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Franciaország az újjászületés hajnalán 
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ad Parnassum Könyvkiadó, 2003. 224 p. 
 
Charles de Gaulle eredetileg három kötetesnek szánta A reménység emlékiratai címő munkáját, amely 
tartalmazta volna A megújulás 1958-1962, Az erıfeszítés 1962-1965 és A vég 1966-1969 címő kötetet. 
Habár az emlékiratok felépítése alapvetıen kronologikus, maga az elbeszélés mégis tematikus. Az 
elsı kötetben az intézmények, a tengerentúl, Algéria, a gazdaság, Európa, a világ és az államfı 
kerültek sorra. A második kötetben két-két fejezet a politikáról, a gazdaságról és a társadalomról, 
a külpolitikáról, míg az utolsó filozófiai kérdésekrıl szólt volna. „Valójában Charles de Gaulle 
1970. november 9-én bekövetkezett halála miatt csak A megújulást fejezte be teljesen, amelyet 
halála elıtt egy hónappal meg is jelentettek. Az erıfeszítés kötetébıl csak az elsı két fejezet készült 
el, amelyek 1971 márciusában láttak napvilágot” (p. 5.). 

A ujjászületés címő kötet tulajdonképpen négy évet (1958-1962) foglal magába, amelynek 
köszönhetıen a történelem ezen periódusáról részletekbe menı leírást kaphatunk, nyilvánvalóan 
de Gaulle és Franciaország szemszögébıl. Az olvasót az emlékirat elkalauzolja Franciaországba, 
egy olyan korba, amikor a francia nép de Gaulle tábornokért kiált.  

Az elsı kötet hét fejezetet tartalmaz, s a francia belügyekrıl szóló elsı és az utolsó fejezet 
szinte keretként fogja közre a nemzetközi színtérre vonuló közbensı négy egységet (mely 
kiegészül a gazdaság címő egységgel). Az intézmények címő kezdı fejezetben kívülrıl egy gyıztes 
és újra független Franciaországot láthatunk, ahonnan de Gaulle fokozatosan visszahúzódik, s 
átadja a helyét a politikai pártoknak. Ez a rendszer az eltelt tizenkét év alatt azonban sokszor 
bizonyította tehetetlenségét, amely idı alatt összesen „tizenhét miniszterelnök és huszonnégy 
kormány követte egymást”(p. 10.). A gazdaságot a pénzügyi és bankcsıd, valamint a teljes 
összeomlás veszélye fenyegette, szociális téren felgyülemlett problémák sorát találhatjuk, míg a 
külpolitikában a rendszer „mások érdekeinek kielégítését” szolgálta, s egyúttal alárendelte 
Franciaországot az angolszász hegemóniának. Az állam határozatlansága egyre inkább megjelent a 
tengerentúli területekkel való kapcsolatban is. Az egymással szemben álló irányzatok nem tudták 
meghozni azon döntéseket, amelyeket a függetlenségi mozgalom és a dekolonizáció követelt, így a 
francia tömegben egyre erısödött a problémákat megoldani nem tudó rezsimmel szembeni 
nyugtalanság és elégedetlenség. A helyzet rendezését de Gaulle visszatérésében látták, s „senki 
sem kételkedett abban, hogy a nemzeti megosztottság elkerüléséhez nincs más kivezetı út” (p. 
20.). Óráról órára erısödik ebben az egyetértés és a lelkesedés. Valójában egyetlen kérdés maradt: 
milyen formában történik a politikai apparátus hatalomról való lemondása. Az események 
felgyorsulása, a háborús feszültség folyamatos növekedése, a hadsereg bizalmatlansága mind-
mind a gyors cselekvést tette szükségessé. Ezen körülmények között lép újra színre 1959 
januárjában de Gaulle tábornok, mint Franciaország új államfıje.  

                                                 
12 MSc hallgató, Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Mediterrán Kutatócsoport. 
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A hatalmon lévı rendszer kritikáját követıen a hangsúly a tengerentúlra helyezıdik át, s 

figyelemmel kísérhetjük a fekete-afrikai gyarmatok és Madagaszkár önállósodási útját. Ezen 
„tengerentúli Franciaország népei” – Guinea kivételével – elhatározták, hogy független 
országokként továbbra is ragaszkodnak Franciaországhoz. Nem volt azonban ilyen egyszerő a 
franciák számára oly nagy jelentıséggel bíró Algéria helyzetét rendezni, ahol kilátástalan „vihar 
tombolt”. Mindenki az új államfıtıl várt segítséget: a francia telepesek, a muzulmánok és a 
hadsereg is de Gaulle visszatérésében bízott. Ezért nem véletlen, hogy ezen afrikai ország 
kérdését külön fejezetben ismerhetjük meg. 

Az emlékiratokban „de Gaulle a saját maga módján írja át a történelmet. Ez különösen 
igaz azon fejtegetések esetében, amelyeket az algériai kérdésnek szentel egyrészt a tengerentúlról 
szóló, másrészt pedig a teljes egészében Algériáról szóló fejezetben” (p. 5.) – írja Maurice Vaisse. 
Természetesen megpróbálja igazolni azokat a lépéseket, amelyeket Algéria kapcsán eszközölt, 
miközben beismeri, hogy úgy fogott hozzá a dologhoz, hogy „semmiféle elıre felállított kész 
terve sem volt”, de ragaszkodott azon meggyızıdéséhez, hogy „meg kell adni az algériaiaknak az 
önrendelkezési jogot”. „Ennek megfelelıen az eviani egyezményeket nem engedmények 
végpontjaként, hanem Franciaország érdekeinek megfelelı lépésként ábrázolja” (p. 5.), mindezzel 
megszabadítva az országot a hajdan dicsıséges, azonban mára túl sokba kerülı gyarmati uralom 
terheitıl.  

A közbensı fejezek közül talán az egyetlen kivétel, amely a nemzetközi színtérrıl újra 
visszahozza az olvasót Franciaország határain belülre, A gazdaság címő rész. A politikai 
hatékonyság szorosan összekapcsolódik a társadalom és a gazdaság erejével, így annak 
problémáinak mindig nagy fontosságot tulajdonított de Gaulle. Az ország „a teljes összeomlás 
szélén áll”, s a katasztrófát megakadályozva széleskörő reformokba kezd, amely több területen 
megszorításokkal jár. A gazdaság stabilizációja érdekében létrehoz egy kilenc szakemberbıl álló 
bizottságot, amelynek feladata egy mindent átfogó terv megalkotása az ország talpra állítása 
érdekében. Így született meg az a Rueff-terv, amely hatalmas visszhangot keltett mind belföldön, 
mind külföldön. Gyakorlatilag három egymástól elválaszthatatlan elemet foglal magába, amely 
alapjaiban változtatja meg a francia pénzügyi politikát és gazdasági tevékenységet. Egyrészt célja 
az inflációs hatás megállítása, ugyanis az infláció nem más, mint egyfajta kábítószer, amely hol 
nyugtalanságot, hol pedig eufóriát okoz. Ezek váltakozása azonban a biztos halálba sodorja a 
társadalmat, amelyet minden erıvel meg kell akadályozni, hiszen a „gyógyulás” lehetséges. Az 
intézkedések második csoportja a francia frank stabilitását kívánja elérni, és azt, hogy a francia 
termékek újra versenyképessé váljanak a nemzetközi piacon. A tervezet által megfogalmazott 
döntések harmadik csoportja a kereskedelmi kapcsolatok felszabadítását célozza, amely a több 
mint egy évszázada gyakorolt protekcionista gazdaságpolitika teljes feladását jelenti.  

A tervet ért számos kritika ellenére de Gaulle mindinkább ragaszkodik annak 
elképzeléseihez. Többször hangsúlyozza, hogy „ezek nélkül az erıfeszítések és áldozatok nélkül 
Franciaország lemaradna a többi országtól, folytonosan a középszerőség és kétségbeesettség 
között ingadozna. Azonban, ha most sikerrel járunk, a csúcsok felé vezetı úton jelentıs szakaszt 
hagyunk majd magunk után” (p. 115.). A terv életbe léptetése után hat hónappal tagadhatatlan 
fejlıdés vette kezdetét, s egy teljesen új Franciaország haladt tovább a történelem rögös útján.
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A dinamikus fejlıdésnek köszönhetıen újra egy erıs és hatalmas ország jelenik meg az olvasó 
szeme elıtt. 

A következı két fejezet, az Európáról és a világról szóló részek a legélénkebbek, újra 
megtöltıdnek tartalommal, s az olvasó szinte szárnyal a sorok között. Maurice Vaisse szavaival 
élve „talán azért, mert de Gaulle itt ismét meggyızıdéssel folytatja a függetlenségrıl szóló vitát. 
Személyiségeket és eseményeket visz színpadra. Bemutatja Maurice Couve de Murville 
„adottságait”, Konrad Adenauer „hozzáértését”, Hruscsov igyekezetét, hogy „jó benyomást 
keltsen”. A szovjet vezetıvel folytatott tárgyalásainak elbeszélése jó példája annak, ahogy saját 
magát a középpontba állítja: a berlini válsággal kapcsolatban folytatott vitájuk révén „fagyosan 
közölve”, de Gaulle megérteti Hruscsovval, hogy fenyegetései nem hatják meg” (pp. 5-6.). 

De Gaulle többször hangsúlyozza a második világégés után létrejött bipoláris rendszerben 
azon célját, hogy Franciaország „önmaga, önmagáért és a maga módján védekezzen”, „hogy 
esélyt adjon magának a túlélésre, bárkitıl és bárhonnan jöjjön is az ıt fenyegetı veszély” (pp. 
158-165.). Ehhez kapcsolódóan zászlajára tőzi az európai nemzetek közeledésének segítését, a két 
tömb között húzódó feszültség enyhítését, amely elıbb-utóbb elvezet a vasfüggöny 
felszámolásához és a fegyverkezési hajsza értelmetlenségéhez. Mindez megteremtené Európában 
az oly régóta áhított béke lehetıségét.  

Ezen fejezetekben jelenik meg az Európai Közösség létrejöttének kezdetei, a gazdasági 
egység megvalósulása és a politikai közösség kudarca is egyben. A felelısséget másra hárítva, 
Anglia tevékenységét és politikáját több ízben is ostorozza, míg Franciaország érdemeit az egekig 
magasztalja: „Jelenleg a világ minden részérıl a figyelem és a nyugtalanság árad felénk. 
Ugyanakkor a kontinensen tılünk erednek azok a kezdeményezések és lépések, amelyek 
elvihetnek az egyesülésig: a francia-német szolidaritás, egy európaiakból álló Hatok csoportjának a 
terve, a Szovjet-Oroszországgal való együttmőködés kezdete” (pp. 199-200.). 

Az emlékirat befejezı fejezete tulajdonképpen az V. köztársaság intézményi, hatalmi 
struktúrájáról, mőködési rendjérıl és demokratikus kereteirıl szól. Bepillantást nyerhetünk a 
szerteágazó államfıi feladatok, szerepek és kötelezettségek sorába, s az olvasó szeme elıtt szinte 
megjelenik az Élysée palotája, amelynek falai között a történelem több sorsfordító döntése 
született. A hangnemet egyre személyesebbé váltva, de Gaulle beengedi a nagyközönséget 
magánéletébe, s egyszerre feltőnik elıttünk felesége, gyermekei, unokái. 

S meddig jutott Franciaország de Gaulle segítségével a számára kijelölt úton? Ezt 
legjobban a befejezı sorok fejezik ki: „Azon az emelkedın, amelyen Franciaország elindult 
felfelé, a küldetésem célja mindig az lesz, hogy egyre magasabbra juttassam, miközben minden, a 
lejtı alján maradt hang állandó jelleggel vissza akarja húzni. Mivel az ország rám hallgatott, már 
sikerült kikerülnie a pangás állapotából és át is lépte a megújulás küszöbét” (p. 223.).
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A reménység emlékiratainak elsı kötetét nem csupán azoknak érdemes kezükbe venni, 

akik Franciaország iránt érdeklıdnek, hanem mindazoknak is, akik a XX. század második felének 
világpolitikáját szeretnék megismerni. Ugyanis de Gaulle a könyvében felvonultat több 
kontinenst, országot, szervezetet és számos történelmet alakító személyiséget is. Maurice Vaisse 
szavait idézve „meg fogjuk látni, hogy A reménység emlékiratai stílusa, értékítéletei, elemzései, 
szereplıi miatt lebilincselı olvasmány, s nem kell benne mást látni, mint a tábornok által is 
alakított történelem gaulle-ista felfogását” (p. 6.). 


