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A kutatási feladatról és az európai gondolat fogalmának értelmezésér l

A disszertáció Sir Winston Spencer Churchill (SWSC) az egységes Európa
létrehozásában betöltött szerepét vizsgálja. Történelmi mértékkel mérve igen rövid, az 1946-
1951 között eltelt öt éves periódusról van szó. Azért nem hosszabbról, mert SWSC ugyan már
1932-ben felvetette az Európai Egyesült Államok létrehozásának gondolatát, érdemi munkát
az ügy érdekében nem végezhetett. Ennek számos oka van. A legf bb, hogy a huszadik
század harmincas éveiben SWSC nem rendelkezett politikai hatalommal, mell zött
politikusként tevékenysége leginkább csak a Neville Chamberlain nevével fémjelzett
megbékélési politika bírálatára korlátozódott, majd 1939, és az 1940-es években a
haditengerészetnél, illetve miniszterelnökként betöltött hivatala, meg persze az id közben
eszkalálódó II. Világháború ezt nem tette lehet vé.

Az európai hadicselekmények befejeztével, és az azt követ  1945-ös parlamenti
választások elvesztésével az újra politikai hatalmon kívül rekedt, ám hatalmas nemzetközi
presztízzsel rendelkez  politikus felismerve a kétpólusú hatalmi helyzet ingatag egyensúlyát,
már a gy zelem évében szorgalmazta – egyel re csak az ellenzék vezéreként az Angol
Parlament Alsóházában – a szovjet fenyegetéssel szembeni egységes fellépést.

Az 1946-os év a konkrét lépéseket is meghozta. Az év elején – március 6-án – az
Amerikai Egyesült Államokbeli Fulton városka Westminster F iskolája sportcsarnokában
hangzott el híres – hírhedt „Vasfüggöny” (The Sinews of Peace) cím  beszéde, majd
szeptember 29-én Zürichben az „Európa tragédiája” (The Tragedy of Europe). Míg az els ben
nem annyira az európai országok összefogásában láttatta a veszély elhárításának lehet ségét,
mint inkább az angolul beszél  népek, els sorban Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült
Államok testvéri szövetségre lépésében és közös fellépésében a szovjetekkel szemben, a
másodikban kiállt a francia – német megbékélés és szövetség megkötése mellett az új,
spirituálisan és politikai értelemben egyaránt szabad és virágzó Európa megteremtése
érdekében. Nem mulasztotta el megjegyezni, hogy a szövetséghez id vel a Szovjetunió is
csatlakozhatott volna.

Míg a fultoni beszéd – a szónok szándékainak megfelel en – hatalmas nemzetközi
visszhangot keltett, a zürichir l ez csak részben mondható el. A franciák még nem felejtették
el a háború során elszenvedett sérelmeket, megaláztatásokat, és mindenképpen kívánatosnak
tartották a brit jelenlétet is a szövetségben. Ezt SWSC felhatalmazás híján egyrészt nem
ígérhette meg,  másrészt ekkor még egyértelm en az angolul beszél  népek összefogását
tartotta a Nagy-Britannia el tt álló legfontosabb feladatnak. A németek sem heverték még ki a
háborús vereség okozta lelki és fizikai traumákat, amellett az si ellenséggel kötend
szövetség sem szerepelt legh bb vágyaik között. Az egységes Európa létrehozását célzó
folyamatok ett l függetlenül elindultak, és az elkövetkez  években talán magát Churchillt is
meglepve elementáris er vel törtek felszínre, mint azt az 1948-as hágai Európa Kongresszus
is bizonyította. A páneurópai mozgalom itt érte el a népszer sége csúcsát, ugyanakkor az nem
lehet véletlen, hogy az egységes Európa megteremtéséért tenni akarók zászlóviv jének
Churchillt választották.

Az is tagadhatatlan azonban, hogy a sorsdönt  helyzetekben Churchill álláspontja nem
volt egyértelm . Hol az Amerikával, hol a Nemzetközösséggel meglév  elkötelezettségeket
helyezte az Európához csatlakozás elé. A disszertáció legfontosabb momentuma ennek a
kett sségnek a vizsgálata, nem kerülve meg a lehetséges válaszok megtalálásának kérdéseit
sem.

Ami az európai gondolat fogalmának értelmezését illeti, akár egy külön disszertáció
témája is lehetne. Számos megközelítés elképzelhet  Nagy Konstantintól, aki egységes
keresztény Európáról álmodott, Lafayette márkin és Tadeusz Kosciuskon át (Európai



Egyesült Államok, 1776 után), Napóleonig (Continental System), vagy Coudenhove-Kalergi
grófig (bécsi Páneurópai Kongresszus, 1926). Felmerülhetne még a teljesség igénye nélkül
Immanuel Kant, Giuseppe Mazzini, Victor Hugo vagy a magyar Batsányi, Bessenyei és
Kazinczy, nem utolsó sorban maga Kossuth neve is. Az általuk képviselt elképzelések közös
jellemz je, hogy bár magasztos, fennkölt emelkedettséggel reflektáltak az európai közös
gyökerek és kultúra kapcsán az európaiak együvé tartozására, a megvalósítást illet en
gyakorlati tanácsokkal, praktikus útmutatóval nem tudtak szolgálni, vagy túlságosan is egy
nemzetállam irányításával, mintegy felügyelete alatt képzelték el az egyesülést.

Churchill egyesülési elképzelései két, gyakorlatilag azonban egyetlen közös
momentumra vezethet k vissza. A barbársággal szemben az európai kereszténység és
civilizáció védelme (1) a megfelel  katonai er egyensúly (2) megteremtése és fenntartása
által. A harmadik, a gazdasági tényez vel  maga nem sokat tör dött, legalábbis nem a közös
európai gazdasági alapok szintjén, hiszen ügyelnie kellett a már meglév  a
Nemzetközösséghez f , és az Amerikai Egyesült Államokkal egyre jobban kibontakozó
(gazdasági) kapcsolatok ápolására.



A kutatás módszereir l és eredményeir l

A disszertáció a bevezetés, a konklúzió, és a bibliográfia mellett hat fejezetben
tárgyalja Sir Winston Spencer Churchill (SWSC) és az európai gondolat egymásra találásának
momentumait. Az „Álomból valóság lesz” cím  fejezet rövid áttekintést ad az Európai Unió
létrejöttének fontos állomásai kronologikus felsorolása segítségével. Az ez után következ
„Akik az alapokat lerakták” cím  tárgyalná SWSC tevékenységét, ha a hivatalos uniós
források szerepének megfelel  módon emlékeznének rá. Az alapítók panteonjában ugyanis az
EU Enciklopédia hivatkozása szerint hiába keresnénk az arcképét. Ez annál is inkább
meglep , mert a kezdetekben igen aktív, óriási nemzetközi tekintélyét teljes mértékben
kihasználó szerepl je és el segít je volt az egyesült Európa ügyének. Más kérdés viszont, és
tagadhatatlan tény, hogy a megvalósítás tekintetében a konkrét módszer megadásával adós
maradt. Ha nem így lett volna, nagyon valószín , hogy a disszertáció is más irányvonalat
követve, más irányba halad.

A következ  fejezet – „Gyermek és iskolaévek” – SWSC szüleihez f  kapcsolatát
és neveltetését tárgyalja. Els  megközelítésben úgy t nhet, hogy erre nincs szükség, hiszen
általában a fényes karriert befutott, sikeres emberek már az anyatejjel megukba szívják a
tehetséget, és a mögöttük álló gazdag – arisztokrata – család mindent elkövet annak
érdekében, hogy gyermeke sokra vigye az életben. Nos, SWSC arisztokrata, de korántsem
dúsgazdag csalásban született, amíg íróként nem tudott sikeressé válni szinte állandóan
filléres anyagi gondjai voltak.

Számos anekdota rzi iskolai vessz futását. Az etoni középiskola – ami származása
kapcsán természetes lett volna – számításba sem jöhetett részben egészségi, részben
felkészültség és magatartási problémák miatt. Önfej , öntörvény  viselkedése nagymértékben
hátráltatta az el rehaladásban. Csak bizonyos tantárgyakat – a klasszikus nyelveket és a
matematikát egyáltalán nem – volt hajlandó tanulni, és a tanárokhoz f  kapcsolata sem
nevezhet  felh tlennek. Akit nem kedvelt, annak nem fogadott szót, nem tanulta a tantárgyát.
Még a kedvencének sem volt könny  lenni, egyik tanárát például kijavította, mert egy
Shakespeare idézetet nem pontosan citált.

Mindez meglehet sen elkeserítette a szül ket, els sorban Randolph Churchillt, az
édesapát, aki maga sikeres politikus, konzervatív párti képvisel  volt, és szerette volna, ha
els szülött fia jogot végez. Ez, egyáltalán az egyetemi tanulmányok, latin tudás nélkül
elképzelhetetlen volt. Churchillnek végül a sandhursti lovassági iskolát sikerült elvégeznie,
hadnagyi ranggal, ami azt jelentette, hogy a katonai pályát a létra legalsó fokán kellet
kezdenie, ráadásul édesapja korai halála miatt meglehet sen fiatalon kellett saját magáról
gondoskodnia. Becsületére szolgál, hogy meg is tette, s t, kortársai léha életvitelét l eltér
módon szabadideje jelent s részét önm velésre fordította, autodidakta módon sajátítva el a
további el rehaladásához nélkülözhetetlen ismereteket. Akár az „egész életen át tartó tanulás”
szlogenje el futárjának is tekinthetjük, hiszen hosszú élete utolsó évtizede kivételével,
források kutatásával, osztályozásával, és a levont konklúziók közzétételével foglalkozott.

   Mivel családjától – leginkább édesanyjától – anyagi támogatásra nem számíthatott,
eleinte jövedelme kiegészítésére, majd megérezve a rendszeres írás okozta öröm ízét saját, és
az olvasóközönség gyönyör ségére is egyre gyakrabban nyúlt a toll után. Így lett az
újságíróból író – ahogy azt a következ  fejezet címe is jelzi („Az újságíró és író”). A
regényírással tett nem igazán sikeres próba után megtalálta egyéni hangját és stílusát, és
egymás után jelentek meg nagyszabású történelmi munkái, melyekre a koronát a Második
Világháború történetét leíró munkájával tette föl. Nem véletlen, hogy megkapta érte az
irodalmi Nobel Díjat.



A következ  fejezet a politikai karriert taglalja, számba véve annak összes sikerét és
kudarcát, a politikai köpönyegforgató nem éppen hízelg  kitétel kérdéskörét sem megkerülve.
Nem elhanyagolható az életút és a politikai karrier sikeressége szempontjából SWSC
kivételes szónoki képessége. Ahogy hosszú élete során semmit, ezt sem adták ingyen. El ször
is veleszületett beszédhibáján kellett úrrá lennie, majd meg kellett tanulnia tudatosan keretek
közt tartani szárnyaló gondolatait. Egyik alkalommal például elnézést kért a hallgatóságától,
amiért nem volt ideje rövid beszéddel készülni az el adására. Minden fontos szónoklatára –
nem egy ilyen volt – tudatosan, és ha tehette gondosan felkészült.

Nem véletlenül érkeztünk a záró fejezet kapcsán a szónoki képességek értékeléséhez.
Az utolsó fejezet – „Fulton, Zürich, Hága” – kapcsán els sorban szónoklataira
hagyatkozhatunk, bár ezek a „Europe Unite” (Európa Egyesülj!) gy jteményben külön
kötetben, írásos formában is megjelentek. Itt jegyzem meg, hogy összes szónoklata több
kötetes sorozatban „Winston S. Churchill: His Complete Speeches, 1897-1963” Robert
Rhodes James szerkesztésében jelent meg, de a Második Világháború során mondott és a
BBC által közvetített szónoklatok hanglemezen is. Az Interneten ma is hallható Churchill
hangja, ha a megfelel  honlapra kattintunk.

A kutatás metodikája tekintetében a gazdagon rendelkezésre álló, els sorban angol
nyelv  levéltári, nyomtatásban megjelent, illetve az Interneten fellelhet  forrásokra
támaszkodtam. Amennyiben erre lehet ség kínálkozott alkalmaztam az interdiszciplinaritás
módszereit. A történelem és irodalomtudomány szempontrendszere mellett az alkalmazott
nyelvészet fordítástudományi, illetve egy – egy konkrét szóhasználat kapcsán az angol és a
magyar nyelv szemantikai síkjai kontrasztív összehasonlítása során, a számba jöhet
lehetséges interpretációk megadása segítségével igyekeztem a lehet  legpontosabb, az angol
eredetinek leginkább megfelel  magyar fordulatot megtalálni. Ebb l következik, hogy a
fordítások általában t lem származnak. Amennyiben más fordítását vettem át, a jegyzetekben
erre utalást tettem.

Összegezve kutatásaim eredményeit az állapítható meg, hogy míg Churchill és az
európai gondolat közötti kapcsolat egyértelm en pozitív volt, gondolati síkon szívvel –
lélekkel kiállt az európai eszmeiség és civilizáció védelme, és Európa szabad részének ebben
a szellemben történ  egyesítése mellett, a gyakorlati megvalósítás terén már jóval kevésbé
volt kezdeményez . Katalizátor szerepe az európai integráció elindításában, majd lendületbe
hozásában ennek ellenére tagadhatatlan. További vizsgálódás témája lehet, hogy a kés bbi
években milyen hatással volt Churchill munkássága a brit integrációs politika alakulására.
Miniszterelnök utódai mennyiben követték, vagy vetették el gondolatait.
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