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Franciaország ma forron-
gó terület, amelyet külön-
féle csapatok dúlnak, ha-

sonlóan a 30 éves háború Euró-
pájához. A status quo védelme-
zői és támadói közt mély szaka-
dék húzódik, keskeny híd íveli 
át. Az ellenség el akarja foglal-
ni és le akarja rombolni, ezért 
a védők nehéz ágyúkat vontat-
tak a hídra, hogy szétlőjék őket. 
Néhány lövés és a híd az ágyúk 
súlya alatt beomlik, a rémült vé-
dők egy sérült pillérből kimere-
dő gerendára kúsznak fel. Most 
körülbelül itt tartunk. A követ-
kező fejtegetés a csatatéren a 
hídomlás után átutazó politikus 
írása is lehetne.

A francia választások ered-
ményétől érezhető a talaj re-
megése, amit az európai veze-
tők lelkéről legördülő mázsás 
kövek keltettek. Az EU magál-
lamai, de különösen Németor-
szág vezetői fellélegeztek: min-
den mehet tovább, ahogy ed-
dig, csak néhány névjegyet kell 
kicserélni. Aggódtunk egy ki-
csit – mondhatták –, de sem-
mi baj, a sötétség erői nem tör-
tek át, itt is idejében megállítot-
tuk őket.  Ez az év – amit Orbán 
Viktor a lázadás évének neve-
zett, ha minden jól megy – csak 
adrenalinfokozó kofalármának 
bizonyul, és haladhat tovább a 
földrész liberális átformálása.

Budapesten is hiába olvassuk 
a sajtót, komoly elemzést alig 
találni. Pedig a magyar szem tá-
gult pupillával figyeli a francia 
híreket, mert Berzsenyi óta nem 
győzzük vigyázó szemünket 
Párizsra vetni, hiszen onnan 
azóta sem jött hozzánk semmi 
jó. Talán nem is jöhet.

François Fillont feláldozták

Az elnökválasztás első fordu-
lója nagyon érdekes volt. Az 
európai politika szinte min-
den irányzata képviseltette ma-
gát. A köztársasági (jobbközép) 
irányzat François Fillon mögé 
állt, az egykor jobb napokat lá-
tott kommunisták sírján felnőtt 
újbaloldal Jean-Luc Mélanchon 
mögé sorakozott fel, a Manuel 
Vallst az előválasztáson legyő-
ző Benoît Hamon szocialistái 
szinte elolvadtak, míg a Nemze-
ti Front Marine Le Pen vezetésé-
vel készült a megmérettetésre. 
Az EU vezetői elborzadva lát-
ták, hogy majd’ 50 éve nem volt 
nemzeti erőnek ekkora támoga-
tottsága. Kedvezőtlennek tűnt, 
hogy ha a tapasztalt François 
Fillon megnyeri a választást, 
akkor ugyan a fennálló rend 
nem roppan meg látványosan, 
de megpróbál középutat ke-
resni és növelni az ország ver-
senyképességét. A történelem 
urai mintha tanácstalanok let-
tek volna: hogyan vágják át ezt 
a gordiuszi csomót? Le Pen vagy 
Fillon? Mind a kettő hátráltatja 
terveiket. A politikai életben ed-
dig csak ex-bankárként és bu-

kott gazdasági miniszterként 
ismert, politikailag súlytalan 
Emmanuel Macronban talál-
ták meg a megoldást. Fillont né-
hány jelentéktelen, de jól meg-
fogalmazott korrupciós váddal 
és főleg annak erős médiate-
rítésével azonnal feláldozták. 
(Gyanús, hogy ilyen gyorsan 
csak nagy pénzzel, erővel, eset-
leg titkosszolgálati segítséggel 
lehet megfordítani a közvéle-
ményt.) Az első forduló lényegé-
ben kiegyenlített küzdelmet ho-
zott, szinte mindenki a 20 szá-
zalékos támogatottság közelébe 
jutott. Az erősorrendben azon-
ban – meglepetésre – Macron 
megelőzte Le Pent.

A franciák nem megbuktatni, 
hanem vezetni akarják az EU-t

Macron legfőbb erénye, hogy 
szembeállítható volt Le Pennel. 
Programja, pártja ugyan nincs 
(vagyis nem volt), egy alig tíz hó-
napos mozgalom élén szállt ver-
senybe és a franciák csak azt lát-
ták, hogy a nagy pártok nincse-
nek mellette, mégis minden új-
ság az ő képével jelent meg. Kam-
pánya többnyire csak populis-
ta, mindenkinek rokonszenves, 
de semmitmondó jelszavakból 
állt. Sikerét az a felhajtóerő adta, 
amely meg akarta gátolni a nem-
zeti radikális párt uralomra ju-
tását. Pedig Le Pen jól felépített 
stratégiáját a terrortámadá sok 
miatti félelem és elégedetlenség 
is segítette, de vereségét (nem bu-
kását!) néhány súlyos stratégiai 
és taktikai hiba is okozta.

A franciák úgy szidják az 
EU-t, mint mi a kedvenc fut-
ballcsapatunkat. Benne élnek, 
a sikerét kívánják, és átkozód-
nak, ha sérelem éri őket. Vagyis 
nem az EU vesztét kívánják, ha-
nem leginkább azt, hogy ők ve-
zethessék. A Nemzeti Frontról 
az a kép vésődött be, hogy Eu-
rópa-ellenes. Hasonló tévedés-
nek bizonyult Le Pen kritikája 
az euróval szemben is. A fran-
ciák ugyan visszasírják a fran-
kot, de inkább csak mimikri-
ből. (A nagyon öregek talán a ré-
gi frankot, a kicsit kevésbé idő-
sek az új frankot; mindenkinek 
vannak szép emlékei, de az eu-
ró igen praktikus, amitől eszük 
ágában sincs megválni.) Le Pen 
ügyesen vezette fel program-
ját az ipari vidékeken és a me-
zőgazdasági területeken, de a 
nagyvárosokban szavai inkább 
félelmet váltottak ki a fiatalok-
ból és a szavazati joggal rendel-
kező bevándorlókból. Moszk-
vai látogatása pedig öngyilkos 
lépésnek tűnt. (Még akkor is, 
ha a kampányához szükséges 
kölcsönök érdekében történt – 
mint hírlik.) A második fordu-
ló eredménye borítékolható volt.

Macron, a nagytőke saját gyereke

Macron igyekezett mindenkinek 
megfelelni. Fillon konzervatívjai 

szerint beszélt, kivívva a gyár-
iparos szervezet ünneplését, 
nyíltan ajánlatokat tett a szoci-
alistáknak, akiknek korábban a 
minisztere is volt. A nagytőke és 
a bankszektor a saját gyerme-
két látja a korábban a Rotschild-
bankházat vezető technokratá-
ban. Az egymást egész pályán 
letámadó és kivéreztető politi-
kai ellenfelek között úgy jelent 
meg Emmanuel Macron, mint 
az első világháború végén a ki-
merült harcoló felek között az 
amerikai hadsereg, amely szin-
te puszta jelenlétével eldöntöt-
te a küzdelmet. A nagy többség-
gel elnökké választott Macron 
azonban néhány óvatlan nyi-
latkozatot is tett. Még csak re-
mélte, hogy elnök lehet, de már-
is rendszabályokkal fenyeget-
te Magyarországot és Lengyel-
országot. Formálódó pártja alig-
ha kerülheti el a bankár-érdek-
csoport jelzőt, miközben a fran-
cia versenyképesség és a társa-
dalmi béke szemlátomást egy-
mást kizáró megoldásokért ki-
ált. A legsúlyosabb azonban an-
nak tudatosulása, amelyet né-
hány brit újságcikk és Le Pen 
is kidomborított. Arról van szó, 
hogy Macronnal Franciaország 
már nemcsak gazdaságilag, ha-
nem politikailag is alárendelő-
dik Németországnak. A Brexit 
után az egyre egységesebbé vá-
ló Európát követelő erők termé-
szetes vezetője a nehézsége-
in lassan felülkerekedő Angela 
Merkel. Noha szinte minden EU-
tagállamban komoly politikai 
erők ellenzik az egységesülé-
si és globalizációs folyamatot, a 
német gazdasági erő a brit aka-
dékoskodástól megszabadulva 
képes megadni az államszövet-
ség alapirányát. Geopolitikai ér-
telemben pedig az 1960-as évek 
helyzete állt elő, hiszen a kon-
tinens integrációs törekvései a 
britek nélkül folytatódnak.

Csakhogy ez a Franciaország 
már nem De Gaulle Francia-
országa! De Gaulle előre lát-
ta, hogy az USA-val szorosan 
együttműködő britek beengedé-
se – az akkor még csak Közös Pi-
acba – csökkenti Franciaország 
befolyását, rontja geostratégiai 
helyzetét. Amíg tehette, meg is 
vétózta a brit belépést. Németor-
szág akkoriban izmosodó gaz-
daság volt ugyan, de a hábo-
rú után politikai törpének mi-
nősült, amelynek politikai befo-
lyásával De Gaulle-nak még kö-
zéptávon sem kellett számol-

nia. A francia erő, amelyet az 
atomfegyverzet is kidomborított, 
megmutatta becsvágyát, amikor 
globális szereplőként elszenve-
dett kudarcai (a szuezi válság, 
az indokínai és az algériai kapi-
tuláció) után is volt elég ereje ki-
vonni hadseregét a NATO kato-
nai irányítása alól, a Szovjetuni-
óval különleges kapcsolatokat 
ápolni és a dollár világpénz jel-
legét olykor megkérdőjelezni. De 

Gaulle a haláláig globális hata-
lomnak tartotta Franciaországot 
és úgy is politizált. Az 1968-as 
diáklázadások után Franciaor-
szág már nem volt irányítható 
a korábbi módon, és utódai alatt 
folyamatosan növekedtek a tár-
sadalmi problémák. Ha történel-
mi párhuzamot keresünk, akkor 
Macron várható elnöksége a há-
borút követő miniszterelnökök 
korát idézheti. Georges Bidault, 
Léon Blum, Vincent Auriol, René 
Coty koncepciótlan és a válsá-
got csak növelő politikája ágya-
zott meg De Gaulle alkotmány-
reformjának és az azt követő 
impozáns fejlődésnek. Az ak-
kor felhalmozott energiák mára 
elenyésztek, az ötödik köztár-
saság csak árnyéka korábbi ön-
magának.

Nyomasztó állami szektor

Nemsokára nemzetgyűlési vá-
lasztások lesznek, amelyek 
kimenetele nem olyan békés 
cohabitationt (különböző poli-
tikai erők együttes kormány-
zását) vetít előre, mint amilyet 
ismer az ország Mitterand vagy 
Chirac elnökségéből. Az EU lo-
pakodó központosítása kikez-
di a francia érdekvédelmi gá-
takat is. A többségi szavazás 
elve pedig egyre kevésbé lesz 
megkerülhető. (De Gaulle ezt 
még ellenezte, bizonyos létfon-
tosságú területeken kizárta.) 
De Gaulle egy győztes, min-
den szempontból független or-

szágot akart konszolidálni úgy, 
hogy megoldja a gyarmati kér-
déseket, leszámol a hatékony-
ságot fékező balos mozgalmak-
kal és létrehozza országából a 
volt gyarmatok gazdasági-po-
litikai gondnokát, amely hosz-
szú távon biztosítja befolyását 
és hasznát volt gyarmatai te-
rületén.

Ma Franciaország ettől már 
eltávolodott. Az állami szektor 
nyomasztó súlya kilátástalanná 
teszi a versenyképesség növelé-
sét. Az idegenek tömeges meg-
jelenése és integrációjuk meg-
torpanása az európai együtt-
működésben a francia befolyás 
állandó csökkenését vonta ma-
ga után, amelyet a német gaz-
dasági erő növekedése mellett 
a német politikai önállóság és 
kezdeményezőkészség vissza-
nyerése is kísér, mindez pedig 
frusztrált és küszködő Fran-
ciaországot szült. Az EU új or-
szágai kezdik komolyan venni, 
hogy ők az EU teljes jogú tagjai, 
így a francia gazdaság gyakran 
ott is teret veszít.

Macron most rohamtempó-
ban igyekszik létrehozni saját 
pártját, átcsábítva korábbi szo-
cialista társait és konzervatív 
ellenfeleit. Nem látszik, hogy 
milyen társadalmi vagy törté-
nelmi, esetleg gazdasági erőre 
támaszkodva lehet képes meg-
oldani az ország problémáit. 
Könnyen lehet, hogy igaza lesz 
Marine le Pennek, aki egy vi-
tában azt mondta neki: „akár 
én nyerem az elnökválasztást, 
akár ön, Franciaországot min-
denképpen egy nő fogja vezet-
ni.” (Ezzel utalva a választás 
tétjére, miszerint vagy ő, vagy 
Angela Merkel német kancellár 
vezeti majd Franciaországot.)

Macron elnöksége jól jelzi 
Európa gyengeségét és kiszá-
míthatatlanságát is. A növekvő 
német túlsúly, a francia belső 
problémák, a britek távozása 
és Oroszország felemelkedése 
felveti Európa alapvető geopo-
litikai problémáját, a szűkös-
séget, a teljes belső integráci-
óra képtelenséget és végül az 
angolszász világ és az orosz 
birodalom közé szorulás koc-
kázatait. Macron sikerére még 
az eldugott balkáni fogadóiro-
dák is csak alacsony téteket kí-
nálnának.
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11 jelölt mérkőzött meg. A második forduló-

ban a nagytőke és a bankszektor saját gyere-

ke, a bukott gazdasági miniszter és exbankár, 

Emmanuel Macron nyert, aki aligha fogja kive-

zetni Franciaországot a súlyos válságból.

A nemrég még a Rotschild-bankházat vezető technokrata tíz hónap alatt hódította meg Franciaországot

Macron most roham-
tempóban igyekszik 
létrehozni saját 
pártját, átcsábítva 
korábbi szocialista 
társait és konzervatív 
ellenfeleit.




