kérte, hogy "...kerüljenek el mindent, ami 

ellenük uszithatja a francia munkások egy részét, és mindent, 

ami a háboru hiveine.k kedvező klimát terémthet. "89  . 	 . 

Az AKP ugyancsak ilyen értelemben foglalt állást és for- 

dult az algériai dolgozókhoz. . Felhivta figyelmüket,, hQ ; r az 

ilyen cselekbdétek ."...a zavart hintik el a' francia proletarié 

tusban — természetes szövetségesünkben — és diszkreditálják 
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ügyünket a francia és nemzetközi közvélemény előtt. i90  

Az AKP és az FLN között végig a háboru alatt a teljes 'egy-

ség nem valósult  meg,  az AYP.P minlen jószándéka ellenére... 

/Az algériai kommunisták megtört szövetségesek voltak .az. 

FLN számára../ ;"1..l957. novemberében a ko mmunista párt felem 
i 

szólitotta az Algériai Szakszérvezeti 'Általános Szövetség • 

tagjait, .ho,r az .eg.ség érdekében .csatlakozzanak az FLN 

irányitása alatt álló .Algériai Dolgozók ,Szakszervezeti Sző 

vetségéhez. A végső aeélt!All.etően, amelyet. az egész algériai 

nép érdeke.határoz meg az AKP és az 'FLN elképzelései között ko 

moly különbségek voltak.. A közvetlen célban megegyeztek: 

függetlenséget Algériának. Az AKP azonban hangsulyozta, hogy` . 

a függetlenség kivívása után tovább ,akar lépni és "... a mun- 

kásosztály vezetésével, a szegényparasztsággal, a haladó . értelo.  

miséggel, a nép többségével ezöv etke zv e békés uton fel akar 

ja épiteni a szocialista társadalmat. 91 E különbségek miatt 

mondta B."Hadj Ali, hogy az AKP és az FLN között 1!...5 a j á 

t os" szövetség All fenn. «92  

Az 1957-ben kiujiiló és az év őszén elharapódzó merényletek 

okát a januári Alger-i grove insurrectionelle Massu általi 

vérbefejtásában, és a kibontakozó, majd elbukó Alger-i csata 

kimenetelében kell keresni. Az emlitett akciókat az FLN 

rosszul, elhamarkodva : 'Lészit ett e  elő. 	. 	. . 

Mint látható, 'a természetes szövetségesek nem t láltak 

egymásra. Az  elkövetett hibák és hiányosságok zavart kel-

tettek a  tömegekben, amelyeket a soviniszta demagógia az 

uszályába tudott fogni. A francia imperialisták legszélsős4- 

gesebb elemei, az ultrakolonialisták ,  és franciaországi . fa-

siszta elvbarátaik a tömegek i de_i.g l e n e s megtévesz- 

tetettségét arra törekedtek felhasználni, 'bogy magukhoz 
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ragadják a hatalmat és az államot teljesen saját érdekeik-

nek megfelelően szervezzék át. 	. 

A jelet a hatalom megragadására a tenger tulsó partján ad-

ták meg. Február .8—án a francia hadsereg r€.pülői bombázták 

Sakiet tunéziai falut. A konfliktus•kiszéiesedésének lehe-

tősége a levegőben lógott.. Ugyanakkor süsün előfordult, hogy 

jugoszláv. és lengyel kereskedelmi hajókat vizsgáltak át a 

franciák. Mindez azzal jár, "...ho".;y hazánk _ellen romboló 

nemzetközi . közvéleményt alakit ki" — olvasható az FKP.feb-

ruár 9.-i nyi 'latkozatában. 95  /Az algériai kérdés 1955 óta" 

állandóan az.ENSZ köz ;yülés napirendjén sz erupel t / Az 

FKP felhivta a baloldalt, hogy keressenek kompromisszumot, 

amely "...megengedné, hogy előrehaladjanak az F L N a e"l . 

való tárgyal ás m' , e g n y i t á s a .fel é:, 
amely megnyitná az algériai probléma békés megoldásáhak táv- 

latát."94  E z az  első d o k u m e n t u.m , a m e l 

ben az  FKP először hogy 

elismer- 

ve ezzel a Fels, Frontot az algériai nép hivatalos és 	. 

egyetlen képviselőjének. 

A fasiszta elemek akciói brutalitássá fajultak Francia- 

országban. /Februárban bomba robbant a  Palais.Bourbonban, : 

egyetemisták gyülését támadták meg, stb. /'Thorez 28—án leve-

let  intézett a polgári demokratikus pártokhoz, és az 1934-es 
Népfrontra emlékeztetve egységre szólitotta fel őket a  fa-

siszta előretörés megakadályozása céljából - eredménytelenül. 

Napirenden szerepelt de Gaulle neve a személyi . hatalom beveze-

téséért folyó kampánnyal kapcsolatban. Az országot fenyegető 

fasiszta veszélyre nem orvosság a személyi hatalom, amely 

"...méginkább megakadályozná, hogy Franciaország népe részt . 

vegyen a felvetett problémák megoldásában. «95 
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Az  PKP figYelmsztetése hiábavalónak bizon yult. 1958 május.4- ' 

nak kritikus  napjaiban teljesen  egyedül kellett szan.beszáll-- 

riia a soviniszta áradattal. 



A  JOBBOLDALI .  F  OhDULAT tS A FRANC/  KOMMUNISTA PART  

/1958-d9600/  

"Az álgérigi háboru a démokrá— . 

~ 

tikus szabadságjoQ ok le.rombolá—  

spoz vezet Franciaországban"  

/M. Thorez az FKP  

kongresszusán/  
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A május 13-i puccs, Jobboldali fordulat Franciaországban  , 

'A Sakiet tunéziai falu bombázása után kialakult politikai . 

fészültséget tovább növelte  az  év tavaszán kirobbant kor-

mányválság. Az FKP felhivása egy baloldali egység realizálá-

sára süket fülekre, tálált. A reakciós erők szervezkedései 

Algériában és Franciaországban szabadon folytak. A "Francia 

Algéria" hivei Algériában kezdtek akcióba.. 1958 május 13-án 

Alger-ben. á katonák puccsot "hajtottak végre, es magukhoz ra-

gadták a hatalmat. A puccs az 1956 februári kapituláció és 

a .francia néptömegek sorozatos becsapásának, félrevezeté-

sének egyenes következménye volt. A szocialista de az azt 

követő kormányok és az uralkod'ó osztály egyes politikusai is 

békés megoldásokról beszéltek, sőt a tárgyalások is szóba 

kerültek. Francia Algéria hiveinek . akcióit azonban nem akadá-

lyozták. Az alégiriai európaiak erőskázü kormányt akartak 

Franciaországban, amely egyértolmüen és határozottan támogat-

ja  őket. 

A szabadságharc - amelye az Aler-i csata leverése után 

némileg visszaesett - ujabb fellendülése és az FLN tekintélyé-

nek növekedése egyre türelmetlenebbé tette az  ultrákat. 

1958 április végén a tengeri konferencián a tuniszi Desz-

tur párt a marokkói Istikial párt és az FLN követelték, hogy 

a francia kormány "...ne használja többé agresszié$ bázisul 

a tuniszi és marokkói területeket". Közös Arab Maghreb Unió 

létrehozását határozták el. A konferencia legfontosabb hatá-

rozata: létre kell hozni az alégiria köztársaság ideiglenes 

kormányát, ame lyet szeptemberben meg is alakitottak. 96  A terv-

be vett Maghreb Uniót a jobboldali erők minta Szovjetunió,a 

kommunizmus . trójai falovát állitották be. Propagandájukban 



- amelyb.én. első  helyen az arttkommunizmus . á1l /számukra  

:egyébként mindenki kommunista, aki nem pendül egy huron :. 

velúk,. de legalábbis  azok cinkosa -. még de Gaulle is  az 

lesz!/"- .megtalálható az  Amerika-ellenesség  . is. Az. 1956 -os 

yiptom.élleni agresszió után az ameriakaiak tevékeniysége 
. 	

~ 	 . 

a Közel-Keleten felélénkült. / E3.senhówer doktrina/ Sakiet  

bombázása tatán jó szolgálataikat .ajánlották fel az ügy ren-

dezése érdekéoen. Nem kériink belőle! Az olajunkat .ákarrják  

- 

 

reagáltak az ultrák - nem szolgáltatjuk ki.hazánkat seiski- ' 

nek sera, mex't
.  mi patriéták vagyunk, sőt "a patriotizmus :ult..  

rái t' //A. de Séri:gny - az  ultrák egyik prominens alakja./. 

A puccsot 	hadsereg megnyerésével, hajthatták végre. 

Ez  sikerült  is. Hogy miért, erre  adjon választ az egyik  -leg- 

illetékesebb, Lorillott tábornok. "Csapást  mértek rank  In-  

dokinában.. Csapást . méntek .  ránk iuniszbán.cápást mórtek  rank :  

Marokkóban. kiohesem fognak rank csapást mérni - Algériában. 

&re megesküszöm. Ezt mondják meg Párizsban. 4 t97 a  Az  ultráknak 

Franciaországban is számos  befolyásos hive volt, ; p1. Arrighi 

szezator, G. Bidault, a  Pouj ade-mozgalom. Az . Alger--i puccs 

azonban nem tudta megakad "alyozni a Pfimlin:-kormány beiktatá-  

sát. A Idemzotgyülésben tehát  volt egy  kétségteleniil  nagyon  

he t  e r o  g  é .n -- többség az ultrákkal szemben. Ez  a több- 
 " 	.  

ség a későbbiek folyamán is megnyilvánult: a tábornokok .egyik  

csoportja de Gaulle hatalomra' uttatását követelte, amit a .: 

Nemzetgyűlés visszau:Gasitott s  Arrighi fasiszta  'Szenátort  meg~ 

fosztottak képviselői  manciátumától s különleges hatalmat sza-

vaztak  meg a kormánynak. Az 1 iKP ezt a heterogenitást f igye•.  

lembe vette és ezért "Demokratikus Uni64 elnevezésű kórmány4-` , :. 

megálakitás.áértihivott harcba..Mas$u és a  lázadó  tisztek  

letártóztatását, a' fasiszta csoportok feloszlását követeltos. 
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"...megvédeni a köztársasági legalYtást, megoltalmazni az al- 

kotmányos és demokratikus intézményeket."93  Szerte az ország- 

ban sztrájkok, tüntetések történtek, antifasiszta komiték 

alakultak. Az FSP véd elmébe vett és tovább ösztönzött minden 

spontán tömegakcióts "Ne  hagyjátok az utcát a sasisztáknak! 

Szervezkedni„ hogy letörjünk minden államcsiny-kisérletet!" 

A kórmán azonban a.tömegmoz6almakat és a nemzetgyűlési több- 

ség y  akaratát figiyelmen kiviül hagyta. . '"A kormány, miközben ki- , 
jelentetLe, hogy megvédi a köztársasági törvényességet , 

n a b o z . o t t lesujtani leggonoszabb ellenségére, és meg-

tiltotta a munkásosztály és a népi 'erők tüntetéseit és gyü-

léseit, J::gy ilyen magatartás azt a tendenciát fedi fel ;  

hogy kompr omi s s zumot keressenek  

a z ' u 1 t r. á k k a l ."99  A kompromisszumkeresés áras 

Korzika a fasiszták kezébe került. Kormánykörökben, hogy  

haloL,atásáikat fokozzák, kommunista veszélyről beszéltek. 	. 

Az ultrákkal való kompromisszum réalizálására legalkalma-

sabb személy de Gaulle tábornok volt, aki májina 15-én ki.. 

jelentette, hogy kész magára vállalni a hatalom gyakorlását, 

Május 19-i sajtókonferenciáján nem itélte el az Alger-i pucs-

csot. Ezzel, s. hogy egy puccs lehetőségét magábanFranciaor- 

szá`;ban sem zárja ki, biztositást ad az ultráknak. 

Az FKP, hogy gátat vesoen.a fasiszta elemek további e*ő- 

retörésének május 27--re sztrájkra  hivott fel. ' A SFIO Köz. 

ponti Vezetősége és parlamenti csoportja . támogatja a sztráj-

kot és felszólitotta hiveit, hogy biztositssk a sztrájk• si 

kerét. fölcsillant a munká,ejy ég létrejöttének reménye, 

amely lehetővé tette volna, hogy balraforditsák 'az ország 

politikáját! Guy Mollet a határozatot az éjszaka folyamán 
• 

megváltoztatta, amit a rádió többször közölt. 
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AV0 /szocialista irányitmsu szakszervezet és .a CFTC ./kerész-  

tény szakszervezet/ pedig  23-ra adták ki a sztrájk jelszavát.  
, 	 . 

Az egység meghiusult. Lnnek .  ellésére 29-én több százezren tün-

tettek a fasizmus ellen. Az ultrák nevében Uassu beavatkozás-  

sal, polgárhábortaval fenyegetőzött, ha  de Gaulle-t nem  juttat-

ják hatalomra. . A. . nem-fasiszta jobboldal megrémült az egység  . . 

hiánya ellenére is hatalmas tömegmozgalomtól. A köztársasági  

elnök, Coty fölajánlotta a  hatalmat  de Gaulle-nak -miután az  

abszolui; többséggel rendelkező  kormány kommunista puccsveszély-

ről fecsegve - lemondott. 1903 junius 1-én. beiktatták De Gaul-  

le t. i:7ásnap a nemzetgyülés 6 hónapra teljhatalmát, szavazott  

a tábornoknak. Szeptemberben az ország népe elé  bocsátotta 	 , 

uj alkotmányát, amelyet a szavazók 79 ';S-a  elfogadott. Etzel . 

mintegy  legalizálta az uj ren.dszeat, Az Alger-i fasisSa pucss-  

bd1. megszületett az V. Köztársaság. Az u.j rendszer azonban  

- bár fasiszta puccsból szdletett -nem  fasizmus  

de  nem i s a klasszikus polgári  

demokrácia. "A  választás ncm  a  fasizmus és  a  kom-  

munizmws között van...,  hanem....  egy,  a reakcióra  

é s a m ilitar . i,zmusra támaszkodó  

s zeffiély i' d  i k t a t  tax a - amely°fasizmó.shoz vezet  -   

és egy  demokratikus  rendszer között..."1°Ö. A .Parlament  ellép- 

őrző szerepe  mc;gszünt  s "ténylegesen eltörölték"  /XV. Kongrost- .. 

szus, 10, tézis./ Az arányos választási rendszert messzüntet-  ~ 

. téka igy a 'parlament nem türközi a realitást. 195&-58 .között  . . 

a. gyakori kormányválság miatt Parlament-ellenes  hangulat ural-

kodott Franciaországban: A kormányok tehetetlenségét a jobb-

oldal kihasználta és erőteljes á arlamant-ellenés propagandát  

.folytatott. A .demokrácia eltulzásáról beszélt az igazság  

viszont az, ' amit Thorez mondott: nem eltuIozták 
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demclwaciát , haa:mmegsórte ~,~ték, Az  u j rendszew t do  :GaullQ  
new  fémjelezte. Róla igezdetbera azt kZiotEk a  kommunistdk ~ . 

hoar  fas3.azta  v  és célja teljesen  azonos az aaltraké ~al.  
"A  fasiszte veszély  nöVelszik 9  ha de  Gaulle  4yer.

. 
rzegzzü-: 

niks  ha de Gaulle-t 1egyőBik 9  mert  a  fas:lzmus - amely  

nek nines  t . ö ffi : c  g,  b-á  z i s a /Kieme lc~s tőlEl AL/  • 

- a . neFazc;t~. sziáv erenit~ba .  ~t~.öz~.e...  Bt~.9~, . 	.  
 ~a m~. 'tud juk9 . . 

hoar  deg ~uui.le  nem  volt 2asiszta e  csupAA -  a f atiszták  

jutott. k~,~.~italomra9 ' de az adott időszakban semmi  olyan  

saó~ ~~l~Q a~ x az olletkcz®jéröl győzte volna ffieg  a.  kommuxi3.s-:  
tákot.. vaiójában  .a  fasizmus Il`$aanciaországban az adott' . 10.-  

stakban9 d e ma .sem rendelkezik 	o1yan töwgbazissali  

ame/y biz'vositamá a fasizmus bevez etését  pra~oiaorsz~ban. .  

,P®tc:néátalis : tömegbázisként 1,413yam jelentőa az a kisnolfAmi  

rétegi aaelyet 1956-ben k'otjade-nak már 'sikerült megny ernie.. :  

P,Ia,s.részt a francia töffiegékben eZwonén élt a Résistancé .anti-. . 

fasiszta szelleme t  amelyet az 71U állandóan ébren tartott. :  

Magának o. burzsoáziának  sincs `szükséoa . ffiindi; .  .vad . terror-  
ra4 ho:ff  biztositba ua.'almát -.. s'józanabb% m int a. kiSpölgar. .; :. 
"A burzsoázia abban 'különbözik a  k.ispolgártól v  ilogj gazda- . . 

sági és politikai tapasztalatai alap jón: méetanulta megérte.  

n1 0  milyen féltételekre van  szükség ahhoz, hogy a kap-i :ta.... 
lista' rcndsz4rben: fenntartsa..k a  `4rénde:tt" , 1®2 .Természete sen. .  

a2, ho8y 4953-bain Franciaorszagban nem fasiszta  rendszer:$zü- .  
letett; nem .osUpán az emlitet't okok tiatt new,' kövQtkezett: be,. ,  

F:4 ' F, 1-  N é 2CA 0 t  P - 75  A M .~ N T A R T H A  m  J A  

cáe. Gaulle  személyes hatalmOn alapuló k®.em.ányzásat 9  és.. 1M: 

z  h a t j a 	a . ' f a s: i.s ~ '  t. a 	u r a l~ 

m . a  t , a  z ~;.~ s ~ A 	e 	t. oa. /kiemelós  
11,t71.0.5  
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F1o~~ L ~ S  puWltis ~ -422eaat   

-

.

-  

`Kj L/:48V La  o.L mG:rIJb a 0.0 laajtr  

har.3sanak t.e;;Yo katonai pnccwt 9  hozy no vo zt~°'the=_Dv:ri:s~:oY;. bo  

gosiszta rondszJzto  f:úar.oia dozo1vatikur; t'~.~őlmo.s an'ZI k  i 
k ® 1 1 o. t t h a o o l n m tx ,  • if,s oh,..)en howcha~.~  

` puorepQt S&Z; ;ázo` ti~ az .12K1', 	asco,temb;ri. nGpszalaez.ii2an -  

Aba pó:2A; .o25teljoseZ2o~~'o~~sandája c szavazók abszo•s
. 

 

11„,°vi3bbskit3 o1:zoGudta do 	a.10 alkotrZ6.n.y`áto 	jer»  
}r -,~p~ p

. 

\~á~ eCiiWiLL♦ t L~3~d,.DCT~ sajnos a  ~~i~9 1~J~ w~v+~d'~ '4'Jt StÍil4G4"iz 9  

Liazot 135 .~ i4-,TaaDá; az ~d'~ d'a~~ .  aép C3á3olt.' /P10' a 2G1tiztivf 3o+áGó„~t  

~U~~. a itc4t6irsaaá ; alien szovormok, 	"nem"mel :;zavazb.i aay_  
sya, mint utjAt 	a no1glbo<ruYi-11,/ A doaa~~~?atil:us arák  

c ;031ba13 	e$árt :iz0á3vcdllae?.i vo..~,~~-' ~ gó:t a •`~udyytexo?Cz°i nénJ28-  

vazáson. A k.o ,r-~ány évek3.G . trArté f  a namzcti Z e1 :abnditfi har-

cokat Ire:, bo-ZflStau3. törek-,;%5 á?taboru.i a®vinizau.a Úa3. :'ertazták . 

mec) 2~.°oacia tiimecoke L o  sC5i a2,rancia mLUlibisozu l ~ 1y mom- 

wéSzút 13. /A ro2.orondtáY~.+ 02otteálvdtt az .  ILE .:S~.°vbTclaorazó,a.. . 

bon alkalmazott módszerei - morárwiotel„-. - i1-1 baw";e ~.~~~a- : 

ta%;/ A '2o:llis latásmód k:Meij16116só15 mkinkabL akoZ1;foZta>  

do Gaulle, ni:inclk szem61,yát az 	eszi €á ossidiza ;k hwsz--. 

nál.ta 2Q2 awa y ho;;í;j  %1COsC¢:.?aljcá a a&:ptr'~• 	oan tudtalt.
. .. 

ho,-..2 atáb:.* onok 	;a3xáe l 	 e,t4y-  

szor aom - 12é0  1954 3oceegbe.ri ~ajtókoni:cronciójan- ELc m 	 . . 

-~ nyi1atImzott A1,óriárbZ•_ trs zzlikor 195‘3-•ban. a 1461térCi1 bor.  

szólty svintQ mindenki  hit nazi. /Az 	oaoé  

3s mint. a, hóke cmbo~.°ét ZoGclutzat,:./ UGy hitték, ho. :y 5 a brona-  
ciw not E ;aentííjeg .  .a 2axid holyrocillit6ja,, . a`L .}'~ois~e" és  .. 

a. "~'andour" .  vieszahóli`L°ója, Valóban - 195k..!úban do áQull ,,  t  
a kommt a e _ .t,H~on, tival mind c:Lki tamosatta ; , ~o GLA21io sz emó-  
%ye tá fasiszta jobboldalt 	El"+` °tsC? 	"fel.svY»pante`áűo". . do   . 

.,.: -,  

iieil s Z~ná~`~~rCQ Ia(3g•  



Az algériai európai telepet képviselő uitrakoloniális- 

ták és a monopóliumok és a•nágybankok képviselői között á 

demokratikus intézmények lerombólásában teljes volt az egy-

ség.. Vajon az algériai háboruról és annak `folytatásáról is 

azonos a.véleményük? És de Gaulle-nak mi a véleménye? 

i 
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De Gaulle kibontakozó algériai neokolonialista politiká-

,iámak birálata, a  tömegek  előkészitése a döntő harcokra  

A tábornok első utja természetesen Algériába vezetett. 

"Megértettem önöket," - mondotta - "Algériának franciának 

kell  maradnia."  - de integrációról nem beszélt! Októberi 

. első sajtókonferenciáján elismeréssel nyilatkozott a füg-

getlenségükért harcoló algériai szabadságharcosokról, és 1  

felajánlotta nekik - feltétel nélküli kapituláció esetén - 

a "bátrak békéjét", /la paix des braves/ Ugyanezen óv őszén 

előterjeszti első neokolonialista tervét Constantin városá-

ban /lakásépités, földosztás és főleg az  adminisztráció  

algérizálása./ Mindezek a manőverek egyetlen dolgot céloz-

tak: létrehozni a szabadságharcosok és az ultrakolonialis-

ták között egy un: "harmadik erőt", Guy Monet, aki maga is 

tagja lett a karmánynak, igy ir: "A kormány célja: eljutni 

egy érvényes algériaipolitikai Slit megalakitásához, aki-

vel a jbvőről tárgyalna."1°  Az FKP világosan leszögezi, 

hogy azokkal kell tárgyalni, akik'ellen harcolnak - vagyis 

• az Fiavezette  szabadságharcosokkal.  A  tárgyalás  alapja pe-

dig Algéria függetlenségre való jogának elismerése. A párt 

ebben az időben nem szervez tömegakciókat az alg6riai béke 

érdekében. &ejÓt 1  leköti az uj helyzetben alkalmazandó tak-

tika meghatározása, a naponként bevezetésre kerülő Anti-

szociális rendeletek elleni küzdelem, do nem utolsó sorban 

saját sorainak rendezése. "Sokakat - még pártunk akkori ve-

zetőségének tagjai közül is egyeseket - lesujtottak a  nép-

szavazás eredményei, ingadozni kezdtek." 195  /A partot'a 

novemberi parlamenti választásokon az 1956-os eredményekhez 
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képest másfél millió szavazója hagyta .el./ Az erőfeszíté-

seket eredmények koronázták. Az 1959 tavaszi községi vá-
lasztásokon az FKP sok szavazóját visszahóditotta. 

A francia hadsereg 1959-es  nagyszabásu akciói nem érték 

el céljukat, a teljes győzelmet a szabadságharcosok felett. 

Pedig a szabadságharcosok között sincs minden rendben. „ 

Problémák mutatkoznak a katonai,'ill. a politikai vezetés 

elsőbbségét illetően, feszült az FLN viszonya Tunisszal, 

általában az arab világban is negatív jelenségek mutatkoz-

nak: az Egyiptomból, kiinduló, kommunista-ellenes terror. 106  

De Gaulle_1959 szeptember 16-án "számot vetve az algériai, . 

nemzeti és nemzetközi- helyzettel" elismerte az algériaiak 

önrendelkezésre való jogát. Miért, kinek az érdekében tet- 

te ezt a tábornok? A katonai megoldás nem vezetett ered-

ményre, az országban sztrájkok'és heves paraszttüntetések, t 

az ENBZ-ben egyre többen szavaznak Franciaország ellen ás 

Algéria_. függetlenségére, a NATO koppenhágai konferenciáján 

az USA egy Franciaországgal föderációban lévő független . 

Algéria létesitését javasolja. Az említett külpolitikai 

okok miatt a franciaburzsoázia egy része is hajlandó elis- 

merni Algéria füg;;etlenségét. A gaulleizmus gazdasági alap- 
, 

ját ezeknek a tőkéseknek a gazdasága jelenti. Ezek főleg a 

szaharai olaj  kiaknázásában érdekelt monopóli-

umok és a mögöttük álló bankok. Az olajhoz nagy reményeket 

füztek a francia imperialisták. Erre  alapozva  szeretnének 

vezető szerephez jutni a Közös Piacban. Az olaj mellett más 

jelentős nyersanyagok kiaknázásában is érdekeltek /foszfát, 

vasére, stb./ Am "egy bizonytalan légkör által jellemzett 

Eszak-Afrika nem kedvez egy racionálisan irányított kutatási . 

munkának" - olvashatjuk az Olajkutatási Iroda jelentésében.107 
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A burzsoázia másik csoportjának döntő többségét az algériai. . 

európai telepesek  alkotják.  Számukra viszont csak a .háboru . 

folytatása, a szabadságharc vérbefojtása, - vagyis a gyar-

mati elnyomás klasszikus formája - biztositja a profitot ésa 

kiváltságot. Nem hajlandók semmiféle tárgyalásba bocsátkoz- 

ni az FLN-nUl és a GPRA-val. /Az Algériai Köztársaság ideig-. 
lenes Kormánya/ Az algériai euröpai telepeseket támogatja 

az anyaországi burzsoázia egy rbsze`is,,azok, akik érdekel 

tek a több százezer katona felszerelpsében és ellátásában.. 

A francia export Algériába 1954-1959 között 1?3 milliárd- 

ról 471-re emelkedett. 108  A francia összburzsoázia érdeke 

azt követelty bogy.az előbbi frakciót támogassa de  Gaulle.  

Az algériai háboru nemcsak az Algériában érdekelt tőkések 

hasznát veszélyeztette, hanem kompromittálta a franciákat 

más fiatal független államokban is főleg 1960-tól - és fenn-

állott annak lehetősége, hogy ezek az államok amerikai vagy 

más tőkét fogadnak el. Másrészt ahhoz, hogy az 1950-es évek 

től az imperialista hatalmak között-kiéleződő konkurrencia-

harcban a francia monopoltőkések megállják a helyüket,, _ a , 
burzsoázia elsőként emlitette frakciója  érdekeinek megfele.- 

lő politikai feltételek kellettek Franciaországban, amelyek  

biztositják az állammonopolista kapitalizmus továbbfejlődé 

sét. Uj t.pusu gazdasávot kell szervezni, amelynek jellem-

zője - amint az egyik nagybank igazgatója megfogalmazta —

hogy "az állam és a magánvállalatok annyira összevegyülnek, .. 

hogy már igen nehéz egyiket megkülönböztetni a másiktól "1°9  

Erre törekedett .a francia burzsoázia és személy szerint 

de Gaulle is a vilá,háboru. befejezése óta. 1945 után a lé-- 

tezo' baloldali egység, annak felbomlása után pedig az FKP 



-47- 

tömeg--és parlamenti harca akadályozta meg ebben.  1958 . 10.-  

jusában azonban eljött a kedvező pillanat. PJIaga a puccs . 

alkalom,deGuulle pedig  eszköz ecéleléré-

se érdekében. Es de Gaulle, hogy mentse a francia imperia- 

lizmus alapvető pozicióit, hajlandó visszavonulni, d e 	. 

csak pakkor. ,' ha nincs más meg.old ..ás, 

kihasználva eközben minden kinálkozó lehetőséget. 11®  Az  

önrendelkezési jog: elismerésé egy lépés a visszavonulás ut- ... 

ján, amivel a francia burzsoázián belül megindult egy polari-

zációs folyamat. Az FLP azonnali állásfoglalásában "egy tisz 

tán - d emagógikus manővernekf 9  nevezi. 11l  Pedig Thorez külön _. 

kitért a francia burzsoázián belül létező ellentétekre 	. 

- amelyeknek győkerei az algériai'háboruba nyulnak.: ' Sőt, 	. 

1959-ben a XV. .kongresszuson "is kitértek err e . a problémára . 

és helyesen - a burzsoázia két frakciója közötti ellentétet 

"másodlagosnak"  itélték. 112  A gaullizmus gyarmati politiká-

ját tehát még nem elemezték pontosan, inkább csak sejtésekré. . 

alapoztak. A ryi latkózat - amelyből az imént idéztünk. - 	. 

ugyanakkor helyesen állapitja meg, hogy az algériai béke 

nem a gaulleista ibéretektől, hanem a tömegek a k - 

c i ó ját 6 1 függ. I»2. Thorez október 26-án "Azonnali  

tárgyalásokat az önrendelkezés alapján" cimmel 'cikket irt . 

a 1'Humanitébau. 1i3  Ebben a cikkben az idézett nyilatkozat- . 

tól eltérő véleményt fejt ki. "Jelentős változás állt be . . 

- legalábbis . szavakban - a 'kormányon lévőknél. De Gaulle tá- . 

bornok megállapitván a "pacifikáció" bukását, elismerte az 

a 1g.ériai nép  ö nrend e 1kéz: és i j o gát. 

A fő tény az, hogy 

hogy Algéria nem Fra . nciaórszág, . 

elf o g a d t a n y i l t a n, 
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mivel a nép maga határozhatja meg, és kell, hogy meghatároz-

za saját jövőjét." Ezen gondolatokat szem előtt tartva 

a Központi Bizottság november 3-i ülésén elemzi a nagybur-

zsoázia algériai politikájában beállott, változást. Világo-

san megjelöli ezen változások okait: a.monopóliumok készek 

feláldozni a gyarmati telepeseket, hogy urai maradhassanak 

az  ország gazdaságának, különen a szaharai olajnak. Más-

részt a háboruk miatt nemcsak Algériát, és a Maghreb or- 

szágokat, haném Fekete-Afrikát is elveszthetik, mivel 

 van kibontakozóban ezeken a területeken a nemzeti fel 

szabaditó mozgalom./Mali 1959 szeptemberében kilép a Közös 

cégből./ Mivel a személyi hatalom rendszere a május 13-i 

puccs szervezői'segitséeével jött létre, ez  de Gaulle-t ha-

bozóvá és gyengévé teszi az ultrák akcióival. szemben. A . 

francia politika e kedvező módosulásából a békeerőknek pro- 

fit.álni kell, de nem ugy, hogy a tömegharc lankadjon. A'Bé-

kemozalom erősitése érdekében uj békekomitékat kell ki-

alakitani. 114 Tehát nem  szabad tulzott reményeket táplál-. 

hiuk a béke,hiveinek, mert valójában - amint azt az 1959 

nyarán tartott pártkongresszus határozatában is rö gzi- 	. 

tette.-:."nem a franO.a kormány, hanem az algériai nép . 

határozza meg Algéria jövőjét."115  Az algériai nép önren-

delkezésre való jogának elismerésével megmutatkozott a ga-

ullista /gyarmati/ politika lényege: a neokolonializmus.: 

A neokolonialista offenziva nyomban de Gaüllé hatalomrá-

jutásával elkezdődött. Az uj alkütmány 77. cikkelye a 

Communauté francaise-ról szól, amelyben a tagállamoknak 

autonómiájuk van, . de függetlenné is válhatnak. /igy tett 

a Sékou Touré vezette Guinea is./ A pánt leleplezve a bur- 

zsoázia manővereit, rámutatótt azok okára .és. céljára: 
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"...Afrikában és máshol a kormá ny . igyekszikk form 

m.ó d o s i t 'a s o k révén megőrizni a gyarRiati . 

uralmat." S ami a gaulleista Communauté jövőjét ill.tis. 

w...tulháladottnak bizonyul még mielőtt életbe lépne." 

/1960  nyarán valóban  darabokra  hullott. / "Az eg,y etlerí még.. : 

oldás ezen népek nemzeti függetlenságére való törekvésé-

nek kielégitése."116  Láthatjuk i  hogy az F K P 1 9 5 9 - 

b en : már teljesen elvetette : egy  ... 

I g az  i Francia  Unió tervét.  /1957- 

től az FK..P nem propaL;ál j a az Uniót, 1958:-ban 'a tengeri kan- 

ferencián elhatározott  Maghreb uniót sem birálja./ Leon a  

Feix felszólalásában még - reflexióként a gaulleista kojmmau- 

téra - szóba került  az Igazi Unió, .amely. ".::egy pozitiv . 

esemény lenne ..."117   A párt még egyszer, hogy min- 

den félreártést eloszlasson, kinyilvánítja álláspontját; 

t° ...tárgya;,ás az algériai nép .függetlenségi jogának ells.' 

merése alap fián. "118 Rendkivül fontos volt a pontos anali 

zis ,  és a párt álláspontjának tisztázása, mert - látni fog-

juk - a személyi hatalom körülmén;;éi között harcolni az 

igazságos algériai : békéért a  kormányon lévők manőverei kö-

vetkeztében nem volt  könnyü, sok veszélyt rejtett magában. 
A Politikai Iroda szeptember 17-i nyilatkozatában a  dogma-

tizmus vészélyére utal, de ez volt a kisebb veszély. A  fő- 

veszély főleg az 1960 januári alger-i lázadás és a kormány-it- '. 

alakitás útári jelentkező jobboldali  opportunizmus. 
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A FRANC IA KOD~MUI~TISTÁK A BÉliÉET KIKÉNYSZ 	TÖMFJGBARCOK  

DFtRÉKHAD,ÁT. AI$0!PJ,Áá .  

1960-1962  

• 

~ "A .f r a m c ia n é p e r ő f.e— 
sz i  t é . s e i . , amelyek az algériai  
néR.,hősi harcához, a szocialista or—  

/ szágok és a nemzetközi közvélemény  . 
nyujtotta cselekvő támogatáshoz csat- 
lakoztak, .  r á k é  n y s z e  ✓  i t e t-r  
t é k a ha 	talmat a  ✓  r a : ,  
h ogy megkös se _ a  b é k '6 t 
Algériában,."  

/XVII: kongresszus határozatából/  



- 50 - 

Erőpróba As erőgyüjtés. Az 1960-as év.  

AZ első erőpróba de Gaulle és az ultrák között 1960. janu-

árjában történt. A januári .események kezdetei annak a rend 

kivül éles, feszültséggel terhes küzdelenne4 amely 1962-ig, 

Algéria függetlenné válásig zajlott Franciaországban. 

De Gaulle és az ultrák közötti jóviszonyt már a kezdet 

kezdetén beárnyékolták a párizsi kormány egyes intézkedései. 

/pi. Guy Mollet is  tagja  lett  a kormánynak/ , Az . ultrák . az 

Algériában alakított un. Közjóléti Bizottságok mintájára 

Párizsban is  egy  "Közjóléti Kormányt" akartak alaktani. 

De Gaulle-nak ezt sikerült elháritania, A bizalmatlanságot 

közte és az ultrák között az önrendelkezési jog elismerésé . . 

teljessé tette. 1960 január 24-én elkezdődött ..: "Barriká 	. 

dok hete", kitört . az ultrák lázadása. 

A karmány minden tüntetést betiltott "...igy egy szintre 

emeli a fasiszta csoportokat és a demokrata erőket. "118 

De Gaulle a lázadást "Franciaországra órt. gonosz csapás- 

nak noVé te és a lázadókat visszahivt d "nemzeti rendbe*" 119  

A kormányon levők megértéssel ás nagy türelemmel voltak az 

ultrák iránt. A januári lázadás, de a későbbiek is emiatt 

a "bünös türelem" - ahogy a F .P nevezte nyilatkozatában . - . 

miatt robbantak ki, A tábornok márciusban  kijelentette 

"Franciaország Algériában marad, erről kezeskedem. A láza- 

dókat le kell győzni." Vagyis mindent bizzanak őrá. Senki 

ne szóljon bele a kérdés megoldásába, csupán engedelmesked-

jen, kövesse őt, Ezek a vonások viszont - a tömegek lebe- 

csülése, a vezér tisztelete /"Gaide"-nek nevezi magágy/ 	. 

sokkal inkább fasiszta  vonások, mint demokratikusak. .. 
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Igy az ultrák elleni harcban, amint 'ezt a párt akkor és  

azután is Wi►di g hangsulyozta, a fráncia nép ö n m a g á '-  

r ászámitson, a tönegek saját ~ e r é j ü k b e n 
 

bizzanak. A párt bizalommal van a tömegek iránt, és köve:.  

teli, hogy a nép szabadon kifejthesse akaratát. Az uralkodó 

r osztály ~~agja ~. ellenkező véleményen voltak, inkább az ult-

rák 

 

rák felé tettek engedményeket: de Gaulle 26-án engedélyez- 

te az ultra-képviselők sajtókonferenciáját, amelyet 'a a rádió  

és' a televizió,is közvetitett. Január 28-án a Politikai Bi- 

zottság közös fellépést javasolt az összes demokratikus  pár-

nak és szervezetnek: a fasiszta veszély ellen. Antifasisz- 

ta kommiték alakultak, és spontán tüntetések zajlottak  le. 

Január 30-án a CGT, a C TC, a PM és az UN /diákszövet  

sóg/ másnapra, február 1-re kiadta  az egy órás munkabeszün-

tetés jelszavát. Az utolsó pillanatban a SFIó amely a  

de i. aulle-t támogató összekötő és egyeztető bizottságok  

szervezésével volt elfoglalva - csatlakozott. A felhivás, . 

sajnos nem  közös , ,  hanem párhuzamos elha-

tározás eredménye volt. Claude 1uzier a SFIO titkára  nyíl--

tan meg is mondta: "számunkra megegyezés a kommunista párt-

tal semmiféle formában nem. lehetséges. Párhuzamos akciók el--

k4 zelhotők, de  ennél tovább nem mehetür .  "120  

De Gaulle és a'hivatalos propaganda is akcióban volt. A tá-

bornok kétszer - 25-én és 29-én _ mondott beszédet, émelyek-. 
at . 

ben az ultrák(`visszahivta a nemzeti rendbe, a katonákat pe-

dig  engedelmességre szólitotta fel. /de Gaulle fő törekvé-

se az volt, hogy a hadsereget elválassza az ultráktól./ 

A második beszéd eredménnyel járt. "Az atya bölcs szavára  

megszűnt a lázadási" - hirdette a hivatalos propaganda.  
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Ám a két beszéd között történt valami; amit Ballenger 

"intervention populaire"—nak /népi beavatkozás/ kievezett. 

/Tüntetések és a szakszervezetek felhivása/ Minderről 

"megfeledkeztek" a kormányon lévők, és azt a hatalom meg- 

erősítésére igyekeztek felhasználni. Erre a veszélyre fi-

gyelmeztet Thorez a KB február eleji üléséri:. "a veszély 

most a'semélyi hatalom megerősödésében van, annak a sze-

méhi hatalomnak a megerősödésében #  amely ellen harcolunk 

és harcolni fogunk a végsőkig, mert ez a feltétele a  de-

mokrácia vi.aszaállitásának és megujitásának, nem mondom '  

hogy a békének.. "121 .Ez  a megállapítás több szempontból is 

fontos. A rendszer gyarmati politikájárOl az 1959 novembe-

ri KB  ülésén elfogadott analizis elmélyült: a személyi ha 

'talom nem okvetlenül akadálya a békének, de ez nem azt je- 

lenti, ho °y "az algériai ügyben de Gaulle kürtyáját kell meg-

játszani" — amint azt a SFI0 titkára mondta, mert . éppen eb-

ben  az esetben realizálódik az a veszély, amelyre Thorez 

felhivta a figyelmet,. és amely lehetetlenné teszi a vissza 

térést a' ."meguj . itótt demokráciához". A rendszer megítélése 

főleg 1960 januárja után, miután többen kiváltak a kor- 

mányból '  és az alger-i puccs is elbukott nem volt egysé-

ges a pártban, Jőt a.vezetőségben sem*  amint az később ki-

derült. 

F,yrészt a ' párttagok közül sokan sommásan mondtak té— 

letet a rendszez'ről. Nem látták világosan, hogy a burzsoá—' 

zián belül is vannak ellentmondások,•amelyek másodlagosak 

ugyan, de "...olykor ,előtérbe kerülhetnek,. .eljuthatnak "egy 

kritikás pontra, ahol bekövetkezik a, robbanás: "1`2  E ' ellen 

"...a szektás szüklátókörüség ellen is harcol a páit, mert 

ez zavarja a tömegekkel való kapcsolatukat. 



Tul sok még . az olyan elvtárs,  aki fél kapcsolatot  teremteti,; 

azokkal az emberekkel, akik másképpen gondolkodnak, mint  ők 

'párt részéről is főleg  most,  a januári ultralázadás után 

történtek komoly, átfogó elemzések, mii korábban. -- kivéve 

az 1959. novemberi KB ülést - megelégedtek a burzsoázián be 

lül. ellentétekre való utalással. A kezdeti el mz,ések ered 

ményeit sem tették még magukévá a  párttagok. Az 1959-es 

  is még főleg azt . hangsulyozta, hogy a  rend. 
szer "utat  nyit a fasizmusnak", mig az 1961-es XVI.  kong-

resszuson módositottak ezen: a gaullista hatalom "magában . 

bahra a fasizmus veszélyét, "124  De azt is meg kell jego ez- 

nünk,_ hogy a hivatalokban, rendőrségen, '.stb. tehát a  ha-

talom azon fokain, amellyel a tömegek közvetlen  kapcsolatban  

voltak - tulnyomórészt . a "Francia-Algéria' hivei ültek. 

A fő veszély azonban nem az volt. hogy a szektás, me 

rev szellem fo_,ja a párt akcióit meghatározni, hanem a 

jobboldali opportunizmus, a  párt és a tömegek erejének le-+ 

becsülése. Ennek az irái y atnak a szószólói - L.  Casanova. 

és M. Servin . a párt vezetőségében is helyet  foglaltak,  

valamint egyes folyóiratoknál. /Economie et Politique/ 

Tulzott jelentőséget tulajdonítottak a francia burzsoázián 

belüli ellentéteknek. Bizalommal voltak a burzsoáziának de 

Gaulle által képviselt frakciója békevágyának, Kétségtelen, 

megtörténhet az, amint az Thorez.megállapitotta, hogy "...a,  .. 
burzsoázia orientálód h a t egy demokratikus á b b pofi-. 

tika felé." 125
.  

Egyes elvtársak azonban eltulozták a  bur-

zsoázián belül jelentkező ellentétek jelentőségét. Nem  csusz-

tak ugyan  gaullista platformra, de 'békülékenységet tanusitot- 

tak . a gaullizmus . ri, ilt vagy burkolt . hivei iránt. 

Sematikusan itélték meg a  burzsoázia két . frakciójának  lényegét, 



demokratikusnak /a gaullista frakció/ illetve reakciósnak 

/az ultrák és hiveik/ itélve azokat. A gaullista hatalmat 

valamiféle kiseebbik rossznak tekintették. Ez a  jobboldali  

opportunizmus egyáltalán nem segitette a tömegeket a tisztán-

látásban. A francia néptömegekben megvolt  a békevágy, de a béke 

tartalmát illetően lényeges eltérések mutatkoztak. Valójában 

csak a kommunisták :és az értelmiség egy.része - akarták az 

igazságos békét. Az FKP az 1958-is jobboldali fordulat után 

rendkivül aktív tevékenységbe kezdett a Békemozgalomban és 

a :szakszervezetekben. A soviniszta hullám tetőpontján a párt 

a korábban emlitett okok  miatt egyedül hirdette az önálló, . 

független Algéria jelszavát. A Békemozgalom társadalmi és 

pártállásra való tekintc;t,.nélkül egyesite tte •a békét . akaró-

kat. , ért kezdett itt aktív tevékenységbe az FKP, mert 

mint Thorez mondta - "...a békeharc élén állunk,, de nem 

akarunk olszi;etelt előhad lenni. 

nova  a gaullista rendszer imént emlitett helytelen megité-

léséből kifolyólag figyelmen kivül hagyták;a béke tartalmát 

és alfélé tendáltak, hogy elmóssák a, határvonalat a párt 

és a tömeszervézet . között, amely a párt önállóságának fel- 

adását jelentette volna. "A párt-nemcsak egy propagandapárt, 

hanem egy akciópárt is" - érveltek. De ezzel á párt munkájá- ' 

nak csupán egyikaspektusát hangsulyozták: aktivitás a tömeg- .' 

mozgalmakban és szervezetekben. Azt akarták, hogy a párt . egy 

szerüen végrehajtója legyen a Békemoz galom direktiváinak: 127 _ .  

A jobboldali opportunizmus szervezeti téren a Békemozgalom 

mellett a Kommunista Diákszövetség vezetésében is .megnyilvánult. 

„126 	Servin és L. Gasa- 
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A pártnak, -mint  az, ors zág első  pártjának .- az egyre  éle-

sedő békeharcban 	 sziiksége volt az egységre: 

a propagandamunka és az akció egyaránt ezt követelte. r 

Semmiféle lazulást nem engedhetett meg soraiban, hiszen 

az egyetlen szervezet volt az .  országban, amelyet mindenki 

bírált és tám:.,a ott. Konrkétan miben mutatkoztak eltérések? 

- Kikkel tárgyaljon a francia kormány? Az ultrák kivételével 

a tárgyalásokra mindenki más haj lott. A SFIO és a FEN /peda 

gógusok szakszervezete, amellyel - á vezetőségében helyet fog- , 

. 	trockisták-miatt ,._ sok problémája volt az FKP- / 

"kerekt.sztal" 'értekezletet javasoltak - mindenkivel tárgyal- 

ni, = az európaiak képviselőivel is. %Az FKP is ezt' . javasolta 

a felkelés kezdetén,  de  amikor az Flamegszilárdult és az AKP 

is teljes erővel bekapcsolódott a fegyveres harcba, az FKP 

elhagyta ezt a javaslatot, és a tárgyalást azokkal követelté, . 

akik ellen harcoltak, - vagyis az FLN-nel, illetve a GPPA vai./ 

Sulyosabb nézeteltérések mutatkoztak a diákszövetséggel és 

általában az értelmiségg©l. Sartre és a köréje tömörült .  értel- ' 

miség véleménye szerint csak az támogatja igazán az algériai 

szabadságharcot, aki teljes mértékben elfogadja az FLN ál- 

láspontját. "01 effektíve támogatjuk az FLN-t és a GPRA-t, 

de nem másoljuk akcióik formáját" - mondja. Thorez. 128  Szeptem-

berben 121 értelmiségi köztük 8 ,kommunista is - a fegyver-

viselés megtagadására szólitotta fel a fiatalokat. Az PKP bi 

rálta ezt az álláspontot. A párt korábban, amikor még az al- 

gériai szabadságharcosoknak nem volt annyi hive, és csupán: 

nagyon ritkán fordult elő, hogy francia katonák megtagad.. 	. 

ták.a fegyverviselést az algériai háboruban, vagy átálltak'. 



._ 56`  
az FLN-be, ezen .katonák akcióinak pozitivumát hangsúlyozta. 

De most, 1960-ban, , amikor egyre több :franciát aktivizál a bé- 

kevágy és a hadseregben is egyre jobban terjed a hábocue.11ene.s  

bangulat, az FKP elismerte ezen lé1,ések pozitiv voltát .-- ",...  
jelentős azokhak a katonáknak a fellépése, akik megtagadták  .. 
a részvételt az algériai háborubán...^. Megitélésiiknél azon-

ban a tömegmunka  a Merték: "...a kommunista katona részt vesz  
minden háborúban; még a reakciós háboruban is hogy ott foly-
tassa a háboru ellenes . harcot,  "129  

A kinzások elleni tiltakozás megszervezésére az értelmisé-
giek bizottságokat alakitottak, Az FKP okulva saját korábbi ta.. 

pásztalatain, amikor a:tömegmunká fellenditése érdekében szin-  

tén mindenféle különbizottságok alakitását szorgalmazta, .::- ek- 

kor már egy mindenkit magába foglaló tömegmozgalom, unió 

/union s a n s exclusive/ létrehozása érdeké-  
ben birálta a különbizottságok alakitását, amelyek a:békemoz-

galom gyen,gitését is jelentenék.  A kommunisták  nem becsülték le . 

a kinzások elleni harc jelentőségét, de "...  lván az. `egész  . 
békemozgalom szempontjából a lényeg a tárgyalásokért vivott  

harc. Nem 	elég humanizálni az algériaiháborut, hanem véget  

kell neki vetni."i3°  A tárgyalásokért kell harcolni, erre  k~ll 

a hangsulyt fektetni. Harcolni kell, hogy a  békéhez .tárgyálá- 

sok útján jussanak el. 1960 nyarán. - armikor számos afrikai-gyar-

mat nyeri. el a függetlenséget - történik az első találkozó az  

FLN és a francia kormány képviselői között Melun-ban. Az  MP,  

mint "... kivételes f outos ságu tényt" üdvözli, amely "óriási  
reményt keltett a francia. népben. " .131  A tárgyalások a .franci 
fél állá pontja miatt rövidesen  megszakadtak  igazólva ezzel. 
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az FKP mindig hangoztatott álláspontjának hélyességét, hogy 

ra népi nyomás és az éberség elengedhetetlen" ha azt akar-

ják, ho:y a tárgyalás eredménye a béke eljövetele legyen. 

Az FKP és a CGT tisztában volt azzal,' hogy közös akciók-

kal előbb, kikéxiyszerithetik a békét. Ezért szeptember 9-én 

a CGT levelet irt februári partnereinek, a többi szakszerve-

zetekhez: találkozót javasol, hogy  megvitassák az algériai 

béke érdekében kifejtendő . köz ös akciókat  

Egyedül a CFTC ad választ, elutasitja az ajánlatot. Októberr : 

5-én az UNE!? -egyoldalisan, más pártok, szervezetek megkérde-

zése 

 

 nélkül bejelentett  október  végére egy nemzeti tüntetést 

a béke érdekében, A CG' .nevében Benoit Frachon felelt a ; fel-. 

hivásrq: tárgyalás nélkül nem csatlakozhatunk bármilyen kez-

deményezéshez. Már ezekből a tényekből is kitűnik, hogy a kom- 

munista vezetésű CGT-t és rajta keresztül. az  F10-t mint egy 

szerű segéderőt kezelték. Az. PKP állásfoglalásában birálja az 

UNEF sz4vvezési módszerét. "A kommunisták a harc iráeyitéteiban 

nem követelnek semmilyen monopóliumot." Be az UNEF-fel nem ért-

hetnek egyet, mivel "... egyold altian dönt egy  nemzeti  

tünteté s szervezéséről... 11132. Ezt a bírálatot a kom- 

monisták nem párt-egoizmusból teszik. Az antikommunizmus ész 

ilyen szervezési módszer nem szolgálja az egység, a háboruval 

szembeni álló minden erőt magába .foglaló unió ügyét. Október 

18-án ugy látszott, hogy félreteszik a nézeteltéréseket és 

létitejön'az akcióegység. Az UNEF kezdeményezésére, a CGT,: a 

CFTC és a FEN október 27-re nemzeti akciónapot, határoztak el 

az algériai béke érdekében. 	. 
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Az egység azonban csupán napokig tartott .  A kormány betil- . 

totta a béke hiveinek tüntetését, mire a  FEN,  az UHF, a 

CFTC és a FO a belügyminiszternél tett látogatásuk után fel- 

bontották a CGT-vel kötött egyezséget és visszautasitották 

a korábban elhatározott békegyülés közös megrendezését is. 

Pedig minden józanul gondolkodó megértheti azt, amit a kom- . 

. munista vagy baloldali szimpátiával egyáltalán nem gyanusit- 

ható angol lap, az Economist is kénytelen megjegyezni, hogy 

kommunisták nélkül a . baloldal nem tud igazán nagy- 

arrányu tömegeket megmozgatni Párizsban "133  Az FKP az akció- . 

egység felbomlása ellenére felhivást: intézett a béke hivei 

hez, és felszólitotta őket, ho;y munkahelyeiken munkabeszün-

tetéssel mondjanak véleményt a háborus politikáról, szállja- 

nak sikra a tárgyalás általi békéért, az önrendelkezés lojá 

lis alkalmazásáért, a demokrácia védelmében.-134  A deklarált 

akcióegység hiánya ellenére a francia dolgozók. tömegei  

nyilvánították ki békeakaratukat Párizsban és vadéken. A . 

szAmélyi hatalom bevt:zetése óta ez az első, komoly tömegeket 

mozgató akció és éppen ezért helyesen állapitja meg az PKP, ' 

hogy október 27-e "fontos állomás" a francia nép harcában, 

a,elynek célja, hogy tárgyalásokkal.kényszeritse ki a bé. -

két Algériában. Ezért az FKP ezután méginkább törekedett az 

egység megteremtésére, és erőfeszitései nem is lettek ered- . 

ményteleraek a jövőben.  

Az 1960-as év bizonyos fokig fordulópont volt a francia 

nép békeharcában, az erőgyüjtés.utolsó szakasza. A döntő harc 

1961-ben kezdődött el. Az ultrák lát#ák, hogy de Gaulle nem 

az ő . kártyájukat játssza. /Az 1960-as év az, amikor a Sza- 

harában kitermelt olaj mennyisége először.. hala3a. meg a 



franciaországiét négyszerese annak és 1959-hez viszo-, 

gyitva hétaZeresére emelkedik, 8632 ezer tonnára135/ Az 

október 27-A nemzeti akciónap pedig - az egység hiányából 

fakadó negaUvum ellenére megmutatja,,hogy a 2raneia nép 

nem biz mindent a "Guide"-re és nyomatékot ad békevá-

gyának. A szociális feszültség paraszttUntetések, 

vasutassztrájk, stb - is a békés megolds keresésére ösz-

tözözte a kormányt. 
A nemzetközi helyzet szintén a béke hiveinek kedvezett. 

A Hruscsov franciaországi látogatása után kiadott  közös .  

,közleményben a függőben lévő namzetközi kérdések megoldá-

s&nak módját békés eszközökben, tárgyalásokban jelölik meg. 

Az 1960-as.évet Afrika évének is nevezik, mivel sok afrikai 

ország nyerte el ekkor függetlenségét. 

A francia hadsereg a háboru frontján nem ért el átütő 

sikert. Az algériai szabadsugbarc egyre nagyobb nemzetkö7 

zi elismorésben és támogatásban részesült. Támogatásáról, 

szolidaritásáról biztositja a szabaddágharcot ésvezetőjét, 

aZ FIN-t a koszkvai értekezleten részt vevő 81 kommunista- és 

munkáspárt mindegyike is. És történik még egynagyon fon,- 

tos  esemény  Algériában 1960 decemborében. Hiába a puska. 

lövések: de Gaulle-t az FLN-t éltető es független Algéri-

At követelő arabok tömegtü.ntetése fogadta, 

amelynek  sikere - az,AKI0  Altal kezdetektől hirdetett 

.politikai tömegmunka eredménye. Az 

algériai szabadságharcosok Ugye a legfontósabb nemzetközi 

fórumon, az ENSZ-ben is győzelmet aratott. 

25 afroázsiai ország határozati javaslatát lényegtelen 

módositással, 63 "igen". szavazattal elfogadták. "Mbgállapit-

ván - zó1 .a határozat- a jelen helyzet veszélyét a 
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nemzetközi békére'és biztonságra,  és mivel minden népnek 

elicíegen.ithetetlen joga van a szabaaságra, szuverenitása 
. 	 , 

gyakorlására és nemzeti , területe integritására -- é 1 i s - 

meri a . z algériai nép jogát az tion-

rendelkezésre  é s fi:iggetlenségre."1: 

A nemzeti  és  nemzetközi béir.emoz;alom harca mellett 

amely  a döntő, kapitalista elvbarátai is, főleg az IJSA a 

háboru befejezésére  ösztönözték de Gaulle-4,  még ha az Al-

géria füg43etlenné válásával jar, is'. 



A személvi hatalom és kibont'akozó neokolonialista politkká- 

4ának birálata. A békét kikényszeritő tömegharcok.  

Az egyre fokozódó belső és nemzetközi nyomásnak engedve, 

de Gaulle 1961 januárjában népszavazást . rendelt el, amely- .. 

ben elismerte ugyan az önrendelkezési jogot, de  annak  meg- 

válósitásáig szabad kezet kért ideiglenes közigazgatási szer- 

vek létrehozására, ami lényegében a "francia jelenlét" meg 

hosszabbitását jelentette. A népszavazás de Gaulle győzelmét 

hozta , de a "nem" szavazatok növekedése és az "igen"-ek s.z A-

mának nagyarányu csökkenéze is jelzi azt a lassu, de  egyre 

jelentősebbé való bizalmatlanságot, .amely de Gaulle politi-

kájával szemben megnyilvánul. Az  FgP a "nem-"mel szavazásra . 

hivja fel a francia népet, rámutatva, hogy ha de Gaulle 

valóban akarja a tárgyalást, akkor nincs szüksége referendum- 

ra. Az algériai szabadságharcosoknak 6egvannak a hivatalos kép-

viselőik akik nagy nemzetközi támogatással dendelkeznek. Ye 

luk kell tárgyalni! tárgyalások megnyitása érdekében azonban  

még nagyobb nyomást kell kifejteniük a tömegeknek. Az FKP, 

hogy eredményes kezdeményezője és derékhada legyen a béke- 

harcnak, szorosabbra kellett zárni a sorait a hatalom részéről 

megnyilvánuló antikommunista propagandával szemben 63 keresnie . 

kellett az akcióegység, a megegyezés módjait más szervezetek-

kel nemcsak Franciaországban, hanem Algériában is.  

A párt február eleji ülésén számolta fel - a már korábban : 

bővebben emlitett - Casanova csoport frakciós tevékenységét. 

E csoport .tevékenységének káros volta különösen a januári 

referendumon nyilvánult " meg, amikoris teljesen feleslegesem 
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tüntették fel, hojy ."igen"-nel vagy "nem"-mel szavaznak--e.. 

Az ilyen defetista hang a munkásosztály erejének lebecsülését ' 

jelenti, gátolja a tömegmozgalom fejlődését, és az imperialista 

béke létrejöttét segiti. 

A szakszervezetek egységének kialakulása utján fontos ál-

lomás volt az a találkozó, amely Genfben jött létre a CGT., 

CFTC, FO és az UNEP  és az algériai szakszervezetek között. 

E találkozó,. amely "fontos hozzájárulás a béke ügyéhez" -

résztvevői az FLN-t, GPRA-t fogadták el . az algériai nép 

hivatalos képviselőjének -- mig a  FEN amely még mindig ra- 

gaszkodott a "kerekasztal formulához, nem vett részt a talál-

kozón. A párt nyomatékosan felhivta tagjait, hogy aktivón járul 

janak ho zá.a békemozgalomban a Comité az algériai békéért 

alakitásához. 137  E Comité létrehozását a. Békemozgalom 'kezde-

méníyezte, amely az 1960. -őszi tömegmozgalmak hatására foko 

zottan az algériai háború befejezés.ét,.a béke kiharcolását ál- . 

litotta fő célként a békeerők elé. /Kórábban az atomrobbantási 

kisérletek beszüntetéséért és a leszerelésért bárcolt döntő .ny o. 

matekkal./ Különösen fontos volt a békeharcfokozása, mert a 

kormány ugyan bejelentette márciusban, hogy a" következő hónap-

ban  tárgyalni fog Evianban az FLN képviselőivel az önrendelkezés 

e tételeiről, ugyanakkor azt is lajelentette, hogy a Messali 

vezette szakadár MNA-t is' egtenrangunak tekinti az FLN-nel, 

és tárgyalni fog képviselőivel. 

Klasszikus imperialista megosztó politika ez, amelynek célja . 

engedmények kicsikarása az .FLN-tői., és amely megkönnyitené 

a neokolonialista politika' .bevezetését és megszilárditását. 

pre .a veszélyre hívta fel a figyelt 	állást foglalva a 

gyarmato sit ás régi és uj formája ellen - 5 háladó afrikai 
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ország -vezetője és a GPLA Altal januArban elfogadott un. 

Casablancai  Charta. Ire a veszélYr  e figyelmeztetett az FKP 

és a három észak.afrikai ország kommunista pártja  által  ápri 

lisban kladott közös nyilatkozat, amelyben.hangsulv ozzék„ hogy 

• Algéria függetlensége lehetővé tenné "...hogy hatékonyabpan 

szembeszálljon a  francia  imperializmus nookolonialista üzelmei-

vel..."138  

E neokolonialista üzelmek is elegendő érvet szolgáltata 

tak az ultráknak a cselekvésre de Gaulle és a kormány ellen. 

Az Algériában lévő  tiszték  szinte wilt propagandát fay-

tattak a kormány ellen, may gyakorlatilag nem tesz semmit. 

Április 22-én Challe tdbornok rádióbesZédében jelentette be, 

ho4y a hadsereg átvette a hatalmat. A párt Politikai Bizottsága 

felszólitotta , a munkásosztályt, hogy sajái erőire számitva kö-

vetelje a fasiszta lázadás felszámolását, amely kétségbeesett ,  

kisérlet az Algériai:_Köztársaság Ideiglenes Kormányával fely-

tatandó tárgyalások megakadályezására. Ugyanakkor felhiwta a 

katonákat, köztársasági érzelmd altiszteket és tiszteket, hogy 

tagadják mog az engedelmességet az áruló tábornokeknak. A kor-

mány minden antifasiszta tüntetest betiltott. Aprilis 24-6n 

azonbana szakszervezetek és a demokratikus szervezetek feihi-

vásárd 12 millió dolgozó tartott  egy órás  munkabeszüntetést. 

Az FKpazintén felhivást tett közzé l  amelYben :felhivta.a  dol- 

gozókat  és demokratákat„ hogy  biztosttsák a sztrájk sikerét, 

ugyanakkor alakitsanak szilárd antifasiszta bizottságokat. 

. Spervezzenek népi miliciákat.és a Renault-üzen p6ldájára kö- 

NK-,teljenek fegyvereket, hogy letörjék a katenai s  faSiszta 16.•r ,  
• , 

zadást és hogy elérjék a p P R.A v a . 1 .va l'45 t A .,rg y 

llks utján abékét.' 139 



Az 19607januá,rri eseményekhez képest jeléntósen "megtá'.tozo':t  

I'r' ánciaorszá; népének magatartása a fasiszta lázadókkal szem-  

ben. AReawuit üzemben — amely az P'K.1) egyik lelle~vá3ca —  

azért köv: teltek fegyvért a munkások„ mert láttát: 1 .  boa  

mennyire elnéző . magatartást tLnus.it a kormány a lázadókkal  

szemben. Al.  Debré miniszterelnök beismerte, .  hogY  ápr:~lis. 

18-a .  óta tudomása van a kirobbanóban lévő puccsról./ Fran.cia- 

orsZág  dolgozóinak egységes fellépése nem maradt hatástalan.  

Algériában sem. A  sorkatoxiák, .köztársasági érzelmii altiszték  . . 
és  tisztek  segitségéVél megtagadták a lázadók parancsainak  

j es  i tésGt ami mutatja .  a hadserEgben elterjedő békevágyat .  

e  ;y  '®AS röpcédula a katonríkat COlja a bukásért.14°/ Dé . Gaulls . . 

látva az ország népének .  e&,'séges f ellépését a zendü.lők ' cl-~ 

lexi kormásyhü csapatokat vezényelt Alger—be. Challe-t  .  és. még  

ötszáz tisztet letartóztattak. .A puccsot felszámolták,. de .á  

veszély mv;; her mUlt el, ézórt az  PKP  . a  egység erő- 

.. nit4sérs.  és az akció további folytatásárá a tömegeket követeltey  

a.lázadók . szigoru megbüntetését, megtisztitását, a hadsereg és :a  

. targyalás ok meg,ltezdósét . a  

Ezek a problémák foglalkoztatták a párt .májusban. összeült  

X4I. kc3ngresszvsát is,  amely elemezte de 04,1ulle algériai po r-  

litikáját és megjelölte á tennivalókat.  L~egállap.~.~otta #  .Yiogy: ,m3— 

vel a / tábornok a szabadságharcosok fegyveres győzelmeit  

nem tudta megá.11apitani, valamint  a  nemzotközi táno- 

gatás és a,"franc~a nép egyre y r e n . ö w e  k  v . ő ellenállása" 

következtében-kénytelen volt. lemondani "Francia-Algériáról", .:: 

bejelenteti o, hogy  május 20—án targ;ralásokat kezd Fvianbán. ° . 

Ám ez a remény nem akadályozhat meg bennünket a tisztánlátásban,  
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A tárgyalás iiég korántsem jelent békét: a béke ki 

kényszeritésé hez a néptömegek 

egyre erősebb nyomására van szükség." 

A háboru befejezése az egész nemzetnek érdeke, mert éppen 

annak továbbfolytatásával "...országunk meglévő Ehetősé-

geit is veszélyeztetjük, a kölcsönösen előnyös, uj kapcsola. 

tokat.teremtésében." A béke szociális és politikai szempontból 

is egyaránt az egész nép érdekéig szolgálná, mert könnyitene . 

"...gazdasági életünkre s a dolüozók vállára nehezedő fegy-

verkezési terhéken és megszüntetné a fasiszta mozgolódás 

egyik fő forrását." Az egyre fokozódó jobboldali fasiszta 

nyomás következtében a kommunistáknak nagy éberséget kell tanu- 

sitaniok.Ezért a baloldali erők fokozott akcióira van szüle-- 

ég, mert a.jövőben . a nagy harcok időszaka várható. Ez tük- 

röződik a Kongresszus határozatában is .: "ttj szakaszába lé-

pe.tt a francia nép harca az algériai békéért. "141 /kiemelése k 

tőlem NL/ .  Az FKP állásfoglalását W:  mint láthatjuk -- az 	: 

internacionalizmus és a jó értelemben vett hazafiság jellé.. 

mezte. 
Májusban és juniusban Evianban tárgyalások folytak, amew. 

lyek azonban a monopóliumok követelései miatt /az obajhoz 

füződő érdekek/ - zátonyra futottak. A kormány nevében 

Debré Algéria felosztásával  s enyegetőzö tt , ha  a tárgya-,  

lások nem vezetnek eredményre. /Azaz, ha a GPRA nem telje- 

siti a monopóliumok követeléseit../ Algéria népe azonban nem 

engedett a zsarolásnak, és Julius 5--én'országszerte egész- 

napos sztrájkkal és tüntetésekkel fejezte ki r agaszkol$ását 

az orszá,.területi integritásához. A Julius végén Lugrinban 

tartott tárgyalások ujra kudarccal végződtek. 	. 
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Ezek is mutatták, ho;;y a .  tömegekn.ek egyáltalán nem szabad 	. 

illuziókat táplalniuk akormánty álgériai .  politikája iránt.  
A francia kormány neoko lonialista  manőverei ell.en. az  ál-. 

 

gé.riai szabadságharcosok a vezetésben is igyekeztek -bi-z-tcsi—  
tani magukat, ezért  augusztusban átalakitották a GfRA—t. A  . 
korzaányátalakitás a. forradalmibb  elemek előtérbe l; rülését jeles  

. 	{• 
te. & kormén;y élén Ferhat Abbasst Ben Khedda'  váltja  fel..  

Az al;;érial nép egyre gyakrabban adott kiféjezést véleményének  

utcai tEntotééeken. Párizsban október  17—én  tüntettek  a .  fran.—  

cia fővárosban és .környékén dolgozó  algériaiak. November 1--én . 
ffittegy 30 ezren rendeztek néma tüntetést  Algerben. Több  . 

tüntetőt zegö1=;;ek, mire Ben Bella 6s rabtársai éhségsztrájkot  

kezdtek. A 2 ..a l  g  é r  i  ai ra é p t e h á t á l-  

l . andóvá., iv . a .lt , 	tömegtii . n . t . et  és ei—  

v  e l egy s z r l árd másodikk  fron- 

tot  bizt o s i to .tt a fegyvere 	h a r  
mellett. . 

A. francia kormány az ösz folyamán  elvetette Algér{:ria—fel-- . 
osztásánsk tervét. A"Fran.cYa—Agéria" hivei azonban ne,m mond-

tak le céljukról. TerrorszerVezetiik z, az OAS  merényletet me—  
rényletre követett el Algériában és Franciaországban is.  . 

1961. februárjában Uadridban "Francia—Algéria" hiveiből meg-  . 
alakult az OAS. /Organisation de 1'Armée Secrete — Titkos  

Hadsereg Szervezete/. Ez a szervezet egyesitette az azonos .. 
 

célért, de . külön  küzdő fasiszta csoportokat.  Célja: "...le-

rombolni a jelenlegi rendszert,  ~ amely elkötelezte  magát a 	. 

nemzeti örökség likvidálásának utján  o... Nemzeti és testvéri 

Közjóléti kormány megalakitááa, hogy utját  álljuk  a Népfront- 

nak Franciaország bolsevizálódása első szakaszának.'tl42  	. 

lagyis Al;;;ériát megtar Uani a gyarmati kizsákmányolás kezdeti  
. 	 ,` 
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keretein belül. Ezt azonban csak ugy érhetik el, ha--Francia-

országban is az ő érdekeiket képviselő kormány kerül hatalom-

ra. Az QAG tagjai és hivei algériai európaiak, katonatisztek 

/zömnmel Vietnamot is megjárták/ Franciaországban a póujadis-  

ták, de néhány képviselő is, akik - mint Bidault, Lefevre,  

Domenech - . a novemberi algériai vitában. az OAS parlamenti  

képviselete mellett törtek láadzoát. 	 ; 

1961 őszétől, amikor az OAS merényletei rendkivüli módon elsza 

.porodtak az PRP és a demokratikus szervezetek közponvi célja-

az volt, hogy rákényszeritsék a kormányt az OAS feloszlatására t  

tagjainak bíróság elé' állitásárá és elitélésére.  

A szociális feszültség is állandóan fokozódott . /be Gaulle  

hatalomra jutása óta. 1961--ben volt a legmagasabb a sztrájk  

napok . számJ, ./ . A pártok és szakszervezetek egységének hiánya  

azonban csökkentette a baloldali erők harcának hatékonyságát..  

Valóban, .".:'első szinten" rosszul állt az egység ügye, viszont  

a tömegekben egyre i.nkább.érlslődött az akcióegység szükséges-  

ségének tudatd, aminek kiala'kulását'elősegitették a szinte na-

ponként ucgismétlődő sztrájkharcok. Ezek folyamán a gazdasági  

problémák mellett elkerülh etetl enülszóbakerült  

az algériai háboru, az OAS terrorakciói, stb. De GGulle személyi-

sége, nacionalista demagógiája, a háboru befejezése érdekében  

tett lépései sikerrel osztották meg a baloldal erőit az algé-

riai problémával kapcsolatban. Szociális téren azonban nem volt 
 

ilyen sikeres a gaullista demagógia, mert a dolgozók közvetlenül 
 

érezték a valóságot. Eppen ezért nem véletlen, hogy az  algériai  

háboru elleni békeakciók kezdeményezője 1958 után inkább a kom-  

munista vezetésű szakszervezet, a CGT és nem maga a KP. A sztrájk  

harcokban egyre több dolgozó jött rá, hogy a háboru árát ők fi-

zetik meg.  
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A november végén vidéki köruton járó  de  ‚Gaulle-t több helyen 

fogadták "nekünk bért, Algériának békét" jelszavakkal a 

tüntetők, mire a tábornok -- mint már annyiszor - ujabb 

ígéretet tett a háboru befejezésére. Az OAS egyre több  me-

rényletet, terrorakciót köve étt el Franciaországban. 'Ebben 

a feszült politikai helyzetben, a tömegek  politikai  hangulatát ,  

jól feli. érve adta ki felhivását az FKP, CG3' és a :WC /Kommu-

nista If jusági Moz alom/ a december 6-i akciónapra. A '.'Fel 

. hivás dedember 6-ra" cimü dokumentumot november 25-én tették 

közzé. 11 3  Az OAS akciói mutat rá a dokumentum - "...azt 
célozzák, hogy :sulyosbitsák a bizonytalansági iérn'ö4, hogy 

isy kedvezzenek egy uj puccsnak." Ezt a puccsot keli. meg- . 

akadályozni -- ami az egész nemzetnek érdeke -- ezért. legyen 

.december ",..egy nay nemzeti akciónap az OAS terrorizmusé 

és a fasizmus ellen." Konkrétan megjelölték az akciónap cél- 

jait, kövcteléseiket a kormánnyal szemben. Ezek a következők: 

1/Ártalmatlanná tenni az .OAS. gyilkosokat. 	. 

2/ Kötelezni a kormányt, 'hoy tartóztassa le ás itclje ' el , 

az OAS minden  vezetőjét,  és hózzon intézkedéseket mind- 

azok elleng  ' akik támogatják a.  terrorszervezetet, Betil- 

tani az OAkS propagandaszövegeinek reprodukcióját és 

terjesztését. 

3/ Az adminisztráció, a hadsereg és a  rendőrség megtisz-, 

titása.: 

4/ A szakszervezeti és politikai szabadságjogok tisztelet- 

ben tartása, gyülekezési és tüntetési jog a munkások, 

demokraták,. antifasiszták és a béke hivei számára.' 

. Az  egész nemzetnek szóló akcióprogramot néhány nem,-kommunista 

vézetésü szervezet is támogatta Progressziv Unió, A Tasz- 
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szizmus eiloni mozgalom stb. . A szocialista párt lapja, a  

popula L 'o ellenben azt irta, bogy "viGyAzni kell, hogy ne  

nézzenok da k.®mmun.ista párt köv ~;~c̀;©jénetc." 1 
	

Z.,di g  a prog- 

rambbl, vsZáuosan 	hogy az 1;p  az ideológiai -  nézet- 

eltéréseket _'.e3.retévo a legaktuálisabb feladat me ,®3.clására .  

koncentrál. Az akcióprogram pontjaik világosan sl3dtdL '•vuak, hogy  
.az ~~ teljes bt.zaltmmal vam a tömegek izant és sog3tsógük- . 

kel  akarja  letörni az OAS-t, 	követeli a v Un;,etés:i jogot . 

A.progrAmpontök sorrendje s em  vevetldna le kell ta,rtóGtatr,.i a  

közöAségos gyilkosokat, a plastig,ueur-ökot,- - lehetetleanó kell  

tennt. $ ho. az .OAS propagandát :b e jth,ssem ki.  Wagyon lényeges  ... 

:az 'ac3miniwztráció .megtiszt3tasa, am.t,. az
, 
 42AS-t og5 :ontos vt,sz--  

szavonul ós t. .  tereptől fosztaná . meg. Relyesen: állapitotta me g  áz  
angol ®bserver, . ho,;y "az OAS 	aem atömegbázisaban  rejlik,  

hanem  az alamhatalommal vale  összeköttetésében. "145 A z OAS 
 

elleni 2°116 )és természete .en: akkor  lenne-hatékony, ha mindeze-

ket .egyslclr  _ie és egységesem vtilós3tanak meg. A december .6-i tö- :..  
aegdlemon.s -ZrAet.© megmutata, r,  oar a munkásegység ht.anya ellenére  °. 
is az F s~  :?  jelentős  erőket tud h::,röba vinni. Párizsban 35.40 ezer  

tiintető vo.nt7.t fél.. Uarset.11e-ben 6 ezren . sztrájkol -cak, az esti  

f  elvénulOz on pvaiig 10 ezren vették  részt. Lyonban 12 ezren, . 
RenneQ.bcn Dydt,g - ahol a szocialista  .párt helyi c(ze~.~vezete is  .. 
ceatlakozett ..  10 ezren tüntotzek. Az .akciónapot az IMP  joggal . 

mtn.9sitattc Yfon .tos szakasu" -nak az  OAS ós a fasizmus elleni  

3.pY6 harcbano 	Az  egység utjában azonban ott Alit  az antikommu-  

niznus, ao.elyet minél előbb fel kell számolni. =t ". ..s faa3.sz-.
. 

ta veszély  sulyossága jobban aint valaha mogkövetel. :e146  A Lcoa-  

myny; 43 órával később rendszabályokat foganato.st:tot -c. az  OAS  köz-: 

votilén. vagy-közvetett támo;;atói ellen.  
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A december 6-i akciónap ösztönzést adott a békeakciók ki-

bontakozásának és az antifasiszta harc egy ujabb fellendülé-

sének a feltételeit teremtette meg. December 19-re a szakszer-

vezetek - a szocialista vezetésii..FO kivételével - és más de-

mokratikus szervezetek munkabeszüntetésre, hábo2uellenés gyü- 

lések tartására, tüntetésre hivták fel a francia népet: A fel-

hivás szék.: körben  meghallgatásra és követésre talált és 

hiába volt a szociálisfa pái.°i és az FO vezetőinek 'ellenállása, . 

az egység; jelentős haladást ért el. /Sok szocialista vett részt 

a tüntetésbeh, köztük Evian szocialista polgármestere;is/ Decemt 

ber ' .19-én 15 perces f igyelmeztc tő sztrájk után lOU' ezres tori 

otéssel fejezték ki elé3edetienségüket a  párizsiak.- a rendőr- . 

ség brutális beavatkozása ellenére  ... a korhiány al3ériai .poli-

tikájával szemben. Az FKP P sikeres akció után val .enni i há-

boruellenes erőhöz fordulva hivta fel a  figyelmet,  hogy "az 

akcióegységet a fasizmus ellen és a béke megteremtését Algé-

riában késedelem nélkül k o n s z ,o 1 i d á i n 1 kel  l 

és 	kell s z• é l e s i t e n i. "" 147 	1,ch.át az . akció- 

( egység eljutott egy bizonyos fókra, ezt meg kell  őrizni és 

erről az alapról. 'tovább kell szélL=siteni. 

De Gaulle ujévi beszédében kijelentette, hol .AAl6érja szu-

verén állammá válhat. A békeharc sikerei és a tábornok bé-

külékeny kijelentése feldühitette az ultrákat. Az OAS nagy 

terroroffenzivábakezdett Párizsban és környékén, "algérizál- 

ni" akarja Franciaországot. A legfőbb ellenségnek természetesen 

az Falut tartotta. Pöpcédul =in ezek olvashatók: ' "A kocka el van . 

vetve, a polgárháboru hamarosan elkezdődik. ... Franciaország- 

ban az OAS súlyos csapásokat készül. mérni." Mindezeknek' a célja 

"... félelmet és pánikot kell. kelteni, amely  a kollektiv hisz 

'térlába tórkollik... ",148 ' 	. . 
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AZ OAS tehát a végső rohamra, a nyxlt faizmus bevezetésére ké-

szült, ezért igaz az F112-nak az a megállapitása, hogy "...egy  

nyilt fasiszta diktatvra veszélyes napról-napra n .ő..." .149   

As  egyre .növ:)I.v® veszély miatt az FlP mind nagyobb nyomatékkal  

követte ® és harcolt érte! - az OAS-ellenéé' erők akcióegységét.  

A háboru és a béka hivei számára egyaránt világos volt, bogy  

az 1962-es év döntő lesz.  

.Az  CAS nyomban .az év elej ón a baloldali erők derékhada„ az  

ru éllen inditocta első; támudását.. Január 5-én géppisztolyos  

lierénYletet követo ,,t el as  1'zP központi székháza elien Párizs-

ban.. A.  párt  politikai irodája y'ell2ivást intézett a .párizsi ozi . 

hogy másnap. az agresszió sz:i,n:.~.elyén tiltakozzanak .a  fasiszta  

veszély ellen. Január 6-án arondőri tilalom ellenóre . több mint  
an  . eű2á ~~~   z ru:t. .e.2  ú v O-  L, iii oso 4 k Ll .  l  Békét Fl ,~ ; tiá rn  s   , .

í  

 . 

sje? szavakLcal nyilvánitotta k i szolidaritását az Ifi? iránt. . 

 

Az nu)  a tüntetés után ujra a terjes egységre szn?itoLt fél,  
amellyel szemben nin .csenek igiköté,3ei..  0  mivel "...a komnuai -.ták  

védelmezik az OAS minden áldo;,aa•cáte" 150  

Pilz'ú látták a dolgozók is, ezért tünte -"iiet olyan sokan .a  'pártszék-  

ház elött.  Az antifasiszta hare eredményességét csak a közös  

fellépés b;isztósitja, és "...a közös akció mindenféle vi sszá--  

utasitáJa a fasiszta veszélynek kedvez..1 4°151  S hoa .  ezt mény:- . 

nyiace helye3oxa. AáZapito tta meg az MP, ezt bizon,yiLQja az a do-

kumentum is, amelyben áz OAS értékeli a merényleteta'saz OAS  

ellenségei regosztottak, . a S310 öriil, hogy a kommunistákra csar- 
. 	

,   

pást mértek." Igy ". o.bárm3.:i'él.e szakszervezeti közös ellenakció  

lehetetlen .:volt: egy Népfront porspektivája elhalványulta"152 . 

Az  év első hete Algériában) az OAS egyik logvéredebb akcióso-  

rozata volt  /Több mint 100 halott/ 3-án az. .  európai lakosság  



tartott ,2 órás sztrájkot. az OAS felhivására. A l'Humanité ..10-i  

számában 19. Rochet az egyre fokozódó veszélyre hivta fel a  

figyelmet Antifasiszta egységet minden áron! cimü cikkében. ., 

Arról van szó irja- hogy együttes erővel megmentsük a  még  

megmaradt szabadságot." 1»3 Látható, .hogy _a kommunisták min. inde- 
nütt a:propagandá és az akció területén egyaránt az élvo-

nalban haladtak. Erről nyilatkozott J. Duclos január 12-én  

a Népszabadság tudósitójának: "A december 6 és 19-1 antifa- 

siszta tüntetések 'magasabb. s z i . n v o n a 1 r a . 

emelték a tömegek akcióját, ás meggy .o r s' i . t o . t. t á. 
az antifasiszta egység gondolatának és gyakorlatának előreha-

ladását. A  január 6-i tüntetés pedig megmutatta, hogy az anti- 

fasiszta küzdelemben a kommunisták játsszák a döntő sze- .`. 

reget. "154 A plasztikozás továbbra sem szünetelt. 'A tömegek, 

a kormánnyal ellentétben, határozottan visszaütöttek;'Január  

17-én és '19-én Touloiase-ban,, i ordeaüxAban, valamint Boulogne. 

ban 10-15 ezres ti ütetésekkel tiltakoztak a dolgozók a kormány 

OAS--sza1 szemben tanusitott elnéző magatartás miatt: azért kö-

vetelte az FKP, hogy "...a  társadalmi szervezeteknek ás ;a vá 

lasz,tott kollektiváknak megadják  a jogot és az eszközöket, .: 

hogy biztósitsák a közrendet és a pol~;árok biztonságát..." 
~    

Nincs sürgetőbb feladat, mint :"...országunk minden demokratája :  

antifasiszta akciójának 'es szervezetének kiszélesit'ese azért, 

hogy letörjük az QAS-t és k i k é  n y s z e r.  i t. s ü k' t á r 
. 	 . 	 . 

	 . 	 ~ . 

g y a 1 á  s o  k u tj án  ~,a b  é k  é t ...*155  Januárbana  

munkásegység kialakulása utján előrelépés történt. 'Az Egyesült 

Szocialista Párt .  vezetője, Martinet, kijeléntette:.''....ugyan,- 

azon az oldalon állunk, mint a kommunisták. . "Ugyanakkor el- 

itélte Guy  Mollet egységbontó politikáját.156  
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Guy Mollet a kommunisták .nélküli "baloldali" egységet akarja 

létrehozni, de lényegében - mint azt. Francois Billoux megálla- 

pitja a France Nouvelle-ben " . .. . . nem arról van itt szó, hogy 

harcoljanak az OAS ellen, hanem arról, hogy miként alkalmazkod-

janak az ultrákhoz."15?  A szocialista vezetők politikájának hely 

telenségét a burzsoá le Monde  is  kénytelen volt megállapitani: 

"aki ilyen. helyzetben Thorezzel szembén igyekszik  félelmet kel- 

teni a közvéleményben, az Salan felforgató tevékenységét ségi- 

re158   ti elő. 	Tulajdonképpen ez a vélemény is az FKP politikajá 

nak helyességét igazolta: arra helyezni a hangsulyt, ami egye-

sit és nem arra, ami elválaszt, hiszen az egész nemztetnek ér-

deke, hogy letörjék az. OAS-t és elháritsák a fasiszta veszélyt. 

Fyes pártvezetők egységbontó magatartása ellenére is egyre  ha-

tározottabban bontakozott ki egy széleskörii nemzeti akciófront . 

az ultrákkal szemben az algériai békéért. A Békemozgalom - lát-

va a tömegekben meglévőjogos és egyre erősebb türelmetlenséget 

a béke késése miatt - közzétette felhivását egy akcióhét meg-

szervezésére február 4 és 12 között. E felhivás mintegy áthidal- 

ta a béke hive . közötti, ellentéteket-. A szakszervezetek és a '' 

pártok elfogadták. Az FKP Politikai Irodája január 25-i ülésén 

támogatásáról biztositótta a Békemozgalom felhivását és öt pont-

ban.a harci célokat is megjelölte. 15 	. 

A harci cél első két pontja ugyanott és ugyanugy fellelhető 

a december 6-i akcióprogramban is. A továbbiak már módosultak. 

December 6-án még csak gyülekezési és tüntetési jogót követel-

tek, január végén már jogot és eszköz t  az önvédelemre. 

A módosulás oka az OAS januári terrorakciójának nagymértékű 

növekedése, és a kormány erőtlen féllé'pése velük szemben. 
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E követelés - mint azt . az emlitett 2enault-gyári munkások pél-

dája bizonyitja - a. munkásosztály legöntudatosabb elemeinek 

követelése. A december 6-i akcióprogram az OAS ellen szóli- 

tott fel, a január végi viszont már konkrétan követelte a  bé-

ke megteremtését Algériában, kifejezve  ezzel  a széles .néptöme 

gek. akaratát. Az 5. pont  az FKP stratégiai célját, a demokrácia 

megujitását tartalmazta. Az FKP - mivel a néptömegek akciój a . 

egyre szélesebb és .határozottabb mértéket öltött - harci prog-

ramjába iktathatta célját, a demokrácia megujitását, amely szo-

rosan ösozefUg3 az algériai békével, mert ha valóban igazi de;. 

mokrácia lett volna Franciaországban, akkor a fasiszta  elemek  

nem garázdálkodhattak volna éveken keresztül büntutlenül. E 

program reális és objektiv. Elfogadható mindenki számára, : aki 

ősztintén akarja a békét, és tükrözi azt a változást, amely  a 

 tudatában beállt.. Ez a változás nem csupán két hónap . 

harcainak eredménye. Az algériai háboru elleni békeharc. 1961 

december és 1962 február között érte el fordulópontját. 	. 

Az OAS merényleteivel nem érte el a remélt eredményt. A béke 

erőinek megosztottságát r. amint azt az idézett OAS-dokumentum . . 

is bizonyitja - "felső szinten" ki tudta használni; de "alső 

szinten",  a franc3,a' néptömegekben nem! É .s ez a dön- 

t ő ! Sőt, a merényletekkel azt érte el, hogy az egyszerii fran-

ciák ezreit aktivizálta a béke kivivása érdekében. A február 

eleji napok tömegharcai egyéi'telmüen bizonyitották, hogy. 

Franciaország népe nem támogatja az OAS-t, békét akarL,A 

kormány is kénytelen volt számot vetni a tömegek hangulatával.. 

De Gaulle február 5-i sajtókonferenciáján erélyes rendsza-

bályokat helyezett kilátásba az OAS tagjai,. a "becskelen . 
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franciák" ahogyan ő nevezi őket - ellen és Algériával 	. 

kapcsolatban feladatként pedig azt jelöli meg, hogy a leg-

rövidebb időn belül helyre kell állitani a békét, és se 

giteni Algériának, /ne.okolonialista,kisérlet!/ hogy sa- 

ját kezébe vegye sorsa irányitását, 

A február  .8-i  tüntétésen mintegy 60 ezren vettek részt. 

A rendőrség beavatkozott, brutalitásának 8 halálos áldo- 

zata volt - közülük 5 kommunista, A rendőri  brutalitás háttér- 
be szoritotta-a véleménykülönbségeket a  szakszervezetek  kö- 

zött; és . közös fellépésre ösztönözte őket. A szakszerve- . . 

zetek -► köztük az .FO is!  -- a rendőri elnyomás elleni .til-

takozásul. február 9-én délután , 3 és 4 óra között sztrájkra . . 

szólitották fel a francia. dolgozókat. Az FKP a"Fasizmus. 

nem tör át cimü felhívásában - üdvözölte a szakszerve-

zeték kezdeményezését, és csatlakozásáról, áktiv résztvé- 

teléről biztositotta őket. 160 
 A dokumentum ciméval kapcso- 

latban még még kell jegyeznünk, hogy az FKP ezekben a napok- 

ban a  kritikus  és . rendk•ivül feszült helyzetből . kifolyólag  

felhivásait a Fasizmus nem tör át! jelszóval fejezte be, 

utalva a  helyzet sulyosságára. A szakszervezetek felhívását 

siker 'koronázta: február 9-én 2 millió francia dolgozó sztráj-

kolt. Február _12-.re a szakszervezetek és a szocialista  párt  

uj abb felhivást adtak ki munkabeszüntetésre.  Az FKP is f elszó 

litotta "...harcosait, szervezeteit, szimpatizánsait és min- 

den köztársaságit, hogy tömegesen, szocialista testvéreivel 

vállvetve vegyen részt a sztrájkban és tüntetésben, amely  
- egy uj és fontos szakasz az antifasiszta harcban ..." 161  

Február 12-én fél 12 és 12 között áz,egész országban szünetelt, 

a munka. 
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A  békéért f*lytatott harc akcióegységének fényes bizon <yité-  

ká volt február 13-a, amikor a S -i. tüntetés 'áldozatainak 	. 
temetésén 1 millió párizsi rótta le kegyeletét a békeharc  

hősi halottai előtt , és ezzel tett hitet . a  hárc további foly-  
tatása mellett. Az  akcióhét eseményeit értékelve  az FKP jog- 

gal áliapxtotta meg, hogy 	utóbbi  napokban a m ú n -  

kásoszt ály egysége és a d emokra-  
t ikias er ő k eg  J,  s áge nagy  haladást  

6. r t e 1  ."162 Minden egyezmény alairása nélkül a  gyakor-

latban - bár rövid időre - realizálódott az akcióegység,  lét-

rejött  az  anion sans exclusive, amelyért az FLU oly régóta , 

küzdött. Az OAS, tervét, hogy  siettetve az  ,egyszemélyi ural-

mi rendszer fasizálódását - uralomra juttassa a fasizmust  

Franciaországban, a f r a n c i á nép a f e b r .0 -  

á  r 	eleji .  t ii n . t e t . é _ s e k . k é l 	e l u t a s 'i  - : 
to  t a . A tömegdemcnstrációk bebizonyitották o  hogy az  
OAS-nak nom v ol t o 1 y . a n t ö m e g b á z i . s . a .., 
amely leh.^tővé tette volna a hatalom megragadását  ós egy fasisz  
ta diktratura bevezetését. Még

, 
 a merényletekkel sem érté el azt,  

hosy atömEgeket a "kollektív  hisztériába" kergesse,  és  ek-  

kor  ragadja magához a hatalmat.  

A febru_x eleji akcióhét eseményei a kormányt is arra .  

kényszeritették, ho ~,~y i  d e  i  g  i  e n  e s o n szakitson   

az  OAS-sal.  /Franciaország EKG-bell partnerei is : egyre s'L;r-   

gették a háboru befejezését. / Et a szakitás azonban nem  

volt gyökeres, hiszen a személyi hatalom kormánya "...nem  ' 

is sujthat le komolyan t  e gn a. p ' i' és holnapi  . 
l6° szövetségeseire..." - mivel egy tőről  fakadtak.  



Thorez 1962-ben mond ott - szavainak igaza 1968-,ban mindenki .szá- . 
mára  bizonyosságot n<yert. Az 1965 május-jun.iusi hatalmas : mun-  
kás— diáktiántetések alapjaiban rázták meg a rendszert. ELéric, . 

d é Geullé régi ellenségeihez fordult, az . elitélt OAS tagokat  
kiengedte a bönrtönből. Ekkor irta a 1'Hiimanité:  "̀Lényegében"  :. 
visszatért tehát a forrásokhoz. Az ál.lásfő, akit az algériai . 
összeesküvés emelt hatalomra, összezördült egykori  hizbé~,ese.3.~. 

'vel iMa azonban elengedhetetlenül szükségesnek tartja, hogy ` 

maga köré gyüjtsön minslen, reakciós erőt, beleértve a fasisz- : 
tákat is. Megnyitja  tehát . a. börtönök kapuit , .  és 1á  ás se- 
gitséggel zálogokat.  ad: Tódulnak  is  ki a börtönajténi  
össze®skiiv§k .: I3idault—*A. Argoud' Lacheroy ezredésen; CLiriatc— 
hQt  századoson  és más kisebb , csi llagokon át Salen9 vo1 t : : tábor- 

.. 	 . 	 . 	 ' 	 . 	 . 	 . 	 . 	 ~  

..noki. - Akiket távcIlétiikber. halálra itéltek,  kiti~®or érz3.k : 
magákat . ~á,  gyilkosok  ~~.jra  köz:'`üialk .var~:ak .í   ,.  

IIazatértek tehát a tékózló fiuk és az elveszett katonák, . 
együtt van . az 1958 május 13-•i nagy gaulleista család, amel•—•  

ben  átmenetileg  szakadást okoztak a véres klikkharcok. rt164 :. 

A békeharc 1962—ben eredménnyel zárult. Az .  ujrakezdétt:  tárgyé- 

lások március  18—án az Ev i  a n : i .e g y e z . m é n .  y 
 

irásával; zárultak. Az egyezmény i @ ...a béké erőinek  nagy  .győ-
zelme,: az .algériai nép nagy győzelme, Franciaország munkás-

osztályának, Franciaország népének győzelme és kommunista par-

tunk jelentős politikai sikere•.. S főként: ez az esemény be-

bizonyitotta a  népnek hogy  a  "történelmien céltudatosnak"  

mutatkozó absz olut hatalom korántse ra  
közönyös a tömegek ak'c i ójávál : 

~165 	
- 	 .. 

s - z .emben.:. : 
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Az OAS azonban még nem adta fel a harcot. Márciusban egy 

puccskísérletét fojtotta vérbe a hadsereg, amely ekkor már 

végérvényesen de Gaulle mellé állt. Augusztusban merényletet 

kiséveltek meg de Gaulle ellen is. Etek a kétségbeesett pró-

bálkozások azonban már  nem tudták megakadályozni a békekö- 

tést és Algéria fügstlenné válását.  

Április S--án Franciaország népe a független Algériára sza-

vazott. 12-én Debré miniszteiélnököt menesztették. 16-án 

de Gaulle Pompidout, a Rotschild-bank igazgatóját nevezte 

ki miniszterelnökké. Ezzel mintegy formálisan is lezárult . a , 

gaulleizmus első szakasza. . A francia monopoltőkések uj po-

litikájának legfontosabb elemei a neokolonializmus és az 

európai orientáció. 

Algéria népének még sok - a kolonializmus idejéből szár-

mazó - problémával, nehézséggel kellett és kell  megküzdenie, 

de a  függetlenség birtokában végre önállóan intézheti ügyeit . 

Az Eviani egyezmény kompromisszum /francia támaszpontók, stb./ 

elsősorban nó is az algériai nép győzelme, mert a franci 

kolonialisták  k énys zorü1 tek e  

gedmény t tenni. 	. 

A francia nép pedig vagy anyagi és morális tehertől sza-, 

badult meg. A tűzszünet "... uj perspektivákat is nyit... 

mjnden téren: gazdasági és szociális tekintetben,  bel- és 

.ldJlpolitikában, különösen az egykori francia gyarmatok népei- 

• vel való kapcsolatban. n166  
Az FKI ujult erővel lendülhe- 

tett harcba a társadalmi haladásért. Vilá&osabban'fogalmaz-

hatta meg programját, és teljes erővel a belpolitikai 	. 

helyzetre koncdntrálva hatékonyabban harcolhatott a személyi 

hatalom ellen. 
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Korábban a demokrácia megujitását és visszaállitását követel-

te, - ami félreértésekre adott 'alkalmat. /A ".mult pártja", stb./ 

Ezután fogalmazták meg az Igazi demokrácia elnevezésű program 

fiukat. 

Franciaország népe több mint 20 évi háboruskodás után 1939 

szeptembere óta állt.háborub .an  - elsó izben örvendhetett a tel-

jes békének. 



tJTÓSZó /OSSZ EGEZÉS/  

"Az  összes angol disznósgok ir talajról származnak."  ~.. 

ifja Zhgels167  Ugyanez mutatis mutandis elmoaídható 	 . 

Franciaországról is. A francia népre mért legnagyobb csapás  

a klasszikus polgári demokratikus rend lerombolása  1958:-

ban - algériai talajról szárurazik. Az algériai háboru jó  . 

táptalaja volt a jobboldali, fasiszta eszméknek. A fasisz-

táknak a kormányon lévők - köztük a szocialisták is !  

cinkos elnézésével folytatott demagóg propagandája sovi-

nizmussal fertőzte meg a francia népet. A kommúnistáknak 	. 

ilyen légkörben kellett dolgozniuk, harcolva felvilá , ositani  

a francia népet arról, hogy Algéria nem . Franciaország, és hogy  

neki is joga van az 'önálló állami létre. És ha hibáztak "vagy  

engedményeket tettek is, azt nem  azért tették, mert az el- /  

veket nem ismerték, hanem inert ők sem szakadhattak el a  

francia valóságtól, és főleg nem a tömegektől.  

A nemzeti felszabad .tó .háborWkezdetén = 1954-55 ható-  . 

rozatlanság figyelhető meg Algéria függetlenségre való jogá-  

nak hirdetsével kapcsolatban. Az 	állásfoglalásai nem  

egyértelmüek és világosak. Pl. az 1954 november 8,4i  nyila  

kozatban "nemzeti jellegü" problémáról beszélnek ugyan; de azt  

elszakadásra való jogot nem em.litik.. . 

Később - 1956-ban mér hirdetik az elszakadásra való Jo-

got,  egér Igazi Francia Unió.. szervezése céljából. Am a hang-  

suly nem az elszakadásra való jogon, hanem az Unión van, ami  

sulyos hiba. Az FKP a hangsulyt azért helyezte ekkor az  

Unióra, mert az adott helyzetben rejlő lehetőséget akarta  

kihasználni, hogy  Franciaországot balra téritse. 	 . 
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AzF&CPZ9 5 6 végétől 	1 9 . 5 7 ele j é- 

t ő 1 -- az FLN vezetőinek elrablása és az Egyiptom. elleni . 

agresszió után, amely bebizonyitotta, hogy  a szocialisták 

sem  kevésbé reakciósak, mint a klasszikus jobboldal  

egyér te l m üen é s v i l á g os a n h ir- .  

d et t é és 	k öv et e l te A l g . ér i, a . függ . 

1 " e n s é . b  r e v a l ó j og á n a k o l i s in e r é - 

sé t . 

Azt viszont meg kell jegeznünk, hogy a határozatlanság 

korszakában is a párt minden al k á lommal . 

cselekvő . szol i d a r, i t á  s t v á; 1, a l t 

a harcoló algériaiakkal. 

A személyi hatalom rendszerében is a part töretlenül' 

harcolt. tovább. A soviniszta hullával együttjáró antikommu-

nista kampány akadályozta a párt 'tevékenységét és harcát az . 

algériai béke megteremtése érdekébeni, de ekkor is megtalálta 

az utat a tömegekhez, főleg a CGT-n kel.szt i2.. Az 1958-as 

jobboldali fordulat után . a békeakciókat főleg a kommunista 

vezetésű CGx. szervezi, és nem kimondottan, maga a párt. 

1961 végén a. kommunisták kezd emé 

n, y e z é s e i ihditották el  azt a . ' tömegmozgalmat, tünte- 

tés-sorozatot, amely au 1962 február eleji tömegakciókba • tor- 

koilt, amelyek végül is rák ®n y s z o r i t o t t é k 

a kormányra, hogy tüzszünetet kössön. 

S ekkor visszatekintve a több mint 7 évig tartó háboru- . 

ra, többén a burzsoáziából is  föltették a kérdést: érde-

mes volt-e emberéletek százait feláldozni? Többen - mint a 

jobboldali Arrighi képviselő - ismerték be, hogy a meg- ' 	 . 

oldás az lett, amit a kommunisták már 1954-ben javasoltak. 
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Ito d6vQ1o;»emont du 7rontr uniquo pour 3a paix on AlG6rio  

r66oliation au s_.oL,ltC Co n►tsrdal. 19a6. V. 1©.  

C. C. 1956. Q. G. 7799-?82. old.  

69./ id6avo: l'iDurianxtG 1956. juniuo 4.  

7o./ Wove: C.C. 1957. n. 1. 	159o. old.  



71./ Le Xle Congres du PCF Le Havre 1956. julius 17-21. 

C.C. Numéro spécial 1956. M. Thorez beszámolója 

72./ U.°. 21. tózis 	371. old. 

73./ U.o. 328. 'old. 

74./ 1956-ban sUrUn jelennek meg cikkek a párt sajtóorgánumaiban, 

főleg a C.C.•iben, amelyet a Francia Unió  gondolatát, tervét 

magyariZzák, PrOpagálják. 

Leon 	une véritable Unieilranceise 

C.C. 1956. n. 1. 294?' 

Henri ChaAineau: Sur les aspects de la question coloniale 

et natiOnaledans notre 'époque 

C.C. 1956. n. 12. 1393-14o6. old. 

- Marcel Egrótaudt RecOnnaitre le fait national algérien c'est 

. 	de la Fatance 

C.C. 1956. 	6. 7b3 -72o. old. 

75./ Lenin: At önrOndelkezés kőrül fóly6 vita eredménye 

MUvei 22. k. Bp. 1951. 363. old. 

76./ m. Theréi: 	cikkek... Bp. 1965. 3o* old. 

77./ Deux des'consIusions 	Congres du 2o aout 1956. 

Le mouvement ouvrier' 

Ch-H-Farrod: 	177-181. old. 

78./ Lenin: A Komintern II. kongresszusa 

MUvei 31. k. Bp. 195 • 23o. old. 

A Szocialista Internacionáló is sajnálkozását fsjezte ki. A 

Les Echos c.  burzsoá  lap'  'pedig  csodálkozásának ad hangot, amiért 

egy szocialiatá kormány a burzsédzia érdekeit védi. 

1;14t.g., 
7Yrt M. Thorez: Val. ' cikkek... Bp, 1965. 32. Ad.' 

80./ Idézve: siabad Nép 1956. febrUár 2. 

81./ Résolutión du COmité Central du PCF 1957. II. 15. 

- C.C. 1957. n. 3. 456. old. 



82./ Semaino de propa;ande et d'act:4oaa pour la paix on Algérie  

Résolution daa. Bureau politiquo du PCP 1957.  február 7.  

~ 	 + 	 C.  C. $A. 2. 454-455. old. 1957.  

834 Action viüi.lente ét unie contre le 4 ascisme  

Déclaration du Bureau pólitique.du PC P-  1957. április 16.  

C. C. 1957. 11. 5. 838. old.  

84./ Közli: C. C. 1957. n.  á. loll. old.  

85. / ü. 0.  

86./ Pour la paix on Algérie, pour lo respect Iles otigences du  

suffrage ,uni versei  

Bureau politique du _PCP  .1957. ol,~£;. 1. 	 . 

C. C. 1957. n. lo.: 1676-1677. old.  

87./ Apres la journée nationale du 17 octobre  

C. C.. 1957. . n. 11. 1836. old. 	 , 

88.1 N. . Thomez: ,Vál. cikkelv... Bp. 1965. 61. old. . . 

894 Idézve: C.C. 1957. n. 12. 196 E,•. old.
. 

.. 	. 	.. 	i 

90./ ü. o.  

91./ Idézi: Bashi? Iladj Ali: A foiszabaditó hákaor°u jeleniegi sza-  

kasza Algériában  .. . . 

~. S~ . 1959.  n, 	52-63. 	 ~. 5•  52-;. a ~  

  •  

 r~ 	TT 
 

~2. /' U. o•
B 
 

93,/ Apres le s événeménts we Saki©t-Sidi-Yous::f  

Décla:°ation du Bureau politique du PCP 195L•  február 9.  

C.C. 1958.
. 

n. 3• 499-501. old:.  

'94./ U.o.  

95./ Pour unir &e forces de gauche ot barrer la route au 'fascisme -  

Sesaion du COmité. Central 1958. március 25-26.  . 

C.C. 1958. n. 4. 691-693.. old.  
 ;  

96./ A ,Tanger-i koa:f érénc3i a határozatai idézveCh-tl-I'avrod: 	•  

186-188. .  old. 	 ; 

97./ Idézve: riorlana,, B., T].- Histofre de 1'OAS Paris, 1964. 36. old.  



9ri./ ~wv0ln 'wUQ~ii1Z . a12, 3lárl áiá.y y3v31i•9.i que 1953.  

C.  C . 	il. 6. 723-Y39.  

 A C.  ?i. L'l -4j uno m :.:sú.•r'7il i:43ul1 az t1.rr:i ;.^ i dor:v ~tcnfiirt:mot.  

9:;•/ h.3clarrutbpa ..' 	Oail;:fl au0 	M1j170 IrP.  

4,. ~,. "l~y~• ~. 6. %-c..y 'y2.  

1o0./ y:6dolta`ii.n Cal :c►.a.•itc; Control 195 	Ji141.110 5-10.  

C. Z. 1~~~, a~. ,  ~~. 13~1-11~~. ©1J.  

• i` ' R 	^~' 	 ~'~ t,~ 	 4~^,~ 	 •a~t~,r~'  l0l ~ 	~ oO~.a„v~.Z :~ €..:: ~~~:,.?,.'~~ . ,t~ ..a.`'t;á,1~., ...v,~v. sL,Q`?tLlá7t;a" 6.  

FFi 	i 	 l Z+. 	
_ 	

. 	 . 

2 C2. 	1i1~

qq

iPd. ~ .►lL •  

.1o2./ -  mfi.':~iyY: 1.;.~.. t~.lááoL;:: í.t~~~li  i Z.b  l;a :A.C;.b~l~..~l      

25. ia. LD. 1952.'2°6. old.  

lo:;./ J.  AiclJ:; •  nuilaG4oúa'o-;o :. tli'«.,1u  

Ik ~ ú.~ : L. 	~ar 	f ~ r^  á.l.. 	°Uá`i':+r.,.l~E~3~ ~;b~4>. áuniim.̀`'i ;,s  

l 	(`37 L°)l/bt: 	1: 13 mai • 

't:Z7uá:T 	14;rJ5s m•1jü0. 113. 41ltif  
• ♦ 

lá.5. / N. A1`drL: 	~,•- ~  , 	°° ~> 	 ~ • ~~ 	~~ ~, , 	..~.~ 	7r .  . °,•.8f:}., :  rt.iiC1 ü ~.~ ;a~. t:r.r . 
~ 
 á.~F.~ t.. 4 ,::.5i .. ü~ t. án. 

:Ie:i,aWzi Lz.:.122e. 1962. mrtjuá 111. ela. . 	 . 

f 	] 	~ 	r 	~ ~ 	 ~1r 	 •" 	• 10(e./ 	.v litJ:~.2.3.c •L~$~$th1Y :.M1.49✓V1 1tsr~ `J ~í3jC+ 	ú ~6~.wri/1ti t.' ~lb,J6L(1é?l4fl. álocu  

a  Ll6w3:tif:i3á16 3AA1:_C$6. `1e, W7 :IL:=lt% t no zavarja  

~~~~  ,x  ~ 	 ' , ~.,;~ .;r• " 	, `' ~ 	V :,~ c^~,. ~ 	' ~  ~ .. _ 	, ~ .; ~~ i,_.,.,9 ~ A 	rt,,,  no  e• rl:. <~ ro...i C. , ~lt~Jb rtitk~a.~ rJeJC1,~ 'tF:.áú`'.L3o,y" ~~ c~ tirw:L j c.4.ta1J ~Á1;f Z.ad.i.^iú0i ii0mmu°  

11d.S..á1::°.l icnt o p:c`yj:3Z6jE1náááá 	a f3üá.r:iá3.l 40:fltln3.flttik  

hf;l ;, dClf3a3.úeu't;k:!S 4.z 	't",,t,a':ád4:ii. / . , 	c:%ii.iútuZafát.-~rl'►': dllás-  

pantJdnaI. bE.1,,c00.-3c6;; 	jüv(,) i;«4olt:1 	4:: 	felbomlott/  

lo7./ 	. af'bw: 	ti{'lit3ráiiy/11C"414n7J l•iY la ínirá.Jw du  F.rywt£,^.0  . 
~ 	 . 

C.C.  .lF)5~ f.  a.  :J.  ~,~3`f ollf J ~̀,'•i:n:$3ti;: ➢ ~.viú:ity<<i:jy t̂stA`s, á?tiúu~ p3..  

1():4.ban i?  1]4;o0=3á. í,jiw%`' i: 4't^,a 5t• z:olti0 dfD ; j.•Tsal y  áa fyi$.^.-  

sJ 	c ro 	n.  i  i'i t~ É°cB  . 	~~ 4.~ ., i.E L :~..,.,::L'.   

U.0. 1Q1. - Úl i„..  : .  

lm9./ 1a(52i: U. .Claude, J. Donis: A  francia imporiuiiumua an 6s  

holnUp  )3 .8 . 1961. n. 6. 41. old..  

Ca/OPlial árá:zcúa.r.ryi  



llo./ A gaulJlizmu; l;azc;a:,sági a.lapj6x61 az elab eml itctt cikken  

kiv~il mcg: U. Claude: Do Caulbc és a.nagrtőke 3p. 1962.  

111./ IDissipera 1'óquiyque ot intensifier la lu2te pour la pain  

on Algí:rlc:  

° 	D►areaee politique du  PIJ Zi' .1959.  szcpterubcT 37.  

C. C. 1959:  n. lo.  • 974~=976. old.  

- 112./ E4 ih®r c~z beazéle a NB Ulósóta 1958•  október 4-én  

Idézve: N. ^naorez: 	cik!coFt ... Bp. 1965. 34--66. old.  

A EV. koz6.res :zua aráa  a C.C. 1959. nwnc:x6 spácial  . 

113./ Közli a C.C. is  1959. h . 11.  

111+./ Pour la détente ialtex°ueationale et la ,  pain en  A1cérie  .  

. 	 C.  C. 1959 • aa. 11. 	 .  

115./ Le XV: Cengres•  1951•  

C. C. nu.mEs°a up6cáal 1959. Theses 524-528. old.  

116./ U.o•  

117./ Leon Feix,l elsz6lal6.sa  

G' Humona1 té 1959.  junius 27. 	
. 

118./ Le KV®  Catigres 41 .these  . 

C.C. 1959. U.  Spc;ci al 	. 	 . 	. .. 

118/a. Apres les emeutes cl'  P.iger  

I3ócleratiora dm Bureau politfg.ue 196o. .  január 25.  

C. C. 196o. n. 2.  297. old. .. . 	 c 

119./ %rláún: Nor/and, B., N.:  Y.aűa 2o3. old.  

12o. pi Tacit  art a bz loldal2 pres: 0 196o. s ebruár 11.  

it±iizölve: Cikkek a nemzetközi sajtóból V. óvá. 16. old.  

121./ H. Tjieorez toes26de a Coraáté .  Coxtits°alban 196o. február 3.  . 

C.C. 196ó. n. 3. 502. old.  . 	 .  

122./ U.  o. 503. old.  . 

123./ A atVg. kongresszus határozatából 	 . 

C. C.  U. spá  c  i  al 1961. 579.  old.  . 	 . 

124./ U.  o. 564. old. 	 -  



225./ M. Tboxes bess6de a Kk ülásoisu  

C. C. 1964». n. 3. 305. old.  

126./ M. Tivarekt nál. cikkek :.. Bp. 1965.  266. old.  

1274 Pour i't>nité du part3,  

`omitó Central du PCB' 1961.-február 2-4.  

C.C. 1961. n. 3. 666. old.  

R. Lezeys les Camenniatéli c3ans les organisations de masse  

C. C .. 1962. n. 1. 26. old*  

128./ M. Táores be'osádo aKS 1.1168ón 196o. október 14.  

C.C. 196o. n. 11. 1821. old;  

129./ 111. Thirtlei*1S 	CiISkek...4  bp. 1965.  98. old.  

13o./ Ú.t?. 81* old.  

131./ Afisrnluüioa sur 1'JiYCóri►c  

áiOiors et atics,x>+, pour le succes de in nógoc,iatiena on Algórrie  

C. C. 196o. n. 7.8. 12864291: old. 
 

• 132./ Sur in lutte pour la pais ea Aleri,e  

C.C. 196o. n. 11. 1a35. old.   
~ 

133./ Bco:nomiste 196o. n. 12. Algóriai taóssacsenek c. cikk  

Cikkek a nemzeticösi sajt6b61 V. 6vf. 96. sz. 36. old.  

134./ Appel du PCP 196e. október 26.  

C. C. 196o. n. 11. 1  

135./ Anaiva4.re st0tttstique. Nations Unios 1965. 2o4. old.  

136./ Xearbbvk of the Unitnd. Nations 196o.  

Az  nigériai  kórrd6a 132-136. old..  

137.1 La luistite pour In pals en Alg€rriö  

Comit6 Central du PCP 1961.- február 23.  

C. C. 1961. s. 3. 667-665. e:l.d.  
 

1.38./ Dácl.wesatior~ commune four le prabit®t. a2erf.en  

C. C. 1961. a. 5. 1671. old.  



93~ - 

1394 Pour áowes~ , la í6bellioa ®ilitadre et fcsciate 

Oureau pnlitirlue du PCF 1961. dpr3.liv 24. 
'  

C.C. 1961. n. 5. 1666-1rs67, old. . 

Appal au pauple. dc3 ?ranee 

C. C. 1961. n. 5. 100a. old. 	. 	 . 

14a./ Wei: át.-B...Ma,rtitfeet ki34to9.re3 do 1 6 0AS. Paraia 1964. 249. old.. 

1410/ be xVIe  CongroB du PCF 1961. mdjus 11-14. 	. 

C. C. &me)re? sp6oia]. 1961. A lkongroar::zsus toljao mnyaga . 

142./ ád6ai: Morland.,--B.-1%: z ..m. Paris. 1964, :69-57o.. old. 

143./ Appel pour 1a joursdo du 6 dbeombro 

C. C. 1962. n" .1. 189. old. 	 . 

144./ 1d6zis .i. íhuel4as Am OAS ón ta fasizmus al9.an . .  

[tcmaetkd$i Szemle 1962. m4raiva . 

145./ Id6snte s B6pnő abads4g 1962. te1#r'adr lo. 

146./ Apres la. jeurate du 6. dáoembre 	 . 

C.C. 1962. n..1. 188. old. 

147.,f Sur  la journée  du 19 dócambro 	 .. 	 ; 

C. C. 1962. !`ts 1. 188. old.  

14€3./ Id6$ve3: I(6praztiubadshi; 1962. 4anudr 8. óa 	. . 

f?ipQate aux ansuren gouvornomentolosa on  Alerie 0. 

 CAS _dQktzmcsantumbr;ut Mtlsr3rusd,-11 ..«*M. 1 i.m.- Pearis, 1964. 

583. old.  

149. /  Communlqu6 - dcs PCF our la journde  des 6 eil6conbre 

C. C. 1962. n. 1. 185-186. old. 	 . . 

15o./ La tipoate popuiairb 1962. jarneaár 6. 

C.C. 19624 n. i. 

151./ Apres 9.'agresBiUn atrsnciatcs opntre le; siege du Comit6 Control 

C. C.. 1962..n. 1. 180. old. 	. 

1524 operation Rosrsuth ,- 1962. juaauar 7. OA.; dokumentum 
T 	 . 

Közölve: MorXand.-4.-M. a i. 6. Paris. 1964. 575-580. old. 



- 94-  

153./ Ecraser 1'0AS et imposer la paix en Algérie 1962. január 18. 

C.C. 1962. n. 2. 192. old. 

154./ Népszabadság 1962. január 13. X 

155./ Ecraser I'OAS et imposer la pair en Algérie 1962. január 18. 

C.C. 1962. n. 2. 192. old. 

156./ Eépszabadság . 1962. január 20. 

157./ Nópszabadság.1962. január 26. 

158./ U.o. 	 . . 	
. 

159./ Le:póril fasciste et le dCveloppement de l'action populaire 

1962. január 25. 

C. C. 1962. n. 2.189-190. old. 

160./ Le fascisme ne passera pas! 1962. február 9. 

C. C. 1962. n. 2. 187. old.. 

161./ Hommages aux victimes de la repression policiere 1962. febr. lo. 

C.C. 1962. n. 2. 183. old. 

162./ . Ún million de parisien aux obseques 1962. február 13. 

	

C. C. 1962. x!. 2. 1€34. old. 	.. 

163./ M. Thorez: Vá1. cikkek...  Bp. 1965. 	. 

164./ Idézi: Kovács István: Májusi vihar Pfirizsban Bp. 1968. 76. old. 

165./ M. ThoreL:beszéde a KB 1962. március 2-i ülésén 

Nemzetközi Szemle 1962. május 28. old. 

166./ U.o. 29.. old. 	 . 

167./ Idézi: Lenin: A nemzetek önrendelkezéséről 

Nffivei 2o. k. Bp. 1952. 451. old. 

168./. M. Thorez beszéde a KB 1962. március 2-i - ülésén 

Nemzetközi Szemle 1962. május 27. 'old. 

169./ Communiqué  commune  du Front de Libération nationale et duBC.F. 

1964. október lg. 

C.C. 1964. n. 11. 156. old. 
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