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IV. 1. Fulton 

1942 októberében Eden kérésére Churchill, a háború akkori állása miatt nem nagy 

lelkesedéssel foglalkozott a háború utáni, négyhatalmi döntésen alapuló, európai rendezés 

kérdésével.  

„Nagyon egyszerűen hangzik a négy hatalom kiválasztása. Ezek az Egyesült 

Államok, Nagy-Britannia, Kína és a Szovjetunió. Azt nemigen tudhatjuk persze, hogy 

miféle Oroszország, és miféle orosz követelésekkel kell majd szembesülnünk. Mérhetetlen 

nagy csapás volna, ha az orosz barbárság megfojtaná Európa ősi államai kultúráját és 

függetlenségét.”1Saját elképzeléseit illetően elmondta Edennek, hogy „nagyon bízott egy 

Oroszország nélküli Európai Egyesült Államok létrehozásának a lehetőségében, amelyben 

a nemzetek közötti határok a minimumra korlátozottak, így az állampolgárok korlátozások 

nélkül utazhatnak az államok területén. Az új Európa rendjét nemzetközi rendőrség 

biztosítaná. Az európai rendőrség egyik feladata Oroszország sakkban tartása lenne.”2 

Ekkor még nem kívánt sok időt tölteni ezekkel a kérdésekkel mondván, hogy „sajnos a 

háború ezeknél a dolgoknál jóval fontosabb ügyekkel bombáz mindkettőnket nap mint 

nap.3 

A második világháborút követő évek legfontosabb szónoklata az Amerikai Egyesült 

Államok Missouri Államában, a fultoni Westminster College sportcsarnokában hangzott el 

több mint fél évszázaddal ezelőtt, 1946. március 5-én Churchill azon megállapítása, hogy a 

béke csak erő alkalmazásával tartható fenn, a mai napig helytálló annak ellenére, hogy 

azóta a geopolitikai egyensúly kialakítása és fenntartása igen jelentős változásokon ment 

át. 

A náci Németország 1945-ben bekövetkezett vereségét a Szövetséges Hatalmak 

győzelmének egyik legfőbb kovácsa úgy ünnepelte, mint „jeladást az emberiség története 

legnagyobb örömünnepe kezdetére”.4 

Ám alig egy évvel később Winston Churchill már úgy gondolta, hogy a szabadság 

kiteljesedésének legfőbb akadálya, megvalósításának legnagyobb veszélyeztetője az egyik 

volt szövetséges, a Szovjetunió. 

A kommunizmust illetően nem voltak illúziói. Nagy-Britannia 

hadügyminisztereként, az első Világháborút követően hiába próbálta csirájában megfojtani 

az Oroszországban kialakult új rendet, miniszterelnökként tetszik, nem tetszik kénytelen 
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volt szövetségre lépni vele a közös ellenség, a nácizmus legyőzése érdekében. 1945 

májusában szemtanúja volt, amint az amerikai hadsereg megállt az Elbánál, hogy német 

területen várja be és találkozzon orosz szövetségeseivel. Tökéletesen tudatában volt, hogy 

ezzel Oroszország szabad kezet kapott a szabadság és demokrácia szétzúzására mind 

Németországban, mind a szovjet érdekszféraként számon tartott közép- és kelet-európai 

térségben.  

Ami még ennél is rosszabb, 1945 júliusában meg kellett érnie, hogy a brit szavazók 

a világraszóló győzelem ellenére, konzervatív kormányával egyetemben Churchill-t is 

kiszavazzák a hatalomból, megfosztva attól a lehetőségtől, hogy az eseményeket a tőle 

korábban megszokott módon befolyásolhassa. 

Legalábbis ez volt a látszat. 1946. március 5-én Harry S. Truman elnök 

vendégeként Missouri Államban, a fultoni Westminster College-ban óriási horderejű 

szónoklatot tart, legalább olyan jelentőségűt, mint amilyeneket annak idején, 

miniszterelnökként tartott. Ritka éleslátásról téve tanúbizonyságot a merőben új, és 

potenciálisan rendkívül veszélyes korról olyan elemzést ad és olyan megoldásokat javasol, 

amelyek helyes és sikeres voltát az eltelt idő teljes mértékben igazolta. 

A legfontosabbat, hogy az oroszokkal az egykori szövetséget konfliktus váltotta fel 

– amely az úgynevezett Szabad Világ és a Szovjetunió között egyre inkább éleződik – az 

Atlanti-óceán mindkét partján világosan és egyértelműen látták, ám nyilvánosan senki sem 

kívánta szóba hozni.  

„A Balti-tenger mellett fekvő Stettintől az Adriai-tenger mentén fekvő 

Triesztig vasfüggöny ereszkedik le Európára. E vonal mögött vannak Közép- és Kelet-

Európa régi államainak összes fővarosai - Varsó, Berlin, Prága, Bécs, Budapest, Belgrád, 

Bukarest és Szófia. Mindezek a híres városok és országuk lakossága a szovjet szférában 

fekszenek, és valamilyen formában alá vannak vetve nemcsak a szovjet befolyásnak, 

hanem Moszkva egyre nagyobb mértékű ellenőrzésének.” 5 

Sokat elárul a beszéd igazi célját illetően a Churchill által adott cím: „The Sinews 

of Peace”. Ez magyarra meglehetősen nehézkesen fordítható, mivel a ’sinews’ magyar 

megfelelője (izom) erő és – többek között – az ‘a man of mighty sinews’ kifejezésben 

szerepel. Itt a jelentése ‘hatalmas erejű ember’. Ez azonban nem az egyetlen kollokáció, 

amelyben a ‘sinews’ szó megtalálható. Az állandósult kifejezéssé kristályosodott változata 
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a ‘sinews of war’ ‘pénz és hadianyag’. Ez Churchill szándékainak természetesen nem 

felelhetett meg, mivel ő a béke fenntartásának lehetőségeit kívánta beszédjében számba 

venni. Ugyanakkor a ‘The Sinews of Peace’ telitalálat az ‘a man of mighty sinews’ 

kifejezés megléte miatt, mivel az erre történő asszociáció az angolszász közönségben a 

hatalom emberi arcának képét idézi föl. A gonosz mindent felemésztő hatalmával szemben 

emberfeletti erőfeszítésre van szükség. Ilyen erőfeszítésre talán csak a minden nép 

kollektív emlékezetében őrzött népmesei hősök képesek. (Ne felejtsük el, hogy az ‘angolul 

beszélő népek’ közös sorsvállalása, összekovácsolása talán még a béke és szabadság 

eszméjénél is jobban foglalkozatta a szónokot, és a beszéd amerikai hallgatóság előtt 

hangzott el, egy egyetemen). Az erre érzékeny füllel rendelkező közönség természetesen a 

‘sinews of war’ (pénz és hadianyag) lehetséges interpretáció fölött sem siklott át szótlanul, 

amit jól példáz a szovjet szónokok és követőik által előszeretettel hangoztatott ‘békeharc’ 

képzavarból született kifejezés.  

Churchill maga is úgy gondolkodott, hogy a béke csakis az erő alkalmazása mellett 

tartható fenn:„Nem hiszem azt, hogy Oroszország háborút kíván. Ők a háború gyümölcseit 

kívánják, és hatalmuknak és tanításaiknak végtelen kiterjesztését. Abból, amit a háború 

alatt orosz barátainknál és szövetségeseinknél láttam, arra a meggyőződésre jutottam, hogy 

semmi sincs, amit annyira csodálnának, mint az erőt és semmivel szemben sem táplálnak 

kevesebb tisztéletet, mint a katonai gyengeséggel szemben. Ezért nem helyes a hatalom 

egyensúlyának régi elmélete. Nem engedhetjük meg magunknak - ha változtathatunk rajta 

-, hogy szűk téren mozogjunk, amely kísértést foglal magában az erő kipróbálására.”6 

Hangsúlyozta, hogy az újabb világégés elkerülhető, amennyiben a nyugati világ 

összefog, egyesíti gazdasági, szellemi és nem utolsó sorban katonai erejét, hogy az 

agresszort hatalmának és doktrínájának meggondolatlan expanziójától elrettentse. Talán 

még ennél is fontosabb, hogy emlékezteti a hallgatóságát arra, hogy: 

„Legutóbb láttam közeledni a katasztrófát, és hangosan kiáltottam honfitársaimnak 

és a világnak, de senki sem figyelt rám. 1933-ig, sőt 1935-ig Németországot meg 

lehetett volna menteni attól a rettenetes sorstól, amely reá sújtott és mindnyájunknak 

megtakaríthattuk volna azt a nyomorúságot, amelyet Hitler zúdított az emberiségre.”7 

Nem kétséges, hogy mire céloz, a párhuzam nyilvánvaló: Hiába intette óva a 

nyugatot, Hitler 1930-ban történt hatalomra jutását követően, senki sem hallgatott rá. A 

pusztába kiáltott szó tragikus következménye a Második Világháború volt. 1946-ban ismét 
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figyelmeztet: az újabb kataklizma elkerülése érdekében jó lesz figyelni a szavaira. Az sem 

elhanyagolandó momentum, hogy egy évvel azelőtti szövetségesét nyíltan Hitlerrel veszi 

egy kalap alá. 

A nyugat ezúttal odafigyelt Churchill szavaira. A Marsall Terv, majd a NATO 

létrehozásával, sikerrel szállt szembe a szovjet fenyegetéssel és a világ más térségeiben is 

viszonylag szűk keretek közé tudta a Szovjetunió világhatalmi törekvéseit szorítani. A 

történelmi igazságszolgáltatásra az 1980-1990-es években került sor. A 80-as években a 

szovjet rendszer működése egyre látványosabban mutatta ki gyengeségeit, hogy aztán a 90-

es évek első éveiben véglegesen összeomoljon. Így igazolta Churchillt az idő és a 

történelem. 

Churchill „Sinews of Peace”című, a fultoni Westminster College sportcsarnokában 

1946. március 5-én elmondott beszédét a huszadik század egyik legnagyobb, 

legjelentősebb beszédei között tartják számon. Politikai szempontból rendkívül érzékeny 

időpontban hangzott el, akkor, amikor Amerika és Nagy-Britannia második világháborús 

szövetségese, a Szovjetunió a szövetségesből ellenséggé vált, a kapcsolatok kihűlése pedig 

a hidegháború eszkalációjához vezetett. A beszéd nagy gonddal megválogatott szavai 

mögött nemcsak egy vezető politikus fél évszázadra visszatekintő diplomáciai tapasztalatai 

állnak, hanem az a filozófia is, melynek gyökerei a tizenhetedik, tizennyolcadik század 

legnagyobb gondolkodóihoz nyúlnak vissza. Gondoljunk csak Churchill önművelő 

olvasmányaira, melyeket indiai katonai szolgálata során olvasott. 

Churchill azért vállalta az utat Missouri Államba, hogy az újonnan született 

nagyhatalmat, az Amerikai Egyesült Államokat, amely még nem teljes mértékben volt 

tisztában azzal, hogy hogyan is kellene betölteni frissen megszerzett új, világhatalmi 

szerepét, erre a szerepre felkészítse, és rádöbbentse a hatalommal együtt járó könyörtelen 

realitásra. Ez a realitás pedig nem más, mint az angol-amerikai szövetség szükségszerűsége 

annak érdekében, hogy az egyre nyilvánvalóbb szovjet fenyegetést ellensúlyozni lehessen. 

Ez az egyensúly csak és kizárólag az atomtitok nyugaton tartásának további biztosításával 

érhető el. (Ezzel többen nem értettek egyet, köztük Henry Stimson hadügyminiszter és 

Dean Acheson külügyminiszter helyettes, akik úgy gondolták, hogy az új fegyver hatalmas 

pusztító erőt képvisel, ezért annak felelősségét nem viselheti egyetlen ország, így a titkot 

meg kell osztani Oroszországgal, hogy a fegyver esetleges alkalmazását nemzetközi 

ellenőrzés alá lehessen vonni. 



 95

Mivel jól ismerte amerikai hallgatósága naivan erkölcsös és eltökélten Nagy-

Britannia-ellenes magatartását a külügyeket illetően, Churchill mondanivalóját – gondosan 

megfogalmazva – egyrészt az Egyesült Nemzetek sokat ígérő ideáljának köntösébe 

burkolta (amiben ő maga nem igazán bízott), miközben a „speciális kapcsolatok” 

koncepcióját is megfogalmazta, amihez viszont már-már rögeszmésen ragaszkodott. 

Mindettől függetlenül az üzenet tisztán és jól érthetően elhangzott, és óriási vihart kavart. 

Az amerikai hallgatóság tagjai közül nem egyet – elsősorban azokat, akik úgy gondolták, 

hogy a Második Világháborút azért kellett megvívni, hogy a nemzetközi viszonyok 

gyökeresen megváltozzanak, a múltban előszeretettel alkalmazott „erőpolitika” végképp 

tűnjön el a politika eszköztárából – valósággal sokkolta a fultoni beszéd.  Az atombomba 

félelmetes árnyékában az új világnak az erőegyensúly fenntartása mellett történő 

megteremtése a túlélés elengedhetetlen feltételének tűnt. Nem csoda hát, hogy Churchill 

híres beszédét sokkal inkább kritika, semmint elismerés fogadta. 

A szovjet értékelők – elsősorban Vlagyimir Grigorjevics Truhanovszkij, a 

Szovjetunió Tudományos akadémiájának levelező tagja – szerint azok a beszédek, 

amelyeket Churchill, mint ellenzéki politikus az alsóházban belpolitikai kérdésekről 

mondott, általában gyengék és érdektelenek. Külpolitikai kérdésekkel foglalkozó beszédei 

viszont jelentősebbek, és nagyobb érdeklődést is keltettek a közvéleményben. A 

legfontosabb ilyen jellegű beszéde az, amelyet az Egyesült Államokban, Fultonban 1946. 

március 5-én mondott. Ezek után tudósít, hogy 1945-1946 telén Churchill néhány hónapot 

az Egyesült Államokban töltött. Találkozott Truman elnökkel, a külügyminisztérium 

vezetőivel s más politikusokkal. E találkozók során merült fel az ötlet, hogy Churchill 

előadást tartson a világpolitika problémáiról, s ezeken a találkozókon határozták meg az 

előadás általános irányvonalát is.   

Az alaptételeket február 10-én hangolták össze Truman elnökkel. Churchill néhány 

hetet egy floridai üdülőhelyen töltött, s ott csiszolgatott-finomított beszédén. Amikor 

elkészült, Trumannal együtt a Missouri állambeli Fultonba utazott, s ott a Westminster 

College-ben 1946. március 5-én felolvasta előadását, amely utóbb akkora visszhangot 

keltett. Beszédét Churchill, mint ismeretes, Attlee-nek és Bevinnek, valamint Truman 

elnöknek és Byrnes külügyminiszternek a tudtával és beleegyezésével mondta. Truman 

még egy ezermérföldes utat is megtett azért, hogy bemutassa Churchillt a hallgatóságnak. 

Mindezek a tények arról tanúskodnak, hogy Churchill nemcsak egyéni nézeteit fejtette ki, 
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hanem a két ország - Anglia és az Egyesült Államok - uralkodó köreinek szovjetellenes 

programját is meghirdette.8  

Mivel ez meglehetősen sommásan hangzik, talán nem érdektelen a nyugati 

forrásokat is megvizsgálni a kérdést illetően. Ezek tanulmányozása rávilágít, hogy 

Churchill beszéde az amerikai-orosz kapcsolatok feszültebbé válása idején hangzott el, 

akkor, amikor az Egyesült Államok egyre nyilvánvalóbban távolodni látszott a néhai 

Roosevelt elnök által folytatott engedékeny politizálástól a nyíltan vállalt konfrontáció 

irányába. Sztálin 1946. február 9-én mondott „Választási beszéde” melyben azt 

hangsúlyozta, hogy a szocializmus és a kapitalizmus, mint eltérő társadalmi rendszerek 

ellentétének kibékíthetetlen volta miatt robbant ki a háború, és az újabb háború potenciális 

veszélye is fennáll, komoly nyugtalanságot okozott mind Washingtonban, mind pedig 

Londonban. Ez a sajnálatos intermezzo úgy látszik elkerülte Truhanovszkij professzor úr 

figyelmét. Február 15-én Kanadában huszonkét személyt tartóztattak le kémkedés 

gyanújával. Kiderült, hogy a csoport az atomtitok kifürkészésével próbálkozó orosz 

kémszervezet volt. (A csoport tevékenységéről az amerikaiaknak már szeptember óta 

tudomása volt). Bár nem volt publikus, George Kennan „Long Telegram”
9(Hosszú távirat) 

néven híressé vált jelentését, amely február 22-én érkezett a Külügyminisztériumba, a 

kormány minden hivatalában, széles körben ismerték és olvasták, elsősorban a 

Tengerészeti Minisztérium hivatalnokainak köszönhetően. Természetesen Truman elnök 

előtt sem volt ismeretlen az irat tartalma. (Kennan később „valóságos szenzációként” 

jellemezte a jelentés kiváltotta reakciókat).10 

Az ENSZ első londoni közgyűlése nem sokkal a kémbotrány kirobbanása előtt 

fejeződött be. Az Egyesült Államok delegációját vezető State Byrnes külügyminiszter, 

akire fokozott nyomás nehezedett az oroszokkal szemben tanúsított túlságosan engedékeny 

magatartása miatt, február 28-án az Overseas Press Club tagjai előtt a Waldorf Astoriában 

beszédet mondott, amelyből az amerikaiak álláspontjának határozott keményedésére 

lehetett következtetni. Nem rejtette véka alá neheztelését, amiért Oroszország a háború 

idején kötött megállapodás ellenére sem vonta vissza csapatait Iránból és az egyezményt 

megszegve Azerbajdzsánban orosz-barát kormányt segített hatalomra. Ezt szovjet részről 

nyilván a nemzetközi forradalmi mozgalom felerősödésének tekintették, ami a Szovjetunió 

katonai és gazdasági sikereinek közvetlen következménye. A külügyminiszter többek közt 

arra hívta fel a figyelmet, hogy: 
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„Nem lehet nem észrevennünk, hogyan sértik meg lépésről lépésre a status quo-t. 

Ez végső soron oda vezethet, hogy az agresszió jogkorlátozás, nyomásgyakorlás vagy a 

politikai infiltráció csalárd útján bekövetkezhet, ami szintén elfogadhatatlan és 

megengedhetetlen számunkra.”11  

Bár neveket nem említett, leplezetlen rosszallásának adott hangot Irán elfoglalása, 

valamint a kelet-európai és mandzsúriai gyárak leszerelése és Oroszországba hurcolása 

miatt. Egy héttel később, azon a napon, amikor Churchill híres beszédét tartotta, az 

Egyesült Államok Külügyminisztériuma jelentette, hogy az iráni és a mandzsúriai 

események kapcsán két tiltakozó jegyzéket juttatott el Moszkvának. 

Ettől függetlenül Byrnes nem akart túlságosan keményen fogalmazni. 

Hangsúlyozta, hogy tartja magát a néhai Roosevelt elnök elveihez, és fontosnak tartja „a 

nagyhatalmak szövetsége” fenntartását és elkerülendőnek a „hatalmi blokkok és 

érdekszférák” kialakítását. Kiemelte, hogy a tartós béke biztosításának egyetlen garanciája 

az ENSZ Alapító Okiratában előírtak maradéktalan betartása.12 

Február 27-én, a Byrnes beszédét megelőző napon Vandenberg szenátor, aki 

rendszeresen kritikát gyakorolt a külügyminiszter tevékenységét illetően, a Szenátusban 

feltette a kérdést, hogy mire készül Oroszország. Byrnes-höz hasonlóan ő is határozottabb 

amerikai állásfoglalást sürgetett, és a külügyminiszterrel egyetértve a béke biztosítását az 

ENSZ keretei között kívánta megvalósítani.13 Minderről a New York Times 1946. március 

3-i vasárnapi számában olvashatunk a Heti tükörben “Is Our Policy Changing?” 

(Változóban a politikánk?) címmel, illetve James B. Reston “Have We a New Foreign 

Policy? Capitol Asks” (A Kapitólium kérdez: Új külpolitika?) című cikkében. 

Visszatekintve úgy tűnik, hogy Truman Churchillel mondatta ki azt, ami már 

egyébként is a levegőben volt, az egyre határozottabban körvonalazódó új politikai 

irányvonal megfogalmazásával.14 A beszédet illetően Churchill a Fehér Házban tett 

látogatása során, február 10-én egyeztetett az elnökkel, aki előtt a beszéd tervezete nem 

volt ismeretlen, mivel azt korábban már egyik miniszterétől kézhez kapta. Az előkészítés 

során Byrnes is a beavatottak között volt, őt február 17-én Floridában tájékoztatta 

Churchill. Truman elnök útban Missouri Állam felé a vonaton teljes terjedelmében 

elolvasta Churchill beszédét, míg Byrnes ezt az elindulásuk előtt tette meg.15 



 98

Churchill éles és komor hangvételű beszéde, valamint az a mélység és minden 

részletre kiterjedő alaposság, amellyel mondanivalóját alátámasztotta – az első igazán 

szigorú kritika, amellyel nyugati, nagy tekintélynek örvendő politikus 1941 júniusa, 

Oroszország náci lerohanása óta Oroszországot illette – azonban a polémiák valóságos 

áradatát zúdították a szónokra. (Valójában nem történt más, mint élete második 

világháborús időszakát kivéve mindig is, amikor most újra a viták kereszttüzében találta 

magát.) Pepper, Kilgore és Taylor szenátorok közös állásfoglalásukban kijelentik, hogy 

Churchill úr javaslatának elfogadása az Egyesült Nemzetek Szervezetének a tragikus végét 

jelentené, és a beszédet a „shocking” jelzővel illetik, ami finoman fogalmazva is 

„felháborító” magyarul.16 (A szónak egyébként „botrányos”, „gyalázatos”, „undorító”, 

jelentése is szerepel a szótárban.) Savage képviselő kijelentette, hogy a világ teljesen 

megváltozott, és amiatt sajnálkozott, hogy Churchill újra az erőből történő politizálás 

doktrínáját akarja alkalmazni. Azzal érvelt, hogy Oroszország lépései csupán saját 

biztonsága megteremtése érdekében történtek.17 Patterson képviselő szerint Churchill nem 

kevesebbet kér, mint a „visszatérést a reakciós és önpusztító erőegyensúly régi 

doktrínájához. Az atomkorban az erőegyensúly alapján történő politizálás csakis 

háborúhoz, mégpedig világméretű katasztrófához, és az emberi faj teljes kipusztulásához 

vezethet.”18 

A Nobel-díjas Pearl S. Buck katasztrófaként jellemzi Churchill beszédét. George 

Bernard Show a Reuters tudósítójának azt mondja, hogy a beszéd tulajdonképpen „nem 

más, mint hadüzenet Oroszországnak” továbbá, hogy Churchill szavai mögött nem 

kevesebbről van szó, mint a rosszemlékű erőegyensúly alapján történő politizálás 

felélesztéséről, szem előtt tartva egy közeli háború lehetőségét.”19  

A Washington Post Marquis Childs szavaival arról tudósít, hogy Churchill a 

beszédében „figyelmen kívül hagy egy alapvető igazságot, hogy – tudniillik – a 

kommunista fenyegetés ellen nem a fegyveres szövetségek létrehozása a megfelelő 

fegyver.” A kardcsörtetés helyett az általános elégedetlenség igazi gazdasági és társadalmi 

okait kell feltárni, és azokra kell megoldást találni.20 A brit parlament Alsóházában 105 

munkáspárti képviselő kampányt szervezett, hogy a beszédet ítéljék el, és fogalmazzák 

meg azt a közös álláspontjukat, hogy „a világ békéje és biztonsága nem érdekcsoportok 

alkalmi szövetsége által tartható fenn, hanem az ENSZ hatalmának és jogköreinek állandó 

erősítésével, növelésével és kiterjesztésével mindaddig, amíg az nem válik képessé a 

Világkormány funkcióinak maradéktalan ellátására.”21  
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A Time azt jelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa 

többségében „hűvösen” fogadta az elhangzottakat és az amerikai sajtó „általában 

távolságtartóan, ugyanakkor nem kevés aggodalommal viseltetett a Churchill által javasolt 

katonai frigy iránt.”22 

A brit újságok véleményét ismertetve a Newsweek arról tudósított, hogy a brit sajtó 

képviselői szerint Churchill túlságosan messzire ment mind az Oroszországra vonatkozó 

kritikai megjegyzések, mind pedig a kilátásba helyezett amerikai-brit  szövetség létrejöttét 

illetően.”23 

A vezető liberális újságok azért támadták Churchillt, mert túlságosan ragaszkodik 

az idejétmúlt erőpolitikához, amivel veszélyezteti az Egyesült Nemzetek Szervezete 

működőképességét, továbbá tévesen és feleslegesen vádaskodik a Szovjetuniót illetően. A 

Chicago Sun elítélte Churchill „veszedelmes doktrínáját”. A cikkíró a „poisonous 

doctrines”
24kollokációt használja, ami természetesen nemcsak egyféleképpen 

értelmezhető. Átvitt értelemben a szó jelenthet „mérgező”, „mételyező”, „ártalmas”, 

„káros”, illetve „veszedelmest”. Ha konkrétan, személlyel kapcsolatban használjuk, a 

„have a poisonous tongue” kifejezésben az illetőnek „kellemetlen, mérgezett, 

veszedelmes”, azaz „csípős nyelve van”, míg a „perfectly poisonous fellow” kibírhatatlan, 

undorító fráter, vagy nemes egyszerűséggel: ronda dög. A szó utóbbi két lehetséges 

jelentése politikai tartalmú szövegben köznyelvi jellege miatt természetesen kizárható. 

Ugyanakkor az olvasóközönségre akkor is hat – valószínűleg az újságíró szándékával 

összhangban – így az üzenetet plasztikusan, ezekkel a szemantikai elemekkel is bővítve, 

közvetíti az olvasó tudata számára. A Saturday Review Norman Cousins tollával azt írja, 

hogy „napjaink orosz unilateralizmusa nem a kór maga, hanem a kór produktuma”. 

Szerinte a veszélyt „az évszázados hagyományokra visszatekintő, egymással versengő 

nemzetek szuverenitás iránti vágya jelenti, melynek megteremtése érdekében csakis a saját 

biztonságukat tartják szem előtt, ennek alapján határozzák meg saját biztonságuk számukra 

kedvezőnek vélt feltételeit.”25 

Ez egyébként teljes mértékben összecseng John Lukacs nézeteivel is, aki szerint a 

huszadik század legfontosabb, a legtöbb konfliktust teremtő eszmerendszere a 

nacionalizmus.26 

Mindez katonai támaszpontok létesítéséhez, érdekszférák kialakításához, szövetségi 

rendszerek létrejöttéhez és a fegyverkezési verseny eszkalációjához vezet, azaz csupa 
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olyan lépéshez, ami a múltban minden egyes alkalommal háborúhoz vezetett. Arra a 

következtetésre jut, hogy az atombomba létezésének tudatában, annak pusztító erejét 

figyelembe véve az egyetlen remény és egyben garancia a tartós béke megteremtését 

illetően az „igazi világszervezet, amely az egész világra kiterjedő, egységes jogrendszer 

alapján működik”.27 

A The New Republic kijelentette, hogy „az emberiség biztonság iránti vágya a 

háború egyöntetű elutasításában található meg, valamint abban az egységes vágyban, hogy 

a nemzetek közötti bármilyen jellegű vitás kérdést az ENSZ Alapokmányával, mint 

mértékadó dokumentummal összhangban kell megoldani.”28 

Érdekes lehet megjegyezni, hogy a lapok gyakorlatilag pártállásra való tekintet 

nélkül – a The New Republic konzervatív, republikánus, míg a Newsweek enyhén 

baloldali liberális beállítottságú – elmarasztalják Churchillt. Ennek oka elsősorban abból a 

félreértésből adódhat, hogy ekkor még a beszéd hivatalos megítélése során a háborús 

kardcsörtetés dominált, nem utolsó sorban a szovjet kritika mechanikus elfogadása 

eredményeként. 

Az 1943. novemberében Moszkvában tartott külügyminiszteri értekezleten mondott 

beszédében Hull, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere, Wo o dro w  Wilson 

elkötelezett hívéhez méltó módon kijelentette, hogy amint az új nemzetközi szervezet 

megkezdi működését, „nem lesz szükség érdekszférákra, szövetségi rendszerekre, 

erőegyensúlyra, egyáltalán semmilyen speciális egyezményre, melynek segítségével a 

múltban a nemzetek saját biztonságukat és érdekeiket igyekeztek biztosítani, és amelyek az 

ismert sajnálatos következményekkel jártak. Szavait a kongresszus résztvevői lelkesen 

megtapsolták.29 

Roosevelt természetesen tudatosabb hatalmi politikát folytatott, mint 

külügyminisztere, és igyekezett Wilson hibáiból tanulva, az ő tévedéseit elkerülni – a 

Biztonsági Tanácsot Roosevelt érvelését elfogadva pontosan azért hívták életre, hogy a 

tanácson keresztül a nagyhatalmak biztosíthassák a béke fenntartását. Ennek ellenére a 

Jaltai Egyezmény aláírását követő kongresszusi beharangozójában kötelességének érezte 

hangsúlyozni, hogy „a Jaltában aláírt egyezménynek biztosítania kell, hogy az egyoldalú 

lépések, az exkluzív szerződéskötések, az érdekszférák, az erőegyensúly és minden egyéb 

politikai csűrés-csavarás, amely hosszú évszázadokon keresztül sohasem volt képes a 

kívánt eredményt, a tartós békét biztosítani egyszer és mindenkorra szűnjön meg”.30  
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Az idealista tradíciókon nevelkedett amerikaiak számára mindenre az ENSZ 

jelentette a megfelelő választ, legyen a kérdés Kelet-Európával, Iránnal, Törökországgal, 

vagy akár az atombombával kapcsolatos. Churchill liberális bírálói a jelen helyzetben azt 

látták, hogy a roosevelti, ENSZ által megszemélyesített egységes világot két, ellenséges 

politikai és katonai tömb konfrontációja szakítja szét. 

Ami a konzervatív pártállású kritikusokat illeti, őket sokkal inkább nyugtalanította 

a béke idejére kilátásba helyezett angol-amerikai szövetség lehetősége, mint az orosz 

politikát illető kritikai megjegyzései. Taft szenátor nagyrészt egyetértett Churchill 

Oroszországra vonatkozó kritikájával, de kijelentette, hogy „az Egyesült Államok számára 

semmiképpen sem volna szerencsés akár Angliával, akár Oroszországgal, vagy bármelyik 

más országgal békeidőben katonai szövetségre lépni.”31 

Aiken szenátor annak a véleményének adott hangot, hogy „katonai szövetség 

létrehozása helyett Nagy-Britanniának, az Egyesült Államoknak és Oroszországnak 

összefogva, az Egyesült Nemzetek Szervezete működőképességét szem előtt tartva kellene 

közösen munkálkodniuk.”32 

Mások attól tartottak, hogy az Amerikai Egyesült Államok a brit imperializmus 

támogatójának szerepkörébe kényszerülhet. A New York Herald Tribune úgy érezte, hogy 

a beszéd „célt tévesztett”, és megjegyezte, hogy „az amerikai kommentárok tanúsága 

szerint Amerika nem szívesen vállalná magára a britek nagyhatalmi érdekeivel kapcsolatos 

felelősségeket.”33  

Walter Lippmann, a The New York Herald Tribune legnagyobb tekintélynek 

örvendő vezércikk írója azt írta, hogy „a brit birodalmi érdekek és Amerika elemi érdekei 

semmiképpen sem tekintendők azonosnak”, és a szovjetellenes szövetség létrehozását 

célzó felhívás miatt is kritizálta Churchillt. (Magánvéleményeként a beszédet egy 

megelőző háború kirobbantására tett nyílt uszításnak, szinte már katasztrofális baklövésnek 

nevezte).34  

A washingtoni Brit Nagykövetségre beérkezett levelek tanúsága szerint az 

amerikaiak többsége nem az orosz fenyegetés elleni figyelmeztetés miatt bírálta Churchillt, 

hanem azért, mert úgy gondolta, hogy a szovjetellenes szövetségre a brit imperializmus 

támogatása érdekében van szükség.35 
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Míg a The New York Times, The Christian Science Monitor, Time és a Philadelphia 

Inquirer (jobboldali sajtóorgánumok) a beszéd mellett foglalt állást, ugyanez nem 

mondható el a baloldali lapokról, sőt – elsősorban Ernest K. Lindley a Newsweek és 

George Fielding Eliot a Herald Tribune vezércikkírója jóvoltából – a beszéd annyi vitát 

kavart, hogy a Newsweek Churchill beszédét úgy jellemzi, mint „a háború utáni évek 

legnagyobb diplomáciai vihart kavaró megnyilvánulását”.36  

A  The Washington Post a beszédet arcátlannak „audacious” minősíti.37 A beszéd 

elhangozta után három nappal tartott sajtótájékoztatón Truman elnök a közvéleményt 

félrevezetve, úgy nyilatkozik, hogy nem tájékoztatták előzetesen a szónoklat tartalmát 

illetően.38 Attlee brit miniszterelnök az alsóházban a Churchill beszédével kapcsolatban 

elhangzott interpellációra nem hajlandó választ adni.39 Amikor Churchill március 15-én 

New Yorkba érkezik – nem titkoltan azzal a céllal, hogy a babérokat learassa – a 

Broadway-n konfetti-zápor helyett tüntetők százai várják. Mindezek után Dean Acheson 

külügyminiszter-helyettes – az Amerikai Egyesült Államok hivatalos képviselője – a 

Waldorf Astoriában hajbókolva lelkendezik Churchill üdvözlő beszéde hallatán, ami az 

események menetét figyelembe véve mindennek tekinthető csak rosszallásnak, vagy 

megbánásnak nem. 

Maga Churchill a kritikai hangoktól nem esett kétségbe. Az amerikai kommunisták 

szavai annyira beindították a fantáziáját, hogy többször is felolvastatta magának: „A nap 

azért nem nyugszik soha le  a Brit-Birodalom fölött, mert az Isten annyira nem bízik 

Winston Churchillben, hogy nem meri a sötétben magára hagyni.”40 

A Szovjetunióban Sztálin adta meg a választ Churchillnek. A „Pravda” 

tudósítójával folytatott beszélgetésében kijelentette, hogy „Churchill úr jelenleg a háborús 

gyújtogatók álláspontján áll. És Churchill úr ebben nincs egyedül, barátai vannak nemcsak 

Angliában, hanem az Egyesült Államokban is.” Az interjú további részében Sztálin 

rámutatott arra, hogy Churchill fultoni beszédével feltűnően emlékeztet Hitlerre: „Hitler 

úgy látott hozzá a háború kirobbantásához, hogy proklamálta a fajelméletet, kijelentette, 

hogy csak a németül beszélő emberek alkotnak teljes értékű nemzetet. Churchill úr 

ugyancsak egy fajelmélettel akarja kirobbantani a háborút, amikor azt bizonygatja, hogy 

csak az angolul beszélő nemzetek teljes értékű nemzetek, és csak ezek a nemzetek 

hivatottak arra, hogy az egész világ sorsát eldöntsék. Az angol fajelmélet ahhoz a 

következtetéshez vezeti Churchillt és barátait, hogy az angolul beszélő nemzeteknek, mint 
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egyedül teljes értékűeknek, uralkodniuk kell a világ többi nemzetei fölött, Churchill úr és 

angliai meg amerikai barátai voltaképpen mintegy ultimátumot nyújtanak át a nem angolul 

beszélő nemzeteknek: ismerjétek el a mi uralmunkat önkéntesen, és akkor minden rendben 

lesz - ellenkező esetben elkerülhetetlen a háború. Nem lehet kétségbe vonni, hogy 

Churchill úr célkitűzése háborús célkitűzés, felhívás a háborúra a Szovjetunió ellen.”41  

Szovjet értékelések szerint „Attlee kormánya kitért az elől, hogy hivatalosan 

elhatárolja magát az egykori miniszterelnök által Fultonban meghirdetett eszméktől. A 

kormány képmutatóan arra az álláspontra helyezkedett, hogy ez egy magánszemély 

magánvéleménye. Valójában Attlee és Bevin előre jóváhagyta Churchill beszédét, és 

teljesen egyetértettek vele, bár ezt akkor nem merték megvallani. A munkáspártiak egész 

további külpolitikájukat a Fultonban kijelölt irányvonalnak megfelelően folytatták. A 

hidegháborút csakugyan Churchill hirdette meg, de nem 1946 márciusában, hanem 1942 

októberében, amikor összeállított egy dokumentumot, amelyben arra szólította fel a polgári 

világot, hogy fogjon össze az orosz barbárság ellen. Igaza van Palme Duttnak, amikor azt 

írja, hogy Churchill 1946 márciusában Fultonban nyilvánosságra hozott szovjetellenes 

programja. a hidegháborúnak csupán első hivatalos meghirdetése volt. A hidegháború 

kezdetét valójában arra az időpontra tehetjük, amikor a Nyugat ráébredt, hogy kudarcba 

fúlt a számítása: a náci hadigépezet nem fogja megsemmisíteni a Szovjetuniót. S ez 1942 

nyarán történt.”42 

A szovjetek szerint „a nyugati politikusoknak és propagandistáknak azért volt 

szükségük a hidegháború kezdetének későbbi időpontra való datálására, hogy ily módon 

igazolhassák azt a másik tarthatatlan tézisüket, miszerint Anglia és az Egyesült Államok a 

második világháború befejezése pillanatában tele volt jóindulattal a Szovjetunió iránt, de a 

Szovjetunió ezt nem értékelte, és akcióival rákényszerítette a Nyugatot az ellenséges 

álláspont elfoglalására.”43 

Amint láthatjuk a beszéd nem kis vihart kavart mind a tengeren túl, mind Nagy-

Britanniában. Truhanovszkij professzor nem is fukarkodik egy kis fröcskölődéssel, amikor 

vitriolba mártott tollal értekezik az eseményekről, íme: 

Churchill bejelentette, hogy beszédének világraszóló jelentősége van. A „szerény” 

bevezetést követte a köszönetnyilvánítás az Egyesült Államok elnökének, aki lehetővé 

tette, hogy „a rokon nemzethez, tengerentúli honfitársaimhoz és bizonyára néhány más 

országhoz is szóljak”. Közölte, hogy teljesen szabad kezet kapott arra, hogy ezeknek az 
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országoknak és népeknek kifejtse „őszinte és igaz” tanácsát azt az „általános koncepciót” 

illetően, amelyet ezeknek az országoknak (vagyis a tőkés világnak) ma előtérbe kell 

állítaniuk. Churchill kinyilatkoztatta, hogy nemcsak általános stratégiai tervet fejt ki, 

hanem emellett „bizonyos gyakorlati javaslatokat is a cselekvéshez”.44 Ez azért enyhe 

csúsztatás, mivel Churchill pontosan a következőket mondta: 

(Az Elnök) „Elmondotta önöknek, hogy a kívánsága az, mint ahogy bizonyos 

vagyok benne, hogy az önök kívánsága is, hogy teljesen szabadon adjam őszinte és 

hűségés tanáromat ezekben a nyugtalan és zavarba hozó időkben. Én persze élek ezzel a 

szabadsággal és annál is inkább jogosnak érzem, hogy ezt tegyem, mert törekvéseim, 

amelyeket fiatalabb éveimben tápláltam, olyan kielégítést nyertek, amely meghaladja 

legmerészebb álmaimat. Hadd tisztázzam azonban, hogy semmiféle hivatalos küldetésem 

nincs, és csak a magam nevében beszélek.”45  

Ez persze nem zavarja Truhanovszkijt, aki szerint a kérdés ilyen tálalása azt 

jelentette, hogy Churchill és Truman a beszédet az egész tőkés világ politikai vezetőinek 

manifesztumaként fogta fel. Majd azt állítja, hogy  

„A hallgatók nem kis meglepetésére a szónok kijelentette, hogy az újabb 

világháború és zsarnokság közvetlen veszélye fenyeget, s hogy ezt a veszélyt a Szovjetunió 

és a nemzetközi kommunista mozgalom idézi elő. A szónok kijelentette, hogy beszédével 

legfőképpen azt óhajtja ajánlani, hogy hozzák létre az angolul beszélő népek testvéri 

társulását, ami különleges viszonyt jelent egyfelől a Brit Nemzetközösség és Birodalom, 

másfelől az Egyesült Államok között.  

A testvéri társulás nemcsak azt követeli meg, hogy mind szorosabbá tegyük a 

barátságot és a kölcsönös megértést két nagy kiterjedésű, de társadalmi rendszerét tekintve 

rokon országunk között, hanem azt is, hogy fenntartsuk a jó kapcsolatokat katonai 

tanácsadóink között, hogy közösen tanulmányozzuk a fenyegető veszélyeket, hogy 

szabványosítsuk a fegyvereket és a taneszközöket, hogy tiszteket és hallgatókat cseréljünk 

a műszaki főiskolákon. Ennek érdekében fenn kell tartani a kölcsönös biztonság céljából 

létrehozott jelenlegi feltételeket a világ bármely részében a két ország birtokában levő 

haditengerészeti és légi támaszpontok közös használata útján. Ez akár meg is 

kétszerezhetné az amerikai flotta és légierő mozgékonyságát. Ez jelentősen növelné a brit 

birodalmi csapatok erejét és jelentős pénzügyi megtakarítással is járhatna. Később 

fontolóra lehetne venni a közös állampolgárság elvét, s meggyőződésem, hogy erre előbb-
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utóbb sor kerül”46 Az idézet, a bevezető kommentáló kitételtől eltekintve, szó szerint 

megfelel a Mezei Géza szerkesztette dokumentum gyűjteményben található magyar nyelvű 

fordításnak. 

Ezután, Truhanovszkij elérkezettnek látja az időt, hogy feltegye tényfeltárónak 

szánt kérdését, hogy „Ki ellen is irányulna az angol-amerikai katonai szövetség?” A 

válaszra sem várakoztatja az olvasót sokáig, magára Churchillre hivatkozva közli, hogy 

„Churchill ezt kertelés nélkül megmondja: a Szovjetunió és a kibontakozó szocialista 

forradalom ellen.47  

Truhanovszkij utal rá, hogy ebben a beszédében használta Churchill először a 

„vasfüggöny” kifejezést, „amelyet a szovjetellenes propagandisták később annyira 

felkaptak: szerinte ez a leeresztett vasfüggöny a balti Stettin és az adriai Trieszt közötti 

vonalon kettéosztotta az európai kontinenst. Churchill arról próbálta meggyőzni hallgatóit, 

hogy a Kelet-Európában lejátszódó forradalmi események közvetlen veszélyt jelentenek 

Amerikára és Angliára nézve. „Nem egy olyan Európa ez - panaszkodott -, amilyenért 

harcoltunk”.48  

Truhanovszkij szerint „a kelet-európai országok forradalmi átalakulásait ítélve és 

megbélyegezve, Churchill nem hagyott kétséget afelől, hogy mit is szeretett volna elérni 

ezekben az országokban. Csak a halhatatlan dicsőségű Athénnek - mondotta - van ma 

lehetősége arra, hogy szabadon döntsön jövője felől az angolok, az amerikaiak és a 

franciák felügyelete alatt tartott választásokon. Tudjuk, hogy Athén a szimbóluma annak a 

szégyennek, amelyet Churchill 1944-ben hozott a fejére azzal, hogy csapataival a görögök 

közé lövetett, bár Görögország Anglia szövetségese volt.”49  

Nemcsak pontatlan az idézet, de a folytatását sem kellett volna elhallgatni és 1946. 

márciusával kapcsolatban 1944-re hivatkozni enyhén szólva is újabb csúsztatás. A teljes 

szöveg magyar fordítása az adott helyen egyébként a következő: 

„Egyedül a halhatatlan dicsőségű Athén dönthet szabadon jövőjéről egy angol, 

amerikai és francia megfigyelés mellett tartott választáson. Az oroszok által irányított 

lengyel kormányt felbátorították, hogy jogtalanul nagy területeket foglaljon el 

Németországból, és most a németek millióit űzik ki tömegesen olyan fájdalmas mértékben, 

amilyenről nem is álmodtak. A kommunista pártokat, amelyek ezekben a kelet-európai 

államokban igen kicsik voltak, hatalomra emelték, amely hatalom meghaladja a pártok 
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létszámát, és ezek a pártok most mindenütt arra törekszenek, hogy megszerezzék a totális 

ellenőrzést. Majdnem minden esetben rendőrkormányok uralkodnak és mostanáig, 

Csehszlovákiát kivéve, sehol sincs igazi demokrácia.”50Truhanovszkij így folytatja: 

„Churchillnek nemcsak az nem volt ínyére, ami - az ő kifejezésével élve - a 

vasfüggöny mögött történt. Okkal nyugtalanította a nyugat-európai helyzet is. Nem tetszett 

neki, hogy Olaszországban hatalmas kommunista párt működik, s hogy kommunista pártok 

vannak az orosz határoktól távol eső országok többségében is szerte a világon. »Ezek a 

kommunista pártok, jelentette ki Churchill, mindennél nagyobb veszélyt jelentenek a 

keresztény civilizációra nézve. Lehangoló tények ezek, s nagy ostobaság volna részünkről, 

ha nem néznénk szembe velük, amíg még nem késő. A Távol-Keleten, kiváltképpen 

Mandzsúriában ugyancsak nyugtalanítóak a perspektívák«. Churchill egyszerű kiutat 

ajánlott ebből a helyzetből. Az erőszakkal való fenyegetésnek vagy szükség esetén akár 

magának az erőszaknak az alkalmazását sürgette, hogy így elfojtsák a nemzetközi 

munkásmozgalmat, az európai és az ázsiai országokban kibontakozó szocialista 

forradalmat, s utána ráerőszakolják a Szovjetunióra Anglia és az Egyesült Államok 

uralkodó köreinek a feltételeit. »Megoldást kell találni – mielőtt nagyobb lesz a veszély«. 

Ezt úgy kellett érteni, hogy a Szovjetunió ellen sürgősen erőszakot kell alkalmazni, amíg 

az Egyesült Államoknak van atombombája, a Szovjetuniónak viszont még nincs ilyen 

fegyvere. Hogy éppen a Szovjetunió elleni háborúról és erőszak alkalmazásáról volt szó, 

ezt Churchill határozottan és világosan meg is mondotta. »Az oroszokkal való 

találkozásaimból ítélve – mondta – leginkább az erőszak imponál nekik«. Azt ajánlotta, 

hogy haladéktalanul, »1946-ban, jussunk teljes kölcsönös megértésre Oroszországgal 

minden kérdésben«.”51 

Truhanovszkij érdekes taktikát követ: Látszólag távolságtartó objektivitással idéz 

Churchilltől, majd az idézeteket szövegkörnyezetükből kiragadva, saját mondanivalója 

alátámasztására használja fel, meglehetősen szájbarágó stílusban, nehogy az eltévelyedett 

olvasó még másra gondoljon, mint amire az író szerint kell. A hivatkozott rész a fultoni 

beszédben így nem létezik, a torzítások nyilvánvalóan bizonyítják az elemző elfogultságát: 

„Az Európát átszelő vasfüggöny előtt van más ok is a nyugtalanságra. 

Olaszországban a kommunista pártnak komoly akadályt jelent, hogy támogatnia kell a 

kommunisták által irányított Tito követeléseit a volt olasz területre az Adriai-tenger 

mentén. Ennek ellenére Olaszország jövője van a mérlegen. Ugyanakkor nem képzelhetjük 
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el az újjászülető Európát erős Franciaország nélkül. Egész életemben az erős 

Franciaországért dolgoztam és sohasem vesztettem el bizalmamat sorsában, még a 

legsötétebb órában sem. Bizalmamat most sem fogom elveszíteni. Az orosz határoktól 

távol fekvő sok országban azonban,  és világszerte mindenütt kommunista ötödik 

hadoszlopok vannak, amelyek teljes egységben és teljes engedelmességben működnek 

azoknak az utasításoknak értelmében, amelyeket a kommunista központból kapnak. A Brit 

Nemzetközösséget és az Egyesült Államokat kivéve, ahol a kommunizmus a gyermekkorát 

éli, a kommunista pártok, illetve ötödik hadoszlopok egyre növekvő kihívást és veszélyt 

jelentenek a keresztény civilizációra. Mindenki számára szomorú ilyen tényeket elmondani 

annak a győzelemnek a másnapján, amelyet olyan sok ragyogó bajtársiasság alapján, és a 

szabadság és a demokrácia ügyében elértünk. Nem cselekednénk okosan, ha ezekkel a 

tényekkel nem néznénk becsületesen szembe, amíg erre idő van.”52 

Churchill és – elsősorban baloldali – bírálói között a nézeteltérés az eltérő 

gondolkodásmód miatt törvényszerű, mivel a bírálók filozofikus spekulációk és a 

hagyományos politikai gondolkodás közötti ellentmondásokra koncentrálva úgy gondolták, 

hogy gyökeresen szakítani kell a régi beidegződésekkel. Míg a Churchillt kritizálók a jövő 

korlátlan lehetőségeiből ihletet merítve minden akadályt legyőzhetőnek véltek, Churchillt 

gazdag történelmi tapasztalata mérsékletre intette. Ezt persze lehetett úgy is érteni, hogy 

„Churchillt már nem elégítette ki az erőegyensúly hagyományos angol doktrínája, 

amelynek szellemében Anglia úgy politizált az európai kontinensen, hogy egyik országot a 

másik ellen használta fel. »Az erőegyensúly régi doktrínája – mondta – immár tarthatatlan. 

Nem elégedhetünk meg azzal, hogy csekély erőfölényre építünk«. Most az 

imperialistáknak egy új politikáját fogalmazta meg, amely később »erőpolitika« néven vált 

ismertté. Az »Oroszországgal való kölcsönös megértést«, amelyben Churchill 

reménykedett, »az angolul beszélő országok minden erejével és minden kapcsolatával 

kellett volna támogatni«. Ezzel az angol-amerikai világuralom létrehozásának a 

gondolatáért szállt síkra.”53 

Truhanovszkij érvei szerint ez a gondolat nem volt új. „Churchill, mint tudjuk, az 

egész második világháború alatt latolgatta. Azon a véleményen volt, hogy ha Anglia és az 

Egyesült Államok elfojtják a forradalmi mozgalmat és a maguk diktátumának rendelik alá 

a Szovjetuniót, 100 évre biztosíthatják maguknak világ fölötti uralmat.”54 
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Ezután a jól bevált recept szerint megint Churchillt idézve igyekszik szavainak 

hitelt adni. Szovjet életrajzírója valamiért nagyon haragudhatott Churchillre, hiszen a 

fultoni beszéd értékelő elemzését a következő szavakkal zárta: 

„Churchill, mint mindig, Fultonban is hihetetlen magabiztossággal beszélt. 

Kijelentette, hogy közölni kívánja, mi az emberiség feladata, s hogyan kell ezt megoldani. 

Ez után szokásához híven nem állta meg, hogy ne utaljon arra, hogy a harmincas évek 

második felében, amikor közelgett a második világháború, egyes-egyedül ő adott helyes 

tanácsokat a háború elhárításának lehetőségeit illetően, de erőfeszítéseit nem koronázta 

siker, mert a hatalmon levő emberek képtelenek voltak teljes mélységűkben felfogni 

javaslatait. Ez Churchill részéről nemcsak a szokásos önreklám volt. Ezzel azt is éreztetni 

kívánta, hogy azok a tanácsok, melyeket most ad az emberiségnek, ugyanolyan 

megalapozottak és jogosultak, mint a második világháború előestéjén elfoglalt álláspontja. 

Nem csoda, hogy Churchill fultoni beszéde a Szovjetunióban mély felháborodást keltett.”55  

Churchill fultoni beszéde azonban nem előzmények és koncepció nélkül 

összeollózott gondolatok rendszertelen tömege, hanem a szónok intellektusából és 

ifjúkorától tudatosan összegyűjtött, tapasztalatokból táplálkozó, meggyőző erejű útmutatás. 

Még csak 22 éves, amikor 1897-ben az indiai hadsereg katonájaként édesanyjának írt 

levelében úgy fogalmaz, hogy szándékában áll „egy logikus és következetes nézetek 

alapján összeácsolt (scaffolding) eszmerendszert felépíteni”, amely tényeken és elveken 

nyugszik. A nézetek (views) filozófiájának „mestergerendái” – hogy az „ácsolás” 

szóhasználathoz stílszerűek legyünk – a tények, vagy izmok (muscles), amelyekből az 

alapelvek építkeznek.56 1936-ban úgy fogalmazott, hogy „akiknek birtokában mélyen 

gyökerező meggyőződés és kialakult érvrendszer van, sokkal könnyebben meg tudnak 

birkózni a hétköznapok kihívásaival, mint azok, akik napi olvasmányaik alapján a 

pillanatnak élve, pillanatnyi benyomások hatása alatt alakítják nézeteiket”.57 

Politikai karrierjére visszatekintve, 1953-ban így fogalmazott: „Az igazi bölcsesség 

kulcsa, hogy olyan arányérzéket fejlesszünk ki magunkban, melynek segítségével három-

négy dolog közül képesek leszünk kiválasztani azt az egyet, amelyik az összes többit 

irányítja, és legyen ez olyan fő irányvonal, amelyen túl gyakran nem változtatunk.”58 

A Churchill perspektíváját meghatározó három-négy tényező egyike a történelem, 

mint a legfőbb tanító és iránymutató. A második az emberi természet, amely kortól 

függetlenül hatalomra és szabadságra vágyik. A hatalom birtoklása és az erő alkalmazása 
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elkerülhetetlen a béke és a szabadság garanciájaként, ehhez társulnak még a politika 

természetes, evolúciós folyamatai. Churchill tökéletesen tisztában volt az emberi természet 

korlátaival, és egyáltalán nem hitt abban, hogy az ősrégi problémákra léteznek 

utópisztikus, vagy racionális megoldások. Edmund Burke és a többi empirikus tradíciókon 

nevelkedett, konzervatív filozófus tanításával összhangban úgy gondolkozott, hogy a 

politika olyan organikus folyamat, amelyben a tények és az emberi természet – amelyet a 

szokások, a tradíciók és a tapasztalat alakit – sokkal inkább meghatározó tényezők, mint az 

ember által fabrikált elméletek, ideológiák, vagy jogszabályok. Ez a nyugati gondolkodás 

Ágostoni gyökerű, konzervatív vonulata, de van egy másik is: a Pelagiustól Rouseau-n át 

napjaink liberális-libertariánus ideológiájáig ívelő vonulat is. Az eredendő bűn kontra a 

jónak született ember antropológiája. A vita folyik, de – mint az eddigiekből nyilvánvaló – 

Churchill az előbbit osztotta. 

Churchill filozófiáját tökéletesen tükrözik a kommunizmus összeomlását 

előrevetítő próféciái. Az első fenyegető jóslat 1920. januárjában hangzott el, hogy 

Oroszország azért fog elbukni, mert „berendezkedése alapvetően ellentétes az emberi szív 

és természet diktálta szükségletekkel”, továbbá óva int a bolsevizmustól, mert az „olyan 

férfiak uralmán alapszik, akik tébolyodott önteltségükben és beképzeltségükben úgy 

gondolják, hogy ők akkor is hivatottak kormányt adni a népnek, ha az nem kér ebből a 

kormányból, hanem gyűlöli és megveti azt. Bármilyen kísérlet, amelyik ezeket a 

hagymázas fantazmagóriákat gyakorlatba próbálja ültetni, csakis általános felfordulást, 

korrupciót, törvénytelenséget és polgárháborút eredményezhet.”59 

Az akkor éppen tetőfokán dühöngő polgárháborús uszításból és vérzivatarból 

Churchill szerint nem a megálmodott kommunista köztársaság fog győztesen megszületni, 

hanem valami egészen más „something quite different”. 

„A vérszomjas katonai vezetők és a politikai lövészárkok agyafúrt stratégái lesznek 

a győztesek, akik mindent el fognak követni, hogy saját és atyafiságuk érdekeit mindenek 

fölött képviseljék.”60 

1931-ben azt írta, hogy a bolsevizmus sohasem lesz működőképes, mert harcban áll 

az engedetlen emberi természettel és képtelen kezelni „annak mindig kirobbanni kész, 

kiszámíthatatlanul felszínre törő változatait.”61 
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A Gazdasági Világválság idején, amikor sokan példaértékűnek tekintettek a 

racionális alapokon nyugvó központi tervpolitikát – maga Roosevelt is – Churchill úgy 

vélekedett, hogy a kommunista uralom alatt nemcsak, hogy „elvész az egyének közötti 

természetes különbség, hanem „az élet és a termelő ágazatok állami kisajátítása nem is 

kifizetődő. Nincs mit tanulnunk belőle, hacsak azt nem, hogy mit célszerű elkerülnünk.”62 

Később, 1952. januárjában, a hidegháborús uszítás tetőfokán az ENSZ Közgyűlés 

előtt mondott beszédében a következőket hangsúlyozta: „Egyáltalán nem vagyok biztos 

benne, hogy Kína hosszú generációkon át a kommunisták markában marad. Évezredekkel 

ezelőtt kimondták, hogy Kína olyan tenger, „that salts all the waters that flow into it” 

azaz, amelyben minden belé ömlő folyó vize sóssá válik.”63Gyakorlatilag lefordíthatatlan 

szójátékról van szó. A „salt”, szó igeként használva számos jelentéssel bír, az 

„immunizál” orvosi szakszótól a „sóoldatban/kloridban füröszt” fényképészeti terminuson 

át a „számlakönyvet meghamisít”, illetve „túlzottan és csalárdul felértékel valamit” 

bizalmaskodó kifejezésekig. A gondolatilag talán a leginkább megfelelő fordítás „a 

kommunizmus számára túlságosan nagy falat”64lehetne.  

John Lukacs pontosan erre utal, amikor Churchill és De Gaulle eszmecseréje 

kapcsán a Szovjetunió második világháborút követő területi gyarapodásával kapcsolatosan 

az elkerülhetetlenül bekövetkező emésztési zavarokra céloz.65 

Kelet-Európa leigázott népeivel kapcsolatban 1954 februárjában azt jósolta, hogy: 

„Az idő talán gyógyírt talál majd a sebekre, amelynek a jelen generációi még nincsenek 

birtokában. Az emberi lélek és a nemzeti karakter erői olyan erősen munkálnak az ott élő 

emberek lelkében, hogy azokat nem lehet egyik napról a másikra kitörölni sem tömeges 

lakosságcsere, sem az általános és kötelező állami oktatás bevezetésével.” 

Ezután Sztálin tiszavirág életű hódításait hasonlítja össze agressziójának messze 

ható következményeivel, “amelyek viszont hosszú ideig fennmaradnak”: 

„Az egyesült Európa eszméjét nem más, mint a Sztálini Szovjetuniótól való 

rettegés volt képes az álmok világából a modern gondolkodás főirányának realitásává 

tenni. Kizárólag a szovjetek politikája volt képes lefektetni az együttműködésnek azokat a 

mély és tartós alapjait, amelyek a Nyugat és Németország, Németország és Britannia, 

illetve – bízom benne – Németország és Franciaország között megteremtődtek. Ezek az 

igazán tartós és a jövőbe mutató, a további fejlődést elősegítő eredmények. A katonai 
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erővel és politikai machinációkkal elért hódítás és terjeszkedés vagy semmivé foszlik, vagy 

teljesen megváltozott formában maradhat csak fent a jövőben.”66 

Végül a Második Világháborúról 1957-ben megjelent memoárkötetében azt írja, 

hogy az orosz emberek nap mint nap saját bőrükön tapasztalhatják meg „az emberi lét 

nehézségeit, és azoknak a pusztán tüneti kezelésére alkalmas csillapítóit, melyek Karl 

Marx sematikus eszmevilágát még inkább túlhaladottá, és a világ igazi problémái mellett 

minden addiginál jelentéktelenebbé, használhatatlanabbá teszik. Már működésbe léptek és 

egyre szabadabban és szélesebb körben hatnak azok a természetes erők, amelyek 

megtermékenyítően hatnak az emberek gondolatvilágára, hogy egyéni lehetőségeiket és 

gondolataikat szabadon, egyéni vágyaik sokszínű összhangja szerint valósíthassák meg. 

Mindez a lehetőségek sokkal nagyobb és sokszínűbb megvalósulásával kecsegtet egy 

hatalmas birodalom roppant struktúrája keretei között, mint amilyet Marx utópiájában akár 

csak kigondolhatott volna. Az emberi társadalom sokféle formát ölt, ezért nem szorítható 

be egy szűk pártmechanizmus keretei közé.”67 

Figyelemre méltó, hogy Churchill már akkor tisztán látta a kommunista rendszerek 

életképtelenségét, amikor a kommunizmus hatalma teljében tetszelgett – következetes 

önmagához, amennyiben véleménye mit sem változott a rendszer megszületése óta.  Erre a 

legtöbb történész, szociológus és politológus minden részletre kiterjedő vizsgálódásai 

ellenére sem volt képes hamarabb, mint a 80-as évek közepe. Churchill jó reménységen és 

annak korlátai felismerésén nyugvó filozófiája azt az útmutatást adja, hogy a bölcs 

önmérséklettel alkalmazott erő a haladás elengedhetetlen kelléke. Ezt nevezte ő „az 

angolul beszélő népek egyesült erejének”. 

A hidegháborút végül mégis csak az angolul beszélő népek és szövetségeseik 

erőfeszítései, nem pedig a Churchillt kritikával illetők utópista álmodozásai segítségével 

sikerült győzelemre vinni. 
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IV. 2. Zürich 

Hazatérve Churchill újra meg újra elismételte a fultoni beszéd fő gondolatait. 

Május 7-én kijelentette: „Legfontosabb reményünk és elsődleges igyekezetünk, hogy jó és 

kölcsönös megértésen alapuló kapcsolatokat alakítsuk ki Szovjet Oroszországgal.”68 

Az Alsóházban június 5-én arra figyelmeztetett, hogy „Közép- és Kelet-Európa az 

ott élő emberek nagy többségének akarata ellenére szovjet, de még inkább kommunista 

mintára történő átalakítását nem lehet tartósan megvalósítani, csak olyan gonosz 

módszerekkel és olyan borzalmas konfliktusok árán, amilyeneket még elképzelni is 

szörnyűség.” Az 56-os magyar forradalom vérbefojtására még Churchill életében sor 

került. Az 1968-as prágai tavasz – melynek szintén azonnali és megsemmisítő szovjet 

beavatkozás vetett véget – három évvel a halála után történt. 

A nyár jó alkalmat kínált, hogy tanulmányozhassa az Európai Egyesült Államok 

mozgalmával kapcsolatos dokumentumokat. Amikor azonban június 19-én azt hallotta, 

hogy az Európai Egyesült Államok gondolata gyakorlatilag csak Oroszország féken 

tartását szolgálja, azonnal levelet írt a Churchill részvételét szorgalmazók egyikének és 

kifejtette, hogy „Úgy vélem, nem volna szerencsés lépés csatlakoznom egy olyan 

szervezethez, amely ennyire nyíltan Oroszország-ellenes irányvonalat képvisel.”69 

Ehelyett úgy határozott, hogy saját egyesült Európával kapcsolatos elképzeléseit 

egy nagy ívű beszédben fejti ki, Zürichben. A beszéd egyúttal Churchill Európa- 

kampányának a nyitányát is jelentette. Zürich után az Európai Egyesült Államok 

megalakulása érdekében végzett munka foglalta le minden idejét. Nem kis reklámot 

jelentett számára az 1949 és 1950 augusztusában rendezett még meglehetősen kezdetleges 

állapotokat tükröző Strasbourg-i Európa konferencia. Az Európa Tanács ekkor még nem 

volt több mint fellengzős szólam, de szimbolikusan ennek ellenére nagy jelentőséggel bírt, 

mivel a francia-német határon, egy olyan városban rendezték, amely egyetlen évszázad 

során négyszer cserélt gazdát. Az Európa két legnagyobb szárazföldi hatalma közötti 

váltakozó hadiszerencse egyetlen el nem felejthető tanulsága az lett, hogy nemcsak 

egymásra hoztak pusztulást a szűnni nem akaró rivalizálásukkal, hanem az egész világra.70 

A beszédre egy hónapig készült a Genfi-tó partján a Choisi villában, felesége, 

leánya és két titkárnő társaságában. Egyik barátjának a következőket írta augusztus 29-én: 
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„Csodálatosan érezzük itt magunkat, minden kényelmünk megvan és senki sem tud rólunk, 

így nem is zavarnak. A kert csodálatos témákat kínál az ecsetem számára.” 

A Zürichi Egyetemen, szeptember 29-én mondott beszédében egyfajta Európai 

Egyesült Államok létrehozását indítványozta. A beszéd legnagyobb érdeme, hogy kertelés 

nélkül kimondja, hogy az egyesült Európa csak és kizárólag a francia-német szövetségen 

alapulhat.  

„Az európai család újrateremtésének folyamatában az első lépés a partneri viszony 

kialakítása kell, legyen Franciaország és Németország között. Franciaország csak így 

szerezheti vissza erkölcsi vezető szerepét Európában.”71 

A kezdeteket illetően biztosította a hallgatóságot, hogy meg fognak lepődni, majd 

így folytatta: „Az európai család újrateremtésének folyamatában az első lépés a partneri 

viszony kialakítása kell, legyen Franciaország és Németország között. Franciaország csak 

így szerezheti vissza erkölcsi vezető szerepét Európában. Európa újjáéledése 

elképzelhetetlen egy szellemileg nagy Franciaország és egy szellemileg nagy Németország 

nélkül.”72 

Az egyesült Európa megteremtésének Németország és Franciaország megbékélése 

az előfeltétele, de mindennek sajátos felhangot kölcsönöz az a tény, hogy az atombomba 

árnyékában élünk:  

„Manapság az atombomba különös és kényes oltalma és védelme alatt élünk. Az 

atombomba még mindig csupán annak az államnak és nemzetnek a birtokában van, 

amelyről tudjuk, hogy azt a jog és a szabadság érdekén kívül soha más célból 

nem használná fel. Könnyen lehetséges azonban, hogy ez a pusztító eszköz néhány év 

leforgása alatt széles körben elterjed, és a katasztrófa, amit a hadban álló nemzetek idéznek 

elő bevetésével, nemcsak véget vet mindannak, amit mi civilizációnak nevezünk, de 

elporlaszthatja magát a földtekét is.”73  

Ezért sietős a dolgunk, hogy Nyugat-Európa két nagy nemzete közt megszűnjön a 

hosszú évszázadokra visszatekintő ellenségeskedés. A folyamatot most kell elkezdenünk, 

de a megbékélésnek nem egyedül Európára kell szorítkoznia. A munkához barátok és 

segítők kellenek.  
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„Nagy-Britannia, a Brit Nemzetközösség, a hatalmas Amerika és, 

bízom benne, Szovjet-Oroszország - mert ez lenne az igazi - az új Európa barátai és 

támogatói kell, hogy legyenek, lándzsát törvén az élethez és a ragyogáshoz való joga 

mellett.”74 

Újra csak figyelemre méltó, hogy Churchill ismét úgy beszélt Oroszországról, mint 

lehetséges partnerről, nem pedig mint ellenségről. Fultonhoz hasonlóan olyan doktrínát 

hirdetett meg, melynek befogadásához a többség még nem volt kellőképpen érett, de 

néhány év elteltével axiómává vált. A szovjet fogadtatás ennek ellenére nem volt ilyen 

barátságos. Lássuk csak, hogyan kommentálja az eseményeket Truhanovszkij akadémikus: 

„Churchill hamarosan újabb lármás propaganda-hadjáratot indított. 1946 őszén 

Svájcban a Genfi-tó partján üdült, és a Mont Blanc árnyékában készült egy újabb 

beszédére, amelynek a fultonihoz hasonló visszhangot kellett volna keltenie. Ezt a beszédét 

Churchill 1946. szeptember 19-én tartotta a zürichi egyetemen. Ezúttal egy úgynevezett 

egyesült Európának a létrehozását javasolta, azzal a céllal, hogy ez fellépjen a Szovjetunió 

ellen, és az európai reakció egyesített erőfeszítéseivel likvidálja a kelet-európai országok 

népeinek demokratikus és szocialista vívmányait. »Miért ne jöhetne létre egy olyan európai 

csoport - kiáltott fel a szónok -, amely e forrongó és hatalmas kontinens meggyötört 

népeiben kifejleszthetné egy magasztosabb hazafiságnak és közös állampolgárságnak az 

érzését?«”75  

Az Egyesült Európa vezető erejévé, Churchill elképzelése szerint, Németországnak 

kellett volna válnia. Minthogy a népek emlékezetében még mindig elevenen éltek azoknak 

az időknek a borzalmai, amikor a nácik Hitler vezetése alatt próbáltak egy egyesült 

Európát létrehozni, Churchill arra szólította fel a népeket, hogy a jövő érdekében 

borítsanak fátylat a nácizmus gaztetteire. »Valamennyiünknek – mondotta – hátat kell 

fordítanunk a szörnyű múltnak. Tekintetünket a jövő felé kell szegeznünk. Az európai 

családnak bizalmat kell tanúsítania, és át kell adnia a feledésnek a múlt minden bűntettét és 

borzalmát.«”76 

„Churchill tisztában volt vele, hogy fölöttébb furcsának és szentségtörőek fogják 

találni azt a felhívást, hogy részesítsék amnesztiában azokat, akik a második világháború 

borzalmaiért felelősek, és fogjanak össze Németországgal a Szovjetunió ellen, amely annyi 

áldozatot hozott azért, hogy biztosítsa a győzelmet a fasizmus fölött. »Most olyasmit 
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szeretnék mondani, amin meg fognak lepődni – közölte Churchill. Európa nem éledhet újjá 

Németország nélkül.«  

„Churchill arra szólította fel Franciaországot, felejtse el mindazt, amit nem is olyan 

régen a németek az országgal szemben elkövettek, s lépjen együttműködésre 

Németországgal. Majd Churchill ismét azt sürgette, hogy haladéktalanul hozzák létre az 

Egyesült Európát, mert várakozásra nincs idő. Churchill sietett, mert attól tartott, hogy a 

Szovjetunió a haditechnika területén hamarosan utoléri az Egyesült Államokat, s mert 

különösképpen félt az Európában és a Távol-Keleten akkoriban rohamosan fejlődő 

forradalmi folyamattól. Mindennek, mint később emlékirataiban írta, »Oroszország 

megállítása« volt a célja.”77 

A szerző (Truhanovszkij akadémikus) a már jól bevált taktikát követi. Churchill 

szavait szövegkörnyezetükből kiszakítva, a szerző saját gondolatai, és mondanivalója 

alátámasztására használja fel, például Oroszország megállítására az Egységes Európai 

Hadsereg felállítása kapcsán. Az idézet nyilvánvaló szépséghibája, hogy az „Oroszország 

sakkban tartása” (keeping Russia at bay)78kitétel az 1942-es Eden kérdésére adott 

válaszból származik. A zürichi beszédben Churchill éppenséggel óva int Németország 

újrafelfegyverzésétől:  

„A bűnösöket meg kell büntetni. Németországot meg kell fosztani attól a 

képességtől, hogy a felfegyverezze magát és ismét agresszív háborút robbantson ki. Ám ha 

mindez megtörtént, mint ahogyan meg fog történni, s mint ahogyan történik ma is, 

a megtorlásnak véget kell vetni. Kell, hogy legyen, mint Gladstone mondta sok évvel 

ezelőtt, „áldott feledés”. Mindnyájunknak hátat kell fordítania a múlt borzalmainak. A 

jövőbe kell tekintenünk. Az előttünk álló években nem vonszolhatjuk magunkkal a múlt 

sérelmeiből táplálkozó gyűlölködést és bosszúvágyat. Ha az a cél, hogy Európát 

megszabadítsuk a végtelen nyomortól, sőt a gyászos végzettől, az európai családoknak 

vállalkozniuk kell a hitből származó cselekedetre, el kell feledniük a múlt mindenbűnét és 

őrületét.”79  

Ami a francia-német megbékélést illeti Leo Amery80szerint „A franciák – ahogy 

várható volt – megdöbbentek, de az eszme így is, úgy is életre kelt.”81A megállapítás annál 

is inkább helytálló, mivel Franciaországban sokan nem óhajtották a Franciaországgal 

azonos potenciált képviselő német újjászületést. Churchill elküldte vejét, Duncan Sandyst 
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– aki a brit Európai Mozgalom fő szervezője lett –  Franciaországba De Gaulle szándékait 

kipuhatolni. Sandys a következőket írja november 26-án kelt jelentésében: 

„Azt mondta (De Gaulle), hogy a zürichi beszéd Franciaországban kedvezőtlen 

fogadtatásban részesült. Németország mint állam megszűnt létezni. A franciák élesen 

tiltakoztak az ellen, hogy bármi az egykori egységes és centralizált Reich-hez hasonló 

államot visszaállítsanak, és fölöttébb gyanakvóan fogadták a brit és az amerikai kormány 

ilyen jellegű lépéseit. Amíg lépések nem történnek Németország régi hatalma 

visszaszerzésének megakadályozására, az Egyesült Európa semmi más nem volna, mint 

egy megnövekedett Németország.  Hangsúlyozta, hogy a francia támogatás az Európai 

Unió megalakításához csakis akkor nyerhető el, ha Nagy-Britannia szerepel ebben 

Franciaország alapító partnereként. Továbbá közös álláspont kialakítása szükséges 

Németország bevonását illetően, mielőtt ebbe az irányba bármiféle lépések történnének.”82 

Mindebből Truhanovszkij számára „úgy tűnt, hogy Churchill álma, Nyugat-

Németország felfegyverzése a Szovjetunió ellen – hamarosan megvalósul. Ámde Európa 

népei, az angol népet is beleértve, felismerték, hogy ezáltal fegyver kerülne azoknak a 

kezébe, akik nem is olyan régen annyi bajt és szenvedést zúdítottak Európára. A népek a 

leghatározottabban ellenezték Churchill terveinek megvalósítását. Több országban, Angliát 

is beleértve, mozgalom indult Nyugat-Németország remilitarizálása ellen. A franciák 

különösen féltek egy »európai hadsereg« létrehozásának következményeitől. S erre 

nyomós okaik voltak. Nem véletlen, hogy Churchill már 1946-ban zürichi beszédében 

Németország és Franciaország megbékélése mellett agitált. Tudta, hogy Franciaország 

hozzájárulása nélkül nem lehet majd Nyugat-Németországot újra felfegyverezni. Tudta azt 

is, hogy Franciaország joggal tart Nyugat-Németország felfegyverzésének a 

következményeitől.”83 

A valóság azonban az, hogy a nem túlságosan biztató kezdet ellenére, különösen 

annak ismeretében, hogy később maga De Gaulle kérte Nagy-Britannia közreműködését a 

németekkel való közeledés segítéséhez, Churchill látnoki ereje kétségkívül perspektívát 

adott a mozgalom kiteljesedésének. Ennek hatására alakult ki a két aggastyán De Gaulle és 

Konrad Adenauer tapogatózó barátsága, majd Helmut Schmidt és Valéry Giscard 

d’Estaing jóval konkrétabb, egymás kölcsönös megbecsülésén alapuló szövetsége, és végül 

Helmut Kohl és François Mitterrand eltökéltsége, hogy országaikat az Európai Közösség 

egyesült motorjaként használva, a második világháború utáni Európa legbefolyásosabb, 

leginkább meghatározó tényezőivé válhassanak.  
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Ennek a politikai építménynek a létrehozásában – különösen, ami a kezdeteket illeti 

– minden elismerés Churchillnek jár. Zürichben nemcsak ragyogó útmutatással szolgált, 

hanem azt követően, a szervezési munkából is derekasan kivette a részét. Ő kezdeményezte 

az Egyesült Európa gondolatát népszerűsíteni hivatott Hágai Kongresszus megrendezését 

1948 májusában, és ő gondoskodott róla, hogy az olyan nagy formátumú politikusok, mint 

Blum, Monnet, Reynaud, Spaak és De Gaspieri jelen is legyenek. Mindent elkövetett, hogy 

Nagy-Britannia is jelentős, pártok fölötti delegációval képviseltesse magát, de a 

Munkáspárt vezetőségét nem tudta kimozdítani vonakodó toleranciájából, amellyel egy 

általuk meglehetősen lényegtelennek tartott esemény iránt viseltettek. Mindazonáltal a 

Churchill vezette, 140 tagot számláló delegációnak huszonkét munkáspárti parlamenti 

képviselő is tagja volt. A Churchill egy újabb nagy ívű beszédével megnyitott konferencia 

legfőbb érdeme, hogy előrevetítette az Európa Parlament egy korai formájának 

összehívását és ez – a Brit Kormány vonakodása ellenére – meg is valósult az Európa 

Tanács első Strasbourg-i gyűlésével 1949 nyarára. Az első alkalommal még a németek 

nélkül, de a második évben már ők is jelen voltak. Churchill később annak a véleményének 

adott hangot, hogy „Már egy évvel ezelőtt is itt lett volna a helyük.”84 
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IV. 3. Hága  

1948. május 7-én a hágai Európa Kongresszust köszöntő beszédében Churchill 

nagyhatású beszédben emelte fel szavát a nemzetiségi gyűlölködés és revansizmus 

végérvényes megszűnése mellett. Ugyanakkor sürgette a megosztottságot létrehozó és 

fenntartó országhatárok és vámsorompók fokozatos felszámolását. Olyan ország 

küldötteiként köszöntötte a nyugat-német delegáció tagjait, amely úgy épül fel romjaiból, 

hogy egyúttal régi dicsőségét is visszaszerzi anélkül, hogy ezzel szomszédait, illetve – mint 

tette azt korábban – az egész világot katonailag fenyegetné.  

A Hágai Kongresszus legfontosabb kérdése Churchill szerint, hogy: „Miért kell 

Európa egyszerű otthonainak millióiban az embereknek, akik azon kívül, hogy az európai 

felvilágosodás és kultúra letéteményesei, és semmiféle bűnt nem követtek el, rettegve 

várniuk a rendőrség kopogtatását? Ezt a kérdést kell nekünk itt és most megválaszolnunk. 

Végül is Európának csak kell saját fenségében feltámadnia, erényében és hagyományaihoz 

híven tündökölnie, hogy a zsarnokság bármilyen régi, vagy új keletű formájával, legyen 

náci, vagy kommunista, sikerrel szembeszállhasson, megmutatva legyőzhetetlen erejét. Ezt 

azonban még idejében meg kell tenni olyan erőt demonstrálva, hogy minden zsarnoki 

kísérlet, még csírájában, eleve kudarcra legyen ítélve.85 

Két nappal később Amszterdamban kifejtette, hogy „egyetlen faj, vagy nemzet 

ellen sem táplálunk gyűlöletet, de igenis gyűlölettel viseltetünk a zsarnokság bármilyen 

megnyilvánulása iránt.” Ezért támogatta Churchill a franciák három hónappal az övé után 

tett, az Európa Tanács összehívására irányuló javaslatát is. Nagyon bosszantotta Attlee 

magánlevele, melyben az arról értesítette, hogy Bevin meglátása szerint a külügyminiszter 

„idő hiányában nem tud a Tanácsban részt venni”.86Válaszában Churchill kifejezte 

reményét, hogy a kormány „módot talál rá, hogy a nyugat-európai fejleményekkel 

közvetlenebb összhangban tevékenykedjen. A munkáspárti vezetők azonban 

visszarettentek az olyan Európa melletti elkötelezettségtől, amely népszerűtlennek tetszett 

az egyszerű párttagság körében.87 

1949. február 26-án az Európa Mozgalom Tanácsülésén szorgalmazta, hogy 

találjanak módot arra, hogy Mindszenty bíboros letartóztatását és bebörtönzését követően 

az ügyet pártatlan nemzetközi bíróság vizsgálhassa. Az Egyesült Európa támogatói 

mindaddig nem ülhetnek a babérjaikon, amíg a kontinens szabad és nem szabad Európára 
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osztható. „Az általunk szorgalmazott európai egység a teljes Európa egysége.”88Pár héttel 

később Brüsszelben emelte fel szavát az Európai Emberjogi Bíróság felállítása érdekében. 

Churchill tehát teljes odaadással szervezte és támogatta mind a két közgyűlést. 

Nem tudta eltántorítani ettől a Strasbourg-ra augusztusban különösen jellemző nyirkos 

időjárás sem. Meglehetősen hosszú időt töltött a városban mindkét alkalommal. 

Szálláshelye, egy villa, nem messze a belvárostól volt, így számos alkalommal adódott 

lehetősége multinacionális fogadások szervezésére, melyeken maga is szívesen vett részt. 

Szívesen vegyült a delegáltak közé, számos beszédet mondott, szervezkedett, agitált. 

Legjelentősebb szónoki sikerét 1949. augusztus 11-én aratta, amikor húszezres tömeg előtt 

mondott szabadtéri beszédet a Kléber Place-on. Sem azelőtt, sem azóta nem látták az 

európai gondolat iránti szimpátia ilyen mértékű spontán megnyilvánulását a városban.89 

Mindezek ellenére Churchill Európa iránti őszinte elkötelezettsége a mai napig 

vitatéma. Be akarta vinni Nagy-Britanniát az unióba, vagy nem? Csak másoknak ajánlgatta 

a belépést, vagy maga is a tagság mellett volt? A bizonyítékok inkább Churchill 

távolmaradási szándékait támasztják alá. A brit elemzők, köztük Roy Jenkins szerint, a 

bizonyítékok ellentmondásosak. Gondosan előre megírt beszédei közül nem egy igazi 

lelkesedést és eltökéltséget tükröz, nem pedig „a kibicnek semmi sem drága” magatartást. 

A hágai beszédében a Zürich óta tapasztalható előrehaladásra utalva például azt mondja: 

„Tizenhat európai állam egyesült máris gazdasági alapokon, öt pedig szoros gazdasági és 

katonai kapcsolatokat létesített. Reméljük, hogy ehhez a maghoz hamarosan csatlakoznak a 

Skandináv, az Ibériai-félsziget népei és Olaszország.” Nagy-Britanniát nem a tizenhat, 

hanem az öt közé számítva, hazáját nemcsak Európa, hanem magának a magnak is 

részének tekintette.90 

A szuverenitás kérdését is kendőzetlenül, egyenesen nevén nevezve kezelte. A 

gazdasági téren megvalósuló kölcsönös segítéség-nyújtást és az egyesült védelmi politikát 

kétségkívül „lépésről-lépésre követnie kell a mind szorosabb politikai egység 

megszilárdulásának”. „Igaz – folytatta, – hogy ez nem következhet be áldozatok, illetve a 

nemzeti szuverenitás megszűnése nélkül. Az is lehetséges azonban, és nem kevésbé 

megvalósítható, hogy a nemzetek önként feladják nemzeti szuverenitásukat egy magasabb 

rendű szuverenitás érdekében, melynek birtokában egyszersmind ugyanúgy megőrizhetik 

sokszínű és a csak rájuk jellemző tradícióikat és nemzeti jellegzetességeiket.”91 
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Valamivel korábban, április 21-én a Konzervatív Párt vezetőségi ülésén az Albert 

Hall-ban azt mondta, hogy „a világ számára mindaddig nincs remény, amíg Európa népei 

nem egyesülnek, hogy a keresztény erkölcs alapján álló civilizációjukat, kultúrájukat és 

szabadságukat megőrizhessék.”92 

1950. július 27-én Churchill titkos ülésre hívta össze az Angol Parlamentet, hogy a 

szovjet fegyveres erők világméretű eszkalációjának kérdését megvitassa. Attlee ellenezte 

az ülést, és a ház kétfelé szakadt. A szavazást Churchill elvesztette ugyan, de csak egyetlen 

szavazattal, 295-296 arányban. Ekkor határozott úgy, hogy az Európa Tanács soros 

Strasbourg-i ülésén felveti a közös európai hadsereg felállításának szükségességét. 

Augusztus 6-án indult el, és a következő négy napot beszéde megfogalmazásával töltötte. 

Az útjára elkísérő Macmillan augusztus 10-én a következőket írta naplójába: „Csak 

csodálni lehet különleges, minden apró részletre kiterjedő figyelmét, és azt az igyekezetet, 

ahogy a lehető legtökéletesebb megoldásokat keresi.”93  

Churchill a beszédet, melyben Nyugat-Európa összes országát felszólította, hogy a 

kontinens megfelelő katonai védelme érdekében mindenki vegye ki a részét, és tegyen meg 

minden tőle telhetőt, augusztus 11-én mondta el. Örömét fejezte ki, hogy „a németek 

rengeteg gondjuk közepette is eljöttek a közös európai veszélyben osztozni, és a szabad 

országok erejét gyarapítani. Nyugat-Európa szabadságára és civilizációjára a hatalmas 

arzenál birtokában lévő orosz kommunista agresszió sötét árnya vetül. Amennyiben a 

németek hozzájárulnak Nyugat-Európa hadi kiadásaihoz, Nyugat-Németország 

szabadságát ugyanolyan szent és sérthetetlennek fogjuk tekinteni, mint a sajátunkat. Igazi 

védelmi front jött most itt létre Európában. Akik magasztos célokért hoznak áldozatot, nem 

szokták megkérdezni, hogy áldozatuk milyen haszonnal jár. Sokkal inkább azt kérdezik, 

mit adhatnak még azon kívül, amit máris adtak. Az elkövetkezendő néhány év során 

kívánom, hogy az adakozásban alakuljon ki nemes versengés közöttünk.”94 

A szavazáson Churchill javaslata 89 igen, 5 nem, és 27 tartózkodás mellett – 

többnyire a brit munkáspárti delegáltak tartózkodtak – került megszavazásra. A biztos 

többség Churchill számára egyfajta elégtételt, egyben sikerélményt is jelentett. A nyugat-

németek készek voltak öt-hat hadosztályt küldeni az Európai Hadseregbe, amit 

Franciaország is elfogadott. Augusztus 13-án, Churchill a következő szavakkal számolt be 

Truman elnöknek:  
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„A francia vezetők részéről ez igazán nagyvonalú gesztus, és ragyogó 

megnyilvánulása annak a bizalomnak, amellyel Nyugat-Németországnak sikerült a mi, és 

az Önök jóindulatát elnyernie. Úgy érzem hatalmas lépést tettünk a mindannyiunk előtt 

fenséges célként lebegő új világ a kialakítása érdekében. Minden reményünk meglehet 

immár, hogy a harmadik világháború elkerülhető.”95 

Amikor 1950-ben az Európai Integráció immár gyakorlati megvalósulásaként 

kezdetét vették a Szén és Acélközösség megvalósítását előirányzó Schuman Tervvel 

kapcsolatos tárgyalások, Churchill keményen kritizálta a Munkáspárti Kormány 

elszigetelődő politikáját, és készséggel vezette a Konzervatív Pártot a terv előzetes 

vitájában. Teljes mértékben nem kötelezte el magát a brit részvétel mellett, de 

megnyilvánulásainak intenzitása feltétlenül erre engedett következtetni. Az ebben az 

időben fiatal képviselőként a Parlamentbe került Edward Heath-nek sikerült szűzbeszédét 

úgy lelkesült Európa-barát hangnemben tartania, hogy közben nem kellett a hivatalos 

konzervatív vonaltól sem eltávolodnia. Az ESZAK-ot ratifikáló, 1952-és Párizsi Szerződés 

jóval keményebben volt szupranacionálisan elkötelezett, mint az Európai Gazdasági 

Közösséget és az EURATOM-ot létrehozó 1957-es Római Szerződés. 

A bizonyítékok közt egyensúlyozgatva ugyanakkor tagadhatatlan, hogy Churchill 

Nagy-Britannia szerepét a második világháborút követő időszakban ösztönösen egészen 

másként képzelte el, mint akár Olaszországét, Németországét, vagy akár Franciaországét 

is. Még kevésbé tekintett Európára mondjuk a Benelux Államok szemüvegén keresztül. 

Legtisztábban talán 1950. június 26-án a Parlamentben mondott beszéde tükrözi a szavai és 

a tettei közötti egyensúlyt. Azzal kezdi, hogy „Nagy-Britannia kimaradása a Szén és 

Acélközösségből felborítja Európa egyensúlyát. A magam részéről Franciaország és 

Németország teljes megbékélésének és Németországnak az európai családba történő 

visszafogadásának a híve vagyok. Ez azonban azzal jár – ahogy ezt mindig is hangoztattam 

–, hogy Nagy-Britanniának és Franciaországnak szorosan együtt kell működnie, hogy 

Németországgal egyenlő mértékben tudjanak foglalkozni, mivel az utóbbi sokkal erősebb, 

mint Franciaország.” Aztán azzal folytatta, hogy „ a szovjet fenyegetés nélkül is 

üdvözöltem volna-e  az eseményt? Azt kell mondanom, igen hogyne, természetesen. 

Franciaország és Németország egyesülése – legyen az közvetlen, vagy kontinentális 

méretű egyesülés eredménye – szerencsés és dicsőséges előrelépés Európa megújulása és a 

világbéke megőrzése szempontjából. Az elképesztő szovjet és kommunista fenyegetés 

veszélye csak még inkább növeli a döntés sürgető és értékes voltát.”96 
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Ezt követte azonban a három összekapcsolódó kör Európa, a Nemzetközösség és az 

Egyesült Államokhoz fűződő speciális viszony, illetve Nagy-Britannia mindháromhoz 

tartozásának doktrínája: 

„Kivételes földrajzi helyzetéből adódóan Nagy-Britanniának különleges lehetősége 

van, feltéve, ha élni tud vele és megérdemli, hogy fontos és esetleg döntő szerepet 

játszhasson a nyugati demokráciák mindhárom csoportja tekintetében. A világ a nemzetek 

kölcsönös egymástól függésének irányába halad. Szinte kézzel tapintható, ahogy ez egyben 

a legfőbb reményünk is. Amennyiben a független, egyedi szuverenitás szent és 

sérthetetlen, hogy van mégis, hogy mindannyian egy nemzetek fölötti világszervezetre 

esküszünk?”97 

Mindezt a szovjetek egy kicsit másként látták. Truhanovszkij szerint az egyesült 

Európa Churchill terveiben nemcsak szovjetellenes bástyaként szerepelt, hanem olyan 

támaszként is, melyet Anglia felhasználhat az Egyesült Államokkal való viszonyában. A 

Brit Birodalom hatalmára támaszkodva és az egyesült Európa támogatását élvezve Anglia 

az Egyesült Államokkal egyenlő partnerként szerepelhetett volna a világporondon. 

Érdekes, hogy Churchill 1948-as beszédében kitért arra is, hogy milyen szerepet szán az 

egyesült Európának az angol imperializmus hajdani pozícióinak helyreállítására irányuló 

terekben. Akkor fejtette ki a „három nagy szféra” koncepcióját. Az első szféra Churchill 

elképzelése szerint a Brit Nemzetközösség és Birodalom mindazokkal egyetemben, akiket 

ez magában foglal. A második helyre Churchill „az angolul beszélő országokat” állította, 

„amelyek között Anglia, Kanada és a többi brit domínium oly fontos szerepet játszik”. 

Harmadik hely jutott az egyesült Európának. „S ha most elgondolkoznak ezen a három, 

egymással összefüggő szférán - jelentette ki Churchill -, meggyőződhetnek arról, hogy mi 

vagyunk az egyetlen olyan ország, mely nagy szerepet játszik e szférák mindegyikében. 

Gyakorlatilag mi vagyunk a kapcsolatok fő centruma, és itt a szigeteinken, amelyek a 

tengeri utak csomópontját s talán a légi utakét is alkotják, lehetőségünk nyílik mind a 

három szféra egyesítésére.” 98 

1951-és miniszterelnöki visszatérését követően Amerikába tervezett útja előtt 

Edennel Párizsba látogatott. Kétnapos látogatása befejezése előtt biztosította a franciákat, 

hogy Nagy-Britannia akkor is támogatja az Európai Védelmi Közösség létrehozását, ha a 

franciák nem tudnak abban részt venni. A britek a politikai, vagy katonai együttműködés 

minden területén a lehető legszorosabb kötelékeket kívánják a közösséggel kialakítani. 
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Magánbeszélgetései során Churchill elmondta, hogy személy szerint ő jobban szerette 

volna a nemzeti hadseregek közötti úgynevezett „Nagy Szövetség”-et kialakítani, mint a 

haderők vegyes keverékét, de „akármi történt is – mondta december 22-én, első 

miniszterelnöki rádióbeszédében – minden erőnkkel kiállunk a szabad világ védelmében a 

kommunista zsarnokság és agresszió ellen, hogy igaz bajtársakként küzdjünk az Egyesült 

Európáért. Célunk a háborús veszély elhárítása és a béke fenntartásának megerősítése volt. 

Lehet, hogy ennek a földnek újra megadatik az a történelmi lehetőség, hogy a civilizációt 

diadalra segítse, ahogy azt egyszer már megtette a háború borzalmai között. A kihívás 

most, a béke fáradságos éveiben sem sokkal kisebb, mint akkor volt.”99 

Churchill Európa melletti elkötelezettsége semmi esetre sem késztette volna arra, 

hogy ennek érdekében feláldozza a lehető legszorosabb kapcsolatait az Egyesült 

Államokkal. Persze, ahogy maga is rámutatott, erre nem is volt szükség. Az amerikai 

politika még jó ideig támogatta az európai egyesülési folyamatokat és a britek vonakodása 

inkább a kapcsolatokat terhelő, semmint elősegítő momentum volt London és Washington 

között. Az Atlanti politika odaadó híveként sem került Churchill távol még a legelszántabb 

kontinens-párti politikusoktól sem, hiszen Jean Monnet is kiváló és gyümölcsöző 

kapcsolatokat tartott fenn Amerikával. Paul Henry Spaak a Strasbourg-i Nemzetgyűlés első 

elnökéből és a Római Szerződés legambiciózusabb szószólójából lett a NATO főtitkára. 

Ami igenis megkülönböztette Churchillt az igazi kontinentális európaiaktól, az a 

harmadik kör, a Brit Nemzetközösség volt, illetve a közösség fehérek lakta része annak 

ellenére, hogy már 1949-ben őszinte részvétet érzett Jawaharlal Nehru iránt. Ezeket a 

nézeteit legszemléletesebben az 1949. november 28-ai Európa Mozgalom Nagygyűlésen 

fejtette ki: 

„Britannia Európa szerves része, és komolyan részt kívánunk vállalni a kontinens 

felvirágoztatásában. Britannia azonban nem tekinthető egyetlen, elszigetelt országnak. 

Nagy-Britannia a világhatalmi státusszal rendelkező Birodalom és Nemzetközösség 

alapítója és központja. Soha, semmit sem vagyunk hajlandók megtenni, ami gyengítheti a 

minket és az angolul beszélő népek brit családját összekötő vér, az érzelmek, a tradíciók és 

a közös érdekek kötelékeit. 

Természetesen senki nem is kér minket erre. Britannia számára a belépés egy olyan 

Európai Unióba, amelynek a Nemzetközösség nem lehet tagja nemcsak, hogy lehetetlen, 

de Európa szemszögéből nézve Britannia értékét nagymértékben lecsökkentő is lenne. Az 
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Európa Tanács első közgyűlésére vonatkozó Strasbourg-i ajánlások olyan gazdasági 

rendszer megteremtését tűzték ki célul, amely nemcsak az európai államok, hanem a 

hozzájuk tartozó összes többi állam és terület csatlakozását is lehetővé teszi.100  

Ehhez a nézetéhez – Roy Jenkins szerint – Churchill ugyanolyan elszántan 

ragaszkodott, mint ahhoz, hogy az európai csatlakozás elősegíteni, nem pedig gyengíteni 

fogja Nagy-Britanniának az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatait. A különbség csak 

annyi volt, hogy Amerikával minden egyes év erősítette a kapcsolatokat, a 

Nemzetközösséggel viszont egyre gyengültek a gazdasági szálak, és ami a végére maradt, 

összeegyeztethetetlen volt az egyesült Európával. Az ötvenes évek elején talán még 

sikerülhetett volna a Nemzetközösséget egy az egyben Európába importálni, és az ausztrál 

és új-zélandi termékekre ugyanolyan vámkedvezményeket biztosítani, mint a franciáknak a 

szenegáli, vagy az Elefántcsont-partról származó árucikkekre. Ez megfelelt volna annak a 

– legalábbis Angliában – széles körben elterjedt nézetnek, hogy a közvetlenül a háborút 

követő években Nagy-Britannia, ha akarja bármilyen, saját maga által választott eszközzel 

az egyesülés élharcosa, és Európa vezető hatalma lehetett volna. Sem Attlee, sem Churchill 

második kormánya – melyben Eden szabad kezet kapott a gördülékeny külpolitika 

biztosításában, ami Európa vonatkozásában inkább sántikálásnak nevezhető – nem siettette 

azonban a dolgok mihamarabbi tető alá hozását. Mire először Macmillan, majd Heath 

próbálta behozni a lemaradást, már csak sokkal keményebb feltételek mellett lehetett szó a 

csatlakozásról.  

Ugyancsak Roy Jenkins véleménye szerint arról elmélkedni, hogy mi történhetett 

volna, ha a hatvanas, hetvenes években még mindig Churchill lett volna a csatlakozás 

vezetője, nem érdemes. Az azonban igenis elvitathatatlan, hogy a negyvenes évek végén és 

az ötvenes évek elején a Nagy-Britanniában tapasztalható csatlakozás melletti 

elkötelezettség – amelynek szerves része Churchill személyes elkötelezettsége is – nem 

felszínes, könnyen múló és felejthető divatjelenség volt. Churchill esetében kijelenthetjük, 

hogy abban az időben a csatlakozás volt számára a legfontosabb politikai kérdés. Az sem 

állja meg a helyét, hogy Churchill „a kibicnek semmi sem drága” állásponton lett volna. 

Tökéletesen tisztában volt azzal, hogy Nagy-Britanniának saját jól felfogott érdekében is 

az európai családban a helye. Ezt az elképzelést próbálta összekapcsolni azzal az igénnyel, 

hogy országa – amennyit csak lehet – megőrizzen egyre olvadó, a triumvirátusban 

betöltött, nagyhatalmi státuszából. A Dunkirk-től Potsdamig ívelő pálya tükrében ez 
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nagyon is érthető. Sokkal inkább azon lehetne csodálkoznunk, hogy Churchill európaisága 

olyan őszintén mélyen gyökerező és irányadó volt, amilyen.101 
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