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A történelem iránt érdeklődő, de talán a szélesebb közvélemény számára is 
Charles de Gaulle tábornok elsősorban a második világháborús hőst, az ellen-
állást, a francia nagyhatalmi politika újrateremtőjét jelenti. Tevékenysége ennél 

azonban jóval több rétegű, s e rétegek közül is külön figyelmet érdemel az a makacs 
és évtizedeken átívelő, tettekben realizálódó érdeklődés, amivel a munka világa felé 
fordult1 – folytatását adva annak a korszakokon átívelő áramlatnak, amelyik a francia 
történelmi kereszténydemokrácia-keresztényszocializmus eminens műveiben és tette-
iben öltött testet.2

Politikai pályafutásának és hosszú életének alkonyán a Tábornok az 1968. májusi 
„felfordulást” követően, egy televíziós interjúban újfent summázta társadalom- és gaz-
daságpolitikai nézeteit. „A tulajdon, az irányítás, a vállalatok haszna a kapitalista rend-
szerben csak a tőkéhez tartozik. Így aztán a tőkével nem rendelkezők egyfajta elidege-
nedés állapotában találják magukat. (…) Az ember szempontjából a kapitalizmus nem 
kínál kielégítő megoldást. De ott van egy harmadik út:3 a részvétel, amely megváltoz-
tatja az ember helyét a modern társadalomban. (…) Ebben az irányban kell haladni”4 – 
szögezte le. Természetesen nem a piacgazdaságot, a magántulajdont kérdőjelezte meg 
– nem az első alkalommal –, hanem újólag hangot adott annak a meggyőződésnek, 
hogy az elszabadult (liberális) tőkét „fejlődésre és modernizálódásra” kell kényszeríteni, 
mégpedig úgy, hogy lemetszik róla „könyörtelen törvényeit”. Ugyanakkor az is meg-
győződése volt, hogy a tőke humanizálásával, a „munkásrészvétellel” a nemzeti egysé-
get is erősíti – s ez utóbbi törekvése állt végül is egész politikájának a középpontjában.

„Egész életemben Franciaország egy bizonyos ideájával éltem” – hangzik több kö-
teten keresztül hömpölygő visszaemlékezéseinek nyitómondata, és ez a bizonyos idea 
nem volt más, mint a nemzet egysége és ezen keresztül a nemzet nagysága. Mély meg-
győződése volt, hogy a nemzet egysége nem érhető el a szüntelen osztályharc, a tőke 
és a munka konfliktusai közepette, s e mélyen szántó ütközések megszüntetésére – 
a nemzet nagysága érdekében – megoldást kell találni.
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Az előzmények

Társadalmi víziójának az egyik meghatározó gondolata „a részvétel–társulás” volt, bár 
az alapgondolat nem tőle származik, mint maga is utal erre egyik, 1948. augusztus 31-i 
beszédében. A tőke és a munka társulásának gondolata messzire nyúlik, egészen az 1830-
as francia forradalmat követő periódusig, amikor katolikus és utópikus szocialista írá-
sokban felbukkan a munkaadó és a munkavállaló viszonya rendezésének a kérdése. 
A hosszú 19. század bővelkedik is hamar elhalt kísérletekben a „részvétel–társulás” meg-
teremtésére. A modern francia polgári fejlődés korai és későbbi szakaszaiban a Charles 
de Gaulle-ra később nagy hatást gyakorló katolikus gondolkodók sora emelte fel komoly 
elméleti igénnyel a szavát a minden szabályozás nélküli gazdasági rendszerek ellen az-
zal, hogy „az erős és a gyenge, a gazdag és a szegény közötti viszonyban a szabadság 
elnyomóként jelenik meg, míg a törvény a felszabadító”.5 (Itt csak utalunk rá, hogy e 
tekintetben a Tábornok „állam”-felfogása ugyancsak a „törvény” ehhez hasonló értelme-
zése felé mutatott.) A „manchesteri kapitalizmus” torzulásainak hatására jelentek meg 
a francia politikai katolicizmus köreiben azok a szociális követelések, melyek legkövet-
kezetesebb hirdetőinek egyike volt Frédéric Ozanam.6 Ő a keresztény karitásztól jutott el 
az ember ember általi kizsákmányolásának elítéléséig. Ozanam mindenekelőtt azonban 
olyan szociális demokráciát kívánt, amely félúton helyezkedik el a kormány diktatóri-
kus beavatkozása és a féktelen szabadság között, és amely összeegyezteti az autoritás 
és a szabadság alapeszméit. Ugyanakkor egyetemi kurzusain „családi bérezést”, a dolgo-
zók érdekeit figyelembe vevő munkaszervezést sürgetett. Később, 1848 lázas napjaiban 
megjelenő lapja már a legfontosabb szociális, munka- és munkásjogi kérdéseket fesze-
gette: a pihenéshez való jogtól a munkanélküliek számára megszervezett műhelyekig, 
az oktatáson, a gyermekvédelmen át. Felfogása nem maradt teljesen hatástalan, mert 
az elzászi textilgyárosok – ha kezdetleges formában is – az 1840-es években bizonyos, 
az Ozanam által kívánt irányba mutató szociális intézkedéseket hoztak. Később, a 19. 
század második felében, a szociális kérdések iránt érzékeny katolikus miliőben izmoso-
dott meg az a francia szociál-katolikus rendszerkritika, amely elsősorban a liberális sza-
bad versenyes kapitalizmus társadalmi következményeit vette célba – ezúttal azonban 
olyan modelleket vázolt fel, amelyek alternatívákat kínáltak a „manchesteri kapitaliz-
mussal” és a szocialista–marxista rendszerkritikával szemben egyaránt.

A bányamérnök Frédéric Le Play úgy vélte, hogy a társadalmi kérdések tanulmányo-
zását a természeti törvények tanulmányozásának következetességével és szigorával kell 
végezni. Több mint 300 tanulmányban dolgozta fel külföldi munkavállalásai tanulsága-
inak eredményeit. Erre a hatalmas tapasztalati anyagra építve fogalmazta meg szociális 
diagnózisát Ouvriers européens címen, hat kötetben. 1855-ben adta ki vizsgálódásának 
summázatát, amit aztán a szociális kérdésekre rendkívül érzékeny III. Napóleon kérésére 
Réforme sociale címen rövidített formában is publikált – hatására jellemző, hogy három év 
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alatt hét kiadást ért meg. Úgy vélte, hogy a munkások életkörülményeinek javítása csak 
a felülről kezdeményezett „társadalmi reformmal” lehetséges. Mivel a munkás az ipari 
termelés alapja – rajta áll az egész ipar működése. A munkáshoz való viszonynak a Tízpa-
rancsolaton és az evangéliumi szereteten kell nyugodnia, mely utóbbi döntő elem „pater-
nalizmusnak” nevezett elméletében. Le Play úgy vélekedett, hogy elutasítva az anarchiához 
vezető abszolút szabadság és a minden hierarchiát tagadó egyenlősdi hamis dogmáját, a szeretet 
révén kell a szociális védelmet biztosítani a munkásság számára, amely védelem az olyan 
emberi és keresztény értékeken alapul, mint a megértés és az altruizmus. Szigorú tudo-
mányos módszereken alapuló szociológiai vizsgálódásai és következtetései alapvetően 
befolyásolták két legismertebb követőjét Albert de Munt és René de La Tour du Pint.7

Abból a tételből kiindulva, hogy az egyházhoz tartozás társadalmi kötelezettség-
vállalással jár, az akkori politizáló katolicizmus mindenekelőtt a nép szolgálatában 
végrehajtott katolikus akciót jelentett; olyan katolikus akciót, amely távolságot tartott a li-
berálisoktól és a szocialistáktól egyaránt. A népi osztályok szekularizációjának kiterjedé-
se és a vallásos érdekeknek a hivatalos támadásokkal szembeni védelmének szüksége 
a pápa támogatásával elindította a katolikus közszerepvállalás megújulását. De Mun 
felfogása szerint a munkásnyomor enyhítésében az evangéliumi tanítások, a hivatás-
rendek és az uralkodó osztályok paternalista magatartása játszhat szerepet – ez utóbbit 
nem tartotta kizárólagosnak, és ezért számított a kormányzati beavatkozásra is, gazdasági 
és szociális téren egyaránt. Az osztályellentétek feloldásának kulcsát a felsőbb osztályok 
munkásság iránti kötelezettségvállalásában látta. A szociális problémák megoldásának 
a kezelését célként kitűző katolikus gondolkodásban De Mun új fejezetet nyitott az-
zal, hogy túllépett a kisközösségek intellektuális műhelymunkáján. A Kommün kel-
tette megrázkódtatás nyomán Oeuvres des cercles catholiques d’ouvriers néven katolikus 
munkásegyleteket szervezett, mely egyesületek feladata az osztályok közötti együtt-
működés megalapozása s munkás tagjainak felkészítése volt az evolúciós szakszerve-
zeti mozgalmakban való részvételre.8 Azt kívánta, hogy a katolikusok az emberi jogok 
hirdetésére támaszkodó materializmussal állítsák szembe az isteni jog hirdetésére tá-
maszkodó keresztény politikát, amely minden emberi jogot biztosít, és amely megha-
tározza a családok, a munka, a hitel és a tulajdon rendszerét. Jézus nevében követelte 
a szociális törvénykezés reformját, a nép számára az igazságot, a kicsik és a gyengék 
védelmét. Valamivel később, az „egységes és erős” párt megszervezését sürgetve, kö-
vetelései közé felvette a vasárnapi pihenőnap tiszteletben tartását, a nők éjszakai mű-
szakjának tilalmát, a gyermekek és családanyák gyári munkájának fokozatos megszün-
tetését, a munkahelyi balesetekre, a betegségre, a munkanélküliségre és az öregségre 
vonatkozó törvényi szabályozást, a hivatásrendi munkaszervezést.

A szociális kérdések iránt elkötelezett katolikus gondolkodók sorából kiemelkedik La 
Tour du Pin,9 akinek a társadalmi alternatívája a liberalizmus totális tagadásán alapult. 
Tagadta a politikai liberalizmust, amely szerinte szakított a nemzeti hagyományokon 



792011. nyár

Keresztény-szociális elemek Charles de Gaulle társadalmi víziójában

nyugvó jogrendszerrel, és megdöntötte az örökletes monarchiát, tagadta a liberális ka-
tolicizmust, amely szerinte elválasztja a gazdaságot az erkölcstől és a vallástól, és végül 
a gazdasági liberalizmust, amely szerinte világra hozta a kapitalizmust, és utat nyitott 
a szocializmus előtt. A liberális közgazdaságtan tételeit elfogadhatatlannak tartotta 
– különösen annak a liberális katolikusok által módosított, elsősorban a munkabérre 
és a béralkura vonatkozó tételeit. A német szociál-katolikus iskola nyomán azt vallot-
ta, hogy a munka a munkás személyétől elválaszthatatlan valóság, a munkaszerződés 
tárgya nemcsak a munka, hanem a munkás is, az általa adott munkateljesítménnyel 
együtt. A munkaszerződés így nem egy adásvételi szerződés és nem is egy bérleti szer-
ződés, hanem a kölcsönös szolgáltatások szerződése. A munkabér tehát díjazás, nem 
csak valaminek az ára. Így az igazságos bér az adott szolgáltatáshoz aránylik.

Úgy látta, hogy bizonyos értelemben a munkabér a munkás számára annak a díja, 
hogy lemondani kényszerül munkája gyümölcsének (nagyobbik) részéről, vagyis 
a munkabér kompenzáció.10 Mivel a munkás az önfenntartásáért dolgozik, a munkaadó 
a kettejük közötti kapcsolat értelmében köteles biztosítani a munkás jólétét. Ennek értel-
mében erkölcsileg lehetetlen – és jogilag is annak kellene lennie – az igazságos munka-
bért úgy megállapítani, hogy nem veszik figyelembe a munkás szükségleteit. Szigorúan 
véve, a munkásnak joga van az egzisztenciáját biztosító minimális bérhez, amit a szak-
mai ágazata garantál, vagy ennek híján az állam. A munkás azzal a munkaszerződésében 
implicite szereplő joggal is rendelkezik, hogy otthona legyen, el tudja tartani a családját, tökéle-
tesedjen szakmájában, rendelkezzen öregségi nyugdíj-, munkanélküliségi és balesetbiztosítással. 
Amennyiben a munkaadó ezt nem veszi figyelembe, törvénytelenséget követ el, amit 
törvényes keretek között jóvá kell tennie. La Tour du Pin az igazságos bérről vallott 
nézeteivel a gazdasági gyakorlatot az erkölcsi törvények alá rendelte. A magántulajdont 
(elsősorban a földtulajdont vizsgálta) úgy tekintette, hogy az nem menti fel a tulajdo-
nost kötelességei alól; ellenkezőleg, a magántulajdon privilégium és egyúttal szociális 
kötelezettség is, s ily módon a hanyag vagy tehetetlen tulajdonost meg kell fosztani tu-
lajdonától. A törvényhozónak a tulajdon művelőjét kell támogatnia, nem pedig a tu-
lajdon bérbeadóját, aki más munkájának a gyümölcsét élvezi. La Tour du Pin szerint 
a termelőeszköz bérleti rendszere az uzsora egy formája, amelyben összpontosul a ka-
pitalizmus minden visszaélése. Elítélte a kamatra kölcsönzést, mivel – húzta alá – a pénz 
nem dolgozik, a tőke „termelése” nem más, mint a munka révén előállított érték.11

A századforduló körül kiviláglott, hogy a kereszténydemokrata gondolkodók alap-
vetéseire támaszkodó politikai mozgalmak nem képesek arra (bár több észak-francia-
országi, kereszténydemokrata ihletettségű gyáros a gyakorlatba is átültette a „munkás-
részvétel” gondolatát), hogy komoly alternatívát kínáljanak a náluk sokkal radikálisabb 
rendszerkritikákat megfogalmazó mozgalmakkal szemben. Mindazonáltal, Elzász-Lo-
taringia visszacsatolásával egy erőteljes, a német kereszténydemokrácia emlőin nevel-
kedett szerveződés jelent meg a Nemzetgyűlésben, mely később Demokrata Néppárt 
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néven adott hangot kereszténydemokrata-keresztényszociális társadalmi programjá-
nak. A francia kereszténydemokrácia hagyományait igen jól ismerő Charles de Gaulle-t 
a társadalmi kérdések iránti érdeklődése természetszerűleg vitte a harmincas években 
a francia kereszténydemokrata, illetve perszonalista kisműhelyek felé, melyek elsősor-
ban a kor válságaira kerestek választ. Az ekkor már alezredes Charles de Gaulle sűrűn 
látogatta (civilben) a Marc Sangnier nevével fémjelezett „Jeune République” összejöve-
teleit. A századelőn Sangnier által alapított, keresztény humánus értékek hirdetőjeként 
létrejött, majd később X. Piusz pápa által feloszlatott „Sillon” utódszervezete, a „Jeune 
République” a francia kereszténydemokrácia balszárnyát képviselte, és a L’Aube című, 
erősen kereszténydemokrata irányultságú folyóirattal együtt biztosított találkozó-
pontot a Demokrata Néppárt és a CFTC (Keresztény Dolgozók Francia Szövetsége) 
szimpatizánsainak. Úgy tűnik azonban, hogy még e kapcsolatainál is fontosabb hatást 
gyakorolt Charles de Gaulle formálódó társadalmi víziójára a perszonalista „L’Ordre 
nouveau”, melynek találkozóin a harmincas évek közepén rendszeresen részt vett. Ez 
a szellemi kisműhely az Esprit folyóirat körül szerveződött perszonalista értelmiségi 
csoporthoz hasonlóan, a harmincas évek civilizációs válságából kiutat keresve fogal-
mazta meg etikai és társadalmi programját. Ennek középpontjában a személyiség tisz-
telete állt, leszögezve, hogy egy tett csak akkor helyes, amikor tiszteletben tartja az em-
beri személyiséget, és hozzájárul annak kibontakozásához. A perszonalisták elvetették 
a liberális kapitalizmust és annak két radikális kritikáját, a marxizmust és a fasizmust. 
Céljuk egy olyan, harmadik utat jelentő „új rend” életre hívása volt, amelyik az indi-
vidualizmuson és a kollektivizmuson túllépve egy „föderalista” szerveződést teremt, 
amelyet a társadalmi kapcsolatok „perszonális és közösségi” formája jellemez, vala-
mint az államot és intézményeit a „személyiség” és az ember szolgálatába állítja.

De Gaulle társadalmi doktrínájának leglényegesebb elemeit már végiggondolta, ami-
kor az 1940-es francia összeomlást követően, az ismert körülmények között Londonba 
távozott. Tudomásul vette, hogy mindazok, akik a nemzet vezetésére voltak hivatottak 
– a miniszterek, politikai vezetők, a nagyipar tenorjai, a képviselők –, megalkudtak 
a vereséggel, és nem voltak hajlandók követni őt a nemzeti ellenállás útján. Úgy látta, 
hogy a notabilitásoknak ez az egész osztálya csődöt mondott az ország életének legkri-
tikusabb pillanataiban, és a háború folyamán nem egy esetben adott hangot annak a vé-
leményének, hogy Franciaországot „vezető elitje és a privilegizáltak tömege elárulta”. 
Ez az árulás csak megerősítette abban a hitében, hogy a háború után lényegében for-
radalmi változásokat kell véghezvinni az országban, s ennek a forradalomnak fel kell 
ölelnie a gazdasági és a szociális kérdések minden szegmensét a „társulás” és a „rész-
vétel” által. Ezen túlmenően azért is kereste a liberális kapitalizmus meghaladásának 
lehetőségeit, mert az előbbit tartotta a felelősnek a háborúhoz vezető, végletekig hajtott 
nacionalizmusokért és a nemzeteket meggyengítő osztályharcért. A „társulás”, majd 
a „részvétel” megvalósítása révén remélte kibékíthetőnek a tőkét és a munkát.
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Miután 1941. október 4-én a vichyi kormány kihirdette „munkaügyi kartáját”, amely-
ben előírta a korporációk felállítását – előmozdítandó a tőke és a munka egyetértését, 
betiltotta a sztrájkot, de azt is, hogy a tulajdonosok a munkások megzsarolására leállít-
sák a gyárukat, megállapította a kötelező minimálbért, feloszlatta a szakszervezeteket 
–, a Tábornok azonnal reagált. 1941 novemberében Londonban és Oxfordban tartott két 
beszédében vázolta fel a nyilvánosság előtt társadalmi víziójának néhány elemét. Kifej-
tette, hogy a műszaki haladás eredményeképpen teret nyert egy fajta „elgépiesedés”, 
aminek az a következménye, hogy az egyén kikerülhetetlenül megsemmisül a meg-
mentésére kifejtett hatalmas erőfeszítés nélkül. Úgy vélte, hogy az ország felszabadítá-
sát követően, annak szükségszerű következményeként minden francia számára olyan 
körülményeket kell teremteni, amelyek lehetővé teszik, hogy méltóságban és bizton-
ságban éljen, gondolkodjon és dolgozzon. Később több alkalommal hozzáfűzte, hogy 
célja egy olyan gazdasági és társadalmi rendszer megteremtése, amelyben egy mono-
pólium, egy (érdek)szövetség sem képes az államra telepedni, sem pedig az egyének 
sorsát igazgatni, és amelyben minden francia minden pillanatban rendelkezik azzal 
a lehetőséggel, hogy képességeinek megfelelően dolgozhasson, olyan feltételek mel-
lett, amelyek lehetővé teszik neki és családjának, hogy méltó körülmények között éljen.  
E rendszerben a munkások és műszakiak szervesen „társulnak” a munkahely műkö-
déséhez. Ez a megtermékenyítő reform szolgál majd a megújult ország számára ahhoz, 
hogy „vigaszt nyújtson” gyermekeinek.

A munka világa felé fordulását az is indokolta, hogy várakozásával ellentétben, Lon-
donban kibontott zászlaja alá egyáltalán nem tülekedtek a „kivételezettek” azért, hogy 
„hazafias kötelességüket” teljesítsék. A nemzet örök nagyságának forrása a „francia 
munkástömegek hazafisága, bátorsága, önfeláldozása” – mondta. Majd a félreértések 
elkerülése végett később12 még hozzáfűzte, hogy Franciaországban – ahol az összeom-
lás, az árulás és a kivárás a vezetők és a kiváltságosok minden hitelét elvette, és ahol 
a nép széles tömegei, éppen ellenkezőleg, a legbátrabbak és a leghűségesebbek marad-
tak – nehezen lesz elképzelhető a háború után, hogy a rettenetes megpróbáltatásokat 
követően egy olyan társadalmi és erkölcsi rendszer talpon maradjon, amelyik a nem-
zet érdekei ellen lépett fel. Még világosabban fogalmazott e tekintetben valamivel ko-
rábban, az ellenállási mozgalmakhoz intézett nyilatkozat, amelyben a Tábornok már 
egyenesen úgy fogalmazott, hogy a francia nép egy politikai, gazdasági és társadalmi 
forradalom reményében egyesült.13 A politikai forradalom a vichyi rendszer szétzúzá-
sát jelenti; a gazdasági forradalom a gazdasági hatalom kollaboráló bitorlóinak eltün-
tetését, mivel ez utóbbiak egyéni érdekeket tömörítő koalíciója a nemzeti érdek ellen 
lépett fel; és végül a társadalmi forradalom arra hivatott, hogy lerombolja az „emberek 
tömegeinek gépies szervezését”, valamint arra, hogy olyan közgaranciákat teremtsen, 
amelyek az „örökös visszaélések zsarnoksága ellen” biztosítják mindenki számára 
a szabadságot és méltóságot a munkájában és létezésében – áll a nyilatkozatban.14
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A háború után

Az Ellenállás Nemzeti Tanácsának 1944. március 15-én meghirdetett programja, a Tá-
bornok keze nyomát magán viselve, határozott irányt szabott a felszabadulást követő 
teendők számára. Gazdasági téren radikális fordulatot vázolt fel azzal, hogy program-
jában a nagy pénzügyi és gazdasági oligarchákat kizárta az ország gazdasági irányí-
tásából annak érdekében, hogy a magánérdek ne kerekedjen a közérdek fölé; a nagy, 
monopolizált termelőeszközök – melyek a „közös munka gyümölcsei” – államosítását 
tűzte ki célul, és már felvetette a munkavállalók részvételét a vállalatok irányításában. 
Figyelemre méltó, hogy kedvezményezett helyzetet kívánt biztosítani a termelő, érté-
kesítő és felvásárló szövetkezetek számára. A program szociális kérdésekkel foglalko-
zó része rímelt a legerősebben a hajdani kereszténydemokrata-keresztényszocialista 
társadalmi programokra, s tetten érhetők benne a „Rerum novarum…” tanításai is. Ha-
tározottan állást foglalt a munkásjóléti kérdések tekintetében azzal, hogy leírja, min-
denkinek joga van a munkához és a pihenéshez, valamint olyan decens bérhez, amely 
biztosítja a munkavállaló és családja számára a biztonságot, a méltóságot és az ember-
hez illő, teljes élet lehetőségét. A program nem feledkezett meg bizonyos munkajogi 
kérdésekről sem: a független szakszervezetek működését, a teljes körű társadalombiz-
tosítást, a munkahelyek biztosítását, a felvétel és az elbocsátás törvényi szabályozását, 
valamint az üzemi bizottságok megalakítását szorgalmazta.

A Tábornok a munkásrészvételt annyira fontosnak tartotta, hogy az Ideiglenes Kon-
zultatív Nemzetgyűlés 1943. szeptemberi, algíri nyitóülésén tartott beszédében külön 
kitért a problémára. Kifejtette, hogy a franciák nem kérnek olyan gazdasági rendszer-
ből, amelyikben a nemzet gazdagságának legnagyobb forrásai éppen a nemzet elől 
vannak elzárva, amelyikben a termelés és annak eredményei a nemzet ellenőrzése alól 
kisiklanak, és amelyikben a vállalatok vezetéséből kizárják a munkavállalókat, holott 
a vállalatok ez utóbbiaktól is függenek.

A felszabadulást követően hatalmas tekintélyére – és a kezében összpontosuló erő-
re – támaszkodva a Tábornok késlekedés nélkül hozzálátott társadalmi víziója néhány 
elemének megvalósításához. Abból a meggyőződéséből kiindulva, hogy minél na-
gyobb a „felfordulás”, annál inkább fontos a kormányzás, és a legfontosabb feladat 
a felfordulást követően nem más, mint az ország munkába állítása, erős kormányt, erős 
államot akart. Úgy vélte, hogy az ország rendelkezésére álló erőforrásokat csak úgy 
lehet a köz érdekének megfelelően felhasználni és mozgósítani, hogy ezeket a dirigista 
gazdaságpolitika irányítása alá vonja, mely gazdaságpolitika feltételezi az államosítá-
sokat, a gazdaság tervezését és a munkavállalói részvételt. Az államosításokat még 
teljesen nyilvánvalóan indokolta (mint azt számtalan alkalommal kifejtette) a büntetés; 
a büntetés, amivel a kollaboráció útjára került és ezáltal hatalmas hasznot bezsebe-
lő nagyvállalatokat sújtotta. Más vonatkozásban pedig késlekedés nélkül felállítatta 



832011. nyár

Keresztény-szociális elemek Charles de Gaulle társadalmi víziójában

a tervhivatalt, rendeleti úton (a terméketlen parlamenti vitákat elkerülendő) megala-
pította a társadalombiztosítást,15 és szabad utat biztosított az üzemi bizottságok lét-
rehozásának. Az utóbbiak felállításáról szóló kormányrendelet bevezetőjében egyene-
sen az szerepel, hogy a Franciaországot felszabadító nagy népi mozgalom nemcsak 
a nemzeti felszabadítás mozgalma volt, hanem a szociális felszabadulás mozgalma is, 
amelynek a mozgatórugója annak szükségessége volt, hogy a munkavállalók társul-
janak a vállalatok és a gazdaság irányításához. Tovább ekkor nem tudott lépni, mivel 
az adott körülmények között – a IV. Köztársaság felé vezető úton – nem tudott és nem 
akart tovább kormányozni. Életének e korszakát lezárva még odavetette a távozása fe-
lett örvendő politikai osztálynak: „Nem szeretem a kommunistákat, mert kommunis-
ták, nem szeretem a szocialistákat, mert nem szocialisták, nem szeretem az enyéimet, 
mert túlságosan szeretik a pénzt…”16

Távol a hatalomtól

A hatalomból történt távozása után a nagy gaulle-ista formáció, az RPF felállítását kö-
vetően óriási energiával látott hozzá, hogy még világosabbá tegye a tőke és a mun-
ka világa viszonyáról alkotott felfogását, illetőleg ahhoz, hogy e felfogás értelmezé-
sét a választók tömegei számára hozzáférhetővé tegye. Beszédek sorában17 fejtette ki 
a saját és mozgalma elképzelését egy olyan részvételi rendszerről, amelyben a „tőke 
és a munka egyesülése” a gaulle-izmus társadalmi fejezeteként törekszik megteremteni 
egy harmadik utat a kapitalizmus és a kommunizmus között. A Tábornok befejezett-
nek tartotta azt az időszakot, amelyikben a tulajdonos és a munkavállaló viszonya ki-
merül az egyszerű béralku megkötésében. Úgy vélte, hogy a „részvétel-társulás” révén 
a vállalatok tagjai, a munkástól a mérnökön át a tulajdonosig, megosztják tudásukat, 
munkájukat, tulajdonukat, és így működve közösen vállalják a kockázatot, és élvezik 
munkájuk gyümölcseit. E megoldás révén a résztvevőknek tőkéjük – amely tőke ará-
nyos a munkabeli, tudásbeli, pénzbeli hozzájárulásukkal – biztosítja, hogy jövedelmük 
meghaladja az életminimum szintjét, hasonlatosan az ingó és ingatlan befektetésekhez, 
amelyek hozama meghaladja a működtetésükhöz szükséges ráfordítást.

A társulás azt is jelentette Charles de Gaulle nézőpontjából, hogy az emberi méltóság 
közös szintjére helyezi mindazokat, akik a közös gazdasági tevékenységben részt vesz-
nek. A mérnök, a technikus, a munkás, az alkalmazott minden szinten „társult tag”, 
és a tulajdonos immár nem az a személy csupán, aki munkabért fizet, hanem az a ve-
zető, akinek a függetlensége, az értéke, az autoritása szükséges közös előrehaladásuk-
hoz. A munkavállalók kizárólagos, egyéni tulajdonának tekintett, befektetési és rész-
vénypapírok formájában kezelt részesedése fokozatosan a vállalat résztulajdonához 
juttatja őket. De Gaulle szerint ez a mély változás módosítja a munkavállalók erkölcsi 
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és anyagi viszonyait, mivel a tőke és a munka társulása révén többé nem bérmunkások, 
hanem társult tagok, és ilyen módon egyenlők a vállalat irányítóival és a befektetők-
kel. A tőke és a munka társulása szerződéses formában ölt testet, s a szerződés egyen-
lő jogok révén fűzi egybe a résztvevőket, amely szerződések természetesen függnek 
a vállalatok jellegétől, nagyságától, feladatától. A szerződések figyelembe veszik azt, 
hogy a társult tagok mit visznek magukkal, mivel vesznek részt a közös erőfeszítés-
ben. Döntenek a munkavállalók alaprészesedéséről, az üzem fejlesztéséhez szükséges 
beruházások részesedéséről, az irányításért, a beruházásokért, a tartalékképzésért fele-
lős tulajdonosok részesedéséről. A szerződéseket megfelelő szintű arbitrázs garantálja, 
míg a legfelsőbb szintű döntőbíró az állam, amelynek e feladata ellátásához is a pár-
toktól teljesen függetlennek kell lennie. Társadalmi tervét azért is fontosnak tartotta, 
mivel meggyőződése volt, hogy „Franciaország jelenlegi állapotában”18 „a tegnapelőtti 
liberalizmus” felfoghatatlan és tűrhetetlen. Szerinte a tőke és a munka társulásának e 
tekintetben nem megreformálnia, hanem felváltania kell egy olyan rendszert, amelyik 
elidegenedéshez, kizsákmányoláshoz és osztályellentétekhez vezet. A társadalmi vál-
toztatás célja teljesen világos volt, mint ahogy az is, hogy a Tábornoknak nem állt szán-
dékában a társulás résztvevőinek szerződéses szabadságát megkérdőjelezni, hiszen 
az egyéni kezdeményezés lehetőségének kizárása egyenlő lett volna egy totalitárius 
rendszer szervezésével.

Az 1951-es törvényhozási választásokon hatalmas sikert elérő (bár a választási tör-
vény ravasz módosítása miatt továbbra is ellenzékbe kényszerülő) RPF két vezető po-
litikusa – Soustelle és Vallon – nem késlekedett az új felállású Nemzetgyűlésben elő-
terjeszteni egy törvényjavaslatot a „a tőke és a munka társulásáról szóló szerződések 
bevezetéséről”, azzal a céllal, hogy a vállalat működtetéséből származó haszon azoké 
legyen, aki megtermeléséhez közösen hozzájárultak. Hozzáfűzték, hogy a vállalati béke 
megteremtéséhez nem elégséges az osztályharc és a bérmunka elítélése, vagy az, hogy 
őket a szovjet típusú totalitárius rendszerrel váltják fel. Majd azzal folytatták, hogy 
a jelen lévő ellentmondásokat fel kell váltani a munkavállalók tevőleges részvételével 
a vállalatok működtetésében, amit igazi közösségi szellem motivál. Miután mindenki 
részt vesz a munkahely tevékenységében, a reform kiiktatja a bérmunka rendszeré-
nek visszaéléseit és hiányosságait. A parlamenti vita során a jobboldal és a baloldal 
egy hangon utasította el a gaulle-ista kezdeményezést. Az RPF felmorzsolódása, majd 
Charles de Gaulle visszavonulása a közügyektől a „sivatagi átkelés” idején, átmene-
tileg háttérbe szorította a „részvétel-társulás” gondolatát, és a hatalomba való vissza-
térésének zűrzavarában is elsősorban az V. Köztársaság életre hívására és az algériai 
konfliktus minél előbbi lezárására törekedett.
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Újra a hatalomban

Az Élysée-palotából a Tábornok a gazdaság modernizálásának – mely modernizálást 
Franciaország nagysága alapjának tekintette – beindításával egy időben amellett foglalt 
állást, hogy a munka termelte hasznot igazságosabban kell felosztani, és nem késleke-
dett kiadatni azt a rendeletet, amely a dolgozóknak a vállalat tevékenységében törté-
nő érdekeltségét írta elő. A hivatalos közlöny után a Le Monde 1959. január 8-i száma 
szintén ismertette a kormányrendeletet. A rendelet szerint ez a részvételi szerződés 
megköthető a vezetés és a munkahely legreprezentatívabb szakszervezete között, vagy 
pedig a tulajdonos által javasolt, a munkavállalók kétharmada által elfogadott formula 
szerint. De ezt a formulát előzetesen meg kell alkotni, és jóvá kell hagyatni mind a gyár-
tulajdonosok, mind a munkavállalók reprezentatív szervezeteivel. Ezeknek a szerződé-
seknek – a vállalat adókedvezménye érdekében – pontosan tartalmazniuk kellett azt, 
hogy a munkavállalók kollektíve milyen arányban részesülnek a vállalat eredményé-
ből, a vállalat tőkéjéből vagy az üzem önfinanszírozásából, vagy pedig a termelékeny-
séget illető intézkedésekből milyen mértékben veszik ki a részüket. Ugyanakkor egy 
olyan rendszert is ki kell alakítania a vállalatvezetésnek, amelyik lehetővé teszi, hogy 
a dolgozók a vállalat menetéről, illetőleg a vállalat szerződéseiről információt kapjanak. 
A szerződés érvényességi ideje három év. A részvétel nem képezi tárgyát a fizetésnek, 
és nem helyettesítheti a bér egyik elemét sem. A vállalatok adóalapjukból levonhatják 
a munkásoknak adott részvételi hányadot, és amennyiben részvényeket adnak ki az al-
kalmazottak számára, mentesülnek a részvénykibocsátást sújtó adók alól. Az ellenőrzési 
mechanizmusokról sem feledkezett meg a kodifikáló. Mind a szakszervezetek, mind 
a tulajdonosok opponálták a rendeletet, de ez utóbbiak hamar lecsendesedtek, mivel 
a rendelet alkalmazása fakultatív volt, s amint azt a három évvel később – szakszerveze-
ti részvétellel – lezajlott hatáskutatás leszögezte, az eredmény csekély volt.

A IV. Köztársaság legsúlyosabb örökségének – az algériai háborúnak és következ-
ményeinek – felszámolását és az V. Köztársaság alkotmányos rendszerének megterem-
tését követően a Tábornok figyelme ismét a szociális kérdések felé fordult. Eltökéltségét 
jól mutatta az a rövid párbeszéd, amelyet az akkori kormányszóvivővel, a ragyogó te-
hetségű Alain Peyrefitte-tel folytatott. De Gaulle kifejtette, hogy a világ két, egymással 
versengő rendszerre oszlik: a kapitalizmusra és a kollektivizmusra, s ez utóbbiak kés-
hegyig menő küzdelmet vívnak egymással. A kapitalizmus társadalmi következmé-
nyeit tekintve elfogadhatatlan, mivel eltiporja a leggyengébbeket, és az embert az em-
ber farkasává alakítja. A kollektivizmus is elfogadhatatlan, mivel elveszi az emberektől 
a küzdelem ízét, és birkává teszi őket. Harmadik utat kell találni a farkasok és a bir-
kák között. Ez a harmadik út – folytatta – a részvétel és a tervezés. A részvétel társítja 
a munkavállalót a vállalat működéséhez, és így visszaadja számára azt a méltóságot, 
amit a kapitalizmus elvett tőle. A tervezés pedig azért szükséges, mert általa lehetővé 
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válik a piac hibáinak korrigálása, mivel a piac teljes ellenőrzés nélkül vak. A közérdek 
védelmében az államnak minden szükséges alkalommal közbe kell lépnie – de ez nem 
jelenti a piacgazdaság létének megkérdőjelezését – fűzte hozzá.19

A gaulle-isták balszárnyának prominensei egyre több alkalommal emlegették a kü-
lönböző fórumokon – a Tábornok hallgatólagos jóváhagyásával – azt, hogy egyfajta 
szövetkezeti típusú vállalatmodellt kell megalkotni. E modellel elérhető az a cél, hogy 
a munkavállalók közössége egybeolvadjon a munkaadók közösségével, és ily módon 
a két fél társulna a közös tevékenységben.

A munkaadók csúcsszervezete, a Gyáriparosok Szövetsége úgy ítélte meg, hogy ide-
je megszólalnia az ügyben. A gyáriparosok által kiadott állásfoglalás szembetámadta 
a Charles de Gaulle-i koncepciókat. Kimondta, hogy az emberi viszonyok természe-
tes velejárója a szabad vállalatalapítás, a szabad vállalatfejlesztés, és mindehhez hoz-
zátartozik, hogy a természetes gazdasági törvények működését nem akadályozzák.  
E törvények biztosítják az ember legtökéletesebb kiteljesedését. Az életszínvonal emel-
kedését az üzemek egészséges konkurenciája teszi lehetővé. A törvényi szabályozás 
nem korlátozhatja az egyéni (vagy kollektív) kezdeményezést. A vállalatok irányítását 
tekintve: azt nem lehet megosztani, minden más formula inerciát eredményez. Gazda-
sági tekintetben az állam az infrastruktúráért, a közszolgáltatásokért felel, ezzel egy 
időben kodifikálhatja minden résztvevő kötelességeit, de nem úgy, hogy az bármelyik 
fél szabad mozgását akadályozza. Kötelessége, hogy felügyelje az egészséges konku-
renciát, megvilágíthatja és megkönnyítheti a gazdasági és szociális irányokat, de sem-
mi keresnivalója nincs a magánvállalkozások irányítása körül, amelyeknek nem adhat 
konkurenciát az állami vállalatokon keresztül.20

A társadalmi vízió megvalósítása felé: a „Loichot-rendszer”

De Gaulle azonban nem késlekedett újabb lökést adni szociális tervei megvalósításá-
nak. Az 1965–1966-os költségvetési vita során egyik bizalmasa, Louis Vallon törvényja-
vaslatot tett az asztalra a vállalatok adózási rendszerét illetően, és a GYOSZ legnagyobb 
megdöbbenésére a javaslatot elfogadták, s ennek értelmében a kormánynak 1966. május 
1-jei határidővel törvényt kellett alkotnia arról, hogy a munkavállalók milyen módon 
részesülnek a vállalati részvények értékének önfinanszírozásból származó növekmé-
nyéből. Itt lényegében arról volt szó, hogy az önfinanszírozás ebben a tekintetben nem 
más, mint az, hogy a profitot újra beruházzák a vállalkozásba. A vállalkozás aktívája 
így növekszik, és egyszerre tulajdona két kategória betétesnek: a bérezettnek és a rész-
vényesnek, akik mindketten hozzájárultak a vállalat önfinanszírozásához. Ezért a mun-
kavállalók – akik lemondanak így béremelésük egy részéről – részvétele az önfinan-
szírozásban szükséges reform. A törvény valódi társadalmi reformnak ad utat, mert 
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véget vet a munkavállalók kifosztásának, másrészt lendületet ad az önfinanszírozás 
rendszerének – érveltek a törvényjavaslat hívei.21 A törvényjavaslat lelkét tulajdonkép-
pen a „Loichot-rendszer” adta, amit a szerző külön megküldött a Tábornoknak, aki 
igen nagy figyelemmel fogadta. Marcel Loichot az Alkalmazott Matematikai és Gazda-
sági Társaság elnöke volt. Rendszerének az volt a lényege, hogy az a haszon, amelyik 
meghaladja a normálisan várható szintet (öt százalék), a vállalat alaptőkéjébe kerül. Ez 
lehetővé teszi újabb, tíz évre szóló részvények kibocsátását. Ezeket az új részvényeket 
úgy lehet elosztani, hogy fele a rendszer bevezetése előtti részvényeseknek jut, a másik 
fele pedig a vállalat dolgozóihoz kerül – arányosan a bérükkel. A régi és az új részvé-
nyesek egyenlő jogokkal rendelkeznek, és együtt választják a vállalat igazgatótanácsát. 
Loichot szerint ez a reform valóságos társadalmi változást eredményez, létrehozza 
a pánkapitalizmust, mivel mindenki egyszerre válik munkavállalóvá és munkaadóvá. 
Érintetlenül hagyja a magántulajdont, a termelőeszközök örökölhetőségét, és minden 
munkavállaló ipso facto kapitalista lesz, mivel vállalata vagyonának egy részét tulaj-
donolhatja. Loichot szerint rendszere úgy változtatja meg a kapitalizmust, hogy nincs 
forradalom és társadalmi földindulás. Néhány évtizeden belül egy olyan rendszer ala-
kulhat ki, amelyikben nincs proletár, és minden ember újra megtalálja a méltóságát. 
Minden vállalat egyfajta munkásszövetkezetté válna, és a munkavállalók elidegene-
dése megszűnne. A munkásszövetkezeteknél annyiban lenne jobb, hogy külső tőkét is 
befogadhatna. Loichot meg volt győződve arról, hogy rendszere jelenti azt a harmadik 
utat a kapitalizmus és a kommunizmus között, amire Charles de Gaulle törekedett.

De Gaulle annyira fontosnak tartotta Loichot pánkapitalizmus-koncepcióját, hogy 
az 1966. február 16-i kormányülésen szorgalmazta, hogy a Vallon-féle törvényjavaslat 
hatásvizsgálatát végző bizottságnak legyen Loichot is a tagja, s ha ez nem lehetséges, 
a bizottság hallgassa meg őt. A Tábornok állást foglalt amellett, hogy a munkaválla-
lói részvétel kodifikációját összhangba kell hozni a nemzetgazdasági tervvel, és külön 
ki kell emelni, hogy a munkavállalók részt kapjanak a vállalat önfinanszírozásából. 
A témához fűzött írásos megjegyzése szerint az önfinanszírozás gondolatát mind a tu-
lajdonosok, mind pedig a szakszervezetek rosszindulattal fogadták.22 Majd a sajtóérte-
kezleten elhangzott kérdésre, hogy támogatja-e a „Loichot-rendszert”, azt válaszolta, 
hogy a munkáslét megváltoztatásához az kell, hogy a gazdasági tevékenységhez alko-
tó módon társuljon a munka.23 A Loichot-val folytatott egyik beszélgetése során azon-
ban ennél pontosabban fogalmazott: azt mondta, hogy régóta kereste azt a gyakorlati 
módszert, amelyik az ipari társadalomban mindennek az újrakezdése lehet.24

Miután úgy látta, hogy a részvételről-társulásról alkotott törvény – melynek elha-
lasztását, illetve fakultatívvá tételét javasolta a hatásvizsgálatra létrehozott parlamenti 
bizottság – „nem megy elég messzire”, 1967. május 17-i sajtóértekezletén külön kitért 
a témára, s kijelentette, ahhoz, hogy Franciaország átalakításához a francia munka-
vállalók „őszintén és lelkesen” hozzájáruljanak, az kell, hogy ez utóbbiak szervesen 
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és a törvénynek megfelelő módon vegyenek részt a gazdaság expanziójában. „Néhány 
lépést már tettünk abba az irányba, amelyik kétségkívül egy olyan új szociális rendszer 
felé vezet, amelyik ugyanúgy támaszkodik a társulásra, mint a vállalkozó szellemre, 
de ez alkalommal egy újabb lépést kell előre tennünk.” A hivatalos közlöny 1967. au-
gusztus 18-i száma hozta le azt a három kormányrendeletet, amelyik a munkavállalók 
érdekeltté tételéről szól, s ezekkel kapcsolatban mondta a Tábornok egyik munkatársá-
nak, hogy ez csak az előétel, de az érintettek ebből sem kérnek majd. Pedig a kormány-
rendeletek lényege az volt, hogy a több mint száz főt foglalkoztató vállalatok kötelesek 
a munkavállalóknak juttatni – a bérükön felül – a haszon egy részét, a törvény által 
meghatározott koefficiens szerint. A részvétel címén juttatott összegek nem vehetők 
fel azonnal, hanem öt évig kumulálva hozzájárulnak a vállalat (ön)finanszírozásához, 
és részét képezik „a különleges részvételi alapnak”. Igen fontos elem volt, hogy a vál-
lalat nem szavazhatott a vitás kérdések eldöntésénél az általa birtokolt részvényekkel 
– ez ugyanis majdnem automatikus többséget jelentett volna számára. A kormányren-
deletek kompromisszum eredményeként láttak napvilágot. Ettől függetlenül a törvény 
első alkalommal fogadta el, hogy egyedül a bér nem ismeri el a munkavállaló hozzá-
járulását a vállalat eredményéhez. Elvileg a tekintetben is hatalmas változást hozott, 
hogy a törvény kimondta: a munkavállalónak joga van a profit egy részéhez, mivel 
ehhez a profithoz ő is hozzájárult a munkájával.

Mint a Tábornok előre látta, „a részvétel-társulás” kormányrendeletekben formát 
öltött gondolatát valóban nem fogadták nagy lelkesedéssel. A baloldali pártok azzal 
utasították el, hogy itt csak arról van szó, hogy morzsákat löknek oda a munkavál-
lalóknak, s a kormányzati lépés – Charles de Gaulle lépése – csak azt célozza, hogy 
a társadalmi változás illúzióját keltse. A baloldali szakszervezetek pedig azzal érveltek, 
hogy a munka és a tőke ilyen formán történő társulása tulajdonképpen oda vezet, hogy 
a szakszervezetek érdekvédelmi szerepét megszünteti a hatalom. A katolikus szakszer-
vezetek és munkaadók végül – ha vonakodva is – egyetértettek az egyház szociális 
doktrínáját tükröző lépésekkel – vagyis hogy az ember kerüljön a gazdasági tevékeny-
ség központjába.

Még a Tábornok eredeti szándékától elég nagy mértékben eltérő, kompromisszumok 
eredményeként napvilágot látott intézkedések is tovább puhultak Charles de Gaulle 
távozását követően. Annak ellenére, hogy a tőke-munka viszonyában kétségkívül tör-
tént módosulás, a tőke végleges „megzabolázása” a Tábornoknak sem sikerült. Ettől 
függetlenül, üzenetének számos eleme az eltelt évtizedek ellenére is érvényes maradt.
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Résumé

Résumé

Christian-socialist Elements in de Gaulle’s Vision on Society 

For those people who are interested in history the name of general de Gaulle means 
first of all the hero of WW II, the organizer and the leader of the French resistance, the 
founder of the Fifth Republic and the personification of the French foreign policy of 
„Grandeur.” But his activity spread over a multitude of fields and one of them deserves 
special attention: his stubborn interest which he turned toward the workers’ world 
with. His ideas found their roots in the works and deeds of the main streams of French 
Christian-democracy and Christian-socialism. He was convinced, too, that from the 
point of view of mankind capitalism wasn’t offering solutions to satisfy the needs of 
men, for profits generated by its activity belonged to the owners of capital – a minor-
ity of society. At the same time he rigorously refused to cede to communism which 
killed human creativity and initiative. Consequently the General offered a third way of 
coexistence between work and capital which went down in history under the name of 
”participation”. He was convinced that „participation” – the third way between com-
munism and capitalism – would be capable to change man’s place in modern society. 


