Helmut Kohl: A tét a közös jövőnk!
(Helmut Kohl: Aggodalom Európáért. Felhívás. Budapest: Antall József Tudásközpont, 2016.)

H

elmut Kohl volt német szövetségi kancellár 2014-ben publikálta
az Aggodalom Európáért… című
politikai felhívását, amely 2016 tavaszán
jelent meg magyarul, Orbán Viktor miniszterelnök előszavával. Címválasztása
kifejezi Kohlnak az európai (és a német)
helyzettel kapcsolatos értékelését: egy felelős európai államférfinak a jelen körülmények miatti nyugtalanságát tárja elénk.
A könyv három részre tagolódik: az
előszóban a szerző szól a magyar olvasókhoz; a második bevezető részben Orbán Viktor miniszterelnök osztja meg a
könyvvel kapcsolatos gondolatait; míg a
könyv mondanivalóját tartalmazó harmadik fő részben a szerző Európához,
vagyis Európa népéhez intéz felhívást.
Helmut Kohl az előszóban védőbeszédként interpretálja az egyesült Európa eszméje melletti felhívását (6. o.). Sorsközösségként tekint Európára, és emlékeztet
az Európa Ház (mely fogalom szélesebb
kiterjesztést jelent, mint maga az európai
kontinens vagy az Európai Unió intézményei) befejezésének a fontosságára.
A volt kancellár fontos szervezőelvnek
tekinti a biztonság kérdését is, így annak biztosításában egyes NATO-tagországok (az Amerikai Egyesült Államok,
Kanada) mellett Oroszország részvételét
is elengedhetetlennek tartja. Úgy értékeli,
2017. tavasz

hogy az európai fejlődés megrekedt, a
megosztottság növekedett, és az európai
egyesülés eszméje háttérbe került (9. o.).
Európát a kihívások „teherbíró képességének határára sodorják, és szakítópróba
elé állítják” (Uo.). A szétszakadás elkerülése érdekében két szükséges, egymással
szorosan összefüggő feltételt fogalmaz
meg. Egyrészt a szolidaritást, mely megköveteli a segítés nyújtását, hogy a másik
is segíthessen önmagán. Másrészt mindenkinek meg kell oldania a saját házi
feladatát, vagyis keresztül kell vinnie a
szükséges reformokat, miközben be kell
tartani a közösen elfogadott szabályokat
is (11. o.).
A magyar miniszterelnök a könyvhöz
írott bevezetőjében Helmut Kohl politikusi erényeire hívja fel az olvasó figyelmét: „nem diktátumokban, másokra rákényszerített megoldásokban gondolkodott, hanem a közös érdekek megtalálását
tartotta fontosnak” (26–27. o.). Tehát egy
olyan államférfiúi attitűdöt ír le, amely
ma is példaként szolgálhatna az európai
vezetők részére a politikai kérdések megoldásának megtalálásához vezető rögös
úton. Politikai magatartásának alapeleme
a bizalom, „politikája a becsületesen elvégzett munkára, az ebből létrejövő teljesítményre és a kettőből fakadó hitelességre épült” – írja Orbán Viktor (29. o.).
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A felhívás tartalmi főrésze „A békéért
és a szabadságért” fejezetcímet kapta,
melyben a szerző Európa népét szólítja
meg, a béke és a szabadság megőrzésének érdekében. Gondolatait helyzetelemzéssel, az Amerikai Egyesült Államokhoz, illetve Oroszországhoz való európai
és német viszony értékelésével kezdi.
Rávilágít annak a realista kiegyensúlyozó (geo)politikai megközelítésnek az
igazságára, mely szerint Európa szövetségesi (NATO-) tagsága megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor Oroszország érdekeit a térbeli elhelyezkedéséből adódóan
figyelembe kell venni. A volt kancellár
kijelenti, hogy ezen a világrend többpólusúvá válása sem változtatott.
Európa tekintetében úgy véli, a problémákat „a nemzeti kérdésfeltevések,
a téves európai fejlődési irányok és az
Európát is érintő pénzügyi és gazdasági
válság jelentik, melyek teljesen háttérbe
szorítják Európa eredeti eszméjét” (37.
o.). Az Európa-projektre – ami alatt a
demokráciát, az emberi jogokat, a jogállamiságot, a szociális stabilitást és a
jólétet érti – a mai kommunikáció káros
hatást gyakorol: azt a veszélyt hordozza
magában, hogy aláássa annak törekvéseit. Kockázatosnak tartja azt a média által
sugallt narratívát, amely az euróövezetből
való görög távozás mellett a mediterrán
országok – és esetlegesen még Németország – kilépését is napirenden tartja,
miközben a békét olyan természetes állapotnak ítéli meg, amelynek érdekében
ma már nem kell tenni semmit. Felelőtlenségnek tekinti az ilyen politikai közbeszédet, mely hajlamos elfelejteni a
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történelmi tapasztalatokat és a mai békés
állapothoz vezető hosszadalmas utat.
Európa létét a háború és a béke döntő
kérdésének tekinti. Az integráció mozgatórugójának a szabadságban megvalósuló béke eszméjét tartja – ellenpéldaként
Ukrajna sorsát hozza fel. Megítélése szerint „a béke és a szabadság ugyanakkor
minden másnak, így a demokráciának,
az emberi jogoknak, a jogállamiságnak,
a szociális stabilitásnak és a jólétnek is a
feltétele” (43. o.). Az európai békés viszonyok megőrzésének feltételét egy politikailag egységes Európában látja, melynek megteremtéséhez szenvedélyre is
szükség lesz. Majd úgy összegez, hogy:
„az alapító atyák Európájának nincs alternatívája” (45. o.). Később név szerint
Alcide De Gasperit, Jean Monnet-t, Robert Schumannt, Konrad Adenauert és
Winston Churchillt említi, akik közül
többen is a szupranacionális berendezkedésű Európa elkötelezett támogatói
voltak. Vagyis általában véve az egyesült
Európára gondol, bár itt még nem fejti ki
annak az általa kívánt berendezkedését:
nemzetek feletti Európa, a nemzetállamok föderális szövetsége helyett.
Németország európai szerepét realista
módon helyezi az első helyre: megállapítja, hogy az rendelkezik a leghosszabb
határral, a legtöbb szomszéddal, a legmagasabb lélekszámmal és a legerősebb
gazdasággal (Uo.). Úgy értékeli, hogy
Németországnak van a leginkább szüksége Európára, és az ország magatartása
egyben meghatározza az Unió sorsát is.
Mindebben kötelezettségek és felelősség
rejlik a németek számára, amit csak fokoz
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„történelmi múltjuk, központi földrajzi
elhelyezkedésük és kiterjedésük, valamint erejük” (46. o.). Tudja, hogy a mai
német középnemzedék nem „békeprojektként” tekint Európára, pedig úgy érzi,
nekik is be kell látniuk, hogy az európai
egyesülés értelme a béke maga, amely
egyben a szabadság feltétele is.
Konrad Adenauernek (CDU), az egykori Német Szövetségi Köztársaság
(NSZK) első kancellárjának kiemelkedő politikai felismerését hangsúlyozza:
az elkötelezett nyugati orientáltság és a
német újraegyesítés ügyének összekapcsolását (56. o.). Ez utóbbi lehetőségének
megteremtődését abban látja, hogy az
NSZK mindvégig következetesen kitartott a nyugati szövetségesek (NATO) oldalán. Ma már tudjuk, hogy ebben fontos
szerep jutott a machiavellista értelemben
használt virtunak, melynek révén Kohl
kancellár, felismerve a történelmi pillanatot, képes volt az adódott lehetőséget
kihasználni a német egység megteremtésére – ami Konrad Adenauer politikájának befejezését szimbolizálja.
Ezt követően Helmut Kohl egy történelmi analógiát hoz példaként a mostani európai krízisre: a már egyszer általa
is megélt helyzetet, az 1980-as évek ún.
„euroszklerózis” jelenségét. Az tehát
nem új fejlemény, hogy a nemzetállamok
bizonyos európai bénultság jelei idején a
maguk kezébe veszik a kezdeményezést.
Ez pedig rávilágít arra a tényre, hogy az
egységes Európa jövőbeli berendezkedése még korántsem eldöntött kérdés.
A politikus-szerző az európai egység
megteremtésének útját apró lépések
2017. tavasz

sorozataként képzeli el, amelyhez elengedhetetlen feltétel a kompromisszumkészség.
Véleménye szerint az egykor jól előkészített folyamat akkor tört meg, amikor
hibás fejlődési irányok keletkeztek. Az
utóbbiaknak több aspektusuk is van, de
a legfontosabb, hogy 1998 után, az euró
bevezetését követően egyes tagországok
felelőtlenül lazítottak a gazdaságpolitikájukon, a konvergenciafeltételeket már
nem akarták teljesíteni. Mindez pedig az
euró stabilitását veszélyeztette, illetve a
nemzetközi bizalom megingásához vezetett. Két konkrét példát említ e folyamatok értelmezéséhez. Az első Görögország
– elhibázott – felvétele az euróövezetbe
(2001), azaz anélkül, hogy a dél-európai
állam a közös pénz bevezetésének maastrichti feltételeit teljesíteni tudta volna.
A második – az előzővel összefüggésben –, hogy hiba volt, hogy nem kötötték
feltétlenül a reformpolitikák véghezviteléhez a csatlakozás lehetőségét. Mint
hangsúlyozza, a „házi feladatot” minden
országnak saját magának kell elvégeznie,
vagyis a hazai reformokat illető döntéseket neki kell meghoznia és véghezvinnie.
Azok hiányában az euró felerősíti egyegy ország versenyképességének vagy
stabilitásának a hiányosságait (84. o.).
Kohl a német politika szégyenének tekinti – és egyben a szoros német–francia
együttműködés elárulásának – a növekedési és stabilitási paktummal való német szembefordulást (85. o.). A Gerhard
Schröder vezette vörös-zöld koalíció
másik, nem kevésbé jelentős bűnének
az Amerikai Egyesült Államoknak az
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iraki beavatkozással kapcsolatos ENSZ
BT-szavazáskor történt cserbenhagyását
tekinti. Azt olyan választóvonalként értékeli a két ország kapcsolatában, amely
megrengette az évtizedek alatt felépített
bizalmat, és hatással volt a bizalomra
épülő európai integrációra és a politikai
unióról való diskurzus fejlődésére is (116. o.).
A nemzetállamok laza szövetségét, a
politikailag egyesült Európa nélküli jövőképet meghaladott koncepciónak tekinti,
és Franҫois Mitterrandot idézi: „A nacionalizmus egyenlő a háborúval.” (119.
o.). Viszont Európát nem is egy központosított szupranacionális képződménynek képzeli el. Elismeri, hogy a Winston
Churchilltől, majd Konrad Adenauertől
átvett „Európai Egyesült Államok” elnevezés félreérthető volt, és alkalmas
arra, hogy „rossz asszociációkat és félelmet ébresszen az emberekben” (120.
o.). Sokkal inkább egy olyan Európát tart
kívánatosnak, amely „megtartja és megvédi pluralitását, méghozzá beágyazva a
sokszínűségben rejlő egység alapelvébe”
(121. o.). Elutasítja az egyesüléssel azonosított uniformizálódás lehetőségét, és
a tagállamok, régiók nemzeti azonosságtudatának és kultúrájának a tiszteletét
hangsúlyozza (Uo.). A nemzetek Európáját akarja, ahol a kettős identitás – az európai és a nemzeti – egyidejűleg megfér
egymás mellett.

Az egyesült Európa céljának beteljesedése érdekében a stabilitáshoz és a jogkövetéshez való visszatérést javasolja, az
egyes tagállamok túlzott eladósodásának, illetve a közösségi felelősségátvállalásnak a leépítése mellett (133. o.). Kohl
szerint ez az euró stabilitásának a kulcsa,
ami egyben a sikeres integráció feltétele
is egyben. Azt javasolja, hogy a politikai unió kérdését az Európai Unió ismét
tűzze a napirendjére – vagyis a közös
politikák körét szélesíteni és mélyíteni
kell. Az euró stabilitását pedig szociális
kérdésnek tekinti, azt az európaiak nyugdíjának biztosításán keresztül lehet megteremteni. Európának ki kell jelölnie azt
az irányt, amerre haladni akar, ez pedig
„közösségi érzést és közösségi szellemet
kíván, amelyre alapozva határozott, szilárd vezetési és alkotási szándékkal rendelkező politikára van szükség” (137. o.).
Helmut Kohl Európához intézett felhívása nem mindennapi mű, hiszen a
sikeres államférfi megkérdőjelezhetetlen
nemzetközi politikai tapasztalata kivételes hitelességet ad a benne szereplő gondolatoknak. A könyv egyedisége talán
éppen ebben ragadható meg a leginkább:
műfaja (a gondolatok szárnyalásának szabad teret biztosító esszéjelleg) ellenére
nem lép át az idealizmus terepére, hanem
következetesen a földön járva, a valóság
lehetőségeinek keretei között fogalmazza
meg javaslatait.
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