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Sehol a világon oly nagy lelkesedéssel nem ünnepelték Fran
ciaországnak a hitleri rablók és a vichii árulók uralma alól való 
felszabadulását, mint a Szovjetszövetségben. Ez nemcsak azért 
történt, mert Franciaországot Oroszországban mindég rokon or
szágnak tartották és miért a francia történelemnek dicsőséges 
mozzanatait a világ előrehaladásának lépcsőfokaiként tekintették, 
hanem azért is, mert Franciaországnak az önálló hatalmak kö^c-
be való visszatérése a német fasizmus fölött való végleges 
visszavonhatatlan győzelmét jelenti és a német támadókedv meg-
semmisitő vereségét. 

Milyen figyelemmel kisértük a bátor ellenállás kezdeménye
zését, Franciaország hős liaazfiainak első nehélz erőfeszítéseit, 
akik a legsúlyosabb föltételek mellett ellent álltak az aljas hitler
hóhéroknak és megbüntették szigorúan hazaárulóikat. 

Mikor azután a Szovjetszövetség és Franciaország megkötöt
ték szövetségüket, ez közvéleményünk teljes megelégedését vál
totta k i . Mi lehet ennél természetesebb? Ki merészelné! országain
kat fenyegetni, ha azok összetartanak? Valóban niem hiába ordí
tozott 1934-ben és 1935-ben Hitler és bandája, .midőn a francia-
szovjet szövetségi szerződésről hallottak. Nem hiába fizette még 
Hitler fejedeimi módon a könnyen befolyásolható LindbergetJhogv 
hitesse el a francia néppel, hogy az orosz légiflotta mitsem ér és 
a hadser^ gyönge. 

könnyen^liajtotta végre piszkos művét. A francia-szovjet szer
ződés 'lerobbantása azonban csak kiinduló ponítja volt Hitler rab-
lóhadiáratainak. E nélkül berlini banda nem is gondolhatott vo*-
na tervei- körösztülvitelére. Már akkor elkezdte LaVal sajtója a 
nemei pénzzel megfizetett gyalázkodó hadjáratát, mely a -követ-
kezQJéiszóval készítette elő a Szovjetszövetség megtámadását: 
>> Euróba fölkel a bolsevizmus ellen!« Szorgalmasan és éveken át 
lökdöstek Franciaországot a vereségnek és a szégyennek abbaas 
örvényébe, melybe aztán bele is 'zuhant. 

Most a háború borzalmai után. melynek Hitler tervei szerint 
a Szovietszovetséget és Franciaorsizágot meg kellett volna serri^ 
misüenie, elképzelhetetlen, hogy akadjanak, akik képesek lennének 
az utóbbi évek történelmi tanulságait elfeledni. 

Ügy látszik mégis kerülnek ilyenek is. Ezt bizonyítja az u.t*. 
Nyugati tömb híveinek élénk propagandája. Természetesen a két 
ország szövetségének szükségessége annyira nyilvánvaló, hogy 
wée a Nyugati tömb leglelkesebb ügyvédei is őrizkednek attól, 
hogy ehhez az okirathoz hozzányúljanak. Mi azonban, akiknek 
emlékezetében élénken élnek a régi és az új történelem tanulsá
gai, önkéntelenül is fölvetődik bennünk a kérdés: hogyan feledhet
ték el azokat kortársaink ilyen könnyen? Megdönthetetlen tény, 
hosrv országaink tartós barátsága mindig áldásos volt. Mégis, ha 

hírverés és az áruló Laval 
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a töiténefem menetét figyeljük, azt láttuk, hogy egész sor össze
ütközés volt a két orszáff között. vde mindig másoknak'érdekében 
és a két ország kárára. Soha sem mutatkozott a két ország kö
pött, gazdasági, vagy komolv politikai ellentét: ha mégis mutat
kozott, úgy még akkor is, ,ha az nem vezetett 'háborúhoz, minő
két félnek drájra károkat okozott. Milyien cél érdekében vezettéK 
a hosszantartó, véres krimi hadjáratot? Hisz mindkét állam úgy
szólván a párizsi békekötés napjától kezdve szövetség megköté

sén fáradozott. Mért nem sikerült ez a szövetség, Bismarck leg
nagyobb örömére? -Harmadik Nepoleori kardcsörtető diplomácián 
beavatkozása volt az ok az orosz-lengyel ügyeikbe, amely éppen 
ú£V ártott a lengyeleknek, mint a .francia és orosz ügynek. Ez a. 
beavatkozás a lengyeleknek sok fiatal emberéletbe került. Orosz 
országnak is ártott, Franciaországot pedig az 1870—7l-es katasz-
fába sodorta. 

Mért romlott el a francia-orosz viszony a szovjet (forradalom 
után? Mért segítette-Millerand a lengyel Pilsujdszky marsait Szov
jet-ellenes rablóhadjáratában? Akkoriban is a vatikáni szellő fúj
dogált a francia külügyminisztérium környéké™. Mért folytathatta 

akadálytalanul Laval orosz-ellenes izgatálsait. Laval. akit a néme
tek szőröstől-bőröstől megvettek? Mért gyártották a Schneider-
Greusot művek Laval és Daladier korszakában, tehát még a há
ború előtt, Hitler részere azokat a messzethordó ágyúkat, ame
lyekkel a német banditák később iLeninigrádot lőtték? 

Mindezen kérdésekre sokféle magyarázatot találhatunk. Csaík 
azt az egyet nem. hogy Franciaországnak valaha is a legkisebb 
haszna lett volna abból, amit Oroszország francia ellenségei cse
lekedtek. * 

Köztudomású, hggy Blum különös szorgossággal ápolja aNyu-
srati tömb tervének gondolatát, ha nem is Nyugati tömbről Jianem 
nv.ugati családról beszél. Persze ez kedélyesebben hangzik. Blum 
azt is hangsúlyozza, hogy- az ő nyugati családja nem Viseltetik 
ellenséges érzülettel a Szovjetszövetség iránt. 'Nem véletlen azon
ban, hogy mindazon sötét erők, akik annak idején mindent nieg-
tettek. hogy Franciaországot az eMenségnek eliadva szakadékba 
rántsák, most akkora lelkesedéssel üdvözlik a Nyugati tömb gon
dolatát Fz a gyanús ordítozás a Nyugati tömb körül bennünk ide
genkedést és elkeseredést vált k i , Mi tudiuk. hogy a Szovjetszö-
vétségnek Franciaországban több barátja, mint ellensége van. 
Es éppen ezért hisszük, hogy mindezek a tettek dugába dőlnek. 

A sváici rádió., melv az emberiesség, nievébení tudvailevőteg kö
römszakadtáig védte az orosz hadifoglyokra uszított kutyákat, a 
következő szavakkal méltatja a fasiszta Spanyolország érdemelt 
a Nyugati tömb megalakításában: 

»Űgy íjátszik, hogy az m8®\ ái'jlatmiféríiak megkétszerezték 
erőfeszítéseiket a Franciaiországgali való Nyugata tötoub megal
kotására. Mivel egy későbbi együttműködés lehetőségéről van 
szó- a-jániatos Suanyo'onszáiggaJl óvatosan bámni... íNyiltan be
szélhetünk a Nyugati tömibről, nieflynteik céllja aiz oroszharát kor
ín ányoík tehetetáeaiflié teteLe.« 

Mi is a célja ennek a Nyugati tömbnek? (És hogyan lehet eze-
Jket a célokat megvalósítani? 

»A megoldandó stratégiai ieijadat védekezés a kéjétről* jövő 



7/2 Tarle: A nyugati tömb 

ellenség ellen... Szükséges lenne tehát, ha a szövetségesek, 
egyesült katonai (bizottságot avkotnanak.« 

Tehát Németország ellen -irányul a Nyugati tömb, atnelynek. 
esetleges tagjai a közismert nyugati hatalmiakon kívül még. 
Olasz- és Spanyolország is. Ó nem! Ha az idézetet tovább olvas
suk, akkor kisül, hogy a talpraállítandó Németországnak (az idé
zet ugyan csak Bach. Beethoven és Goethe fiairól beszél, de rrü 
már ismerjük ezen marcona ilfiak emberszerető tevékenységét) is-
méltó szereoet szánnak, mert az ellenséig a tervek szerint nem a 
RaináróL hanem az Elbáról törne élőire. (Akár minditárt utazhat
nánk Münchenibe.) 

Tulajdonkénen már ennvi is elég lenne, de a teljesség kedvé
ért fel kell említenünk, hogy a Nyugati tömb apasága körül meg
indult vita során kiderült, hogy ez a tisiztel^reméltó személyiség 
az európai kultúra bajnoka, nem Njnás, mint a világszerte »köz-
tiszteletben« álló Franco, a spanyol nép hóhéra. 

»Amit Framco gy évvel ezelőtt indítványozott, azt nua az 
angolszász sajtó nagy része eüsmeri. EiLőrelliátva az oroszokkal, 
való megegyezés I'ehetetleiiségét és az ennek következtében fe
nyegető európai válságot, mint egyedüli ellenszert —Franco— 
á nyugati hatalmak összfogását ajamilioftta.« (Radio Naciona*. 
1945 s;zept. 25.) 

• 
Nem okvetlenül szükséges a »moszkvai orientáció* hogy tisz

tán lássuk, mi is áll valóban a Nyugati tömb cégére mögött. A 
»Le Ordre« a polgári jobboldal lapja, mégis mit ír okt. 18-án: 

»A De Gaulue áilitail megalkotandó Ny.uigati tömb szovjetet-
/jenes. Hívei hülyék, foitóboílondck, vagy kaliliaiböracionisták. Hog> 
céljait elérje, szükséges lenne Németoirszáigot bevonná a tömbbe 
Ez Pedig Hitler vágyálmának (megvalósítása. Az egész faanda-
bandázá'sniak véget kall vetrai.« . 

Valóban a Nyugati tömb megvalósítása Franciaországot leg
erősebb és legtermészetesebb szövetségesétől fosztja meg és ez
által Franciaország igen gyorsan másodrangú hatalom sorsára 
juthatna. 

Magától értetődően a Nyugati tömb tervezői érvelésükben 
gazdasági érdekekre és célokra-hivatkoznaík. Ami eddi'g ezekből 
megvalósult az.a spanyol-francia kereskedelmi szerződés. Ha a<z 
eseményeket mély ebbeli vizsgáljuk, akkor ennek a sajtó és-rádiö 
lármának semmiféle gazdasági oikait nem fedezhetjük föl, de an
nál inkább a politikaiakat. Mert nem véletlen, hogy a Nyugati 
tömb »tárgyalásaival párhuzamosán egyre szemtelenebb és orúi-
tóhb lett azon politikusok és újságírók hangja, akik szemmellát-
hatóan egyetlen célt tűztek k i maguk elé: az új világháborút. 
Miért sz a játék a tűzzel? Kinek használ ez? Tranciaországnak J 

semimiesetre sem. 
A választások megmutatták a francia nép akaratát. A haladd 

delmokratikus Franciaország él erősebben, mint valaha és még so
káig lesz hivatott, hogy azon népek első soraiban meneteljen, ame
lyek az emberiséget társadalmi és kulturális haladás irányában 
vezetik. A fra.ncia nép nem engedi meg, hogy részesévé váljék as 
emberiséget új katasztrófák felé sodró bősz játéknak. Még ke
vésbé lesz lehetséges éket verni közénk és Franciaország közé. 


