
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�



het az, amely fél a népi érintkezés megtermékenyit� kapcsolatától. Tudják, 
hogy az irodalom nemcsak játék, hanem fegyver is, mégpedig annál er��
sebb fegyver a szabadság szolgálatában, minél művészibb. Végre sikerült 
ugyanis végleg kiküszöbölni azt az egyebütt még annyira okvetetlenked� 
kétséget, mely a harcos irodalmat művészetnélküli irodalomnak hiszi. Az 
irók többsége belátta, hogy az állásfoglalás nincs a művészet kárára, s 
hogy az u. n. „tiszta" irodalom is lehet fércmunka, ugyanakkor amid�n 
a leghelytállóbb irói alkotás remekmű. Malrauxt emlitjük csak. Az � mű�
vei igazán izig�vérig u. n. „elfogult", „tendenciózus" könyvek; ám ami-
kor a La Condition Humaine Goncourt�dijáról volt szó még Léon Daudet 
is rászavazott. 

Az emlitett folyóirat körül baráti csoportok alakulnak szerte az or-
szágban. E csoportokban párti� és filozófiai�különbség nélkül jönnek össze 
a haladó gondolkodású értelmiségiek és dolgozók. Marseilles, Nantes, 
Reims, Perpignau, Lille, Bordeaux, Rouen is alapitottak egy�egy kultur-
házat a párizsi minta szerint, ahol az irók, művészek, szinészek, épité-
szek csoportjai működnek. 

A másik nagy országos szervezet a most ujjáalakitott U. T. I. F. 
(Union des Theatres Indépendents de France), amely a különféle avant 
gardista és munkás szinjátszó csoportok szövetsége. Elnöke Charles Vild�
rac; a kitűn� drámai költ�; vezet�sége: Loius Jouvet, Dullin, Baty, L. 
Pitoeff és mások. Célja a népi szinjáték megteremtése, a tömeg és a szin-
ház összehozása, a népi szini hagyományok felevenitése. De mint Aragon 
mondja: „A kultura popularizálása nem jelenti annak vulgarizálását." A 
szinház népiesitése nem szabad, hogy szinvonalcsökkenést jelentsen. A 
nép izlését kell felemelni, harcolni kell a giccs és az olcsó széria�áru ellen. 
A népnek megvan a művészi érzéke, csak bátoritásra, csinositásra s a 
feléleszt� lökésre vár. 

Nemrégen alakult az Alliance du Cinema Indépendent (Ciné�Liber�
t é ) nevű egyesület, amelyben szcenárium irók, rendez�k, szinészek, kriti-
kusok harcolnak a cenzura, a trösztök ellen a film szabadságáért, a film-
gyártók függetlenségéért. Vezet�i közt találjuk a világhirű Jean Renoirt, 
a francia rendezés büszkeségét, Jacques Feydert, aki tavaly megnyerte a 
Kermesse Heroique c. filmjével a legjobb francia�film diját és Jean Pain�
levet, a tudományos filmezés uttör�jét. A Ciné�Liberté testvér szerve a 
Radio�Liberté (40.000 t a g ) , amely mint a neve is mutatja, a mikrofon 
szabadságáért küzd és követeli, hogy az étert az emberi egyetértés s a 
népi kultura szolgálatának munkájába állitsák. 

Az irodalom, szinház, film és rádió mellett a Maison de la Culture 
keretében a zenei életet magába ölel� szerv is van: a Fédération Musicale 
Populaire, amelynek zenekarai és énekkórusai a népi ünnepélyek kedvelt 
szerepl�i. Az F. M. P. a francia forradalmak énekkultuszának, b� és ér-
tékes zenei örökségének felelevenitésével igyekszik a zenét a nép széles 
rétegei közé vinni, de nem hanyagolja el a klasszikus muzsika művelését 
és a közönség zenei nevelését sem. 

Emlitsük meg a Maison de la Culture körül csoportosult épitészek 
közül Le Corbuisier, Perret és Luvecat nevét és a fest�k közül Lhote, 
Georg, Vlaminck, Maaserel, Jean Effel nevét. E nevek igazolják, hogy az 
egész francia értelmiségi réteg megértette a kor parancsát és a legna�
gyobb lelkesedéssel állitja tehetségét a nép szolgálatába. Jean Guehenno 
irja egy helyt: „L'individu n'est bien souvent, que la société des autresen 
lui, et ce qui fait sa force et sa chaleur n'est que la force et la ohaleur 
des autres." Az egész francia értelmiség vallomása ez a mondat, amely 
a szűz zsenisked� önzés, a korlátolt individualizmus elvetését és a művé�



szet, a kultura egyik legnagyobb sugalmazóját, célját és beteljesülését: 
a nép testvéri megtalálását jelenti. Bajomi Endre 

AMAI SVÁJC. Jólét és egészség, havasok tisztasága és békés élet: ilyen-
nek ismerte az átlagos középeurópai ember Svájcot és a svájci életet. De 

akinek alkalma volt a válság éveiben ebben a kis országban élni, az tud-
ja : Svájcot sem kerülte el a világválság, s�t speciális viszonyainál fog-
va egyes vonatkozásokban még sulyosabban érinti, mint más országo-
kat. 

Idegenforgalom, valamint export — gépek, órák, textiláruk és tej-
termékek kivitele — alkotja Svájc külkereskedelmi mérlegének akt�v 
oldalát. A minden országra ránehezed� kiviteli csökkenést Svájc foko-
zott mértékben érzi. Erre a megismerésre a közgazdaságilag iskolázat-
lan utazó is rábukkan, mihelyt beteszi Svájcba a lábát. Az az igen sze�
rény ebéd, ami pl. Romániában 20 Lei, ott kb. 2 svájci frank, ami (1 
frankot 55 Leinek véve) a romániai ár ötésfélszeresét jelenti. Hasonló 
a viszony egyéb vonatkozásokban is, mig Romániában a tojás ára dar-
abonként 1�1.10 Lei, addig ott 10�11 centime. Az a kishivatalnok, aki 
itt pl. 2�3000 Lei fizetést „élvez", ott 2�300 frankot keres. Az életi tehát 
ott jóval drágább, mint Romániában, igaz, hogy a fizetések is jelentéke-
nyebbek. 

I lyen körülmények közt természetesen hanyatlik az idegenforgalom 
és csökken a kivitel. De miért olyan drága Svájc? A magyarázatot er-
re talán a Bauersekretariat, a svájci parasztság nagyhatalmu érdek-
képviselete tudná megadni. A svájci mez�gazdasági termékek nagy-
mérvű állami támogatást élveznek. E g y zürichi gyáros számitása szerint 
egy svájci család átlagban évente kb. 500�700 frankot fizet a svájci 
mez�gazdaságnak, állami szubvenció és agrárvám formájában. A lak-
bérek pedig a békebeliek kétszeresét érték el és alig csökkentek valamit 
az utóbbi években, holott Svájc is — mint számos ország — óriási 
lakóházépitésbe mentette hever� t�kéjét és rekesztette el ezzel a t�ke 
vérkeringését. Az állami szubvenció, amit a mez�gazdaság élvez, ma tiz-
szerese annak, amit a háború el�tt kapott. A mez�gazdasági termékek 
ára Svájcban kétszerese�ötszöröse annak, ami a világpiacon. (A sajt 
ötször annyiba kerül, mint Hollandiában.) A sajtkivitel dumping�árakon 
történik, a termelési költség alatt, a belföldi fogyasztó terhére. Mig a 
svájci sonka ára belföldön 2.50 frank, addig ugyanez Angliában 0.43 
frank, mert a szubvenció 40 frank a kivitelre került sertés darabjáért. 

A mez�gazdasági termékek magas ára miatt pl. nem gyakori étel a 
svájci kispolgár asztalán a hús, tyukról nem is szólva, amelyre csak 
ünnepnap kerül sor. Természetesen a lakbérek valamint a megélhetési 
költségek magas volta miatt Svájc lemaradt az idegenekért folytatott 
versenyben az olcsó Ausztria és Jugoszlávia el�nyére. Sok szálloda télen 
nem is tart nyitva, mert a betéved� pár vendég nem fedezi a regiet. 
Amellett az állam szubvencióval támogatja a szállodákat, amelyeket még 
az uj szállodák megnyitásának tilalma is véd. A magas munkabérek 
miatt a világhirű svájci elektromos ipar nem volt képes kihasználni 
azt a beviteli kontingenst, amit számára egyes államok engedélyeztek. 
Különösen nehéz a verseny a mai Németország gépiparával szemben, 
amely alacsony munkabérével és kiviteli szubvenciójával félelmes kon�
kurrens. 

Ezek a viszonyok visszatükröz�dnek az államháztartásban is. M i g 
egyrészr�l az állami bevételek csökkennek, addig n�nek a terhek, igy pl. 
a számtalan szubvenció, a munkanélküli segélyek, stb. Az 1936�os állami 


