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Összefoglalás: Franciaországban teljesen átrendeződik a politikai pártstruktúra: az 
elnökválasztás első fordulójában történelmi vereséget szenvedett a hagyományos 
jobb- és baloldal; nagy valószínűséggel a mindenkinek tetszeni akaró, mindenkivel 
egyetértő, baloldali Emmanuel Macron lesz a második forduló győztese a szélső-
jobboldali Marine Le Pennel szemben. Ezzel azonban nem zárul le a választások 
sora, mert a kormányzás kérdését a júniusi parlamenti választások döntik majd el.

Abstract: There is an upheaval in the French political system due to the historical 
defeat of the moderate right- and left-wing political parties in the presidential 
elections. Most probably, the left-wing Emmanuel Macron, who styles himself as 
a centrist politician, pleasing to everybody, will be elected President against the far-
right candidate, Marine Le Pen. The real question now is, who will govern France 
after the June parliamentary elections.

Az első forduló eredményei

A francia elnökválasztás első fordulója földrengésszerű változást okozott az 
V. köztársaság pártpolitikai struktúrájában. A 47,5 millió választásra jogosult 
francia állampolgárból 36 millió adott le érvényes szavazatot. Ebből Emma-

nuel Macron (En Marche!, Lendületben!) 8,7 milliót, Marine Le Pen (Front National, 
Nemzeti Front) 7,7 milliót, a mérsékelt jobboldali François Fillon (Les Républicains, 
Republikánusok) 7,2 milliót, a szélső baloldali Jean-Luc Mélenchon (La France 
insoumise, Engedetlen Franciaország) 7 milliót és Benoît Hamon (Parti socialiste, 
Szocialista Párt) 2,2 milliót kapott. A második fordulóba az első két helyen végzett 
jelölt – François Hollande szellemi örököse és politikai kreatúrája, a magát a politi-
kai mező közepére manőverező, „harmadik utas” Macron és a szélsőjobboldali Le 
Pen – került be. A május 7-én sorra kerülő második forduló eleve lefutottnak tűnik, 
hiszen a jobboldaltól a baloldalig (Nicolas Sarkozytől François Hollande-ig), azaz 
szinte a teljes francia politikai spektrum a Marine Le Pen elleni szavazásra szólította 
fel a választóközönséget.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a választásnak nincs is tétje, hiszen nem le-
het felmérni, hogy az első fordulóban érvényes szavazatot leadó állampolgárok 
közül mennyien vesznek részt a második fordulóban, vagy hogy hányan dobnak 
be majd üres cédulát (vote blanc) az urnákba. Az máris vélelmezhető, hogy Jean-
Luc Mélenchon hétmillió szavazójának többsége, illetve François Fillon választóinak 
az egyharmada egyik jelölt mellett sem fog állást foglalni. Harmincmillió érvényes 
szavazatszám esetén az is előfordulhat, hogy a szélsőjobboldali jelölt akár megdup-
lázhatja a szavazótáborát (12 millió). Ugyanakkor Emmanuel Macronnak a várható 
18 millió szavazata nagyrészt nem a személye vagy a programja támogatását je-
lenti, hanem a Front National által képviselt, szélsőjobboldali nacionalista politika 
elvetését.

http://elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2017/FE.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/droit-vote/abstention-vote-blanc-vote-nul-quelles-differences.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/droit-vote/abstention-vote-blanc-vote-nul-quelles-differences.html
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Az elnökjelölteknek a két forduló közötti, immár hagyományos TV-vitája során, 
május 3-án a képernyők előtt ülő 16,5 millió néző döbbenten szemlélhette a brutális 
konfrontációt. Ez volt az első televíziós vita, amelyen a szélsőjobboldal jelöltje is 
részt vehetett (2002-ben Jacques Chirac nem kívánta magát ilyen módon meg-
méretni Jean-Marie Le Pennel, Marine Le Pen édesapjával szemben), ami a Front 
National politikai eszméinek megszokottá válását és térhódítását mutatja. Marine 
Le Pen „egész pályás letámadással” próbálkozott, de sem elnöki alkalmasságát, 
sem programja kivitelezhetőségét nem tudta hitelesen bizonyítani. Macron kioktató 
módon, fölényes stílusban vágott vissza, s ellenfele eszméinek veszélyességét és 
programjának teljes hiányát hangsúlyozta, az eurózónából való kilépési szándékát 
pedig nevetségessé tette. Míg Le Pen a függetlenséget és a nacionalizmust, az 
iszlamista terrorizmus elleni harcot helyezte előtérbe, addig Macron az Európai Unió 
előnyeit és a német–francia együttműködés fontosságát hangsúlyozta.

Az elnökválasztási kampány, a tévévita hangvétele és színvonala, illetve a politi-
kai osztályból való általános kiábrándulás a francia választók millióit késztetheti arra, 
hogy távol maradjanak a szavazástól, vagy tiltakozásuk jeléül üres cédulát dobjanak 
az urnákba. Május 7-én este – az elnökválasztás eredményének ismeretében – új 
politikai küzdelem indul Franciaország kormányzásáért, amelynek egyelőre nem 
lehet megjósolni a kimenetelét. A politikai elemzők négyfordulós elnökválasztás-
ról beszélnek: a mostani, kétfordulós elnökválasztáshoz hozzászámítják a júniusi, 
szintén kétfordulós parlamenti választásokat is, ugyanis azt valószínűsítik, hogy se 
Macronnak, se Le Pennek nem lesz meg a parlamenti többsége. A hatalomért foly-
tatott küzdelem még nem zárult le, ezért a francia politikai élet képviselői máris a 
„harmadik forduló”, a júniusi 11-én tartandó parlamenti választások felé fordítják a 
tekintetüket.

Veszélyes játszmA

Franciaországnak félprezidenciális a kormányformája, így a kétfordulós (júni-
us 11-én és 18-án tartandó), egyéni választókerületi parlamenti választások 
döntik el, milyen kormánya lesz az elnöknek. A mostani szavazáson vereséget 

szenvedett jelöltek és az őket támogatók tábora júniusban, a parlamenti választá-
sokon újra fognak éledni. A jobboldali Republikánusok nevű párt arra készül, hogy 
François Baroin lesz a kormányfő. Ebben az esetben – ha május 7-én Macron győz – a 
baloldali elnöknek jobboldali parlamenti többsége, azaz jobboldali kormánya lenne. 
„Cohabitation” (politikai társbérlet) idején a kormány irányítja és határozza meg a 
nemzet bel-, kül- és európai uniós politikáját, nem pedig az elnök. Azaz egy esetleges 
jobboldali kormány mindenben az ellenkezőjét fogja tenni, mint a baloldali elnök.

Jean-Luc Mélenchon is visszavágásra készül, ezért megpróbálja a tartózko-
dásra készülő táborát azzal egyben tartani, hogy nem szólította fel a szavazóit a 
baloldali jelölt támogatására.

https://www.marine2017.fr/programme/
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/05/04/35003-20170504ARTFIG00059-pourquoi-emmanuel-macron-a-remporte-le-debat-l-avis-de-cinq-experts.php?een=4f88954652b10dd41ba83100cb268e96&seen=6&m_i=QtSC5Z5oubdU6vEg7WEEfrjYlpg_5wkyXv13KEjIUZ8h57Z0_QMm_zMT%2B3wotf62mX2TH4jpJlg6EtldfcJUuonSfYEoyt#xtor=EPR-300-[actualites]-20170504
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_548_Alkotmanyjog/ch02s02.html
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/le-depute/l-election-des-deputes#node_3259
http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/05/03/35003-20170503ARTFIG00074-francois-baroin-veut-etre-la-troisieme-surprise-de-cette-presidentielle-folle.php
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Macron ezzel szemben május 1-jén meghirdette a saját elnöki pártja parlamenti 
többségre jutásának a programját. Ebben határozottan visszautasítja a republiká-
nusokkal való együttkormányzást, de elvetette a szélsőbaloldali Mélenchonnal és 
a szocialistákkal kötendő koalíciót is. A baloldali elnökjelölt mindenkit befogad a 
pártjába és a kormányába, amennyiben az illető kilép abból a politikai formációból, 
amelynek addig a tagja volt. Kijelentette: „a franciákról nem lehet azt feltételezni, 
hogy annyira bugyuták lennének, hogy a megválasztott elnöknek ne biztosítanának 
parlamenti kormánytöbbséget.” Macron hatalmi szempontból azt kívánja, hogy a 
Republikánusok és a Szocialista Párt képviselői mondjanak le a párttagságukról, és 
csatlakozzanak az egy éve alapított En Marche! nevű politikai mozgalmához. Erre 
van szüksége ugyanis ahhoz, hogy köztársasági elnökként megszerezze a parla-
menti többséget.

Ez veszélyes politikai játszma, mert a hagyományos, mérsékelt jobb- és baloldali 
pártok kiiktatása a IV. köztársaság 1948–1958 közötti időszakához viszi vissza az 
országot, vagyis kormányozhatatlanná teszi azt. Amennyiben a republikánusok és a 
szocialisták nem tudják mozgósítani a szavazótáborukat, Macron híveinek esélyük 
lehet bejutni a nemzetgyűlésbe, és a francia pártstruktúra tartósan átrendeződhet.

Franciaország kormányozhatósága tehát attól függ, hogy milyen parlamenti 
többséget juttatnak hatalomra a választópolgárok; ezt pedig az dönti el, hogy hány 
százalékuk járul az első és a második fordulóban az urnákhoz.

A francia nemzetgyűlés 577 képviselőjének a megválasztása az eddigi 
szabályok szerint meglehetősen bonyolult: ahhoz, hogy a jelölt bekerüljön a 
második fordulóba, a szavazásra feliratkozott állampolgárok 100 százalékos 
részvétele esetén legalább 12,5, míg 70 százalékos részvétel esetén 18, 50 szá-
zalékosnál pedig 25 százalékos eredményt kell elérnie. Alacsony részvétel esetén a 
választókerületek többségében két jelölt párharcára kerül sor, míg magas részvételi 
arány esetén a választókerületek nagy részében akár 3-5 jelölt is küzdhet a képvi-
selői mandátumért a mindent eldöntő második fordulóban. Az a politikai erő kerül ki 
győztesen a küzdelemből, amely az egységét jobban meg tudja őrizni.

A baloldal jelenleg Macron, Mélenchon és a Szocialista Párt képviselői között 
oszlik meg, ami csökkenti az esélyeiket. A Front National az eddigi (2012-ben beju-
tott) két képviselőjével szemben idén akár 25-50 mandátumot is elnyerhet; hozzájuk 
Mélenchon legfeljebb 20 „befutója” társulhat az ellenzékben. A republikánus párt és 
Jean-Christophe Lagarde centrista pártja (Union des Démocrates et Indépendants) 
a jelenlegi 231-gyel szemben júniusban legalább 300 képviselői helyet szeretne el-
nyerni. Macron mozgalma a teljesen ismeretlen jelöltekkel 150, míg a Szocialista 
Párt 50 mandátumra számíthat. Az esélyek ma, 2017. május elején, az elnökvá-
lasztás második fordulója előtti pillanatokban azt mutatják, hogy Franciaország 
kormányzásának kérdése még korántsem dőlt el, bizonyosat csak június 18-án 
este, a második forduló eredményhirdetésekor tudhatunk. Addig az újonnan meg-
választott elnök átmeneti kormánnyal fog működni: elnöki rendeletet (ordonnance 
présidentielle) sem bocsájthat ki, hatásköre a miniszterelnök kinevezésére és a 
nemzetgyűlés feloszlatására korlátozódik.

https://en-marche.fr/le-mouvement/legislatives
https://en-marche.fr/le-mouvement/legislatives
https://www.youtube.com/watch?v=6FBZCpAdkjg
https://www.youtube.com/watch?v=6FBZCpAdkjg
https://www.youtube.com/watch?v=6FBZCpAdkjg
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/04/27/estimez-le-nombre-de-triangulaires-aux-legislatives-en-fonction-des-resultats-de-la-presidentielle_5118586_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/04/27/estimez-le-nombre-de-triangulaires-aux-legislatives-en-fonction-des-resultats-de-la-presidentielle_5118586_4355770.html
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mit nem tudunk?

Ma még senki – azaz maga az elnökjelölt – sem tudja megmondani, hogy 
Emmanuel Macron a megválasztása esetén milyen külpolitikát fog követ-
ni. Az elnökválasztási kampány során esetlegesen és rendkívül felületesen 

érintette ezeket a témákat, és markáns külpolitikai szakértő sem bukkant fel a 
közvetlen környezetében. Ezért azt sem lehet tudni, hogy milyen következményei 
lesznek az elnök- és parlamenti választásoknak Európára és főleg Magyarország-
ra nézve. Macron valószínűsíthetően elnökségének első időszakában François 
Hollande markáns baloldali külpolitikájának a letéteményese lehet, ami – ha való-
ban a leköszönő elnök politikáját folytatja – nem sok jóval kecsegtet Magyarország 
(és Lengyelország) számára sem a menekültválság, sem az Európai Unión belül 
zajló ideológiai-politikai viták tekintetében.

A lengyel–magyar ügyek véletlenszerűen villantak fel a választási kampányban. 
Ilyen téma volt például a Whirlpool vállalat lengyelországi delokalizációja. Macron 
kellemetlen kijelentéseket tett: a CEU és az európai értékek ügyében a magyar 
kormányt bírálta, ráadásul megígérte, hogy Lengyelországot három hónapon be-
lül „helyére teszi”. A nyilvánvalóan kampánycélokból tett kijelentéseit nem lehet a 
külpolitikai koncepciója részeként értékelni, ugyanis eléggé feltűnő, hogy Macron az 
elnöki hatáskörű kérdésekben (külpolitika, honvédelem) eddig semminemű önálló 
elképzelésről nem adott számot. Ami a belpolitikai programját illeti, a külvilággal való 
kapcsolatát is meghatározza: összes terve ma még homályos, kialakulatlan, mivel 
mindenkinek tetszeni akar. Nem véletlen, hogy Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, 
Jean-Claude Juncker lelkesen üdvözölte az első forduló után, és Theresa May is 
külpolitikai-katonai partnert lát benne.

Másfél hónapon belül eldől, hogy a következő öt esztendőben ki fogja kormá-
nyozni Franciaországot.

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/04/29/whirlpool-passe-d-armes-entre-emmanuel-macron-et-la-pologne_5119963_4854003.html?xtmc=hongrie&xtcr=14



