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I. CHURCHILL ÉS AZ EURÓPAI GONDOLAT KAPCSOLATA, 

BEVEZETÉS 

 

 

Winston Churchill olyan korban lépett a történelem színpadára, amikor az 

emberiség léte talán legjelentősebb változásait élte át.  Ahhoz, hogy megérthessük 

milyen mindent elsöprő erejű változások mentek végbe, gondoljuk csak el, hogy a 

Churchill születése előtt kevesebb, mint egy évtizeddel, 1865-ben befejeződött 

amerikai polgárháborút puskával, karddal, lovasrohammal és ágyúval vívták. Alig fél 

évszázaddal később, 1914-ben kezdődött az első világháború, melyben a 

kulcsszerepet a tank, a repülőgép, a géppuska, a mustárgáz, a telefon, a tehergépkocsi 

és a tengeralattjáró játszotta. A világ mintegy ezredévnyi változást élt át röpke 

félévszázad alatt. 

A technika fejlődésénél azonban többről volt itt szó. A változások generálta 

hatások az emberi gondolkodás minőségét is gyökeresen átalakították. 

Örökérvényűnek tartott ideálok váltak súlytalanná, vesztették el hitelességüket. A 

XIX. század elején Ludwig Feuerbach azt tanította, hogy nem Isten teremtette az 

embert, hanem fordítva, mert pszichikailag szüksége volt rá, hogy hihessen benne, 

mint lelki támaszában. Eleinte csak kevesen figyeltek fel a tanaira, de akik igen, azok 

igen messze ható következtetésekre jutottak. Karl Marx materialista 

történelemszemléletében például arra, hogy a vallás az emberiség ópiuma.  

Charles Darwin Feuerbach filozófiájára alapozva dolgozta ki evolúciós 

elméletét, amely nyílt kihívást jelentett az addig hivatalosnak és 

megkérdőjelezhetetlennek tartott keresztény felfogással szemben. Bécsben Sigmund 

Freud szintén Feuerbach hatására úgy gondolkodott, hogy a vallás nagyon gyakran 

mentális betegségekhez vezet, mivel az emberek által bűnösnek tartott dolgok 

jelentős része a vérfertőzés és a kannibalizmus tabujának megsértésében gyökerezik. 

A felsorolt elméletek ugyanakkor legfeljebb csak a jéghegy csúcsát – és az idők 

próbáját többé-kevésbé kiállt filozófiai gondolatokat – jelentik. A korlátlannak tűnő 

technikai fejlődés bűvöletében naponta születtek az emberiség megváltását 

napirendre tűző hangzatos elméletek. 

A világ népei közül Anglia ment át a legnagyobb változáson. Az ipari 

forradalom szülőföldjéből Nagy-Britannia a vasút, a gőzhajózás, a gyáripar és a 

banktőke létrejöttével a világ műhelyévé vált. London lett a világ legnagyobb városa 



 2 

– gyakorlatilag az addig valaha létezett legnagyobb – és a legjelentősebb exportőr, a 

Föld pénzügyi központja. A főváros lélegzetelállító fejlődését az ország lakosai 

lélekszámának drámai növekedése követte. A Churchill születését megelőző 

évszázadban Nagy-Britannia lakossága megháromszorozódott, London polgárainak a 

száma pedig kettőről három millióra nőtt. Igaz, hogy mindezekkel együtt járt az 

egyre növekvő szegénység és halandóság, meg kellett birkózni a gyors területi 

növekedés okozta gondokkal, ennek ellenére azonban nagyszerű idők voltak ezek, 

legalábbis, ha valaki brit alattvalónak született. 

Churchill Viktória „Isten kegyelméből Nagy-Britannia, az Egyesült Királyság 

és Írország a Tengerentúli Brit Domíniumok királynője, a Hit Védelmezője, India 

Császára” uralkodása 37. évében látta meg a napvilágot. A nap valóban sohasem 

nyugodott le a Brit Birodalom fölött. Anglia birtokolta a világ szárazföldi 

területeinek egynegyedét, lakosainak száma több volt, mint a világ összlakosságának 

egynegyede, a Római Birodaloménak háromszorosa. Aki britnek született, a világ 

urának érezhette magát. Minden brit alattvaló feltétel nélkül hitt és bízott a királynő 

és a fontsterling mindenhatóságában. A kor minden kétséget kizáróan aranykor volt, 

melynek – legalábbis a britek meggyőződése szerint – sohasem lesz vége. 

Az ilyen mámorító optimizmus azonban szükségszerűen vak, és a század 

utolsó harmadában születetteknek, így Churchillnek is, szembe kellett nézniük a 

hűségüket és személyes bátorságukat egyaránt próbára tevő nehézségekkel, melyek a 

birodalom előtt tornyosultak. Még a század vége előtt – a búr háború poklában – 

ízelítőt kaphattak a modern hadviselés borzalmaiból, hogy aztán fiatal férfiak egész 

generációja kapjon örök életre szóló leckét az első világháborúban. A régi rend méltó 

ellenfelére talált a modern demokráciában, erkölcsökben, technikában és politikában. 

Az Egyesült Államok egyre nagyobb teret követelt magának a világpolitika 

színpadán, a világ végén található gyarmatok népei függetlenségről, szabadságról és 

önrendelkezésről szövögették csipkerózsika álmukat. Az erőszak és forradalom az új 

évszázad közhellyé vált kifejezései lettek, hogy a szocializmus doktrínái aztán 

teljesen átalakítsák a kormányzás hagyományos, arisztokraták által gyakorolt 

kifinomult művészetét. 

Az új helyzet új vezetési stílust feltételezett. Közvetlenül nem érintett 

országok többé nem szólhattak bele a világ alakításába. A hagyományok és az öncélú 

pompa önmagukban nem voltak képesek többé a népek összetartására, és nem 

serkentették az egyébként bátor férfiakat sem vitézi tettekre. Az új vezetők az olyan 
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férfiak közül kerülhettek ki, akik az első világháború húsdarálójából megmenekülve 

a régi módon értelmezték az erkölcsöket és az önfeláldozást, akik különbséget tudtak 

tenni a relativitás elmélete és a relativista filozófia között, akik tudták, hogy a múlttól 

csak a jövő árán szabadulhatnak, és képesek is voltak ezen az áron a jövő embereivé 

válni, mert az új évszázad első évtizedeiben ilyenekre volt szükség. 

Amikor az ideje elérkezett, Winston Churchillt közöttük találtuk. Tisztában 

volt vele, hogy kora történelmében meghatározó szerepre predesztinálta a sors. Kész 

volt sorsközösséget vállalni kora látnokaival és hatalomban lévő szereplőivel annak 

érdekében, hogy az új rend alakításának aktív részese legyen. Ennek ellenére már a 

kezdet kezdetétől Churchill nem vehető egy kalap alá kora vezető személyiségeivel.   

A helyzet az, hogy az egyre szkeptikusabbá váló világban Churchill meg tudta őrizni 

a hitét, szokatlan módon képes volt a szentírásban leírt látomásokban és a 

mindenható Istenben hinni. Keresztény volt, olyan ember, aki szenvedélyesen hitt az 

igazság, az Isten és az egyháza, valamint az általa teremtett kultúra létezésében. 

Churchill szinte romantikusan vonzódott a kereszténység eszméjéhez.1 Magát a 

kereszténység utolsó lovagjának,2a Brit Birodalom tartóoszlopának, a történelmet a 

kereszténység és a barbárság legsötétebb erői között zajló küzdelem színterének 

tekintette.3 

A XX. század történelmi viharaiban ezek az erkölcsi normák segítették 

Churchillt a tájékozódásban. Vezető társai – mivel nem rendelkeztek hozzá hasonló 

erkölcsi tartással – a relativitás ingatag talaján álltak. Nem találtak kellően szilárd 

támaszra, amellyel tetteiket megalapozottá, hitelessé tehették volna. Először 

Szovjetoroszország, a náci Németország, majd a Szovjetunió vezetőinek például 

fogalmuk sem volt, hogy kik is ők, és valójában miben hisznek. Churchill számára 

mindez világos és egyértelmű volt. A nácizmus és a szocializmus bálványimádó 

pogányság, Hitler „that wicked man” (az a gonosz ember) a háborút a gonosz sötét 

erői ellen viselték a keresztény hatalmak, és a jelen generáció tagjait az isteni 

gondviselés jelölte ki, hogy a dicsőséges ügyért áldozatot hozzon. Churchill a XX. 

század háborúiba a XII. század erkölcsi normái és a XXI. század realizmusának 

keverékét vitte. Ez a koncepciózus látásmód, történelmi és keresztény világnézet a 

kulcsa Churchill kivételes vezetői képességeinek, és soha el nem évülő érdemeinek. 

Ez az a meggyőződés, amely olyan elementáris erővel volt képes a legkülönfélébb 

világnézetű európai politikusokat és közembereket az európai egyesülés zászlaja alatt 

felsorakoztatni. 
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A disszertáció írása során ezek a momentumok segítik is, és nehezítik is 

Churchill és az európai gondolat kapcsolódási pontjai pontos, árnyalt megtalálását. 

Nyilván nem vonható kétségbe, hogy a keresztény eszmevilág tipikusan európai 

érték, már Nagy Konstantin egységes keresztény Európáról álmodott, de említhetjük 

Lafayette márkit és Tadeusz Kosciuskot (Európai Egyesült Államok, 1776 után), 

Napóleont (Continental System), vagy Coudenhove-Kalergi grófot (bécsi Páneurópai 

Kongresszus, 1926). Felmerülhetne még a teljesség igénye nélkül Immanuel Kant, 

Giuseppe Mazzini, Victor Hugo vagy a magyar Batsányi, Bessenyei és Kazinczy, 

nem utolsó sorban maga Kossuth neve is. Az általuk képviselt elképzelések közös 

jellemzője, hogy bár magasztos, fennkölt emelkedettséggel reflektáltak az európai 

közös gyökerek és kultúra kapcsán az európaiak együvé tartozására, a megvalósítást 

illetően gyakorlati tanácsokkal, praktikus útmutatóval nem tudtak szolgálni, vagy 

túlságosan is egy nemzetállam irányításával, mintegy felügyelete alatt képzelték el az 

egyesülést, például az újabban létezésében is vitatott uralkodó, Nagy Károly. 

Churchill egyesülési elképzelései két, gyakorlatilag azonban egyetlen közös 

momentumra vezethetők vissza. A barbársággal szemben az európai kereszténység 

és civilizáció védelme előbb a hitleri Németország, majd a sztálini Szovjetunió ellen 

a megfelelő katonai erőegyensúly, az Amerikai Egyesült Államok katonai jelenléte, 

később a Nyugat-Németországot és Franciaországot is egyesítő katonai szövetség 

megteremtése és fenntartása által. Ez ugyan a kérdés leegyszerűsítésének tűnhet, de 

helytállósága igazolására álljon itt John Lukacs, korunk egyik legjelentősebb magyar 

történészének értékelése Churchillről, a politikusról és történészről: 

„1918-19-ben Churchill a kommunizmus első ősellenségei közé tartozott. 

Nem egészen két évtizeddel később nem hagyta, hogy antikommunizmusa útját állja 

azon — a náci-szovjet paktum előtt és után egyaránt vallott — meggyőződésének, 

miszerint Oroszország életben tartandó, támogatandó Németországgal szemben. 

1944-45-ben viszont nem engedte, hogy a szovjet-orosz hadisikerek megzavarják azt 

a hitét, hogy itt az ideje határt szabni Oroszország birodalmi terjeszkedésének 

Európa szívében. 1953-54-ben azután […] szószólója lett a gondolatnak, hogy újfent 

tárgyalni kell az oroszokkal. Ez összezavarta Eisenhowert, aki Dulles ösztökélésére 

és útmutatására »rendíthetetlen« maradt antikommunista eszméiben és nézeteiben 

(ezáltal jókora diplomáciai lehetőséget, talán az utolsót szalasztotta el, hogy 

módosítson Európa természetellenes kettéosztottságán). Hamis a szembeállítás az 

akkoriban »rendíthetetlen« Eisenhower meg a »tévelygő« Churchill között. […] 
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Eisenhower túlideologizált, következésképpen nem eléggé történelmi gondolkodása 

és Churchill történelmi, következésképpen ideológiamentes észjárása között. […] Az 

államférfi Churchilltől a történész Churchill felé fordulva … A. L. Rowse professzor 

az első világháborús és az azt követő idők története kapcsán kijelentette, hogy 

Churchill történészi munkássága egy tekintetben alatta marad Trockijénak: tudniillik, 

hogy amazzal szemben nem bírt »semmiféle történelemfilozófiával«. Olyan 

gondolkodási csapda ez, amelybe az egyébként józanul ítélkező értelmiségiek is 

belepottyanhatnak. Abból ered, hogy képtelenek különbséget tenni 

történelemfilozófiák (például a trockiji) és a churchilli fajta történelmi gondolkodás 

között: Rowse Ugyanis arra utalt, hogy míg Trockijnak volt módszeres 

történelemelmélete, Churchillnek nem. Márpedig pontosan ezért volt Churchill 

különb államférfi és jobb történész.”4 

Nézzük hát, hogy a Trockijnál „különb államférfi és jobb történész” kivételes 

képzelőereje segítségével hogyan látta és láttatta az integráció útján hol szárnyaló, 

hol csak bukdácsoló nyugat-európai országok erőfeszítéseit. 
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