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Összefoglalás: Emmanuel Macron elnöknek a hosszú – és a választópolgárokat 
végletesen kifárasztó – választási procedúra eredményeképpen hirtelen az ölébe 
hullott a teljhatalom. Bel- és külpolitikailag egyaránt a hatalma csúcspontjára jutott. 
A francia nép benne látja annak reményét, hogy – az egyébként már olvadó, vi-
szonylag gyenge szavazótábora ellenére – megújítja Franciaországot, visszaszerzi 
annak az Európában és a világban betöltött korábbi rangját. Most már neki kell bebi-
zonyítania, hogy fel tud nőni a feladatához, és nem csupán üstökösként felbukkant 
hullócsillag lesz.

Abstract: Due to the long-lasting and exhausting electoral procedures, an over-
whelming political power fell into the hands of Emmanuel Macron. The new and 
young French president has neither checks and balances nor alternative for the 
foreseeable future. Despite appearances, his electoral base is relatively small and 
fragile, his strength is coming from the weakness of his political adversaries. In the 
coming years, he must prove that he is up to the job to reform the country and he is 
able to play a leading role in Europe and in the world.

A pArlAmenti válAsztások előzményei

Emmanuel Macron, a megválasztott ifjú elnök politikai pályájának hirtelen fel-
ívelése egybeesik a francia választóknak a politikából történt kiábrándulásával, 
a politikai vezetőréteg egészétől való megcsömörlésével, a hagyományos 

jobb- és baloldali kormánypártoknak az előválasztásokat követőszéthullásával. 
A választók alig egy év alatt „megszabadultak” két köztársasági elnöktől (Nicolas 
Sarkozy, François Hollande), három miniszterelnöktől (Alain Juppé, François Fillon, 
Manuel Valls), jó néhány pártvezértől, jobb- és baloldali kormányok minisztereitől, 
továbbá a június 11-i választási fordulón közel félezer parlamenti képviselőtől. Ez a 
robbanásszerű változás lerombolta az V. köztársaság politikai pártszerkezetét. 
A szemünk láttára új politikai berendezkedés születik, amely azonban nem a tö-
megek lelkesedésén és támogatásán, hanem a szavazók millióinak a „jobb híján” 
történő választásain, illetve soha nem látott mértékű, fásult beletörődésén alapul.

Ez mutatkozik meg abban is, hogy Macron elnöknek hirtelen hullott az ölébe 
a teljhatalom, s a francia társadalom az évtizedek óta elmaradt reformok és vál-
toztatások végrehajtásának feladatát teljesen váratlanul őrá bízta. Macron bel- és 
külpolitikailag a hatalma csúcspontjára jutott. Franciaország megújításának ügyét a 
francia nép – pontosabban a már most olvadó, de egyébként is gyenge, 7-8 milliós 
szavazótábora – az ő kezébe helyezte. Most már neki kell bebizonyítania, hogy fel 
tud nőni a feladatához, és nem csupán üstökösként felbukkant hullócsillag lesz.
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FrAnçois kersAudy véleménye

A francia diplomáciatörténész és közíró François Kersaudy véleménye szerint 
Macront pragmatizmusa, vakszerencséje és gazdasági szakértelme esélyessé 
teheti arra, hogy az ötéves mandátumát sikerre vigye. A kétfordulós elnökválasz-
tás alkalmával legyőzte Jean-Luc Mélenchon romboló balosságát, Benoît Hamon 
kifulladt idealizmusát, Marine Le Pen agresszív dilettantizmusát és a közügyekbe 
bonyolódott François Fillont. Úgy tűnik, mintha Emmanuel Macron lenne az, aki-
nek hosszú választási hadjárata során sikerült leváltania a politikai osztályt. Hat 
hónap alatt két köztársasági elnököt, három miniszterelnököt, a jobb- és baloldali 
előválasztások két nyertesét és öt „ordítozó szélsőségest” sikerült „eltakarítania”, 
egyidejűleg két politikai pártot szétrobbantania, s a többit végzetesen meggyengíte-
nie. Ki tudna ennél jobb politikai teljesítményt elképzelni?

A nyolc hónapja tartó „vakszerencséje” eddig egyszer sem hagyta el Macront. 
Marine Le Pennek a második fordulóba való továbbjutása, majd a két forduló közötti 
TV-vitában nyújtott katasztrofális alakítása, valamint a személyes becsvágyaknak a 
szélsőjobb-, a jobb- és a baloldalon belüli összecsapása egyaránt kapóra jött neki. 
Természetesen nem elég szerencsésnek lenni, a szerencsét meg is kell ragadni, 
azzal jól kell tudni élni. Macronnak ez eddig tökéletesen sikerült, hiszen alaposan 
kidolgozta a céljait, és remekül használta az azok elérését segítő eszközeit…

A szerencse a parlamenti választások során is Macron mellett maradt, míg 
ellenfeleitől jócskán elpártolt. A szélsőjobboldali Marine Le Pen elvesztette addigi 
„tiszteletreméltóságát”; a szélsőbaloldalon pedig Jean-Luc Mélenchon szigetelődött 
el homályos szónoklatai, kétértelmű állásfoglalásai, értelmetlen személyeskedései 
és zavaros beszédei következtében. A baloldal vezető ereje, a Szocialista Párt (Par-
ti socialiste, PS) haldoklik. A jobboldali személyiségek ütközése és François Fillon 
energikus programjának az elhagyása teljesen megzavarta a Republikánusok (Les 
Républicains, LR) szavazótáborát.

További előnyt jelent Macron számára, hogy a parlamenti választások alkalmá-
val a jobb- és baloldali jelöltek egy része az „elnöki többséghez” tartozónak tünteti 
fel magát, így azok szavazói a második fordulóban nagy valószínűséggel a fiatal 
elnököt és mozgalmát fogják előnyben részesíteni.

A francia belpolitikát kiválóan ismerő Kersaudy úgy véli, a választások után még 
hosszú ideig nem fogja Macront elhagyni a szerencséje. Az ellenzéki pártok ugyan-
is mozaikszerűen szét fognak szóródni. A szélsőjobboldal Marine Le Pen, Florian 
Philippot, Nicolas Dupont-Aignan és Jean-Marie Le Pen hívei között oszlik 
meg. A jobboldal híveinek egy része François Baroint, Alain Juppét vagy Laurent 
Wauquiezt támogatja, míg mások Nicolas Sarkozy követői („Sarko boys”) vagy 
fillonisták, esetleg Xavier Bertrand, Jean-François Copé vagy Nathalie Kosciusko-
Morizet támogatói közé tartoznak. Ez utóbbiak már a 2022-es elnökválasztásokra 

http://www.lepoint.fr/invites-du-point/francois-kersaudy/kersaudy-macron-l-espoir-aux-commandes-05-06-2017-2132883_1931.php
http://www.lepoint.fr/tags/emmanuel-macron
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készülnek, és titokban „fényezik magukat” a választók előtt. A baloldal Benoît 
Hamon, Manuel Valls, Jean-Christophe Cambadélis, Yannick Jadot, Martine Aubry, 
Anne Hidalgo között morzsolódott szét, és valószínűsíthetően ezt a sort növeli még 
François Hollande is, aki „visszavágóra” vágyik. A szélsőbaloldalról pedig az örökké 
lázongó marxisták „hamis kórusa” hallható, amelynek élén Jean-Luc Mélenchon, 
Philippe Poutou, Nathalie Arthaud áll. Ez az a politikai mezőny, amely Emmanuel 
Macron számára nagyon széles perspektívát kínál.

Macront, kormányát és általában a francia köztársaságot azonban egészen 
máshonnan fenyegeti az igazi veszély: a franciák a történelmük során többször 
is megmutatták, hogy azonnal elvitatják az általuk megválasztott politikustól azt 
a mandátumot, amit előzőleg ők maguk adtak neki a politikai hatalom gyakorlá-
sához. Kersaudy ezért egyértelműen kijelenti, hogy az új elnök és kormánya soha 
nem fogja megnyerni a munkanélküliség, az etnikai közösségek magukba fordulá-
sa, a terrorizmus, a balos iszlamizmus és az anarchoszindikalizmus elleni harcot, 
ha nem kapja meg – pontosabban: ha nem éri el – a közvélemény többségének, a 
nép képviselőinek és a médiának a masszív támogatását. Ugyanakkor a szélsősé-
gesek és az „illúziókeltők” semmilyen alternatívát nem tudnak nyújtani, ezért bizton 
állítható, hogy az új elnök bukása Franciaország tartós kudarcát jelentené.

minden hAtAlmAt emmAnuel mAcronnAk!

A parlamenti választások 2017. június 11-i első fordulója előrevetíti az ifjú elnök 
mozgalmának a második fordulóra várható elsöprő győzelmét. Ha a most 
vasárnapi eredményeket összehasonlítjuk az elnökválasztás első, április 23-i 

fordulójával, számos összefüggésre világíthatunk rá.
Az egyik ilyen, hogy az elnökválasztás első fordulója több mint 31 millió érvé-

nyes szavazattal zárult, míg most a 47,5 millió szavazásra jogosult állampolgárból 
alig 22,5 millió adott le érvényes szavazatot. Emmanuel Macron Lendületben! (En 
Marche!) pártjának és politikai szövetségesének, a François Bayrou vezette 
Modemnek a hívei közül akkor nagyjából 8,6 millióan jelentek meg az urnáknál, és 
szavaztak a két párt közös jelöltjére, vagyis Macronra. Most e pártszövetség 7,3 mil-
lió szavazatot szerzett, azaz 1,3 millióval kevesebben adták le rájuk a voksukat, mint 
április 23-án. Ugyanakkor ez az áprilisi 24 százalékkal szemben az összes szavazat 
32 százalékát tette ki, tehát arányaiban jelentős emelkedést jelent.

A jobboldali pártok együttesen (a Republikánusok, a jobbközép Union 
Démocratique Indépendants és a különböző jobboldali csoportokat jelölő Divers 
Droite) 5 millió szavazatot kaptak; 2,3 millióval kevesebbet, mint áprilisban a jelöltjük, 
François Fillon. Igaz, hogy még így is 1 százalékot javítottak akkori eredményükön.

A szélsőjobboldali Nemzeti Front (Front National) szavazótáborának nagy része 
el sem ment a parlamenti választásra, így a párt csupán 3 millió szavazatot szer-
zett, 4,5 millióval kevesebbet, mint az elnökválasztás első fordulójában másodikként 
végző Marine Le Pen.

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-legislatives-2017/Premier-tour-des-elections-legislatives-resultats-globaux
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-legislatives-2017/Premier-tour-des-elections-legislatives-resultats-globaux
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult__presidentielle-2017/(path)/presidentielle-2017/FE.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult__presidentielle-2017/(path)/presidentielle-2017/FE.html
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Ugyanígy járt Jean-Luc Mélenchon pártja is, amely a kommunistákkal közösen 
szintén 3 millió szavazatot szerzett, azaz 4 millió támogatójának a voksát elvesz-
tette.

A Szocialista Párt történelmi vereséget szenvedett (szövetségeseivel együtt csu-
pán 1,6 millió voksot, a szavazatok 9,5 százalékát tudta megszerezni). Miniszterei 
sora estek ki az első fordulóban, és Cambadélis, a párt főtitkára, sőt elnökjelöltjük, 
Benoît Hamon sem jutott be a második fordulóba.

A franciáknak tehát elegük lett a több mint egyéves választási kampányból, s ez 
volt az egyik oka annak, hogy nem mentek el szavazni. A szavazástól távol maradók 
legjelentősebb csoportját azok alkotják, akik az elnökválasztás során az abból vesz-
tesen kikerült jelölteket támogatták. Ez azt jelenti, hogy elsősorban a két szélsőség, 
a szélsőjobb és a szélsőbal képviselőinek a hívei vonultak ki a választói táborból.

Az 577 fős parlamentben Macron mozgalma előreláthatólag egyedül, François 
Bayrou balközéppártja nélkül is eléri az abszolút többséget, ami politikailag súlyta-
lanná teszi az igazságügyi miniszteri posztba helyezett szövetségest. Ugyanakkor 
értelmetlenné válik Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, Christian Estrosi és a többi 
„mérsékelt” republikánus „konstruktív” ellenzékisége is – vagyis az, hogy Édouard 
Philippe kormányának bizalmat szavazzanak.

A Republikánusokat nemcsak a konstruktív (valójában kollaboráns) és a ha-
tározott (frontális) ellenzékiséget képviselő Laurent Wauquiez osztja meg, de a 
pártelnöki tisztségért versengő jelöltek (Xavier Bertrand és Valérie Pécresse) is, és 
– paradox módon – csak Macron mozgalmának szökőárszerű győzelme, egy ellen-
súly nélküli egypártrendszer lehetősége tartja még úgy-ahogy, ideig-óráig egyben a 
pártot. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy a Republikánusok a még az idén november-
ben esedékes pártelnökválasztás előtt két vagy több részre szakadnak.

Mivel a többi párt (különösen a szélsőséges mozgalmak) marginalizálódott, az 
egyedüli parlamenti ellenzéki pártot várhatóan a Republikánusok alkotják. A franci-
ák a következő évek során egy szocialisták nélküli baloldallal és egy Nicolas Sarkozy 
nélküli jobboldallal fognak együtt élni.

Macron politikai helyzete jelentősen különbözik attól, ami a Sarkozy, illetve 
Hollande megválasztása utáni első évet jellemezte. A fiatal elnök ereje ugyanis a 
többi politikai szereplő gyengeségéből származik. Ez ugyanakkor másik oldalról 
azt jelenti, hogy Le Pen katasztrofális elnökválasztási szereplése, a Republikánusok 
belső viszályai és megosztottsága, a Szocialista Párt összeomlása, a Mélenchon 
mögötti fiatal választótábor mostani távolmaradása következtében csak Macron 
ötéves mandátumának a végén bukkanhat fel vele szemben valódi alternatívát je-
lentő politikai erő.

Édouard Philippe jelenlegi, 22 tagú kormányában csupán négyen viseltek már 
miniszteri tisztséget, a többi még soha sem volt kormánytag, ráadásul az új parla-
mentben várhatóan több száz „pályakezdő” képviselő lesz, többségük a Lendületben! 
tagja. Ennek logikus következménye, hogy minden hatalom Macron elnök kezébe 
kerül: az elnöki hatalomnak nem lesz sem kormányzati, sem parlamenti ellensúlya.

https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/matinale-de-radio-classique/22630-2/
https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/matinale-de-radio-classique/22630-2/
https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/matinale-de-radio-classique/22630-2/
https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/matinale-de-radio-classique/22630-2/
http://www.lepoint.fr/politique/et-maintenant-plus-d-excuses-15-06-2017-2135492_20.php?&m_i=SdQoElD%2BTgIc9TKNzOyUkk3na9bnDx4v0hEjPDT7hpCf8aoC1QEfq7xYd%2BTeyNZ0mjS%2BseWTj2z9iKvL1lXi8arQk_QSSL&M_BT=1077398233265#xtor=EPR-6-[Newsletter-Mi-journee]-20170615
http://www.lepoint.fr/politique/et-maintenant-plus-d-excuses-15-06-2017-2135492_20.php?&m_i=SdQoElD%2BTgIc9TKNzOyUkk3na9bnDx4v0hEjPDT7hpCf8aoC1QEfq7xYd%2BTeyNZ0mjS%2BseWTj2z9iKvL1lXi8arQk_QSSL&M_BT=1077398233265#xtor=EPR-6-[Newsletter-Mi-journee]-20170615
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A franciák demokratikus úton adtak teljhatalmat Macron kezébe. Ugyanúgy, 
mint Nicolas Sarkozy a megválasztása után, 2007-ben, most Emmanuel Macron is 
arra számíthat, hogy hosszú évekig nem lesz politikai alternatíva vele szem-
ben – csak saját magát tudná megbuktatni.

Mindezek ellenére a gyenge szavazóbázisa és az eddig eltelt egy hónapos el-
nöksége azt mutatja, hogy egyelőre nem sikerült felébresztenie a franciák bizalmát 
a politika iránt: Franciaország – a párizsi elit lelkes fellángolása ellenére – még nem 
lett „macronista”. Az elnökön múlik, hogy a politika iránti bizalmat és a különböző 
táborok összebékítését hogyan éri el; milyen intézkedéseket, elnöki rendeleteket hoz 
a munkanélküliség és a terrorizmus ellen; színre tud-e lépni mint európai súllyal 
rendelkező nemzetközi szereplő.

https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/matinale-de-radio-classique/22630-2/
https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/matinale-de-radio-classique/22630-2/



