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II. 2. Akik az alapokat lerakták 

 

Az Európai Unió modernkori panteonjában számos olyan látnok, próféta és 

hős található, aki – vagy a maga idejében, vagy utólag visszatekintve – meglehetősen 

pontosan körvonalazta a közös Európa jövőjének alakulását. Közülük az első 

Coudenhove-Kalergi gróf, (1894-1972)1aki az első világháborút követően számos 

páneurópai konferencia szervezője volt, és a második világháború után is az Európai 

Egyesült Államok elkötelezett szószólója maradt.  Számos magas rangú államférfi 

barátságát bírta ugyan, mégsem tudott maradandó intézményrendszert kialakítani, 

vélhetően azért, mert igazán európai gyökerei nem voltak: anyja japán, apja részben 

flamand, részben görög származású osztrák – magyar diplomata volt. 

A sorban a Harmadik Köztársaság miniszterelnöki tisztét 11 alkalommal 

betöltött Aristide Briand (1862-1932)2következik, aki aktívan szerepet vállalt az 

1925-ben megkötött Locarnói Egyezményt előkészítő tárgyalásokban és honfitársai 

szerint az európai gondolat igazi úttörőjének tekinthető. Valójában Németország 

politikai visszaszorításának gondolatától vezérelve a Népszövetség keretei között 

megalakítandó Európai Föderáció létrehozására tett javaslatot 1929-ben. 

Németországi partnere, Gustav Stresemann lelkesen felkarolta Briand javaslatát nem 

annyira az európaiság gondolatától áthatva, mint inkább arra számítva, hogy a 

létrejövő szövetségi intézményrendszer tekintélyét és segítségét kihasználva a német 

hegemónia könnyebben érvényre juthat a kelet-európai térségben. Tevékenységükkel 

akarva-akaratlan előrevetítették a francia – német kapcsolatokban később 

bekövetkezett pozitív változásokat. 

A második világháború évei ismét lendületet adtak az európai gondolat 

újrafogalmazásának. A béke utáni vágyakozás a Népszövetségnél sokkal 

hatékonyabban működni képes világkormány megalakítása szándékában tetőzött. 

Mivel a világkormány csak álom maradt, az Európai Egyesült Államok létrehozása 

elérhetőbb célnak tűnt. Hiba volna azt gondolnunk, hogy mindez pusztán néhány 

önjelölt próféta fantazmagóriája volt. Egyáltalán nem. Számos német és a Vichy-

Kormányban tevékenykedő gazdasági szakember gondolkodott úgy, hogy a háború 

utáni rend kialakítása során egy közös vámpolitikával és valutával rendelkező 

egységes európai gazdasági övezetet kell létrehozni. Mindez a mai fülnek nagyon 

ismerősen cseng, ugyanakkor be kell látnunk, egyrészt, hogy mindezt a jelenből a 

múltba visszavetíteni nem túlságosan nehéz, másrészt az új európai rendet kialakítani 
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szándékozók nevei: Alfred Six, Walther Funk, Werner Daitz és Alphonse de 

Châteaubriant mára a történelem homályába vesztek.3 

Az Európai Unió alapítói közül az első általánosan ismert és elismert 

politikus Jean Monnet4(1888-1979) francia üzletember a Schuman-Terv 

tulajdonképpeni megalkotója. Konyak-kereskedőből pénzügyi tervező szakemberré 

képezte ki magát. Az első világháború éveit Londonban töltötte, majd a 

Népszövetségnél került. A második világháború Washingtonban találja, mint 

honosított brit hivatalnokot, mivel de Gaulle és Churchill támogatta azt az 

elképzelését, hogy Nagy – Britannia és Franciaország egyesüljön, de így sem tudta 

megakadályozni hazája kapitulációját. Franciaországba visszatérve őt bízták meg az 

ország gazdasága talpra állításának megtervezésével, és ő volt a Schuman Terv és 

ESZAK értelmi szerzője. Az utóbbinak első elnöki tisztét is Monnet töltötte be. 

Amikor a másik nagy álma, az Európai Védelmi Közösség nem vált valóra, 

leköszönt hivatali állásáról, és megalakította az Akció Bizottság az Európai Egyesült 

Államok Létrehozásáért nevű lobbi csoportot, amely jelentős szerepet játszott 

Messina Konferencián és azt követően az EGK megalakulásában. Nem kötelezte el 

magát egyetlen politikai párt mellet sem, meggyőződése volt, hogy a tartós béke 

csakis olyan nemzetek fölötti intézményrendszeren keresztül biztosítható, amelyik 

jogkörénél fogva képes a nemzeti demokráciák független intézményeit maga alá 

rendelni. Nézetei miatt természetesen állandó konfliktusban állt de Gaulle elnökkel, 

aki a nemzeti identitás elkötelezett híve volt. Belátva, hogy a nemzetek fölöttiség 

eszméje nem találkozik a tömegek támogatásával, kialakította saját, úgynevezett 

„lopakodó integráció” elméletét, amelynek értelmében az egyesítés a különböző 

politikák egységesítése útján, mintegy lopva valósul meg anélkül, hogy a végső cél, a 

totális integráció nyilvánvalóvá válna. Pragmatistaként, ugyanakkor az Egyesült 

Európa megvalósításának víziójától vezérelve bízott benne, hogy az Egyesült 

Királyság teljes mértékben támogatni fogja integrációs terveit, amint a 

szupranacionális intézményrendszert működőképesnek látja. A Schuman-Terv 

vezette elő az Európai Szén és Acél Közösséget (ESZAK), amelyből aztán az 

Európai Unió is kialakulhatott. Monnet mellet számos más kiemelkedő személyiség 

képviselte még az európai gondolatot. Walter Hallstein5(1901-82) német tudós és 

technokrata osztva Monnet szupranacionális elveit, az Európai Bizottság első elnöke 

lett. A jog professzora, aki Konrad Adenauer alatt volt Nyugat – Németország 

külügyminisztere. Szorosan együttműködött Monnet-val a Schuman Terv 



 30

létrehozásában a két ország szén és acél tartalékai egyesítése céljából. Szintén ő 

fogalmazta meg azt a doktrínát, amely elutasítja a diplomáciai kapcsolatok létesítését 

az NDK-t elismerő országokkal. Az Európai Bizottság első elnöke lett 1958-ban, és 

ezt a hivatalt csaknem olyan hosszú ideig viselte, mint Jaques Delors (9 évig). 

Függetlenségi elkötelezettsége, amely elsősorban a Bizottság önállósága növelése 

felé irányult, éles ellentétében állt de Gaulle elnökével. Alapelvként hitte, hogy a 

gazdasági integráció szükségszerűen politikai egyesülést eredményez. Álláspontját 

olyan hatékonyan tudta védelmezni, hogy Franciaországot az Európai Bizottság és az 

Európai Parlament bojkottjára bírta késztetni 1965 második félévében.  Hírnevet a 

hatvanas évek elején a francia nemzetiségére rendkívül büszke és érzékeny Charles 

de Gaulle elnökkel (sikerrel) vívott (olykor kíméletlen) csatározásokban szerzett 

magának. Az olasz származású, romantikus beállítottságú Altiero Spinelli6(1907 – 

1986) épp ellenkezőleg, semmiben sem emlékeztetett a technokratákra. Olasz 

újságíró, idealista kommunista, Mussolini fasizmusának ellenzője a második 

világháború idején és azt megelőzően hét évet töltött börtönben, ahol megírta 

föderalista kiáltványát. Vallás, Amerika, Britannia, nacionalizmus, kapitalizmus-

ellenes nézeteket vallva úgy gondolta, hogy a háború utat nyit a nemzeti 

szocializmus számára, ami „olvadt lávaként” törhet a felszínre. A Bizottsághoz 1970-

ben csatlakozott. 1979-ben ő volt az Európai Parlament kommunista szekciójának 

egyik közvetlen választás útján megválasztott képviselője. A legnagyobb eredmény, 

amelyet képviselőként felmutathat, az Európai Unió Alapszerződésének tervezete, 

mely azon nézeteit tükrözi, hogy az Európai Parlament potenciálisan az Európai 

Unió legfontosabb alkotmányozó testülete (alkotmányozó nemzetgyűlés), amely 

képes hatályba léptetni az Európai Alkotmányt, amennyiben azt a „nagy” tagállamok 

többsége ratifikálja. Miután ezt a szerepet a Római Szerződés a tagállamok egyhangú 

egyetértésétől tette függővé, Spinelli szerződés tervezete túlhaladottá vált, bár 

tagadhatatlanul előkészítette az utat az 1986-os Egységes Európai Törvény számára 

és bizonyos mértékig Maastricht előfutárának is tekinthető. Populista politikusként 

szenvedélyesen érvelt a demokratikus úton választott parlament által képviselt 

Európai Egyesült Államok mellett. 

A közös Európa gondolatától megszállott álmodozók és hivatalnokok álmai 

csak úgy válhattak valóra, hogy hasonló gondolkodású politikai vezetőket sikerült az 

ügynek megnyerniük. Közvetlenül a második világháború utáni időben négy ilyen 

politikust tarthatunk számon. Az ügy érdekében igen aktívan tevékenykedő 
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keresztények, az olasz Alcide de Gaspieri7(1881-1954). Az első világháború után 

Ausztria – Magyarországtól Olaszországnak juttatott területen nevelkedett, majd 

előbb Bécsben, később Olaszországban lett parlamenti képviselő és az Olasz Nemzet 

Párt egyik alapítója. Mussolini 1927-ben bebörtönöztette, mivel nem értett egyet a 

fasiszta ideológiával, és csak a pápa kegyelmi közbenjárására engedte szabadon, 

aminek következtében a háborút megelőző éveket, ahogy a háború éveit is a Vatikán 

könyvtárában töltötte. Itt alakult ki politikai elhatározása, mely az Olasz 

Kereszténydemokrata Párt megalapításához vezetett. 1945 és 1953 között nyolc 

egymást követő koalíciós kormány miniszterelnöke volt. De Gaspieri és elvbarátai, 

Konrad Adenauer és Robert Schuman a katolikus hit alapján képzelték Európa 

újraegyesítését. Elképzelésük szerint az európai népek önkéntes alapon egyesültek 

volna. Tisztában lévén az Olaszország szovjet megszállás során tapasztalt 

összeomlás közeli állapotok bekövetkeztének elkerülhetetlen voltával, nagyra 

értékelte az amerikai támogatást, és síkraszállt Európa pártatlan külső szemlélőként 

történő felhasználása ellen a szuperhatalmak vetélkedésében. De Gaspierit tekintik 

Olaszország legtiszteletreméltóbb huszadik századi politikusának, aki ráadásul 

elévülhetetlen érdemeket szerzett az ország gazdaságának a háború utáni talpra 

állításában. A sorban a francia Robert Schuman8(1883-1963) és a német Konrad 

Adenauer9(1876 – 1967) következnek, akik a katolikus hívők körében oly nagy 

tiszteletnek örvendenek, hogy a Katolikus Egyház 1999-ben szentté avatásukat 

kezdeményezte. Schuman barátjához, De Gaspierihez hasonlóan két kultúrán 

nevelkedett, hívő katolikus volt, iskoláit Németországban végezte, de Lotaringiában 

nevelkedett. Az első világháborúban katonaként szolgált, majd a francia parlament 

tagja lett egészen a kollaboráns Vichy-Kormány megalakulásáig. A Gestapo 

börtönéből megszökve a földalatti mozgalomhoz csatlakozott. A háború után az 

egymást egyre gyorsabban váltó francia kormányok miniszterei között ő jelentette az 

állandóságot, mivel előbb pénzügy, majd miniszterelnök, végül külügyminiszter lett. 

Nevéhez köthető a Franciaország és Németország közötti terület viták rendezése, 

majd 1950-ben Monnet tervét adoptálva ő javasolta, hogy a két ország szén és 

acéltermelését helyezzék közös, szupranacionális felügyelet alá. A Schuman Terv 

volt az első lépés a francia – német megbékélés és az európai egyesülés felé vezető 

úton. Hasonlóképpen baráti kapcsolatot alakított ki Adenauer kancellárral is. Bár a 

Közös Európai Hadsereg létrehozására tett erőfeszítéseiket nem koronázta siker, 

mindketten hivatali idejük legnagyobb sikereként könyvelhették el az Európai 
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Gazdasági Közösség 1957-es megalakulását. (De Gaspieri és Adenauer esetében 

ugyanakkor az is elmondható, hogy hazájuk háború utáni talpra állása 

nagymértékben nekik köszönhető.) A második világháborút követő kaotikus években 

a hetvenes éveit taposó politikus, Konrad Adenauer feddhetetlen náci ellenes 

múltjával – kevés híja volt, hogy a Gestapo ki nem végezte – kellő éleslátással, 

energiával és csendes elszántsággal, amelyre hazájának éppen a legnagyobb 

szüksége volt. „Az Öregúr”(Der Alte) – ahogy mindenki kedélyesen nevezte – képes 

volt folytonosságot teremteni a Hitler előtti korszak és saját ellentmondást nem tűrő 

kormányzási stílusa között. A Kereszténydemokrata Unió alapítója és elnökeként 

hatékonyan segítette az újonnan megalakított Német Szövetségi Köztársaság 

alkotmánya megalkotását előkészítő tárgyalásokat, és 1949-ben ő lett az NSZK első 

szövetségi kancellárja. A tisztséget 14 évig látta el. Politikájában központi szerepet 

kapott a német – francia megbékélés. 1950-ben nem hivatalos javaslatot tett a két 

ország teljes egyesítésére. 1951-ben az NSZK részéről ő írta alá az ESZAK-ot életre 

hívó Párizsi Szerződést, 1957-ben a Közösség megalapítását jelentő Római 

Szerződést, 1959-ben megoldotta a Saar – vidék hovatartozásának kérdését, és 1963-

ban De Gaulle-lal aláírták a francia – német barátsági szerződést, az Elysée 

Egyezményt. Eközben az ország gazdasági felépülése Ludwig Erhard gazdasági 

miniszter értő tevékenysége hatására szépen haladt. A hidegháborús időkben az 

ország a nyugat szövetségi érdekszférájába kerül, mint keleti frontvonal a szovjet 

kommunizmussal szemben, ami megkönnyíti az NSZK NATO tagságának 

nemzetközi elfogadtatását. Két évvel Sztálin halála után, 1955-ben sikerült elérnie, 

hogy a Szovjetunióba hurcolt német hadifoglyok hazatérhessenek. Sikerült jó 

kapcsolatokat kiépítenie mind az amerikaiakkal, mind a britekkel annak ellenére, 

hogy az utóbbiak 1945-ben nevetséges indokkal eltávolították Köln polgármesteri 

székéből. Keresztény kapitalista meggyőződése a kommunizmus kibékíthetetlen 

ellenzőjévé tette, és megerősítette abban, hogy országát a nyugati hatalmak 

szövetségébe kell vezetnie és a rehabilitációt a német nacionalizmus letörésével az 

Egységes Európa eszméjének propagálásával kell elérni. Tökéletesen megértette a 

gazdasági tényezők politikai dimenzióit, amikor az ESZAK megalakulását Európa 

szövetségi struktúrája kialakításának első lépéseként üdvözölte. A negyedik a 

szocialista, belga Paul-Henri Spaak10(1899 – 1972), aki semmivel sem kevésbé 

kiemelkedő személyiség, mivel élete jelentős részét a föderáció ügyének szentelte, és 

döntő szerepe volt az 1957-es  Római Szerződés megszövegezésében. A XX. Század 



 33

legkiemelkedőbb belga politikusaként, szimbolizálta és hatékonyan elősegítette 

hazája integrációs törekvéseit. 1940 előtt semlegességi politikát folytatott, a háború 

alatt ideje nagy részét az Egyesült Királyságban töltötte. A háború után aktívan vett 

részt minden, az európai integrációt célzó megmozdulásban, a BENELUX 

megalakulásától kezdve az ESZAK-on át a Római Szerződésig, melynek 

tervezésében az előkészítő bizottság elnökeként hatékonyan közreműködött. 1957 és 

1961 között NATO főtitkár. A belga politikai életbe visszatérve rendszeresen éles 

csörtéket vívott De Gaulle elnökkel a brit közös piaci tagsági kérelemre adott 1963-

as francia vétót illetően, illetve a Közösség intézményei működését hátráltató francia 

bojkott miatt. 

A politikai vezetők következő csoportjából jó szívvel egyik sem igazán 

tekinthető a panteon méltó tagjának, mivel Valéry Giscaird d’Estaing (1926-), 

François Mitterrand 
 (1916 – 1976) és Helmut Kohl  (1930-) a közösséget nem 

annyira megvalósítandó célnak tekintették, mint sokkal inkább a francia, illetve a 

francia-német ambíciók megvalósításának eszközének. 

Helmut Kohl a közös valuta és a Maastrichti Szerződés védnökeként az 

integrációs elképzelések újraéledését jelentette. Ebben lelkes támogatóra akadt 

Jacques Delors (1925-) személyében, aki az Európai Bizottság integráció 

tekintetében legeltökéltebb elnöke volt Hallstein óta. Delors stratégiáját Monet 

gondosan kidolgozott taktikájára alapozta, melynek értelmében a gazdasági 

integráció lépésről-lépésre valósul meg. Minden újabb lépés eredményének 

foganatosításához nemzetek fölötti ellenőrzés beépítése szükséges, így az integráció 

előrehaladtával párhuzamosan az ellenőrző rendszerek egységesítése is megtörténik. 

Semmiképpen sem fogja elkerülni, hogy a megfelelő történelmi távlatból 

visszatekintve, modern korunk prófétájaként emlegessék. Kohl reputációja 

ugyanakkor még bizonytalan, nem tudhatjuk, hogy nem végzi-e sokadrangú 

politikusként, akinek számlájára nem teljesen tiszta pénzalapok felhasználása is 

felróható.  

Érdekes, hogy az illusztris társaságban szereplő személyek egyike sem brit 

származású. Winston Churchill olyan egymással megbékélt, és az ősi 

ellenségeskedésen túllépni képes Franciaország és Németország által létrehozott 

Közösségben hitt, melyhez Nagy-Britannia csak laza szövetségesként csatlakozik. 

Harold Macmillan (1894-1986) és Harold Wilson (1916-1995) inkább gyengeségből, 

semmint meggyőződésből kérték felvételüket a Közös Piacba. Macmillan 
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Munkáspárti miniszterelnökként 1967-ben folyamodott közösségi tagságért. De 

Gaulle az ő kérelmét is megvétózta. Wilson indítékai elődjéhez hasonlóan védekező 

jellegűek voltak. Úgy gondolta, hogy az Egyesült Királyság gazdasági hanyatlása 

visszafordíthatatlan, és az európai vérátömlesztés segíthet az ország gazdasági talpra 

állításában. Az 1970-es választásokon alulmaradt Edward Heath-szel szemben, és 

csak 1974-ben került vissza a miniszterelnöki székbe, amikorra az Nagy-Britannia 

már az EGK tagja volt ugyan, de ez a tény a Munkáspárt szkepticizmusán semmit 

sem javított. A csatlakozás toryk által történt jelképes újratárgyalása után Wilson 

népszavazásra bocsátotta a kérdést. A népszavazás eredményeként Nagy-Britannia 

továbbra is a Közösség tagja maradt. A népszavazást megelőző kampány során a 

túlzó remények taglalása ugyanúgy jellemző volt, mint Wilson csatlakozási 

tárgyalási stratégiájában. Ugyanakkor nem kaptak kellő hangsúlyt a csatlakozás 

esetleges hátrányai 

Edward Heath (1916-) és Roy Jenkins (1920-) a leginkább sikerre számítható 

jelöltek, de Heath-t honfitársai nem tartják megfelelőnek, míg Jenkins túlságosan 

könnyed és kifinomult ahhoz, hogy komoly eséllyel pályázhatna a csúcson lévők 

társaságába. 

Ez így persze túlságosan sommás ítélet, és – jóllehet Winston Churchill 

valóban igyekezett országát csak laza kötelékekkel az Egyesült Európa hajójához 

kötni – az integráció gondolatának, egyáltalán az európai gondolatnak ilyen irányú 

kialakulásában igenis meghatározó, elvitathatatlan és örök érvényű érdemeket 

szerzett. 

Winston Churchill 1945-ben a nemzetek közötti harmonikus kapcsolatok 

kialakítása, gazdasági együttműködés és az európai identitás tudatos felvállalásának 

megvalósítása érdekében javaslatot tett az Európai Egyesült Államok létrehozására.11 

A felhívás nyomán őt tekintik az egységes Európa szülőatyjának. Ellenzéki 

politikusként hatalmas meggyőző erővel érvelt amellett, hogy a második világháború 

után továbbélő gyűlölködést a legmegfelelőbb módon az egyesült Európa 

létrehozásával lehetne megszüntetni. Retorikája és nemzetközi tekintélye óriási 

lendületet adott a közös európai gondolkodás ügyének. Ugyanakkor a hatalomba 

történt visszatérése 1951. októbere után az európai egyesülés kérdése gyakorlatilag 

lekerült a brit külpolitika napirendjéről. Mit is mond erről John Lukacs? 

„Churchill a háborút nem annyira a brit birodalom, mint inkább Európa miatt 

vívta. Ez meglepő kijelentésnek tűnhet; az európaiak, a történészek, sőt Churchill 
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csodálói sem értik meg kellőképpen; de így van. Churchill már a kezdet kezdetén, 

valószínűleg mindenki másnál korábban világosan látta, hogy Hitler halálos 

fenyegetést jelent Nagy-Britannia számára — nem azért, mert meg akarja hódítani 

Britanniát, hanem mert uralma alá akarja gyűrni Európát. Hitler még Nyugat-Európa 

hihetetlenül gyors legyőzése után, 1940 júliusában is megismételte »békeajánlatát«: 

ha a britek beszüntetik ellene a harcot, érintetlenül megtarthatják birodalmulkat. 

Churchill nem méltatta válaszra. Inkább átengedte volna a brit birodalom egy részét 

az Egyesült Államoknak, minthogy békét kössön Hitlerrel — Vagyis hagyja, hogy 

Hitler a hatalmába kerítse Európát. Más brit vezetők talán komolyan megfontoltak 

volna az ajánlatot — nem azért, mintha rokonszenveztek volna Hitlerrel vagy a 

nácizmussal – hanem mert nem érezték át olyan mélységesen Európa hagyományait 

és történelmét, s e kultúrában Nagy-Britannia helyét és szerepét, mint a félig 

amerikai Churchill.  

Amikor Churchill 1951-ben ismét miniszterelnök lett, tervei közt nem 

szerepelt Nagy-Britannia csatlakoztatása európai politikai vagy akár gazdasági 

szervezetekhez. Harminc év múltán Margaret Thatcher politikai konzervativizmusa 

közelebb állt Chamberlain középosztálybeli tory elveihez, mint Churchill 

konzervativizmusához. Thatcher sokkal inkább befelé fordult, mint Churchill; 

általában véve összhangban volt a nemzettel, amely elutasított bármiféle brit 

részvételt egy, az Egyesült Államokat kirekesztő európai konföderációban, vagy 

európai egyesített haderőben. Ha a briteknek választaniuk kellene »Európa« és az 

Egyesült Államok között, az utóbbit választanák — legalábbis még belátható ideig. S 

igazuk lehet — még ha esetleg más okokból is, mint hiszik. Nem azért lehet igazuk, 

mert az egységes Európára kidolgozott jelenlegi tervezetek túlságosan erősek, hanem 

mert túlságosan gyengék. A brüsszeli tervezők és vezető bürokraták tervezetei (s a 

mögöttük álló eszmék) elavultak és köznapiak. Az a fajta Európa-eszme, amelyért 

Delors vagy Attali urak és a hozzájuk hasonlók síkraszállnak, a tizennyolcadik 

század gondolkodását folytatja, a közgazdasági elmélet és a gyakorta elvont 

racionalizmus, a karteziánus esprit de la géoinétrie által meghatározott gondolkodást. 

Ezek az urak (ahogy sajnos a franciáknál gyakori) nem fogják fel, hogy az újkor 

végén a valóság karteziánus szemlélete avítt és gyakran használhatatlan; s hogy 

bizonyosan használhatatlan, amikor egy Új Európa megteremtéséről van szó.”12 
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Az egyesült Európa churchilli értelmezése számos kérdést felvet: Mit értett 

azon, hogy Európai Egyesült Államok? Az európai egység melletti elkötelezettsége 

hogyan egyeztethető össze azzal az elkötelezettséggel, amelyet Nagy-Britannia 

világhatalmi státuszának fenntartása jelentett? Európa egyesítésének ügye mennyiben 

szolgálta saját politikai ambícióit? A hatalomba történt visszakerülése mennyiben 

változtatta meg gondolkodásmódját és tettrekészségét a kérdést illetően?  Kétségtelen 

tény, hogy az Európai Egyesült Államok („United States of Europe”) kifejezést 

Churchill használta először a Saturday Evening Post 193013 egyik februári számában. 

Úgy vélekedett, hogy az oktalan és idejétmúlt gyűlölködést az amerikai szövetségi 

modell európai bevezetésével lehetne lecsillapítani. Nagy-Britannia, Churchill 

elképzelése szerint azonban nem kívánt ehhez a szövetséghez szoros kötelékekkel 

tartozni. Úgy gondolta, hogy a briteknek megvannak a saját elképzeléseik. 

Európához tartoznak ugyan, de nem annak részeként. Kötődnek Európához, de nem 

engedmények árán. 

A náci német fenyegetettség miatt kénytelen volt más ügyekkel foglalkozni, 

de Franciaország 1940. júniusi eleste után az angol-francia szövetség megkötésére 

tett javaslatával a kérdés újra napirendre került. Az év decemberében a háború utáni 

Európában öt nagyhatalomról beszélt (az Egyesült Királyság, Franciaország, 

Olaszország, Spanyolország és Poroszország), valamint négy konföderációról, amely 

az Európai Tanács keretei között működik. Az Európai Tanács magában foglal egy 

Legfelsőbb Bíróságot és Legfelsőbb Gazdasági Tanácsot a pénzforgalommal 

kapcsolatos kérdések intézésére. 

Politikusként – ennek ellenére – továbbra is az Amerikai Egyesült 

Államokkal és a Brit Nemzetközösséggel kívánt szoros kapcsolatokat fenntartani, 

hogy Nagy-Britannia saját jogállását tekintve továbbra is önálló nagyhatalom 

maradhasson. 

A háború utáni években az európai egyesítés eszméje szószólójaként vállalt 

szerepe kapcsán többen is támadták, és nemcsak a Szovjetunióban. Politikai 

ellenfelei szerint a kampányt elsősorban arra használta, hogy saját státuszát erősítse a 

konzervatív párton belül, Nagy-Britanniában és a nemzetközi politikában egyaránt. 

Ennek ellenére vitathatatlan tény, hogy alig pár hónappal a háború befejezése után 

újra felkarolta az Európai Egyesült Államok ügyét, hogy a kontinens újra 
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egyesülhessen, mégpedig úgy, ahogy arra a Római Birodalom bukása óta nem volt 

példa. 

Az új szövetségi állam az Egyesült Nemzetek Szervezetének egyik fontos 

régiójaként az európai béke letéteményese is lenne. Churchill úgy vélte, hogy az 

ENSZ önmagában nem képes garantálni a tartós békét Európában, ezért kell 

befolyását az európai egység megteremtésével is erősíteni. Leghíresebb, a témával 

kapcsolatos beszédét 1946. szeptember 19-én, Zürichben tartotta. Ekkorra már az 

Európai Egyesült Államokat, mint az ENSZ négy legfontosabb pillére egyikét említi, 

a másik három a Brit Nemzetközösség, az Amerikai Egyesült Államok vezette 

nyugati térség és a szovjet érdekszféra. Az ehhez vezető első lépés a francia-német 

szövetség lenne, ezért arra kérte De Gaulle elnököt, hogy Németországot vezesse 

vissza a nyugati és európai civilizáció kebelére. A tábornok azonban ragaszkodott 

hozzá, hogy a britek is vegyenek részt a szövetség létrehozásában.14 

Az Ideiglenes Egyesült Európai Bizottság 1947. januári ülésén, melyen 

politikai és vallási vezetők, valamint vezető tudósok vettek részt, Churchill elnökölt. 

Olyan pártok fölötti, nagy-britanniai szervezet felállítására tett kísérletet, amely az 

egyesült Európa eszméjét lett volna hivatott Nagy-Britanniában népszerűsíteni. 

Ehhez azonban nem sikerült megszereznie a munkáspárti miniszterelnök, Clement 

Attlee támogatását. 

Lelkesítő szónoklataiban nem pusztán kormányok közötti együttműködésről 

beszélt, hanem – nagy látnoki hevülettel – egy, a nemzetállamok fölött álló 

szupranacionális szervezetről is, jóllehet továbbra sem kívánta Nagy-Britanniának a 

többi angolul beszélő országgal fennálló kiváltságos kapcsolatrendszerét az Európai 

Föderációhoz csatlakozva feláldozni. 1947-48-ban tekintélyét latba vetve kísérletet 

tett a Nagy-Britanniában és a kontinensen szerveződött, az európai egyesülést 

sürgető csoportok közötti kapcsolatok kiépítésére. Nagy-Britanniában Churchill 

nevéhez fűződik az Egyesült Európa Mozgalom megalapítása. Szintén ő volt a 

mozgalom első elnöke, és mindent elkövetett, hogy a működéséhez a Munkáspárt 

támogatását is megnyerje. Ez volt az az időszak, amikor Nagy-Britannia mind a 

lakosság gondolkodása, mind a hivatalos politika szintjén a legközelebb állt az 

európai integráció megvalósításának eszméjéhez. 

Az Európai Mozgalom Hágai Kongresszusán, 1948. május 7-10-én Churchill 

Európai Egység Stratégiája számos követőre talált.  Nem egy, nagy publicitást kapott 
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beszédet tartott, megnyitójában pedig az egyesült Európa képét úgy vázolta fel, hogy 

abban Nagy-Britanniát is elhelyezte, hangsúlyozva, hogy a politikai struktúráktól 

nem választhatók el a gazdaság és a katonai biztonság kérdései. 

Kezdeményezte az Európai Nemzetgyűlés összehívását. Az Egyesült 

Nemzetek Szervezetét ezúttal három tartóoszloppal kívánta megtámogatni, amelyek 

a Szovjetunió, az Amerikai Egyesült Államok és a nyugati félteke, illetve az Európa 

Tanács, melynek a Brit Birodalom és Nemzetközösséghez tartozó Nagy-Britannia is 

tagja. 

Úgy vélte nincs messze az idő, amikor Európa lakosai büszkén vallják 

európainak magukat, és európai állampolgárságukat nemzeti hovatartozásuknál 

magasabb rendűnek tekintik. 

Részt vett továbbá az egyesült Európa hivatalos szervezetei 

kialakításában. Úgy gondolta, hogy a munkáspárti kormányzás idején az Európa 

Tanács és az Európai Nemzetgyűlés keretei között adhat hangot nézeteinek, és 

sürgetheti Németország Európához történő visszatérését. Az intézmény rendszer 

kialakításával járó feladatok szinte ugyanazt a kihívást, célratörést és harci 

szellemet mozgósították az öregedő politikusban, mint annak idején a Második 

Világháború hívott felszínre. Ugyanakkor alkalma adódott a meggyőződése és a 

retorika közötti különbségek felmérésére is, hiszen úgy közeledni Európához, 

hogy közben az Egyesült Államokkal és a Nemzetközösséggel fenntartott szoros 

kapcsolatok se lazuljanak, felért a kör négyszögesítésének igényével. Politikai 

értelemben nem számíthatott Attlee támogatására, és saját pártján belül is egyre 

mélyült a szakadék közte és a tagság között. 1948 végére a föderalista és a 

regionalista irányzat közötti nézeteltérés is tovább nőtt. 

Churchill mindkét álláspont létjogosultságát elismerte, de az 

egyesülés korai szakaszában nem kívánt határozott álláspontot elfoglalni a 

kialakítandó szervezeti struktúra tekintetében. Hágában az Európai Nemzetgyűlés 

1949. júliusi ülésén azt javasolta, hogy a konkrét állásfoglalás helyett minden 

lehetséges megoldást egyenlő részletességgel mérlegeljenek. Fő célja egy olyan 

egyesült Európa-eszmény kialakítása volt, melyben a németek is súlyuknak 

megfelelő módon és mértékben vehetnek részt. A Brit Konzervatív Párt októberi 
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ülésén semmi konkrétumot sem mondott Nagy-Britannia egyesült Európával 

kapcsolatos viszonyáról, és így csak két ellenszavazatot kapott. 

A miniszterelnöki hivatalba történt visszatéréséig Churchillnek meg 

kellett birkóznia azzal a kihívással, hogy míg ő nem támogatta a merev 

intézményrendszer kiépítését, ezért az egyesülést elsősorban érzelmi és a 

kölcsönös bizalom alapján kívánta megvalósítani, a kontinensről származó 

partnerei pontosan azt szorgalmazták. Az egyes országok szén és acélkészlete 

felhasználását  egységes alapokra helyező szerződések, és a közös Európai 

Hadsereg  létrehozását célzó intézkedések keményen próbára tették Churchill 

stratégiai érzékét, hogy ezek között az intézkedések és Nagy-Britannia észak-

atlanti, birodalmi és nemzetközösségi kötelezettségei között egyensúlyt találjon. 

Miután az Európai Nemzetgyűlés elfogadta az Egységes Európai 

Hadsereg felállításának tervét – bár nem nemzetek fölötti státusszal – Churchill 

azzal a helyzettel találta szemben magát, – mivel ő volt a javaslat indítványozója 

– hogy a megvalósítás során úgy kellett ébren tartani az eszmét, hogy közben a 

struktúráról lehetőleg ne essék szó.  

Eisenhower elnök Londonban mondott lelkesítő beszédet az európai 

egyesítés mellett. Churchill elragadtatással nyilatkozott ugyan a beszédről, mint a 

legnagyszerűbbről, amilyet amerikaitól hallott, Eisenhower és Churchill eltérő 

nézeteket vallott az egyesítés mértékét illetően, és hamarosan nyilvánvalóvá vált, 

hogy a két politikus eltérő irányba halad a megoldást illetően, ami akár 

kapcsolataik rovására is mehet. 

Vajon csak politikai előnyök megszerzésére használta Churchill az 

európai mozgalmat, vagy őszintén kész volt felvállalni azt minden 

következményével együtt? Bár feltétlen támogatásáról a szövetségi Európát 

sohasem biztosította, mivel inkább kormányközi megállapodások híve volt, teljes 

mértékben kiaknázta hatalom nélküli státuszát, hogy a kemény döntések 

meghozatala alól kibújhasson. A nyilvánosság előtt tett kijelentései sokkal 

erőteljesebb elkötelezettséget sugallnak, mint amennyire hivatalba lépése esetén 

is kész volt. A leendő ifjú konzervatív miniszterek közül sokan azt várták 

Churchill hivatalba lépésétől, hogy Európában egy új, Nagy-Britannia által 

dominált korszak veszi kezdetét. Churchill még két hónapja sem volt 
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hatalomban, máris porrá zúzta ezeket a várakozásokat. Az 1951. november 29-én 

kelt kormánytanácsi jelentésben egyértelműen kijelenti, hogy Nagy-Britanniának 

nem szükséges az európai integráció szerves részévé válnia, mert az azzal a 

veszéllyel fenyegetné, hogy elveszíti kívülálló jellegét, és a Brit 

Nemzetközösségben betöltött státusza is sérülne.  

Mit is jelentett tehát valójában Churchill két évtizedre tehető elkötelezettsége 

az európai egység mellet, az egységes Európa létrejötte szempontjából? Egyszerűen 

csak politikai hazárdjáték volt, a nemzetközi fórumok önző kisajátítása eredeti 

gondolatai közkinccsé tétele céljából, vagy az Európai erőegyensúly fenntartása 

minimális brit beavatkozás mellett, kétségbeesett erőfeszítés, hogy Nagy-Britannia 

világhatalmi státusza mégiscsak tartható legyen, vagy esetleg mindegyik motivációs 

tényezőnek tekinthető? A történészek nem jutottak egységes álláspontra a kérdések 

megválaszolását illetően. Vannak, akik nem látnak ellentmondást Churchill szavai és 

tettei között mondván, hogy amíg aktívan vett részt a politika irányításában Nagy- 

Britannia számára nem kínálkozott igazi lehetőség arra, hogy bármilyen nemzetek 

fölötti európai szervezetnek tagja lehessen. Mások úgy vélik, hogy Churchill 

őszintén hitt a kontinenst egy nemzetté kovácsolni képes eszme erejében és 

életrevalóságában, bár Nagy-Britannia tagságát a számára közeli jövőben nem 

tartotta valószínűnek. 

A következő következtetések kínálkoznak: Bármilyen szándékok vezérelték 

is Churchillt, vitathatatlan tény, hogy a szavaiban rejlő mérhetetlen energia hatására 

támadt fel az egységes igény a világháború után mind anyagilag, mind szellemileg 

romokban heverő Európa feltámasztására. Személyes tekintélyét felhasználva az 

egyesült Európa eszméjét hirdetők számára védelmet és fórumot biztosított, hogy így 

tegye lehetővé a közakarat kormánypolitikai szintre emelkedését. Churchill retorikája 

a mai napig szűnni nem akaró vitát generált Nagy-Britanniában az ország 

nagyhatalmi státusza jövőbeni alakulásának kérdésében, és Európa ebben a 

kérdésben játszott szerepét illetően.  

Szemére vethető, hogy az európai egység gondolatát többnyire olyan politikai 

helyzetben vetette fel, amikor az erőegyensúly szempontjából az egységes Európa 

biztonságot jelenthetett Nagy-Britannia számára; a szovjet, majd a náci, illetve újra a 

szovjet fenyegetés elhárítása végett.  
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Szintén közismert, és a hagyományos brit katonai doktrínával összhangban 

természetes, hogy Churchill országa függetlensége megőrzése érdekében nem kevés 

nosztalgiával tekintett a Viktoriánus kori Angliára, erőt merítve belőle saját aktuális 

problémái megoldásához. Ezért akár el is ítélhető, bár ez a ragaszkodása a régi, jól 

kipróbált eszmékhez igazán jól alátámasztja konzervatív meggyőződését és azt, hogy 

liberális párti átmeneti tagsága magyarázható a körülmények kikényszerítette 

politikai vargabetűként is. Ugyanakkor azt is jól tudjuk, hogy a történelem nem 

egyszer szolgáltatott példát arra, hogy a múlt eszméi és célkitűzései segítettek 

népeket, vagy akár egész kontinenseket is a sikeres jövő céljai elérése és 

megvalósulása útján. 

A továbbiakban kísérletet teszek a felmerült kérdések lehetőleg minél 

árnyaltabb megválaszolására. Lássuk, hogyan kezdődött Winston Churchill élete, 

mikor, hol és milyen családban született. 

 

 

 

                                         
1 www. euro-know: A Concise Encyclopedia of the European Union  
2 Ibid 
3 Ibid 
4 Ibid 
5 Ibid 
6 Ibid 
7 Ibid 
8 Ibid 
9 Ibid 
10 Ibid 
11 http://www.winstonchurchill.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=61 
12 Lukacs, J.: 1994. Barkóczy András ford. A huszadik század, avagy az újkor vége Európa 
Könyvkiadó Budapest 189-90. o, 
13 Saturday Evening Post 15 February 1930  
14 Jenkins R.: 2001 CHURCHILL, London 814. o. 


