
V I

1969 áprilisában a szavazók 53,2%-a nemet mondott a de Gaulle által kezdeményezett 
változásokra. A lemondást követően de Gaulle Írországba utazott. Itt készült a Vissza
vonulás című kép, amely Alain Peyrefitte szerint a „lázadó és magányos embert szim
bolizálja”. (Jean-Pierre Bonnotte felvétele -  1969. május)
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Türke András István
Charles de Gaulle konföderatív Európa-terve

A de Gaulle-i Európa-politika mozgatórugói

LEGÚJABB KORI Franciaország létrehozása, az V. Köztársaság szi- 
J  lárd megalapozása méltán köthető Charles de Gaulle nevéhez. A 

J, .. tábornok már a második világháború előestéjén szembekerült a 
hagyományos politikai felfogásokkal, amikor a Maginot-vonal helyett a 
mobilis francia védelem mellett érvelt. A háború után, 1958-ban -  tanul
va a III. és IV. Köztársaság kudarcának okaiból -  döntő szerepet vállalt 
az V. Köztársaság erős államfői hatalmat létrehozó alkotmányának kidol
gozásában. Államfővé választása után így meghatározó befolyást tudott 
gyakorolni országa külpolitikájára és a francia Európai-politikára is. 
Többek között ezzel kapcsolatos nézeteit fejtette ki „A reménység emlék
iratai” (Mémoires d’espoir) című művében, amelynek első része, „Az Új
rakezdés” (Le Renouveau) az 1958-1962 közötti időszakot öleli fel. Sajnos 
a kézirat a második részének (Az erőfeszítés -  L’Effort) a tábornok 1970- 
es haláláig csak az első két fejezete készült el, az 1962-1969 közötti ese
mények de Gaulle-i mozgatórugóit csak beszédeiből és a vele készült in- 
tetjúkból próbálhatjuk meg rekonstruálni.

A Charles de Gaulle-ról írt monográfiák közül a legrészletesebb: Ed
mond Jouve Le général de Gaulle et la construction de VEurope 
(1940-1966) című munkája (I—II. Paris, Librairie Générale de Droit et 
de Jurisprudence R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1967.). A könyv főleg 
a napi publicisztikák, a sajtótájékoztatók és egyéb primér források alap
ján törekszik átfogó képet adni a francia elnök életpályájáról, és külön 
teret szentel a francia politikai elit kapcsolatai bemutatásának is. Jean- 
Claude Mascet VUnion politique de VEurope (Paris, P.U.F., 1973.) című 
munkája szélesebb európai spektrumból elemzi a tábornok politikáját, az 
európai politikai integráció egyik fázisaként. Ebből a könyvből megis
merhető a korszak releváns politikusainak az európai integráció fejlődé
séről alkotott véleménye. Paul-Henri Spaak és Joseph Luns a tábornoké
tól márkásán eltérő álláspontját, azok belső ellentmondásait is elemzi a
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szerző, és összeveti a de Gaulle-i eszmerendszerrel. Egy viszonylag újabb 
monográfia Gilles Gozard De Gaulle face á l’Europe című munkája (Pa
ris, PLON, 1996.), amely fontos információkkal szolgál a tábornok 
1946-1958 közötti terveiről is. Ezek közül egyesek átalakultak, mások 
szinte teljes mértékben tovább éltek a tábornok elnökségi időszaka alatt.

Jelen tanulmány nem annyira az elemző szakirodalom, valamint a 
korszak nagyobb feldolgozásai és publicisztikája alapján, hanem az el
sődleges forrásokig visszanyúlva próbálja megrajzolni a tábornok Eu- 
rópa-képét. Az elemzés legfőbb kiindulópontjai tehát de Gaulle memo
árjai és az Alain Peyrefitte által publikált, a kormányüléseken, illetve 
egyéb eszmecseréken elhangzottak tobbé-kevésbé szó szerinti gyűjte
ménye. Kiegészítő aspektusként Konrad Adenauer és Richard 
Coudenhove-Kalergi gróf emlékiratai szolgálnak. Mi a célunk e mód
szer alkalmazásával?

A magyar integrációs (tankönyv)irodalomban kialakult általános kép, 
ha nem is feltédenül hamisnak, de erősen egyoldalúnak tűnik. A követ
kezőkben néhány, számunkra csak megfogalmazásukban érdekes idéze
tek következnek: „A brit belépési szándék hatalmas politikai vitát váltott ki 
a hatok között a Közösség jövőjéről, melyet a franciák kiszorító politikája 
uralt mintegy 10 éven át. „Adenauer aggódott de Gaulle heves Amerika- 
ellenessége miatt. „A tábornok 1954-ig hevesen küzdött az EVK tervezete 
ellen, és sokan tartottak attól, hogy 1958-as hatalomra kerülése után szét
robbantja az EGK-t is.” „1958. június elsején az európai integrációval kap
csolatban számos fenntartással élő Ch. de Gaulle-t hívták vissza a miniszter- 
elnöki székbe... [De Gaulle] a kialakult integrációs keretek... a francia ér
dekeknek leginkább megfelelő tartalmi kitöltésére koncentrált. ”

Az idézetek alapján a francia elnök egy erősen nacionalista, angol- és 
Amerika-ellenes, az integráció folyamatát gátló különcnek tűnik -  úgy
mond teljes mértékben integrációpárti és européer gondolkodású politi
kai ellenfeleivel szemben -, akinek távozása után -  némi túlzással élve -  
minden akadály elgördült az integráció folytatása elől. Vizsgálódásunk 
terjedelmi okok miatt sajnos nem térhet ki az „üres székek politikája” 
speciális hátterének bemutatására, amelyről, mint az integráció ellen el
követett „merényletről”, szintén gyakran olvashatunk, A tábornok-elnök 
életrajzának bemutatására nem térünk ki, ahogy az európai integráció 
részletesebb bemutatása vagy Charles de Gaulle elnöksége bel- és külpo
litikájának részletes taglalása sem feladatunk. Ezen utóbbiakról Magyar- 
országon már számos kiváló könyv íródott, például Gazdag Ferenc Fran
ciaország története 1945-1995 (Budapest, Zrínyi, 1996.) című munkája.
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A továbbiakban tehát a fentebb ismertetett kép árnyalására teszünk kí
sérletet Charles de Gaulle Európa-politikáját illetően, főleg annak esz
mei és intézményi alapjait véve górcső alá.

Az európai integráció de Gaulle hatalomra jutásáig, 
a IV. Köztársaság Európa-politikája

Mielőtt belekezdenénk a de Gaulle-i gondolatok tárgyalásába, vessünk 
egy pillantást az EGK helyzetére de Gaulle hatalomra kerülésének pilla
natában. Milyen helyzetet „örökölt” az új francia államelnök az európai 
ügyek területén?

A II. világháború után az európai integráció három, talán legbefolyá- 
sosabbnak nevezhető csoportja kormányközi, funkcionalista, illetve föde- 
ralista elveket vallott. A Marshall-terv lebonyolítását végző Európai Gaz
dasági Együttműködés Szervezete (OEEC -  1948) és az Európa Tanács 
(1949) létrejötténél lényegében a kormányközi együttműködést szorgal
mazók és szerényebb mértékben a funkcionalisták céljai érvényesültek. A 
német rendezés ügyében a franciákat negatívan érintő angolszász megol
dás, Németország gyors gazdasági talpraállítása került előtérbe. Az euró
pai integráció kollektív védelmi vonala (Bevin-terv, 1948. január 22.) a 
kényszerítő nemzetközi helyzet hatására hamar amerikai befolyás alá ke
rült (Észak-atlanti Szerződés, 1949. április 4.). A gazdasági-politikai integ
ráció az 1946-os kezdeti nagy nekibuzdulás után hamar „takaréklángra” 
állt be. Az erővonalak a két fő elméleti irány, a funkcionalista (a nemzet- 
állami sértetlenség és a közös jogrendszer hívei, főleg angolok és skandi
návok) és a föderalista-vonal (az Európai Egyesült Államokat és egy euró
pai alkotmányt szorgalmazók, főleg olaszok, franciák, hollandok, belgák) 
mögött felsorakozó táborok között megmerevedni látszottak,

A IV. Köztársaság Franciaországa tehát e téren Olaszországgal és a 
Benelux-államokkal állt azonos oldalon, és a szupranacionalizmus mel
lett kardoskodott. A francia belpolitikát ekkor a parlament alkotmányból 
adódó túlzott ereje jellemezte, míg a kormányok sűrű egymásutánban 
követték egymást. Szerencsére a IV. Köztársaság két meghatározó párt
ja, a kereszténydemokrata Népi Köztársasági Mozgalom (MRP -  
Mouvement Républicaine Populaire) és a szocialista Munkásintemacioná- 
lé Francia Szekciója (SFIO -  Section Frangaise de VInternationale 
Ouvriere) egyaránt elkötelezett volt az integráció mellett. A korszak kül
politikájában az MRP meghatározó szerepet játszott, a váltakozó koalí-
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dós kormányokban következetesen ragaszkodott a külügyi tárcához. 
A párt a korszak 27 kormányából 23-ban vett részt, 3 miniszterelnököt és 
7 miniszterelnök-helyettest adott.1

Kezdetben a Georges Bidault-féle hagyományos nagyhatalmi 
(„gloire”) francia külpolitika érvényesült a minél kisebb gyarmati önálló
ság és a hagyományos németellenesség jegyében. Am 1947-ben Francia- 
ország csatlakozott a Marshall-tervhez, a francia területek pedig csatla
koztak a Bizóniához, ami pedig a Bidault-politika bukását jelentette.2 Az 
új külügyminiszter, Róbert Schuman új külpolitikai irányelvet hirdetett 
meg: „Küzdenünk kell Európa újjáépítéséért, és kutatnunk kell... azon esz
közök után, amelyek Németországot kibékítik az európai civilizációval. ”3 A 
germanofóbia azonban továbbra is fennmaradt. A két ország gazdaságá
nak összehangolására 1950. október 9-én Róbert Schuman külügymi
niszter előterjesztette a Montánunió javaslatát. Ez a történelmi jelentősé
gű terv volt az egyik „azon eszközök” sorában, amely külpolitikai 
szempontból végső soron francia kontrollt jelentett a német nehézipar 
fejlődése felett, és e kulcsiparágat közös, szupranacionális szerv irányítá
sa alá helyezve, lehetetlenné tett egy esetleges német háborús fegyverke
zést. Mindez a jelenlegi EU Bizottság ősének, a de Gaulle által sokat 
támadott Montánunió Bizottságának felállítását jelentette.

A terv megvalósítása talán -  a kétségtelenül szükséges német-francia 
közeledés ellenére -  mégis inkább a francia bizalmatlanság számlájára ír
ható. „Franciaországban létezik egy félreismerhetetlen bizalmatlanság a né
met keleti politikával szemben és megvan az a félelem is, hogy Németország 
egy nap egy keleti szövetség javára meg tudná lazítani nyugati kapcsolata
it. Németország számára egy szoros nyugati kapcsolat megteremtése a fegy
verkezés területén Franciaországban hatékony eszköznek látszik arra nézve, 
hogy egy ilyen végkifejletet megelőiion, illetve veszélyességét csökkentse”4 
-  írta Konrad Adenauer német kancellár,5 az ’50-es évek francia politi
kájára vonatkozólag. Franciaország tehát a Schuman-terwel próbált fo
gást találni Németországon az egyre liberálisabbá váló amerikai Német- 
ország-politikát ellensúlyozandó, lényeges kiemelni azonban, azzal hogy 
a többi európai állam számára lehetővé tette a csatlakozás lehetőségét, az 
európai integráció új dimenzióit nyitotta meg. Az Egyesült Államokban

1 Gazdag, 1980. 203.
2 Gazdag, 1980.186-187.
3 Journal Ojjicúl, 1948. június 16. 3570. -  Idézi: Gazdag, 1980. 186-187.
4 Notwendigkeit zum Zusammenschluss Europas, In: Adenauer, 1967. 252-275.
5 Életrajzát lásd Jánosi -  Türiíe, 2002. 196.
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_ jean Monnet6 emlékiratai szerint -  általános félreértés övezte a tervet, 
egyfajta kartellt véltek benne felfedezni.

A föderalizmus másik előretörési kísérlete -  az 1950-es koreai válság 
hatására -  védelmi vonalon már kevésbé volt szerencsés. Az Egyesült Ál
lamoktól független, de a NATO-val szorosan együttműködő, közös (nyu- 
gat-jéurópai védelmi politika létrehozását, az MRP politikájában a 
Schuman-terv által létrehozott gazdasági integráció mintája ösztönözte, 
jgy született meg az európai hadsereg felállítását szorgalmazó Pleven- 
terv (1950. október 24.), amely a megfelelő politikai előkészítés híján és 
a belpolitikai fordulat miatt (a kereszténydemokraták kisebbségbe kerül
tek) kudarcra ítéltetett. A terv legfőbb problémaköre a nem NATO-tag 
Németország erőinek bevonása a védelmi együttműködésbe, amely -  
úgymond -  élvezte a szövetség nyújtotta védelmet, de anyagilag nem já
rult hozzá ahhoz. A francia megoldás természetesen -  a Schuman-terv 
nyomdokain haladva -  újabb (francia) kontrollt jelentett volna a néme
tek felett. Pleven továbbá a föderációt előkészítendő szupranacionális in
tézmény (európai védelmi miniszter, illetve minisztérium) felállítására 
tett javaslatot, ami főleg angol részről elfogadhatatlannak tűnt. A kérdést 
végül is az 1954-ben létrehozott Nyugat-európai Unió oldotta meg.

Az ’50-es években a francia Európa-politika kétségbevonhatatlan akti
vitása ellenére a belpolitikai instabilitás miatt Franciaország a nyugat-eu
rópai államok szemében igen bizonytalan partnernek számított az euró
pai integrációt illetően. Konrad Adenauer emlékirataiban megemlítette, 
hogy ekkor még csak Olaszországra tudott e téren támaszkodni a német 
külpolitika. „A leggyengébb láncszemnek Francia.ország bizonyult, ahol hi
ányzott egy erős személyiség. Franciaországban fennállt a forradalom veszé
lye. Taviani7 azon az állásponton volt, hogy az európai egyesítés politikájá
nak nem kellene megfeneklenie a francia belpolitikai nehézségeken, és hogy 
a többi államnak valamiképpen lépéseket kellene tenni abba az irányba, hogy 
Franciaországot némiképpen nyomás alá helyezze. Talán még össze tudná 
szedni magát Franciaország, ha ráijesztenének, hogy az integráció az ő rész
vétele nélkül is végbemegy. (...) Franciaország előtt azonban mindig nyitva 
kell hagyni azt a lehetőséget, hogy bármikor csatlakozhat és együttműködhet 
velünk” -  írta.8

6 Életrajzát lásd Jánosi -  Türke, 2002. 204.
7 Olasz védelmi miniszter
8 Adenauer, 1967. 252-275.
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Változás csak 1956-ban következett tizekkor francia részről egy me
morandumban a francia-német tengely létrehozására is tettek javaslatot, 
de ezeket Németország óvatosan azzal hárította el, hogy e bilaterális 
együttműködés zavarokat okozna a már működő multilaterális munka- 
csoportokban és grémiumokban. Ekkorra azonban gazdasági téren is 
kicsúszott a kezdeményezés a franciák kezéből. 1955-ben a messinai kon
ferenciától a Benelux-államok vették át a stafétabotot, a belga Paul Hen
ri Spaak vezetésével. A gazdasági integráció fokozására 1957-ben aláír
ták a Római Szerződést. A szerződéssel a Montánunió mellé felsorako
zott az EURATOM és az Európai Gazdasági Közösség is. De Gaulle, aki 
már a Schuman-tervet sem nézte jó szemmel, a Római Szerződést (alább 
részletezendő okok miatt) teljes francia kudarcnak állította be: „Ez egy 
olyan gépezet, aminek mindenünket odaadjuk, és nem kapunk vissza sem
mit. ”9 A három szerződést azzal a kritikával illette, hogy a Montánunió 
lényegében csak arra volt jó, hogy függetlenül a francia-német közele
déstől Németországot rávegye arra, hogy szénnel és vassal lássa el Olasz
országot, és az ezáltal hatékony nehéziparra tehessen szert. Az EURA
TOM pedig beleszólást biztosított a nukleáris fejlesztések terén igencsak 
lemaradt többi európai államnak a francia nukleáris programokba.10 
A tábornok szavai szerint nem tudta, hogy az EURATOM vagy az EGK 
veszéíyesebb-e. Kétségtelen tény, hogy e szervek megszűntetése is meg
fordult a fejében. A Közös Piacról kissé árnyaltabb véleményt fogalma
zott meg: „A vámunió akár még hasznot is hajthat nekünk, ha létrehozzuk 
a Közös Mezőgazdasági Piacot.”11 És 1962-ben már teljesen elégedett volt 
vele, mert kitűnő eredményt hozott, és rákényszerítette Franciaországot 
a modernizációra.12 (De Gaulle hatalomra kerülése után mégis szilárdan 
kiállt az RSZ végrehajtása mellett.)

Az Európa-politikában elvesztett kezdeményező szerepet visszaszerez
ni és a német-francia kapcsolatok terén döntő áttörést elérni tehát de 
Gaulle hatalomra kerüléséig nem sikerült.

9 „C’est une machine ou nous donnons tout et ne recevons rien.” Peyrefttte, 1994-1995. 1. 
köt. 66-70.

10 de Gaulle, 1970. 192-193.
11 Peyrefitte, 1994-1995. 1, köt. 66-70.
12 Peyrefitte, 1994-1995. 1. köt, 109.
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A franciaországi alapok

1958-ban a IV. Köztársaság bukásával tehát a franciák ismét de Gaulle tá
bornokra bízták sorsukat. A de Gaulle-i politika új alapokra helyezte 
Franciaországot mind a belpolitika, mind a külpolitika terén. Ahhoz, 
hogy megérthessük de Gaulle külpolitikájának újdonságát, néhány mon
dat erejéig vissza kell térnünk a háború utáni Franciaország helyzetéhez. 
Franciaország gyakorlatilag elvesztette nagyhatalmi pozícióját, a szövet
ségesek rendre kihagyták tárgyalásaikból. (Ebből eredt a franciák ún. 
jalta-komplexusa.) A francia külpolitika előtt 3 lehetséges út állt:

1) A „klasszikus út” szerint a nagyhatalmi helyzet legfőbb biztosítéká
nak a gyarmatok feletti hatalomra épített politika tűnt. A háború után a 
IV. Köztársaság ezen az úton indult el, ami súlyos kudarchoz vezetett, 
mivel a gyarmati függetlenedési törekvések ekkorra mindenütt elérték 
csúcspontjukat.

2) A második utat az „angol megoldás” jelentette, ami abban állt volna, 
hogy Franciaország -  Nagy-Britanniához hasonlóan -  egyre szorosabbra 
fűzi kapcsolatát az Egyesült Államokkal. A franciák eltávolodása szövet
ségeseiktől viszont a háború után egyre nagyobb mértéket öltött, és az
tán de Gaulle működésével érte el a csúcspontját. Továbbá Franciaország 
az angolszász hatalmak szövetségéhez csapódva legjobb esetben is csak a 
„harmadhegedűs” szerepét játszhatta volna el.

3) Franciaország végül is a harmadik lehetőséget, az „európai utat” vá
lasztotta, és ebben de Gaulle alapozó szerepe kétségkívül döntő jelentő
ségű volt. A tábornok felismerte, hogy Franciaország csak akkor képes 
újra megtalálni a megfelelő helyét a nemzetközi porondon, ha újradefi
niálja magát önmagával és a külvilággal szemben. Mindez a belpolitika, 
de főleg a külpolitika terén radikális változásokat jelentett.

Az „európai út” jellegzetesen abból a történelmi tényből indult ki, 
hogy 1648, a vesztfáliai béke után a kontinens legdominánsabb állama 
Franciaország lett. A kiindulási alap pillérei között tehát jelentős helyet 
foglalt el az egykori dominancia visszaszerzése. Ezt a dominanciát első
sorban nem is maguk az európai államok, hanem az Egyesült Államok 
látszott veszélyeztetni. De Gaulle azonban nem volt Amerika-ellenes, 
ahogy sokan tévesen hiszik róla. O csupán az állam érdekét (raison d'É- 
tat) helyezte mindenek elé, jó reálpolitikushoz méltóan. A Nobel-béke- 
díjas Henry A. Kissinger, a Harvard egykori professzora, az egykori ame
rikai nemzetbiztonsági tanácsadó és külügyminiszter erről így ír: „De 
Gaulle elvileg nem volt Amerika-ellenes. Minden olyan esetben hajlandó
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volt együttműködni, amikor úgy vélte, hogy a francia és az amerikai érdekek 
valóban egybeesnek. így például a kubai rakétaválság idején az amerikai 
tisztviselőket meglepte de Gaulle teljes körű támogatása -  a legönzetlenebb 
támogatás, melyet valaha is élveztek egy szövetséges állam vezetője 
részéről. ”13

Kissinger véleményét Richard Coudenhove-Kalergi14 is megerősíti: 
„Az ő számára is nyilvánvaló volt az Atlanti Szövetség szükségessége. Visz- 
szautasította azonban azt a lehetőséget, hogy az amerikai »központi nap« 
körül az európai népek bolygóként keringjenek. Az ő célja az Amerikai Egye
sült Államok és az egyenjogú európai államok szövetsége közti együttműkö
dés. Ez a kihívás jelentette számára valószínűleg a legsúlyosabb érvet az 
európai egyesülés mellett. A többi európai államférfi aligha kockáztatta meg, 
hogy a hatalmas Egyesült Államokat kritizálja, így de Gaulle lett az »euró- 
pai ellenállás« szóvivője az Amerikához fűződő atlanti hegemóniatörekvések
kel szemben. Ebben csak de Gaulle számos ellensége látott ebben egyfajta 
Amerika-, illetve atlantizmus-ellenes beállítottságot, ami azzal fenyeget, 
hogy Európa meggyengüléséhez és izolálódásához vezet. 15

De Gaulle számára az is nyilvánvaló volt, hogy a hegemónia visszaszer
zése csak az adott francia erőforrásokra építve, nem kivitelezhető. 
A francia államférfi zsenialitása az erre talált megoldásban mutatkozik 
meg. Már korábban is történtek jelentős lépések, főleg az institucional- 
izmust célul kitűző föderalisták részéről, és főleg a gazdasági téren meg
induló integráció terén. Kezdeti eredményeiket a tábornok nem győzte 
kisebbíteni és bírálni, az áttörés politikai téren végül is az ő nevéhez köt
hető. Félretéve évszázados külpolitikai előítéleteket, de mégis az eredeti 
raison d’Etat gondolatból kiindulva francia részről ő tette meg a döntő 
lépést az egykori engesztelhetetlen ellenséggel, Németországgal való ki
békülés felé: 1963. január 30-án, az élysée-i szerződés aláírásával az ősi 
ellenségek kibékültek, de Gaulle és Adenauer az európai integrációt 
nagyban elősegítető barátsági szerződést írt alá. A szerződést a francia ál
lamfő egy helyen sommásan így értékelte: „Retten létre fogjuk hozni azt,

13 Kissinger, 1998. 599. -  Az USA jellemző módon reagált a krízis lezajlása után: Ismét 
bilaterális tárgyalásokat kezdeményezett a Szovjetunióval az európai kérdést illetően 
is. A tábornok persze mindezt nem nézte jó  szemmel. Alain Peyrefitte megjegyzése 
szerint a „kubai krízis megmutatta az Ameríka-ellenesség határait, de erősítette is azt.” 
Peyrefitte, 1994-1995. 2. köt. 24.

14 Életrajzát lásd Jánosi - T ürke, 2002. 120.
15 Coudenhove-Kalergi, 1966. 338.
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amit a hollandok és belgák megakadályoztak, hogy hatan létrehozzuk. ”16 
És ha a németekkel sem érnek célhoz? A válasz meglepő: „. ..akkor Orosz
ország felé fogunk fordulni. ”17

Adenauer szerint ez a szerződés jelentette pályája megkoronázását. 
Mégsem került bele minden maradéktalanul, amit a francia fél szeretett 
volna. Pompidou állítása szerint a mezőgazdaság kérdése azért maradt ki 
a szövegből, mert Adenauer nem akart olyan rendelkezésekbe beleegyez
ni, amelyek esetleg ellenkeztek volna Brüsszel álláspontjával.18 Utóbbit 
az amerikai szenátus 1963. június 19-i állásfoglalása sem bátorította: 
„Európának választania kell az atlanti közösség és az autark Európa 
között. ”19 A németországi kancellárváltás (Adenauert Ludwig Erhard vál
totta kormányfőként) a német-francia viszony romlásához vezetett: 
„A németek elárulták a francia-német alapszerződés szellemét. És elárulták 
Európát”20 -  hangzott a tábornok keserű vádja.

A de Gaulle-Adenauer-szövetség, a „német-francia összeborulás” kér
désében viszont nem kell túlzottan idealistának lenni. A kibékülés szigo
rú politikai érdekek mentén jött létre. Franciaország ezáltal ki tudott tör
ni a politikai gettóból, míg Németország is hathatós európai szövetséges
re tett szert. Az európai egység katalizátorát tehát, mint az egyesülési 
folyamatokban a történelem folyamán annyiszor, most is a kedvezőtlen 
külpolitikai helyzet adta. Tény viszont az is, hogy a két államférfi egymás 
iránti megbecsülése és szimpátiája megteremtette a bizalom és a nyíltság 
légkörét a bizalmatlan taktikázások helyett, és ezáltal biztos mederbe te
relte az együttműködés folyamatát. A közös szálakat a két művelt politi
kus, ha történelmi téren kevésbé is, kulturális téren mindenképpen fel
lelte a két nép között. De Gaulle Adenauer iránti megbecsülését jelzi, 
hogy még bizalmas társaságban is -  néhány gunyorosabb megjegyzést le
számítva -  mindig tisztelettel beszélt róla, nem így az amerikai kötődése
iről ismert Jean Monnet-ról.21 „Adenauer nagy öregnek (vieillard prodige)

16 Peyrefitte, 1994-1995. 2. köt. 219.
17 Peyrefttte, 1994-1995. 2. köt. 260.
18 Peyrefitte, 1994-1995. 2. köt. 219-225.
19 PEYREFrTTE, 1994—1995. 2. köt. 237.
20 Peyrehtte, 1994-1995. 2. köt. 270.
21 Pl. „... quelques malades commejean Monnet...” Pevrefitte, 1994-1995. 2. köt. 219. 

Erre a következtetésre a de Gaulle-korszak több kormányában miniszteri tisztséget 
betöltő, az Académie Frangaise tagjává választott Alain Peyrefitte C’était de Gaulle 
/ - / / .  (Fayard, 1994.} című könyvének átolvasása után jutottam. Ez a könyv számos, a 
tábornokkal történő bizalmas beszélgetést, illetve zárt kormányüléseken elhangzotta
kat közöl. A szerző előszava szerint nem kedveli a Memoárokat a valóság torzítása mi
att. Véleményem szerint azonban Peyrefitte könyve inkább kiegészíti, mintsem cáfol
ja  de Gaulle visszaemlékezéseit.



számít. Vannak csodagyerekek, de »csodaöregek« is" -  jelentette ki egyszer 
bizalmas társaságban/2

A két fél közti együttműködés pedig már a kezdetekben sem tűnt 
könnyűnek. De Gaulle Franciaországának például csak kára származott 
volna abból, ha jobban beleártja magát a német egység kérdésébe, amit 
Adenauer érthető okok miatt sürgetett.22 23 24 25 26 A kancellár pedig szintén nyíl
tan megmondta, hogy csak az együttműködés fenntartása miatt támogat
ja a francia álláspontot a mezőgazdaság és az angol csatlakozás ügyében, 
mert ezekből Németországnak valójában csak kára származik.24 A két ál
lamférfi előrelátásának tulajdonítható, hogy e jelentős súlyú problémá
kat is háttérbe tudták szorítani a nagyobb cél érdekében.

Konföderáció föderáció helyett, a Bizottság és a Parlament kritikája

A tábornok a föderalisták által elgondolt rendszert a következő alapon 
bírálta:25 Ennek a rendszernek a két pillére az „areioszpagosz", azaz a Bi
zottság, ami úgymond a végrehajtó hatalommal rendelkezik, és a tör
vényhozó hatalom letéteményese, a Parlament. Csakhogy tudni kell, 
hogy is működne ez a két intézmény: Míg a döntések előkészítését -  ami a 
mai (nemzet)államí parlamentek bizottságaiban folyik -  a Bizottság vé
gezné, addig a döntésekről szóló vita a Parlamentre maradna. Amit tehát 
a nemzeti parlamentek tagjai kétféle minőségükben, azaz bizottsági tag
ként és parlamenti képviselőként végeznek, azt itt két külön intézmény, 
tehát nem ugyanazok a személyek végeznék. De Gaulle szerint ez adja az 
elképzelés abszurditását, hiszen a két tevékenység szervesen összefügg 
egymással. Ráadásul ebből állna a közösségi politika, de mint írja: „...ha 
a politikának számolnia is kell a parlamenti vitákkal és a döntéselőkészítések 
folyamatával, ő maga nem a parlamenti vitákat és a döntéselőkészítések fo
lyamatát jelenti. A politika ugyanis egy cselekvési forma, azaz az elfogadott 
határozatoknak, a megtett lépéseknek, a felelősségvállalás kockázatának az 
együttese, és mindehhez kell a nép támogatása. A kormányok egyedül így vál
lalhatják a felelősséget a népek előtt. ”2® Éppen ezért máig sem jöhetett lét

22 Peyrefitte, 1994-1995. 2. köt. 312.
23 Ld. az 1958. szeptember 14-15-e között Colombery-les-deux-Églises-ben és az azt kö

vető de Gaulle-Adenauer-találkozókon elhangzottakat, de Gaulle, 1970. 188-189.
24 DE Gaulle, 1970. 188-189.
25 Az 1964. július 23-i sajtótájékoztatóval kapcsolatban ld. DE Gaulle, 1999. 885.
26 Uo.
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re „valódi” európai parlament, mert a Bizottság (is) jogkörének egy ré
szét magának vindikálja.

De Gaulle szerint a megoldást a konföderatív alapokon szerveződő 
Európa jelentené, azaz az államok függetlensége megmaradna, csupán a 
nemzetközi jog talaján álló kontraktuális politikai-gazdasági (stb.) kap
csolatokat építenének ki egymással. Az együttműködés tárgyalásos úton, 
a legfelsőbb vezetők szintjén dőlne el. Ezzel egy valódi „Európai Tanács” 
létrehozására tett javaslatot, ami az együttműködés legfelsőbb szerve len
ne. Ugyanakkor, amint az a konföderáció belső logikájából következik, 
ez az intézmény nem állna a nemzeti intézmények felett.

Tulajdonképpen mit ért a francia államfő a konföderáció alapelve 
alatt? 1953-ban e téren még egzaktabban fogalmazott: egy konföde
ráció egy olyan közös szervezetet jelent, amire a különböző államok terüle
tük, szellemük és karakterük elvesztése nélkül stratégiai gazdasági és kultu
rális téren szuverenitásuk egy részéről lemondanak... Később finomo
dott ez az álláspont, lehetőleg kerülve a szuverentiás kérdését: 
„Konfóderálni annyit tesz, mint közössé tenni bizonyos kompetenciákat, de 
minden más hatáskör önálló marad.”27 28 1 949-ben a konföderáció közös te
rületeként a következőkkel számol: szárazföldi, folyami és légvédelem, a 
nemzeti termelések összeegyeztetése, külkereskedelem, közös pénz, a 
tengeren túli területek némely erőforrásának felhasználása, a kulturális 
és tudományos fejlődés.29 30 A konföderáció alapvető működése fejlődőké
pes, továbbfejleszthető: „Nem zárom ki, hogy később a konföderáció közös 
diplomáciához, biztonságpolitikához, védelmi politikához fog vezetni... de 
mindezt csak a legitim kormányok koncentrációjával lehet megvalósítani, és 
nem hazátlan technokraták útján.

A francia államfő reálpolitikusi mivolta a konföderáció gondolatán ke
resztül is kitűnik. Fentebb már említettük, milyen gyakran titulálták an
gol, illetve amerikaellenesnek, csupán mert a raison d'État-t érvényesítő 
politikája jórészt az akkori angol és amerikai politika ellen irányult. Az 
angolokkal szembeni fenntartásokról később még lesz szó. Itt csupán 
annyit célszerű előrebocsátani, hogy ő valójában egy éles válaszút elé

27 conférence de préssé, tenue a i’hotel Continental, 25 février 1953. De Boissieu, 2002. 
október 18.

28 „... mellre en commun certaines compétences, tóul en restant indépendant pour tout le 
reste...” Peyref[tte, 1994-1995. 1. köt. 60-65.

29 communiqué du Conseil de direction du RPF rédigé pár Ch. De Gaulle, 7. aout 1949. 
De Boissieu, 2002. október 18.

30 Peyreftite, 1994-1995. 1. köt. 66-70.
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próbálta őket állítani: megéri-e lemondaniuk igen fontos kötődésekről 
az unióért cserébe. Az, hogy a de Gaulle-i koncepció tulajdonképpen 
nem zárná ki az angolokat a közösségből, és hogy a francia elképzelésű 
konföderatív uniós együttműködés gyakorlatilag közelebb állna az ango
lokhoz, mint a Benelux-féle föderatív elképzelés a szupranadonális in
tézményeken alapuló unióról, azt a következő idézet is bizonyítja: „Egye
dül ez a terv (ti. a konföderációt kiépítő Fouchet-terv) teszi lehetővé egy na
pon az olyan országok, mint Nagy-Britannia és Spanyolország csatlakozá
sát, amelyek, mint a mi országunk, nem tudnák elfogadni szuverenitásuk 
elvesztését. ”31 Mindezt Kalergi véleménye is alátámasztja: „Csak egy leen
dő szuverén államok szövetsége, mint amiről a Fouchet-terv szólt, hagyta 
nyitva Anglia számára az ajtót egy későbbi belépés esetére. ”32

A fentiekből pedig az következik, hogy a konföderáció alapú Tanács
irányvonal képviselőjeként élesen szembehelyezkedik a föderáció alapú 
Bizottság-irányvonallal, Utóbbi ugyanis az intézményekben jelen lévő 
technokraták uralmát jelentené, ami ráadásul a föderációból eredő 
szupranacionalizmus, azaz a nemzetek felettiség logikáját követve a nem
zetállami kormányok, illetve parlamentek fölé helyezett szövetségi vég
rehajtó szervként funkcionálna. Ez pedig két veszélyt rejt magában:

1) Megkérdőjelezhető a technokraták legitimitása. Végül is „a levegő
ben lógnak”, valódi közvetlen szuverenitás nélkül, akkor pedig hogyan 
gyakorolhatnák a felsőbb hatalmat a nemzetállamok a demokratikus 
úton választott parlamentjei felett?

2) A technokratizmus, mint politikaelméleti probléma magának a po
litikának a létét kezdi ki, elvetve a politikai módszerek alkalmazását a 
döntéshozatali mechanizmusok terén. Pusztán szakmai alapon dönteni a 
politikai realitások által megosztott kontinens ügyeiben nem szerencsés 
dolog. De Gaulle kajánul szemlélte az ilyen alapokon működni akaró Bi
zottság kezdeti vergődéseit. Ahol csak tehette, mindig kiemelte, hogy 
mihelyt „komolyra fordult a dolog”, azaz konkrét politikai érdekek me
rültek fel, a Bizottság tehetetlennek bizonyult.

További ellenérvként azt emh'tette, hogy a nemzetállami intézmények
kel szemben előretörő Bizottság tulajdonképpen úgy szeretné „készen 
kapni” a hatalmat, hogy a döntési felelősséget elhárítaná magától -  a 
kormányokra, illetve a parlamentekre. A Közös Piac kiépítésével kapcso
latban így nyilatkozott 1963-ban: „... ebben a kiterjedt vállalkozásban min

31 1965. szeptember 9-i sajtótájékoztató, ld. de Gaulle, 1999. 931.
32 Coudenhove-Kalergi, 1966. 345.
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den elfogadott határozatot a parlamentek hoztak meg, mert máshol nincs 
meg ehhez a kellő tekintély és felelősség. De azt is meg kell mondanom, hogy 
az ügyek előkészítése és megvilágítása terén a brüsszeli Bizottság nagyon ob- 
jektíven és nagyon helytállóan dolgozott. ”33 34 (A tábornok „tudott” tehát el
ismerően is nyilatkozni a Bizottság munkájáról!) „Mert jól tudjuk, hogy a 
Bizottság tagjai (...) a kormányok közötti megegyezés eredményeképpen let
tek kinevezve, de ezentúl egyáltalán nem felelősek nekik, és ugyanígy, 
mandátumuk lejárta után, a Hatok egyhangúsággal választják ki utódaikat, 
ami elmozdíthatatlanná teszi őket. ”3Í

Mi köze van a hétköznapi francia állampolgárnak ahhoz a bizottsági 
többséghez, amely a francia kormány által delegált (adott esetben ki
sebbségben maradt) francia képviselők ellenében, Franciaország kárára 
fogad el döntéseket? -  merülhetett fel a kérdés a tábornokban, utalva a 
komoly demokratikus deficitre. A nép valahol a rendszer legalján helyez
kedik el, mint a szuverenitás letéteményese, A szuverenitás ugyanis folya
matosan gyengül felfelé, leegyszerűsítve: a szuverenitással felruházott 
parlament szuverenitása egy részét a neki felelős parlamentre ruházza át, 
amely azt szintén egy neki nem felelős intézménynek „adja tovább”. És 
mindez nemcsak a francia nép alkotmányával áll éles ellentétben. Ez a 
veszély még tovább hatványozódna egy atlanti közösségbe való integrá
lódáskor.

A Bizottsággal kapcsolatban a francia elnöknek az a félmondata is el
gondolkodtató, hogy csupán a demokratikusság látszata miatt van szük
sége a parlamentre. 5 A föderatív rendszer parlamentje szintén „nemzeti 
kötődések nélküli lenne” .36 Ismerve az európai parlamentben máig jelent
kező demokratikus deficitet,37 érthető, hogy mely szerv(ek)nek nem 
áll(t) érdekében egy valódi parlament létrehozása. A föderatív-konfode- 
ratív nézőpontból szemlélve mindez a konföderációt szorgalmazó de 
Gaulle-nak sem állhatott érdekében. A mai Bizottság és a Parlament köz
ti viszonyon nem sokat változtat az a tény sem, hogy gyakorlatilag a Par
lament ellenőrző funkciót tölt be a Bizottság felett.

33 1963. január 14-i sajtótájékoztató, ld. DE Gaulle, 1999. 838.
34 1965. szeptember 9-i sajtótájékoztató, ld. de Gaulle, 1999. 933.
35 de Gaulle, 1970. 195.
36 de Gaulle, 1999. 885.
37 A parlament fontos döntéselőkészítő, csak éppen tényleges döntéshozó jogköre nincs, 

ráadásul a döntések előkészítéséhez a Tanács és a Bizottság is rendelkezik kiterjedt 
technokrata hálózattal.
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Nagyon találó de Gaulle-nak Walter Hallsteinről -  az akkori bizottság 
gi elnökről -  festett portréja is. Mi fűződik egyébként ennek a német po
litikusnak a nevéhez? A Hallstein-doktrína, ami annyit jelentett, hogy az 
NSZK minden olyan országgal megszüntette a diplomáciai kapcsolatot 
(a Szovjetuniót kivéve), amely elismerte a „rivális” német államot, az 
NDK-t. Eme lépés igencsak a nemzetállami gondolkodás talaján 
fogant.38 Ha figyelembe vesszük, hogy a politikus a magát technokratá
nak hirdető Bizottság elnöke lett, ez már eleve kritikát fogalmaz meg a 
Bizottság irányában. Éppen ő mondta bemutatkozó beszédében a három 
közösség parlamentje előtt: „Ne felejtsük el, hogy az, amit a Római Szer
ződés első helyen közössé tett, az nemcsak államaink »gazdasági 
tevékenysége«, azaz ipari jellegű határozataink és tevékenységünk, munká
saink, bankáraink, tárgyalófeleink és fogyasztóink együttese. Ami közössé 
vált, az a tagállamok gazdaságpolitikája. Másként fogalmazva, nem a pol
gárok azok, akik engedményeket tettek a Közösség számára, elvesztve -  már 
ha ez egyáltalán lehetséges -  szabadságuk egy részét, amit megőriztek volna, 
ha a közösség nem jött volna létre. A kormányok azok, akik megtették ezeket 
az engedményeket. A gazdasági tevékenység fúziója nem más, csak egy követ
kezmény, és ezért csupán másodlagos. ”39

Aliogy de Gaulle erősen sugallja, a Bizottság valójában (legalábbis az 
ő idejében már) nem más, csak egy új hadszíntér a politika számára, a 
technokratizmus köntösében. Miért is akar annyira agresszíven hatalmat 
-  politikai hatalmat -  kapni a szupranacionalitás révén az európai nem
zetállamok felett? Mindez a másik oldalról nézve érthetőnek tűnik: a 
döntésvégrehajtáshoz hatalom, politikai hatalom szükséges. A technok
rata intézmény politikai hatalma azonban antagonizmusnak tűnik. Ez 
nem valósulhat meg a Bizottság átpolitizálódása nélkül, ami meg is tör
tént. (Egy mai példa: Romano Prodi, az előző Bizottság elnöke is gyakor
ló politikus, Olaszország miniszterelnöke volt.40) Mindez pedig ellentét
ben áll a technokrata intézményiséget felvázoló eredeti funkcionalista 
irányvonallal. Magát Hallsteint éppen az „átmenet” egyik jellemző figu
rájának tekinthetjük, akiről de Gaulle nagyon frappánsan állapította 
meg: „...ha Walter Hallstein a maga módján echte európai, ez csak azért

38 A Hallstein-doktrinát lényegében két esetben alkalmazták: 1957-ben Jugoszláviával, 
1963-ban Kubával szakította meg a diplomáciai kapcsolatokat az NSZK.

39 Hallstein, 1997.
40 1967-ig összesen csak 5 egykori miniszter volt a biztosok között, a ’7G-es és ’80-as 

években fokozatosan változott ez az arány, majd Jacques Delors második bizottságá
ban (1990) már egyetlen nem politikus személy sem volt. Kende, 2000. 200.
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van, mert mindenekelőtt ambiciózusan hazája mellett álló német. ”41 A tá
bornok Hallstein 1965. június 12-i beszédére reagálva kijelentette, hogy az 
a szupranacionális kormány elnökének tekinti magát, és fő célja az NSZK fö
deratív struktúrájának európai szintre való felemelése. A Közgyűlést a Bun
destag, a Miniszterek tanácsát a Bundesrat mintájára akaija átformálni.42

A tábornok megfontolásra érdemes kritikája, hogy az európai politika 
nem valami magasztos események színtere, hanem csupán a nemzetállami 
problémák megoldásának új dimenziója, azt tükrözi a tábornoknak 
Adenauerről és Spaakról adott jellemzése is: Míg előbbi szerinte Németor
szág egyesítését az NSZK-nak a nyugati tömbbe való integrálásával akarta 
elkerülni (sic!), addig utóbbi a belgiumi centrifugális erőket akarta úgy osz- 
szefogni, hogy „becipelte őket az európai bunkerba”. Kettejüknek tehát az 
európai integráció kényelmes megoldást jelent a belga és a német kérdés 
megoldására. Árulkodó a bizalmas körben elhangzott következő csípős meg
jegyzés: „ Ok azért akarják Európát, hogy az megoldja kicsinyes ügyeiket. En 
pedig azért akarom Európát, hogy európai legyen, azaz nem amerikai. ”43 44

A de Gaulle-féle Európa és európai együttműködés

A politikusnál a föderatív út elvetésében az is szerepet játszhatott, hogy 
a föderalisták mindenáron az amerikai példát akarták követni az Euró
pai Egyesült Államok létrehozásával. Nem győzte hangsúlyozni, mennyi
re eltérő a két kontinens történelme, a kiindulási helyzet, a szokások, a 
hagyományok és a kultúra természete. Természetesen Európában is meg 
lehet találni a népek közötti közös pontokat. Fontos az is, hogy de Gaulle 
nem azt írta: az európai népek egy nemzetet alkotnak, hanem ezt: az eu
rópai népek egy közösséget alkotnak.^ Az európai identitás létezését tehát 
nem utasította el. Míg előbbi esetben, az USÁ példájánál, a föderációval 
egy időben jött létre a nemzetté alakulás, addig Európában az egyesülé
si folyamat jóval később indulhatott el. Ezért nem jöhet létre egy Euró
pai Egyesült Államok.45

41 de Gaulle, 1970. 195.
42 PeyrefittEj 1994-1995. 2. köt. 286.
43 Peyrefttte, 1994-1995. 1. köt. 60-65. (1960. január. 17.)
44 de Gaulle, 1970. 181.
45 A svájci példa -  az állam hosszabb konföderatív szervezetben való létezés után alakult 

át föderalista jellegűvé 1848-ban -  az Európai Unió számára tanulmányozást érdem
lő példa lehetne.

207



A de Gaulle-i gondolatok a népek szisztematikus egymáshoz való közelí
téséről, korunkban is megfontolásra érdemesek, amikor is nagy csatáro
zások zajlanak, például egyrészt a nemzeti jelleg megőrzése mellett, 
másrészt a közös (második) nyelv bevezetésének köszönhetően várható 
asszimilációs olvasztótégely ellen, Az európai Európa hangsúlyozásával is 
egyet lehet érteni, hiszen még így is nap mint nap érzékelhető Európá
ban az amerikanizmus túlereje. De Gaulle szerint az európai Európa azt 
jelenti, hogy „önmaga által és önmagáért létezik, azaz a világ közepén 
önálló politikát folytat”,46 vagyis nem az Egyesült Államok világpolitikai 
ambícióinak megvalósításában egy mellékszereplő.

Mielőtt elhamarkodottan levonnánk a következtetést, hogy mindez 
igaz, de a II. világháború pusztítása utáni sokkból még fel nem éledt 
Európa mit is kezdhetett volna egyedül, illetve hogyan is tudott volna el
lenállni a Szovjetunió nyomásának, az önálló Európa hangoztatása csak 
nagyravágyó hőzöngés, vegyük szemügyre a tábornok következő meg
jegyzését: „Ha az amerikai protektorátus vagy a szovjet gyarmati lét között 
kellene választani, akkor az előbbi az előnyösebb. De ez az állapot nem tart
hat örökké, azért kell egyesülni, hogy ezt az alternatívát elkerüljék. ”4'

A de Gaulle-i retorika egyik gyakori eleme a „rejtélyes jelentésű”, az 
Atlanti-óceántól az líráiig tartó Európa fogalma.48 Átböngészve a 
Mémoires d ’espoir-t és a sajtótájékoztatók szövegeit, e gondolat bővebb ki
fejtésével nem igen találkozunk. Pompidou szerint mindezt az amerikai, 
Európát kettészakító megoldás ellen hangoztatta. Még ennél is fonto
sabb az az észrevétel, hogy az Urálig tartó Európa magának a Szovjetuni
ónak a létét kérdőjelezte meg.49

Hogyan is épülne fel és működne de Gaulle elképzelései szerint egy 
európai unió? Á politikus nem szélsőségesen intézményellenes, nem kér
dőjelezte meg azok létét és fontosságát, csupán túlzott hatáskörüket 
ellenezte. Tehát a de Gaulle-i koncepcióban a közös intézmények is he
lyet kaptak, mint szükséges elemek -  a megfelelő szinten. Tulajdonkép
pen a hallsteini felfogás ellenkezőjét szerette volna megvalósítani, azaz 
például gazdasági téren a közös intézmények ne gazdaságpolitikával, ha
nem ennek hátterével, a közössé tett „gazdasági tevékenységgel"

46 1964. július 23-i sajtótájékoztató, ld. de Gaulle, 1999. 885.
47 Peyrefitte, 1994-1995. 60-65.
48 Erről anekdota is született: Bohém érdeklődésére Pompidou azt válaszolja, hogy 

mindez azért született, mert így tanulta az iskolában, amikor gyerek volt. Peyrefitte, 
1994-1995. 2. köt. 25.

49 Peyrefitte, 1994-1995. 25.
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foglalkozzanak.50 A „nagypolitikát” -  beleértve a szakpolitikákat -  a leg
felsőbb szinten a szakminiszterek, nagykövetek és az állam-, illetve kor
mányfők tanácsa vitassa meg rendszeres időközönként. Ennek a Tanács
nak az alapja azonban legfeljebb csak körvonalaiban feleltethető meg a 
Montánunió Jean Monnet-i Bizottságának ellensúlyozására létrehozott, 
szakmai szintű, valójában csupán másodrangú Tanácsnak. A de Gaulle- 
féle Tanács egy formálódó konföderáció potens végrehajtó szerve, a 
konföderáció adta politikai keretek között. Tehát itt is egy erős végrehaj
tó intézmény létrehozását tartotta fontosnak a „bizottsági anarchia” fel
számolására, akárcsak nemzetállami keretek között a IV. Köztársaság 
válságára hozott alternatívát.

A karizmatikus politizálás híveként feltételezhető, hogy nem mulasz
totta el az egyszemélyben kicsúcsosodó európai végrehajtó hatalom lehe
tőségének elemzését sem. Mindezt azonban a történelmi múlt, a födera- 
lizmus-ellenesség talaján vethette el. Szerinte ugyanis a római császárok
tól kezdve Nagy Károlyon és Napoléonon keresztül egészen Hitlerrel be
zárólag ezek a politikusok mind-mind a nagy „föderátorok” (fédérateurs) 
közé sorolhatóak.51 Ezzel tehát a Tanács direktórikus jellegével szembe
ni, konkrét elnökkel, azaz vezetővel rendelkező Bizottság ellenzésének 
újabb okához jutunk.

A fenti intézményekhez egy időnként ülésező „parlament” (assemblé -  
közgyűlés) kapcsolódott volna. De Gaulle egy nemzetállami alapokból 
kiinduló direktoriális alkotmányt akart Európa számára, ami Európában 
egyedül az 1848 utáni svájci alkotmánnyal állítható valamennyire párhu
zamba (azzal a különbséggel, hogy az egy föderáció, ez pedig egy konfö
deráció alkotmánya). A demokratikus berendezkedés harmadik hatalmi 
ága, az igazságszolgáltatás, itt is -  akárcsak a francia V. Köztársaság al
kotmányában, ahol több vonatkozásban a végrehajtó hatalom alá rende
lődik -  háttérbe szorult, már ha egyáltalán felmerült közösségi szintű 
megléte. Az egész berendezkedést pedig -  talán már természetes, hogy 
az V. Köztársaság alkotmányának életbeléptetése mintájára -  egy gran
diózus népszavazásnak kellett volna szentesítenie. Érdemes elgondol
kodni azon, hogy a kezdeti időszakban az integráció fontos állomásainál 
hogyan fordultak a közvetlen demokrácia eme eszközéhez.52 A későbbi

50 vö. a fentebbi Hallstein-i idézettel
51 de Gaulle, 1970. 181.
52 Bóka Éva szerint az integrációt a politikai elit sajátította ki. Ld. Bóka, 2001. vonatko

zó részét.
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ekben pedig rendre nem várt eredményeket is hoztak a referendumok.53 54 55 
Talán ma más lenne a helyzet, ha kezdetektől fogva közvetlenebbül be
vonták volna a polgárokat az integrációs folyamatba, és nemcsak a (ttiég 
manapság is) valódi szereppel alig rendelkező, már de Gaulle által lát
szatparlamentnek titulált Európai Parlament megválasztásában vehetné
nek részt.34 Ő ugyanis rendszeresen igénybe vette a népszavazás eszkö
zét a „közhangulat lázmérőjeként” alkalmazva. (Igaz, ezt rendszeresen 
alkalmazni technikailag a több száz milliós Európai Unióban talán csak 
az internetes korszak térhódításával lehet majd.)

A de Gaulle-i Európa pillérei

Hogyan vélekedik de Gaulle az európaiságról és az európai politizálás
ról? Amikor 1965-ben egy televíziós interjúban53 nekiszegezték a kér
dést, hogy ő most tulajdonképpen európai-e vagy sem, találóan ezt vála
szolta: „Attól a pillanattól kezdve vagyok európai, amióta francia vagyok. ” 

Az európaiság tehát nem egy filozófiai abszurditást, egyfajta „megsze
lídült kozmopolitizmust”, hanem geopolitikai realitást jelent („Minthogy 
adott dolog az, hogy Európában vagyunk, [...] ennek természetes következ
ménye, hogy európai vagyok.”), a közös múlt és jövő pedig egyfajta sorkö
zösségén alapuló szolidaritást is.56 De Gaulle a nemzetállam elkötelezett 
híveként nem véletlenül nem beszélt sohasem európai nemzetről, hiszen 
fogalmai szerint „jó európai” az, aki „jó francia”, „jó német” és nem az, 
aki „szimplán csak” európai. Ennek alapján a tábornok felfogásából arra 
következtethetünk, hogy az európai politikát nem a nemzeti szintű euró
pai politika -  ami szerinte abszurditás lenne, mint ahogy az államok fö
lött lebegő Európa is az hanem az európai szintre emelt nemzeti érde
kek képviselete jelentette. Ez pedig nyilvánvalóan úgy és csak addig le
hetséges, amíg a nemzeti érdekek egybevágnak, kialakítva a közösségi 
érdeket. Ez a minimális, de hatékony integráció logikája. Ugyanakkor a

53 Például a norvég népszavazás a csatlakozási tárgyalások közben 1972-ben elutasította 
a csatlakozást. Legutóbb az ír népszavazás utasította el teljesen váratlanul a keleti bő
vítést.

54 A választásokon való részvétel progresszíven csökken.
55 M. Michel Droit inteijúja, 1965. december 14. DE Gaulle, 1999. 965.
56 „...abszolút természetes, hogy (ti. amióta megszüntették a háborúra okot adó tényezőket) 

ezek között a nyugati (ti. nyugat-európai) országok között kiépüljön a szolidaritás. Ez je
lenti Európát, és ennek a szolidaritásnak szervezett formát kell öltenie!" Uo.
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gondolatmenetből levezethető a politikai spill-over effektus,57 58 nem zárva 
]ci az integráció fokozatos mélyítését.

Köztudott, hogy az Európai Unió három alappillérét ma a következők 
jelentik: 1) Az európai közösségek, 2) A közös kül- és biztonságpolitika, 
3) a bel- és igazságügyek. A de Gaulle-féle európai konföderáció pillére
it -  ennek megfelelően -  talán a következőképpen lehetne felállítani: 1) 
Pa államok, 2) a kettős (nemzeti + európai) identitás és az ennek meg
felelő „kettős politikák”, 3) a nemzetek közti szolidaritás és a közös kul
turális alapok. (Utóbbi kettőről ugyan tételesen, mint pillér, nem ír, de 
a fentebb írtak logikája alapján ide sorolható.)

Mindezek kapcsán érdemes egy rövid pillantást vetni azokra az 
Eurobarométer58 által fokozatosan közzétett felmérésekre, amelyek az eu
rópai identitást is vizsgálják. A 2000-ben készült felmérések szerint az 
EU 15 államából csupán 6-ban érzi magát a többség európainak, ezen a 
többségen belül pedig a túlnyomó többség saját nemzetiségét rangsorol
ja az első, és európaiságát a második helyre. Az európaiság-tudat a lux
emburgiakban a legerősebb és -  talán nem meglepő -  az angolokban a 
leggyengébb. (Franciaország a negyedik, Németország a nyolcadik ezen 
a listán.) A kizárólag nemzeti kötődés az európaisággal szemben annyira 
erős, hogy az EU 15-ök átlagának 45%-át teszi ki. Ha ez még napjaink
ban is így van, akkor De Gaulle nem véletlenül hangsúlyozta annak ide
jén, hogy ő a realitásokról beszél.

Funkcionalizmus és föderalizmus között?

Mindezek ismeretében felmerülhet a kérdés, hogy a tábornok vajon hol 
helyezhető el az integráció vonulatát végigkövető két nagy eszmei vezér
fonal, a funkcionalizmus és a föderalizmus,59 mint egy fiktív koordináta- 
rendszert meghatározó két egyenes által behatárolt síkban. Vagy esetleg 
egy teljesen besorolhatatlan irányvonalat képvisel? Valószínűleg a két 
eszme metszéspontjában, a realitás talaján áll, amely azonban túlmutat a 
kormányközi együttműködésen. A konföderáció szószólójaként a szövet

57 A spill-over-elmélet pedig éppen a de Gaulle-i fellépés ellenében jelent meg a szak- 
irodalom szerint, noha véleményem szerint a de Gaulle-i gondolatokból is levezethe
tő. Vö. Kende, 2000, 85.

58 Eurobarometre No 52, 2000. 10.
59 A kél irányzat ismérveiről ld. Bóka, 2001.
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ségi gondolat híve. Valójában tehát a föderalistákkal azonos alapokról 
indul ki, akik szerinte csak túl messzire merészkednek, letérve a realitás 
mezejéről. Tudta továbbá, hogy a föderatíwá válás sokak szemében (pél
dául Jean Monnet) csupán ugródeszkát jelentene az atlanti közösség fe
lé. A föderalisták szorgalmazták mindenáron egy európai alkotmány lét
rehozását, amit de Gaulle sem kifogásolt (sőt népszavazás elé vitte volna). 
Határozottan szembehelyezkedett viszont az Európai Egyesült Államok 
és a szupranacionális intézmények bevezetésének gondolatával a fentebb 
már részletezett okokból, akárcsak a funkcionalista irányvonal (illetve az 
unionizmus), aminek viszont a jogi alapokról induló elvont integráció- és 
a nemzetállamok leépítése felfogásával nem érthetett egyet, szemben 
a fokozatosan kialakuló, a tagállamok kormányai közötti egyeztetésen 
alapuló integráció gondolatával.

A Fouchet Bizottság és a Fouchet-tervek (1961-1962)

A Fouchet-terv jelentette tulajdonképpen a de Gaulle-i koncepciók 
konkrét formába való öntését. A magyar szakirodalomban elterjedt meg
nevezés: „Fouchet-terv” nem igazán pontos, mivel a terv három változa
ta jelentős mértékben eltért egymástól. Célszerűbb tehát Fouchet-ter
vekről beszélni. Az elsőt 1961. november 3-án, a másodikat 1962. janu
ár 13-án és a harmadikat 1962. január 18-án jelentették be.60

1960júliusa és augusztusa között de Gaulle tárgyalásokat folytatott eu
rópai partnereivel Európa politikai rendezését illetően. Ennek kapcsán 
jött létre Christian Fouchet vezetésével a Fouchet-Bizottság. Végül is 
egyedül Franciaország állt elő konkrét tervekkel, ez a terv volt az úgyne
vezett „Az Államok Unióját létrehozó szerződés”. A terv első cikkelye ki
mondta: „A jelen tervvel intézményesül az Államok Uniója, ami »Unió« 
néven szerepel a továbbiakban. Az Unió a tagállamok és a népek önállósá
gának tiszteletben tartására épül: a jogok és kötelezettségek egyenlőségére. Az 
Unió felbonthatatlan, ”61 A Fouchet-terv harmadik verziója a következő 
intézmények felállítását tartotta szükségesnek: A legfontosabb az Állam- 
és Kormányfők Tanácsa (Conseil). Ehhez kapcsolódott volna a 3 minisz
teri bizottság: A Külügyminiszterek Bizottsága, a Honvédelmi Miniszte
rek Bizottsága és az Oktatásügyi Miniszterek Bizottsága. Létre kellett

60 De Boissieu, 2002. október 16.
61 De Boissieu, 2002. október 16.
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volna hozni továbbá az Európai Nemzetgyűlést, ami az Európai Közös
ség közös intézménye lett volna. Az úgynevezett Politikai Bizottság a tag
államok külügyi bizottsághoz tartozó, magas rangú hivatalnokaiból állt 
volna, rotációs elnökséggel, párhuzamban az Állam- és Kormányfők Ta
nácsával. Utóbbi bizottság viszont nem hasonlított volna az állandó tit
kársággal és szupranacionális jellegekkel rendelkező Európai Bizottság
hoz. A 16. cikkely pedig azt mondta ki, hogy a szerződést minden har
madik évben felül kell vizsgálni.

A Föltehet Bizottság kudarcának okai és a három fő ellenérv

A Fouchet Bizottság kudarcának tulajdonképpen az volt oka, hogy a má
sik oldalon de Gaulle méltó ellenfelének bizonyuló belga külügyminisz
ter, Spaak, a holland külügyminiszter, Luns segítségével képes volt szé
les egységfontot kovácsolni a francia nézetekkel szemben az angol csat
lakozás és a szupranacionalizmus terén, 1964-ben egy sajtótájékoztatón 
a tábornok emellett még a leendő aúanti szövetség melletti elkötelezett
séget -  amit a de Gauile-i koncepció kizárt -  említette meg az elutasítás 
okaként.62 Ha szemügyre vesszük ezeket az indokokat, rögtön szembetű
nik egyrészt belső ellentmondásuk, másrészt ultimátum jellegük.

A visszautasítás első oka tehát a NATO-ra való hivatkozás, amit Fran
ciaország elutasított. Mindezt a Fouchet-terv első változatának második 
cikkelye így foglalta össze: „...el kell érkezni a tagállamok közös érdekeire 
vonatkozó kérdésekben a közös külpolitika elfogadásához, biztosítani kell a 
tagállamoknak a tudomány és a kultúra területén való szoros együttműködé
sén keresztül a közös értékek kifejlődését, azoknak az alapoknak a megőrzé
sét, amelyek a civilizáció értékét adják, együttműködve [tehát nem szövet
ségben! -  T. A. 1.] a többi szabad nemzettel erősíteni kell a tagállamok 
biztonságát... ”63 A Fouchet-terv második változata egy árnyalattal egzak
tabban fogalmazott: „...az Atlanti Szövetség megerősítésén fáradozó töb
bi szabad nemzettel együttműködve",64

Nem lehet biztosan tudni, de erősen feltételezhető, hogy ha ekkor való
ban létrejött volna az európai biztonságpolitikai együttműködés, és a nyu

62 1964, január 31-i sajtótájékoztató, ld. de Gaulle, 1999. 871. Vő. az 1964. július 23-i 
sajtótájékoztatóval a 886. oldalon!

63 De Boissieu, 2002. október 16.
64 Uo.
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gat-európai államok ténylegesen összehangolt külpolitikát tudtak volna ki
alakítani, akkor a de Gaulle-i gondolatoknak megfelelően nagy valószínű
séggel sor került volna a NATO és az Európa közti kapcsolatok revideálá- 
sára. Ez minőségi változásokkal járt volna, megerősítve Európa szerepét a 
szövetségben. Nem véletlenül szerepel a tervben mindvégig az együttmű
ködés (coopération) szó, ami két egyenrangú felet feltételez. A francia ál
lamfő fenntartásai ismertek voltak a NATO-val szemben, törekvéseit a 
NATO „ENSZ-esítésére”, javaslatait egy Biztonsági Tanács-szerű szerv lét
rehozására, amelynek amerikai, brit és francia tagjai lettek volna, a de
mokratikus partnerek válaszra sem méltatták. Ezen a téren szakmai okok
ból nem lehetett kifogásolni a Fouchet-tervet, csakis politikai okokból -  is
merve a tábornok hozzáállását és éppen ez adta az ultimátum jelleget.

Közismert, hogy de Gaulle a hatvanas évek elején tárgyalásba kezdett 
az angolokkal egy közös európai nukleáris haderő kiépítéséről. Mind
ezek azonban nem vezettek eredményre. Ezt követte az 1966-os francia 
kilépés a NATO katonai szervezetéből. Ez azonban a Fouchet-terv buká
sát követő reakció, és nem de Gaulle eredeti célja volt.65

A második és harmadik érvet, az angol csatlakozás és a szuprana- 
cionalista intézmények elutasítását célszerű együtt vizsgálni. P. H. Spaak 
ezt így fogalmazta meg: „ Ha tehát Önök nem akarják az integrációt [ti. 
a szupranacionális intézményi keretek továbbvitelét -  T. A. I.], akkor jöj
jön Nagy-Britannia, ha pedig nem akarják Nagy-Britanniát, akkor jöjjön 
az integráció. Nekünk vagy az egyik vagy a másik mindenképpen szükséges. 
Nem boldogulhatunk sem az integráció, sem Nagy-Britannia nélkül.” Spaak 
Pythiát megszégyenítő frappáns megjegyzésével azonban baj van, erre 
(közvetetten) de Gaulle és Kalergi is felhívta a figyelmet. Lássuk erről 
először de Gaulle véleményét: „Spaak a legkisebb megütközés nélkül egy
szerűen összeházasította az angolszász hegemónia híveinek és a szuprana- 
cionalizmus bajnokainak két, egymást kizáró tézisét. ”66 Kalergi is ezt erősí
tette meg 1966-ban megjelent könyvében:67 „Ez a két kifogás egymással 
ellentmondásban állt. Mert az angol belépés egy európai szövetségi államba 
-  tekintettel Nagy-Britannia elszigetelődési törekvéseire -  nem jött szóba. 
Csak egy leendő szuverén államok szövetsége, mint amiről a Fouchet-terv 
szólt, hagyta nyitva Anglia számára az ajtót egy későbbi belépés esetére. ”68

65 Ld. a korábbi Kalergi-idézetet az Atlanti Szövetség szükségességéről!
66 de Gaulle, 1970. 209.
67 De Gaulle csak 1969-ben, lemondása után kezdett hozzá memoáijai megírásához, így

Kalergi legfeljebb beszélgetésekből ismerhette erre vonatkozó véleményét.
68 Coudenhove-Kalergi, 1966. 345.
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A két szempontról tehát kiderült, hogy antagonisztikus viszonyban áll
nak egymással. Vajon az angolok a túl erős integráció híveként váltak is
mertté a 20. században? Az 1940-es évek végétől az angol(-skandináv) 
funkcionalista felfogás élesen szembekerült a kontinens többi államának 
jórészt föderatív együttműködésért küzdő törekvéseivel. A 20. század vé
gén és a 21. század elején pedig Nagy-Britannia állt a monetáris integ
rációt ellenzők élére. Ez csupán két tény annak alátámasztására, hogy az 
angol álláspont igen lassan változott e téren. Hogyan várná akkor a 
Spaak háta mögött felsorakozott „kupaktanács”69 az integráció további 
erősítését egy frissen csatlakozott Nagy-Britanniától, attól az országtól, 
amely maga szabott feltételeket a többi államnak a saját csatlakozásához?

És a másik oldalról közelítve meg a kérdést: A már eddig is komoly 
feltételeket támasztó, az integráció elmélyülését ellenző Nagy-Britannia 
hogyan tudna majd csatlakozni a szupranacionalizmus további elmélyíté
se után a Közösségekhez? Úgy tűnik a két kérdésre nincs válasz. Ebből is 
látszik, itt valójában csak kifogásokat kellett keresni a de Gaulle-féle terv 
ellenében, aminek megvalósulása viszont kétségtelenül francia dominan
ciát jelentett volna a kontinensen.

A két probléma megoldására mégis van válasz. Mégpedig a de Gaulle- 
i megoldásban, a már említett Fouchet-terv kapcsán. Mint Kalergi írta: 
„Hosszú előkészítés ütem az Közös Piac (Europamarkt) hat kormánya közös 
programban egyezett meg: ez volt az ún. Fouchet-terv> azaz lényegében a »de 
Gaulle-Adenauer-Terv«. A Páneurópai Unió támogatta, míg az európai 
unió ellene volt (.. J ”70 És ez a terv Anglia számára is elfogadható lett 
volna, derült ki Kalergi feljebb már idézett soraiból: „ Csak egy leendő szu
verén államok szövetsége, mint amiről a Fouchet-terv szólt, hagyta nyitva 
Anglia számára az ajtót egy későbbi belépés esetére

A tábornok minden fenntartása ellenére sem kérdőjelezte meg, hogy 
Nagy-Britannia belépésére szükség van: „Nem lehet szó valódi európai po
litikáról, ha ebben Nagy-Britannia nem vesz részt.”72 További furcsaságok 
adódtak, mert egyrészt „azok az emberek szorgalmazzák Anglia belépését, 
akik korábban úgy vallották, a Hatok együttműködését Anglia szétrobban

tsd Hollandia és Belgium az angolokat támogatta, mivel a két ország külkapcsolatai erő
sen a szigetország dominanciája alatt állnak. Olaszország mindvégig habozott, majd 
nemet mondott, véglegesen eldöntve ezáltal a Fouchet-terv sorsát.

70 Coudenhove-Kalergi, 1966. 345.
71 Uo.
72 Pevrefitte, 1994-1995. 1. köt. 301.
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taná”73 és azok az emberek szorgalmazták a szupranacionalizmust, akik 
a korábbi szerződésekben kínosan ügyeltek arra, nehogy szuprana- 
cionális szervek jöjjenek létre. Azt, hogy a németeknek mekkora szerepe 
volt a Fouchet-terv kidolgozásában, azt a francia forrásokból nehéz ob- 
jektíven megállapítani. Érthető módon túlhangsúlyozódott, nehogy a 
terv csupán francia álláspontnak tűnjön. Mindenesetre az 1962. febru
ár-márciusi változatban már világosan elkülönült az „Ötök” és Francia- 
ország koncepciója. Peyrefitte szerint az Egyesült Államok gyakorolt nyo
mást Bonnra, hogy ne egyezzenek ki a franciákkal.74 75

A francia államfő továbbá képtelen volt felfogni azt is, hogy az olyan 
kis államoknak, mint a Benelux-közösség, miért éri meg Nagy-Britannia 
felvétele mellett lobbizni, mikor így a nagy államok kerülnek majd több
ségbe?70 Az eddigi 3:3 arány 4:3-ra módosult a nagy államok javára. Ám 
ez a 4:3 arány jön ki úgy is, ha az adott helyzetben közös véleményüket 
hangoztató Nagy-Britanniát és a Benelux-államokat összegezzük. Felme
rülhet annak veszélye is, hogy az angol belépés után a Hatok által egy
szer már eldöntött kérdéseket újratárgyalhatják, és többségbe kerülvén 
akár meg is változtathatják azokat.76 Ebben alighanem az egyhangú dön
téshozatalhoz való tántoríthatatlan ragaszkodás egy újabb indokát láthat
juk.

A Fouchet-terv viszont megbukott. Franciaország, hogy mentse, ami 
még menthető, 1963. január 22-én Adenauerrel aláírta a fentebb már 
említett francia-német együttműködési szerződést a külpolitikát illetően. 
Amit tehát multilaterális alapon nem sikerült elérni, az bilaterális alapon 
mégis elkezdődött. Az 1963. június 12-én hivatalba lépő új német kan
cellár, Ludwig Erhard azonban már egyre inkább az Egyesült Államok
nak tetsző módon alakította politikáját.,.77

73 Pevrefitte, 1994-1995. 1. köt. 379.
74 Peyrefitte, 1994-1995. 1. köt. 150. (1962. május 24.)
75 Peyrefitte, 1994-1995. 1. köt. 107-108. (1962. április 18.)
76 Peyrefitte, 1994-1995. 1. köt. 367.
77 Ludwig Erhard professzor sokáig pártonkívüliként a CDU gazdaságpolitikáján dolgo

zott. O mondta magáról: „...nem szabad elhallgatnom, hogy -  tréfásan szólva -  »amerikai 
felfedezés* vagyok...” Farkas, 1980.
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Konklúzió

A Charles de Gaulle európai integrációs elképzeléseit kikristályosító 
Fouchet-tervek a korban egyedülálló módon próbáltak meg valós és re
ális válaszokat adni az integrációt érő kihívásokra, illetve az államok kö
zötti együttműködés további elmélyítésére. A politikai unió felvázolt ter
ve figyelembe vette a legmagasabb szintű politikai együttműködés egyéb 
területekre is kiható pozitív aspektusát, (például a közös mezőgazdasági 
piac kiépítése) és annak mechanizmusát próbálta meg intézményesíteni, 
regularízálni, egyszerűsíteni a hatékonyabb integráció és a szorosabb 
együttműködés érdekében. A politikai unió terve mindeközben tisztelet
ben tartotta volna a gazdasági együttműködés szerveinek működési me
chanizmusát, sőt, mintegy integrálta volna őket a rendszerbe, és -  min
den ellenkező állítással ellentétben -  szupranacionális szintet is épített 
volna a tervezetbe (Európai Politikai Bizottság vagy Európai Bizottság, 
esetleg Főtitkárság), nyitva hagyva az utat a jövőben a lépésről lépésre, 
feltehetőleg hosszabb folyamatban megvalósuló fokozatos föderalizálás 
felé. A terv -  módosítása folyamán -  tekintetbe vette az angol csatlakozás 
időközben felmerült igényét és a realitásokat maximálisan respektálva 
próbálta meg politikai síkon megkönnyíteni a politikai unióban feltéte
lezett angol részvételt is, amelyet kívánatosnak tartott az európai államok 
együttműködésének megerősítésében. Az angol fél elégedett volt a fran
cia elképzelésekkel a politikai uniót illetőleg, részben a hátország és a 
Nemzetközösség erős nyomása miatt, részben a helyzet téves értékelésé
ből adódóan azonban a gazdasági téren nem volt hajlandó elfogadni a 
Közös Piac feltételeit, hanem saját feltételrendszerét próbálta meg elfo
gadtatni a közösséggel, amely természetszerűleg vonta magával két alka
lommal is a Bizottság negatív tartalmú állásfoglalását és a francia vétó
kat. Ezzel a háttérben többen is egyetértettek a Hatok közül, de nyíltan 
nem merték volna felvállalni az angolokkal való konfrontációt.

A de Gaulíe-i gondolatokat kikristályosító Fouchet-terv jelentőségét 
kiemeli, hogy egyrészt nem volt alternatívája, az Ötök verziói a Fouchet- 
tervek módosított javaslataiból álltak össze, és lényegében csak kisebb 
mértékben módosították azt. Másrészt a tervvel szembeni kritikus attitűd 
logikai szempontból tarthatatlan volt: az angol csatlakozás és a szuprana- 
cionalitás egymással ellenkező tételeinek összeházasításának abszurditá
sát a tanulmányban bemutattuk. Harmadrészt jelzésértékű a kritikus at
titűd rövid időn belüli megváltozása az ellenzék egyik fő hangadójánál, 
P. H. Spaaknal aki pár hónappal később immár kész volt az angol csat
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lakozás nélkül is tárgyalni, és a Fouchet-tervekre reflektáló tervet terjesz
tett be.78

Egy terv relevanciáját azonban a leginkább az bizonyítja, ha eleméi a 
későbbiek folyamán -  nyilvánvalóan némileg más formában, a kor meg- 
változott igényeihez igazodva -  megvalósulnak, A terv tanulsága -  Jean 
Claude Mascet szerint -  a funkcionális alapokról kiinduló integrációel
mélet tarthatatlansága: „a gazdasági területen alkalmazott metódusok nem 
tűnnek úgy, mintha egységesen átvihetőek lennének a külpolitika és a véde
lempolitika területére. ” Mindez a funkcionalista és neofunkcionaíista in
tegrációs elméletet, az átcsorduíás (spill-over) mechanizmusát kérdőjele
zi meg. A de Gaulle-i eszmerendszer is e kételyen alapult: ezért is kriti
zálta a tábornok az ÉSZAK, majd a Római Szerződése intézményeit. Sze
rinte nem a gazdasági integráció az, amely szorosabb integrációra ösztö
nözve előkészíti a politikai integrációt. Éppen azért kell megkezdeni a 
politikai integrációt, hogy a gazdaságit mintegy „kihúzza a kátyúból”, és 
az integráció végre más területeken is elindulhasson. Nincs szó itt azon
ban semmilyen átcsordulásról, hiszen az integrációt a nemzeti kormá
nyok felelős, legmagasabb rangú politikusainak (állam- és kormányfők
nek) kell irányítania, és nem szupranacionális szerveknek, amelyek kép
telenek ezt a feladatot ellátni. Az integráció nem kontrollálatlan, hólab- 
da-szerű mechanizmus, hanem lépésről lépésre születő, alaposan átgon
dolt, egyeztetett és kompromisszumokban kikristályosodott politikai 
szándékok megvalósulásának sorozata -  legalábbis a de Gaulle-i út ezt 
látszik alátámasztani.

Milyen hatást gyakorolt de Gaulle az európai fejlődés menetére?

Mennyiben változtatta meg de Gaulle az európai egység fejlődését, mi él 
ma is a de Gaulle-i elképzelésekből? A szupranacionális intézményeken 
alapuló föderális Európa-koncepciót véleményem szerint de Gaulle vég
képp kerékbe törte. Ha sikerült volna a döntő offenzíva 1962-ben, akkor

78 Paul-Henri Spaak 1964 szeptemberében a nehezedő politikai nyomás hatására a bel
ga választási kampányban kijelentette, hogy immár kész lenne tárgyalni a politikai 
unióról az angol csatlakozás nélkül is. A belga miniszterelnök egy 3-5 éves kísérleti 
periódust javasolt, amelyen belül kellene egyezségre jutni a politikai unióról. Ezalatt 
egy közösségi intézményt szándékozott létrehozni, és egy 3 tagú bizottságot, amely 
előkészítené a kormányok tárgyalásait.
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napjainkban ezt felemlegetve valószínűleg csak egy rövid ideig tartó 
zsákutcáról beszélnénk. A Tanácsba új életerőt leheltek elképzelései, és 
ma már talán elmondható, hogy belátható közelségbe került az európai 
parlament valódi döntéshozói jogkörrel rendelkező parlamentté való át
alakítása is. Ma tehát adott nagyvonalakban egy föderalizálódó unió (de 
Gaulle ezirányban mindig nyitva hagyott azért egy kiskaput79), egy föde
ratív és egy konföderatív csúcsszervvel, a Bizottsággal és a Tanáccsal, az 
egyértelműen föderatív jellegű Európai Bírósággal és az ezektől jelentő
ségben testhosszal lemaradó, föderatív jellegeket mutató Parlamenttel. A 
legfontosabb döntéseket a de Gaulle-i elképzeléseknek megfelelően a 
kormány-, illetve államfők tanácsa hozza, a Bizottság átpolitizáltsága 
szintúgy nyilvánvaló, tagjainak legitimitása ma is problémás. Az európa
iság-tudat stagnál, a közös szervekbe vetett bizalom fokozatosan csökken. 
A három csúcsszerv mindegyike külön-külön hatalmas szakapparátust 
foglalkoztat (összesen kb 20.000 fő körül). A közös kül- és biztonságpoli
tika, mint az unió második pillére ma már döntő jelentőségű, de olykor
olykor élesen felbukkannak a de Gaulle által kibékíthetetlennek minősí
tett eltérő nemzetállami alapok.80 Hogy az adott helyzetben döntő áttö
rés tudjon bekövetkezni egyik vagy másik irányba, ahhoz ma Charles de 
Gaulle, Konrad Adenauer, jean Monnet vagy Róbert Schuman kaliberű 
személyek kellenének.

79 Például amikor ezt írja: „Biztosan nem haszontalan arra gondolni, hogy egy nap majd 
kontinensünk minden népe egy népet fog alkotni, és akkor létrejöhet az Európai Kor
mány, de ezt addig nevetséges létrehozni, amíg ez a nap el nem jön.” 1964. július 23- 
i sajtótájékoztató, Id. de Gaulle, 1999. 885.

80 Ld. például Jacques Chirac 1996-os izraeli nyilatkozatát, ami nem az Unió állásfogla
lását tükrözte.
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