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I. A Kommunista Párt nerTalal.ulloa. orőfoozitéaoi a rzun-  

Lá:aoyeén viovzaál] itására.  

A munkásmozgalom  helyzete 	Az I. világháboru befejeződőo4- 

az I. vilaaháboru után 	vel Olaszosozág előtt bőt ut 

állt. Az egyik utat  a tömegeknek a gazdasági-ozociális 

kövotelősaek aogvalősitámíőrt folytatott harca jelcn- 

tett©, a náailL utat pedig, a uzloi I: "nogoldáot" a kon- 

zervativ, reakciós barzJoá erők, 14ryog4ben azon körök 

::ralr.lánalo v y.oe zaállitáuá4, jc lefatettQ bármilyen oe zköz- 

zol, amelyei: Olaszországot a világháboruba vittők. 

191C;-tcil 1922 október 30-ig l4ryeg6ben as volt a 

főkőrdáa Olaszországban, hogy a továbbl(1r3E e két lahet- 

oőgea utja közül melyik győz, 8elyilbot 	megvalő- 

oitani. 

A 1iagy Októberi ázoo3aliota P oi°3.°aúalOis győzelme .  

ac I. világhtíbor,a okozta s-ulyoe negpr6báltatáe naCY- 

m4rtikben hatott az olaüz munkásosztályra, do I atott 

1917 tanulsága  az olasz parasztságra io. 1916-ban meg-

kezdődött a munlrác3tömegrok 63 a földot követelő agrár- 

prolotariátue offonzivája. A tönQgFiarc 4lőn?:tilő®enek 

az lett a kövotlaoznnn<►e, logy az  Olasz Szocialista Párt 

vezetéaőben határozott balratolódás következett be. A 

rQforraf.atFík 1/ háttőrbe kerültek, döntő ezavuk a mun-

kásmozgalom politikájának alakitásában a baloldaliak-

nak, a Constantino I,azzari á© Giacinto Serrati körül 



oaoportoeulá oróknek lett, akik az eoonényok nonoté-  

nek hatd©ara a liáboruba lépéakor hangoztatott "Dom coat-

lakozni, oom uzabotálni" 2/ oonferiota állaspontot fe1e,d- 

, ~}. ~ . U 1.~:1.  

A balratol6d6e 9  a t3megmozgalmak oráuvdéoónek kuvQtl,ez-  

m&ns,°e, hogy a[; Gla3z Szocialiata Part 1918 deoombor  1G- 

én kiadott tervezete már 3/ radikáli3 hangot 	noc  

elfogadott uj programjában, amelyben a pralotárhatalon  

kivivús3a, a tor,nolod® zközök, a föld, a .:€agj,,ü3omek a zo-  

oialfzwldaát tüzták ki oélul. A forradalmi procmn  e1- 

lenére ELí: Col ~€:jz MmnZstitlp•rt, az r}laaz mrl:iwooztály moz-

galma 8cl co en fejlődött  a maga hagyományoz 'r..arcoo utján,  

a ptirtbtan .Ldvú aokféle ideológiai irányzat nom totto le-  

t,e ú6'✓E, az c3urU 403J follép&at. Imul, a párt Livataloo ve-+  

zQt&oe a 1,aloldaliak /r,laxims'l3oták/ kezében volt, 4/  do  

e parlamenti csoport, 5/  valamint az t~1taláno© Uunka-  

azövot®ég /OGII,/ a reformisták irányitáda alatt állt,  

akik az 1918. c:uLoribur 12-i uj programot  no io fogad-  

ták el. H i;zooialiata Pártot a különbö$ó idoolGciai  Q1- 

k&pzelédory mc:eoaztott:áL, igy az nom volt képea ©g3ta4-  

geo szervezetként a forradcalui c3rvb élére állni, ninoa  

u rnanl:áooaztályf1ak egységes ideológiai elveket valló  

irányitú központja,  a párt ozorvozQtl on óa fegyverte-

len a forradalmi ^!f.c±6trn. 	8z 	"„-nak, hogy maga  

az elaaz m.n1: áao.^ztál,,~ a ..j 3.ágháborll „téri  váleág ki3-  

zopatte aktivabban kezdeményez mint pártja, az Olasz  



Szocialista Párt.  

1919-ben Olaszország belső helyzete vfílst3gos3sa  

vúlt, hatalmas méretüvé fokozódott a tdmegek haroa.  

Iiol Gaps iparágak egészére, hol tdbb iparágra kiter- 

j edó s ztrű j k zajlott le, ~~ sorra alakultak az ilzemi  

munkastandosok, er8adclütt a bizalom a Szocialista Part  

iránt.  70  A sztrdjkok a nyolo ór•áu munkanapért, a man-  

i[ané1Lia9.3ég felszámolásáért folytak, főként a "triari-

~16b~ui't. ~~ A délen kezdűd5tt ft3ldfoglaló mozgalmak  

podia L•.i 3r j odt®k Mzép- és t®zak-Olaszországra is. A  

munkár3mUgmo zdulások raüikalizálóciásnt az 192c:-re, k3.boii-  

takozn, az északi ipaxv-:cl6ü2,6 kiterjedő gyár~.~oglal6 moz-  

gaitask matatták. Vigia, a cdocialisták bel®ő megosztott.  

®úg ú:3vctkQztdbon nem tudtak az aaomóryek élére állni,  

n aoguozc:aldsok nom nőttek át igazi átnlakuldst iio2ü  

politikai dozaorstrációvá. A Szocilis.3fa Párt iiem tudott  

eséloski3rü politikai fellépést kezdcményezni. Az olasz  

munkasrsozgalorslbaa döntő fordulatnak kellett bekuvetgez-  

ni. A spontgn kirobbanó követeléseket, türekvé®eket tu-

datosan megfogalmazó óu aivaak megvalóliitr.isdart egyaé-  

gwon fc,llépú élcsapat létrehozására megérett az idő.  

Ehhez az első  lépdo t a Torinóban 1419. májuu 1-421 meg-  

aleltult "Oruiuc s3üovo" csoport l4trej6tte jelentette.  

Programjuk kdzmppoatjában a proletárdiktatura állt.  

A  Szocialista  Párt  reformista vezetői uyiltan ozabotál-  

tá:: a mugzkáullataloinért folyó harcot, tsvcá'.crisségtk csak  



ea8lmokra horlátoz8dott. A párt vesc3tóaóge alkahuat-  

lanná vált a tUtoe;.ozgaloa vezei;6ukixv Cu  "© vénnyel  

egyben kio :olg.íltatta s uul! ~,*alaav a ezerveekQdó ellen-

forradalom tdosláadxsaL•, amo lyc ;; V220 tavao zán inditot-  

ta2:" 9/ a mxnI:áe- áo paraozta.ic ;,.~vzduldsok felazímo2áAa-  

ra. Jól látta Qrancci: " ...s3Gut:,:i,.xne orvszakosságot  

neta fognak olr.tl;laoztani, hogy szolgai  munkának ve©©ék  

ald az  ipari ©s mcz8gazdaeági proletaridti.iut, arra  foe- 

nak tUrekedni, hogy szétti:rjék a murilcuso©ztdly politikai-

hare/  szervezetét, du  bekebelczzr'-i: a gazda$dF;i Q11ondllás  

o zei°vezete it a búrzooá dZlan dp©cotóbc..*' 1°/  

An  OrczirLe Uuovo coor,ort sl®into a Ss:ociazicta Párt  

egGazének EapAgee dtalakitáoát, uj normdk  szerinti út-  

oQarve::ewát akarta. Ez neu eikeriilt, :,.J:wt am a refor-  

niotál,, ecm a uentri©t & tier fogadtda ul a norintorn  

1920 j u1il.aa 13-án, a II. kongre3ozuson hozott alepokmá-  

nyának,  a »21 4elt4tQlnekn - amely a forradalmi párt te-  

vék®nWgdnok kritériimait °o;lmita öseze - náb.ány td-

telét, tUbbeL között a rofortiiaták tZzáréaás.a vonatko-

zó pontokat. A S::ooialaeta Párt he.marouan frakciókra  

©mmksdt .  

A pARt .'rahoivl:ru ozaladci9a a kthvetko :ák6pp©n t3rtént:  
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Togliatti, Tama 
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- Bordiga baloldali 

kommunistdi 
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cooport Grasidoi 43 

Earabini vo2ot606- 
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A kiválás időpontja: 

/920.novombor 20-29. 

A azakadás ollenóre a frol:ci61:. a Szocialista Párt 1921. 
január 1444n mogtartott kongressousán r4sztvettek, aho/ 

az nn. 21 folt4to1 olfogadásáról volt ozó, 6s ahol nagy 

t3bbo4ggel a mazimalisták győstok, 11/ vag7io azok, akik 

a pártogyselg  további  megtartása mollott a reformisták 

hisdrása ollon foglaltak állást. A kommunistáknak az6rt, 

bogy anon a holyzotben a munháposstály soraiban uj po-

litikai erG jo/onhosoon nog, hogy no logyen akadaya 

a Konintern elvoiro 413:115 ujtipuou munkáspArt megszer- 
/2/ voz4o4nok 	"mort a Ssocialista Párt ockanom volt 

1920. október 

10-11-6n vál-

tak hi. A Prak-

oió nova: Szo-

cialista Non-

eentrdoi6.1921 

októbor 1-től 

13gys4gp3 Szo-

cialista Párt 

a nova .  

Serrati vezet6- 

s4vol váltak ki. 

A kiwi14s idő-

pontjas 1920. 

november 204-21. 



iF;azdn f oyroialmi pat. L,Qgnagyobb o zoroncs ét leno ko,  

hogy non tiilikitott a reZormir.:tá1•.Isal" 13/ - no Icellott  

tenni a düntc, 16p6st;.  

1;l1c3ntmondtjiaob 40 ercici-- 1921. januar 21-afi Livornában  

m6n;;rc3k az a;ttifaeiaztn 	a kou:rat:.:lota coapAoIc év a bal-  

ffiozsalonbali. A Kommu- 	oldali maxinaliat€,I{ maalakti ►ot-  

nia►ta Psrt L3eiiti::djú•- 	tálc ao Class KoMmulditS Ai,í*tot.  

nak alalr•alri.3a. 	Az ®lad n Szociali ite POtban  

bcrlcvva•tkosvtt o ca'yad.E.ía Lzy moat vdgbe, I ,o ;7- ;;E?~°,Y~u-- : ~ 

n3.3ták a Sceoialio tm Part töbluAg6tS1 3cal:adta: 01. 14/  

A a•zaketddc' atán a 1LOmiili3tái.FiFb1', minder: orővo1 az 113,  

hooni.nte 	elveire 6pUla narll:dset*,yoég d:rclelcnc:w kel- 

lett volr,a '~ov(5I.onyLoc3r:i. A 1.oly^Qt kUzbc:u mcrgval tozot  ~ ,  

4 erőviszonyok álltah elő, forradaizi apály I:üvot-  

I:ooct;t bo. A factcta wo€ltoiG ozaao ki;rboa ozorvoztcs  

erőit, moginclliltal: a oquaclr3.c3ta 	kezdet- 

től fogva pro'ie•tcir- 40 parasztellenes olletitos?raeaTsr.i , 

al:cidk. Ez mdginkább azt 1:Uvo•tolte, hogy a kommani^tdL•  

raindant tagyenek meg us orő:: UJe zofJg ~ás dra. Igaz, 01a3 z-  

orszdguan a marxizmus-lon:nl.zma (=Doi  alapján 16toc-  

jütt a proletaridta® forradalmi pártja, de aob forra-

dalmi be•állitott©ág:a s+ur.h•áa a rESgi  pártban rsa:.-adt. 2rob-  

l4mrít jelentett további az, hogy a Komm:n3:ta 2drtbtan  

a^ezot6:i i3ord3ccc 6s ecüportja kezábo h•arUl.t. As t3rdinQ  

Tluovo osoport 6l4n Gramscival., Togliattival 15/ kicobb  

b<SFo]yánaal xiandolkozatt. 16/  Icy a vozo•téc. IiTeüi mi- 



att no OKP t©nnú? lreclnat: 018ő dv3ybon a "kommunizmus  

gyezvokbotepégéban" ozenvorlott. 17/  

Vim no  olasz rnlnkésmo^gnlom ttirtéretábon bel:U-  

v©thezett a rsacy jo?ontcirfgü I.ivorndi fordr.lat, 1C/  

adda.gtaa fordnlat dllt bo tftténelmi hely^et alaku-  

Zőoeiban is. A váZtozdst a forr8zlc?ni orőL visszaszo-

rultba, a faidszta ellentdmadds lelentotte.  

A fasiszta mozgalom an olasz politikai álotbon  

1920  végén kondcatt döntő sneropct játonani s  áo ekkor mdr  

a "...munkás-paraszt tomegoIa forraclalmi t'ozgnlmdval o zati-  

bon... az orn©znl:oo terrorista  meg,torldsok "tj dr€a 14p." 19/  

A. 4aaio zta tip',au ollonforradal on a Cio? itt4 -I.oroday  

últal hivate,lo®an io elismert áo  tdmogwtott nozgalom lett,  

oőt 1921. r.tíjt:st61 a fasiszták mA.r f77 ei?lmn1Intalonnak is  

réo zaRoi.  

Az mlao2 nn'r31•áso^ztdly na.roo?.t o. paciomo ellen mág  

annak hatalozzaiL:tőAa előtt,  ?e one?°re a Ilarookra, a  

aztr,d~jl:okra a rank.áSmozgalom hanyatló snak€sndban ko-

rtat oor, mikor a Kommunista Párt még politikailag áo  

su r<raz®tilog oQn vott képeo a "proleta...~i:ítzi^. Qgéoz €an-  

tifaoiozta 	c~inal; kazcdeanér~ozá©frc áo  venotást~re." 20/ i~~  

Spontdn kezdendrzyerdoekre ser kertilt. P4©grla?vr.:lt a Nép-  

ftoág 1921 tavasza orc3zégezes^to /Arditi del .7r3rolo/ 21/  

és a Munkaszövetség /All©anza del lavoro/. 22/A nápőroá- 

,_f*,i mozgalomnak népi- 6e egyedg,janQge volt, viazont a  



czocialista vezetők paktumot kUtt3tto?t a burzsoázi tIva1,  

Amelyben n Szorialieta ?Art elhat;:.rolta nacelt a 1T4pőr-  

négtő1 . 23/ Ekkor  a Kommunista "'Art  i3  hibás tat°tY ?:ni  

©zQla141.ettel utaaitotta tugrlait a 174pórebgből v816 k°i-  

ló*19ara, holott aNápőrségből kifejlődhetett ve1nn a  

kü1F;nbUző pdxtei' 1Aota erőket 6aozofoo;4 ®2®rvc3oet .'.onnu-  

ri3ta veQet43101.  

Imr a mmra3sdopártok ellQrss4geskgd4n4n©k, nor ,AePaértóoé-  

nek a rnnskáeegyoát,;, az antifas3.azves hare lata I:árAt.  

Az OKP hibdt klvQtett el an a*atifaoio:+ta erők o1e6 nm ~,*obb  

öeezefoeei kisérl.et4n41, nem ®i?rrsrf.tlt a forradalmi erő- 
24/ 

 

kot emotion ®zervozott anntifasi€3zta te~ni~bnr~3 o,~,rc~s~.toni,   

nem ei2serql.t a munkdst{3mQge% elemi t,°,vol;e? 4eelért fol.ycí  

harcban v4f1e t vetni a nem kommunista ozorvQzQtek t!te{alku-.  

víaodnak. A J6pőra6g nem vdlhmtott az  ellenállás 4e a fem.-  

varies 71aro kiinduldoi alapidvA.  

Az ol.ao7, T ' Cirry_l:'liota lPiozgaZom oZőrejf.lt?'í.s3tiba`1 Y:ul.co-  

1*.4rc?Ea ?.ott no Antif€s1:?sta hare  probl : mája, n3pir3ndrQ  

f-allett; 	r,. 7T pc►ro4gge1 szemben olknvetett hibczh  

lektizM®óraak„ z%z a fol..,qmno,t nagyon on!:  elvi, e;Jaloitati  

4o flm*só1,,,**f. kér'•14s +,inutAzí.asa old {í?.litotta no  olasz ko:a-  

mc:ni3t dkat, 25/  

A :domintom III. ko ~  aazuadn neghirSctett er7o4gfro:bV-  

poil1l.km, is  a"ki  a tftogeb k~z6" 2G/ jv.'_az© Gyakoziatt  

alkaluazdaa 43 mQ,f;val6sitAsa, ame21ye1 ahi?mClu. istdk ma- 



JuL° uo11e úllitlakattál: volna a mLanL•€í3ooztúly, a dolgozók,  

a fasl^raascaal e1egedotlQn tömegek többovggt, nóg vára-  

tott nagára.  

A  flquadyistál:, aa fa©in zta o3 zta <;ol: raunkíaa- ós n6p-  

tUmQgek elleni tev6henyvóg6noL l~atewára, valamint a párt-  

azakad•is miatt a Szocialista Pártbaara oalyoa frakciók  

zött harc bontakozott ki. Ez a hare  elvosctctt e76a2on  

addig, hogy a Sorrati-felo raxinalioták eljutottak 1921- 

ben a "21 foltótel" elfosadáa•íroz. Ezt uj  nevük  io jel4i,  

mort a  III. Intornacionálé hivQi n6ven alakitottaal: uj  

frakciót. 	a balratolődelo nLlr lehetőv6 tette, hogy a  

konrunioteik óo a Konintorn elveit Léoőbb elfogadó oerra- 

t  i3  ták a mankA/mmigalon forradalmi o zárnyút eróo it  or có  

negl.azdjók párbeozédilk©t akció-, uajd szervezeti egysó-  

~ necéeremtóoéro.  

A 1Qgoaayo3Fabb politikai vá1oág idojón, 1922.  ok-

tóbor 1-6n 27/ aor l:orillt az ecacn6nyel: hat•őoára arra,  

hogy a Szocialista Pdrtból kizdrgh a ,<oforeistál:at. ` "1  

Ez  viszont a  oorratiottíl:at a p`ártban való narade+ora I4e0-.  

toti. Igaz, külön frahcióban tüIIriciliáek, do ig/ nCgpen  

I:erillt ®or a L•©umaniotűl:kaal való egyeo1I14®re.  

A faoizn"a aataalozaraj at úAt ör>nagábaan a Kommunista  

Pdwt megakaddlyozni nem tudta, még  no volt ©16g felke-  

ezült 6o non  volt akkora  befolyása, hugy a dolgozó t'rime-  

grokot mozcűo  it  aafai do  vezetni tudja, náer6o zt a ve zot éo  
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a parlamenti válaaztáaokon való réozvctolt olvotő,  

a kis oJoport "f'orradalono®inálrá®át" igoulű, az ogyroég-  

frontot politikai oikon eZvotú Ilordiga eooport 1,c:zébon  

volt.  

A I3ordiga-f é'lo psrtvozetéo további h3.bdit dokumentál-

(161: a "Római tézíaolL.°t 29/ A Grar~®oi-Togliatti vQZQttQ  

loniniata cooport harcolt a bordigizmm©, éa a fac3izmuo  

ollon, oil.ra o zá11t a o zocialiot '•. 1  velő ogyristtmükü-  

dé®ért, a baloldali taaximaliotiákkal való ogyooülEaért.  

A I.oaintarn vezotőaégo io nindJnt megtett azért, hogy  

mogvalóouljon a "oorratiata" óo a konrr:nioták kUzole-  

a;so. 30/ LcycoUln•i a baloldali ©zoeialiotá °kal, vagy  

nom, es a kérdéo Latalnuo vitát váltott 1>i. Ez a vita  

a Kouctuni©ta Pártban a ozoktáa I3ordiga-front áttUré®é-  

vol zárult '`i 1923-ban, do ekkorra már a faoizmuo ha-

talomra J  i .tott. Aminkdooaztály ozorvoz©i;i1eg gyonge,  

vikarült al,cióL°é©zoégát mogtUrni.  

1923 dpriliuában keri.ilt oor ac ()Laos  Kommunista  

Párt vozotő©égénok átalal,itdoára. Az uj vozotővég ddn-  

tőora az Ordin© •Tduovo csoportból korUlt ki, küztük Gramooi,  

Togliatti, Torraci8i, GQnnari, Scoocimarro. Néhány bor-  

digiata io maradt nSc a vezetűoógban, do a párt otra-  

tégiai é© tahtikai o11o6pzol(:oeit nootnár az "ordinQ-  

nuovivtdv" határozhatták most  amolynol: noclel©lűon a  

logfontoo ~xbb tépóo a Kotmtliota Párt ozorvozQtl nccorű- 



r3itéae, a ti3flogb©°olyaE niivel6oQ, t3át3r43ct tr kommunis-

ta áa Usszen szocialista erők politikai ai:c:? óogyflégó-  

nek-  I:ialalr;i'cfisa a fasizmus elleni harcra.  

:- ''onn=lota Párt a F.oaintorn elképzeléaénkk megfelelő-

en 32~ no 1924 áprilisi ps,.rlrmenti vslasztelsok előtt Ifá-  

pos volt megvealG©itani a Serrati cozotte szocialistákkal  

való ogyoui:? ó:st, a parlamenti  választásokon pedig 19  

kénviselője 33/  jutott a vúlasztcícsi erőszakosságok  01-  

lvnóre a parlamentbe. An egyosfilés 16pós volt előre a  

6zooialiuta_sul való ogy®óg rwgtcromtóoénak utján, jelen-  

tősen tőv'a3.t a kom,anieták befolyása a mank."soszi;á?,yim,  

a párt tUnog:apeaolatoL•ra tett  szert, ismerttó válil: 6s  

sikerül falllaaználnia a iSatteot ti-aá? ság 34/  jelentette  

erőpróbát. ::. párt Iiolyos taktikával a tUmcgmogmozdulóso-  

I:.at, tUrtot6aekot igy©kozott kombinálni a parlamenti  

I;arcoal 35/, a politikai ozF3vets;ógcXok kerco6sEvel, do  

e polgári- á© mds ant33aeisutái: r,ó,; nom L"iCrtdi: vállalni  

a kommunista óc más  erőkkelvaló azUvets3ég ntjft. Ao  

cllor.zGly parlamenti csoportjai ala'-.itották• nog 2,latteotti  

meayilkolóoa után az Avontinuny Blokkot. Ebbon az auti-r  

faoiszta ozL,votoóot>on r63zt vett a kommunista  párt, a  

szocialista párt C:.^, a pol LTIr i e? lenzé.k io. A blokk  al-

kotmányos uton kereste a politikni kórdé®ek megoldását,  

'ao j?:ott áltál: a parlanontct, a királyhoz akartak fordul- 

ni a par/anent  fob osolo,tr.ísf 6rt. A kommunisták javas.3olták  
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a töffiegrok nozgó:3itását, az általános politikai oztrűjk 
kihirdetést. A blokk  (IPA a javaslatot non foL:adta el. 

A fasisztaellenes irányzatok közt támadt széthuzás a 

kivételes tiJrvényok életbeléptetése után Lonét megnyil-

vánult, akkor a:=ommunis3tákkal a Fasisztaellenes Ttimö- 

rUléa nova s z®rrro zet állt szemben. $z a szervezet nem- 

pc,,:ára l:eWczakadt, és kivált belőle az igazság és Sza-

badság /Giustizia e 'Libdrtá/ csoport. Az Avontinusi 

Blokk nozgalma 	járt aikexrrel, mert nem martek a 

tUmegmozoúc► itás eszközéhez i31u1n3.. 

A fasizmus átvészelte a:riz:i.st és az 1925-26--os törvé-
nyekkel befe;jezto a totáli' állam kiépitését. 3 6/ 

Graosoi 1)25-ben a muak ís®twa6g neggyvzűdése© 'r13.- 

ve::c;nt, aszövets3ég'e ► ok s3zélot3 koréval ©sámoló, az olasz 

sajátosságokat figsrelmmbe vevő stratégiai koncepció nQg- 

val.lvittíz áüálts: igényével let t a kommunista Nat  uj fő-

titkára. Liár a T:iatteotti tigy kapcsán isi arról beszélt, 

hogy a fasiszta  terrorxal 3 zombe he l l ú].litarii a demok-

ratikus erők egységfrontját. 37/  A*mzcalou fő felada- 

tává az ©,grr3ég megteroL3Lését tüz.to ki. Egységen viszont 

nenoeak amunkásaegycQget, hanem az olasz nép egy3éG6t 

értette, 36/  mert  €3 isözvetlan cél  a tömegek mindonnapi 

büvetolés3éért éo a demokratikus s2anadságjocok védeiné- 

ért foiy6 hare volt, ennek rQltctele viszont a munkás-

osztály egysége. i:zérti lett a bomQrwniuta pc.L't napilap-

jának ii(3Vc9 ia L• ünitá 39/  /Hgysóg/. 
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1924 ffájuzáLan tezf;ottaík a. Kommunista Párt III.  

kongreoszusút e1óltéeszYt6 comoi értekezletet, amelyen már  

jel©nt6s erecmér>rq született; a "Római tézisek" megtagadd-  

ea.  Pro/ Döntő változást a párt fejlc""ü6sében 1326 hozott.  

A IIí.. I,sonba:n  tartott kongresa o asou 4~ '/ javarószt azok  

a kérdések keriütek 016, mint 1935-ben a Komintern VII.  
kongresszusán.  
A lyoni kongresszus elméleti táron lezárta a párt törté-

netének br,rdi-p;ista korsuai:át. A  kongresszus téziseiben  

306 volt a "munkás-parau zt u züvQ to épről, az  Wawa demok-

ratikus oolitikai erő antif€ssi®zta összefogásának kérdé- 

séről." 42/  A kongresszus szánotvotctt azzal a változás©al,  

amely az 1919-20-€ss forradalmi ha],;;izct óta végbement.  

Ekkor kapott az olasz utunic€snoZgaiom átfö6ü oienzé3t a  

gazdagági, társadalmi strukturájáról, a szocialista forra-

dalom peropQktiváj ár51. az elemzés Limuta ta azokat a nan-  

koiaoaztályon kiviili oz6ke'c 6a politikai tényezőket, ano-  

lyek cbjoktive érdekeltek a fa:lizm,a3, a kapita3izais one-

ni haroban as 3lriez a harchoz közelednek. Ezen az alapon  

a tézisel, megteremtették a mun'kásooztály antifasiozta  

ilarorti-lal*  taktikai - mert a téziveL• a fasizmu® legyőzését  

taktikaként fogták fel y  alapját. A ©zo$vozett antifasisz-

ta é© tőkeellenes egy©6gfront taQgvaldsitdsát tették köz-  

ponti feladattá. 43/ Foglalkozott a kongrea©za© a szak-  

szorvezot kérdé©c:vel is. Ezzel kapcsolatban azt állapi- 

tották meg, hogy a fasizmus már lehetetlenné totte  a 
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ozcaT°smorvc ► neta?r. normális miilsÜd4c3ft, 44/  on4rt olyan  

Qletnekro kell 4pv?lni az  egységfrontnak, amelyeknek a  

1etrQhozzlorít a r,rinl:áeeég kii7.r.iaY4le oólovbál I_©zden6nyoo  

`-1,. ":TJm szabad egyetlen szervezeti fnwrz.ít oWm f®lhaor;-  

ná],atlanul hagyni. At  kell  szem elót 'J tartani, bogy fő  

oélunkt egyre kiterjedtebb erőknek a moE,,76aiwdoa 4o  
~ szerves eg~4R,g4 való emrbofo ;ésa" - mondta ti~racacci o 4 '®  

A tótitktár 4rden©, hogy a kongresszus foglalkozott a T?a,-  

ras.^taágga:. ic refmatatva arm, bogy  az őaza:si innri nur- 
 

kdsodg utón a (1411 o?r101'47407 acTárpro'Fftariátun€a a log-

forradalmibb. 46/  A TIw. kongroeazuo arra ra ltiávatkozte-  

tpsre jutott, hogy a, munl:ósosztá2.y ►a.ta's. ®Ailalnia kell a-  
et  

mnkqt a r_enzeti feladatokat, amo?yeL a Polgári demokra- 

tikus forradalom nem oldott  meg. Rdmwtatott arra, hogy a  

»eíxtrialc a pro7otariMp?ot do azryvota4_(eseit r•4©zZego® ak-

ciók aorrún tít ke1.1, elvezetni a rrolet,$rfoMradalonhoz. 47/  

A kongro©©zioon a vezetősqg FilléaPor.tját a I:üldUttek nagy  

tUbbso4ge elfogadta. Az Olnoz Kommunista Pártnak icy ci-  

keriilt megszabadulni a bordig#.smu®tó? , a,^ má_n nem j e-  

lontAtt v;.sezahuzá erőt a Yomcn:n2.ta. mozgalomban.  I?3.k~át 

kivetett  el viszont a Icongrossz..c abban a tekintetben,  

hogy $trat4 r̂ iai oálkánt továbbra is a prol©tárdibtata-  

nit 4® nem  a fas izau9 legyőzds4t tii2te ki. Lásr4ozt ho-  

%*ocor foc,lalt állást abban a k4re1€©ben, Logy a legkii-  

^elebbi f®ladatk4nt a r€ozleges fasizmusellenes akciók  
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megvalcíaitds3t talte ki c-lul.  

Bár  a tézisek nem egy az egybon fogalmazták meg  a Komp-

intern  V. kongrezazuoa fíltal  a  a2ociáldanokrdaidról  

adott hibás 4rt6icol6et - roa azociáldonokrsaia... a mun-  

kásnozEalom jobb ©zárny{b6l a burzsoázia bal ©zdrnyává  

-~         	- 48/  ahelyen:6nt a ~ac izm~ © ©zúrayívá alakult  átt  

t6ziaeL• nogfogalnazdsa io Fzelytoleni.11 értékeli a ozocia-  

liet6khoz vala viozon,yt. 10A  ozociáldonoT;,raQi€a, jale-  

&aet társadalmi bázisa a prolotaridtae aorab I:L:zt n60 nagy ,  

ideolcígi€íjst 6e betöltendő politikai funkcicij át tokintvo  

ca bz,:rzoodzia balozárnydnak ®zdnit." 49/  

A I,ongrecaosunt riivid idő maws,  kcivet6 gafliazta  

torTorhtrlla,  a Kommunista Pártot nog?oovtotta v€alamQny-  

nyi Olaezorezd;ban tartózkodó vozot6j6től. j°/ rlinden-  

nol: ollon6ro a  párt az ujonnan Eraraciaorazdgban léte©i-  

tett 	Mizpont vozoi;6s6vQ1 51/  tovább dolgozott.  

Fontoo állonda a párt t Vrt6nEt6bon a Kölni  korag-  

Yea0zi10, 2/ahol  a párt vezet6a6go kidolgorta as  uj,  

as  adott tUrt6nalni I.olyzotnok negfololő politikai ol-  

l 6nzel-oct. Lyonban a cstrat6giai a-it a  prolet árdikta-  

tura jelentotto, a IT.  kongrovazuo io onollott foglalt  

áll•ást. ^ovdbbra io kiállnak araellett, hogy a prolo-

taridtuo a nunl:áehataloncrt, a ozoas.aliota tdroadalon-  

-rt I:€Izd, do as  adott türt6nolmi helyzetben nem tiizhQti  

kii4vo -clenidl napirendre a i)ro?  otárdiktaturdt. A párt  6o  
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a rssnkcísoeztály közvetlen f©ladataként a fasizmus noo-  

döntósót jQ1ö1tdI: nog. Ennok órdokóben a kommunista párt  

®zf.alagoonol: tartja az alulról történő ö3©zefogóst nindeaa  

olyan párttal, azorvozettQl, vagy politikai e®oportosu-  

1°.í®©al, tamely  I:c5oz harcolni a fasizmus  alien, a donokrá-  

ciáórt. :con  a kongree®zueon a Ivót mua3lvr.sp°.írt oczo©itésé-  

vQl kapcsolatban arra a következteté©rQ jutottak, Iaogsr  

ez az ut og,volvre móg nem  járható, mert a proletárdikta-  

tura, as  o,I.hoz vezotő ut kárd©odben alapvető idoolsíglai  

I;álrabségQl:, vaEZnnl:. Abban ogyotértenek, hom,  a közvetlen  

harci foladatra, a fasiznuo olloni harcra noc kell toron-  

toni a  nran?:(IJo®ztály Üaozofoc;.íaát, a  nzankáeoeztály egsroóg-  

frontját,  tort  oz az olcő 14peo a  ®zóleoobb öoozoyogáa  

mo,;terentó©óbQn. 53/  

II. AIzc ~. :íe AzI?o/1  ra  ral inlvr~oe zt .~ ,• ^ ~ ~. rra® 	h 'bor°a  

ellen . €ant~.fnoiazt~  npnfrontórt.  ~ 	 ~~•.\Yi  

Az 1934-era r1lveiGoryeon4ng 1933. január 20-4n oI.~►an orezágban  

olómónyei, orednÉn<Vr?i 	jutott kaat®,l eanxa a fasizmus, ahol  
a munl:donozg€aaoII a 1ocorőeebTo volt ogéez Burópában. A  

nónotora zági fordulat  nyilvánvFalúvLí totte, hog, nem (leak  

a ra6not, do ac ogóaz nQnsetközi munI:doraozgalom gror!,7;o-  

oóce negoazt©ttoígában van. A kommunista  nouoalom a Q€aeizo  

m;as l:,ata3.omrajut4p4ban a?mak  bizonyit(auít látta, hogy az 

cu ztá1yE11entótek a vőkig kióle ződtan, rövidéloti;i 1Qra  z  
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a 1101110auca hatalma, tulaj doral:éppon aproletárforradwlom  

‘3l6eutióOrűl van szú. Sajuou tvrténoimi tényok bizonyi-  

tulitál:, :iugy oleieto ;t, ©llaa<^ott volt ez a követkoz-  

tet4J. Lag voltak győződve ars.961 is, bogy :Iitler Iiata-  

lomztjutáoa u azooiáldonok°éioia peíl,ysfut+íwának végét is  

j olcanti.  

b németoruzági oo®aégyek hcatáudra 1J33. február  

19-én a Szocialista Wank{einternauioud'ié - továbbiak-

ball 	follaiváec3al fordult a Kominternhez. Folhivá-  

Jában  fulvutotto a mankánegysdg gondolatát. A felh ivdera  

a Komintern Végrc3hajté Bizottsága 1933. nZroius 5-4n j4  

iiz©LZottol fordult a világ munkásaihoz. Korábbi, az earség- 

front  a2QiUlrti► l v€a16 létrehozását tilt álláspontját ueg+- 

váZtoctatva n,`~ arra is lehetőséget lát, hogy az egység-  

frontot a pdrtok utján i® uogvalő®ithratják a kommunista  

pűrto,:. A  Zonirator.l az  37111 folhivását manővernek fogta  

fo1, port  ki#011Anté©e rzinden előzményt nélkülözött, ezért  

arra a L°itótolro, hogy  az SZV/ kész tárgyalni  a fasizmus  

allori harordl. a Komintos^n nem is válaszolt. An SZMI  

f  ollaivdsa tén*lor;eoen manővernek bizo _rnrult.  

Y.odvozc~Qn fogadtn az Mann Korrsinista Part a Kom-  

intern egysép;felhiváe$t. Ezért üzenetet ktildött a maxi-

malista azoQialioták.hoz, és a republikánusokhoz. 55/ Köz-

tük a tárgyalások megkezdődtek, de h.anarosan meg is sza-

kadtak, mert a szocialisták arra hivat?.ozta?:, hogy enig  

nines konkrét megegyezés a Komintern és az SZMI között,  
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a tárgyalások n©n folytathatók. 56/  

As 1933 tavassán kiadott ogys4gfolhivások nog 

bostak oredo6nyt. As SZEI podia,  1933 augusztusában ki-

jolontette t  bogy a kommunisták ogységtörekvdso csupán 

taktikai manGvor. A Komintorn 6s1 a Kommunista Párt is 

1933 Gosclre ac egyokpolitika 4rto1nes4s4ben a  korábbi  

szektás utra t6rt viossa. q7/ 

Hossájeirult as olőrel6p6shoz a Komintern XIII. 

pl6numa, ahol afasissta diktatura osztálytartalmát 

ugy fogalmasták már nog, ahogyan as a VII. koncrosz-

ozuson elhangzott. Viozont a pl6num a fasizmust ugy 

órtéleito, mint annak bisonyit6kát, Logy a kapitaliz-

nNO CYonCO, forradalmi helysot van, hamarosan sor ko-

rülbct a prolotárforradalourn. Dct as álláspontot Mr). 

visolte as Olasz Komounioto Párt vosetős6go is. Ujból 

nacy akaddly kortilt as emrságmoscalom dó. 

A 30-a Oink olejclre Nonni voset6s6vol hialakult 

ocy Oar= csoport a Szooialista Pártban is, amely haj-

land6 volt a kommuniatákkal oeytittmtikUdni, majd hana-

rosan 	as OSZP as SZEI-n beltil as ocys6gfrontot 

kereső balosárny hancadójává vált. Az OSZP ordsen bal. 

ratolódott, do est a VIMMunista It ujabb manőverlaSnt 

focta fe/. A hót munháspáxt lao©u kUce1ed6s6nek as 01- 

°6 erodu6nye, ho gy az anstordami háboruollenos kong-

reossuson /1932 augusstus/ megalakult as Imperialista 
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Mom Elleni Hero Manz Eizotteí.6a, anelyben a kmina-  

ray.otaI:, ozociClintó.% 63 ktiztetraa.0dGia,k a°aaismua ide-

lo alatt előontt. hatdro2t8..0 rsacuLat kiiziia háboruel-  

1CnCo 	Q zorVOz636ro.  

/934. ° •.rciuedban a Kommunista nryrt val anannyi  

ozcrvozeténe alapvotő °oladatává teszik as €antiga--  

oio^ta hdboruollanea h,a..rora való nozgóostdpt. Ebbon a  

haroban minden Izdboraollonc.o és Qcoi2muse11 Qn®o o11,6'  

r4onv6tol6ro 3zdmitottal., do *'ban a m_anktí.00,lynf ,Sront  

ol,y~ 

 

6rtclnQz6ao alapjran, hoar ©z a ni1a.4.ldepd...rtok blokk-

ja. TovLíbbm in a KI o^c;I.tdn dlld4ponti Mt vall j d?c, act,  

hogy a ozocic,listd?n "anooidlfac3ioztgk", orly®4gtrr7tot  

caak"a1:a1rG1M lehet 16trohozn3. A plat on4pzel4ce  

ozerint cc aharc "a cosporwtiv d11^m, a 2asizmam, a  

hdbor:.a ell on, a prolEtdrforr€dalora6rt, a»rolet$rdik•-  

taturd6rt folyik." 58/  V41tozatlan tohdt a 3tratégia;  

nama c7aro7.otr_írSorradal.on, a ta?ztika podia a Mboru-  

o? 1meo anti$ao y o zta hare.  A  0.oknmentum azt  in jól t'.1k-  

rbni, hogy a szocialista v6lorct7nye  szerint  a Konnz.:nia-  

ta Párt aaocial.i©taka1 kapcsolatos dlldspontja nc~; oo-  

kat vdltonott. "Fr°3itoni %oil Imrcllnkat a "3zocid?.fa-  

cizzta" ;zocidldcnokrLícia alien nz4rt, bogy  elvonjuk  

tőlc a bo4olydüo, alatt =311 G  tUmogchet." 59/ A kazvetlen  

fQlacla,tokat a pd`t jól jel€Slto mpg: a pdrtnak ki kell  

:a::őloaitcrii kapcsolatait a niz:ikd5ok, a parasztok, a k1.3-  
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polgárság Ss  minden rrunIsandlküli f o  1G , j o  1  Qaz kell len-  

ni minden tftegpzarvezetüon, ki koll b szl ,  lni a fa-

siszta oxorvezetakbon adódó legá";lu €:a illoödlis 3eF:o-  

t3aégc3kot. Foikivj db a figyolrae z:1gyaalakkor arra is,  

hogy a.ondbiv;,il fontos a paraazta$g kUrében végzendő  

munka, du  szoavocsu.°~.re nam gondoltak. "F'c3ldet a pa-  

rus2toknak". 	J.©gyen a jalszd vidéken; hangzik a  

párt ut-uui;al;::is€a. Igaz, ól a bi•.zfalmatlanLije; uc:3- u JOoci■  

allsvcal szQZa%o:i, do nagy o:..edcány ;co 	2o, aioar  

d:,atőeau csuk a vezetőséggel szemben. A Kdmmuni:ata Párt  

azért tdzi ki suaga uzakira uz .6 a fulraüa$ot, bogy "min-

dent  meg  hell  tenni azért, hogy akcióegység létre  j U j  j  nn  

a urar.kasoág kü?.iitt 60/.4. mart a proletáregység az egyet-  

len at, am®1yen a fasizmus 1Qgyúoh6tő." 61/ 1934 feb-  

ruárbau dies vita robbant Li a Szocialista  párt és a  

Civatxa3a e Liüortá (=por-t LUzütt. A GL elhatdrosta,  

hogy i3ná110 moazgalor.kóazt, 'Ant  uj aa•tl2asisztca pa.‚ t lép  

ici. Ezt az ©úZt̀' elutac3itot ta. Az Olasz 1)zoo. Párt és  

a GL elszakadt, az Olasz Szoc. Pd:.°t ho • +3tz31itotta  

l6ságiit. 62/  

A kapcsolatok javulását jelezto és  as antifasiszta  
mulkác+©gységf -roaut 14trej6ttóhoz a djni;d lüxést az 1934  

jul.iad v4géu v4gbeuoiut fordulat adta. Lbbon a fratacia-  

o2's zíg"J. változásoknak nagy t3 zurcpU volt.  

A Kommunista iart 1934. jtaliti:u 15-4u ±vii1ivkSu;aai iorclalt  
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ra Szocialista Pártllozt "áéeg akarjuk valós3tani a pro-  

lotárc3Gys6bot, minden lehetőt uriteaziiaIc, bogy  lótro-  

jAS-In a Som.  Párttal köz'tXi oalidav'ds, az a azánrlókark,  

bogy az akc3.óegys6a faadmentunlit keras©'ú ~.k." "A francia-  

orozág3. póZda bizoryitja as  egysógfront politik® ;j31en-  

tósógdt. A faoicono... g,qőzAltba magaT.adálJuzhat6 a n zn-  

kdoosztály egyu6g+oa fellépéoiva ." 63/  A selhivfsban  

már jelzik w:: -,: is, hogy amennyiben sor kerül az egyrez-  

móny Joatöt494re, a pú.i^t az esysimr~~,r ór*v4gyesdóg -1 ide-  

jóre beszünteti a Szocialista Pdrt o11oni tdmalást, ós  

"mo~,"eróbiti a belső ©z.ektítteág eZ14n.. isu°cot." 64/  

A Szocialista Párt a lelhivásra kedvezően reagált. 1334  

Julius  23-an a "iTuovo Avanti"-ban a korlbbi állissspont-  

játűl eltő=őon tár az al.ci6©gyek, az o ~,~sógfxont 14t-

rehotásdnak szti?:sclgosskóról nvóltak. : ~nnol: előzm«nye  

volt, hogy a Szocialista P`,t 1934. Julius 14-16-án Pa-  

rizsbo,n 17enni javaslatút fogadta cl, azt hogy a Párt  

kt5©z az egységfront létreho^daára a kommunistákkal. 65/ 
 

Xi volt az oka, hor,,,,y mindkét part 1934 nyarára eb-

bon a lóxLycGe© I.érddsben azonos álláspontra helyezke-

dett? SzerQpot játszott  ebben emrászt negativ, r..ds--  

rdezt pozitiv tapasztalat. A fasizuns H.atc,lormajuteloa  

rímetorozúgban cn munks_íomnzgalo:3 voresCg4t 3ole°ate tte, 6o  

minden haladó erő szdmAra vo3zólyt jelentett, mert :.Tó- 

motország a viZkhdboru ttizV oa •o lett, a btrosoízia  
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pedig tab országban is a tasismuuban látta ment4svd-

rdt, osztáiguralma fenntartdadnall, auunk4smozgaiou 

fékentartásdna:: 60 felszduoldudua4 tlezközét. A nemzet-

közi kommunista mozgalom ao uj helynci,aok Llugfelelően 

dolgorta ki 1945-re otrat6glai és takvigui olképzulemét, 

amelynök mál; o[s.you clapaleueit a KomintenlIII. 4u IV. 

kongresszupa lu határonatában uondott ki. A legfonto-

sabb tapasmcalatohat a 3u-ao évek elejének munktiomoz-

galmi tapasztditta ozoigáltattlik. TaIndidell goolgált 
an, hogy a Exinialsosztály raeL,Posztottidels Náiktoruzágban 

fasiomus hatalomrajutását oogitotta 016 1933-ra, sőt 

szörtofoszlott a n6motorszdgi 1,41kla alapjdn io J3001.•. 

áldemokrácidig an a reményu, hogy a komraunisvdi: befo-

ly4sánal: ktdrdsával utját lehot állai a inui7rmAnnak. 

Ábránd  maradt az is , hogy a fair's hatalomrejutása 

esot6n meger6uithetik beXolyásukat a svalcuzervezetek. 

boL, mogürizhotik legdiis mlikZ;déai te:rtilotilkat. :aide 

tanulsoig volt a szociAldemokriloitina4 cie a kommuuistdk 

anon várakozása uam igazol6dott bou, hocy fop/emus har-

talwrajutásdt hnnerosan követni logja a győstes szoci-

alista forradalom. MOOM16, nogativ tapaurtalatokat use-
ros -GuLt Woiloi is a munkásp4rzol:, okulhattait az ausntriai 

példdn is. 

A francia munk4upártok Usszoiogdoa viszont, az ösz-

szoiogda eredménye ktivotendő példaként, knit: 
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levon iára alkaln&g tényk€nt ©zolgált. A francia  mushimpArtok 

1934 Irnr-Imflt,nr. e4 zefoctak - irrisca formában e^t 1934. ju-

lius 7-4r. :rVrrzitettók - 66/ fssie'taa "tüzkerosztesek" aaoz-

galmdval szemben. üaaonl6 pozitiv példa volt a Spenyol Kom-

munista Pért tevékenysége 1934. oktéberében. 67/ 

As esenhnyek ilyet_ alakulása következtében a szooiáldenok-

rata pdrto7' mlinkdottimegei hatá]'ovottan balra tartanak, eft 

s Setecin ista Munkdainternaoioncí3 é i© kénytelen volt ennek 

következtében feladni eddigi egységfrontot tiltó álláspont-

ját. IMindez nendhatot hatás nélkül ben az Olasz Szooi-

alista Pártra, sem a Kommunista Pártra. 

Változott a Komintern és az Olasz Kommunista Pírt állás-

pontja in a szoei& isi Ik meg.télésévol kanosolatbaa. A szoci-

alisták na evonősében lassan eimrradt a "azociálfaeiezta" 

elnevozés. A nemzetközi tanasztalatoket, az  olaszországi holy-

zotet alapa1 véve racionális lépés volt a két várt közeledé-

©e, majd aka± 6e (ye  zményiik aláírj is a. Am Olasz Kommunista Párt 

á© az olasz Szocialista Párt elvi ne,R;ergozést és tényleges 

akci ^, ft;et kötött 1934 a,i uszt°us 17-én. 63/ ,Az akcióegy-

ség annak röWzitésével jött  létre, hopy a két várt között csak 

olym elvi ol.lentétek varnak, amelyek lehetővé teszik az e r  yUt-
te3 harcot a fasizmus, a háboru ellen, de a két párt szerveze-

ti egységének megteremtését ! ár nem  teszik lehetővé. Milyen 

konkrét célokért kötik az egyezményt? 69/ 

TJómetrrezá ; ai'aztriai intervenciója, a  háborus fenye- 
Lpths, a fasiszta provokációs politika ellen. 

- A politikai foglyok kiez€abaditásáért,Thelmann, Seitz, 

40 a fasizmus más áldozatainak kiszabaditá©áért. 
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- A vInk4sok 43.etfQltótei3inok vódeLmóórt, javs.- 

t .s'E3áért . 

- A korpora¢iv rendszer ellen, a szakszervezeti 

©zabadaágórt s  3zervezkedóssi jogokóst, 3ztr•ájk-, 

szól3s-, választási szabadságért, an 7:,s3ze3 3.'.A- 

?iadsaágj ogokért. 
és 

b./ - A kpt párt koordinálja egyii.tt szervezi akoitit. 

c.j A I;ót párt bizto©itja /fnkónt Franciaországban/ 

az omigránook vádol.nót ós 3zc;rvcz4o4t. 

d./ A kót next felhasználja befolyását azért, hogy az 

al;cióegsroóg nemzetközi móratekben in megvalósul-

jon. 

©./ Megőrzik doktrinális, funkeionálio aatonómiFíju- 

kat= mindkát párt folytatja 	propagandá- 

ját, feltárják az  akcióegység órvónyesülésót gát-

ló t6nyezóLet agymás előtt uQr, bogy az a már rrig- 

zitatt ogsrdttmükUdést no  zavarja. 

i./ A pártok tartózkodnak egymás diszciplináris óa 

szervezeti ólotóbe való beavatkozát;3tő1. 

g./ A pártokat kiildt7ttok kötik Waco, akiket lArae- 

lyik ptírt ösozohivhat a rendesendő nrobló páia nog-

oldására. 

Az o€yezmón,yhez eiindkét párt csatolta a maga nyilatko- 

satút is. A azocialisták kijelentették, hogy az egyfltt- 
mixl:ödónt az toazi 1Qhot6v6, hogy a kommunista párt saza- 
kitott a "ozociálfasizen.v toóriával, hasonlóan a fran- 
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cia kommunistákhoz, sizakitott az egységfront --taktiká-  

vv.l mint manőverrel, de a kapcsolatokra 3 s:itCrtelmü-  

edg j®/lemzó mindaddig, nig azt a Komintern kongreez-  

amusa fel r.am 3 a;holja." :Tyilatkoza.tában ezt erósi-  

tctto nag a YontrAmiÜta Párt i3,  ugyanakkor mogeml:itot-  

tc azt i€, hogy a Szocialista  Párt korábban a burzeoá-  

ziável vale) együttmtkvciéat vnesztotta. =vi,^(91éte a Fom-  

mmniztR Párt a legfontwabb tax-Metre, Olaszországra is  

a prol3ttire;ység kiterjaszté ;► ét, "hogy az győzelmes v€a-  

loisdc legyen a háboruval, a fa~3rmussal szemben". $0/  

Az akcibogységrQgyozmvn.*ityeZ an o3,ag^ munkáspártok  

a szakadás cta olő®zi3r teremtették mag a két párt egyt.itt-  

Sül:Üdéeét,  mat=  hozzúj€rulva aldhoz, hogy a nemzet-

közi kommunista mozgalom 1935-re a fr.Faiimmr körülményei  

között I.Wetcsiiciő hare stratégiáját, az antifasiszta egy-  

oégfromt é© népfront politikájának alapelveit kidolgoz.  

za. Qyakoriatával maga is tapasztalatszevzéare adott le-  

hetnségot. Ugyanakkor kiindulópont i.a volt  aL5 i;tzütt-  

ptükUdé© következő e zaIas z•ához.  

A két munkáspárt az akcióegységben rögzitett al-  

velvnol; negfol.elően oLwiitt dolgozott tovább a felada-

tok gyakorlati rogvalv®itáAáért, ennek  megfelelően je-

lölték mog a feladatokat, a konkrét célokat, apaikor  

Olaszország Etiópia elleni háboruja miatt tiltakoztak.  

IgSr tehát a két pá..~ akcióegységével 73esze_Kapc®olólott  

a fasizmus-6S moat konkrétau aháboraellenera hare. Fel- 
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laiváookat, rUpoédulakat torjeoztette°z. leleplozték, el-  

itéltéh• a faaizmuo hóditó oéljait. Ezekbon afQ1laivasok-  

ban mar arról volt ozü, hogy a munL•ítreegyoégre alapozva  

ozé1Q© népfrontot hell 16trQhozni "a hdboru e11on, a  

fasizmus ellen, a Ibenyérért do azabadolíe4rt." ?1/  A  

népfrontpooblematil:a folvot6o6ben ®zorepot jútnzottal:  

a francia náp!'ront-tUrekvü®el: io, do az is, hogy amüna-  

k€tepíartokon kivülcíllü antifaciozta erő:Lel Jo hQrQOni  

kellett a kapcsolatot, a fő feladat, a h$bor°ü elleni  

harcra. Ezért a fell_ivúooal uée azokhoz a megtévedtekhez  

to fordultak, akik  fekete  inept  hoztak, mert a fraoizrau3  

forradalmi dlraa.°ca tévcoztotte meg Őket. Ez a francia 
 

pc:lda aematizáldoa, tulzott optimizmus volt a n6pfront-  

ba bevonható erők oz4l0006g6ro vonatkozóan. lblhivds-  

aal fordulta:: a L€atonái:hoz, t©n~,~r6nzol:Iaoz, mindazok- 

hoc, a`_517. megc3l4gelt61: mar a f8oizoao uralmát. A naog-  

tévedteknek azt irtúl:a "Titeket nom eyi.ilbliink, do fekete  

ingetelet icon, nest a4 ncpUnk olta<yomóin€ak jolképo. re  
legyotok a n6p elnyouanal, t°áuoga,tói, kiE.3zolgdlüi" -  

hangzik a fQlhivao.EzekbQn a ?olI,ivac+okban n6g agyér-  

tQlmtlen az van, hogy  a kiutat a LP►rityrosan  bQL°Uvotuező  

o socialiota forradalomban lcít  j zík. "A ntenol:ül6o at ja ,  az  

ecyetlen ut a ozoE3.:aliota, prolQtarfors°adalot3." 73/  

Változas o kCrd6oben mnj d conk a Komit3torn VII. kong-  

rooazuna utr:an loos, ah©l a foladatok 4u célok a nemzet- 
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I,üoi tapasztalatok  eredményét is  lemzürve pontosan 

t ia zt ázGdnal.. 

1935 oioj én a Ki3zponti I3izotteáL;b3 uj tagok kerilitek. 

Togliatti uunl;djút Grieco  éo Longo vette 	As uj tagok 

b©voraáva /Laczoini, ITogarvillo, Amoretti, ITovella, Pel- 

logrini/ 3a©zeftig;6®ben volt azzal, hogy a párt figyel- 

r,aQ ogyre erőteljesebben a hazai  viszonyok felé fordult. 74/ 

A Komintern VII. konGresszasa  előtt  mindkét párt 

üflsŰegezto as  ecyozzaérLy aláirása óta eltelt idő  tapasz-

talatait. A Szocialista Párt Pvtanáiosa act  d`ilapitott€s 

meg,  hogy arednc;n,yoo volt az egységpolitika, sőt as szi-

lárd politikai  szüvetséggé fejlődött. Ugyanezt állapi-

totta nog  a Kommunista Part Politikai Irodája is. I:ije- 

lontotte mindkét pár't azt,  Logy a fasizmna, a híabozruel- 

lenos harc feltétele az,  hogy as  akciGegya6g ne oaal: egy 

orvságban j ö j j ön lam ,  Lamm  Yaemz®tküzi szinten  is a 

nunkaapartok kÜzött. 75  

Az akciúegysáa-politika az olasz munkSAmozgalcnban 

az egyezményben Yoalali;akon rallw tullépett, valódi puli- 

tikai s züvuts őagé vált, de jelezte  azt is, hogy a I:om,- 

sunista Part pvlitii4ájában stratégiai fordulat  zajlik. 

A Komaaunivta Internacionálé VII. kongresszusának 

munkájában az Olasz Kommunista Part kü].c2ut b©i is részt-
vettek /RuggiQro Grieco, Giuseppe Doz2a, P a..miro I'o;;- 

:Liatti/, hozz€iszőZr_isaatkkal elűsegitették a  Tc.o•  p  -e©zue 
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munkája. Dozza a kommunista párt 1920-ao éve:: elején  

végzott r,pitlkáj  át vizsgálva rámutatott, hogy Olw zor-  

© zd.üban w fasizmus non minden ollonaldu né? ?,.j1 j ..Itott  

hatalomra, mint  azt  sokan ::an~,~oztatt:1'.•, so'__an harcolta?:  
ellQno. 'Mom volt elég akkor a li6ai aa©ág, amikor a pírt  

politikai irányvonala is elhibéizott volt. ElazigQtelőd-  

tiinl: a tUaogoktől, non dolgoztunk a fooi3zta tUmegszor-  

vezet3kbon. 2zt a hibdt o3ak egy éve uiker,ilt :.oL•ti zde-  

ntinh." 76/  

Be3a&molót tartott a Komintern elnükaógének c;gy-iPc ta"-  

ja ;  Togliatti i3. 3osz6dében ©gyértelrrilan;plülto mog  

minden Ialmtd(í mozgalom, a taQptürlegek 1©gf8bb ell=l440=  

oz a fasizmus . 77/ 3o3z6den©k küz6ppont  j  aan az  ~t* 
hogy a fe3i3zta é3 imperialista hatalmak uj viláighAbew  

rat kéi:zi`i,e.ioL° c:3.ű. A logfontosabb teendőt ezért a fa-  

si3ztauilcaos, haladé esők  ti3mUrité©6ben 1Atta a2 egyes  
országokon bol.;.il és nenzotküzi szinten is.  "3zer,/ezzfilt  
mug  raindazoi. ogys 6gfrrsnt  j át, akik meg akad dk vét? cni. a  
bdl:ét" 78/  -  oz ú leglo»toeabb feladat, mort az  antifa-

siszta er$l:: eaozofogduával a Náboru kiti3r6co, c ~~:; ~,z- 

I:ntaloarajutí.aa moge..k.eúl,gosthat6, a béke  megvédhető.  
"Azért kell védeni a békét, Ho-,;y bl.ztooitani tudjuk  c 
forradalom gf8eela6hez szükságes clőfelt4telel.et." 79/  

A Komintern VII. kongres  z- 	A Komintern tl  j stratégia{ 63  

ona©{izI: l:aisa,. /A "I:ib6ki-- taLtilte olképze?cooit a l:ommu-  
téo" jQl©zn körüli vita/ 	niflta pórt tagságának nagy ra- 
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aza, do az ez>igrdoiűa azoc ryaliot$k zöme ia ©lfogadtu.  

Az agyd46í'1)otat, a u6p2ront megt©remté©4a nulkálkodnak  

már 1934 — az egyazadgy megköté®e cita, do a iaápfron.t—  

utoorvezé® rendlcíviil vontatottan 	Ennek okai  kci— 

zül udgetalithetó, hogy a icomauidtm páston belül is  

vannak olyanok, akik idegenkednek a azc;oicaliat€üikral éa  

máa, polgdri antifaaiezta erőkkel va1G o1;yyittmtiköd6e—  

tsl. (-3°  

1935. oktdber 3—án 	i€aoiuzta eenpnfcwi  

Miendultak atépia földjén. A két nankáapárt cibi;or  

kci2aő'I akoiükaic wvorvezott a háboru e'lZesn. A kommanis—  

tak nagy r4dze ugytu1 aob ✓an biz,ik, r3ogy .Jz a  bíbor  

ugyiv Lamar  Wuzeomlitc, az pedig az oludz xeaiarrae bu—  

káaát vonjra maga után, uorti a tömeak iuIlázadna.:, nem  

Pog~ák cilviaalni a hAlwrua nyotiwrí;, aor kerül a forra—  

clalorara. Szám3tdduk nem vat  be:  van olkoaweodéu, old—  

gedotlo uadg a llábora alatt, de naLvtiérvti ®zerrrezet  c e1—  

lenálláracra nem került 	igaz, van  p1'o 1;E3í3 6tí1d:7 u L:.u--  

bor és a Pacalzmae alien, a i:ümeg zugoiddáest jdizik  

az or®zág nagyobb v-á:ti~w€a].ban megjelenő 6L,1 ott kóezü3.t  

riipoddultík, auelyei:uun u "nyomuJoiLi4;, u ZaJizma, a hd—  

boru alleni tiltakoz€:udra es6litomak 2ei.°' `'1®  Valöjúban  

utcai tiimeguegmozcl;al€adol:, tiltakozások num zajlottak 1e.  

Az antiiediszta ers:i.grdoiű ears  éle®ebbers d® hatá-

rozottabban ruagált Ma:, ►oliai há'uorujára. A GYddtizin  
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o Libettá cooport 1935. október 4-ón felLivásoal for-

dult lapjában as °lass nóphoz: ..."itt as ideje, hogy 

hangot adjunh ológodotlonsógUnknek, hogy felemeljük sza-

vunhat afasizmus ellen, hogy felemeljük as olasz for-

radalam vro zdoclaját". 82/  Llógis, egyelőre a gielis-

ták non csatlakortak a kommunista pdrt ós a szocialista 

part folhivásához, amelyben a kót pdrt a hdboru elleni 

tiltakozó kongressonoon v1ó r6osvótelre szólitott fol 

minden amigrdcióban levő °lass% pártállásra való to-

kintot 

Az ujabb háboruellenoo ti/takozó konferencidt 1935 

október 12-13-án tartották DrUsszelben. 83/ A Szocialis-

ta Pártot kópvisele Nonni a helysotot órtókelő előaddsd-

ban - hasonlóan a gielistdk  korábbi  diláspontjához ar-

ra a mogállapitásrs jutott, hogy Olacoországban forra-

dalmi helysot van, lehetősóg van radikálio átalakulás-

ra. "Lo g %oil kioórelni akkor is, ha győzünk, akkor is, 

ha a hatalom továbbra is a fasiszták kozón parade 84/  

LIEgánal: a kongrossznonak is ez volt avógkUvetkostotóso. 

VEllőjLiban volt o forradalmi helyzot Olaozországban, 

holytálló volt o Ionni mogalapitdaa? Igas, nagy Etc dh. 

insóg, a nlnkanakillisóg, a fasiszta rends= rendkivill 

kótoo kimenotolii kalandba bocodtkosott, de a tUmegek 

u4c non aktivak! Van tiltakozás a háboru ellen, a fa-

sizmus ellen, de utcai megmooduldsra, nagyobbmóretti 
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sztrájk: 3zorvozós6ro nom 	sor, a 2ASiszta rend-  

azQr nób manipulálni tudta ati3magokei;, erűszaicua uton,  

fegyvcarrol is gátat tudott vetni a nogmozcluldsor:nak, a  

ozcrvQZLed6uckcnob. 35/  További g,roblámát jelontott az,  

ho67 az országon beltili kisebb a8ti2asisLta csoportok  

egymástól e?u::igatolve t®vókezyLodneL, ,cőt tavókenyoébük  

még nc3m is bontakozott I3 igazfan /nitacs hazai irár,yitö-  

L•Uzpont, amely L•özvotlonül azorvczáó a munkát/.  

Elfogadott a kongresszus cgy, ü2auz Akcióbizottság  

ielállitáuára vonatkozó határozatot /Bomitato d' Aziona/.  

Ennok feladata 'yct;; a Láboruollanos harc koordinálása  

a flrasciaorczdt;i omigrát:sok óo a kisebb olaszországi an-  

tifa,3.uzta csopG:,tok L°czUtt. A kor>1.-~^eso:,~ álláspontja  

~ az-L, hogy forradalmi hcalyzet vau Olaszországian - n.^,,gy-  

ró®zt arra alaporta, Logy biZtak! _l a N6p®zSvetség Tend-  

cod.-lak hathatós intózke46oeib©:a- ami viszont elmaradt. 86/  

'Jam  jól mórtők fel továbbá az  olaszországi tidmebok tisz-

tánlátását, aktivitáoát, I.elyzetértékaléaiúket aen.  

Egyre su],yoaa`ebá vált kuzben a nei:izetki3zi  helyzet  is.  

A német fasiszták negszalltál. a Rajna-•,ridól;ct. Bunch t:a-  

t•áudra a kc;t olasz grunkáopárt fel ~F~3.vűsc;al fordult w Szo-

cialista Elini:lá.:intornaoionáló ós a rLo•.aintorio vozct63605-  

hon. Felhiváa°1Isgan L•€rt61: a Mt nors nct?.bzi szerveset o-  

grüttaiikUdósót de akcióegységét a fasiumuL; elleni  hare-

ra, "u©rt ha győz a fas iomus más ore nút;ban is, as c l€u3 z  
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fawizmua i.c; gyvztea©n fejezi be a h4borut, szdtverik  

a munidomozga,lmat az egéu z vilr'6on." - mondta Ttennat. 67/  

A kki't usmzetkUzi u zervezut aUzUtt nom j5tt lé :re egye-  

MA+ eGyiittmúkU34s, az olaaz faaisztd ►c is gyóztQ:sen  

f©jecték be a Lbíborwt. F.og3lan roaGálr3ak erre tz n•..nk,fs-  

pártok Ola3ror®zdzban? A Zcmi:.t©rn FII. koneusa istvia.'t  

hat$rti .atát iamAliit a szvvets43ps kérd4aben...  "Kc~zün- 

ket nyujtjuk a faaiczta munkilitEe -tv6relael, mart egyLitt  

akarunk harcolni a... Legydr6rt, a ~Z'_é€rt. Li i9 erős,  

szabad Olaszorazkot altaru.-'~k, mint bLInol,y mAe pcliti-  

':;,a1. megEyúződáaü és valldiu olasz." 33/  rri lehat .1éE.,  

oka oE3nEti: Lhi.jel©ntiOMO3t? Póldaképíil áll olBttili: w  

tMaiNia 2140011tpolitika sikere is. Ki is jelentik  . :. 

aim  iommtmistál:s... "egyreéaruntot hell 16trahozsa:i  

Ea taw  ellen, a f40111E0 ellen, melt a kommini,atiíi:,  

antiYaUi~ ztál:, katolikusok, fazio ~.°ta befolyás alatt  Al-

16 murkdaoL• Li3zütt nines 16flyocem cl].enta. Iii3vetni hell  

a frauo:.a  példát", a leueto logpzélcuebb6 a?:nrj4k  

tenni. 	ea zei oada ►t.  

Iiid..~yzilt viszont a l:ijelont -énQIsbő], az,  bogy ahar-

cot non °©A2; általSbEU1 a feaim:uc3 ellen cz?:arják foly-

tatni, hanem a hare Cl©nek mindeneltolőtt az olasz Qc.uaiz-  

ste ellen kellene ii&or:lni. A harcot te':Qt elsősorban  

• WWI fasizmus, a legveszől,y+eoebb faidiftus alien hi_*t-  
dotik fiig Ce az olasz fasiszta random"  msectl3nt6s6r6l  
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nóL7 neII teastloL konli2'étan erIIlitéöt.  

A fc.sincte befolyáía alatt á11G dolgozókhoz 8z(5l6 fel-  

Iaiváwba?, sőt as art  kiegéazitci, általában a faBisz-  

trtkIaoz szóló fell7ivásban arról van már 006, hogy a bom-  

nuniratá.ík is készek az 1919-es fasiszta program végre-

hajtására, illetve a vc:grQlajtúoba való bekapcsolódás-

ra, hiazon to programpontok I,öziitt jóhéhátay olyan talál-

ható, anolynek megvalóoitá3a tényleg a munkásosztály,  e. 

dolgozó tönegelt .érdohét ozolgáYnái. Ac viszont tény, ho gy  

a progs°ara meghirdetése óc az azóta ne;;va1G®ult gyakor-

lat L'cizFitt oenni üot3zefaggóo nincs! ; ')1  

1.11 lehet a változás oka? Állásfoglalásukban egyrészt  

azeropQt pit3zott az, hogy  seg3.taégot adjanak a fasisz-

ta Bz©rvQn,etok bofolyáea alá került dol gozó tönegoknok  

a politikai tioztánlátá©ához, m`áoreszt a katolikus Cs  

fasis zta szervezetekben levő nunkáíook irányitáaát óo ak-

ciókra való aozgG®itrísát ki®óreltók nQg elérni,  látván  

azt,  hogy nom  támadhatnak ©gyértelmilQn e csoportok, Bzer-  

vezotek ellen, mert van mmnkáQbázivuk, 4/ alapvQtŰen a  

hábor?a nom  az ú érdekük, non  az 6 anyagi gyarapodásukat  

jelonti, haiaen egyértolmden a fiiiánot6k40., Ezért is-  

iie;tli a   

  

x o l hivúo  s "f  aciozt ~ , katolikusok,  libaralisták, 

munkások!... 

 

 fogjatok  bSi súe , mert  országunk jelenlegi  

ua.°ai /maguati del capital() - a tökc: zuY/ az olasz népet  

iPar323Ltá3L•ra áu an'61Yá3siszYáki•u osztva tl :~arjáíts letiporni,  
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hogyr tidnál 1tUnnyebben clryrorkalsa 6e Licsú?manyolHes-  

sá1:." 92/ T6gylerosen'tiz$1 van itt `1.' :? Az olasz fa-  

Einnz7s ncllQtti állZsfoglal$arül? 4'agy a? ülönbünG be-  

foly:ís alá Leriilt ti3negrok ki'oékft6s6r61 /rioonoigliazio-  

no/? Ut úbbiről, cl© maga a j  ela zú roam.  

A "kibGkit4o" jelczú 3:el,ycsoág6t azonban hamarosan  

d•ik wegI:érdGj©1©zY:i a párton  

Az or.tlgl°acias kommunista ptí°t muukajtlt 1936 v6g6-  

i:vl. Longo irdayitja, mert Togliatti a Kokiintera vezetű-  

©6g6bon dolt,o3il,. A pari: itdciú j ába.i has znál  j a a Kom- 

intern irányvonalanak is clegPolelő hare  a demokrácia-

ért, a demokratikus florrada1 onúrt, a ezooialii=s6rt,  

afasizmna® ellen jeleQÚt. A ve^e-Vis16G egyik  tagjrír~t~~°  

6116spontja szerint r.lontz:gnana orre Ola©zorszúgban  

n{noa leF+et6c6g, mert nem a czoo3.c.1?svaL, nom e kamr?n-  

ni©táL• jelentik amcghat'.trozcí era, a dolgozók may ré.  

aze 

 

fasiszta beSoly€w alatt all, cart a faoizrum,  u~ 

o1aEZ fasizmus o'lloui harcot neki k•c1l i:,angozttztui..  

"Lit v:trzorlt• nem jolenti azt, hogy a k•ommuniata1_ lemonda-

nak afasiznua  elleni harcról". 93/ Longo ás ::ozza v6.  

lenélyo viszont az,  Logy nagyon iu az ilha;gcE a+ aQ i:.•W  

nus elleni harc hangoztatása, aanal: kijolcnt6so, I:o a  

a kommnY3istúk Olaszország dono:zratibus megajalasd6rt  

harcolnak. A pírton belüli vita nan zcűT.il konbr6t Q--  

g°edn6nnyel, konkr6t hatarovattal. 	1;üvetkezm4nye,  

hogy Togliatti levelet int6sott a prírt onigrácicía  
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vez.etcm6g6hoz, amelyben arra hivta fa/ a fimelmet,  

hogy tt p,ír-c Iropacandó j dban az  eádlgioltn61 jobban hall  

haagonfiatni as olexjz fasizema olleni ieaeot. Togliatti  

az®rint Q1:aSpzelhotS az a usegfogalmaidi, Logy meg kell  

vaZos itttni az olai  z nóp "j:ibékülúu a x, cl  o nki:Ar azt  

is hozd kell tenni, hogy  es nom jel  uLzti a :::aeiozte  

rendszerrel  való kibék,i,;iiést! 94/  

Togliatti  v61au4nye az, hogy az ol.aes bel:swtriev a "hi-  

bélcit6s" elv  nem 2ola2 meg, en:i61 sokkal jobb jelszút  

kell kiadnis az ogys óg, egys esg:C  runt j  alb zót. A "ki-  

b6ktit4a" elv egy olyan országban, ahol a fawi:c~uus van  

hatalmon ügy 6rtelraezY ~~etó, hogy  k5.b6biil.áa a fawizume-  

sal, uralkodó pártjával. Vagyis ugr tiinne, Logy  a  L-omr  

aünl.cták sen a fap3zmua mogrlünt4aói; akarják, hanem csak  

annak taagr'aformdldoát. "Mindig  ezam előtt kell  tartani,  

Logy a fasizmatúl nvn lehet náv3,app magpzabadulni, csak  

formiaiorusl. Dolgozni kell a : awiJzda ::zarvezetek.bou,  

meg  hell nyerni a faa.,'.ozta befolyá:,s alatt álló icvmoge-  

k,®t 	programmal, amelynek megvaiósitá®a érdekűk." 95/  

Valójában rai h°wzódott a vita legm64eu? A Zotam:nista Párt  
elf  ogadta a Komintoz*a VII. korig.cs :~ zL.IJának egro é61ront-  

rál, nápfron :rúi uzóló bid►iirommiwit, de  kdl optimistáta  

itato mvg az olasz t'umegek PoVrad31m1o$gdt, tul ozéleQen  

drtolmozt6k a czi3vetu6goaek l:ürét a n4pfrost megteremt‘•  

so c zeY.~?ont j ábvl. Kcui vo ttcl:L f 3gyc31u  ~Uv,:, hogy a fas i^- 



i:111a nóg nom jdratta lo magát vokak a zene:ben i ar a 

"kibókitéo" jelozű zavarólag hatott a tüt:3egeiGrc3.  

Togliatti lizente net;, volt orednénytelen. 1937 tkirci-  

t~ 3-án Párizsban a pdrt ecldigi álldspontját ós agitá-  

cióa mz~Y~..aozn<<ílatát megváltoztatták. 96/  

- Viaszavotztdl_•., nint agitúeióo jelozőt "az ola3z nép 

I,ibóLitóaQ"elvet.  

- Elfogadták, hogy a párt alapvető feladata a demok- 

ratikus jogok viaazad'llitdoúórt, a 	i." : 	a© neg- 

düntéoáórt 9  a tőke tdnadáea ellen folytatandó karc. 

A változást tiég vildgooabban jolci a Ruggiero Grieco 

által Gr€maoi balálára irt enlókboozód, 97/ anelyben mar  

hivatalooan io nem a kibékülé©ről volt aaó, Lamm konL-  

rót€n az olaoz faoiznao negdönte©ónek fontoaaágáról.  

A opr-anyolorozá;i harcot ide jóre jav: lt a komaani®-  

ták, azocialiatái; 6® agi.elioták kapcoolata. Agi.Qlin-  

ták vezetője Rooelli, 1936. j ,,alius 28-ra nec,,beaz416©re 

hivta üaGze a korriuniot°:at 9  a azooialiutdkat c33  az 
anarci?i3takat. A megbe®zólóaon tübbQk kUzött kijelen-  

f;ette, hogy "a ©panyol Porradalon a ni. forradalnank.  

Hcl9üak Spazyolora zágban van. A opanyol polgárháboru  

taiaadQn antifa®ideka háborujn." 98/  Javafllatát a negjQ- 

1Qntok elfogadták, ez is közre j áts zott abban, hogy a 

©panyol polg.írikíboriban való3.11t meg előozür a gya-  

korlatban az olasz €SF.-zt3.faaiozta erők euri,ittttitlködé0o. 
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Az olasz antifasiszták mdr katonailag tltköztek mg  

az olasz-n4mot fasizmussal. Komm.iniatdk, s3cocialistdk,  

giolis3tá2; harcolnak együtt a Garibaldi-brigáciban. Szer-  

ve z és3 áben Longonak, Roa3 iont:1 :, Nenninel: és u I.o ce 2.l i  

toctvóreknek volt nagy s3cerepQ.  

A spanyolországi os3Qracnyek hatásara Olas zoro z°t,ig-  

ban is  kezd óletrokapni az antifasiszta sraozgalon. 1937  

májusában a Kommunista Pdrt arról ©zdmolhatott be, 99/  

hogy Olaszországban is sikerült 14trQhozni az antifa-

siszta pórtok ós3s s3zervezotok szövets34gdt, ogy olyan  

c zorvo cotot, amolybon az egyizttmi.iködők ~  tart  j áY: auto-

nómiájukat. Ez  a  szervezet nóg nem volt óletkópos, n6-  

hány napig állt  mask fenn. Ilos3azu €veknok kellett o2..-  

tolni addig, titi.g Olaszországban valóban lótre jött a  

taunkáopártok hazai központja, ami; a belső erők össze-

fogásával előbb omi ..£;rációs3 majd Olac ű©as zágbgn müködó  

vezetők irányifás3ával negkezdődhotett a hazai mozga-

lom szorvozc;c e ás akciókra hangolácW.  

I;iIndah.hoz, hogy ez az öss3zefog°áo m®gval6s3allu3sson,  

majd Qgyro nagyobb raóretekQt ölts3n a kós3őbbiekbon,  

kisebb l4pós3ek - do  nem kis jelontős6gi.i - sorozata  

kellett. Ebb() a lópóssJsorozatba tartozott az, hogy  a 
Rommuniata Pdrt  vezetősége 1937 március olejón tartott  

rlegber3z4l6s4n Grieco ós3 Togliatti javaslatára vóec;rvé-  

ryesen foladta a"kibékités" jelszót. 1°3/ Togliatti  
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javeulatara az egység, egységfront jolazót focadtóik el,  

"... nest olyan országban, ahol a laciime vau hatalmon,  

a kibókités jelszó az uralkodó fasiszta párttal, arinai;.  

szervezeteivel való t;sszefogáct jalo Ltené, vagyis azt,  

hogy a kommunisták nem legyőzni akarják a fasizmust,  

hanem megreformálni." 101/  Ugyanakkor nagyon fortoo-  

nak tartott k, hogy a part dolgozzon a fasiszta tOmeg-  

s3zervozetokiaen a tb~is3gOk mognger63á<<rt. Ez nines ellen- 

tótbon a kommunista part forrWda1:73 oéljaival, IO2/ moo.  

galnaval, mart a fasizmus elvette ; n4arM9októl loga`  

li3 s aprvo zet 4i?set, 	?:_fts LeritettQ afasiszta o zQr-  

vezeteet $50 a tbnerlek ott vannak.  Ezeknek a töWecstier-  

vezeteknNc munháspártok mu:elkater>;iletóvé kel.l. lenni.  

Ezt az olxópzolé3t ^rő33.tette meg a art lyoni kong..  

miMimIt 1937 mcíroias3 vfg€n /mArcitus 20 -29./. A fő jo1-  

ersd 
 

a k,ongrasszuaon "...a nóp egysógóórt, a ksryórórt,  

t ■etyttiftig+órt, a bókéért" volt. A párt fő feladatai  

ktiz4 ir.tatt€s ehcoc x.segszervezCs3ót ós iráryitósát az  

Q{;ósa antifasiszta olasz nóp egysóge €+.l.apján. 103/  A  

Part a legfontosabb folnaatnak a nópfronfmozgaZom meg-  

aQe1v0z&cit, maid egy, a nunkásos3ztá3.y által vezetett  

antifasiszta demokratikus ktiztáretaas:'g kitivását tartja,  

amoly "gyt;i:eros3en felszámolja a reakció ós a Las± zrrae  

guzcis:isáE~.-politikal alapját." 104/  

yóger©daftbon Qs, lesz a  kft munkáspárt e,gytittaükUdd-  



aé.nek retinal yAitilai alapja, ezt  an ©lkRpzelSot fog,  -  

laija programjába az uj akoifeo égs-ol:m•;ry is. A párt  

elképzeleeo a Nomi•wtcrn VII. sonexe3osr..sa határozatd-

nak p lat *ormj ttr_ á11.  

A. Kommunista Párt diláafoglaldaa srzerint a r€r:?ront  

bázi3dret a lehető le^ ~,,~zass3ebb2:e'c kell len ii. "Az a fol.  

adatunk, hogy mindazokat, at;ik  a fesizmus m.egci.ijnteod-  
:~©~i/  .,, ~  órt harcolni a'u~tllai-, e~#~uk." 	.~ye:►z*Gelmi.ien  

jelenik mor: a  742 álldofoglslásábetn n fó feladat, a  

fauim..zo oi1Qni hare, 3 erzo a párt  nob Olaszországban  

to mo2esit. 106/  

A mttkflspái.•tok az 1934-ben ?rAtUtt allviá®Lv4g-  

Qg,rezmftbcan  meg  azt he.ngo^tmtt:.?:, hogy ];iuzUttiih cz1u6-  

loti.-rdoktrinrílie, mads zertteli r:Ultinbe4gok varu3al:, ne az  

aLcy6eg,r36get rendk.ivi:l gonto3:ta,?: tartláI;, az megval5--  

3itható mindezs?: e' 1©nóze.  

lízxnkAo®gyak. a fasizmus ellon, A Kommunista Párt lyoni konm-  

a kapitalizmus megOUntes64rt 	rec3azuea 1937 milwiusábaa 107/  

vtalr:ai:.°tt a Szocialista Pdrt III. kongcc:3az°.i3a /1937.  

Junius  27./ i o a^ a1rrd+depóg mamar6ait4so de' további  
I:rtnkretinálása mello%~t foglalt nilast azórt, hogy Olgsz-  

oxs !?.yzban 14treh;ozLn a nápfrontot. A  rApfront  bits  

bázisának meWt®remt¢oe 4zdskébsn Nenni azért tett eró-  

f©e2it43aket, hogy Qgy olyan Szocialista Páirtot hozza-

nak lótre, mely a maxi..~:ii3tá.kkci valy aslelai.stákkal  
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ogyeaUl a osocialiuta platform olsogadúaa alapján,  

CO továbbra Jo ogyütttiaüködik a kommaniotál:kal.  

Ean©k az egyoógroo akaratnak lett a következ'uónye,  

hogy a két párt 1)37 j: liva 26-án az 1934-ben mQgkötött  

akoi©Quégot negerő®itotto és az 	helyzetnek megfQ- 

lQlSon Ioiogóo zitik. 108/  

ban 
An uj alapokoaíny a 8zooial i.ota óo a Izoffianiata "'árt  

I.i.jolenti, hogy közöo céljuk a faaiznua 6a a Lapita.  

liznuo nogdönt6®e, a ®zooialieta teadalon ncgtoren-  

tboe. Elhatározzák, hogy a nindennapi nunkei- éo ac sl-  

tmleoa politikai akciók torUlatcFa eaorooabbra  ~üzik 

kapcoolatukat, hogy a kót párt egymcgfrontja azil€írd  

alapja leun tzindon antifaoi.ozta Qrú BoczQfogd€adnak,  

óo  as 0laozorozágban létrehozandó népfrontnoz ~,alonraal:.  

As ooztúlylaarc, a politikai hare fciailatát folnórvc a  

két párt az ol €uaú nópot üoozofogja a azabadaágórt, ci©-  

mokráciáe:rt, a nuril;daooztdly vezet6o6vc? lótrehozandú  

L`u'ztúroaagért, a Lonyórórt, a b4L•6órt, u Y°ealcoió® óa  

fa©iazta erők gazclaaá~,ri.- politikai alapjának ozétzuzá-  

oú6rt, az ipari  monopoltőke ó© banIStűko nuciomlizálá-  

oúért, a foueldlia naradvdnyol: foLcsLImolFáoáéat folyó hare  

órdQlcóbeaz, hogy moguy3.lf:.a000n a azoci.alizauo feló veze-  

tő ut. Ezzel az 1934-co n©gállapodáot továbbfojleez-  

tottók, taort azt,  hogy a küz üo oól n©uQaak a faoizcrao,  

hanem a kapitalizmus nQgdüntédo io, a azocziali©ta tár©a- 
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anion  rae;;terentUOQ -elud izben dolSlardlja.  

A két pdrt orőfQezitée©i arra iminyulaslts bogy  

as  antif aciu zta harcra ninclor2 antifaif.estia riirtot (143  

uzorvozotot Olaezorez€gban ie 60 a7 Qr1L;r`ucidbr1 is egye-  

aitkomoenak, m©gval6sictssa.I:. a 'ét onigrdoi6a simrguvem  

oet egységét. r1.:satdrozták, hogy elűzQico3 nogvitat'aa  

alapján ?.idolr;onzr.L- az Olasz Dépfront proGrra::ját. A  

2nciszta reMdoze}.• tsegciLntóadhc2 vovotó utat a kbvotLe-  

zókban 1Ct j dL  s emreaiilt  orővel hare  a  gydrakbr3rz, a na-  

Eiacta ti,megezervozeto2:tiaor a  be:°o,y3c orűuitéso oi<,mmf,--  

eon,  hogy e zokber. vtílas ztott i;it: ct36GroIro tesznek s cort.  

I;Qu©1 Wcórvénye©en szakitottak anon/  az dlldcpct:.ttal,  

bogy  az f.I;,*or3ajta ténykedé© nem mats; a forradaLni mn-  

kdoo1.ho^. Fokozni :kavjdL az 1fj usdz3. acorvozotekbc::_, is-o  

ko1d1,Tan, a h.adsorevLon a loclAlg..s =ha  ninc'o:i lo::eteaé-  

et  kirr„aznava a mualMapiisctok bcfolydadt. A patt part  

1.svd.n,ja a 7cípEzbvetabg hatél;onyadtcdnak orőoitését, a  

L:oll®ktiv bizt,sn3dgi rendszer rncgtormitésót. Itytif;t  

co1. a Szovj ct:ni6 mogvédás dórt da a^paAyo1or3 ^kpt r.aag-. 

tá=16 fcsi3wták Olen.  

A 3ac i3ztdk a urvpai Itonf likti!33  al Qeayogató tQvéko40é~,~o  

rla  tt a ',ót nd.rt elhatározta a ti,meoek movgr,'xsitásdt,  ~3z 

olao2 fasiszta és a hitiori provoIcácidk 01l.on, a  Berlin-  

8'natongoly folbontd3áér6. "A proletariátle leflz a ga-  

s3zroa Birdodja, megvédi poŰicicíit. fol©aoli a ozabad. 
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scig és a  czolidaritae zászlaját a fasizmussal szemben." 

Az egyea.aén<y ezzel megadta az antifasiszta hare  direk-

tiváit; a két párt akcióegysége alapján összefogni az 

f c seeo antifasiszta  pártot éta szervezetet az emigráció-

ban 60 Ola : cors zágban is.  harci módszerként az okmány 

a fasiszta rendszer adta minimAlis legális lehetőségek 

kihasználását jelölte heg az illegális hódszerek mel-

lett. Foglal1kozott az egyezmény a nemzetközi munkás-

mozgalom kérdéseivel is. :illatározták, hogy a munkás-

pártok nemzetközi akcióegységének mielőbbi megteremtése 

érdekében ogyUttesen tesznek erófeszitésoot azért, 

hogy a Szocialista Munkásinternacionálé, a Komintern 

és a Szakszervezeti Internacionálék között az e'k ció-

ogys4g alapjára minden országban, a konkrét ©zUks églot 

szerint kialakuljon az antifasiszta hare. 

Foglalkozik az ogyo aény a proletariátus egységes  párt-

jának probléruljáv€al is. Az akcióegységben a proletari-

átus egységes pártjának létrehozására iráxijulő első 

lépést látják, amoly a proletariátus leghatékonyabb 

fo rvere lesz a fasizmus és a kapitalizn s elleni harc-

ban. A szervezeti egység létrehozásának konkrét kérdé-

s©it később vitatják meg, mert ennek sem szervezeti, 

sem 

 

elméleti feltételei még nem érlelődtek mpg. 

A két párt egyelőre megőrzi teljes autonómiáját és doktri-

nális önállságát. 
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Megállapodtat: abban ia, hogy  taittózkodnak egymás ©zor-

vezoti éo ctotttbináli8 ügyeibe való beavatakozástól. 

A két párt eddigi három4vo3 egyUttnüködéae ered-

m nyeket hozott. Lehetővé tette az antifasiszta mozga- 

lom élénkfilését Olaszországban éo a franciaországi emig-

ránsok körében i©, de ennek a megállapodásnak eredménye 

az is,  hogy megalakult 1936-ban a Spanyolországban har-

cold Garibaldi Brigád. 

Az 1934-es egyenmény a két párt egyiittnilködés'-

ben lehetővé tette azt, hogy beszéljenek az antifasisz-

ta harcról, a munkásosztály, a dolgozó tömegek érdeké-

ben folytatandó tovétketjégről. 

A két egyeznény megkötése között eltelt €vek 

eredményeket hoztak a közeledésben, a feladatok ejreé-

geo megjelölésében. Az 1937-es egyezmdny egy ujabb lé-

péa volt előre a munkáspártok együttműködése uj fel-

adatok adta konkretizálásában éo a népfront megterem-

téeének közelivé tételében. 

!3indez nem jelentette azonban azt, Logy a gyakor-

latban minden a  legnagyobb rendben ment. A Szocialista 

Párt tagjai között voltak olyanok, /tmockisták, refor-. 

minták/ akik non értettók meg, ós nem fogadták el a mun-
káapártok együttmük3d6a nek szükségességét. Ezek a kö-

rök Olaszországban is hatottak a hazai Centrumra, gá-

tolva a két párt tagjainak közeledését. Vannak a kommu-

nisták soraiban is olyanok, /foként a bordighiánu©ok/, 
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a1tlk •lutaait ják az akcióegységet. 

Wis, az e; ye zmény u j abb határkő az olasz mankáa- 

ssbzgalssssban. Egyórt©lmiten, a kát munkásaúrt egyeutetett 

álláopontja alapján koniNrotizílja a icladatokats kézbe- 

venni áa irdr,yitani a munkdooeztíly ós a nép hareát,  elő- 

eeetteni a tUmegek aktivizdlddia ít a2 antifasiezta harc-

ra, dolgozni a néni egyaógórt a szabads€o Tgiv-lv4sa, a  

fasiszta rendszer, a kapitalizmu® megdantéeo órdekéban. 

A nemzeti egység motorjának, a mnkásprírtok akoióegyoé- 

cónQk feladatai  igy tiezt3zódtak. 

Ez a caagAllapodá© lesz tiz évre a nL1rtok baazefogá- 

©nnak alapja, ucypnakkor alkalmas lesz  valamennyi anti- 

faai©zta erő mozgóeitásdra, tehát előfei tótole az ol®sz- 

oruzágí aépfrontmozgalomnak is.  A Parte no,7je?tilásének 

megfelelően a megállapodás egyben lópés a proletariátus 

egységes pártjának létrehozása foló i$. 

Az egyezmény P.13iráea etán a két párt a Berlin-Róma 

tengely elleni iina..koaría kapcsán egy ujabb dokumentamot 

fogadott el, amelyben megiemótlik, hogy "az olaaz nlinkáo- 

osztaly legfonto4abbibladata a2, hogy a demokr$oiáért, 
az antifaais zta demokratikus knztdr©aoágért folyó harc 

irdnyitá©éit kézbevegya. Mindazokkal  - legyenek republi-

kánusok, szocialista, katolikusok vagy gielisták - akik 

kószek harcolni a fenti cSlojsért tieozo 'tell fogni, sőt 

azokkal is,  akik antifa©iazták, de nem koztáreaeágot 
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t~.arnak." 109/  Pg cél a fasizmus elleni hare.  

A nemzetközi helyzet 	Az antifasiszta f are folytatásáre, neg-  

hatása; n jabb viták 	vexinak már az elképzelések, a gypkorlat-  

a munkáspártok k'r3ztrtt ban ennek taegvalósitáfla nagyon vonta-

tottan haladt. Nines  tdnyleg©® antifasiszta egységfront  

mpg gyakorlatban, nines  tényleges  kapcsolat a KiilSiildi  

Központ 6a  az  olaszországi komrr..:nista csoportok kt3ei3tt.  

Sgyotlen tényle .~a eredményt ezidőben a 3panyolorezáp;-  

ban harcoló erők c:sszefogása jolentette. Pe dig a prob-  

lómál, enlyosbodnak nenzetköui szinten ie, 0laezorazág-  

ban 3s, de a Ktili'iílcii Ktizpont munkájában is. Olaazor-  

azágban nines  bel©ő pártvezetés, a Külfi3ldi Mzpont  

tagjai köziil sokakat letartóztattak, ugyaraltkor vita  

van a Központ3. Bizottságon belUl, vita van a szocialis-

tákkal is.  

Az Anschlusst /1938. márc3-_ls/ nindI:ét rz;r_Itiás-  

pá,rt elitélte, Ole,saorszá;;ban Is  terjesztett rúpiret$-  

ban. BfLn33 árulónak nevezték Mbo3olinit az  ausztriai  

eaQmvnyQSkel kapcsolatoa tevélconyaége miatt. Mg  a  fa- 

siszták is attól tartottak•, hogy  Hitler  bármi.tsor tovább-  

t6rh©t QBa1án, vagy  a  Pöldközi tenger felé és  o lápé-  

s4vQ1 Olaszországot  is fenyegetheti. A Kommunista ?irt  

vezQt4se is igy  prtbkelto a helyzetet, a  ezé:~'c az illo-  

grí33.s kommunista ouoportol:at arra  szólitják fol, hogy  

aa,-~it3ciójuk'aan a nemzeti ©rziiletre I:ivatkozzana2c, arra  
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hogy Hitler Bécsben van, a nácizmus fenyegeti Triestet, 

Trentot, egész Olaszországot. Sgy próbáljanak fasizmus-

és Németország ellene© hangulatot kelteni a t5megek-

ben . Ez utóbbi állásfoglalással kapcsolatban robbant ki 

a vita a Központi Bizottság 1933 március 12-16-án tar-

tott liléién. 110/  Grieco /ekkor a Külf Ildi nzpont KB  

vezetője/ az előbbi felhiváshoz hasonlóan foglalt állást s 

"Feladatunk a nemzeti érzés felrázása. A * lnkásosztály-

nak meg  kell védeni igazi nemzeti érdekeit, a nemzeti 

egységet, a függetlenséget."  111/ Az értekezleten tUbben 

szóvátették azt, hogy a pártvezetés non fordított kellő 

gondot az olaszországi munkások szervezásivs, a Külföl-

di Központnak nincs szervezett ereje OlA.zágban 

/Bozza is szóvátette/. Parioli arról beszélt, hogy a párt 

agitációjában a köztársaságról nem kell beszélni, mert 

akkor eltávolodhatnak a monarchisták. A vita e kérdések-

ben  nem záródott konkrét határozattal az ülésen, folyta-

tódott tovább a párton belül is és a pártok között is. 

1938 őszéra már, főként a spa yol polgárháboru hatására 

a párt vezetői tisztábban látnak. 

Október 1-4n jelent meg egy cikk, amely  már jelzi,a párt-

vezetés belátta, hogy márciusban hibát követett el: '... 

a nemzeti elég, a függetlenség megvédése a német fa-

sizmus elleni jelszókat hiba volt kiadni, pisa Olasz-
ország is agresszor. A munkásosztály nommeti 4rd#he nem 
lehet az,  and  a fasizmus érdeke; a faaiSMUO további fenn. 
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maradása." A munkásosztálynak nem csak a hitleri fasiz-

mus, hanem az olasz fasizmus katonai szcitzuzásánasc eIÓ-

aeCitéséért is harcolni kell." 112/  Jelenleg 3panyol-

országban, varr h a kitvr egy ~mik báborr akkor ott is. 

A munk4aosztálynak minden eszkUzzel szabotálni kell Olasz-

országban a háboru tercelést a fegyverszállitáat - hanem 

zik a párt felhivása. 113/ 

Ugyancsak a spanyolországi események hatására kezd 

javuld beállni a két munkáspárt kapcsolatában. Kapcso-

iatuk a párton belüli trookiata-, borsi .ista ellenség-

keresés Matt romlott meg annyira 1937 végén, 1938 elején, 

hogy Tasca tár az akcióegység  felbontá+sáró1 beszélt. A 

józanabbul látok viszont a Szocialista Pártban i© 1Nenni/ 

azt hangoztatták, hogy "amennyire fontos a népfront 

Olaszországban, annyira fontos a Lo unista-szocialista 

akcióegység." 11$/ 

Nohezitette a vártok kapcsolatának jó alaktIlását 

továbbá a tionacoi óxtekezlet határozatúhoz való viszony. 115/ 

A Scooialistia Párt a megogyezést e rértel a'Uen gyQzoloi- 

neh fogta fel, amely elháritja a világháboru kitbrásé-

nek veszélyét. A Kommunista Párt pedig az egyezményben 

a munkásosztály, a népfront, a kis országok, a Szovjet-

unió elleni ujabb támadó lépést látott. "Létrehozásában 

ozeropet játozott az is, hogy a munkásosztály Sál; nincs 
felkészülve, nem agyságod nemzetközi szinten a fasizmus, 
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az  imnerialiamus támadásinak kivédéoére" 115/ - álla-

nitotta meg a párt az egyezményről.. 

Párható volt, hogy a nézeteltérése e'" '!iatt a szoci-

a1istdk felmondják az akoióogysé et. J'rrc a lépésre még-

sem került sor. A Szocialista Párt Nemzeti Tandoskozá-

ea 1938 decemberében be j olentotte, hogy továbbra is 

fontosnak tartják az akoicíoí reményt a munkásérdekek, 

a béke védelme érdekében. 117/ A Kommunista Párt ennek 

eraitése érdekében felhivás©al fordult az olaszorszá-

gi tnw •á okhoz, a katolikusokhoz is, mert velük is e-

gyütt lehet menni, u mtnnazon reakoiöu rendszer nyomja a 

el őket, nekik is érdekük a cizabadeág, a faeiz ue ural-

m'nak folozámolása. 113/ 
A Kommunista párt 1938. deoenber 1-én egy ujabb 

c,ok.,Imontuz3ban tette közzé elképzeléseit, célk.ittizéoe-

it "A fasizmus, a h boru ellem, a T:.e 1751.6 t, békéért, 

szabadságért" oimmel. 111/ 

Az Ola3z Kommunista Párt az olasz és a ne zotkÜzi munkás-

mozgalom lo fontosabb feladatának ezidnbor a Spanyol 

Köztáreasiág megvéi14aét tartotta, mégpedig a nemzetkö- 

zi munkásmozgalom egységének negvalúsitásdval. Az olauz 

munkaosztály hazai legfontosabb feladataként a nép-

front létrehozását jelöli mag a hdborl., a nyomor, a fa-

uizrus ellen, a békéért, uzabadsi ért, demokráciáért. 

rruiek alapja padig a munkásegyeég. A párt feladatmeg-

jelöléóe helytálló. üi.ndezek olyan célok, amelyek az 
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Usszes antifasiszta erő érdekét jelentik, e cél c3l-  

érésére ammnkáy egységhez kapcsolhatók a nca munkás  

antifasiszta erők. Vázolta a párt a fasizmus bukAsa utá-

ni berendezkedést is. s:z antifasiszta, demokratikus  

rendszer lesz, amelyben a fő  politikai era a munkásosz-

tály adja, biztoeitja a szabadságot, az ©ty4ni érdek  

érvCnyeaiilését, de csak a köz érdek.éaek alárendelten.  

Biztoaitja a magántőke  érv4r.yesül4sét, de megszünteti  

a bankok, az ipari nonopaiunok előjogait, felszámolja  

anagybirtok uralmát, a f3ldet ne ag a parasztoknak jut-

tatná. A  terv alkalmas volt arra,  hogy  az antifasiszta  

erők zömét töm~.~ritse, mert nem a proletárdiktaturát hir-  

c:ették meg - helyesen, a párt elképzelése nem  megy tul  

egy antifasiszta ciena►Irstikua boreaxáeztcd€s keretein.  

Közölte a Külföldi Bizottság azt 3. s, rogy a alp-

front  létrehozására az előzetes targyelások nAr meg-

kezdődtek a Kommunicta, a Szocialista a Republikánus  

Párt és a gi.eli©ták között. Ennek  az egy üttaatiki;désr_eu  

tényleges megvalü©itáaeára cook 1941-bon keztil.t sor  az  

emigrációban, a vicbyi firazac ieors zágban.  

i3ár 1937-től Franciaországban 	létezik az Olasz 74-  

pi Lgység rondkivül széles poBtikai bázissal, ez nem  

p•artoY.hoz kapcscalóá3.k, minden emieráne előtt nyitott.  

A Népi Egys4g agitátora lett a fasizmus elleni  hare-

nak, de jelentős eQgita éget adott a Spanyol I{iiztára ►a-  

aágtuak is. TbvCkonyaégéro erűsen hatott a Kommunista 
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Párt politikája. 

A trankáopártok egrüttmüködéeét a háboru kitiirése 

előtt, de a II. világháboru alatt is Omános tényező ne-

üezitetto. Togliattit, LongÚt 1939 szeptember 1-4n le-

tartóztatták Franciaországban, haaaz'oaan erre a aore- 

ra jutott a vezetők nagy többisége is. Togliattinak 6 hó-

nap raboskodás után sikerült kiszabadulni, mert benne a 

francia I,atáságok nem isiserték fel az olasz nunk$amoz-

salon elsőazámu vezetőjét. Ki©zabaduldea után Belgiumba, 

majd a p&tvenet&t3 ujjászervezése utá* a  Szovjetunióba 

menekült. A francia hatóságok felszámolták a párt sajtó-

ját, i e Lo Stato Operaio hosszabb ideig nem jelent meg. 

Betiltották a  Lápi Egység lapját is, a La voco degli ita-

lianit. 

1)39 őrszere a párt olvesztette szinte az egész ve-

cető Bit- aráját. A Vernet-táborban van Pejetta, Par -

odi, Ricci, Longo, NOntagrnana, a Le voce ogéez vezető-

o'go, itt vannak a spanyolországi garibaldisták nagy 

szánban. A kommunisták a börtönben is negkis érlik u j -

jászervezni a pírt vozet4s4t. Ebben Longonak, Prrodi-

nat;  6s LIontaggnananak van  nagy  szerepe. Sol: kommunista 

az Uldözések elől az3preeült Állasokba /Berti, Di 

Vittorio/, vások a Szovjetunióba /Grieco, Negarville/ 

nononitek. 120/ 

1939 clnzóre a Külföldi Központ Központi Bizottud-

gát teljooen szétvertél: a francia Piatóságok, uj júzorva- 
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4ésdre majd 1940 mároiva'ban került csak sor Novella, 

M33o1a, Roasio, Mogliatti vosstiu6vol. 

A széleskUrü letartüztas'iek természetesen azt is 

j olantették, hogy egy  időre  lekerül napirendről a nóp-

frontszervozá©, mert nem volt aki vügezze, de  Mussoli- 

ni  ujabb h boiubalóp$se /1940. junius 10. hadiizeaet 

rrnnciaorszdgnak és Angliának/ után 16trehozdsa m6 

erősebben vetőd itt fel. "Az igazi Olaszország nem akar 

háborut, nem gyű1131 más ndpeket, neki csak egy eliens4 -Y 

r o van, a fasiz rus, 19121/  - volt a kommunistAlo vdlor;6-. 

1:70 az uj abb fasiszta h4boruval kapcsolatban. 

Dolgozni a n6pfront6rt nagyon nehéz. A letartáz-

tat&iok folynak /sőt ebbe hsmaroean a Gestapo is be--
kapcsolódik/, a vorneti fogolytábor kapui  nem nayiltak 

ner: a foglyok előtt, a szigora ellenőrzés miatt nincs 
kapcsolat Olaazorszóggal. Az ideiglenes pártvezetős 

ezért agy hattírozot t, hogy ?,solát Olga zosssl 
határos orsz gba, Jugoszl1viába küldik kaposoLit 1'-
tesitésF ro a belső nntifesiszh erőkkel. Hamarosan Ri-

goletto Martini is 71tdna ±° 3y tbszkvábül. P ssola lett 
az első 1!_ourrnista vezető is, aki 1941 a-411sztusáb€n 
viss zat ért Olas bors z&ba. 

A GestapoíildUcősek miatt a pátot lapja c zttán Fos e-
sc -_itat tett reg, mig eljutott a szabadlábon levő emig-
rdcióao?,hoz, a'::'';. r:nnciaorsz ;ban, a német megszállás 
aaln1 mentes ter«lotc:3 illegálisan dolgoztat:. A lapbe- 
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tiltás után ugyanis New Yorkban készitették. Ilóhány 

száz példán ebbúl már Olaszországba is eljutott az 

anti:aiia2ta uatrózok segitségévol. 122/  Ilyen körül-

mények között kellett a pártvezetés uj jáeezervezóse 

után ujböl felvenni a kapcsolatot azokkal az erőkkel, 

amolyek vállalt&: a harcot a szaba aígért a fasiszta 

diktatura ellen. 123/ 

1939-40 rendkivül bo nyolult helyzetet hozott a 

nemzetközi életben. A fontosabb tények közU1 egen-

lithető a Spanyol Köztáreasá ; bukáza, az angol kapi-

tulációa politika, Németország 48 a Szovjetunió egyez-

ménye, az Olasz Kata Párt dia2zporákra szőrága, 

VAtetország háboru j ának megindulása, a h romhatalmi 

egyazmóny /1940 szeptember/ aláiráaa. Lzok az események 

uulyoa konfliktusokhoz ve zettol. a Kommunista Párt ós a 

Szocialista Párt kapcsolatában. 

A Kommunista Párt a szovjet -nemet  arognemtdmadási 

ogyozményy al€íirása után is tartja sag& internaciona-
lista politiháláh.oz, ez egye.^xmény aláirá a után is Né-
riotorezá' ot tartja ollona4gnek egyértelraUea, de impe- 

rialistának nevezi An[jia ée Pranciaoréaáe róezéról is a 
háborut. 

A Szocialista Párt elitélte a Szovjetuniót, amiért 

inegk3ttitte az egyeziór rt Németországgal, Anglia  áe Fran-
ciaország háborlját pedig igazságos, demokratikus !ábo-
r:mak nevezte, boyt nem ismerte fel jól a háboru jellopót. 
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A Szocialista Párt vezetősége szerint az olasz  mLn- 

~. 	le outosabb feladata n 'Atlert fasizmus felszá- 

*oi& it c'1zö ha.?re o1.őse3it6se  3  vegye ss olasz faaiz-

us felle^i hare szükségessé t feladják. 124/  

Politikájáért a kommunisták éloson ttimadták a  

s 'cinlista vezetőséget, többek között azért is, mert  

a karélfai, a Szovjetnniő ellen irú alá finn hadmüve-
et  

lot a nyugati oiviliz4oi6 me_7;véd4sének nyAlvánitották.  

A Kom inieta Párt állásvontja 1940 :A ruci felében  

az, hogy a uzooialiata vezetőkkel nett lo1:o e Uttmü-

ködni, mert azok a munkásosztály érd& .4t 0.drultdk, az  

angol es a franoia bnrzsoázin melle álltak.  

A Komintern vezetőcége 1940 juliusában foglalkozott  

a párt vezetésével és azervor,eti kérdéseivel. Meg llapi-

tották, hogy  meg kell u 1 itani az akoicie t̂ vságet követke-

zetesen elvető Központi Pizotts{i ot, meo kell valósita-

ni a kapcsolatot 0laazerszámal, mar c3.stn agitáciös anya-

got kcll küldeni az or©zé. bai, valamint olyan pártmunká  

sokit,  akik  az országban szervezik a pártot, létrehozzák  
az ottani vezető©áget. 126/  

A párt vezetésében még nem történik kiilönt3oebb személyi  
változás, viszont a Komintern határozata értelmében uj-

ból rt3gzitik elképzel évüket. A programban az olasz népet  

a munkásosztály kari való fe1^árk6z'sra ©zólitják fe1. 127/  

Követelik továbbá, hogy minden fronton azonnal s züntes-

©ék be az olasz had iiveleteket minden anmeaio nélkül,  

125/  



1:vvQtalil: a r.áborue btinUsHk javainak elkobzdaát, a 

fo,;l,Yok ezabadonbocodtdaát, az emberi emabad- 

ad.dogoL helyreállitdedt. A pr(K;rar:ot 1941 májusában 

még azzal egéazitik ki, hogy "igazí,szoro3 bar$ti kap-

oeolatol:at akarna.!: a Saovjetuxiiável.n 128/ 

A kiegészité:sben kvvetelik a námet fasiszta c3onortok 

eltsívol' itáaát Olas3ora?.k te1"fxlet4rv'Z, az olasz fasisz-

ta m3.lic3.a faloozlcztéest, v3.sazat4r4st a E' drds munka-

naphoz. 
Ebben a p)gor7C'aTlla7i bonne van az 01wz nép Usazefo- 

gdednak sziik;aégeaaép;®, viszont nem esik szó a munkás-

pártok akcióegységéről. Erről  csak 1940 vége felé kez-
denek ozsríln.f, s ebben szerepet játszik az oiaez ?atonai- 

gazdaaági iissLoroppa..nás, an  angol katonai hadmiiveletek 

által keltett rouóry, és ez is, hogy a RitlfbZdi Bizott- 
aignak még mindig nines kapcsolata az Országgal,  nem 

tudott ott báziaelatt létrehozni, meezszi:nt an ersi.gráoi- 
őe csoportok ée► pártok egeittaüktif6de i s a Néni Egysóg 
ozervezet feloazlatdoEíval Franoiaorezágban. 

/linden ki3zreját3?ott abban, hogy P kommunista párt 
I940v6g4n kijelentette: "...a pdrt kesz tárgyalni a sza- 
be,dstg v:t.eezaBsOarsise 4rdek4ben, az o2aaz nép egységének 
ne;,való©itdea 4rd .el:4ben a politikai  hare  főbb kérdáeei- 
ről a fasiszta di.ktatiara megddntdee, a rdboru azonnali 
Yx3fe jez4oe cóljából a Szocialista Párttal." 129/ 



A Szocialista Párt voúotői részéről elsőként Nenni  

Li©érelte meg a kommunistákkal való kapcsolatfelvételt.  

Levelet intézett a kommunista párt vezetőihez, amelyben  

kijelentette, hegy a hirtelen r.ierpze.kitott egyatni,ikö-  

dés3t ujból szüks6gesnet. tartja. "Hitler éo riusssolini  

elleni k ttgdeles élet-halál kérdése" - irja Nonni. 130/  

1939-bon a Szocieliata Párt még arről beszólt, hogy T14-  

netorezág a fő ellenség, de oz az egyetlen ellenség!  

Álláspontjuk megváltozott a hábor_i secitél6se és az  

egyttttmi,iküdés kérdáoében is.  

A kommunista párt az eddigi  jels^cíh :2e116 kiadta:  

"Via Mussolini". 131/  

Togliatti ezt a párt vezetőihez intézett s:elhivaís3ában  

ms;{, kiQi;cszitette azzal, Logy mindent el Loll követni  

azért, Logy Ols►: ► uor9 :..ig elszakadjon  Ydéme torsa zágt ó1,  

sor heri.ljrin a 1 aronl:atalaii egyozmay felbontására.  

A touolo ~ ~si értekezlettől at 
 

1941 nyarának legfontosabb ese- 

aYatifaoiszta népfrontig. A 	 ménye, a Szovjetunió megtánadá-  

népfront Éz a tömeepozgs;alma:.  ua még inkább moi,yb°ó®itette, hogy  

a nemzetközi munkásosztály legfontosabb feladata ao an-

tife ii i tn erők üeozefogáaa, tort  i oat rutatata meg igazi  

sarcát a fasizmus, azt hogy célja a haladás feltartózta- 

tása, tain fen haladó mozgalom folszámolázla, a töret ek alá-

vetése 6a kizsakn4nyoláaa.  

A Kommunista Párt minden erejét erre a harcra igyek-

szik iezpontoaitani, és a jelzések szerint várható volt, 
 



hogy  ehhez aktiv tátogatását adja a Szocialista Párt. 

A párt ujból kendeményezőleg 14p fel. A vichy Francia- 

orezágban levő emigráció tagijaihoz felbivással fordul, 

s ennek lett az eredménye, hogy a kommunista, szocia-

lista vezotők és a giolisták tárgyaltak az Akcióbizott- 

ság az Olasz N4p Egységéért nevU szervezet /Cotitato 

del' Azione por 1' Unione del Popolo Italiano/ 132/ 

létrehozásáról ltaroeillesbon_. Az ülés után a Központi 

Bizottság megerősitotte, hogy kösz mindazokkal egyUtt 

harcolni, akik az olasz-nótát hdborus paktum azonnali 

felbontását, kiilbnbék© negkötés4t a  Szovjetunióval  4s 

Angliával, a tétet fasiszták ős a Mussolini elleni har- 

cot akarják. 133/ 

A tnarsoillesi érte'!ozlot erecbnónyeasóge következ-

tében került sor a toulo:Iei találkozóra 1941 októberé-

ben, ahol olyan megállapodás született, amely elvezet 

az Ellenállásig, a Nomzoti Felszabaditó Bizottságok 

lótrejüttóhez. 

Ezen az ártokocleton a  munkáspártok képviselőin kivül 
a gielisták is résztvettek. A toulouai program meg- 
fo galmazta az olasz népfrontpolitika programját, amely-

nek, legfőbb cólkitüzóse a° antifasiszta demokratikus 

rtegjuláedrt, a fasiszta háboruval való ozakitás'rt, 

a demokratikus szabadságjogok visszaállitilidőrt folyta 

hiarc volt. A program főbb pontjai azok lettek, amelytikot 
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a Sorasuniota ?árt javasolt, vagyis: különbéko a Szovjet-

unióval és Angliával, a2  olasz haderők kivonása a Szov-

jetunióból és mind= frontról, a nftet csapatok kiüz43o 

Olaszországból, megfosztani ?1u©solinit a hatalomtól, a 

c?amokratika© szabadságjogok biZtositáea. Ki lotaet 

ni az egyezmény jellegét, azt, hogy mindenki  csat-

lakozhat hozzá aki "...nem tudja elviaelni már a Yasiz- 

nuo felelőtlenségét." 134/ 

Külön hangsu1.,yt kap a létrehozandó koraannyal kapcso-

latos e1?_4pz©lós. Lz a kormány a fasizmus óa a reakció 

elleni kornány , amely najd az eg5ro4gfront erodnénye- 

'.6nt j5,71 16tre, nem korlátozza a munkásosztály szerve-

zeteinek tevókenysógét, de felszámolja a fasizmus, 

a reakció tovpkor.yflagének alapját. A kormánynak vógre 

ke11 hajtani a programban I:ii;iizött feladatokat,  

goztatják is, hogy most a közvetlen e41 nem a proletár 

hatalomátvétel. Demokratikus kormány lótrehozását akar-

ják, amoly garantálja  az állampolgari jogokat is. A de-

mokratikus r"eladatokat, a demokratikus megujulást elő- 

térUo il2ry tva igyekeznek megteremteni a2 olasz  népfron-

tot. 

Érdemes  megemlite*±i, hogy a touloz?ai értekezlet 

idejére hivatalosan is megváltozott a szocialista párt 
állásfoglalása a háboru jellegével kapcsolatban. A H.á- 

borut mostmár a Szovjetunió megtámadásáig mindkét had-
viselő f41 róozéről if̂ ansá;talannak tartják, a Szovjet- 
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unió harcát pedig antifesi3zta Bois32abaditó háboru- 

ként jellemzi. 135/  

Megváltozott álláspontjuk nagymórtól.ben járult hozzá,  

hogy  a mankdapártok párbeszéde folytatódhatott -, mert  
ennek is s3zorep© volt abban, hogy aKommunieta Part fel-  
adta az akcióeg,gsóF,ret elutasitó 	- illetve  
hanarosaa a gyaL•orlati munkához vezQthatott.  

tl2 Akcióbizottság munkájának kUzéppontjában a s  olasz  

egység megteremtése állt. Az egyes, a programot alá3rv  

pártok sajtóikban aorra jolentotik mag a munkásokhoz,  

para3ztokhoe szóló felhivdaaikat a mmnk,a-, a iegvrvQr-  

szállitás szabotálására, az élolmisv3r els•e jté3ére.  

A katonákat arra buzdit  j áry, hogy fegyverrel e zU% j enek  

meg a hadseregből és álljanak a VörUs3 Hadsereg oldalá-

ra. 136/ Az Akcióbizottság ca~inkftának hat3.3a har►aro®an  

érezhetővé válik Oldazor+ozdgban.  

1942 őszén már az ország területén, elsőként  Mild-

nóban alakult meg a to~lo,Isi program alapján álló anti-

fasiszta e zervo zet . Megalakit ás ába.n nagy s zatiep© volt a  

J _ `oszláviából hazat  érS alosolána:{ - raj 1942 október-  
novemberben Éozak-Olaczorr!/,g ma3 nagyobb városaiban is  
Olasz Nemzeti Front aizottsdga,t /Coml,tati del Pronte  
Vazionale Italian/ néven. 137/  

A  mogaiahuló bizottságok elfogadták a toulouei progra-

mot. t,a3zetételúk az orsadgon belül már a toulousiFaoz  

képest ne;változott. 7j, ujonnan szerveződő politikai  
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erőkkel ayarapodott. 

Az Igazság és Szabadság csoportba alakult meg  az 

Akciópárt Carlo Sforza vezetésévei. 133/ 

Uj jáalakult a katolikusokat összefogó szervezet is 

Reroszténydemokrata Párt néven 1942-ben. Programját RIS- 

mában Do Qaesperi és 1Talvacstiti dolgozták ki 139/  annak 

figyelembevételével, hocy "... a katolikus ti9negek is 

szembefordultak a fasizmaliesl,s  egyre inkább igénylik a 

fasizmust  felváltó u j politikai  rendet." 140/  A program 

az állanforma kérédésében nem foglalt áll°ást, az  Ands-

foglalást a háboru titá.nra halasztja. "Apia' a háboru 

tart - jelentik ki - raindonek 	az  egység t;3rvén,ye 

doninál." 141/ A Kereszténydemokrata Párt csatlakozott 

az antifasiszta pártokhoz, főként azért, hogy el no ve- 

szitsél> a katolikus  tbmocroz. bizalmát, 142/  másrészt 

azért, mert a parttal a Vatikán  az ellenállási mozga- 

lon legradik4l.isabb csoportjait kivánta, ellens:lyozni 

azért, hogy  az  antifasiszta nmgujuláü c a:.atolicizmus 

hegemóniájába illessze. 

Bekapcsolódott a ITenzeti Felozabaditápi Front Bi-

zottságai munkájába a nagytőke párt j a, a  Liberális Párt 

i.:3, amely 1942-ben alakult .s j já. Ez a párt nagyban horz- 

zájárult a fasizmus  hatalomraj atásához, de most máe irá- 

nyta, antifasiszta orientációja jelzi a nagytőkének a fa- 
sizm.isrűl való leválását. 

Természetesen az események alakulásában na gy jelentőságii 
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volt a Kommunista P•<írt tevel:.enyfl6ge, de ennek a tQVó-- 

konyaégnek a fe1616nkül496t, s azt, hogy a pdrt hatni 

is tudott a tömegekre a nemzetközi e©enények nagym6rt6k- 

ben motiválták. 

1941 tavaszd3 az angol o?f®nziva kbvotkeytóben 

Olaszor©zdg elvt3azt©tt© kelet-afrikai gyarmatsit dio 

1941 Junius 22-6n a hitleri hadsereg mellett Mtiesrolini 
is bekaposilcídott a Szovjetunió elleni t?.admiivQlete:ne. 

Igy gyakorlatilag Olas zord ̂ de © zár.dra is a fő H..acis zin- 

tér a I'eleti front lett. Az oleő győzelmQk után Iama- 

ro©m bekövetkezett a  szovjet  ellentámadás 1941 v6g4n. 

A szovjet ogysógek erős con,príot m6rt @i, az olasz álld- 

vokra, do ekkor még eulyooabb katasztrófa non követ- 
I;o^ett be. Az el-a].aneini angol  győzelem, najd a ri,yugat- 

ari.:ai part?aszállds utdn röviddel n©k,i;ezdődütt a Yö- 

röa iiaüuegeg előrenyomulása is Sztalingrdd t4rs6g4bon. 

Az 1942 december 11-i Don-kanyari offenziva az olasz 

front áttörénóvQl zárult,  as  olasz hadaereg negsebm  -  i- 

tő vereséget szenvedett. 143/  A ',birds iiads3ort3g offenzi- 

vdja, a sztálingrddi fordulat nono®al:; as olasz, de a n©n- 

ketközi munkásmozgalom fQ1leYadalóe4F:®z is I?ozzdjtírult. 

Museoii°ii katakiztrÚiB-politikáját msír 3aj;ít ollon- 

zó:ye is megelégelte, ezórt negkisóreltók 1Qvúltdc3át. A 
lov;íltdsi L-°is6rlot nem j;írt sikerrel, llussol9.ninai; slke- 

rált eitávolitani az ellenzólset a vezet6sbű1, de ezzel csak 
ideig-óráig sikQrUlt a c?.Untó3t elod3zni. vi.ldgo©an jelez- 
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ték ezt an egyre gyorsabban pergő események. 

A Kereszténydemokrata Párt, az Akciópárt, a Liber$-

lis Párt és a republikánusok csatlakozás óval az antifa-

siszta mozgalom  jelentős lépést tett előre, ' isi.akú;lt az 

olasz népfront. "Az olasz nép legjobbjai me moedultak és 

egyesültek a harcra." - jegyezte meg ezzel kapcsolatban 

lagliatti. 144/ 

ni volt az oka, hogy a Nemzeti Front Bizottságai 

taloraállitásá ban, vezetésében a kommunistáké volt a 

OUntő szerep, az általuk javasolt programot fogadták el? 

Wig a szocialisták külfUldbn kezdtek ujjászerveződni, a 

Kommunista Párt egyidejűleg Olaszországban is igyekezett 

kiépíteni pártsejtjeit. Agitált, terjesztette elképze-

lését a Stato Operuio, a Milánában me jelenő ünitá révén. 

Adásaiban a fasizmus elleni Harcra nozgúsit a londoni 

rádiö, a moszkvai rádió olasz ryelvü adásaiban pedig 

Togliatti ismertette a Yaligatókkal a népfront lényegét 

és alapelvolt. Az Unitát csak 1942 juliueátnl szerkesz-

tették Olaszországban, mégis december végén már 60-80 

ezer olvaséja volt. 145/ Sokat javult a 'járt agitációs 

tevékenysége, mert más pártokhoz képest a hazai helyze-

tet is ?!nzelobbrel ismerte. Befolyásának növekedésében 

szerepet ,játszott az is, hogy na gy konspirációs tapasz-

talata volt. Nehezitette a párt munkáját, hogy vesetőinek  
és tagságának jő  része migrációban, illetve b irtcinben van; 
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kiiztiik a legtapasztaltabbak. 3sai. 1943 jalaár-február-  

ban tért vissza Olaszországba r.oveaa, Roesi.o, Amendola,  

Ae~,*azville és felvették a kapcsolatot a nár otthon dol-  

gozókkal /Maaaola/. Még később, ausaeztlisban jutott ha-  

za Longo, Pietro Socchia, Seoccinarro, Li aa_asi 63  

hazatérésü4e utrín alakit conk meg a Kommunista Yárt  

hazai vQvetóse. 14 `''/  

Az antifasiszták agitációs tevékenyaé;ének, szerve-

zőmunkájának eredménye, hogy  az apróbb enontán kezde8é-  

nyezések helyett a háboru okozta r.yomoruság ellen tilta-

kozó moo :minter egyre határozottabbak, egyre uzervezetteb-  

baI: lettek. 1942 végén, 1943 elején több, már tudatosan  

előkéavitatt sztrájk zajlott le Észak-Ola3zosszág raagyebb  

városaiban. Olaszország forrongani kezdett.  

Tizvotlenül az 1943-as márciusi sztrájkok előtt Iyon-  

')an n ~~goratranista, Szocialista és az Akciópárt vezetői  

/Ataanüola, :araeat, Lueeu/ neg"cx3szélé+st tartottak, ame-

lyen megrorúuitették politikai akciöegysé ~,~iiket az ország  

denotratikue A544nitéoe, a fasizmus gazdasági- politi-

kai bázisának felszámolása, a f~r,oAlefs3ég és a béke ki-  

vivásának órdekóben. 147/  

Az antifasi©zta pártok tevékenységének fokozódása, Olasz-

ország egyre rosszabbodó katonai helyzete,  a lakosság tart-

hatatlan életezinvonala egyre több olasznak ®c ;i.tett meg-

látni a hely©a utat, előoeg,ttetto, hogy elforduljanak a  

fasizmustól. Kezd világossá válni a tömegek előtt, Logy  
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ebből a Ihelyzetből a kivezető utat MUasolini, a fasiz-

megbuktatdaa, a hitleristdk kit124se, ci háboru befe-

jezése jelentheti csak. 

márcills 5-4n a torina Fiat-Mirafiori gyárak-

ban kirobbant a mintegy gyolovan aatifasiszta  által elő-

kitett ós irányitott hitalmas aretilvé az4lesedő 

sztrájk. 143/ A  kUvetkező aapokou ez kiterjedt Torinó 

ads gyáraira is /Grandi Motori, Revetti, Aeronautica, 

Ferriore/, 9-dn a dohdnygydr,a Lancia, lachelin Fiori 

munklisai iv beszüntettők a munkalt. K3rü 1U1 egy 114t 

alatt a sztrdjk l;azak-Olaszorozdg aaaobb vilasaira 

is tterjedt. 

l)43 mároius 12-4n a aztrájk e1őkő3zit4a41e 6s vezető-

sdre alakitott milnkdsbizottadg felhiviosal fordult a 

dolgozókhoz, amolyben a sztrájk folytatplatira ős kisző-

1e3itdm6re blzditotta Őket.  Hiába  volt erőszakossk;, hi-

ába tartóztatttik le a kommunista vezetőket, a sztrdjk 

mdroins 16-ig eltartott Torinóban, de ki is osőlesedett. 

A torinói munkások  harca  eredmAnnyei  járt.  149/ Mi volt 
a lecfőbb kt3vetelő3? Viveteltők a hábon: befojezdadt, 

a munkaidő nyolo órára osUkkontésőt, a kenyőr de hue-
adagok nftelésőt, a teljes bőr kifizot4J4t, a letart6z-

tatott munkások 3zabadonenged4s4t. A jelszó: "kenyeret, 

106k6t, osibilidzot" 150/ volt. 
A sztrájkmozgalom 4azak-olaszorszdgi tovabsythilzősőben 
nagy szerepük volt ujra a kommunistáknak, s lapjuknak 
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az Unitának. Arra szaitják fel március 15-én a munká-

sokat, hogy folytassák a sztrdjkot tovább erőteljesen, 

teivenek erőfeszitéseket arra, hogy az titerjedjon az 

egész félszigetre. 151/ Igaz, oz a céljuk nem valósilt 

meg, do ennek a felhivásnak hatására  március  19-én Li-

lánbban is sorra állnak lo az  Üzemek  /Pirelli, Bredn, 

Borletti, 

A astrájkmoogalmak hatékonyságának fokozására a 

Kommunista  Párt  kitilzte az ujabb sztrájknapot  március  

23-ra. Márciul 23-tál március 28-ig 35-40 ezer munkás 

tette lo a szerszámot Eilánóban, de Torinó tUbb gydrdban 

is ujból sztrájkbalóptek a  munkások.  A sztrájkmozgalom 

vidékre is kiterjedve clhuzádott egészen április 6-ig. 152/ 

A fasiszta  hatóságok  kép4o1onek voltak litját  állni  

a mozgalmaknak, rdkényszertatek arra - hiába  használták  

fel a hitegetés s  megtorlás  _leszkUzét -, hogy teljesit-

sék a munkások kUmetolését, kénytelenek voltak felemelni 

a munkások bérét. 

A mároiusi sztrájkok gazdasági kUvotelésekkel indul-

tak, de az előkészitők elképzelésének megfelelően a fa-

sizmus, a hdboru e/leni follépéssé szeilesedtek. A gazda-

sági elégedetlenség politikai tartalmat kapott. A  sztrájk- 
mozgalom  az első nagy munkásmegmozdulda volt a  totális  fa-
sizmus uralomajutása óta, ős ogyben az első, amelyet az 

antifasiszta népfront elvei  alapján  dUntően a kommanisták 
vezettek. Politikai jelentőségét az adta, hogy a  kormány  
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kénytelen volt meghátrálni és tel j esiteni a dolgozók 

követelését. 

A sztrájkmozgalmak elcsendesedése .ltán a fasisz-

ta hatóságok  kegyetlen me ;torlást alkalmaztak. Igy 1343 

április ?-én a milánió pártvezetést is sulyos v®szte- 

ség érte. Letartóztatták a párt sok harcosát, Mvoolini 

emberei megtalálták az ;1nitá nyomdáját is. A nagy letar- 

tcnztatasi hullán után a P`ranciaoreűá^bcíl illegálisan 

visazatér8'f /Novella, Amagldola, Soocoiraarr0/ láttak hoz- 

zá a párt egységes vozotéeéne!t létreh+ozásához Torinóban. 

Az 11 egységes hazai vazeté© 7 tagbQl állt: Wassola, Pf.coo- 

lato, Rovoda, Foaa ►io, Novella, Amendoln, I1egarville. 153/ 

A vezetőség ezután a pártmunka megszervezése érdekében 

aegbirottakat 	Toscanaba, Venetoba, me geróaitet- 

ték kapcsolatlikat a római csonortte,l /Onofri, Ra,dicQ/. 

Amend.ola Dmiliába ment, ahol ujból megkezdték icen kez- 

datlegros kr;rülmények !Wzdtt az Unitá nyomtatását. 154/ 

Megkezdték a Gruppi d' Aziona dei Batriotti /Hisstfiaú 

Akciócsoportok/ nevű harci csoportok szervezését rriuli- 

ban é® Venezia Giuliában fegyveres akciók, szabotázs. 

tevékeny® ége k_ végrehajtására. 

197; tavaszán-nyarán a fasiszta rendszer eulyoa vá1- 

oFícba keri ►_lt. Csapatai mind a keleti fronton, mint AP- 

rikdban Tunisz és Bizerta eáeato r  t<<.in /1943 május ?./ 

veroaérmt szenvedtek. Erősudütt az ellenállási mozgalom, 
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de aktivizálódott UI1J3olini el1enz4!:e in. A fasiszta 

rendszer támogatóinak egy része szerette volna, ha az 

commit; számottevő politikai  változás néntil válik ki a 

háboruból. 
Ebben a helyzetben az antifasiszta pártok Milánóban 

1943 jini3  26-án 155/ értekezletet tartottak, ahol a 'Som. 

runista Párt akcióprogramjában javasolta a népi mozgalom 

egységes irdayitását vállaló a Nemzeti ?ront Bizottsága-

it Bsszefogó Nemezeti Front létrehozását, valamint azt, 

hogy kiáltványban szólitacik fel a tUmegekot általános an-

tifasiszta felkelésre. Javaslatuk az, hogy általános 

sztrájkot kell  szervezni,  de azt töbegdemonstrdoióvá, 

népfelkeléssé kell  átfejleszteni.  Erre n felkelésre tá-

maszkodva valamennyi antifasiczta párt részvételével meg 

kell nlakitani a eemokratike kornányt. 7ecAelUlt4k a T:or-

mdny feladatait is: nzonnal felnondani a 3zl1vots4get Né-

metországgal, fegyverszlinetet katni, feloerlatni e fasie-
Taus ninflen dllami 48 jogi intézményét, megezervezni 40 
irdnyitani a németek elleni harcot, semmeotiát adni a 
politikai foglyoknak„ felelősségre vonni rrnsolinit 
ős a hAborus bünaciIket. 1561  Javaslatuk a demokratikus 
kibontakozás keretein am megy tul, de a programban foo. 
laltak magvalósitása az tisszeo antifasiszta párt érdeke. 
Wtgis, a kezdeményezés nen maradt a kommunisták kezében, 
mert a kereszténydemokraták és a  liberálisok a terveze-

tet nem 2ogadtdk el. Nem fogadták el az  azonnali nép- 



felkelésre való felhivást i, nem akarták 4e nem merték 

a népre bizni a főszerepet. A laizeemenvezés az antifa-

siszta erők kezéből igy a monarchia 16rU1 esoportoeuló 

erők kezébe került. 

A monarche-fasiszta dllam- 1943 Julius 10.6n az angol-amerikai 

csiny és kOvetkezményei 	caapatok partraazilltak'Szieiliában. 

Az  uralkodó osztelly megértette, hogy Olaszországnek nines 

tr eaélye a győzelemro, a hdboru kimenetele veszőlyez. 

teti saját létaket is már. Taktikázni kezdtek, hogy el-

Latdrolják magukat Mussolinitől. Az angol-amerikai csa-

patok eliogIaltik Palermót, bomblizták ilőmdt /Julius 22- 

t61/ o ez számukra kedvezőtlen fordulat, veszélyem heAY-

zet volt. Iderdezt féltek attól ic, hoLy a nagy refralue. 

si  tamsgMmaMazdulásokat ujabbah fogják kftetni, olyanok, 

amelyeknár radikálisabb változást hozndna!: Olaszország 

politikai dletében. Vagában a fasiszta kormányban is elé. 
gedotlontedett az elleneó, ezért  afasiszta Nagytanács 
bizalmatlaracZot szavazott a miniszterelnUknek, Mussolini..  
nek.  A  király lemondatta, maid jtilius 25-ón weGalakult 
a Dedoglio kormány. "A királyi udvar ezzel az 

esinnyel elzárta ecy elan kormány megaleitásának a le-
hetőségét„ amely  felbontotta volta a szt3vetsAgot Ndmet- 
országgal. "A királyi udvar jobbna% látta, ha a fasiszta dik-
taturdt olyan diktaturával =areal  fol , amely  tovább foly-
tatja a hábarut." 157/ A néptUmogek Unnepelték a fordu. 
latot, Absuelini bukását, abban a hiszemben, bogy ez a 
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változás a háboru vérét jelenti. A nép 6rüme korai volt, 

a kormát bejelentette a hdboru folytatását, a német 

fasiszták pedig egy nappal később betömtek Olaszország-

ba. A Badoglió kormány igy létének else pillanatátől 

két ellenéggel állott szeriben. Az ©gyik ellenség az an-

,rol-amerikai haderő, a mik pedig a norma szerint még 

sz3vctaóges népet hatalom. 

A kormány viszont egy harmadikat választott, az olasz 

nép ellen kezdett haroolni, amely julius 26-án kivonult 

az utcára, megrohanta a fasiszta pártházakat, a bbrtZ3n-

ből kiszabaditotta a politikai foglyokat. Olaszország 

számos városában i3ssz®ütközésre keriilt sor a rendőrség 

és az antifasiszta erők köziitt. 158/  Az esenérek hatá-

aúra, a s nervozőnunka hatékonyságának fokozására a tr3r- 

vényen kivii]. helyezett pártok kiléptek az illegalitisból. 

A kommunisták már julius 26-án ki3zzétotték első le-

gális nyilatkozatukat. Olyan korma megalakitá gát sürget-

ték, amely a nép érdekét szolgálja. A kereszténydemokra-

ták és a liberálisok még várakozással tekintette] az uj 

kormányra, még biztak benne. A Kommunista ?árt elképze-

léseit Rómában is közzétette - Roveda ismertotto -, azt 

is hozzáfűzve, hogy a párt ©zt az antifasiszta pártokkal 

való e gyilt tmUk 3dés alapjának is szánja. "Olyan, az ant i-

fasiszta pártokból álló kormány kell, amoly azonnal hadat 

üzen Németors zágnak. a 159/ 

1943 julius 25 nemcsak a  fasizmus  bukás ának nap j a 
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volt, de kezdote is annak a naoy tUmegmozdalomnak, 

amply Ilamarosan megtermalitto a gyakorlatban az anti-

fasiszta egységet, az ellenállás alapjdt. A kommunis-

ta Párt a keresztónydemekraták 4s a liberálisok til-

takozása ellent5re is kiadta az dltalánoo sztrdjkra 

száló felhivást. A hatalmas erővel kitörő sztrájk 

tazak-Olaszországban Julius 26-tól 28-ig tartott. A 

koradny r munkások moogalmára a statárium kihirdet6s4vel 

válaszolt. Az erőteljes antifasiszta munkásmegmozdu- 

lds vioaont arra hÓnyszeritotte a ko ijt, 11037 el-

törölje a faisiomus 	40 jogi intóomónysit a fa- 

pdrtot, a nagytnnAcsot, a fasiszta milicidt, 

a fasiszta időszámitást a saskral saaxvomotoket *WI xfof 

Megmaradt viszont a eenz:.lra, aaabadltibon aaraitak a tip* 

oiszta politikusok is, nem eaLpdarestik a ismaksawnw. 

zetek helyreállitását sem. 161/ 

A kormány 4ppon esak megtUrte a  pártok  lét4t. Kihirdet-

tók ugyan a bebörtönzöttekre vonatkozó amneeztidt, de 

azt nom terjesztetták ki a kommunistikra. 162/ 

Az antifasiorta tömegmegmozduldsok kikónyozeri- 

tettók a kormánytől n4hány intÓzked4st, de a tömegek 

b4kovágya ellen4re tovább folytatta a háborut. Bart az 

antifasiszta pdrtok a háboru befejezósére koneentrálták 

erőiket. Egytittes Bizottságuk mdr jultas 20-án Rómában 

közös nyilatkozatot tett közzó, amelyben a Láboru azo n. 
nali bofejez4oót k3vetolt4k. "Xi a n6metekkel Olasz- 
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országból, a nép békét aLar." 163/  

A kUveteléseket net-► te1 jeo3 tetto aBadoglio kormány,  

mert ré® zirst félt a németektől, réozif;t a monarchia  

megnentéaén fáradozott  az antifaoiezta pártokkal uzon-  

ben. A háboraból való kilépdot a németek hozzájáralá-  

e~íval kivánta megtenni. Ez az ut nem volt járható, ezért   

félve a németektől - GA angol-afaori ~Lai h..advezetáoael  

kozdott tárgyalni.  
A kialakult helyzetre való tekintettel a Kommio-  

ta Párt javaAlatára a milánói antifauiszta bizottaic  

elfogadott egy, a kormányhoz intézendő felhiv6at, amely-  
ben ujólag kúvetQltél: a háb:orubc5l való azonnali ki léPóst,  

a  ant, hoar a kormány szervezze meg afegyveres harcot  

a német  Fu olasz faei©zták minden támadásával szemben.  

Követelték olyan "népi  osztagok alakitáaát... amelyeL-  

nek célja do feladata a nemzeti feluzabaelitó és függet-

lenségi háboru." 164/." 	kormány létrehozását követel- 

ték, "amely a németekkel való Voozei:tközé©ben mo2góaita- 
~ 

ni tudja a2  egész  nemzetet." 1 ~ Az okmányból már egy-  

értelniien kitUnik a fel3zabac.itó hábor ù, a nartizánhá-  

boru elhatározcíca. Ezt al3támaa2tja az Jnitátxfn szentem-  

ber 7-6n megjelent ál l ás f oglaláa is: "A nép  és okatona-

ság békét akar. A békét esak ugy lehet tx3gozeroz ►̂ i, ha  

földünkről kíZisziik a németeket." 166/ A tervezetet a ró-
mai antiPasiezta bizottság is elfogadta.  
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A fegyvorszünet megkUtts4tő1 a Az antifatiszta partok 1W/tote- 

n4pfrontkormdny megalakuldidig. 1484ner megvalósitásá4rt a kor- 

/Vit." a kormányhoz való 1010- 	mdny semmit nem tett,nem biztosi- 

szonyról 4o az államformaróla totta Róma v4delm4t. Folytatta a 

targyalásokat az amerikaiakkal, s ennek kftetkezttben 

eor kortat a fe1ttte1n4lktili kapitAláció alairásara 

/szeptem 	167/ber 8./ 	A kapitulacit iltán rftiddel, a Ró- 

fenyegető amet tamadáS miatt a kormanyfő 40 az ural-

kodó elmenekült a fővárosból. A menekülts hir4re a maga-

ra hagyott fővdrosban az antifasiszta partok mecalakitot-

tak az orszápps  Nemzeti Fo/szabaditó Bizottságot, 163/ 

amely eneptomber 9-4n felhivAosal harcra soólit fel min-

den olaszt a fasizmus Olen, a kormány politikaja alien. 

"nsstrt mondja a felkivás nj kormany kell. Olyan, ame-

lyik onilardan keztben tartja a v4de1em oAsclaját, har-

col a b4k44rt o  a azabadságórt, a fasinmus Ukeres fol-

ozamolasa4rt, a nftetek killz4s44rt." 169/A  pártok mar 
nom fogadják el a kormánnya/ való együttmUkUdtst, maguk-
nak  tartják fenn a kormánynlakitaa jogát. bestmar nem 

we a mnkaspartok hangoztatjak, hogy lehetetlen a kor- 

imannyal ogyüttmilla5dni, mert az nópe/lenes. Nom lehet 

!tapcsoint a monarcho.fasiszta kormány 6s az antifasiso-
ta binottoag hnzett, mert oz a hart fasisztaollenea. 
is. An • 	olasz munkások tudjak, hogy nekik kell Olasz.. 
oirot folscabaeitani, nem kell az áruló király, nem 
kell a  kormány."  170/  Ezt mar a keresztdny  demokraták 
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de  a liberdlie ok is3 o íf ogadtdk a e zeptet:tb®ri oo cménye?.  

után. 171/  "Meg akarjuk tieztitani a hadsereget a fa-  

sisztáktól, egyi.itt akarunk miiködni a fasi3ztdk ellen  

Angliával, a Szovjetunióval, Am©rLkával. Olas3 zoL fog-

jatok fe ~ vert." 172/  dokumentum jel©nt63égét az  ad-

ja, hogy helyet kanott benne  az cl3sz.e.s antifasiszta párt  

belcoEyezdséval az a fclldivás, amely t z olasz népet  fogy- 

veres harcra  ezcSlit Eja fol. Az elképzelős szerint a par-  

tinátillábor:it szorosan öcazcaL•npc9olják majd a hadsereg  

t©vF'?tanységével.  

A Ilenzeti I,olozabaditó liizottoa;; abban látta fel-  

adatát, hogy felI:éeztiljün és a vnegek.et is folk43zit-  

üo n  nemzeti f©lszabaditcí harcra. 173/  

A szeptemberi események miatt Olaazorszdg két réez-  

re szakadt. A Badoglió•-kozmAny tehetetlensége ki3vetkeű-  

tében a németek meger.dllták majd az egde6 orezdgot éa  

szeptQmber 27-én magalakitották a "ualdie fMiQZta bsb-  

gíllaffiot. D6l-01aozorezdg az angol-ac:or3l`ai ceEapato?; e l-  

lanőrz5eo és a Badoglió-kormány 3.rdny3.tdsu alatt dllt.  

Szeptember vége és október  else fele közt Dél-Olaoz-  

oro zdg a u4met megtorlá,Fiok óa az angol-emerikai előre-  

n,yoQralás következtében felkelt. 	négy nap alatt  

tiztE ki s német megszállókat. 174/  

T:e2ak-01aszors3zágb€an mds a helyzet. A hitlerietdY  

az ellendllók ezd2ait vézzik ki. Ezen a terUleten az el-  

len41140 az életben maradde objektiv sziikaégrozartisóge- 
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ként is robbant ki. Ehhez a harchoz szervezkedni kell, 

s ebben az antifasizmus érvényesiti is kezdeményezését. 

Minden városban, minden tartományban megalakulnak és 

müködnek a Nemzeti Felszabaditó Bizottságok, s erőiket 

partizánháboruban fogják össze. Ez felkelés a háboru el-

len, a nyomor ellen, a német brutalitás ellen, gerilla-

harcokat vivnak, szabotázstevékenységet hajtanak végre. 

A munkások ezeket a szabotázsokat sztrájkokkal támogat-

ják. A partizánharc lassan, de szivósan erősödik és szé-

lesedik, 1943 utolsó hónapjaiban pedig már Róma, a fővá-

ros körül is dul a nép küzdelmévé szélesedett harc. 

A két munkáspárt szeptember 28-án Rómában munkájuk 

elősegitésére ujabb egyezményt kötött e  175/  amely poli- 

tikailag előrelépés volt a korábbiakhoz képest. Itt 

deklaráliák először, hogy a pártok közös célja "az, hogy 

a nemzet élcsapata, vezetője legyen a fasizmus, a néme-

tek elleni harcban a már létrejött Nemzeti Bizottságok 

vezetésében." 176/  

Az egyezményben a fő feladatot a következőkben 

jelölték  meg:  a függetlenségért, az uj  demokráciáért 

való hare, hare a  náci agresszorok ellen. Nemzetközi vo-

natkozásban kijelentik, hogy a Szovjetuniót ismerik el 

a haladó munkásmozgalom élcsapatának a reakció- és im-

perialistaellenes erők legbiztonságosabb szövetségesé-

nek." 177/"A Badoglió-kormány nem teljesiti feladatát. 

Meg kell mutatni, hogy az olasz nép maga is meg tudja 
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szervezni harcát. /linden városban, minden faluban ahol 

m‘g nines meg hell azervezni a remzeti Pclozabaditási 

Front Binottságait a fegyveres hare ozervezósőre." 178/ 

A pártok a jolonlegi kormányt már b,sazetőtelén41 fog-

va earl tartjdk alkalmasnak a ndmetek elleni harcra, 

*inert tagjoi reakciósak." 179/ A munkáspártok apfront- 

kornányt akarnak, olyan kormányt, amely energikus, anti-

fasiozta politikát folytat, megszervei a felezabaditó 

haborut. ilaga Togliatti uem tartja a  ekkor elk4pselhe-

tőnek az eaUttmilkM4st a kormánnyal. 180/  
Az euemZnyek hatdoára a 1:eresztónydemokraták ós 

a liberdlisok is feladták korábbi, a Badoglio-kormány 

pozitiv politikai tevókenys6gdben bizó álláspontjukat, 

elvetottd% az egyUttmilkadds lehetős6 	101/z6t, 	de a mo- 

narellia fennmaradina mellett voltak tovAbbra  ii  komond. 

va, kimondatlanul. A Kommuniuta Pdrt 4a a Szooialiuta 

Pdit podia  elj utott már oda, hogy a munkdokormány 1t-'

rehozdról beszóltok. 182/ A kormánnyal való együttea-

kUd4e,  illetve az uj kormány Usozoteteldt illetően Lo-

ves vita bontakozott ki. Togliatti ugyania október 16-i 

rádióbesz4dóben megváltoztatott álldspontot hangoztatott. 

Azt javasolta, hogy ndgy felt4tel eset4n a pdrtok mUkUd. 

Jonah ogyUtt a kormánnyal. A feltdtelek a kevetkezők: 

- A kormányban fasizta, antidomokratikus, reakciós elem 

fen maradhat. 

. Sat Loll zuzni a fasiomus ninden maradvdnyát. 
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- Teljes soaba,da áF;ot garcent 31ni e+ie* mlmatikus s,erve-

zete2nzek.  

- A korpárfiy nem folytathat inperial.i.eta, népellenes po-  

lit2krít.  ! s  s  

ri4rt változott nee Togliatti áll8apontjrdt 1943 októ-

ber 13-dn a_*ogyvera :rEtr_eti s zornSd4s É rteZr.^.éton o kor-  

mime hadat tizent Nimatotslígms04 iny n 5r•ovjetrr16,  

11nt Iia. 1!m:rilsa OlaE^orsaígot ktSntie redviaelő félnek  

ismert® el, pegválto^ott a politikai helyzet.  

A koprranisták je -r4eze Togliatti e1? í:apontildt nee fo-  

radiar. 01, nert aazerintiik aki IloaEi:vAbari van nen isme- 

ri so olasnorantigi helyretet. Nem illik Lae a Togliatti  

riltal javncolt megold{s a szocia1 iatdk ®1k.4ps.elisí'il,s 841114 1844  

"7.ga..~ - nondja Togliatti - e zpkitani keller..e a kormatire1,  

mert bonne rdr senkinek  nines r.ica1r,la, .'e most a legfon-  

toeeabb a fel®cAhaditáeJ hAbor», anFnetek elleni harc,  

a H.itlerietátc kiiizése. Ebben a haroban fontos viszont,  

hogy a Fel ezabaditási Bisottaá" a ha..ro n4r á11 j on, nagy  

ttitogoket mc►zgáeiteon, pert igy s•BüvetaégejeJcnek a be-  

avstkoaiíiqia men  sok Zehet834®r# slunk,*  185/11003-Pes vi-

ta  utrin logadtá:: oaak ©i a Ortok Togliatti  jamplatát.  

A kortzduyho2 való viszony k4rd43e icy lekor[ilt napi.rend-  

rS/. 	d11amforma L4rc145e4betz v:tsront egyelőre niy.oF  

ilt3nt4e. 186/  
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A t'jmouok eldzedetlensdednek fokozddását, az anti-

fasiazta pártok tevélenyadgének hatnonyságát jelecte 

egyeirtelnuen ag o  Logy 1943 november k3zepdt61 a ndme. 

tek Anal megszdllt terUleten ujabb sztrájksorozat rob-

bant ki. Ac Unit á 1943 decanter 54461 szinte minden szd- 

mdban a sztrájkmozgalommal foglalkozik, dltalános aztr4jk-

ramoca6sit. A munkisel6gedet1en34get a pdrtok tár igya-

keznek szervesen Usazebangolni a partizántevdkenysegek. 

kel a szabotázsakciókkal,  azzal  is el6ae*tteni akarják 

a ltalános ndpfelkelds kibontakozását. "Nines kony6r, 

a fasiasták a Ayak.,Inkon, általános o1itiksisztrájk 

hell, de ennek a nftetek elleni fe/keldsad kell válni, 
a tUmegek fegyveres harcávd." 187/  Felozaitottá% uzyan-
akker a lakosságot, Logy a partizánokat dlelmiszerrel, 

gy6gyazerrel, ruhanemUvel segltsdk. 138/ 
1943 november 23-ta kezd6d6en Mildnd, Torind, 

Velence , Padova nkásai a fasiszták megtorlásai elle. 

n4re felvottdk a sztrdjkot, majd ez továbbgyitrUzTAt a 

Sesto San Giovanni zónában. A munkabescUntet4s &loom-
bor 14-15.461 már az olajUZetekre is kiterjedt, a el-
tartott december v4c4ig. A sztrájkbli not lett nemooti 

felkeld, de a munkásosztály ujból regtutatta emgt, 

usghdtrdliara Irdnyozeritott&f. a faaiszttikat. 189/ A 

oztrOmozgalom csendeseddee utAn azonnal javasolta a 
Kommunista 2drt  egy  lljabb sztrájknap kitUn4o4t de  elő- 
kitat 1944 febrzArjdra, de n szocialistákkal tartdnt 
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megegyezés után az ujabb sztrdjk időnontját márcills 1-re 

tették át. 

trdemes megfigyelni, hogy a faaiszta negszálláb alatt 

/1943 vétrA5n lezajlott sztrájkokban /nmelyeknek elők'ssi-

tése és irányittiea dUntően a kommuniSták tevékenyséenek 

eredményei a kommunisták száma kevés az Uzemekben, de 

befolyásuk  nagy. Milánóban, Genoveiban, Torindban 90 ezer 

munkássztrájkolt, ebből 1160 a Kommunista Párt  tagja. 191/ 

A fegyveres partizánhAboro ezéles nemzeti jellegének 

kibontakostatása órdekóbon a mrnkáspártok javasolták az 

ecyes antifasiszta pArtok vezetése alatt Alló óesek-olesz-

országi partizánosztagok egységes nemzeti ellenállAsi had-

sereggé való Ussoefogását valamennyi antifesiszta pártból 

4116 ktizUs parancsnokság alatt. Ennek merlvalósitása nem 

volt ktinnyti, mert a kereszténydemokraták ős a  liberálisok 

féltek, hogy ebben a paranosnokságban is a  munkáspártok' 

losz a  dintő sző. Megis a kommunistak és a szocialisták 

kezdaményezése sikerrel járt. 1,44. janudrjában megala-

kult az el6zetes terveknek megfelelően as olasz felsza-

baditó hadsereg, a Szabadság ünkéntesuillek liadteste. 1'2/ 

Sikerült Lisszefogni az északi Nemzeti Velszabaditó Bizott-

ságekat is i:szak-OlaszorLizági Nemzetiaiszabaditó Bi-

zottság néven. Lz a bizottság  Január vkén  re  ndkiviLii  

olasz kortnal'4t alakitott és ezzel Lazakon létrehozta 

a nemzeti összefoGdson alapuló uj, demokratikus hatalom 

else állami intézmény6t. IL-J3/ 



A központi UFB figyelembevette, hogy a két övezet-

ben különbözőek a feladatok. Ezért a nőmetek által meg-

szállt terUleten a következő feladatokat jelölte meg: 

fokozni az Ummokben a szabotizst,  megakadályozni  a 

munkások és a gépak Németországba hurcolását, erősito-

ni a  partizánharcot,  a uzerveződő uj szakszervezeteket 

a hare központjává kell tenni. 194/  Az üzemi agitdciós 

és ozervegő-cuoportok kialakitásával a gyárak a nácik 

clu az °las z  familial( elleni hare támaszpontjai lettek. 

nIközben IlJzakon nagy lendülettel haladt előre az anti-

fasiszta harc Ugye, Dilen bonyolultabb volt a helyzet. 

Félő volt, hogy az ország politikailag is kettészakad. 

A kibontakozást itt gátolta az antifasiszta pártok 

közt ujra  kirobban é vita az államforma kérdésében. 

1944 január 23-tól 29-ig Bariban tartotta I. kong-

resszusát a Nemzeti Felszabaditó Bizottság, amelyen az 

Akciópárt falvetette a  király azonnali lemondatásának 

kórdését. Az Akciéptirt  álláspontját támogatták a kom-

munisták éu a ozocialistdk is. Teljhatalmu rendkivüli  

awe, kormány létrehozdsát sUrgették, a monarchia fel-

számolása érdekében pedig azt k3vete1t4k, hogy a kong... 

resszus  átalakulva népképviseleti gyUléssé készitse elő 

az alkotmányozé nemzetgyülés ömmehivását. 195/  

A vita csak hosszu idő  után oldódott  meg résoben belső, 
részben külső okok következtében. A belső okok közül 

megcmlithető  a  március 	köz3tt lemajlott hatalmas 
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méretil aztrájk hszak-Olasnországban, 196/  másrészt az, 

hogy a Liberális PArt da a Keresztdnydemehrata 'Art 

unnarehista képviselőinek bevonáadval a Badoglio-kor• 

mányt átalakitották. Továbbá a király bejelentette, 

hogy Mims felazabaduldua után lemond. A kültiő ok az 

volt, hogy az dtalai:itott kormányt a Szovjetunió ells. 

merte. 197/ Az uralkodó bejelentdse lohetővé tette, 

bogy az államformával hapeaolatos vita - amely már an 

antifamiacta pártok usszefooását veszélyeztette- le-

higgadjon, hiszen az aralkodő igdrete az antimonarchis-

'Mat r4sz1egesen klelégitette, lehetővé tette, hogy a 

pártok lama szorodan együttuilködjenek...6z a megoldáo 

nyitotta meg a megegyezés utján a kormány és  az  antifa-

aiszta pártok küzUtt. Kompromisszummal zárult a vita 

annak leszögezésdvel, hogy az állanforma k6rd5sdr61 a fel-

szabadulás után döntenek. Ezt az elképzelést orősitet- 

te meg a több dyes távollét után ismét Lazatdrő Togli-

atti a Kommunista Párt Nemzeti Tandoskozásán  a ius 

29-3l-én. A tanácskozás elfogauta, hogy az államforma 

kélidésdről a felszabadulás után alkotmányoző nemzetcyll-

lés dönt majd, ,mert ma az olasz munkásosztály előtt 

nem az a feladat till, hogy azt oselekedjék unit an 

orosz munkások tettek." 198/ Igy a Kommunista  Párt ál-

láltoglalása az antifasiszta pártok  közti szdthuzás 

felezdielását elősegitette, mert álláspontját a többi 

antifasiszta párt is elfogadta. 199/ 
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Bnnek eredménye lett az, hogy 1344 dprilis 24.4n az 

antifasiozta pártok bevonásával Badoglió vezetéuével 

mogalakulhatott a Nemzeti Egység Korodny Salernában, 

a népfrontkormány. 200/ Ezzel memalapoztdk az olasz 

demokrdeiát, megtettók az elsó lépést a demokratikus 

kibontahozás éo Litalakuldo felé. A kormányban Croce, 

Rodin°, Togliatti, 	vett részt. A ko 	hiva- 

talbalépése  után  röviddel meghirdette programját, amely 

tulajdonképpen a Nemzeti Bizottodg proLramja volt. 201/  

A feladatok a  következők:  a ncleik elleni hare fokozd 

ua, a fasizmuo gynereinek felszámolása, a  termel

helyreállitása, hare atzpekuldoi6 ellen, a hdborus kd- 

roh helyreállitdoa, a faolozta bilnöoök felelősségre 

vondsa. 

A Soovjetunió eloőnek ismerte el hivatalosan ezt 

a kormdnyt, amelynek létrejlItte lehetővé tette, hogy a 

harc talaján  politikai  ós vallási meggyőződésre való 

tekintet nélkta valamennyi hazafi ösozefogjon. 

A nemzetközi munkásmoztialomban éppugy, mint az 

egyes országok mozgalmában a2 első viláLháboru atdn 

központi probléma volt a mnkdamozgalom két nagy azár-

nydnak egyulohoz való viazonya és a munkAwegység. A hu. 

ozas óvok  egységfrontoo erőfeszitéese L tán  ugy tUnt, 

hogy a két irányzat véglego1k1önU1 , sőt szembefordult 

egymásoal. A kapeoolatok annyira megromlottak, hoar a 



.81- 

mnkősmozgalom belső ereje nom volt képes az el/ent4tek 

lebontisira. KUlső tényező  '-ehettek  ahhoz, 1^,ogy a ta-

nulságokat Uszegezve 0/yen feltételek mezteremt4e6n 

munkilkodjanak, ame3yek képesek a lasizmus elleni hero.. 

ben egylittmUködést létrohozni. Az egységfront utgban 

nehér akaddlyok álltuk. A kcIt irdnyrat alapvetően ellen. 

taco eszmei. politikai célkitilzésén a felhalmozódott 

politikai 48 mordlis ellentéteken, bicalmatlanseigon tul 

a kapcuolatok felvételt nehezitette a vezetők szemayi 

kontaktudnak nem kielégitő volta.  Ar egytittmUk3d6s 

ja4;i: keres4a4ben a kommuniata párt bizonyult kiuebb. 

naaobb megingdasal követkilgetesabbnek. Kozdeményezései, 

politikai és ekorlati eraftezitisei nélkül a munktisegy. 

sdgszilkségeasége a feliomerésnél aligha jutott volna to-
vábbe A mdsik tényező a munkástiimegok ozw4g irdnti ösz. 

tÖnös vonzdddsa volt, ez kényszeritette a Szocialista 
PArtot arra, hogy tettekben monkálkodjon az egységfront4rt. 

A pruletdregység, a pdrtfuziő nem valőeult meg Olasz-

orazdgban. A szocialisták is kommumistdk közti kapcsola-

tok egész története, kezdve az 1934eu akcióegyedg egyez-
maytól, oőt  at megelőzően is, at  uratatja, hogy mind-
egyik part aajdt oszközeine% és képsaadzeinek megfelelő. 

en, aajit hagyomdnydval és ideológiájdval selitatte olő 
a közös haroot.  a  ideol6giai ecya4c dllt volna fenn a 
pdrtok közt, nem lett volna problőma az akcióegység. Az 
1934-e3 egyezményben is kifejezésre juttatták kUlönböző 
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ideológiai álidepontjukat, de ez a külUnbség as adott 

helyzetben kevéssé akadályozta az ogyUttmUktklést. 

A két lárt 1934-01 tartó, s 1937-ben mazer& 

sitett egyrittmilaidéaa volt az alenja annak, hogy az 
idejön l4trej6tt a demokratikus erők egy-

eke, amely társadalmilag magdban foglalta a  haladó 

ktkérburzsoázia csoportjait is, politikailag podia a 

katolikus tUmegmongalon nagyrészét is. A demokratikus 

erő egységének a munkáspirtok egysége volt az alapja, 

(5? kondeményezték, enervezték 4s irányitotta ezt az 

egységet, amelynok programja a kommunieta párt helyes 

stratéciai céljának megfelelően - hare a fasizmus el-

len t, ar egész orozág fe/ssabaditásáért, hare egy olyan 

beladó demokrácia megteremtgaiört, amely megvalósitja 

az sgész társadalmi rend alanvető reformját, harc azért, 

hogy a haladó erők tUmbjének kozébe kert/j8n a társada- 

lom irdnyitdaa. A fasizmus elleni harcban, az ellenálld-

stmozgalommal Olaosoranágban demokratiLua antifasiszta 

forradalom cajlott le, amely elsUptIrte a fasizmust és 
megvetette egy uj demokratikus  államrend alapját. 

Togliatti ezt ugy értékelte, Logy en a demokratikus 

fordulat tartalmát tekintve fontos eleme Olaazország 

előreilaladásánal a szeoializmus utján. A kommunista  párt 
hangwIlyonta, hogy a 04l  a szocializms, viecont a szo-
cialista forradalomnak nincsenek ne C a feltételei. Ezért 

legfőbb feladatnak az antifaaiazta ecységfront fenntar- 
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Unit á• további or8©it4sót tsurtottáIc. Frogranj ukban 

3a olyara k'c3vetelárae's.ot fogalmaztak meg,  amoly igen 

®sálee •LWegak érdekét tartotta 3zem eiStt, olyan oé- 

lokat, amelynek megva1:i. tá:3a 4Y6l.E3 volt a munkások-

nak, pazeirzta?:nat,, városi L6z4prótegekues:, sőt bizo- 

n,yoa7 pontig  elfogadható volt a bureoodzifrnak iv. A fel- 

adatok kUv+etkezotes aogvalciaitr;eával olyan dar.okretikue 

rendszer j ütt volna 16tre, amely egy IA 	nedLereE:,- 
totte vviva a azoci.aliata forradalomra való békéu At-- 
tárés i'elt&taleit. A  torrsda3on azoeYiaaa i6lbemar8dt. 
Igaz, :w3ütt nói:dny jaQatőo ore:lucfuyt, de a b9.i:tiz6tt 
fcladatak klv©t.ce zet©a vigroh,ajttlwít nem  eikeri:lt elór- 
ni, :sort az olasz du amerikai nagytőke a seresztónydar.vk- 
rata 'Art  sogitségérel megbontotta az a:nti3saiszta nem-
zeti Qgy3égst. 
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41/ ninascita 1974. marciva 29.  L.  s cá m 11. oldal 

A konapresama ideje: 1926. janudr 21. A konareeszuet 

a fasiszta torror, a pdrtbetiltda niatt kellett  kül-

f31d3n tartani. 

42/ Pankovits: tm. 69. oldal 

43/ Kips Aladars Olaszorazde tUrtdnote  in.  104 oldal 

44/ A Uvdteles tUrvdnyek tltdn paddul a CGL vezetői bolo-

wlyeztok a szervenot folosElatdadba, ozért a kommunis-

ta pdrt 1927. febrnir 20-an Mi1dn6ban, vezetdoe alatt 

ujrn dletrehivta. 

"A nunkcisok nvIS -,:lctalusceaivezeteinek is 2ent koll na-

radni da mükeldni hell". 

45/ Komjtit Irdns Gransci diu a kommunizmua Olaszorszácban 

in. 59. oldal 

46. Ilinascita 1975. fobr:Ar 21. 32. oldal 

47. A Komintorn tUrténete Ia. 219. oldal és 

Az Olasz Kommanista Part X. koncxesazusa. &mouth, 

1963. 10. oldal 

40. A Zommuniata Internaoiondld V. koncresazusdnak tézisei 

taktikai kdrd4uskrőle 

1924. junius 17.-juliuu B. 8.9. oldal. 
Kiadja  as USZMP Politikai Főiakola Nemzetk8zi Munka..

moLalou TUrtfteti Tanszéke. K4tiratk6nt. 

49. Kim) Aladdr: Olaezorazde tUrtónoto in. 164. oldal 
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50i Letartóztatták tabs': hUoUtt Granscit, Terrncinit, 

Scoocimarrot. Az Olasz Kommunista Párt in. 63. oldal 

51. A KUlfUldi KUzpont vetetője AlrizabaL Togliatti lett. 

Az 0/asz Kommunista rárt 5.!- 1. 67. °Ida 

52. Az Olasz Korounista  tárt  IV. koutp.,esuzusa leSluben 

1931. dpriliudban volt. 

53. Gartig Tibor: "Olasz ut a szocializmushoz" Togliatti 

4letunvóben. Tdj4koztat3. /Kiadja: e ilarxizmus-Leni-

iiivxtar• Oki;atgal Pőoszttily/ 1)74. 	szal a. oldal 

54. Dokumentumok a magyar forradalni munkásmozgalom t3r-

tőnet6ből 1929-35. 

A KI VB. egys6gfelhivása 213-217. oldal Budapest, 1964. 

55. Repubiik‘urlsoks Lazo ozerveseti felópitésU hetero-

gAn ideológidju As társadalmi bázisus 

▪ azabadkőmilves burzsoázia, 

▪ kUz6p-olaszországi, soiciliai, romagnai kézmUvesek, 

paresztok. 

56. Horváth Jenős Az antifasiszta ezlys6gfront kialaknld-

an az oleos munkA4mozga1omban /1933-35./ Tudományos 

SzuoisaiMMMO fUzetek 1977. 43. szám 6-14. oldal 

57. A amooldldtmekrdcia a burzsoAzia fő tdmesza, ellen-

forradnlmi ap; a feifogás, hogy a munkásegys6gfront 

a munkáspirtok blolAja je1eatett41 ki. 

iii. II. kUtet 1969. 	Torino 	.. 383. oldal 

78. Lo State Operaio L34. mOrcius E. 6Iff. 3. ezdm 

Bocumenti del Partito Cotiranieta Italian° III. 274.oldal 



59. Lo Stato Opera° 1134. nArctlo C. 4vf. 3. szdm 

Documenti del POI. II. 275. oldal 

60. Lo Stato Opornio 1934. márodua 6. óvf. 3. szám 

Dooumenti dol ?CI 276-273. oldal. 

61. Lo Stato Opornio 1934. Julius 3. &Ff. 7. szám 

Documenti del PCI. A  Proletár  Akcióegyságórt. 490. o. 

62. A Giunti:la e Liberta 1929..ban alakult Párizsban. 21- 

utesitja a fasizmus, annak bukAss után az olasz tdr-

sadalom to/Jos mooljitását kivánja. Elsődlecpsnek az 

olaszorszáci harcot tartotta. Cock a G.L-nok, ós a 

Kannnnista Pártnak volt OlaszorszáGban illeadlis azer-

vozoto. 

Bervith Jonős Az antifasionta egps4onozca1om kialaku-

láma as olasz munkdamongalomban. 	68 13. oldal 

63. Blvatkoznak az 1934. februári francia pfilddra, ami-

kor a francia munktispArtok sikeresen szálltak Boom-

be a fasizmussal. Lo Stato Opernio 1934. Julius 7.szám 

491. oldal 

64. Lo Stato Operaio 1934. Julius 	óvf. 7. sodm 

Documenti del PCI. 492-493. oldal 

G. Lo Stato Opernio G. óvf. B. oz ám 1934. auzusztus 

571-574. oldal 

"Az egysógfront megazervenósóórt." Rugger° Grieco 

n fentiekben leirt módon mondja e/ vólemóngót a  ak-
ciócasócről, annak elfocadási el6zmónyeir61. 
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66. Komjdt Irdno n4pfrontpo1iti1a  aLy._rhai 

lomban. goaauth, 1967. 35. oldal 

67. Critioa lam/eta 1966. mdroiva.dprilia 2. azdm 204-205. 

oldal. 

G. Lo Stato Operaios 1934. sugueztuu U. óvf. 0.azdm 577. o. 

69. A kUzUe ahoi6k u en , -,:utatja a= acyo=m6ny korldtonott 

jolloolt, wok afaainmuu du a LAbor.: elloni hare nowt-

ion foladataira vonatItoznak. Az emsamdny őrinti a to-

vAbbfojlődis tjdt, at acyu6geu liroletdrpdat megterom. 

*Wit ir4impl6 tUrekv4at Jo. 

A Itammiells dis a Semelaiota ?drt a%cióo3yeea6nye, 

Mims 

Lo atato Opera°. 1934. augvlaztua C Ave n nvAn O.  - .- • • 

577..578. oldal. 

70. Lo Stato Operaio, 1934. aumuctuu, O. 4vf. O. a=dm 

A pdrtok nyilatNmatal. 578-579. oldal. 

A Scooialiuta Pdrt a kommuniata dltal javouolt eau(50- 

frontot kordbban olyan manCvarnek fogta fel t  molljel a 

hoununiatdk al akarja vonni tacudgdt. 

71. Lo Stato Operaio. 1935. juniva 9. Ad. 6. uzdm 

Doclmonti  2e1 PCI. Ii  front° popolare con* il 

faaciamo o ‚orra. 393. oldal 

72. Lo Stab° Operaio. 9. Ad. 	azdm• 1935. dprilia-ma1w, 

259. oldal. 
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73. Lo Stato Operaio. 940 4vf. 4-5. ofu1m 1935. dpri1ia.mdiu3 

247. oldal 

74. Horváth  Jenő: An antiferAecte ecysi5gfront kialakuldsa 

ec olasz mAnktionozza/ociban. in. 26. 04 

Borvdtb Jet: As Matifasiszta egysrent /..ialakuldea 

MX 01MOS aunkaliaggalomban. im. 29. oldal. 

760 Dal Paolo Spriana, Storia del Partito Communist° 

Itiliano. 1970. Einaudli, 3. kUtet„ 	°Val. 

77. Sul noviLento opera/o itallano /a cl,rs (11 2ranco 

Perri/ Rama t  1964.103. olOal. 

78. Spriest** let. 3. knot. 32. oldal 

79. Togliatti* A domokrácia 6:1 a aeocialiatmia probl4mAi. 

Komutho  1965. 64. oldal. 

80. Lo Stato Opera°. 9. 4.17f. 11-12. ozám. 1935. november. 

december  7O.  

Sprianos /my 3. hUtet  4.  oldal 

G2. A Givatisia e Liberta caoport essetől a Mooelli toJtv6re% 

Spriones la. 3. knot, 49. olial 

83. spriaao* is. 3. Met, 48. oldal 

84. U Nam* Agamti. 1935. oktdber 19. b. oldal 

85. Sprianas la. 3. lit:3ot, 45. oldal 

86. Imo, 011eaorszámt agreJazivvd nwIlvánitották, negtil-

tottdh a fezwverunállittlet„ zároltd% a: Olamsorezágbál 

jUvő áruimportot. De nem kertat or pl. a Szuezi cap- 
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torna loodrdedra az olaao hajdk olat, tovAbbra ia 

kanott 16tfonimilagu Ayereanyecohnt hoonot o  vaarcet, 

Jo Mac: keolajati. Fa rogaztIntettAk volna a kőolaj. 
azdllitdot, komoly probldodh el 4 !meat volna a faeiaz- 
ta o/auz vocotdo, mart olajoolika6clottlket azinte 100 

.1.2port1,61 fedeztn. A 1:3ru,z6voto6G tilt6 Latdro-

oatAt ao oladuzAllitc; A/lanoh nan tartottak be. 

07, II, 1;uovo Avanti. 1936. mdrclua 21. Iionni cikke a fa. 
uiuzta vu3ztilyr61. 

L.  144N Stato Oporaio. 1136* junilu G. 11. (1.1f. G. uzdn 

412. a70a1. 
Lc- 1,:a.conolraiazione del popolo italiano e la condiziono 
per oalvere 11 noetro paean della eataetrofe. 

89. Lc Stato Oporaio. 1936. Junius 6. 10.6vf. 6. actin, 
430. olC. 

/4 vittoria dells Pronto Popolare in rrancia. 

Aftmoolini.fello 20 pontoo program OM) kftete1400i: 

Az olauo kUztdroaoda kikidltdea,  a  v4grehajtó Latalou 

decontra1iedldua./0eak 1977-ben fogadta  cl  a 3b2. Lizeimu 

t6rv6pyt a kdpviao16142 9  amolya kftponti kormdny oG4uz 
ear jocrar(71 hULA)::tptelo s  oesza4cPal eIldtda korce. 
kedo/on irAnyitdon otb. • dtadte  a  tartomdnyi tan/kook m  

nek./ tiltalAnor; 1ofo,-7vorcrlo, az Altallinfte azabadodc-
Joao': biztooitdoa, an inari. do p4nzikvi rdam6nytdr-
mudGok felacdmadua, a nyolo ór& a munkanap biEtouitdaa. 



a hell uagtitani a hdborue profitokat ao ecyhdzi ja. 

A tUdet dt koll  adni  a parauotadgpak, mog Loll Jan. 

totni a titkoa diplomoldt. 

osztdlyo:=% olgUtt kall miaUdni n terme14oben, de 

az olooztdsnAl is a termleoben vitzett munka (ve7nyo. 

otiljUr. nindezt a kommunista pdrt mecisWtli 40 tor. 

jeacti propacandtdban, befejeodskent ie4cl% 
*Massenet: a gazdalo1P.." 

91. Por  1/ pane, nor 	peT la term, por /a paco, 

per la liborta. 
Lo Stato Oporaio. 1936. augusztus X. dvf. O. uodm 523. o. 

92. Lo atato 0:lorcio. 1936. auguaotas, 10. irvf.  O. ezdm. 

Per la ualvozza dell Italia, per la Ticoncigliazione 
del .jor)olo italiano.535. oldal 
A dokueuentum órdokooadge, how a1dir4i valődi, 6u nem 
illeGdlia novilkün Emropelaok. Az aldirt:k  i  1..Uvetkoc61:s 
Tocliatti, Rugoiro Gri000, Giusopne  i  Vittorio, Gllieoppe 

Dorms, Male riettncTana, L4r.71 Longo, Vmillo Sererl., ?lictro 

PtAni. 

93. noli Sprianos im. 3. knot, 93. oldal 

94. Moll Sprianos  its.  3. kUtot,  99. ol3a1 

9,;(1 Archivio Partito Commuieta. 	/atdoet/ 1440/20/20. 
Critica doi lavori dol ca. 2ogliatti levolo• 1937. feb-
ruár 14. ALliratlun, fotokdpia, Oppel trot% 
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97.   Granoci 1926. novombor 3-án koAlt bUrt7inbe. 1937.  áp- 

rilis 27-6n halt meg, rUviddol liszabadtiláza utdn. 

LO Stato Operalo. 1937. X/. óvf. 5-6. smdm. mAins.junius 

324-325. oldalakon. 

Kr, zlilt Ruggiero beez4d4t. I doveri dell antifasciemo 

italiano  null' ors present°. 

99. Spriano: im. 3. kftot,35. oldal 

99. lo ato .Jperaio: I doveri dell* antifaocismo Italiano 

nello ora present°. 1937. XI. ővf. 5.6. szám ndjus-

j1Inius. 324. ős 325. oldal. 

100. 1937. mdroins 3-4. Pários. K1i Sprianos in. 3.köie0 

171. oldal 

101. APC  1440/20/20 /0rmi3ol Int&et/ 1937. 2ebvudr 14. 

102. AN 1440/20/20 im. Tog/iatti lovelo a. pelyt Kftponti 
Bizottedgaioz. /Fotoccpla, zőpdel, alL1 naktil/ 

fobruAr 14. 

103. Lo Stato Oporaio: 1933. XII. 4vf. 7. ss4m, dprilie 15. 

123. cldal 

104. Lo Stato Operaio: 193jJ. április 15. /ill 123. oldal 

105. Lo Stato Operaio. 1937. XI. óvf. 5-G. szám mdjus-junius. 

Rigriero Grieco: I doveri dell aatiiasciumo italiano 

nell ora present°. 323. oldal 

106. Radio nerid, Radio Valencia, Radio Vila= antifasiezta 

propagandát folytat. Felszólitla ac olaszországi munkti.. 
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bolLat a ucervonkod6are, ollonaldJra, ucabotlwaimiiinm. 

IV:41 -1: Sprit:nos in. 3. late% 103. oleal 

107. Lo ant° Operaio. 1908. X11. 4vf. 7. ozdat o  dpr. 15.123.o. 

108. Lo Mato Oporaio. 1937. XX. 6vf. 7.8. scam. uiic-

auGuaztua 9  400.402. oldal. 1Uz1i  az egyezm4ny teljoa 

otIveodt. 

/OJ. A Borlimmidmm tengely ellen. A Enzponti Umettods 

d/lAafoglaldia. 

Lo aato Overlie* 1937. esepteaber.  XX.  dvt. 94 sods 

500.501. oldal 

110. Sprlanos 204 34 kUtot o  24G. oldal 

111. Ruggiero Grieco: La lotto ler in donoorazia. 

Lo Stato Opera°. 1938. okt. 1. 12. NZ, 25.17. andm 

250. olds/ 

112. Grieco: La /otta !3or in demorazia. 

Lo Stato opormio. 193. oktdber 1. 1647. se, gsloadal 

113. Por la distal*" del faJciam041 

Lc Stato Operaio. 1930. oktőber 1. im. 247. oldal 

A acoeialiuta pd rt not tomtits 04 hogs a trockiutd!: 

drulők, non Eirtottok ocyot a 'Art=  bslUli ellonahe-

roaelJael. 

114. Spriano: in. 3. ?tot, 26G. oldal 

115. Itt oaresmt bolo Pranoiaorucda 63 Anglia előocUr 

Coeilualovala mocpcd//dudba uooptembor r.An. 



11G. 14 Stato Oporaio. 1938.  október 15. 10. ozám 

I/ oomplotto di Monaco* 300.  oldal 

117.10 Stato Opera°. 193U. deeember 15. *a. maim 385. 
oldal 

110. Lo State  Operaiu.  193.  doorabor 1. 2141 ode 04. 
oldal. 

119. Ku211 Low Stato Oporaio: Dokumentumok. 1938. deeember 

1. 21 . oval. 375.380. oldal. 

120. Spriano: Jim. 3. knot 326.329. oldal. 

12144 RP =Midi 	manifooctuma. Melia Spriano 

im. 3. kUtot. ;32. olaal 

122. Sprianos in. 337. olds1 

123. Lottore Opartavo  1)4O. Julius  150,19: *Wm. A kommu. 
niuta pdrt rUplapja ds 'prime in. 3. knot. 333. oldal 

124. Lo Stato Oporaio: 1940. mdroluo 15. 14. dvf. 1. oedm 

14.16. o. 

I/ PSI nol pantano do/la guerra imporialiota. Venn/ 

Eon trtott emot a pdrt politikAjdva, ozórt 1939.bon 

hiwilt a Titkdredgba. 

125. La  Stato Opessies 19404 adjs. 15. 14. evf. 2. Q21m 
37. oldal. Le postebiemeermeLs 

I2G. Spriano: Steria del Pertite oomm, niJta. 1973. Roma. 

Einaual 4. kftot,22.23. oldal 



127* Lo  State Operalo: 1940. ataer.november 14. &I'. 
7.,E* eedm, 101 oldal: Ur procramaa 	azione per la 
pcoo o or in libcatd anima lainlik r. programot. 

12B. Lis S`,;Lte Operale 1941* E. 6vf* G.7* ocdu 104. oldal 

129. Lo  Unitú  del popolo italiano nano lottu, contra in 
guerra*  Lotter° Sparta-0o. 21. soda 1940*  december  

13(4 Lo stato Operaio. 1940. oktUbor.tiovuLiuex- *  14* 

7-6. azám. 11..1). oldal 
Una lettera di Pietro Nenlii. 

131. 1941. imam 15. APC /Gromei Intexot/ 1530/1. 

*Le Namplimigilt" Tcgliatti felhivdoa a pdrtveze-

$40es. 

132. Nokia Iroins N4pfrontpolitiba cz et,rZpai munkAproogn1omban4 
--, 36. oldal. 

Giorgio Aisadola: Cozauniamo *  antifaaaimase  Maaiotenoa 
Bditori Uluati *  1967. 440. oldal. 

We rismimillimi 	Mona 0000nda smarra mondial°. 
Maiari Riamitio 194416 151-152. oldal. 
11111. in vittoria dell' MSS, per in liberacione doll' 

Italia dal glom hitleriano o per in pakto. 194A. Junius* 

1314. Lo State Opera°. 1941. október.novomber 1. 4vg* 10.41.oz. 
I militari del PSI e del PCI o GL lanoiano un apello 

al popolo italiano. Atieli  a  touloual prograJot.i 

Az olnatioy a14irdis Zommaiutaa Sereni, Dozza 
Szooialietal Nonni *  aracat 

GL: Silvio Trontin do Pauelie Nitti. 
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135. Lo :Ant° Oporaio 1)41, analootua-uceptoother 1. 4vf. 0-9. 

Ua a*D110 di Pietro ;Qursi misee4431ati. 130. o/dal 

136. Unitd. 1942. Julius 1.6 Az Wass ad, 04,33046rt. 
Utitd. 1142. anclaztus lo As sloe' sgps4c4rt. 
Le ant° Opersio. 19416 Sagusaiss 24 de. 0.azdm 166. o. 

Lo 3tato Optimal°. 1932. OSeptoubaz !;". folhivela a

toul%bon clo  a tongor3ordokhoz fearvemol va/ci ocn6ure. 

137. 140  Stato °peril°. 1942. novataberi.docu: 2. 6vf. 
ezdm. 226.427. oldal. Oalvare Italia dell° cataotrofo. 

138. Az ulnas Kömmmalota Pdrt is. 96.  oldal.  Woludt cirtol- 
giodgbak, hutat6k, hivatalnotlo% alg% 2e7:e:nt s  do van 
hispslaArt bLiztoa to. 

39. rwaimo Lool • nf.: Ituliu dal 1943 al 1948. Torino. 1974. 
36-41. oldalon Moll a pdrt prozrangt. 
/doe ri000truttive dells Demoorasia Cristiana. 

140. non.vAth Joaős Az Olsoo Szooialiota Pdrt a 60.40 ‚Ink. 
ben. TudomAnyos Szoolaliatza filzoto%, 1974. 25.26. szAm 

o/da1. 

141. Legnanis is. 38. oldal 

142. Saort ocaltit3tt a Vati:14u kordbbi 411AmpontjAvel 
Amanegpoemmt muss. 1931. 64 Diviai rodosObris 19374 
Beibbis a VatitIn ingtiltotta  u ::atolLtwokask skew. 
unntotdhhal illidAgrUttsiikUdclut. 



ollenállálliall.16 taihmageldide 6111010,8604 a 
kereniztásrénelii.a antUiszta tillatelpfailse eon 
rcluzletoseaj 

'iiorvith Jell& As olawi: Joiaporasia Sristiama idoolóaid. 

Ja politikAjárdl /1943.53.1 oimU uWve. 

tiliMadapoo azooialimmuu iiimetek 1976. 36. swim A1.71.oldal 

143. Robevto Dattazlia: A nisoitik világhdborn. Koneuth, 

1963. 236.244. oldal. 

144. Rinamoita. 1973. seepteliber 7. V. addal 

145. Umberto Missolas 	Unitd olieedieitta•a Mae ael 

1943. =batsldlhat5: %AM. 196441 *rills mu 3. oldal 
146. Ii oommuniumo italiano nella oeeenda sperm monOIL°. 

Bat. Riunitt, Reria 1963. Man. oldal. Amondola beve-
setője. 

147. II communiumo italiano  noha  seconds guerra mondiale. 

im. /47411 dokumentum/ A hdrom párt egyezminya 179.oldal 
148. Syria-moss im. 4. knot 173.176. oldel. 

149. Loagos Az oleos n4p hams a teuzahadalAidit* Szikra, 

1953. 69-70. olda1.300 lirdt kept& MAW gank64, 

uggic4xt4k a teljes bir ktnastadto 
150. Sprianos im. 4. kötet 163.170. oldia 

151. Unit'. 1143. advelns 150 Mai, hogy eddig a sttrájkok. 

ban mintecy °aim" stunk& vett rdoct. 
152. Sprianot im.  4. knit. 184.190. oldal 
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153. Spianos im. 4. hVtot, 220. °idol 

154. G. AMModolas I numeri piu brutti dol1 Unit' 
Conomiono, antigaooiamo, Roolotonca. to. 320. o. 

155. Ii conomioup italiano nol/a uoconal 	nondiale 

to. 20. dokunentuo 13.109. oldal. 

156. Ii ommuniemo italiano... in. 21. dokumentum 189. oldal 

157. Ii orollo eollo otato 2aooluta o doll' °await°, 

Rinaocita, 1973. ocontonbor 17. 17. oleal 

158. Unitzi, 1943. jz-412.z.0 27. 1. oldal do 

notto a Mono riuuono *Bondlata Seaga% 

Rinaocita. 1973. juliuo 20. 15.46. °idol. 

159. 1init4,  1943. julluo 27. 2. olOal. 

160. Andronnyikovi Olageoronac 1940.1)51.  Itt. Seikra,  

1952. 21. eldel* 

161. Sokan  ommkeseptember olojdn umbadlAtaa  1i.Lonco 

77. *tidal. 

162. ODaoto Liats Quel damato mar3o 1)43. Avnnti 

lano/ 1962. 16.204 oldal. 
°root° Lirmairt de Ilasoino Leong rasstas4vo1 air 
1943. augaulluilaumegtottőlt ow 0186 ldiodsto  met 11401110. 
manWNSOMIAMmmhdookat o  bank. do biotositini 
inamottaket 001001tő acervocotot honta% 14tror. 

163. linemelta 1973. cooptombor 7. 19. oldal. 

164. Lone° in.  79. olOal 



-103. 

155. Battaglia 1114 35. oldal 

166. Rinaacita. 1973. eseptanbor 7. 19. oldal 

167. 1943. ozeptenber 3.1in irtitt all. istitaclia  In. 258.oldal 

153* Il commnniamo italiano ne/la sec:enact cuerra monaiale. 

tn. 30. do!vmont..xn 117. olaal s  

169. Umitd. 1943. azontomber 10. 1. oldal, 

170. Unit:4 1943. eceptember 19. 1. 0444 La politica 

Badoglie. 

171. Avantil 1943. ocontember 26. 1. oldal Leoponuabilittl! 

172. Rinnooitn. 1974. ndrotao  29,  l41.(Arica. 

reili6lAerpleclo 1943, emptembor 10.4n. 

173. Uhitd 1943. ozeptembor 10,  14, oldal. nalaazok gocjatc7: 

fegyvert" 

174. Lemma As olnos n4p harm a telegeboduldedrt  In.  116.118.04 

175. Avantit 1943. november G. 141 oldal. 

176. F41::.acc.:.ta. 1974. mdroluo 29. 15. oldal. 

Togliatti rddióbourAdo 1943. oseptambor 23-dn. 

177. Avnntit 1'143. november a. da 1. oldalon kuzlik as ecyon. 
mAny esUveet. 

178. Mitzi. 1943. október 11. 1. ono! 

179. A kormdayban 5 taslista tilbonmet 41 sami 11010a16  vi  
Unit, 1943. oktJber 12. 2.  oldal.  

icoo  MAnsimits, 1974. mdreitis 29. 15. (Adult  Vocliatti rddió-

beseids 1943. eceptumber 23-dn. 
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181.  Ii Lavoro Itallano. 1A3. pooptoubor 11. 1. occim ol.olda 

az eaetlen azdu Jelent  Dec./ xUd alatti peak-

Lizorvozot lapju. Avantit 1943. uzeptouoor 26. ol. oldal. 

12. Avantii 1343. juliva 10. 1. oldal. Io coua vuolo /1 

pai 

A114opontjJlat októbor v4s4ie nem vatoctattdk maz. 

183. 4rianot tm. 5. hUtot 1975. 544.55. oldal. 

184. Spriano im. 5. knot 120•427. oldal 

185. M1011001ft, 1943. uovoubor 	1. oldal 

186. Hineacita, 1943. novamber r.j. 1. oldal. 

Tocliattis  ii probloua dolla monarchia 

187. Unitd, 1943. deeember 5. 1. oldal 

Della gporra partigiana all inuurrooiono 

188. Unitd, 1)43. oht6bor 12. 1. oldal. 

189. Unitd, 1943. d000mbor 24. ol. oldal. A octrdjkokban kb. 

170 env ombor  vett 

190. Spriano iM4 5. k6tot. 1975. anaL;d1i, Torino 2514.256. 

o/Onl. 

191. Spriauo im. 5. kt3tot 224.225. oldal 

Eileno: 33 500 cztrdjko16b61 530 a kommunista 

Gehovas 10 400 	• 	290 	01  

Torino: 47 000 	• 	340 

192. Longo: Ac olaaz n6p harca a Acial1adul4s4rt 2074410 1  oldal 



193. lamp: ia 156-157. oldcl 

194. Riossoito. 1974. mdrciva 29. 7.1c,Gliatti rddia/aaaódo. 

195. Avedil 1944. fobriAtir 7. 1. oldal  II  oomgroom di Bari. 

196. unitd, 1944.odoola 23. A ostaijkosogaloabon kb. 1 
milliő NOW VIM rdoot sio 
anaaaito. 19754 Apr11i3 25.  1. °Idol. 

137. 2priano lam. 5. knot s  2)2. oldal 

19C. 2og1iatti: A lemokrdoto do a szooialimmue probliima t  

oolt, 1965. 112. oldal. Tosliottt bosside 

bams  1944. dprilia 11-4n. 

199. A  7Ommet1 Ilnnacalmiztia anyagdt kealt. 
Xi  oammuniano 	JQf:;3rAda 	oondialo, 

42. Gad= dakumontm, 22. oldal. 

200. Longo in. 207. oldal do Miassolta, 1974. cidrci,..3 2). 

1143. oldal. 

201. Voltd, 1944. aquas 10. 1. .14.1. 
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Whileagirati  

non cot Met Ern* lam oral t Vrt 4neto "83n-4945d 
lz.oacrlttl, 1973. 

A nonnetkUsi munkciamnerralam tHrtdneto /191C.1939./ 

EpeotIth il  1960. 

A Torirrniatn, Intorraci,m414 tBrtdooto, IlMouth, 1971. 

A Ref7mIdsta vi1eilmoz5a1am feA14d400 11064064 1967. 
/work: Szdnt6 GyOrga. 

Nowinh vildmazdaadca II. A fej/ott tőku oromigok. 
K3sgasdos4d6 do Joci KanYvkia05 , 1 965. BudErOwt. 

smintő Qyargre lmporialista 63 antiirneTSn1i9ta 

KomOutbe  1970. 

Sadntő Worgys A agrugat.eurdped saliesisoles uj vondaai. 
Keseuth e  1965. 

Lonjd$ Irtkis lidpfroatpolitike az ourdpol istarlIzIouozjalonban. 
Loueuth e  19674 

311  movitIont,  °Pella() Interracionale. 

In ero 61 ftareo Ferri/ acina t  1274. 
Dimitrovs Vdlogatott eikkek du boo:.  Scnra, 192. 

Toclinttit A deme7. ‚rdela (lo a oceci.nlIMMUO r.Tobl6n61. 

?I:mouth s  1965. 

Andronpyikevs Olaesoreelc 1940.1)c 1. ::).3tt. 

Ociltra. 1952. 

Fedorico 011abodts Olauzoruzdg tOrtdnoto /1J16-134j./ 
Gondola, 1967. 



Kim Aladar: Olaszorezeig tUrt6noto/1740-1960./ 

Akadnia, 1971. 

G. Amondola: Communism, antifaaciamo, 	Resiotenza. 

Ed • Rimiti. 1967. 

Luigi Lonco: Az olaaz n4p harca a fe1azabad-a1ds4rt. 

Szikra, 1953. 

Az Olosz Kommunista Pirt Szikra, 1952. 

Pado Spriano: Storia del Partito Communista Italian°. 

Dinaudi, 1967. 

Togliatti: Az °last,' Korrrmista Part, Koesuth, 1960. 

Sprianos Storia del Pnrtito Communista Italian° 

2. kiitet linaudli 1969. 

3. 1970. 

4. 1973. 
iv 	1975. 

Tocsliatti:  Lt  fornazione del cruppo dirigente del PCI nel 

1923-24. Ed. Riumiti. 1962. 

Pankovits József: Az OKP kialakulása de fejlőddse 1926-ig. 

Tud. Snoc. füzetek, 1972. 13. szdn. 

florvith Jenő: Az antifasiseta ndpfront kialalluldsa an 

°loan munkdomozgalomban /1933-35./ 

Ű.  Szoc. füzetek, 1977. 43. ozdm. 

Horvdth Jenő: Az Olaez Szocialista P4rt a  60-as  dvekben. 

Tud. Szoc. füzetek, 1974. 24-25. szám. 

Bethlon Oezkdrs Uőpi demokratikus fejlődd Spanyolországban 

/1936-1939/. &mouth, 1962. 



- 

noborto BeeeigkillsOiumppe Garritanos An Olazo Lalondllas 

tUrt6nees tammuth, 1965. 

Battaglia: A ti5oodik vilLichdboru, Nopeath, 1963. 

1/ comuniumo Italian° nolla iumonda VMS apadiadlik. 

Bd.Riuniti, 19 ( 3. 

La Beautonoa In "i'*Jclic /1943. Jul. 23,01949•  APr• 25.1 
1)C21 . 

P.  Soodsias I oomuuniciti o 1 10  inourrociono /1943-45./ 

1973.  

rcooluto Lvonanis Stalia dol 1943 cl 1940. 2orin° 1974. 

liorwittl Jonas An °lean Domoe:mcic Crlotinne tdoo1ócidjar61, 

polltilAjdről /19430.534 

21,1d, s000. Vicotok 1976. 30. o212. 

14 nl000: L 2  writs cull' 3 seilembre 1 943. 

Onrcantio  1965. 

Ovnoto LinnedVil 	1  denmaimmum 1943. nait Avantil 1962. 

Pe  S000Lin: n PC/ o /a as 	di liberecione /1943-45.1  

Aoltbinoili s  1964 ,  

Candiano Paloochis Az (Anon fausitrxis «napjai 

Roacroth, 1175. 



,Tarta1a4,1(w.1.724!:  

I. A Koriami3ta PArt macalakuldaa, oratoacitelooi a munkAo. 
ogyu6g viOnsallitdadra /1-16. oldal/ 

• A munktiamealori Lc:14213U aa I. vi14cLaborll 1:tr. 
• Evoind0rOk 40 ellontmonddso% Etc antifasiszta moo- 

Jambes*. A, 1W00unista 724rt politillkijdnak a1aku14Ja. 

U. Akoldogysdebon a wn%Asosattily afasizmus, a helbor; 

allon az antifasioata minfroutetrt, /1G-63. oldal/. 

Az 1934440 alwildemarbrelesiminyei do orodm4nyoi. 

- A 11:onint000 VIZ. kampeossumbsek Wotan, a ekibdkit63n 
jolazó tertill vita* 

• A raunkdeemru47 a *vision slims  a kapitaliaan 
dUnt4644rt. 

- A nomaothCai holyaot 1atdmo4 ujabb vita a munkimpirtok 
kUctitt. 

- A twalo.,:ai 4rtolm21ottől az antifasioata ndpfront1s. 

A agront 6G a tVmozwoajalmeL. 

gs A monaroLo-fasigista d11.00010r 45s nvotkozn6nyei. 
- A feaverseanget maikUtdattből a nógrontkormany mooa-

lakuldsdic. vita a komminyhoz való viszonyről ős am d144 
lamformidről• 

Jommotok 84.105.  oldal 
Pelhammullt 1rodalam 106.109. oldal 
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dékán 

156511977 bksz. 	 Tárgy: 	Németh István 
doktori szigorlata. 

Melléklet: 1 db disszertáció 
Dr.Serfőző l'ajos  elvtársnak  
e7yetemi docens 

Helyben  

Professzor Elvtárs! 
Némath Istvánt Az Olasz Ka -.:1"naiota Part hares a muukás-

Mellékelve •••••••••• OOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
'egységórt, az aatifasiszta népfrantLrt /1921.január 21-1944.április 24/ 

ciriiü  

••••••••••••• OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO • 

doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni 

sziveskedjék. Legyen szabad  Professzor  Elvtárs szives figyolmét fel-

hivnom tanácsülésünk ama határozatara, amely a birálat elkészitésének 

és benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitott 

harmadik hónap utolsó napjában állapitotta meg. 

A mellékelt értekezést a birálat elkészítése után sziveskedjék  átadni 

tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban való elaelye-

zése céljából. 

A  1977.október Szege,,, 	• • • • • • 

A kiadmány hiteles: 

fóelőad6 

Kapták: Pr: 4cp Jáno ls ts0. :eyetemi tanar 

Dr.Serfőző Lajas aacens 
társbiráló 


