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Bevezetés 

 

Az, hogy lehetséges-e gaulle-izmus De Gaulle nélkül, még a magukat gaulle-

istáknak valók számára sem volt mindig egyértelmű, sőt, komoly vitatéma volt. A 

probléma szinte minden elnökválasztás és jobboldali elnökjelölt kapcsán felmerült: 

létezik-e még a gaulle-izmus? Tárgyunk szempontjából azonban inkább az számít, 

hogy ma is vannak olyan politikusok, akik gaulle-istának vallják magukat, és ma is 

vannak olyan választók, akik ehhez a mozgalomhoz kötik személyes értékrendjü-

ket. A De Gaulle-féle karizma tehát valamilyen formában ma is él. 

Frank L. Wilson már egy 1973-as, Gaulle-izmus De Gaulle nélkül című tanulmá-

nyában azt vizsgálta, hogy úgymond hogyan válik mindennapivá a gaulle-ista 

karizma. Wilson kiindulópontja természetesen Max Weber karizma-elmélete volt, 

és tanulmányában azt a kérdést tette fel – külön aláhúzzuk, a Pompidou-korszak-

ban –, hogy a gaulle-ista mozgalom továbbélését milyen tényezők biztosították a 

De Gaulle-Pompidou-átmenet előtt, alatt és után. 

Az alábbi írásban sok szempontból a Wilson által kitaposott úton indulunk el, és 

gyakran hivatkozunk majd rá is. Ugyanakkor azzal a kiegészítéssel tesszük, hogy 

Wilson nem ragaszkodott következetesen a weberi elmélet végigkövetéséhez, az 

csak egy kiindulópont volt számára annak a vizsgálatához, hogy technikailag mi-

ként maradhat(ott) fenn a gaulle-ista mozgalom az alapító távozása után. Mi azon-

ban végig közelebb tartjuk majd magunkhoz a weberi elméletet, már csak azért is, 

mert az 1973 óta eltelt időszak egy hosszabb távú, perspektivikusabb megfigyelést 

is lehetővé tesz. 2012-ben már tudjuk, hogy a gaulle-ista mozgalom, ha változott is 

az elmúlt évtizedekben, ténylegesen megmaradt, ha másként nem, hivatkozási 

alapként. Azt is tudjuk, hogy a De Gaulle-féle karizma valamilyen formában in-

tézményesedni is képes volt a köztársasági elnök tisztségén keresztül. 
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A jelen dolgozat két logikai részből áll. Először Max Weber karizma-elméletét 

tekintjük át, majd később De Gaulle politikai pályájára és a gaulle-izmus történe-

tére vetítjük azt.
1
 

 

A legitimitás érvényessége és  

a karizmatikus uralom jellemzői 

 

Uralomról Weber szerint akkor beszélhetünk, ha az emberek egy csoportja enge-

delmeskedik, és ha ehhez egyfajta akarati mozzanat is kötődik az engedelmeskedők 

részéről. Az uralomnak Weber három fajtáját különbözteti meg: beszél racionális, 

tradicionális és karizmatikus legitim uralomról. Az ideáltipikus karizmatikus ura-

lom „[alapulhat] nem mindennapi odaadáson egy szent, hősies vagy példamutató 

személy, illetve az általa kinyilatkoztatott vagy megteremtett rend iránt”. Weber 

ugyanakkor aláhúzza, hogy az ideáltipikus uralmi formák általában nem jelennek 

meg tiszta formában, s ezt a kérdéskört a karizma mindennapivá válása kapcsán is 

lehetséges vizsgálni. 

A karizmával rendelkező személy rendkívüli képességekkel rendelkezik, vezető-

nek tekintik, és az uralomnak alávetettek elismerik. Az elismerés a karizma beiga-

zolódásához kötődik. A beigazolódott karizma elismerése kötelesség, és „nem a 

legitimitás alapja”. A beigazolódás elmaradása a karizmatikus tekintély megingását 

vonja maga után, mondja Weber.  

A rendkívüliség nemcsak a karizma hordozójára vonatkozik, hanem gyakran a 

körülményekre is (gazdasági vagy politikai körülmények, belső lelki helyzet). A 

különleges helyzetek, például egy háború, működésbe hozzák a karizmát. 

Mivel a karizmatikus uralom nem mindennapi uralmi forma, gyakran szabályel-

lenes („írva vagyon, de én mégis mondom néktek”): „a karizma viszont legfőbb 

megjelenési formáiban egyáltalában szétzúzza a szabályt és a tradíciót, és a szent-

ség minden fogalmát teljesen kiforgatja. Nem azt tiszteli, ami ősidőktől megszokott, 

és ennélfogva megszentelt, hanem ráveszi az embereket, hogy vessék alá magukat 

annak, ami még soha nem volt, ami teljesen egyedülálló és ezért isteni. Ebben a 

tisztán empirikus és értékmentes értelemben a karizma csakugyan sajátos „alkotó” 

erőt és forradalmi hatalmat jelent a történelemben”.  

                                                 
1 A weberi elmélet egyes elemeire oldalszámszerűen a dolgozatban nem hivatkozunk. Az 

összefoglalást az alábbiak alapján készítettük: WEBER 1987, 221-225. o., 248-260. o., 271-275. 

o.; illetve WEBER 1996, 47-60. o., 205-250. o. 
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A karizma továbbá gyakran idegen a „rendes” gazdasági működéstől, esetenként 

zsákmányszerzésre, önmaga adományokból való fenntartására viszont törekedhet, 

ugyanakkor nem magánjellegű vagyonosodás céljából. 

 

A karizma mindennapivá válása és eldologiasodása 

 

Nem mindennapi uralmi formáról lévén szó, a rendkívüli körülmények elmúltával 

a karizmatikus uralom jellege is változik, jellemzői keverednek a racionális és tra-

dicionális uralmi formák egyes elemeivel, s az ideáltípusok szétválasztása lehetet-

lenné válik. A karizmatikus uralom egyes jellemzői ugyanakkor megmaradhatnak. 

Mivel a karizma, mint kegyelmi ajándék elsősorban személyhez kötött, az utód-

lás kérdése az egyik legfontosabb probléma, amely a karizma mindennapivá válása 

kapcsán felmerül. A sikeres utódlás az alábbi módszerekkel történhet: újabb alkal-

mas személy keresése, kinyilatkoztatás, korábbi karizmatikus vezér általi kijelölés, 

igazgatási csoport általi kijelölés, öröklődés, karizma dologi hordozóhoz kapcso-

lása (pl. hivatalhoz). A mindennapivá válás során az igazgatási csoport is szabá-

lyozza a csoportba történő bekerülést, ehhez kapcsolódóan normákat határoznak 

meg. Megszűnik a gazdaságtól való idegenkedés is a mindennapivá válás során. 

Weber továbbá beszél a karizma uralomellenes átértelmezéséről is. Bizonyos 

esetekben előfordulhat ugyanis olyan helyzet, ahol az alávetettek általi elismerés 

nem a karizmatikus legitimitás következménye, hanem kiindulópontja. Kiemelt 

átmeneti típusként kezeli Weber itt a népszavazáson alapuló uralmat, s példaként a 

két Napóleont és a bonapartizmust említi. Ennek a példaválasztásnak a jelentősé-

gére később még visszatérünk.  

A karizma mindennapivá válásának eleme az is, ahogy az uralomnak alávetettek 

alattvalókká, állampolgárokká válnak, és ahogy a karizmatikus személy üzenete 

tradícióvá válik (pl. dogma). A mindennapivá válás egyik esete az is, amikor a 

karizma eldologiasul, átruházhatóvá (örökölhetővé), megszerezhetővé válik, vagy 

éppen egy hivatalhoz kezd kötődni és nem elsősorban a személyhez. Itt jegyezzük 

meg, hogy noha Max Weber a karizma mindennapivá válásáról beszél, helyes 

lenne talán időnként a karizma mindennapivá változtatásáról beszélni, vagyis arról, 

hogy a folyamat nem egy esetben nagyon is tudatos tervezés eredménye a karizmát 

birtokló személy és a kísérete részéről. 
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A rendkívüliség szerepe a gaulle-izmusban 

 

Mint fentebb említettük, Weber szerint a különleges körülmények tulajdonképpen 

különleges embereket kívánnak meg, és általában ekkor jelennek meg a karizmatikus 

vezetők. Mi lehetne igazabb a gaulle-izmus kapcsán? De Gaulle valójában mindig 

akkor volt igazán sikeres, amikor Franciaországban rendkívüli körülmények álltak 

elő: 1940-ben, amikor Németország legyőzte és megszállta a villámgyorsan 

kapituláló Franciaországot, illetve 1958-ban, amikor az algériai válság megoldásának 

szükségessége elősegítette a Szabad Franciaország vezérének visszatérését. 

A gaulle-izmus „középső”, körülbelül 1946 és 1958 közötti időszakáról vi-

szonylag kevesebbet beszél az irodalom és a politikai közbeszéd, pedig De Gaulle 

ebben az időszakban hozta létre az első gaulle-ista mozgalmat, az RPF-et 

(Rassemblement du Peuple Français), mely egyébként esetenként Franciaország 

egyik legerősebb politikai ereje volt.
2
  

Az 1946 és 1958 közötti időszak „normál”, mindennapi időszak volt Franciaor-

szág történetében, így nem volt fogadóképes De Gaulle „különleges küldetésére”. 

A IV. köztársaság parlamentáris rendszerben De Gaulle valójában maga is „csak 

egy pártvezér” volt a többi között és nem igazán találta a helyét. Idengenkedett a 

parlamentáris, pártokra és nem személyekre alapozó alkotmányától, s amikor csak 

lehetett, például az 1946-os elhíresült bayeux-i beszédében felszólalt ellene
3
 – ké-

sőbb az algériai válság ex post igazolta De Gaulle álláspontját a politikai rendszer-

rel kapcsolatban, amennyiben a IV. köztársaság tulajdonképpen alkalmatlannak 

bizonyult a válság kezelésére. Weber is említi, hogy a karizmatikus üzenet nem 

feltétlenül többségi üzenet, s a gaulle-izmus történetének középső szakaszára ez 

mindenképpen igaz (mint ahogy kezdetben, 1940-ben is csak egy maroknyi lon-

doni ellenállóról beszélhetünk, semmiképpen sem tömegekről).  

Az irodalom sokszor, sok helyütt elemzi az V. köztársaság intézményeit, gyakran 

vetik össze a korábbi gaulle-ista elképzelésekkel, a bayeux-i beszéddel. A karizma-

elmélet szempontjából azonban az 1958-as válság és rendszerváltás háttere, legali-

táshoz való sajátos viszonya sokkal izgalmasabb. A helyzet az 1940-es ellenállás 

kapcsán is így áll egyébként. A legalitáshoz és a legitimitáshoz való gaulle-ista 

viszony tehát legalábbis sajátságos, ami megérdemli, hogy külön foglalkozzunk 

vele. „Írva vagyon, én mégis mondom néktek”? 

 

                                                 
2Ld.: GAZDAG 1996, 45-46. o. 
3 DE GAULLE 1999a. 



Charles de Gaulle és a karizma mindennapivá válása 27 

A gaulle-izmus viszonya a legalitáshoz  

és a legitimitáshoz 

 

Amikor Franciaország kormánya 1940 nyarán kapitulált a német hadsereg előtt, és 

aláírta a fegyverszünetet, anélkül, hogy igazán megfontolta volna azt, hogy a háborút a 

gyarmatokra menekülve folytassa, vagy hogy unióra lépjen Nagy-Britanniával, De 

Gaulle a nyílt ellenállást választotta, ami formálisan semmiképpen nem volt legális. 

Londonba ment, ahol híres június 18-i rádióbeszédében
4
 minden francia tisztet és 

katonát, mérnököt, hadiipari munkást arra hívott fel, hogy lépjen vele kapcsolatba. 

Az ellenállásra való felszólítással De Gaulle végleg leválasztotta magát a formális 

legális legitimitásról, és karizmatikus, rendkívüli, személyhez kötött legitimitásra 

tartott igényt, és alig titkoltan úgy vélte, hogy ezekben a nehéz időkben ő képviseli 

mindazt, amit az örök Franciaország jelent. 

A formális legalitás elutasítását ebben a rendkívüli helyzetben mi sem bizonyítja 

jobban, mint az, hogy De Gaulle Vichy rendszerét nem ismerte el törvényesnek, 

noha a rezsim elvben igényt tarthatott a legális legitimációra, hiszen formailag 

elfogadható módon jött létre: a III. köztársaság tulajdonképpen legális öngyilkos-

ságot követett el azzal, hogy képviselői teljhatalmat biztosítottak Pétain marsall-

nak.
5
 Fontos megjegyezni, hogy ebben az időszakban még karizma és karizma áll 

szemben egymással: Pétain marsall, aki az I. világháború egyik nagy győzője (ka-

rizmája tehát egyszer már beigazolódott), és az alig ismert De Gaulle, aki úgy véli, 

hogy ő testesíti meg azt, amit Franciaország jelent. A háború végére azonban 

mindez megváltozik, hiszen akkor De Gaulle karizmája igazolódik be, a Pétain-

nimbusz pedig porba hullik. 

Ritkán szoktak erről beszélni, de De Gaulle ugyancsak a legalitás határán tán-

colva tér vissza a hatalomba 1958-ban is, amikor ismét a fennálló renddel szemben 

lép fel, igaz, az 1940-es esettől eltérően egyúttal figyelve arra, hogy a legalitás 

formai kellékei legalább részben megfigyelhetők legyenek. Szempontunkból nem 

is elsősorban az elsöprő többséget hozó 1958-as alkotmányos népszavazás az érde-

kes, hanem az a politikai manőver-sorozat, amellyel a Tábornok ismét megszerzi a 

miniszterelnöki pozíciót. 

Az úgynevezett „Feltámadás-hadműveletről” van szó, arról a potenciális állam-

csíny-kezdeményezésről, mely a hadsereg egyes tisztjeitől származik, s mely elha-

tározza, hogy ha De Gaulle nem tud törvényesen visszatérni, vagy 1958. május 

                                                 
4 DE GAULLE 1940. 
5 BOROS 2011. 
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végéig nem tud visszatérni, akkor akár erővel is elérik miniszterelnökké emelését. 

De Gaulle tudott erről a kezdeményezésről, s noha nem bátorította és nem is hatá-

rolódott el tőle nyilvánosan, de rá alapozva politikai zsarolásoktól, sous entendu-

ktől és pszichológiai hadviseléstől sem mentes politikai manővereket kezdett, il-

letve folytatott a visszatérése érdekében.
6
 Nem véletlen, hogy sokan voltak, akik 

1958-as visszatérését és az új alkotmányt egy az egyben államcsínynek tekintették, 

köztük volt egyébként a későbbi köztársasági elnök, François Mitterrand is. 

De Gaulle az írott törvényeket a későbbiekben is úgymond kreatívan kezelte 

(„írva vagyon, én mégis mondom néktek”), noha vitathatatlanul demokrata volt, 

hatalmát a mindennapi politikában egyértelműen a néptől eredeztette, és ez külön-

bözteti meg többek között az olyan előd-nacionalista irányzatoktól, mint például 

maurrass-izmus.
7
 A törvényes és a legitim hatalom szembeállítása De Gaulle-nál 

sosem teljesen végigvitt gondolat, ha ugyanis a nép az általunk itt használt weberi 

szóhasználattal élve nem ismeri el többé a legitim karizmát, akkor Charles De 

Gaulle általában a háttérbe vonul.
8
  

A legalitást kreatívan kezelő esetek közül az 1962-es népszavazás kiírása az 

egyik legizgalmasabb eset, amelyet a mai napi vitatnak alkotmányjogász körökben. 

De Gaulle tudta, hogy az V. köztársaság alkotmányának van egy parlamentáris, 

René Rémond szóhasználatában: orléanista értelmezése is
9
 – erre az ún. együttlaká-

sok időszaka gyakorlati bizonyítékot is szolgáltatott.
10

 

De Gaulle tudta, hogy az elnöki-félelnöki értelmezés akkor maradhat domináns, 

ha utódai hasonló tekintéllyel rendelkeznek, mint ő,
11

 illetve ez esetben legitmálz-

ható, hogy az elnök együttlakás esetén is hivatalban marad.
12

 De Gaulle ezért 

javaslatot tett arra, hogy a köztársasági elnököt 1965-től kezdődően közvetlenül 

válasszák. E változtatás bevezetése céljából a népszavazás intézményéhez fordult, 

nyilvánvalóan azért, hogy a döntésnek nagyobb és közvetlenebb legitimitást 

szerezhessen és biztosan érvényesíthesse akaratát. Ám az alkotmány 11. cikkelye 

szerint a közhatalom szervezetére vonatkozó javaslatokat lehetséges ily módon 

jóváhagyatni, márpedig az alkotmányjogász szakma, köztük az Alkotmánytanács 

és az Államtanács, úgy gondolta, hogy a referendum kiírása alkotmányellenes.
13

 

                                                 
6 SHEENAN 1997, 97-99. o. 
7 RÉMOND 1982, 316. o. 
8 PETITFILS 1981, 51. o. 
9 Ld.: RÉMOND 1982, 319. o. 
10 POULARD 1990.; JOHANCSIK 2003. 
11 DREYFUS 1982, 153. o. 
12 JOHANCSIK 2003, 85. o. 
13 LACOUTURE 1969, 162. o. 
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Az alkotmányellenesség arra volt alapozható, hogy a köztársasági elnök megvá-

lasztásának a módja nem a közhatalom szervezetére vonatkozó kérdés, noha ellen-

érvként erre is felhozható, hogy az 1875. február 25-i, a közhatalom szervezéséről 

szóló törvényben szerepel az, hogy milyen módon választják meg az elnököt.
14

 

Mára azonban ez a vita csak az alkotmányjogászokat érdekli, mivel a referendum 

eredményét elfogadták és alkotmányos szabállyá emelték. René Rémond szerint 

ahhoz, hogy ezt a módosítást végül az egész politikai elit elfogadja, az is hozzájá-

rult, hogy Mitterrand jelöltette magát 1965-ben, amivel implicite elfogadta az új 

játékszabályokat.
15

 

Hogy a legalitáshoz és a legitimitáshoz való „rugalmas hozzáállást” még egy 

példával illusztráljuk, érdemes megjegyeznünk, hogy az sem szerepel sehol az V. 

köztársaság alkotmányában, hogy a köztársasági elnök a miniszterelnököt bármikor 

visszahívhatja. Az szerepel az alkotmányban, hogy az elnök nevezi ki a kormány-

főt, de a visszahívás tekintetében elsősorban a Parlamentnek van szerepe (a bizalmi 

kérdésen felvetésén keresztül). De Gaulle azonban már első kormánya kinevezése-

kor bevezette, hogy a kormánytagokkal biankó aláíratta a lemondásukat is, ezzel 

biztosítva folyamatos befolyását a kormány felett.
16

 

Ezek a karizmatikus, személyes gyakorlatok később szinte szabállyá emelődtek, 

és ma már senki nem vitatja a köztársasági elnöknek azon jogát, hogy minisztere-

ket és miniszterelnököket nevezzen ki és menesszen kívánsága szerint. De Gaulle 

egy híres, 1964. január 31-én tartott sajtótájékoztatóján többek között arról is be-

szélt, hogy az alkotmány intézmények, szellem és gyakorlat.
17

 Ebben messzeme-

nően igaza volt. De Gaulle személyes karizmájának és a sikeres utódlásának kö-

szönhető az, hogy az V. köztársaság új hagyományokat volt képes teremteni, me-

lyek a mai napig élnek, és amelyekhez  politiki szereplők ragaszkodnak. 

 

A gaulle-ista karizma beigazolódása 

 

Charles De Gaulle ambíciója az volt, hogy a nagyság felé húzza Franciaországot, 

és rávegye a franciákat, hogy vegyenek ebben a munkában részt, hozzanak áldo-

zatot a hazáért. A részvétel, az önalávetés, az engedelmesség mint kötelesség azért 

válhatott az V. köztársaság idején elvárhatóvá, mert a De Gaulle-i karizma a II. 

                                                 
14 DREYFUS 1982, 151. o. 
15 RÉMOND 1982, 263. o. 
16 NAGY 2001, 118. o., továbbá ld. ugyanehhez az alábbi „mozgalmi értelmezést”: BARACS 

1981, 47-48. o. 
17 LACOUTURE 1969, 170. o.; DE GAULLE 1999b.  
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világháború alatt messzemenően beigazolódott: Franciaország neki köszönhetően a 

győztesek oldalán került ki abból a háborúból, amelyet saját erejéből napok alatt 

elveszített; Franciaország megerősítette középhatalmi státuszát; vétójogot, és ál-

landó tagságot kapott az újonnan alakuló ENSZ-ben; továbbá döntési jogot, rész-

vételi jogot szerzett abban a stratégiai kérdésben, hogy mi legyen a legyőzött és 

megszállt Németországgal. 

A De Gaulle-i karizma ezért tehát a weberi elmélet értelmében joggal tarthatott 

igényt az elismerésre 1958-ban. Minthogy azonban tudjuk Webertől, hogy a tartó-

san be nem igazolódó karizma, azaz a kegyelmi ajándék elvesztése bukáshoz vezet, 

az sem mellékes, hogy az 1958 és 1969 közötti időszakban miként sikerült fenn-

tartani a legitimitást. Ebben a folyamatban szerepe van a háborús sikernek (vagyis 

a még nagyobb háborús veszteség csökkentésének Algéria esetében), a jólét növe-

kedésének (a trentes glorieuses kiugró gazdasági fejlődésének, az életszínvonal 

növekedésének), de a személyes karizma tudatos mindennapivá alakításának és 

eldologiasításának is. 

 

Utódlás a mozgalom élén... 

 

A sikeres utódlás kapcsán említettük, hogy az történhet egy újabb alkalmas személy 

keresése, kinyilatkoztatás, korábbi karizmatikus vezér általi kijelölés, igazgatási csoport 

általi kijelölés, öröklődés, vagy a karizma dologi hordozóhoz kapcsolása által. 

A gaulle-izmus esetében elsősorban a gaulle-ista mozgalmon belüli utódlás kér-

dése merült fel, mint probléma, ami lehetővé kellett, hogy tegye a gaulle-izmus, mint 

mozgalom, mint politikai erő továbbélését. Másodsorban viszont az eldologiasodás, 

eldologiasítás problematikája is felvethető, amennyiben szükségessé vált, hogy a 

mindenkori köztársasági elnököt ne személyes, hanem inkább „hivatali karizma” 

vegye körül – ez volt az 1962-ben kezdeményezett alkotmánymódosításnak is az 

eredeti értelme. A jelen fejezetben a mozgalom élén történő utódlásról beszélünk, a 

következő fejezetben pedig az eldologiasodás problematikájára térünk ki röviden. 

A mozgalmon belüli utódlás, illetve az arra való felkészülés már De Gaulle idő-

szakában megindult: Georges Pompidou már miniszterelnökként is foglalkozott a 

gaulle-ista párt mozgalmi kérdéseivel.
18

 Az 1965-ös elnökválasztás, amikor De 

Gaulle csak a második fordulóban tudott nyerni, figyelmeztető jel volt a gaulle-

isták számára, hogy mind De Gaulle, mind a mozgalom ereje szükséges a politikai 

sikerhez, még akkor is, ha korábban De Gaulle úgy gondolta, megteheti, hogy a 
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saját pártjától is távolságot tart.
19

 Ez az a perc, amelyben „De Gaulle szakralitásból 

politikussá válik”, és amely Pompidou feladatává teszi az 1967-es választásra való 

keményebb felkészülést.
20

 

Az, hogy Pompidou kihasználta a lehetőséget arra, hogy a gaulle-ista párt veze-

tője legyen, olyan bázist teremtett a későbbiekre nézve, amely lehetővé tette szá-

mára, hogy 1969-ben köztársasági elnökké választhassák
21

 – úgy ráadásul, hogy 

komoly utódlási harc ne törjön ki jelöltségével szemben. Pompidou egyre erősebb 

bevonódása a gaulle-ista politikába találkozott De Gaulle helyeslésével, sőt, kifeje-

zett támogatásával,
22

 amit egyfajta kijelölésnek is tekinthetünk a weberi értelem-

ben, s mire De Gaulle menesztette miniszterelnöki tisztségéből Pompidou-t, már 

magától értetődő utódnak tekintették.
23

 

Pompidou volt az, aki a De Gaulle utáni időkre készülve megszervezte a gaulle-

ista mozgalom helyi szervezeteit, s ez a jól szervezett – és több választáson már a 

hatvanas években ki is próbált – párt volt, mely aztán Pompidou-t támogatta el-

nökjelöltként 1969-ben.
24

 Később ez a jó beágyazottság volt az, ami tovább segí-

tette a mozgalmat abban, hogy a francia politikai élet meghatározó szereplője ma-

radhasson.
25

 

Ugyanakkor Pompidou elnökként is magánál tartotta a jogot, hogy az elnöki 

többség és a saját pártjának tényleges vezetője legyen, noha nyilvánosan mindig 

igyekezett  távolságot tartani a pártoktól.
26

 Ehhez egyébként azt a módszert válasz-

totta, hogy a maga embereire bízta a gaulle-ista párt, az UNR szervezését, vagy 

éppen olyan embert neveztetett ki főtitkárnak, akit a miniszterelnök, Chaban-

Delmas közismerten nem szeretett.
27

 Miként Frank L. Wilson magyarázza, a 

pártoktól való elnöki távolságtartás demonstrálására alakult ki a parlamenti és az 

elnöki többség mitikus megkülönböztetésének az igénye,
28

 amely mítosz egyébként 

az elnöki hivatalhoz tartozó tradícióvá vált az idők során. 

Pompidou úgyszintén ügyesen kezelte a potenciális ellenfeleket.
29

 Konklúzióként 

– ne felejtsük el, 1973-ban járunk – Wilson arra hívja fel a figyelmet, hogy a Pom-

                                                 
19 WILSON 1973, 492-493. o. 
20 Más szerzőket idézve írja: PETITFILS 1981, 65. o. 
21 WILSON 1973, 494. o. 
22 Ehhez ld.: WILSON 1973, 497. o. 
23 WILSON 1973, 499. o. 
24 WILSON 1973, 498-499. o. 
25 PETITFILS 1981, 122. o. 
26 WILSON 1973, 500. o. 
27 DREYFUS 1982, 295. o.; WILSON 1973, 500-501. o. 
28 WILSON 1973, 501. o. 
29 WILSON 1973, 502-503. o. 
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pidou-féle utódlási módszer nem feltétlenül működik a jövőben, hiszen az elnök-

nek szüksége van párttámogatásra, és ezért nem mondhat le a kontrollról a minisz-

terelnök javára.
30

 

Erre a következő fejezetben visszatérünk, de megelőlegezzük, hogy a miniszter-

elnöki tisztség az elmúlt harminc évben fontosnak bizonyult az elnöki utódlás 

szempontjából, de nem annyira, amennyire a De Gaulle-Pompidou–átmenet alap-

ján erre 1973-ban gondolni engedett. Az történt, hogy az elnökök a pártvezetést 

fenntartották maguknak a miniszterelnökök kárára, és a mindenkori legerősebb 

pártvezérnek is gyakran komoly esélye volt arra, hogy természetes jelöltnek tekint-

sék az elnökségre (Valéry Giscard d'Estaing, Mitterrand, Jacques Chirac mind-

mind pártvezérként kerültek az elnöki székbe, s amikor a Chirac-éra végén válasz-

tania kellett, Nicolas Sarkozy is a kormánypárt elnökségét választotta a miniszter-

ség helyett
31

). 

De Gaulle, a karizmatikus vezér távozása után tehát már új időszak kezdődik: a 

mozgalom vezetője pártvezér lesz. Továbbá a gaulle-izmus megállapodik a jobbol-

dalon, és a gyakorlatban már nem nyúlik át a jobb-bal törésvonalon, amit az 1974-

es második fordulós preferenciavizsgálatok a szavazók oldaláról is visszaigazol-

nak.
32

 A hetvenes évek végére ez a folyamat kiteljesedik, a „népi” szavazóréteg 

(électorat populaire) otthagyja a gaulle-istákat, az akkor már RPR-nek nevezett 

gaulle-ista párt és a liberális UDF szavazóbázisa pedig gyakorlatilag homogén.
33

 

 

… és eldologiasodás 

 

A Pompidou-val kezdődő a folyamatot később megerősítette Giscard d'Estaing, 

Mitterrand, Chirac és Sarkozy pályája is: a pártok felett lebegő és a pártoktól min-

denestől távolságot tartó elnökből pártvezér, többségi vezér lett, akinek a tekinté-

lyét már nem csak a személye adja, hanem elnöki hivatala is. 

Amikor De Gaulle azt mondta, hogy „mindenki gaulle-ista volt, gaulle-ista, vagy 

gaulle-ista lesz”, akkor az elnökök esetében ez biztosan igaz, hiszen az intézmény-

rendszert mindegyikük elfogadta.
34

 Hozzá kell ehhez tennünk, hogy a polgárok is 

elfogadták az intézményrendszert, így ma már a legtöbb franciáról is elmondható 
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31 Ld. pl.: NAY 2007, 275-306. o. 
32 RÉMOND 1982, 334-335. o. 
33 PETITFILS 1981, 122. o. 
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ebben az értelemben, hogy gaulle-ista (noha a gaulle-izmus nem azonos az intéz-

ményrendszerrel).  

Persze a szűken vett gaulle-ista mozgalom karaktere változott az idők folyamán, 

és nem fedi le a teljes gaulle-ista örökséget, miközben De Gaulle elvei a társada-

lomban egyre jobban szétterjedtek.
35

 Itt már tehát nemcsak a gaulle-ista mozgalom-

ról van szó, hanem arról, hogy hogyan gondolkodnak az intézményrendszerről az 

emberek, és szűkebb értelemben arról, hogy ki lehet elnök. Az világos, hogy a 

párttámogatás továbbra is elengedhetetlen, már csak a szervezeti háttér miatt is. 

Említettük, hogy a miniszterelnökök jelentősége strukturális okokból is limitált 

maradt. Ez a strukturális ok a miniszterelnöknek a „mindennapiasult” kormányzás-

ban betöltött szerepe. Ahogy Max Weber a Kelet uralkodói kapcsán beszél a nagy-

vezír szerepéről, pontosan olyan szerepet tölt be a francia rendszerben a miniszter-

elnök: a sikertelenségek és népszerűtlenségek általában őt sújtják az elnökkel 

szemben, aki az eredeti modell szerint a napi belpolitikai ügyekkel kevesebbet 

foglalkozik (Weber szerint az alkotmányos monarchiában is hasonló a helyzet). 

Ezért soha nem fordult elő az V. köztársaság történetében, hogy hivatalban lévő 

miniszterelnök a Matignon-palotából közvetlenül az Élysée-palotába költözhessen, 

még Pompidou-val sem, akit De Gaulle még idejekorán menesztett. Talán Nicolas 

Sarkozy volt az első olyan elnök, aki nem élt a nagyvezír potenciális védő erejével, 

mivel a napi kormányzást is maximálisan a kontrollja alatt tartotta. A rendszer 

hagyományoknak megfelelő működtetése esetén azonban az elnöki tekintélyt az 

intézményrendszer mindenképpen védi, kódolva van benne egyfajta hivatali tekintély. 

Természetesen a mindenkori elnök személyes rátermettsége nem elhanyagolható 

kérdés, és az előválasztó polgárok vagy az előválasztó pártelitek figyelmébe aján-

lott jelöltek az „alkalmasok” köréből kerülnek ki, akiket a politikai szakzsargon a 

„présidentiables” jelzővel illet, ami annyit tesz, hogy „elnökségre alkalmas”. Je-

lenleg a francia politikai életben a politikai rátermettség elismerésének legmaga-

sabb foka, ha valaki elnyeri ezt a jelzőt. Arra most nem térünk ki, hogy az elit 

egyébként is szűk körből kerül ki, többségükben bizonyos főiskolák és közigazga-

tási iskolák hallgatói voltak, azaz a közéjük való belépés informális feltételeit az V. 

köztársaság elitje is kialakította, ha nem is olyan rigorózus és kötött módon, mint 

ahogy arról Weber ír az elméletében. 
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Bonapartizmus és gaulle-izmus 

 

Még egy utolsó kitérőt érdemes tenni, ez pedig a Max Weber által többször is pél-

daként emlegetett bonapartizmus kérdése. René Rémond közismert Les droites en 

France című munkája óta szinte elfogadott alaptétel, hogy Franciaországban a 

forradalom óta nem egy, hanem három jobboldali hagyomány van, melyek közül a 

bonapartizmus és utódai az egyik irányzat. Rémond szerint, ha ezek az utóderők 

nem is feleltethetők meg egy az egyben a bonapartizmusnak, van annyi hasonlóság 

közöttük, hogy az összefüggés és egyfajta eszmei folytonosság kimutatható legyen. 

A bonapartizmus jellemzői között említhetjük meg azt, hogy igyekszik meghaladni 

a jobb-bal szembenállást, gyanakvó a nemzetet megosztó és „felesleges közvetítő-

nek” tekintett pártokkal szemben, jövőorientált, autoriter és parlamentellenes, s 

története során balról halad egyre jobbra, mígnem ott megállapodik.
36

 A gaulle-

izmus sok szempontból a bonapartizmus hagyományába illeszkedik, a fenti ismer-

tetésből erre nem nehéz következtetni. A hasonlóság különösen erős, ami a parla-

ment-ellenességet, a nemzeti dicsőség keresését, a referendum szisztematikus al-

kalmazását illeti a személyes legitimáció megújítására, további, ami a közvetlen 

demokrácia eszméjét, a rendhez és joghoz való sajátos viszonyt illeti. 

Rémond külön kiemeli, hogy a bonapartisták nem hoztak létre „modern” pártot 

az 1871-1879 közötti időszakban,
37

 ami nyilvánvalóan hozzájárult eltűnésükhöz. 

Ebből a hibából a gaulle-isták tanultak. Ha már itt tartunk, mindkét Napóleon ak-

kor bukott el, amikor a karizmájuk már nem bizonyult érvényesnek (azaz háborús 

vereséget szenvedtek), míg De Gaulle bukását az idézte elő, hogy a karizmáját már 

nem ismerték el. Persze De Gaulle valószínűleg soha  nem hitte azt, hogy tévedett 

volna, vagy hogy a karizmája érvényét vesztette volna. Az, hogy adott pillanatok-

ban éppen nem ismerték el, mint például 1946-ban, vagy később 1969-ben – az 

már egy más kérdés. Akkor a nép azt akarta, hogy a törvényes uralom ne essen 

egybe a legitim renddel, de De Gaulle ezt is elfogadta. 
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