
FRANCIAORSZÁG A VÁLASZTÁSOK ÓRÁIBAN 
Az április 26.�i és május 5.�i választások óráiban talán nem érdek-

telen ide irnunk pár adalékot a mai Franciaországról. (Lásd még Szem-
le rovatunkban Pierre Frederix könyvének referátumát. A szerk.) 

* 

Az 1929�ben megindult világválságnak az 1932�ben elért mélypont 
óta 60%�os a javulása, jólehet az ipari termelés 15%�kal még mindig 
az 1929 szinvonala mögött van. Természetesen az ipari termelés e nö�
vekedése jórészt a fegyverkezés eredménye. De kihatással volt rá a 
mez�gazdasági válság enyhülése is. A készletek és a termés csökkenése 
a gabona, de különösen a takarmányfélék áremelkedését eredményezte, 
ugyanakkkor 1935 folyamán — a válság óta el�ször — emelkedett a 
világkereskedelmi forgalom is. Hasonlókép' enyhült a pénzügyi válság. 
A vezet� devizák szilárdsága, az ipar és mez�gazdaság helyzetének javu-
lása általános áremelkedést vezetett be s mindez a t�kés osztály javá-
ra gyümölcsözött. Franciaország azonban kivétel: itt az árak esnek. 

Japánban, Angliában, az északi államokban, Magyarországon, Ro-
mániában, Görögországban az ipari termelés vagy elérte vagy megha-
ladta a válság el�tti nivót s az Egyesül Államokban, Németországban, 
Olaszországban, Kanadában 1932 óta jelent�s a termelés emelkedése; 
Franciaország az egyetlen, ahol a válság még pusztit s a nivó 1932 
alatt tart. Ha 1929�et vesszük alapul (100), akkor az ipari termelés ala-
kulása Franciaországban: 1932=69; 1933=76.7; 1934=71; 1935 els� 
tiz hónapjában viszont 66.8. Nem mutat más képet a statisztika, ha a 
háború el�tti (1913=100) szinvonalhoz mérjük, mert akkor is 1933 ok�
tóber=108; 1935=95 és 1936 január=97. 

A munkanélküli segélyben részesül�k száma az 1933 decemberé-
ben segélyezett 312 ezerr�l 1936 januárjában 463 ezerre emelkedett. Az 
üzlettelenséget jellemzi, hogy a cs�dök száma az 1933 novmberi 1.342�
r�l 1935 novemberében 1.428�ra emelkedett. 1929�t�l 1934�ig a nemzeti 
jövedelem is csökkent. (30%�kal.) A költségvetési hiány krónikus. 
1935�ben a jövedelemadónak csak két harmadát bevételezték, ami pél-
dátlan a világon. 

Rosszabbodott a munkásosztály helyzete, f�leg az áremelkedés és a 
munkanélküliség következtében. A bérek 1930 óta kb. 5�12%�ot estek. 
A legnagyobb (északi) ipari vidéken a munkások több, mint fele rész-
leges munkanélküli. 

Sulyos a mez�gazdasági válság is, jóllehet Franciaország földrajzi 
helyzete igen el�nyös. Földjének csak 11%�a műveihetetlen. 85 millió 
mázsa átlagos évi buzatermelésével ötödik a világon. Bortermelésben az 
els�. Kb. kétszer annyit termel, mint az e tekintetben utána jöv� Olasz-
ország. A föld fele 140 ezer birtokosé, a termésnek pedig 80%�a. A két 
millió szegényparasztnak csak a föld 2.5%�a jut. 

A mez�gazdasági válság els� sorban az árak lemorzsolódását je-
lenti. A francia fogyasztás igénye évi 88 millió mázsa búza; minden 
túltermelés tehát áresést jelent. Ezért állandóan csökkentik a területek 
megművelését. 1913�tól ez a csökkenés 5%. Ezzel függ össze a falvak és 
mez�k elnéptelenedése. Egész falvak ürülnek ki. 

A lakosság száma különben is csökken�ben. 1848�ban Franciaor-
szág lakósainak száma 35, 1911�ben 39 millió. 1935�ben viszont bekö-
vetkezett a „népszaporulat" abszolut csökkenése. Ez az állapot defor-
málja az egész francia közgazdaságot. 

A munkásság és parasztság helyzete mellett romlik a középosztályé 
is. 1930�ban 582 ezer adófizet� jövedelme 20�30 ezer frank. 1932�ben 



már csak 313 ezeré. A hires francia kist�kések vagyonvesztesége majd-
nem 50%. 

Az el�bbiek helyzetével szemben a plutokrácia helyzete változat-
lan. 130 év alatt Franciaország három forradalmat ért meg, ötször vál-
toztatott rendszert s ma mégis ott tart, hogy a Banque de France 12 
régens kezében van. Ez a 12 régens egyidejűleg 95 részvénytársaság 
tagja s ez a 95 részvénytársaiság irányitja 200 vállalatával az ország 
gazdasági é letét. E 200 család közül a de Wendel, Rotschild, Mirabeaud, 
Hottinger nevek sulya nagyobb a francia politikában, mint 100 képvi-
sel�é. �k az ország igazi urai. A Banque de France vezet�i diktálják a 
kormány pénzügyi politikáját, �k támogatják a fasiszta ligákat, de 
Wendel szállitja a vasat Hitler ágyugyárainak. 

Ilyen körülmények között természetes, hogy a választás az el�bbi 
200 család és vazallusai, valamint a francia nép közti küzdelem. A vá-
lasztási frontok különben kialakultak. Egyfel�l a Népfront, másfel�l a 
jobboldali Front�National, mely utóbbi azonban se nem nemzeti, se nem 
egységes. Nem nemzeti a szó nemes értelmében, mert a francia nép tul-
nyomó többségét e g y attól idegen fasizmus barbárságába akarja kény-
szeriteni s nem egységes, mert a legsúlyosabb zavar uralkodik soraiban. 
Jellemz� erre az az összejövetel, melyen a reakció vezérei választási tak-
tikájukat, illetve egységes blokkba való tömörülésüket akarták nyélbe-
ütni. Nos, a „nemzeti egység" e tanácskozása verekedésbe fulladt. A 
francia jobboldal a baloldali egységgel szemben képtelen saját egysé-
gét összekovácsolni. Nincs közös ideológiájuk. Nincs egységes program-
juk. Nincs egyetlen közös és hatásos jelszavuk. Tardieu nagy szinpadi 
gesztussal otthagyta a parlamentet és nyiltan a parancsuralmat sürgeti. 
Ugyanekkor a nagyt�ke habozik: a nyilt és elhamarkodott fasiszta puccs-
tól fél, a „mérsékelt" jobboldaliság viszont nem elégiti ki. Ebben a za-
varban érte a jobboldalt a locarnói szerz�dés felbontása. Hitler e ténye 
korántsem a sovinizmus, a jobboldal malmára hajtotta a 
vizet. A reakció meghajolt Hitler el�tt. S�t a francia�orosz szerz�dés tá-
madásával a jobboldal szolgáltatta az érvet Hitlernek. Most pedig ott 
tart, hogy a fegyveres szolgálat megtagadását, a nemzeti védelem sza�
botálasát hirdeti. Átvette a régi szociál�anarchista jelszót: „Pas un 
homme, pas un sou" — egyetlen egy embert, egyetlen egy fillért sem 
a háborúért! Ez a paradox helyzet utal a legélesebben a mai francia osz-
tályharcok természetére. 

A baloldal eltiprásának szándékában mindenesetre egyetért a jobb-
oldal.. S ha nincs is misztikus tömegbűvöl� ideológiája, van sajtója és 
vannak fegyveres ligái. A Sarraut�kormány, ami már a Népfront szü-
lötte, ha annak nem is kifejez�je — két tűz közt alig meri kinyujtani 
a kezét, fél, hogy balról vagy jobbról megégeti. Célja tehát a helyzet, a 
statusquo fenntartása: az id�nyerés. A ligák természetesen a választá-
si harc folyamán ujra aktivak. A feloszlatott Action Francaise a lapjá-
ban tavább buzdit a Köztársaság elpusztitására. A 200 család és a 
Banque de France pénzügyi pánikkal kisérletezik. A kormány azonban 
mozdulatlan, nem mer ütni se jobbra, se balra. 

A Népfront, maly a kisemberek érdekében a devalváció ellen fog-
lalt állást, a finánct�ke titkos manipulációival áll szemben. A nagyt�-
kének törekvése a Népfront gy�zelme esetén pénzügyi pánik segitségé-
vel végrehajtani a rég óhajtott frankesést s ennek a felel�sségét a balol-
dalra háritani. 1935 folyamán már többször kisérletezett ebben az irány-
ban. A radikális párt erejét�l, illetve erélyét�l függ a megfelel� lépések: 
alkalmazása. 



A jobboldal fegyveres puccs�kisérletei, a jobboldal megosztottsága 
s az egységes terv hiánya miatt alig reália. Még a jobboldali szempont-
ból legoptimistább számitás szerint is ilyen puccs kimenetele, szemben 
a francia nemzet óriási többségével, alig biztató. 

A Népfront gy�zelmének mérete a benne tömörül� pártok fegyelmé-
t�l, a vezet�k taktikájától s becsületességét�l függ; s eredménye: egy új 
Franciaország, hisz a Népfront nem választási tömörülés. Céljai tulhalad-
ják a parlamenti játékot. Igazi célja: a gazdag és művelt Franciaország 
kiragadása a 200 család kezéb�l. Célja: az elmulasztottak (1789, 1848, 
1871) megvalósitása, — de nem papiron, hanem a valóságban. 

(Páris) Bajomi Endre 

V I L Á G S Z E M L E 
Az imperialista szakaszába jutott világkapitalizmus egyenl�tlen fej-

l�dése következtében nem valósithatja meg Hilferding és reformista 
társainak álmát a „gazdasági demokráciáról" és „ultraimperializmus�
ról" A nemzetközi kapitalizmus csúcsteljesitménye, az egységes világ-
piac megszűnt és minden lokális, átmeneti javulás csak az általános vál-
ságon belül lejátszódó ciklikus válság megismétl�dését késziti el�. A 
fejlett, monopolkapitalista államok két táborba sorakozva új harcot ké�
szülnek tehát vivni a Föld új felosztásáért, hogy helyzetüket a verseny-
társ róvására megjavitsák. A kibontakozó küzdelembe a fejl�dés alacso-
nyabb fokán álló államok is bevonulnak, miközben fejlettségüknek és 
speciális helyzetüknek megfelel�en a gazdasági mozgás politikai és kul-
turális vetülete, részleteiben más�más alakban jelenik meg a világ szin-
padán. 

A történések el�terében az a viszály áll, amely Anglia és Francia�
ország között játszódik le a világ mai felosztásával elégedetlen államok 
(Németország, Itália és Japán) offenzivájának visszaverése módjáról. 
Anglia számára veszélyeztetett tengerentúli érdekei birnak els�dleges 
fontossággal, Franciaország számára a mai európai helyzet megszilár�
ditása. Nagybritannia f�ellensége ma Itália és Japán, Franciaországé 
Németország. Mialatt a két szempont összeegyeztetésér�l folyik a vita a 
polgári demokrácia két európai vezet�je között, a fasiszta�militarista 
rendszerre tért kielégitetlen versenytársak ügyes taktikával tolják 
mindinkább el�re hadállásaikat. U g y Németország, mint Itália és Ja-
pán el�törését nemcsak expanziójuk bels�, eleven ereje hajtja, hanem a 
k�nálkozó helyzetek kihasználásának könnyűsége is. Anglia és Francia-
ország birtokon belül van. A meglév� kockáztatása nehéz számukra. De 
fokozza habozásukat a háborúellenes, a polgári demokráciában inkább 
megnyilatkozható közvélemény állásfoglalása is. U g y Angliában, mint 
Franciaországban széles tömegek állnak a „minden áron" való béke 
mellett. A munkásság vezet�inek többsége is rég elfelejtette 1793 for-
radalmi háborújának tanulságait, valamint Marx és Engels tanitását 
(Polund Rhein etc.) a történelmi fejl�dés vonalában mozgó államok há-
borulnak jogosultságáról a regressziós államok támadása ellen. (Termé-
szetesen e tanitások mai alkalmazásánrak módja nem olyan egyszerű 
kérdés.) 

Pedig a fasizmus európai áradata, mely egy év el�tt még elönteni 
látszott a kontinenst, elérte gátját. Bulgáriában visszacsinálják Gyor�


