
A termelés harmadik sajátossága abban áll, hogy az új termelőerők 
és azoknak megfelelő termelési viszonya kialakulása, az emberek aka
ratától függetlenül történik és pedig a régi társadalmi rendszer kere
tein belül. Mikor azután ezek a termelő erők kifejlődtek, a régi rend
szer és annak uralkodó osztálya a további fejlődést akadályozzák és 
csak az uj osztályok erőszakos forradalmi cselekvése által söpörhetők 
el. »Minden régi társadalomnak, mikor ujjal terhes, erőszak a bábája«. 
mondja Marx. 

A történelem folyamán legutoljára kialakult osztály a proletariátus, 
mely magát az őt elnyomó osztály igája alól csak a termelési eszközök 
társadalmasítása útján szabadíthatja fel, ami által a kizsákmányolás le
hetősége és így az osztályellentétek, de maguk az osztályok is meg
szűnnek. 

Hogy csak ez az osztály hivatott a fejlődést továbbvinni az érthe
tő, mert a termelési folyamatban különleges helyzete van. A gyárakban 
és műhelyekben világosan érezhető a termelés társadalmi jellege, a kö
zös munka ezenkívül is kifejleszti bennük a közösségi érzést, de mind-

cettől eltekintve a gépi termelés a termelés legmagasabb alakja és ez is 
képesíti a proletariátust a vezető szerepre. A parasztságban viszont arány
lag erősen kifejlődött a magántulajdon érzése, munkájuk szétszórja őket 
— nem hivatott a vezetésre. 

Mindezekből következik, hogy a proletárság az az osztály amely 
feladatát dialektikus alapon állapítja meg, a társadalmi fejlődés törvé
nyeinek szükségszerűségét gyakorlatilag ki tudja használni és tudva, 
hogy a termelő erők összhangját csak úgy érheti el, ha a meglevő tár
sadalmi rendszert erőszakos uton megsemmisíti é s a saját diktatúráján 
keresztül megteremti ezt az összhangot, a termelés társadalmi jellegé
nek összhangját a termelőeszközök társadalmi tulajdonával. Megteremti 
a szocialista termelési rendszert. 

S Z O M S Z É D A I N K 

O L A S Z O R S Z Á G 
Irta: Sulhóf Józ-ef 

A második világháború után Jugoszlávia és Olaszország között fel
merült súlyos ellentétek során nem két ország és nem két ország népe, 
hanem két rendszer: az igazi demokrácia és az áldcinokráciának öltözött 
imperializmus áll egymással szemben. Jugoszlávia népei nem ellenségei 
az olasz népnek és ha a két ország népein múlna, aznk könnyen és gyor
san megegyeznének egymással . Jugoszlávia minden szomszédjával baráti 
kapcscl:t<kat keres és ez nemcsak üres szólam, hanem országunk demo
kráciájából eredő te rmészetes tünet. Nem Jugoszlávián és nem a demo
kráciánkon múük, h ; i ezt a kapcsolatit m'ndeddig nem tudtuk megterem
teni Olaszországgal . Az az nrszág , amelyet demokrat izál t Olaszország
nak neveznek, ma ugyanazon az úton halad, amely 24 év előtt a »Mar-
cia su R mi i - fasiszta mozgalmát elindította. Ez azt bizonyítja, hogy 
Olaszország belső problémáit, amelyek ma változatlanul ugyanúgy, sőt 
még súlyosabb formában ícnnál 'anak. nr'nt az első világháború után. 
ugyanúgy a dr.!=gc,k m ^kerü lésével ' és a tőkés rendszer v ^ . l ' m ívesével 
igyekszik megoldani, mint akkor, aimker az első világliiboi úhól győz
tesként került k i . 



A mai vi lág egyik nagy tragédiája az az érthetetlen konokság, amit 
a régi rendszerek védelmezői, vagy azok tanúsítanak, akik a régi rend
szert visszaálmodiák és szeretnék feltámasztani. Nem értik meg, hogy 
lehetnek egy átai'iakulásnak. a társadalom gyökeres átszervezésének át
meneti fogyatékosságai, nehézségei, esetleg alkalmatlanságai az egye
sekre nézve, de ha a régi rendszert visszaállítanák, az következés-
képeu ugyanazokat a problémákat hozná vissza, ugyanolyan ellentéteket 
váltana ki és megoldása ugyanaz lenne: fasizmus, terjeszkedő erőszak 
és háború. 

Ak'k visszakivánják a régi rendszert, visszakívánják a régi következ
ményeket is, a pusztulást, az emberek millióinak lemészárlását, elége
tését, falvak és városok felégetését, mert a régi problémáknak csak ilyen 
megoldásuk lehetett. Az új megoldások feladata, hogy az ilyen megoldást 
egyszer és mindenkorra kizárják. 

Mennyire ugyanazt a helyzetet teremtik a régi problémák azonos 
módszerekkel való rendelkezése, azt talán egyetlen ország példája sem 
h:zc nyitja olyan szén i é ! te tőén, mint Olaszországié. 

MARCÍA SU ROMA 

Mindössze néhány évtizeddel az olasz királyság egyesítése, az olasz 
városállamok és kisállamok megszüntetése és az osztrák uralom megtöré
se után Olaszország háborúba keveredett volt szövetségeseivel és az 
eilsö világháiborúfhóil! megnagyobbodva kerüít ki . Negyvenmillió ílsakősá'riak 
a belső hegyvidékek miatt a városokban c-s a partokon, tehát aránytala-
ni.; szűk helyen kelteit elüid'.yiezkednie és megégnie. A hábcró ibefejezése 
után Olaszországnak nem volt szerepe a ntegszáillíás okban, hadseregeikét 
é v alatt leszerelte, viszont ugyanakkor a háborús termelésre berende
zett nagy gyárak beszüntették munkájukat és a világpiaci problémák 
miatt csak túlzott lassúsággal szervezték át az üzemeket a békebeli 
termelésre. A termelés hiánya folytán a behozatal két és félszerese volt 
a kivitelnek, az eladósodás csökkentette a líra nemzetközi értékét, sőt 
a behozott árú révén a belső vásárlóértekét is. A lakosságnak az a 
része, amely dolgozott és keresett, nem tudta eltartani a családtagok 
mellett a munkanélkülieket is. 

Természetes, hogy az egymásután változó kormányok nem mo,rtek 
erdemében hozzányúlni a kérdésekhez armálkevésbé. inert a gyarmati 
kérdések is megnehezítették a természetes megoldást: az ország szoci
alizálását. Ugyanaz a Bonomi állott a kormány élére, aki a második 
világháború után is miniszterelnök lett. Mint ma, akkor is a tőkésrend-
*zer védelmében kereste a megoldást. Az arány az volt, hogy az elpol
gáriasodott arisztokráciával együtt legfeljebb, mintegy félmillió ember 
jópolgári sorsban élt és több mint 39 millió ember snyomorgott. Egyetlen 
év alatt 200.GOO ember vándorolt ki Észak-, vagy Délamerikába. Azon
ban ezzel sem Tehetett levezetni a válságot, mert 39 millió ember nem 
vándorolhatott ki. A tőkés rend, amely érdekeinek képviseletére meg
teremtette a nemzet zárt egységét, most érdekeinek megvédésére létre
hozta a sovinizmust. A tömegek indulatát, anyagi törekvéseit külpolitikai 
irányba terelte azzal, hogy más országok területei ellen erőszakot alkál
in asztak — D':Anuinzi»o rohama lEium-e effen — vaigy esetleg fegyvert csör
tettek: imperialista követelések Franciaországgal szentben. Az éhes tö
meggel! azt 'igyekeztek elhitetni, hogy iha Kcrziíkűit, Tuniszt és a Riviérát 

Tncgkapiák, akkor mindenki tejben-vajban fürödhet. Ez egyébként az 



irredenta propagandának szokott módszere, hogy földosztást ellenőrzött 
& irányított, tervszerű gazdálkodást és szociá.!iis igeragozást csak arra 
az időre ígért, ha az imperialista törekvéseket megvalósítja. Ezt csinál
ták Magyarországon, a harmadik birodalomban és mindenütt, ahol a t ö 
megek ellátatlanságát és nyomorát a tőkésrendszer nem volt hajlandó 
úgy megoldani, ahogyan az a demokrácia szellemének megfelel. 

Az olasz tömegek nem győzték kivárni az ígéretek beváltását a 
szocialista mozgalom mindinkább erősödött és a tőkések veszé lyezte tve 
látták háborús nyereségeiket. De Facta hivatalnok kormánya csak elmér-
gesitette a helyzetet é s 1922 ju.'lius 31-ikén, altig egy hónappafj a hiirhedt 
génuai konferencia befejezése után kitört az általános sztrájk. A meg
rémült tőke megmozdult. Talált valakit, aki zavaros, de a tömegek fél
revezetésére alkalmas, a tőke érdekeit szolgáló, álszocialista elméleteket 
állított fel. Körülötte maroknyi kis csoport állt, de mögötte felsorako
zott nemcsak az olasz, hanem az Olaszországban érdekelt nemzetközi 
töke is. Ezek a fasiszták teremtettek rendet azzal, hogy letörték a mun
kásmozgalmat és ez a kis csoport 1922 október 25-ikén Róma ellen vo
nult: Marcia su Róma (mars Róma ellen). Négy nap múlva Mussolini, 
a kis csoport vezére kormányé lnök lett és átvette a hatalmat, amelyet 
a legvadabb terrorral egészen 1943-ig meg is tartott. A sztrájkmozgal
makat fegyveres erővel letörte, a szocialista vezéreket meggyilkoltatta 
és bevezette a maga parancsuralmát. 

A diktatúra gyorsan bebiztosította magát, feloszlatott minden demo
kratikus 'szervezetet é s méig szorosabban; szövetkezve a nagytökével , u. 
bankokkal és nagyipari részvényesekkel a legsúlyosabb válságba sodor
ta a tömegeket, amelyek most már nemcsak testileg, hanem a terror 
alatt, lelkileg is szenvedtek. Az öntudatos munkásságot fegyveres ter
rorral, a kegyetlenkedéseiről híres milíciával kényszerít ette föld alá. Az 
éretlen tömegeket elkápráztatta nagy parádéival és ez volt minden, amit 
a tömegeknek adott. Ezzel a fasiszta módszerrel és a szakadatlanul k i 
préselt belső kölcsönökkel, amelyeket csak részben használtak fel köz
munkákra, részben pedig a fasizmus erősítésére fordítottak, nem lehe
tett megoldani a gazdasági és társadalmi kérdéseket. Ujabb erőszakos 
lépésekre volt tehát szükség. 

A tömegek fógyeJmének eOterlésére az éhségről é s éhbérröl1, feáfti-
totta követeléseit Franciaországgal szemben. Olasz egyeduralmat akart 
teremteni a Földközi Tengeren. Hátteret is keresett és Franciaország egy. 
érzékeny pontjához nyúlt, a Kisantanttal szemben Magyarországgal szö
vetkezett, amely az akkori Horthy-Bethlen önkényuralomban ugyanúgy 
soviniszta terjeszkedéssel akarta megoldani belső válságát, illetve félre-
vtezetini földnélküli íöfdműves tömegeit, mint Miutssoiltini a icOdmü veséit és 
munkásai! t. 

A félrevezetés nem sikerült, a terjeszkedést nrndenárcm meg kellett 
kezdeni é s a német fasizmus uralomra jutása jó hátteret biztosított. Ki* 
tört az abesszin háború, majd Olaszország résztvett Frankó oldalán a 
spanyol, szabadságharcban és végiül AHbáaiiiát 'rohanta !e. MiegoOdést ez 
sem hozott. Következett a görög háború, amelyet Mussolini nagy szégye 
nére német fegyverekkel kellett befejeznie. Közvetlenül ezt megelőzően 
1940 ínyarán Olaszország hadatüzent Franciaországnak, hogy a belső 
egyenetlenségek és német győzelmek iolytán összeomlás előtt álló ország 
roncsaiból ő is zsákmányolhasson. Ennek az eseménynek egy keserű 
anekdotája, hogy amiker Mussolini hadatüzent Franciaországnak es Ang
iiiái Kik az ang.V nagykövét útlevelének átvételékor .megkérdezte a »I>acie«-rXi 
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— A hadüzenetet tudomásul vettem, de engedje megkérdeznem, mi 
késztette arra, hogy éppen most lépjen be a háborúba? 

— ö t perccel a háború befejezése előtt helyet akartam magamnak 
biztosítani a béketárgyalások zöld asztalánál — hangzott Mussolini vá
lasza. 

— Kegyelmességed téved, mert m&st még egy órával a háború kez
dete előtt vagyunk. 

Az olasiz tömegek nem akarták ezt a háborút, mert nem'attak semmi 
reményt arra, hogy ez a háború 'valóban meghozza sorsuknak jobbra fordu
lását. A tömeg hatalmas erejű nyomásával szemben még a német erő
szak is tehetetlennek bizonyult és az imperialista olasz vezetőség arra 
használta fel ezt a nyomást, hogy kiugoriék a háborúból. Az olasz nép 
kezdetben komolyan vette a változást és nagy lelkesedéssel csatlakozott 
az Északolaszországban egyre jobban erősödő földalatti mozgalmakhoz, 
amelyeket sem Mussolini köztársasági niiliciája, sem a német erőszak 
nem tudtak elnyomni. Kiderült, foggy az olasz munkásság tud is jól harcosi 
ha- vatéiban szívügye az, amiiért küzd: a demokrácia és a szabadság. 
Az olasz vezetőség azonban hamarosan eCáruí'ta igazi szándékát é s a 
tömeg csalódottan látta, hogy csak a cégér változott, a második világ
háború utáni Olazország belső rendszere nem. 

FEGYVERLETÉTEL 
Az o;lasz nép -boüdogan lélegzett fel a kettős felszabadulás nyomán: 

egyszerre szabadult meg a fasiszta uralomtól és a német terrortól. Az 
olasz imperializmus a<z utolsó Pi'l'lanatig megkísérelte olyan előfeltételek 
megteremtését, amelyek biztosítják számaira a korlátlan hatahnat a nép 
széles rétegeivel' szemben. Julius 25-ike, Mussolini uraOmfinak megdöntése 
és szeptember 3-oka, a regyverszüneti egyezmény tényleges aláírásának 
napja között Badogiiio a legsúlyosabb 'bűnt követte el saját, népe és az 
egész emberiséig ef'len. Mialatt a szövetségesekkel tárgyai!.*, folytatta a 
hálborút és ezzel tehetővé tette a németek számára, hoigy a másfél, hónapj 
alatt kellően megerősítsék állásailkat Oíaszorszáigbain. A másfél hónap 
aüatt a németelk elfoglalták az Apenniciek összes kufcspontjait és lehe
tetlenné tették, hogy a szöveségesek nyomíbani az olasz fegyverletéteil 
után benyomódnak Északolaszországba, ahonnan könnyebben és gyor
sabban indulhattak volna et Középeurópa fölé már 1943 őszén, mint (majd
nem egy évvtí később az Atteuiti partok felől. 

.Feiltaierüj a kérdés: mi vo-lt az olasz im/pe.r;aHizmus célja ezzel a tak-
tikáizássav? A válassz világos. Nem az clasz nép érdekeit vették fiigye-
'lemlbe, hanem az olasz királyság és nagytőke szempontjait. 0'yan hely
zet állott ellő, amelyné;! Olaszország nagyobb részében továbbra is ural
mon maradt a fasizmus és a német terror. A kiszabadított kisebb részeai 
könnytihib volt ellenőrizni a nép mozgalmait a ríná* is ioká'bíb, mert ez a 
terület főként mezőgazdasági, csaknem teljesen szervezetien miunkassag-
gai!, mig az északi területen még a fasiszta elnyomással is bizonyos 
mértékben szembeszálló ipari munkásság megmozdulása veszélyeztette az 
imperialista érdekeket. Az északi területek felszabadításáig eltelt idő, 
másiéi év, elegendő volt arra, hogy a déli kerületeken egy a fasizmus
hoz nagyon hasonűatos királyi uralmi rendet teremtsenek és ez a rend 
nyomon követte a felszabadító angöi : seregeket úgy , hogy mire Észak-
olaszországba értek, ott már nem volt többé módja! a munkásságnak 
arra. hogy szabadon szervezkedjék é s akaratát nyilvánítsa, hanem belé 
kellett illeszkednie a kialakirit iniíperi-aiista rendibe. 



Az angoloknak, akik itt dön^öszerepot já tszanak, kedvezett ez a 
beilyzet. A ki rá lyság fe l támasztásává! feltámadtak mindazok a problé
mák, amelyeik 1922, a Róma e'íleni vonulás előtt fennálGoitrak Olaszor
szágban. 

Olaszország történelme kezdődöt t elődről. Mindaz a fejetlienség a 
gazdasági életben, a terme ésbe;;. a közellátásiban, a írnunk an élik ül is ég, 
éhánsóg, újból ćletnekelt, ami 1922Jben és 23-ban lehetővé tette a fasiz
mus uralomrajutáisiát. A koalíciós ko rmány t Bonomi alakította mieg, a 
7.2 éves politikus, ugyanaz az ember, aki a fasizmusba sodorta Olasz
országot . Benne résztvettek a baloldali pártok is, mert azt remélitek, hogy 
ü yen módon ellenőrizhetik az újjáépítés munkajiát, amit elsősorban gaz
dasági és szellemi téren kell megteremteni. 

TRIESZT SORSA 

De Gasperri miniszterelnök a trieszti kérdést pontosan u g y a n ú g y 
á' l i totta i&\ -miin-t elődei tették 25 év előtt : Trieszt ćs Jtilijszka Krajina 
Olaszországé. A szl'ávság megkapja ínemzetiségi jogait. A béke kedvéért 
ielaidozzak •Fiumét és Zárát , de gondoskodnak arról, hogy az ottani olasz 
•akosság jogait biztosítsák. Trieszt lakosságának többsége valóban olasz. 
He egész há to rszága szlovén és há tországa né-lkíül; ez a v á r o s nem éfthct. 
Sem ellátást nem kap, sem szabad vonalai mincsenek, hogy természetes 
háttere — Középeurópa — felé lebonyolítsa az áruforgalmat. Olaszor" 
szagnak egyál ta lán nincs gazdasági lag szüksége Trieszt kikötőjére, amit 
az eilmuilt évek alatt megmutatott. Az o-lasz piac számára sokka/jkedve
zőbb pontok nyugat felől Génua, a levante felőli Ancona. Trieszt fek
vésénél és vasúti hálózatánál fogva Középenr'ópához tartozik. í i a Trieszt 
Olaszországhoz tartozna, néhány évtized aíl'att teljesen jeiíeeiitéktelen v á 
rossá süllyedne, anieily hát terét euveszítve, arra volna ítélve, hogy a la
kossága kivándoroljon. Nem kedvezőbb a -helyzet akikor sem, iha Triesz
tet szabadkikötővé teszik, nemzetközi efletórzés alatt, mert ebiben- az 
esetben is elveszíti há tországá t és ugyanolyan nehézségekbe ütiközák Kö-
zépurópa számára a forgalom lebonyoiliMsa, mint alkkor, ha Olaszország
hoz tartozik. Ezért elengedhetetlenül szükséges Középeiurópa szempomtjá-
•ból, hogy Trieszt egy középeurópai, lililetve dun aimed enoei államhoz tar
tozzék és ez annál1 inkább igazságos vcílna, mert környéket , Jorlia tarto
mány t szlávok, tehát az egyik dunamedencei állam testvérnépei ilakják. 
Jugoszlávia részéről, tehát szó sincs imperializmusról, amikor a trieszti 
kérdésit fdáOlítja, mert hiszen demokráciánk természetéből következik, 
hogy nem .lehetnek imperialista, kizsákmányoló céljaink. *De ez az oka an
nak is, hogy az összes dur.ai á l lamok teljes egyöntetüséigge'l táimogatják 
Jugoszlávia igényeit. Maga Trieszt ' lakosságának 70 száza léka munkás. 
Ez a munkásság is saját 'bőrén tapasztala a nnvt'.bain. inÁlyen isú ;lyos 
•válságot jelent Trieszt kapcsolata Olas.zorszaggal. »lfzerákívül az olasz 
;be.lső viszonyok is megriasztot ták a munkásságot , aniely e g y ö n t e t ű d k ö 
veteli, hogy Triesztet Jugoszláviához csatolják, mert Jugoszláviában na
gyobb biztosí tékát lát ja annak, hegy szabadom élheti életét, mánt a félig 
fasiszta, imperiailista Olaszországban. 

A munkásság olasz részének ez az aggodalma teljes egészében iga
zolt. A fasizmus annyira átszőtte Olaszország egész élletét és annyira 
^.afészkélődött a közéletbe és a magánéletbe egyará;n:t, !hogy még akkor 
<?m lehetne nyomait gyorsan és teljesen eltüntetni, ha O-laszországban 
л baloldal került volna hatalomra. Az angol megszáll ló seregek azonban 
gondoskodtak arról , hogy a -baloddal ei.e erősödhessék meg annyira, 
amennyire a hatalom par lamentár is átvételiéhez szükséges. .Egy magas-



r a n g ú -politikailag kitűnően képzet t clasz tiszt néhány (hónappal ezelőtt, 
magánbeszélgetés keretében, a következeiképpen jel!:miezte a helyzetet: 

»Anglia sohasem engedte meg, hogy a Földközi tengeren, tehát az 
'indiai ú ton bá rme ly hatalom megerősödjek. Mussolini -megkísérelte, hogy 
szembeszálljon ezzel. Nyi lvánvaló v r l t azonban, hogy Olaszország nem 
rendelkezik e legendő tőkévé', és nem tudja felszabadítani m a g á t a min
den nagyobb -olasz vál la lkozásban résztvevő angol teke nyomása alól1. 
Mussolini 1939-ig c-3 belső kölcsönt vett in és ezzel v6g:isg kimerí tet te 
az országot . Az uj k o r m á n y z a t meg sem kísér l i , hogy szembehe'lyez-
kedjéik az idegen imperializmussal, hanem azt felhasználja sajáit iinpe-
riailista célkitűzéseinek érvényes í tésére , ü laszorszáig eladja m a g á t a 
nyugati hatalmaknak é's ezen az áron az -clasz- teke és a királyi hatalom 
biztosítja a maga számára a politikán szabad mozgás t az e r s z á g te rü le
tén ЉеЖ . vagyis azt, hogy belpolitikáját az imíperiajista ön!kédi>yura''o,m 
szdilemében vezesse. Az olasz gyá rak nyersanyag szükségleilét kü'líföTd-
rő l ' e l ég í t i k k i . íütőanyaigát külföldről hozzák és a:z éle'iimezésii hiámyo-
"kat is külföldről fedezik. A gazdaság i k i szo lgá l ta to t t ságot ez az impe-
riaílista rendszer még fokozza, mert .nem teremt t e rvsze rűsége t a belső 
gazdállikodásbain és nem teszi lehetővé, hogy a r ende lkezés re áHó anya
gokat a legcélszerűbben kihasznál ják a ' lakosság ei'atasara.« 

Az események teljes mér tékben igazoüták ezt a meg ál lapítást . A íap-
tfamgó olasz fasizmus a külföldi reakció t ámoga tá sáva l k ü o n b ö z ő .szer
vezetek kere tében feltámadt és hatalomra jutott . Az angol imprialista 
politika teljes inertekben kihasznál ta az olasz helyzetet és kiszoTjgáítatott-
ságot . Az olasz vezetők viszont a nép egyre íokozódő elégedetlenségévé 1 ! 
szemben csak ú g y tudtak erőt mutatna, ha a fasiszta módszereke t alkal
mazzák . A község tanács i vá lasz tások azt •mutatják, hogy a ba'WdaCá p á r 
ták megerősöd tek . M é g hozzá éppen ott, ahol a fasizmus a legerősebb 
vol t ; a község tanács i szervezetektei. Az oilasz n é p liassanként feléled 

abból a babonás va l lásosságtó l , amelybe közvetlenül a felszabadulás u tán 
esett. A szervezkedés nagy nehézségekbe ütközik, mert a ibálcildaili par
tok mozigalinii munkájá t nemcsak az o'asz ha tóságok , hanem a megszál ló 
csapatok is lépten-nyomon el gáncsolják. 

Ennek el lenére az észako lasz vidékek ipari munkássáiga nagy h a t á s 
sal v a n a déli-i v idékekre é s ma már az a helyzet, hoigy a fasisztáik és 
a kormání^hatailmi vezetők kényte lenek a legsötétebb eszközökhöz nyú ln i , 
hogy ai mozgalmaikat le j á r a s sák a tömegeik előtt. Az egyik ilyen módszer 
a sziiciliai szeparatista mozgatom, amielyet néhány fö ldesúr indított és 
amelynek semmi mná's célja nór;cs. minthogy zavart ike'ltsen, .megerősítse 
a fasizmust és fokozza a dolgozó nép e lnyomásá t ési kizsiák;mányü<lását. A 
más ik iilyen kísér le t az, hogy va lahányszor a hátoldali fartőik felvonulást, 
vagy tünte tés t rendeznek, ugyanakkor a fasiszták betörésieket, rombolá-
sokat, gyu j toga táseka t követnek el. Azt a látszatot aikarjiáik ugyanis kel 
teni. iho:gy a baloldaliak fegyelmezetlenek és rombolni .alkarnak, mert 
remélrik, hogy így visszar iasz t ják a nép széles rétegeit a csatf akozás ta l . 

• 

Olaszo r szág a békeszerződések és béke tá rgya lások előt t mindenben 
kiszcilgáilta a nyugati imprializmust. Bizonyos, hogy ezen az áiro.n akar 
jogtalan előnyökhöz jutni és imperialista cél-kit érvényesíteni . Ez lá tható 
Trieszt esetében is, amire Olaszországnak elsősorban, mint ugródeszká
nak a Ba lkánra van szüksége. A hivatalokban a legtöbb helyen vol t fasisz
t ák ülnek, az ura lkodó osztály fasiszta szel lemű és a külföldi -reakciós 
körökben hathatós támogatásban részesül'. Kérdés : váj jon a foaMdal szer-



vezkedése elég erös-e és a éggé előrehaladott-e ailihoz, 'begy szenubesz á l l 
jon az ujabb fasizmussá?! és érvényesí tse a tömegek jogait. Erre a k é r 
désre még nem lehet válaszcím. Bizonyos azccbau, hogy a doügozó t ö 
megeik ma m á r sóikkal világosabban Mtjlák a tényleges helyzetet és ha 
az idegen fegyveres erő elvonul- és nem támogatja te^bé az hnperiaLiz-
must. a d o b o z ó tömegek szembe szánhatnak a<z uralkodó osztállyal. Az-
olasz demokrác iára .még sú lyos megpróbá'l.tatásek és nehéz -hairook var
nak. 

• • • • • • • • • • • • 

Mr. BEVIN ÉS A NYUGATI DEMOKRÁCIA 
Irta: Szántó Árpád 

A múltkor valaki így jellemezte Beyint: »Bevin úgy viselke
dik a külpolitikában, mint az elefánt a porce l lánbol tban . . . « a jel 
lemzés nem túlzott. Bevinnek sikerült összekuszálnia mindazt, 
amit a Foreign Office a háború folyamán lefektetett. Ami végered
ményben nem lett volna öreg hiba, ha a külügyminisztérium to-
ryvonalát haladó irányba terelte volna. Mr. Bevin azonban pon
tosan ennek ellenkezőjét tette. Edén külpolitikájának folytatását 
igérte be első alsóházi beszédében — a »kulpolitika folytonossá-
ga« — de ez a folytonosság az edeni vonalon túlmenően Churchill: 
és a »Cleveden Set« hitlerbarát irányának folytatásává vált. Be
vin ma körülbelül ott mozog, ahol Lady Astor, Lord Beaverbrook, 
Marquees of Londonderry és a többi hitlerbarát chamberlanisták 
azt elképzelték. E z a társaság, amely Lady Astor gyönyörű bir
tokán, a Cleveden Setén gyül egybe, tervelte ki annak idején a 
négyhatalmi egyezményt, küldte ki Lord Runcimant Prágába, ve
zette be Henleint és Ribbentropot a londoni politikai körökbe. A 
háború alatt fogcsikorgatva tűrték, hogy Nagybritánia és a Szov
jetunió együtt haladjanak a Nácinémetország elleni háborúban. A 
háború utolsó heteiben újra feléledtek és mozogni kezdtek. Ez ak
kor volt, midőn Viscount Alexander of Álaméin erőszakos közbe
lépésével elütötte Jugoszláviát a bőségesen megérdemelt trieszti 
győzelemtől. A választások alatt innen indultak ki Churchill v ö 
rösfaló megnyilvánulásai. A választások után remegve bújtak meg, 
mig az első kormánylista nyilvánosságra került. A fellélegzés álta
lános volt a toryk jobbszárnyán, mert az uj kormány még az e lső 
Macdonald kormánynál is reakciósabb. Ami pedig a legfontosabb, 
a külügyi tárcát nem a szovjetbarátnak ismert Hugh Daltonnal,. 
vagy a :>vörös« Stafford Crippsszel töltötték be. A Foreign Office 
uj ura a megbízható, szovjetellenes Ernest Bevin lett. 

T 

Ernest Bevin teljes mértékben beváltotta a hozzáfűzött remé
nyeket. Már azokat a reményeket, amelyeket a City és a tory 
reakció hozzá fűzött. A munkáspárt uralomrakerülése idején a bri: 
munkástömegek komolyan hittek a munkáspárt szándékában, hogy 
az égetően sürgős reformokat keresztülviszik és a külpolitikában 
továbbfejlesztik a háború folyamán barátságossá vált szovjet-an-


