
Összefoglalás 

 

A disszertációban igyekeztem átfogó képet adni Sir Winston Spencer 

Churchillnek az európai egyesülés kérdését zászlajáró tűző mozgalomban betöltött 

szerepéről, illetve kisebb mértékben az Egyesült Európa megalakulását segítő  

tevékenységéről. A náci Németország európai terjeszkedése megakadályozásának 

eszközeként az Európai Egyesült Államok létrehozásának szükségességét már 1932-

ben felvetette a második világháború miatt a kérdéssel csak a háború befejezése után 

tudott érdemben foglalkozni.  

A háborút követően erre minden lehetősége megvolt, mivel az 1945-ös 

parlamenti választásokat a Munkáspárt nyerte, így Churchill egy időre hivatalos 

elfoglaltság nélkül maradt. A második világháborúból világhatalomként kikerült, 

Közép-Európát elfoglaló, annak országaiból csatlós államokat létrehozó Szovjetunió 

ugyanakkor Churchill – és még jónéhány politikus szemében – az európai 

demokráciát fenyegető új ellenség megjelenését is jelentette. Az adott helyzetben az 

Európai Egyesült Államok létrehozása hathatós ellenszernek ígérkezett. Ami nem 

sikerült a század 30-as éveiben, miért ne sikerülhetne a háború után, különös 

tekintettel a 40-es évek elején szerzett mindenki okulását szolgáló tapasztalatokra. 

Churchill kampánynyitó beszédét az Amerikai Egyesült Államokbeli Fulton 

városkában 1946 márciusában kezdte. Az itt elmondott beszéde sokak számára A 

vasfüggöny beszédként ismert, bár a Churchill által adott eredti cím sokkal inkább a 

békevágyra utal. („Sinews of Peace”). A beszéd ennek ellenére elképesztő politikai 

vihart kavart, kíméletlen kritikákat kapott, mint háborús uszítás, Sztálin egyenes 

párhuzamot vélt felfedezni Churchill és Hitler közt. 

A folytatás ugyanabban az évben Zürichben következett, ahol Churchill 

konkrét felhívást tett az Európai Egyesült Államok létrehozására oly módon, hogy 

annak alapja a francia-német megbékélés kell legyen, mert csak egy szellemileg nagy 

Franciaország és egy szellemileg ugyancsak nagy Németország garantálhatja a tartós 

békét Európa még szabad országaiban. Az érintett országok egyike sem mutatott 

nagy lelkesedést Churchill elképzelései iránt. A németek még nem heverték ki a 

háború elvesztése okozta sokkot, a franciák pedig ragaszkodtak a britek 

részvételéhez egy ilyen szövetségben. 

Churchill gondolatai azonban egyre szélesebb körban váltak ismertté, egyre 

több nyugat-európai vezető politikus tette magáévá azokat, és maga Churchill is 



minden tekintélyét latba vetve agitált az egyesülés ügye mellett. 1946 és 51 között, 

amikor újra elfoglalhatta a miniszterelnöki bársonyszéket, Churchill volt az európai 

integráció egyik legkarizmatikusabb szószólója. Miniszterelnökként, 1951 után egyre 

kevesebb időt és energiát tudott az ügynek szentelni. Közrejátszhatott ebben 

megromlott egészsége is. Az integráció előmozdításáért kifejtett erőfeszítései ennek 

ellenére minden elismerést megérdemelnek.       



Summary 

 

In my dissertation I tried to give a comprehensive picture of Sir Winston 

Spencer Churchill’s role in the movement for the unification of Europe and, to a 

lesser extent, in the creation of the unified Europe. Although he had advocated the 

necessity of a United States of Europe to stop the European expansion of Nazi 

Germany as early as 1932, it was not until only after World War II. that he had the 

time to raise the question again. He had the time and freedom to deal with European 

matters because the Labour Party won the elections right after the war, so Churchill 

found himself out of office for a while. The emergence of the Soviet Union as a great 

power occupying Central Europe, turning the new democracies into satellite states in 

Churchill’s – and many others’ – interpretation also meant the emergence of a new 

enemy to European democracy. In such circumstances the creation of a United States 

of Europe offered a sound solution. What failed in the 1930s, may work after the war 

especially in view of the experience gained from the lesson of the early 1940s.  

Churchill’s campaign started in Fulton, in the United States of America in 

March 1946. The speech he delivered here is known to many as The Iron Curtain 

Speech though the original title given by Churchill was Sinews of Peace, which 

seemingly had nothing to do with war-mongering. The shock, however, it caused in 

world politics was tremendous. It was severely criticised to be filled with poisonous 

doctrines and the orator was even paralleled with Hitler (by Stalin).  

In that same year in Zurich Churchill called for the creation of the United 

States of Europe that can only be achieved by the appeasement of France and 

Germany. He said that only a spiritually great France and a spiritually great Germany 

can guarantee the lasting freedom of the remaining free part of the continent. Neither 

the French nor the Germans were very much impressed by Churchill’s idea. The 

Germans had not yet recovered from the shock of the lost war and the French did not 

trust in the Germans and insisted that Great Britain should also be part of an alliance 

like that. 

The concept however began to have wider and wider publicity. More and 

more leading politicians in Western Europe took interest in Churchill’s ideas, and he 

himself started an overwhelming campaign for the Unified Europe. In the years 

between 1946 and 1951 – when he returned to office as Prime Minister – he was one 

of the most charismatic advocates of the case of European integration. When in 



office – after 1951 – he had much less time, enthusiasm, health or the combination of 

the three to continue his campaign as vehemently as he had done before. His role as 

an initiator and catalyst in the European Movement is forever inevitable.   

 

 

 


