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V. Konklúzió 

 

Tekinthetjük-e mindezek után Churchillt az Európai Uniót létrehozó projekt 

szülőatyjának, vagy ő sem volt kevésbé„lagymatag” az európai egyesülést illetően, 

mint az általa 1948-ban nem kevés kritikával illetett Attlee kormányzat. Vigyázzunk 

azokkal, akik azt mondva, hogy elvben egyetértenek valamivel úgy gondolják, hogy 

eszük ágában sincs azt megoldani? Vagy nemcsak a brit nimbusz megteremtője, 

hanem a brit ambiguitás kiemelkedő képviselője is volt Churchill? 

A kérdések megválaszolása során óvakodnunk kell attól, hogy Churchill 

hozzáállását a mai szempontok alapján vizsgáljuk. Ha ezt a módszert alkalmazzuk, 

aligha akad politikus, aki kiállná az európaiság próbáját, mivel az egységes Európa 

koncepciója annyi változáson ment keresztül az elmúlt hatvan év során. Az 

értékelésnél feltétlenül figyelembe kell vennünk mind a Churchill személyes 

véleményét illető, mind a nemzetközi közvélemény alakulását illető változásokat. A 

politikusi pályafutás elemzése nem véletlenül szerepel a disszertációban. 

Segítségével azt kívántam bizonyítani, hogy Churchill sohasem habozott taktikát, 

vagy akár véleményt is változtatni, ha az események alakulása ezt követelte. 

Cselekedeteire ezért leginkább úgy találhatunk magyarázatot, hogy a következetesen 

képviselt irányelvre koncentrálva azt vizsgáljuk, hogy a körülmények hatására 

milyen konkrét lépéseket tett az elérendő cél megvalósítása érdekében. Így vizsgálva 

Churchill tevékenységét az Európával kapcsolatos nyilvánvaló hangsúlyeltolódások 

és változások érthetővé válnak a háborút megelőző, a háború során követett, és a 

háború után kialakított prioritások tükrében. Az ötvenes években nem egyszer 

kifejtette, hogy elsődleges célja Nagy-Britannia biztonságának garantálása az 

amerikai szövetség segítségével. Ezt megelőzően is érzékelhető volt azonban, hogy 

az európai egység kialakítása melletti személyes elkötelezettsége nem kellő 

mélységű, amit a hozzá közel állók tökéletesen érzékeltek. A háború kezdetén oly 

kívánatosnak tűnő Európa Tanács megalakításának kérdése 1944-ben napirendre sem 

került a háborút követő rendezési tervek tárgyalása során. Az Európa koncepció 

megfogalmazásában is olyan mértékű rugalmasságot tanúsított, hogy a háborút 

követően sürgető igénnyel jelentkező európai együttműködéssel kapcsolatos 

elképzelései alig voltak többek, mint a világkormány megvalósításáról szőtt idealista 

álmodozások 
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A háború vége felé egyre világosabbá vált Churchill számára, hogy Roosevelt 

semmiféle kötelezettségvállalást nem kíván Nyugat-Európa védelmét illetően 

megtenni, sőt egyfajta középutas politikát képvisel közte és Sztálin között. Truman 

elnök aztán egészen más irányvonalat követett, de a kezdeti időkben – főleg mivel 

Roosevelt teljes adminisztrációját örökölte – ez még nem volt nyilvánvaló. Így az 

amerikai erők gyors kivonására került sor a háború utáni első évben. Ebben az igen 

veszélyes helyzetben vetette fel Churchill Franciaország nagyhatalmi státuszának a 

kérdését, és sürgette Németország csatlakozását Európa nagy családjához. Mindezt 

persze igen óvatosan tette, hiszen mindeközben visszautasította De Gaulle gúzsba 

kötő szövetségét, nehogy az amerikaiak úgy gondolják, hogy Európa megvédésében 

rájuk már nincs is szükség. A béke első hónapjaiban azonban sem Németország, sem 

Franciaország nem tűnt megbízható szövetségesnek, ráadásul az egymás közti szoros 

partneri viszonyról hallani sem akartak. Nem maradt más hátra, mint megpróbálni 

félretenni a két nép közti hagyományos gyűlölködés és bizalmatlanság politikáját, és 

így kialakítani a kisebb népek számára is vonzó együttműködési modellt.  

Ezekben a hónapokban Churchill európai egységről szőtt álmai messze 

tovább mentek annál, amit aztán később – tetei alapján ítélve – megvalósíthatónak is 

tartott. 1947 elején, az amerikai sajtóban írt egyik cikkében a közös európai bélyeg, 

valuta és vámszabályok bevezetésének lehetőségét vizsgálta. A cikkben többes szám 

első személyt használt mintegy sugallva, hogy egy ilyen egyezményben Nagy-

Britannia is részt venne. Negyven évvel később, amikor John Major kormánya éppen 

a bukás felé tartott a közös európai valuta kérdésének megoldhatatlansága okán, az 

Independent csalárd módon azzal a szalagcímmel indította a vezércikkét, hogy a 

„Top Tory comes out for the Euro” (A konzervatívok vezére síkra szállt az Euró 

mellett). Az már csak a második oldalon derült ki, hogy a vezér az akkor már több 

mint harminc éve halott Churchill volt, akiről mindenki tudta, hogy a laza 

kötelékeket jelentő föderalista típusú egyesülés híve, azt azonban nem, hogy az Euró 

bevezetéséé is.1  

Bár Fultonban 1946. március 6-án angol-amerikai katonai szövetség 

létrehozása mellett érvelt, annak a véleményének is hangot adott, hogy regionális 

egyezmények nem csorbítják az Egyesült Nemzetek Szervezetének tekintélyét, sőt 

ezek segítségével a világbéke biztonságosabban szavatolható. Az Amerika és Nagy-

Britannia közötti speciális kapcsolat ugyanúgy regionális jellegű egyezmény, mint a 

Németország biztonságát garantáló európai egyesülés. A zürichi beszéd elhangzása 
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idejére az amerikaiak európai katonai jelenlétét illető álláspontja jelentősen 

keményedett, és nem hogy európai csapatkivonásról nem beszélhetünk, de a 

Földközi-tengeren amerikai repülőgép anyahajók jelentek meg. Ezek azonban ekkor 

még nem voltak hosszú távú elkötelezettséget szavatoló lépések, ezért Churchillnek 

Zürichben úgy kellett az európai egyesülés mellett érvelnie, hogy az ne jelentsen 

alternatívát sem a brit-amerikai speciális kapcsolatok, sem az amerikaiak európai 

katonai jelenlétének szükségességével szemben. Nyitnia kellett tehát az európai 

egyesülés irányába, amit meg is tett francia-német megbékélést és együttműködést 

szorgalmazva, ígéretéhez híven úgy, hogy azzal mindenkit meglepett, leginkább a 

franciákat. Az Európai Egyesült Államok létrehozása szándéka körül pro és kontra 

felkorbácsolt indulatok miatt mindenki figyelmét elkerülte, hogy időközben finoman 

módosította Nagy-Britannia helyét és szerepét a kialakuló új viszonyok között. A 

beszédet figyelmesen olvasva nyilvánvaló, hogy az Európai Egyesült Államokhoz 

sem Nagy-Britanniának, sem Amerikának nem szükséges közvetlenül csatlakoznia, 

csak kívülálló szponzorként kell segíteni a kibontakozást. Hogy a Szovjetunió se 

maradjon ki teljesen, Churchill lehetségesnek tartotta, hogy a jövőben a szovjetek is 

csatlakozhassanak a szövetségi rendszerhez. Más kérdés persze, hogy akkor meg az 

egész feleslegessé vált volna, hiszen az Európai Egyesült Államok létrehozásának 

elsődleges célja a szovjet imperializmus megállításának szándéka volt. Pontosan úgy, 

ahogy 1930-ban – amikor az első felhívás az Európai Egyesült Államok 

létrehozásának szükségességéről, Churchill részéről elhangzott – Németország ellen. 

Vigyáznia kellett ugyanakkor arra is, nehogy a Nemzetközösség országai 

félreértsék az európai közeledési szándékait, mivel két háborúban is vérezve 

számukra idegen érdekek miatt, elegük volt az Európával kapcsolatos problémákból. 

1947-ben szorgalmazta, hogy a domíniumok üdvözöljék Németország csatlakozását 

az „Egyesült Európához”, hiszen ha ez Nagy-Britanniának szívügye, az kell, hogy 

legyen a vele közös politikai nézeteket valló, közös történelmi múltra visszatekintő 

országok számára is. Nagy-Britannia egyébként is mind földrajzi, mind történelmi 

szempontból Európa része. Figyelemre méltó, hogy a közös földrajzi és történelmi 

örökség megerősítést nyert, a politikai és gazdasági azonban nem. Nem volt ez 

másként Zürichben sem, ahol azt mondta, hogy az angolul beszélő népek azonban az 

Egyesült Európának nem lesznek közvetlenül részei, de szoros kapcsolatokat 

tartanak fenn vele. Ahogy azt már 1932-ben kifejtette: „Saját álmaink és feladataink 
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vannak. Európával vagyunk, de nem Európa részeként. Ezer szállal kötődünk, de 

politikailag és gazdaságilag különállunk.”2 

Vajon miért nem volt mindez már akkor világos? Részben azért, mert nem 

Churchill volt az egyetlen európai politikus, aki az „egység”, „szövetség”, „unió” 

szavakat általánosan használta, meg akkor még ezekhez a szavakhoz nem kötődtek a 

későbbiek során, az Európai Unió intézmény-rendszere kialakulása során hozzájuk 

tapadt különféle asszociációk. A nem tisztázott jelentéstartalom túlélését segíthette, 

hogy Nagy-Britanniában senki sem gondolta úgy, hogy Churchill blöffölt. A 

konzervatívoknak kapóra jött, hogy a közös Európa eszméjével mindig zavart 

lehetett okozni Attlee kormánya körül, a munkáspártiak pedig semmit sem vethettek 

Churchill szemére, hiszen az elzárkózás mellett törtek lándzsát. Churchill hatalomba 

történt visszatérése, 1951 után, így az integráció kapcsán semmit sem kérhettek rajta 

számon. A mértékadó konzervatív körök aggodalommal szemlélték vezetőjük túlzott 

európai elkötelezettségét, és próbálták fékezni a lendületét. Az európai integráció 

hívei ugyanakkor feltétlen bizalommal tekintettek Churchillre, hiszen mind 

emberként, mind politikusként tisztelték, és szavahihető személynek tartották.  

Ami tagadhatatlan, 1951 után Churchill sem Nagy-Britannia 

miniszterelnökeként, sem magánemberként – ebben a minőségében nem is igen 

tehette volna meg – nem foglalkozott az európai integráció kérdésével. 

Megakadályozta ebben egészségi állapota rosszabbra fordulása, és a hivatalos ügyek 

intézése, ami egyre inkább nehezére esett. 1955-ben történt visszavonulása után még 

tíz évet élt visszavonultan, távol tartva magát a napi politika aktualitásaitól. Ezzel 

együtt mind a mai napig jelen tud lenni, a legváratlanabb helyzetekben tudnak rá 

hivatkozni, mint például az „Independent” vezércikkírója 1996-ban.  

2005-ben, halála után ötven évvel még mindig nem mondhatjuk, hogy a 

Churchill dosszié lezárult. Újabb dokumentumok kerülhetnek elő, és olyan politikai 

fordulat következhet be, ami ismételten politikai éleslátását igazolhatja. Lehetünk 

ugyanis szkeptikusak az Európai Uniót illetően, az akkor is létezik, és 

megalakulásához az első lendületet Sir Winston Spencer Churchill személyes 

tekintélye és elkötelezettsége adta meg. 

 

                                                
1 Collier’s 4 January 1947, 11-12. Independent, 25 July 1996.  
2 Saturday Evening Post 15 February 1930, 10 


