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párizsi Sorbonne Egyetem által, a M ondes Contemporains sorozatban, 2001
szeptemberében, L'Europe de Robert Schuman címmel megjelentetett tanul
mánykötet az európai integráció történetének kulcsfontosságú eseményeit az 

„Európa Atyja"-ként tisztelt francia politikusnak, Robert Schumannak maradandó ér
tékű alapgondolatait szem előtt tartva, értékeli, és teszi mindenki számára megismer
hetővé. A kiadvány lényegét tekintve, egyrészről a Francia Külügyminisztérium Levél
tára által interneten közzétett vagy közlésre előkészített, eredeti levéltári dokumentu
mokra, fényképekre, másrészről a Sorbonne Egyetem tanárának, Georges-Henri Sou
tou professzornak, a Diplomáciai Levéltár Baráti Társasága előtt tartott előadásanya
gára támaszkodik. Az európai integrációs folyamat történetét tárgyaló legfrissebb 
szakirodalom és a közelmúltban kutathatóvá vált, a Quai d'Orsay-n őrzött levéltári ira
tok feldolgozásával készült kötet tehát új szempontok szerint, új megközelítésben, Ro
bert Schuman eszmei hagyatékának fényében lépésről lépésre vezeti el az olvasót az 
egységes Európa-kezdeményezés alapvetéseinek újragondolására.

A könyv logikus felépítése, az időrendiséget szem előtt tartó szemlélete is segít egy
fajta tisztánlátásban a sokszor nagyon bonyolultnak tűnő európai integrációs folyamat 
történeti összefüggéseinek jobb megértésére, elemzésére.

A XIX. századi, legtöbbször nacionalizmuson alapuló, az európai kontinens fölötti 
hegemónia megszerzéséért folyó küzdelmekkel fémjelzett államközi politika az első 
világháborúval nyilvánvalóan zsákutcába jutott. Ez reflexióra kényszeríttette a konti
nens jövőjét felelősen szem előtt tartókat. Annak ellenére, hogy versailles-i békeszerző
dések szellemisége minden, a kontinens egységesítésére irányuló törekvést messze el
lenzett, gondolkodó körökben egyre többféle elképzelés született egy egységes Euró
pával kapcsolatban. A kötet ezek közül a két háború között született ötletek közül egy 
kevésbé ismert tervet: Emilé Mayrisch francia-német konzorcium javaslatát emeli ki, 
amely mintegy a későbbi Schuman-tervnek előképeként fogható fel.

Mint ismeretes, a második világháború után ismét, de ezúttal komolyabb politikai 
súllyal került előtérbe az a felismerés, hogy a megbékélés, a konfliktusok megelőzése, 
a védelem és a jövő szempontjából fontos valamilyen szintű kontinentális összefogás. 
A legkülönbözőbb elképzelések születtek ebben a témában, de ezek közül szinte egyik 
sem rendelkezett átfogó, valóban a lényeget megoldó célokkal, konkrét, a gyakorlat
ban megvalósítható tervekkel. A legtöbben a kontinensen kívüli erők segítségével lát
ták megvalósíthatónak az európai egységet, ugyanakkor egyre világosabbá vált, hogy
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sem Washington, sem pedig London nem kíván a saját érdekeit meghaladó egységesü
lést, és nem áll a kezdeményezések élére. Ilyen összefüggésekben válik igazán érthető
vé, hogy miért van nagy jelentősége annak a felismerésnek, amit Jean Monnet és Ro
bert Schuman is magáénak vallott, miszerint a kérdést a kontinensen belül kell megol
dani, mégpedig a francia-német viszony rendezésével.

A kötet röviden vázolja a Francia Külügyminisztérium közvetlenül a háború utáni 
Németország-politikájának francia érdekeken alapuló főbb célkitűzéseit és annak ne
gatív következményeit, kiemelve az 1948-tól külügyminiszterként szolgáló Robert 
Schuman sokszor kudarcra ítélt erőfeszítéseit. Megtudhatunk manapság -  mikor már 
szinte kizárólagossá vált az angol és francia nyelv használata az unióban -  talán meg
lepő részleteket is, mint például azt, hogy a Genfben rendszeresen összegyűlő európai 
kereszténydemokrata, felelős beosztású politikusok, Robert Schuman javaslatára, a 
kontinens ügyeiről, a „gyűlölt" német nyelven tárgyaltak három évvel a Harmadik 
Birodalom bukása után.

A könyv az elzászi politikus életútját is röviden bemutatja, hangsúlyozva néhány 
olyan jellemvonását, mint például mély meggyőződésen alapuló katolikus hitét, amely 
sokszor elsikkad a témát tárgyaló történelmi munkákban, annak ellenére, hogy messze 
meghatározó jelentőségű tetteinek helyes megismerése szempontjából. Az olvasó szá
mára egyre tágabb összefüggésben válik világossá, hogy az 1950. május 9-én váratla
nul bejelentett Schuman-terv, hogyan válhatott az európai együttműködés kulcsfon
tosságú állomásává. A német-francia és a hozzájuk kapcsolódó államok szén és acél- 
termelésének egy szupranacionális főhatóság alá vonása teljesen újszerű együttműkö
dési modellt hozott a nemzetközi politikában. Az elsősorban gazdaságinak tűnő kez
deményezés Robert Schuman szándéka szerint csak az első konkrét lépést jelentette 
egy „föderációs jellegű" formában egyesülő Európa felé.

A kötet külön fejezetben tárgyalja a 130 oldalas tervezettel, illetve annak párizsi ra
tifikálásával kapcsolatos visszhangokat. Magában Franciaországban a fogadtatás 
messze nem volt egyértelműen pozitív. Elsősorban a vas- és acélgyártásban érdekelt 
északi nagyvállalatok tulajdonosai, és a szakszervezetek tiltakoztak, leginkább a német 
riválistól féltve saját kiváltságos helyzetüket. Természetesen a hidegháborús megosz
tottság is látványosan érvényesült a Schuman-terv megítélésével kapcsolatban. 
A Szovjetunió egyértelműen ellenségesen reagált, meghatározva ezzel a különböző 
országok kommunista pártjainak magatartását. Ezzel szemben az Amerikai Egyesült 
Államok támogatásáról biztosította a kezdeményezést, még ha némi aggodalommal 
figyelte is a várhatóan hosszú távon konkurensként számba jövő acéltermelő gazdasá
gi képződményt már a kezdetektől fogva.

A tanulmány logikusan mutatja be, a koreai fegyveres konfliktus kirobbanása után 
kialakult nemzetközi helyzetben hogyan válik a Schuman-féle, első szupranacionális 
európai szerveződés modellé az európai közös haderő felállításának később kudarcot
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vallott tervéhez. Érdekes, hogy maga Robert Schuman elhamarkodott, túl korai lépés
nek tartotta az Európai Védelmi Közösség gondolatát. Ez azonban nem jelentette azt, 
hogy mint politikus elvetette volna ezt a tervet, és nem állt volna ki mellette, csak azt, 
hogy ő sokkal nagyobb összefüggésekben egy teljesebb európai egység keretei között, 
hosszú távon látta azt megvalósíthatónak. Mint ahogy a levelezéséből is kiderül, szá
mára az EVK körüli viták csak azt erősítették meg, hogy kezdeményezését valódi po
litikai közösségé kell fejleszteni, ugyanakkor tisztában volt azzal, hogy ez csak nagyon 
megfontoltan lehetséges. Robert Schuman csak a közös keresztény civilizáción, közös 
elhatározáson, „egyedi, de már kibékült nemzeti történelmeken" alapuló új demokra
tikus Európát tartotta életképesnek.

A szerzők leszögezik, hogy annak ellenére, hogy kortársai és számos történész is fö- 
deralistának, tartották, tartják Robert Schumant, a szó eredeti értelmében ő nem volt 
valójában az. Természetesen mindent megtett az egyre mélyebb, átfogóbb együttmű
ködés érdekében, ugyanakkor nem tartozott azok közé, akik a határok és a nemzet
fogalom teljes eltörléséről és egy mindent egységesítő szuperhatalom létrehozásáról ál
modtak. Európa Atyja az európai egységet teljesen új, a történelemben eddig még nem 
létező formációként képzelte el. Számára a végső cél egy olyan egységes Európa, 
amely állam együttes; mint ahogyan a hangszerek egy nagy zenekari koncerten meg 
tudják szólaltatni a nagy művet.

Robert Schuman, minden későbbi állítással szemben, komoly szerepet tulajdonított 
ezen új európai formációnak a létráhozásában az Egyesült Államok támogatásának, 
ugyanakkor elfogadhatatlannak tartott egy közvetve washingtoni vezetés alatt álló új 
Európát. Számára az öreg kontinens újszerű összefogásának megvalósítása túlmuta
tott a két hidegháborús nagyhatalom szembenállásán alapuló politikai konstelláció
kon. Már az Európa Tanács megalakulásával kapcsolatban megjegyezte, hogy amint a 
külső nyomásra, kényszeren alapuló kommunista rezsimek megszűnnek a kelet- 
közép-európai térségben, az ott lévő országoknak lehetőséget kell adni, hogy bekap
csolódjanak az európai integrációs folyamatba. Számtalan nemzetközi politikai kér
désben hasonlóan előre gondolkodva olyan kijelentéseket tett, amelyeket a korabeli 
politikusok nagy része elképzelhetetlennek tartott. Többek között teljesen tisztában 
volt azzal, hogy a német újraegyesítés be fog következni. Sőt, kifejezetten fontosnak is 
tartotta ezt, de természetesen megfelelő feltételek között. Hasonlóan a Hatok Európá
jának bővülését is biztosnak látta már a róla elnevezett terv ratifikálásakor.

Annak ellenére, hogy 1953-tól folyamatosan a háttérbe szorult Robert Schuman lát
ványos szerepe az európai integrációs folyamtok irányításában, gondolatai, elképzelé
sei, koncepciója továbbra is mély hatást gyakoroltak, mind Párizs Európa-politikájára, 
mind pedig magára a kontinensen elindult egyesülési folyamatra. A hatvanas és a 
hetvenes években tisztán nyomon követhető a schumani elvek továbbélése, amelyek 
az általános értékeken túl pontosan meghatározzák azokat az egyedieket is, amelyek
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alapvetően definiálják Európát, az európaiságot. Az 1980-as, kilencvenes évekre ez a 
helyzet teljesen megváltozik. Az európaiság pontosan meghatározott jellemzőit relati- 
vizálták, sokkal általánosabbá, megfoghatatlanabbá válik, mint azelőtt. Már nem olyan 
lényeges a közös civilizációs örökség, az egyedi, de összekapcsolódó közös múlt, már 
csak az általános emberi jogok, a demokrácia az, ami meghatározó. Ezzel párhuzamo
san, egyes területeken egyrészről a közös szervek túlzott hatalma érvényesül, más ese
tekben pedig a nemzeti függetlenség az egyéni érdekek dominálnak az egységesülő 
Európában. Mindezek mellett pedig, hasonlóan Schuman idejéhez, újból terheltté vált 
az Egyesült Államokkal a kontinens egészének a viszonya.

Megállapíthatjuk tehát, hogy talán nem érdektelen újból visszanyúlni „Európa Aty
jának" gondolataihoz. Fontos, hogy ismerjük Robert Schuman Európa-elképzelésének 
átfogó történelmi elemzését. Talán számunkra, magyarok számára, különösen jelentős 
lehet megvizsgálni az Európai Unió alapkövét elhelyezők gondolatait, mert a csatlako
zás idejére tisztában kell lennünk az alapvető koncepciókkal, és ezek közül amellett 
kell elköteleznünk magunkat, amely valóban lehetővé teszi, hogy kiegyensúlyozott, 
hatékonyan működő, az értékeket megőrző közös Európához tartozzunk.
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