
sedés — a Faccetta Nera�t és a Giovinezzát tulharsogja a zokogás. 
Nagyjából ennyit láttunk néhány nap alatt a háborús Olaszország-

ból. A felvázolt helyzetkép természetesen futó benyomásokra és nem 
konkrét adatokra épült. Rövid tartózkodásunk alatt pl. egyáltalában nem 
találkoztunk azzal a háborúellenes szellemmel, mely kétségtelenül meg-
van — és nemcsak az; anyák könnyében lappang. 

FRANCIAORSZÁG POLITIKAI PÁRTJAI ÉS PARLAMENTI 
CSOPORTJAI 

Irta: K O T Z I G K Á R O L Y (Pár i s ) 

Franciaországban a politikai pártok úgy jönnek létre, mint... a lep-
ke. El�ször megkezd�dik egy , ,mozgalom". Ha még emlékezünk rá, moz-
galom volt a Tüzkereszt is (Mouvement du Croix de F e u ) , az Action 
Francaise is, (Mouvement de l 'Action Francaise... valamikor Jaques Bain�
ville ifjusága idejében), mozgalom volt Taittinger képvisel� „Hazafias 
ifjuság" (Jeunesses Patriotes) csoportja is öt esztend�vel ezel�tt... A 
ligamozgalom „társadalmi" szervezkedés, a ligák pedig társadalmi szer-
vezetek. A ligamozgalom még „pete", a liga már egy kés�bb kialakuló 
politikai párt „pondró"�jának tekinthet�. 

Amikor a ligamozgalom már saját „székházzal" és vidéken is ki-
épitett „szervezettel" rendelkezik, ligává alakul át. Kivétel az olyan li-
ga, amely eredeti célkitűzéseinél fogva sohasem alakulhat politikai szer-
vezetté, mint például az Action Francaise, amely a „Monsieur le duc de 
Guise", vagyis a számüzetésben él� örökös francia királyok, „les succes-
seurs des Quarante rois" (negyven francia király utódai) hiveit gyűjti 
egybe, mint ilyen pedig nem lehet politikai alakulat, miután a király nem 
valamely „egypártban lév�knek", hanem minden franciának, az egész or-
szágnak királya. 

Körülbelül négy esztend�t, vagyis egy parlamenti periódust kell az 
egyes ligáknak „kivárni", hogy a választási hadjáratban résztvegyenek. 
Miután azonban, mint ligák, erre az id�re már meglehet�sen kompromi�
tálva is vannak, err�l az ellenfelek gondoskodnak — a választáson már 
új névvel kell indulniok. Igy a Croix de Feu, a Tüzkereszt most „Fran-
cia Szociális Mozgalom" (Mouvement Social Francaise), a „Jeunesses 
Patriotes" vagyis a „Hazafias ifjuság" „Nemzeti Népmozgalom" (Mou-
vement National Populaire)�é alakult át. Ez már a leend� politikai párt 
„lárvája", mert ebb�l fog majd kikelni maga a lepke „tökéletes szépsé-
gében"... vagyis a „Párt . " 

Aki a magyar politikában ismer�s, az tisztában van azzal is, hogy 
minden parlamenti csoportot egy kivülálló országosan megszervezett ha-
sonlónevű politikai párt támogat. Ha van egy parlamenti „Katholikus 
Néppárt" vagy „Kisgazdapárt", akkor meg lehetünk gy�z�dve arról, 
hogy van egy országos katholikus néppárt és egy országos kisgazdapárt 
is mögöttük 

A francia politikai életben ez nem igy van. Franciaországban van-
nak pártok parlamenti képviselet nélkül, jóllehet a pártnak magának 
egy egész sereg képvisel� tagja ül bent a francia parlamentben, (a Jeu-
nesses Patriotes�nek hetvennél több képvisel�tagja, közöttük maga az 
elnök, Taittinger is más parlamenti csoportban szerepelnek)... vannak 



pártok parlamenti csoportok és vannak parlamenti csoportok mögöttük 
álló pártok nélkül. ( A z ,,Alliance Démocratique" vagyis az ugynevezett 
„Flandin párt", amelynek Flandin jelenlegi külügyminiszter az elnöke, 
csak névlegesen alkot pártot, mert nem rendelkezik választótömegekkel. 
Az idetartozó politikusokat más pártok listáján választják meg és a par-
lamentben is másnevü csoportokban szerepelnek.) 

Saját parlamenti képviselettel nem rendelkez� pártokat, ligákat és 
mozgalmakat tehát az alábbi összeállitásban lehetne felsorolni: 

Action Francaise liga és két alcsoportja: A király rikkancsainak szövet-
sége, Action Francaise diákszövetsége (baloldali kormányok alatt állan-
dóan feloszlatva.) (Jelenleg feloszlatva.) 

Jeunesses Patriotes. (Ifju hazafiak.) (Jelenleg: Nemzeti Népmoz-
galom.) (A választások után: Nemzeti Néppárt.) (400.000 tag, 70 kép-
visel� tag.) 

Solidarité Francaise. (Coty halála óta Jean Renaud huszárkapitány 
vezetése alatt egyenruhás jobboldali rohamcsapat.) 

Francisták. (Marcel Bucart ujságiró barnainges szervezete. Az Is-
meretlen Katona siremlékénél esküsznek fel zászlajukra. Programjuk ve-
zérfonala: „ A z ország élén egy erélyes f�, korporációs képviselet, köz-
pontositó törekvés, vasfegyelem.) 

Croix de Feu. (Tűzkeresztesek.) (De la Rocque gróf ezredes ve�
zérsége alatt, taglétszáma meghaladja az egymilliót. Egész országra ki-
terjed� tekintélyszervezet. Nemrég alakult át „Francia Szociális Moz-
galommá.") 

Centre Republicain National. (Nemzeti Köztársasági Centrum.) 
(Kerillis ujságiró vezetése alatt tömörült, husznál több jobboldali ifjusá-
gi alakulat.) 

Francia Paraszt front. (Front Paysan.) (Többmillió tagot számláló 
földmüvesszervezekedés. Fegyelmezett rohamcsapata: a Jeunesses Paysa�
nes.) 

Jeunesses Socialistes. (Ifju szociálisták.) (Leon Blum szociáldemok-
rata pártjának csapata.) 

Jeunesses Communistes. (Ifjú kommunisták.) 
Faucons Rouges. (Vörös sólymok.) ( E z utolsó három a Vörös Front 

Kötelékébe tartozó baloldali rohamcsapat.) 

A jobboldal A jobboldal — inkább re�akciós, mint akciós, bár ujabban 
már határozottabb aktivitást kezd mutatni — akcióinak irá-

nyát azok a törekvések és tendenciák határozzák meg, amelyeknek ellen-
szegül, vagyis: a köztársasággal szemben monarchista, a szabadk�mű-
vességgel szemben klerikális, a liberalizmussal szemben nacionalista, az 
indusztrializálódással szemben agrárius, a szakszervezkedéssel szemben 
szociális... 

Ez az öt irányzat adja meg öt különböz� jobboldali párt program-
ját. A jobboldal politikai pártjai: 

1. A Federation Republicaine de France. (Francia Köztársasági 
Szövetség.) Pártujságja: a La Nation. — Ez a párt — amint neve is 
mutatja — megbékült ugyan a „köztársasági" államformával, de nem az 
ebb�l a szellemb�l fakadó intézményekkel és rendszerekkel, mert a mo-
narchista intézményeket sokkal emberibbnek tartja. A párt parlamenti 
képviselete: 59 képvisel� (4 a jobboldali függetlenek, 12 a köztársasági 
szocialisták és 43 a saját parlamenti csoportjukban); 31 szenátor (9 a 
köztársasági bal, (a baloldali jelz� ellenére er�sen jobboldali!), 21 köztár�



sasági unio és 1 u. n, hovatartozás szempontjából még nem határozott 
(non inscrit.) 

2. Parti Agraire. (Agrár Párt . ) Pártujságja: Voix de la Terre. El-
nöke: Louis Guillon képvisel�. A párt alapitója, M. Fleurant Agricola, 
eredetileg a tejtermel�k szövetkezetének volt az ügyvezet� igazgatója és 
ott jöt t rá, hogy a mez�gazdasági érdekeket csak ugy lehet hatásosan 
megvédeni, ha az politikai pártot alkot. 

— Amikor én az agrárpártot megalakitottam — mondja az alapitó 
— azt akartam elérni, hogy ne mindig és mindenben örökösen a paraszt 
legyen az áldozat. Több, mint harminc esztendeje foglalkozom mez�gaz-
dasági problémákkal és propagandával, szomorúan konstatálhattam, 
hogy törvényeink mennyire figyelmen kivül hagyják a mez�gazdaság ér-
dekeit. A francia parlament csak blokkok, pártok, csoportok érdekeivel 
foglalkozik, tehát a mez�gazdasági érdekelteket is blokkba kellett tömö-
riteni. Gondolhatja, milyen lehetett a helyzet, ha nyolcesztend�s munká-
val csak annyit sikerült elérni, hogy a párt egy képvisel�t küldhetett a 
parlamentbe. A parlament képvisel�házi „Action économique, sociale et 
paysanne" csoportja ugyan már öt képvisel�b�l: áll, de ezek más politikai 
pártokhoz tartoznak. 

— Pártunk azt a programot hirdeti, hogy a nemzet jöv�jének, bol-
dogulásának, sikereinek és prosperálásának csak egy er�s parasztosztály 
képezheti legbiztosabb alapját. Ipar, pénzügy, kereskedelem csak úgy 
jöhet egyensulyba, ha a parasztság vásárlóképes. Európában mindaddig 
nem lesz béke, amig az nem a különböz� államok parasztságának demok-
ratikus együttmüködésére van alapitva. 

3. Alliance Démocratique. (Köztársasági Szövetség). Pártujságja: 
a L'Alliance Democratique. Érdekes pártalakulat. Sem a képvisel�ház-
ban, sem a szenátusban nincsen elkülönitett saját csoportja, tulajdon-
képpen „Flandin�párt"�nak kellene nevezni, mert más politikai pártok-
hoz tartozó és a parlament különböz� csoportjaiban elhelyezkedett kép-
visel�k és szenátorok annakidején P. E. Flandin politikájának támoga-
tására alakitották meg ezt a pártot, amely nem is helyez nagy sulyt ar-
ra, hogy taglétszámát nemhivatásos politikusokkal kib�vitse. Aki akar, 
csatlakozhat! 

Flandin külügyminiszter, a párt elnöke a következ�kben fejtette ki 
el�ttem a párt követeléseit és álláspontját: 

— Republikánusok vagyunk, akik részére ez az eszme négy alappil-
léren épül: általános választójog, választás, parlament, hatalomelkülöni�
tés. Ezekszerint tehát mi a szavazati jogot a n�kre is kiakarjuk terjesz-
teni. A kormány felel�sséggel tartozik a parlamentnek, ez: azonban nem 
jelenti azt, hogy a parlament befolyást gyakorolhasson a kormány mű-
ködésére. A parlament nézzen, lásson... és itéljen! Azt is elismerjük, 
hogy a vagyon és jövedelemeltolódások ma még rendkivül széls�ségesek 
és, hogy ezen a helyzeten változtatni kell, de ez nem történhetik meg 
máról�holnapra egycsapásra. Jog és esélyegyenl�ség... ez szerintünk 
az igazi demokrácia. Az érdektársulatok nagy hatalommal és befolyással 
birnak, ezt is elismerjük, de nem ismerjük el a „Pénz �felsége" dikta-
turáját. Ez ellen azonban nem látunk más védekezési lehet�séget, mint 
az egyéni gazdálkodást — amennyire csak lehet — függetleniteni. A 
kisemberek védelme nem lehet akció a nagyok ellen..." 

Parlamenti képviselete: 72 képvisel�, (11 a radikális�bal, 7 a jobb-
oldali függetlenek, 28 a köztársasági bal, 2 a köztársasági és szociális, 
22 a köztársasági közép és 2 a köztársasági demokraták uniójában: 34 
szenátor (2 a bal�demokrata, radikális és radikálszocialista, 11 a demok�



raták és radikálisok ,1 a köztársasági bal, 1 a jobboldali függetlenek bal, 
(nem tévesztend� össze a „független bal" csoportjával, mert olyan is 
van!) , 11 a köztársasági unió és 3 a nem feliratkozottak csoportjában. Is-
mertebb nevek: Paul Raynaud, LOUIS Rollin, André Tardieu. 

4. Democrates Populaires (Demokrata Néppárt.) Pártujságja: Le 
Petit Democrate. — M. A. Champetier de Ribes elnök a következ�kben 
vázolta a párt programját: — Pártunk egyházi párt, de nem az Egyház 
pártja Katholikus párt, de nem klerikális. Köztársasági demokratapárt 
vagyunk szociális célkitüzésekkel. Köztünk nincsenek reakciósok, 
papjaink ,akik az egyház szolgálatában elvégzik papi munkáikat, a pár-
tunkban világi eszmék megvalósitásának érdekében szolgálják a nép 
ügyét. Világiak vagyunk, de nem „köztársasági laikusok", akik az álla-
mot vallásellenes antikeresztény szellemben kivánják átformálni. Hogy 
ezt könnyebben megérthesse, ime egy példa: mi a válóperek ellen harco-
lunk, de nem azért, mert Isten azt felbonthatatlannak parancsolja, ha-
nem azért, mert az erkölcsellenes és a társadalmat tönkreteszi. 

Programunk különben is csak négy pontból áll: 

1. Köztársasági államforma keretében követeljük a legteljesebb po-
litikai és szellemi szabadságot, (gondolatszabadság, tanszabadság ,gyüle-
kezési jog, sajtószabadság, stb.) 

2. A termel�osztályok �szinte együttműködésével és folytonos refor-
mok árán elérni azt, hogy a demokratikus elveket a gazdasági és társa-
dalmi életbe bevezessük. 

3. Polgári és világi oktatás a vallásos elvek és meggy�z�dés tisz-
teletbentartásával. 

4. Külpolitikában nemzetközi együttműködés a francia érdekek szem-
el�tt tartásával. 

Pártunk programja X I I I . Leo pápa levelében foglaltakra van alapit�
va. Pártunkat a parlamentben 12 képvisel� képviseli. És pedig: Auguste 
Durand, Charles Gallet, Jean Lerolle, Louis Martel, Emile Peter, Ernest 
Pezet, Etienne Pianault, Reile�Soult dalmát herceg, Louis Rolland, Ro-
bert Schuman, Paul Simon és Pierre Trémintin a képvisel�ház „Democ-
rates Populaires" csoportjában, a szenátusban pedig én magam a nem 
feliratkoztak, „nem inscrit" csoportjában képviselem. 

5. Union Socialiste et Republicaine. (Köztársasági Szocialisták Unió-
ja . ) Elnöke: J. Paul�Boncour, miniszter. Vezértitkár: Marcel Deat, lég-
ügyi miniszter. Pártujságja: Le Front. — A három francia szocialista 
és a parlamenti független szocialisták csoportjából alakult Paul�Boncour 
elnöklete alatt szövetséggé, de a parlamentben azért továbbra is négy 
különböz� csoportot képeznek. Ez a politikai alakulat már átmenetet ké-
pez a jobb és bal, a Front National és a Front Populaire között, mert 
maga az alakulat, az egyes csoportok és azok tagjai még francia�szoci�
álista�nemzeti alapon állnak, azonban vezéreik, P3Ul�Boncour és Marcel 
Déat a választási sikerek érdekében hallgatólagosan a Front Populaire�
hez csatlakoztak, a francia�szovjet paktumot megszavazták és általában 
együtt szavaznak a Front Communnel. Parlamenti képviselete: 39 képvi-
sel� (30 a Köztársasági Szocialisták Uniójában, 3 a köztársasági szoci-
alisták, 3 a francia szocialisták és 3 a szocialista franciák csoportjában.) 
A szenátorok száma 10. És pedig: 7 a szocialista franciák és 3 a mm 
feliratkozottak csoportjában. 

A baloldal A baloldal politikai pártjai szemben a jobboldallal mindjob-
ban tömörülnek és egyesülnek. El�bb a radikálszocialisták a 

Blum�féle szocialistákkal kartellt, majd a kommunistákat is bevonva 



a szervezetbe Front Communt képeztek, majd Front Unique�é, Front 
Populaire�é, legutóbb pedig Rassemblement Populaire�é alakultak. 

A baloldali pártok felsorolását a Herriot�féle radikálszociálista párt-
tal kell kezdeni, amely francia fogalmazás szerint tulajdonképpen maga 
még nem baloldali, hanem szabadk�müves�polgári párt. Tipikusan fran-
cia párt, amely párthiveit f�leg a vidékr�l szedi, akik sem nem milliomo-
sok, sem nem proletárok. Programuk tehát ösztönszerűleg véd min-
dent, ami kicsi, „petit" a nagyok és hatalmasok ellen. Az egyházi intéz-
ményekkel szemben világi intézményeket, a kormányoktól pedig a „nép-
akarat" megvalósitását követelik. 

A baloldali pártok a következ�k: 
1. Parti Republicain Radical et Radical�Socialiste. (Radikális és ra-

dikálszocialista párt.) Elnöke jelenleg Edouard Daladier, de azért min-
denki Herriot tartja a párt igazi elnökének. Pártujságja: Le Petit Bleu. 
— Herriot, az alapitó az alábbiakban ismertette a párt célkitűzéseit: 
— Pártunk a francia köztársasági gondolat és demokrácia leghivebb ki-
fejez�je. A mi pártunknak nincs semmi különösebb ambiciója, hatalmi 
törekvése, elveivel és doktrináival nemcsak Franciaországban, de a kül-
földön is mindenki tisztában van és abban nincsen semmiféle kétértel-
műség vagy homályosság. Mondják rólunk, hogy megkövesedettek va-
gyunk és nem tudunk alkalmazkodni az új eszmékhez. Ez nem igaz. A 
háború óta magunkévá tettünk minden újat, amit az ország és a pol-
gárság érdekében megvalósitani helyesnek véltünk: a tulajdonjog szent-
ségéhez természetesen továbbra is ragaszkodunk, de csak ahhoz a tulaj-
donhoz, amely törvényesen jutott a tulajdonos birtokába. A törvény-
nek tiszteletben kell részesiteni az anyaságot, a gyermeki szeretetet, a 
családf�re nehezed� terheket és ezért a családf�t támogatni kell, hogy 
a sulyos terheket viselhesse. A n�k részére szavazati jogokat követelünk. 

A haza érdekeit egy párt sem sajátithatja ki magának, mert ezzel 
Franciaország elveszti igazi arcát, hatalmát és tekintélyét. A Népszö-
vetséget er�ssé kell tenni, hogy a népek jogainak tekintetbevételével a 
nemzetközi szolidaritást és békét megvalósithassa, ezért az eszméért küz-
döttünk és véreztünk a háborúban. Szerz�désekkel egyetlen ország sem 
képes magát hatásosan biztositani, e célból minden országnak er�s nem-
zeti hadsreegre van szüksége." 

Parlamenti képviselete: 155 képvisel� és 162 szenátor. 
2. Section Francaise de l'Internationale Ouvriére. S. F. I. O. (Nemzetkö-

zi Munkásegység Francia Szekciója). Elnöke: Leon Blum. Pártujságja: 
Le Populaire. — Blum elnök mindenekel�tt az ellen tiltakozott, hogy az 
S. F. I. O. programját összekeverjék a Front Populaire programjával. 

— Pártunk elhatározta — mondja —, hogy a „második turnus-
ban" a Rassemblement Populaire programját támogatja. A fasizmus né-
met és olasz mintára Franciaországban is er�sen tért hóditott, ez ellen 
a baloldali pártoknak közös frontot kell alkotniok. De az S. F. I. O.�nak 
ezenkivül meg van a saját külön programja is, amely ugy véli, hogy a 
fasizmus erejét az általános gazdasági válság támogatja és növeli, ne-
künk tehát, ha a fasizmust le akarjuk gy�zni, els�sorban a válságot kell 
megszüntetni. N é g y esztend� óta valamennyi eddigi kormány a Banque 
de France szolgája volt. Megpróbáltak mindent, hogy a költségvetés 
egyensulyát rendbehozzák. Kiszámitották, hogy szükségrendeletek ut-
ján ennyit és ennyit lehet majd megspórolni, de nem számitottak arra, 
hogy a spórolások révén az állami bevétel is kevesebb lesz és a deficit 
továbbra is megmarad majd, mint ahogyan meg is maradt a Doumer�
gue�Laval�féle drákói szükségrendeletek ellenére is. — Parlamenti kép�



viselete: 96 képvisel� és 9 szenátor. 
A Blum�féle szocialista párt széleir�l úgy a jobb, mint a baloldalon ál-

landóan újabb és újabb kisebb�nagyobb képz�dmények válnak le egy-
másután, amelyek között ma leger�sebb a Marquet csoport, de akik még 
nem képeznek külön pártot, hanem szocialista szakadárok és majd csak 
a legközelebbi választások után derül ki, hogy hova csatlakoznak. 

3. Parti Communiste. (Kommunista párt) . Elnöke: Cachin szená-
tor. Pártujságja: Humanité. 

Cachin szenátor, a francia kommunistapárt elnöke, csak annyit 
mondott a párt célkitűzéseire vonatkozólag: 

— Hát igen... mi meg is valósitanánk, ha rajtunk mulna! 
Parlamenti képviselete: 19 képvisel� és pedig: 10 az unité ouvriere 

( D o r i o t ) , 9 a kommunista ( T h o r e z ) ; s 2 szenátor, a most megalakult 
kommunista csoportban. 

A parlamenti csoportok Az egyénenként névszerint vagy az egyes pártok 
listáján megválasztott képvisel�k a parlament-

ben az el�bb felsorolt politikai pártoktól függetlenül — már ott, ahol a 
pártfegyelem ezt megengedi! — külön csoportokat, ugynevezett „parla-
menti pártokat" alakitanak aszerint, hogy a pártérdekeken kivül még 
milyen külön személyi érdekekért is küzdenek. A képvisel�házban jelen-
leg husz, a szenátusban pedig kilenc csoport jár egymással külön uton. 

A képvisel�k csoportjai: 
1. Jobboldali függetlenek (Groupe des indépendants) 11 képvisel�, 

csupa el�kel� nevek: Harcourt Francois herceg, Juigné márki, La Fer�
ronnays márki, Le Cour Grandmaison báró, stb., az emberek nem is tud-
ják megérteni, hogyan jutott Mandel postaügyi miniszter (apai ágon 
Rotschild!) ebbe az el�kel� társaságba? Programjuk: a monarchia mi-
nél el�bbi visszaállitása. 

2. Parasztvédelmi csoport. (Action économique, sociale et paysan�
ne) N é g y személyenként megválasztott képvisel� csoportja, akik Louis 
Guillon parasztpárti képvisel� akcióját támogatják. Összesen öt képvi-
sel�. 

3. Köztársasági szociális csoport (Groupe républicain et sociale) a 
függetlenekhez hasonló célkitüzésekkel, de vagy a Federation Republi-
cain, vagy a Flandin párt listáján megválasztva: 15 képvisel�. (Audiff�
ret�Pasquir herceg, Grandmaison Robert báró, Moustier gróf, Plichon 
huszárezredes, Pollignac herceg, Tinguy de Pouet báró, stb.) 

4. Köztársasági szövetség. (Federation Republicaine.) A hasonnevű 
párt csoportja. 43 képvisel�. És pedig: Köztársasági közép (Centre re-
publicain) 34; Köztársasági bal (Republicain de gauche) 32; Közép-
köztársasági (Republicain de centre) 7 és a Független bal (Indépendants 
de gauche) 24 képvisel�vel. 

5. Radikális bal (Gauche radical). 44 képvisel�. Ez utóbbi felsorolt 
csoportokat f�leg a Flandin�párt képvisel�i alkotják, akik azonkivül, 
hogy Flandin programját az Alliance Democratlque Republicainen belül 
támogatják, még saját programra is szövetkeznek. 

6. Népdemokraták (Democrates populaires). Champetier de Ribes 
demokratáinak saját külön csoportja, 12 képvisel�. 

7. Radikálszociálisták, a Herriot�Daladier�párt 155 képvisel�je. 
8. Baloldali függetlenek (Gauche indépendante). A Blum�féle szocia-

listapártból kivált 14 képvisel� . 
9. Köztársasági szociálisták uniója (Union socialiste et republicain) 

39 képvisel�. És pedig: A köztársasági szociálisták, (Republicain soci�



aliste) 5; a Francia Szocialisták (Socialistes francaise) 3; a franciaor-
szági szocialisták, (Socialistes de France) pedig 3 képvisel�vel az u. n. 
Paul�Boncour szövetség tagjaiból. 

10. Szociáldemokraták, (Blum S. F. I. O. pártja) 97 képvisel�. 
11. Munkásegység, (Unité ouvriére) Doriot�párt 10 képvisel�je. 
12.Kommunistapárt (Communistes) Thorez�párt 9 képvisel�je. 
13. Izolálták (Isolés) a baloldali pártokból kivált 47 képvisel�. 
A szenátorok csoportjai: Az el�bbihez hasonló szellemben alakita-

nak maguk között külön�külön csoportokat a szenátorok is. 
Megjegyzés. A fenti számadatok az eredeti bejelentés adatai, ezek 

az adatok azonban szavazatról�szavazatra váltakoznak, igy például a leg-
utóbbi francia�szovjet paktumra leadott szavazatoknál a nemfeliratkozott�
tak száma 34 szenátorral szerepel már, akik a különböz� „haladó" (bal-
felé tartó) pártokról apránként leváltak. 

Ezzel a képpel indul most a francia politika a májusi választási 
küzdelembe. B�vebben, részletesebben áttekinthet�bben lehetetlen rövid 
keretben összefoglalni azt, amit André Siegfriednek, a francia politika 
legkiválóbb tudósának és a College de France tanárának egy 300 olda-
las munkában nem sikerült. (Tableau des Partis en France, megjelent 
Grasset „Les Ecrits" sorozatában, Páris, rue des Saint�Péres 6.) 

H E I N R I C H H E I N E : N É M E T O R S Z Á G 

Átköltötte: FALUDY GYÖRGY 

ALOM — PUHA, NÉMET ÁGYBAN 

Igy töprengtem magamban, kiváncsi szemmel nézve 
Köln alvó városának csipkézett házsorát, 
s az �szi hajnal sápadt rozsdát festett az égre, 
hogy végre megtalaltam a régi szállodát. 

Az álmos portás bajsza alól kivánt jó estét, 
a szoba jéghideg volt, a fal repedt s kopott, 
s az asztalon — jó német szokás — az Ujszövetség 
kinált sötét kötésben keresztény bánatot. 

S mikor végignyujtóztam a rugós, puha ágyban, 
s az elfujt gyertya füstje még cs�pett orromon, 
azt kérdeztem magamtól, emigráns és hazátlan, 
ki mindig k�vül állott a rend�rkordonon, 

akinek hivatalból koszorút sohsem adtak, 
megrögzött forradalmár, hivatlan énekes, 
hogy miért nem találtam olyan eszmét magamnak, 
amelyért száz halállal halni is érdemes. 

Mert ahogy minden anyag egy h�fokon megolvad, 
van mindnyájunk számára egy eszme is, miért 
a leggyávább közöttünk is szivesen kiontja 
kigyúlt szivéb�l azt a néhány liternyi vért. 


