
A valóságban kevés az eredeti elem Chesterton világkoncepciójában, 
— s csak egyik változata az imperialista háború el�estéjén élt középosz-
tály világfelfogásának, ami kés�bb kissé a fasizmus szólamait szállitotta. 
A francia fasizmus szellemi vezére, Charles Péguy pl. er�sen rokon 
Chestertonnal. 

Chesterton f�képpen joviális jóakarata révén követeli magának az 
eredetiséget, amiben sokszor a bohóckodás határát érinti. Ez a jóakarat v i-
szont egyike amaz optimista láz legélénkebb jelenségeinek, ami az impe-
rializmus els� éveinek szabadelvű periódusában elfogta Nagybritannia 
egész alacsonyabbrendű polgárságát s magának a polgárságnak a demok-
ratáit is. Kés�bb mikor a háború jött, és| a háború utáni években, Ches�
terton elvesztette ragyogó szineit. Demokrata szenvedélyei léggömbökké 
fuvódtak és elpukkadtak ,paradoxonjai gépies trükkökké váltak, ugyhogy 
a brilliáns literátorból egyszerű ujságiró lett, aki a fáradság minden jele 
nélkül gyártotta régi fordulatait, a paradoxan radikális egyházi ember 
pedig egyszerű katholikus propagandistává változott, aki ugyanugy kész 
volt elénekelni Pilsudszky Lengyelországának dicséretét, mint felkérni a 
Nyugateurópában virágzó demokráciát, hogy jöjjön és szabaditsa fel a 
szegény, kemény bánásmódban részesül� új�orosz zsirosparasztokat. 

D. Mirszkij 

A F R A N C I A N É P F R O N T értelmének megitélésénél, függetlenül attól 
amit a nem hivatalosak terjesztenek, ellenfeleik reájuk olvasnak s a 

hivatalosak cáfolnak, els�sorban azokat az ideológiai alapokat kell szám-
bavennünk, amikb�l a mozgalom kiindult, s amik a közös és eltér� 
nézetek csiráit egyaránt magukon viselik. E g y éve annak, hogy a Le 
Document c�mű sorozat külön számában a Népfront vezet�i egymásután 
mondották el a maguk és csoportjaik véleményét az együttműködés 
alapjairól és lehet�ségeir�l, amit az utóbbi hónapok eseményei aktuáli-
sabbá tettek, mint valaha. 

Léon Blum a mult évi február 6.�i események során kiadott kiált-
ványával összhangban a Népfront alapjának és kizárólagos céljának a 
fasizmus elleni összefogást jelölte meg a demokratikus szabadságjogok 
megvédésére. „Február 12.�e nélkül — mondotta — Franciaország a 
fasizmus zsákmánya lett volna és Németország vagy inkább Ausztriához 
hasonló sorsra jutott volna." A további cél is csak az ott megnyilvánult 
szakszervezeti és politikai egység lehet a fasizmus állandó veszedelmével 
szemben. Daladier tavaly, junius 28.�án szólalt el�ször fel Blum és Tho�
rez mellett a Mutualité�ben s résztvételét a népi frontban a következ�k-
kel indokolta: „Holnap azt fogják mondani, hogy botrány egy szocialis-
tával és kommunistával egy tribünön látni egy volt radikális miniszter-
elnököt. Én azonban, aki itt a kispolgárságot képviselem kijelentem, hogy 
a munkás és középosztály természetes szövetségesek." Ezt a természetes 
szövetséget Pierre Cot, a radikális párt balszárnyának vezet�je úgy ma-
gyarázta, hogy a radikális tömegek visszatérnek a jakobinus és forra�
dalmi tradiciókhoz. A radikális tömegeknek ez a balszárnya tegnap anti�
klerikális volt, ma antifasiszta. Az igazi francia radikális nem lehet fa-
siszta, mert a Tűzkeresztes mozgalomból nemcsak a tömegek, de az in�
tellektuelek is hiányoznak s csak programjukat kell elolvasni ahhoz, h o g y 
bárki, akinek minimális kulturája, nyelvérzéke és izlése van, kiábrándul�
jon bel�lük. De a negativ antifasiszta programmon tul egyáltalán nem 
meglep�, hogy a radikálisok olyan programmot ellenjegyeznek, amit a 
baloldaliak is aláirtak. „Annak a számára, aki ismeri Oroszországot, a 
radikálizmus és kollektivizmus szövetsége kevésbé erkölcstelen és sokkal 
természetesebbnek tűnik fel, mintha a radikálizmus elfogadja a mai rend-
szert mai formájában, hiányaival és tulzásaival együtt." A harcot min�



den er�vel folytatni kell, — érvel tovább — s a népi front tömegeinek 
nincs szükségük fegyverekre, mert szükség esetén rendelkezésükre álla-
nak az arzenálok. A francia jakobinus tradició parancsolja, hogy any�
nyira, s�t még inkább felvegyék a harcot a pénzfeudalizmus ellen, mint 
ahogy �seik a születési feudalizmus ellen küzdöttek, mert egy X V I I I . szá-
zadbeli földesur több kiméletet érdemelt, mint a villamosművek, a kohá-
szat és a börze mágnásai. — Vaillant�Couturier a népi frontot szintén 
többre értékeli, mint egy választási koaliciót. „E szövetség feladata meg-
védeni minden területen — a parlamentben ép' úgy, mint az üzemekben 
és falvakban — a válság által sulytott tömegek gazdasági helyzetét, a 
demokratikus szabadságokat, a francia kulturát és a békét." Ezért azon-
ban egy pillanatra sem mondanak le külön programmjukról, aminek az 
utján a demokrácia új formáját, és az ország meghóditását akarják meg�
valósitani. Ellenségei az öncélú er�szaknak, de a háború el�tti szindika�
listák szűk antimilitarizmusának is. Ha igaz Lassalle mondása, hogy „az 
állam az ágyú", úgy ezt a ágyút a népnek kell a kezébe vennie, hogy 
többé ne csak egy szűk réteg osztályuralmát biztositsa. Addig is a kö-
vetkezetes baloldal pártja teljesen egy uton halad a népi fronttal s nem 
azt nézi, hogy annak tömegei, a munkásság keresztény�e vagy szabad-
gondolkodó, hanem azt, hogy milyen a helyzete s az egész osztályt széles 
népi és osztályfronton egyesiti. 

A népi front három f�pillére tehát különböz� ideológiai alapokon 
nyugszik. Ami a szocialistáknál az evoluciós fejl�dést biztositó szabad-
ságjogok megvédése a jobboldali parancsuralmi kisérletekkel szemben, az 
a radikálisoknál a jakobinus tradició, az új feudalizmus elleni új polgári 
és munkás szövetség, a következetes balodalon pedig a végs� harc el�-
játéka, leszámolás az ellenséggel, hogy azután a barátokkal is le lehessen 
számolni. 

A három alaphang mellett persze disszonáns hangokat is hallunk 
a népi front berkeiben, a bels� ellenzék s az egyes pártok disszidens ele�
meinek hangját. A szocialista párt fenegyerekei, a trockijisták, a negye-
dik Internacionalenak a második Internacionale legális keretei közé hu-
zódott tagjai, akik mindeddig az ék szerepét töltötték be, amikor a má-
sodik és harmadik Internacionale francia tagozata a közeledést megki�
sérelte. A legutóbbi sztrájkmozgalom is bebizonyitotta, hogy programm�
juk és eszközeik lényegesen eltérnek a C. G. T. és a C. G. T. U. irányel-
veit�l. — A radikális párt egykori képvisel�je és disszidens Bergery 
külön frontot létesitett, a ,,Troisième Force" c. szervezettel egyesülve s ma
„Front Social" néven szerepel és számos középosztálybeli elemmel meg-
er�södve a népi front keretei közé tartozik. Bergery otthagyta a radi-
kálisokat, mert a 200 család osztályuralmával szemben tehetetlenek vol-
tak, de a marxistáktól is két lényeges ponton különbözik. Ellensége a 
munkás diktaturának, mert az Franciaországban a lakosság egy negye-
dének parancsuralmát jelentené s a nagy tömegeket a fasizmus karjai 
közé taszitaná. Ellensége a harmadik Internacionale centralizációjának, 
mert az szerinte oda vezet, hogy egy szép napon a szocialistákat, mint 
szociálfasisztákat a polgárság legf�bb támaszának nyilvánitják, másnap 
a velük való szövetségre adnak tagozataiknak parancsot, egyik nap sza�
botáltatják a hadsereget, másnap jóváhagyólag helyeselnek a francia fegy-
verkezésre. A 200 család és függvényeinek uralma legyen az utolsó osz-
tályuralom, utána közvetlenül a 40 millió francia uralma következzék s 
a mai kétmillió vagyonának liquidálása — ezt szeretné a „Front Social". 
— Teljes szakadást hozott létre a III. Internacionálé pártjában Jacques 
Doriot és társainak kiválása, akik a mult parlamentben még egyenrangú 
ellenfelei voltak az el�bbieknek. Doriot, Saint Denis polgármestere azért 



lépett hadba a III. Internacionaléval, mert az szerinte a francia munkás-
ságot olyan „kalandokba" viszi bele, ami Oroszország érdekeivel lehet, 
hogy megegyezik, de Franciaországot a háborúba kergeti. Doriot vád-
jait persze a jobboldali pártok választási plakátnak használták fel. � 
volt az egyetlen a baloldalról, aki társaival a szovjet paktum ellen szava-
zott, mert ez szerinte a távol keleti szláv expanzió biztositására szolgál s 
a franciákat ismét végzetes ellentétbe hozza Németországgal, amellyel a 
megegyezést állandóan sürgeti. 

A gazdasági és politikai érdek ezer széthuzó szála tartja kötve a 
népi front egyes csoportjait s amennyire bizonyos, hogy programmjuk 
negativ részét egységesen keresztül fogják vinni, annál kérdésesebb, 
hogy a pozit�v programm végrehajtásánál mikor fognak az alapvet� el-
lentétek kiütközni. Felettébb biztató azonban, hogy a népi front a fran�
cia szellemi élet legkiválóbb képvisel�it, Nobel�dijas tudósokat és irókat 
állitott maga mellé, akik sub specie aeternitatis látják a népi front értel-
mét és jelent�ségét. A népi egység tehát nemcsak a legszélesebb tömeg-
mozgalom, ami Franciaországban létezett, hanem legmagasabb világ-
nézeti egység. Perrin és Joliot�Curie, Rivet és Langevin, Watton és Pre�
nant a Sorbonne világhirű professzorai egyaránt elismerik, hogy a tu�
dományos kutatásnak csak úgy van jelent�sége, ha annak eredményeihez 
a széles néptömegek is hozzájuthatnak s a tudomány decentralizációja 
egészen az egyes koponyákig csak egy szocialista társadalomban lehet-
séges. Vaillant�Couturier, mint iró egész tevékenységét „az emberi mél-
tóság megmentésének" szolgálatába állitja. Malraux a „nyugati ember 
mai akaratát kivánja fentartani és növelni." Chamson „azért ellensége a 
nacionalizmusnak, mert azóta francia, mióta Franciaország megszüle-
tett." Gide tiltakozik az ellen, ,mintha a saját országunk szeretete a 
más országok gyűlöletéb�l állana Ami engem illet, én mindig arra tö-
rekedtem, hogy mélyen nemzetközi legyek, amellett, hogy mélyen fran-
cia maradok. Éppen úgy, mint ahogy mélyen individualista tudok ma-
radni amellett, hogy a kollektivizmussal teljesen azonositom magamat, 
s�t éppen a kollektivizmus segitségével. Mert az én tételem mindig ez 
Volt: minden ember úgy tudja leginkább szolgálni a közösséget, hogy 
ha a leginkább egyéni marad." 

Ezek az új francia népi egység szellemi problémái s amint az irók 
és tudósok pozitivumaiból politikai tettek és realitások lesznek, úgy kap-
ja meg a népi front a közös destrukciók elvégzése után új értelmét és 
jelent�ségét. Könyves Tóth László 

MAI F R A N C I A K U L T U R M O Z G A L M A K . A népi er�k felszárnyalása 
nemcsak politikai, de kulturális téren is nagy változást idézett el� 

Franciaországban. A kultura védelmének jelszava, amit egy évvel ezel�tt 
vetett a köztudatba a párisi irókongresszus, gyorsan terjed. Különösen 
er�s iramú ez az új kulturmegmozdulás a májusi választások Népfront 
gy�zelme óta. 

A kulturszervezés középpontjában a párisi Maison de la Culture áll. 
Legrégibb és legismertebb ilyen egyesület az iróké. A francia iroda-

lom legjava csoportosul ebben az egyesületben ( A . E. A. R . ) Az egye-
sület havi folyóirata (szerkeszt��bizottság: Gide, Gorki, Rolland, Vail-
lant�Couturier, Aragon, Nizan, stb.) egyike a legszinvonalasabb francia 
folyóiratoknak. A francia irók mind nagyobb csoportja fogadja el művé-
szi vezérelvéül a szocialista realizmust és mindtöbben hagyják ott az 
elzárkozottság elefántcsonttornyát, hogy szellemi erejüket a népi szabad-
ságküzdelem szolgálatába állitva megvalósitsák a kultura és a tömegek 
egymásratalálását. Tudják, hogy csak hervadt és sápadt művészet le�


