
AZ EURÓPAI UNIÓ  
ÉS AZ ÍGÉRETEK 

„Megbocsátás nélkül sosem oldanának föl ben-
nünket tettünk következményei alól, és egyetlen, 
eltörölhetetlen cselekedetünkhöz örökké oda vol-
nánk kötözve (…). Ha nem volnánk megkötve ígé-
reteink által, nem tarthatnánk meg identitásun-
kat, reményvesztetten bolyonganánk szívünk 
sötétségében (…) — ezt a sötétséget csak a mások 
jelenlétéből fakadó nyilvánosság oszlathatja el; 
csak mások köthetik össze azt, aki az ígéretet tet-
te, azzal, aki azt beteljesíti. Mindkét képesség te-
hát (…) mások jelenlététől és cselekvésétől függ; 
sem a megbocsátás, sem az ígérettétel nem le-
hetséges magányban, elszigeteltségben nem lehet 
valódi (…)”. 

Hannah Arendtnek, a 20. század egyik leg-
nagyobb politikai teoretikusának a The Human 
Condition (Chicago University Press, 1958, 213.) 
című alapművéből idéztem. A könyv abban az 
év ben, 1958-ban jelent meg, amelyben Charles 
de Gaulle, Franciaország elnöke és Konrad Ade-
 nau er, a Német Szövetségi Köztársaság kancel-
lárja először találkoztak, mégpedig a tábornok-
elnök vidéki házában. Ma már történelem, hogy 
a két nagy katolikus államférfi között személyes 
szimpátia született, amelynek minden bizonnyal 
döntő szerepe volt abban, hogy a két nemzet jó 
másfél évszázadon át folytatott véres háborúi, 
voltaképpen évezredes konfliktusai után egy 
olyan folyamat kezdődött el, amelynek látványos 
eseményei — Adenauer franciaországi útjainak 
állomásai, de Gaulle bonni látogatása, németül el-
mondott beszéde, végén az „éljen Németország”-
 gal, s persze az egészet megkoronázó Élysée-
 szer ződéssel — mintha csak az arendti gondolatok 
politikai megformázásai lettek volna. A múlt föl-
ött a megbocsátással van hatalmunk: ez az egyik 
isteni képessége az embernek, amellyel legyőz-
heti az időt. A jövő fölött az ígérettel, saját meg-
kötésünkkel van hatalmunk: ez a másik isteni 
képességünk, amellyel legyőzhetjük az időt. Rá-
adásul, ahogy Arendt rámutat, mindkét képes-
ségünk lényegileg közösségteremtő, kapocs-lét-
rehozó. 

Ez így van személyes életünkben is, és így van 
a politikában is. Ott is sokféleképpen; a most meg-
idézett események a francia és a német nép és 
nemzet vitathatatlan legitimitással rendelkező, 
szabadon választott vezetőinek szabad akaratá-
ból született elhatározások kísérői voltak. Mert 
kétségtelen, hogy az Európai Unió létezésének 
egyik oka a gazdasági együttműködési érdek (erre 

visszatérek), egy másik oka a szovjet–amerikai hi-
degháború, és más geopolitikai ösztönzők, poli-
tikai gyökere azonban ez a kölcsönös elhatározás: 
a megbocsátás és a közösségvállalás kölcsönös ígé-
rete. Erről a szovjet iga alá került kelet-európai or-
szágok nem nagyon tudtak, vagy ha tudtak is, az 
a „kapitalista Nyugat” belső ügyének tűnt (még 
pontosabban: a szovjet, s nyomában a magyar saj-
tó agresszív Párizs–Bonn-tengelyről írt); s ez a tu-
datlanság ma is fennmaradt. Számunkra — s ezen 
nem csak a magyarokat értem — az Unió első-
sorban a gazdag másikat, a nagybácsit; az elit-
klubot; a földi Kánaánt jelentette, és nagyrészt al-
kalmasint ezt jelenti ma is. Nem vesszük észre, 
vagy éppen tudomásul, hogy milyen lélektani, s 
belőlük fakadó politikai aggályokon kellett ke-
resztüllépni két olyan országnak, amelyeket 
nemcsak a közös, véres múlt, hanem jelenük is súj-
tott: Franciaországot az algíri válság, Németor-
szágot megosztottsága és közvetlen kitettsége a 
keleti fenyegetésnek. Ráadásul az érdek egyáltalán 
nem magától értetődően sodorta a két államot 
egymás mellé: az Egyesült Királyság Közös Piacba 
való felvételének kérdésében például egyáltalán 
nem ugyanazt gondolták. Most, a Brexit után, jó-
val tisztábban is látjuk, hogy mennyivel többet bír 
el a politikai ígéret, mint a gazdasági érdek. 

Ha innen, a voltaképpeni alapítás pillanatából 
nézzük, akkor a kölcsönös ígéret kiállta az idők 
próbáját — legalábbis eddig, hiszen hatvan év a 
történelemben kevés idő. Mindazonáltal föltűnő, 
hogy az ígéret mögött mély személyes bizalom és 
hit van, amelynek közösségét az oltár előtt kö-
zösen vallotta meg a két államférfi abban a reimsi 
székesegyházban, ahol Klodvigot, a frankok kirá-
lyát Tours-i Szent Gergely megkeresztelte. Mennyire 
más helyszín és gesztus ez, mint a versailles-i kas-
tély, a német császárság franciákat megalázó kiki-
áltásával, majd a németeket kétségbeesésbe és düh-
 be taszító világháborús „békeszerződésével”! 

De miféle kölcsönös ígéret volt ez? Már utal-
tam rá, hogy ez magába foglalt valamit a meg-
bocsátásból, hiszen annak is van egy ígéret-oldala, 
mivel a jövőbeli viselkedésre vonatkozó elköte-
lezettséget tartalmaz. Az ötvenes-hatvanas évek-
ben nemigen lehetett szó arról — hiszen a hábo-
rú még eleven emlék volt, százmilliók közvetlen 
tapasztalata —, hogy elfogulatlan történészi múlt-
 feldolgozásra épüljön a megbocsátás gesztusa. 
Talán nem is a megbocsátás a legjobb kifejezés, ha-
nem egyfajta közös elhatározás egy hosszú múlt-
tal való szakításra. A kereszténység ma igen 
gyakran úgy jelenik meg a politikai, részben az 
egyházi közbeszédben is, mint óvni való kincs, 
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ápolni való tradíció, amelyet gonosz erők el 
akarnak rabolni, meg akarnak semmisíteni. Bi-
zonyára van ebben igazság, mégis sokatmondó, 
hogy a két konzervatív politikus tudta, a múlt 
mekkora teher és ballaszt lehet. „Elfelejtem, ami 
mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előt-
tem van” — írja Pál apostol a filippieknek (3,13), 
visszhangozva Jézus figyelmeztetését: „Aki az eke 
szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkal-
mas az Isten országára” (Lk 9,62). Ismerjük mind 
Jézus, mind Pál kemény szavait azokról, akik kép-
telenek a szokások, tradíciók határain túllépni, kü-
lönösen akkor, amikor erre meghívást kapnak. Az 
ősök természetesen sok jót is teremtettek, de oly-
kor még ezekről — például az egymás elleni há-
borúk hőseiről — is le kell mondani valamilyen 
módon. 

Európa közvetlen múltja ráadásul a háború 
után a legkevésbé sem volt dicső. A kontinens 
meghatározó országai különféle gonosz ideoló-
giák rabságából szabadultak ki, és megtapasz-
talták, hogy az alkotmányos, korlátozott jogál-
lamok nagy része — fontos kivételekkel — nem 
volt képes megvédeni magát sem belső, sem kül-
ső ellenségeivel szemben. Szükséges volt tehát egy 
alapító gesztus, egy alapító ígéret, amelyet termé-
szetesen nem tehettek meg mások, csak a valódi eg-
zisztenciával bíró, szuverén cselekvésre képes ál-
lamok — s ezt meg is tették. Ez az új és merész 
kezdet talán még a II. Vatikáni zsinat aggior namen-
tó jához is ihletet adott. 

Persze mindenből, a kezdetből, az újból, a vál-
tozásból is lehet ideológiát csinálni. Pedig a 
múltat végképp eltörölni nemcsak nem érdemes, 
de lehetetlen is; és gyakran minél jobban akarjuk, 
annál jobban hozzáragadunk. A rögeszmévé 
váló szakítás, divatos kifejezéssel cancel culture, 
egyik veszélye éppen ez, vagyis a látszólagos di-
namizmus mögött megmerevedett pózolás, a 
társas életet megölő képmutatás vagy közöny. Sőt, 
másik veszélyként a teljes szakítás okozhat újabb 
ideológiai tébolyt is, ahogy azt éppen az első vi-
lágháború kataklizmáját követő első nagy szakítás 
megmutatta. De éppen ebből tanulhatott Európa, 
és ezt, ma úgy látszik, a hatvanas évek mindent 
felforgató társadalmi átalakulása sem borította föl: 
úgy nyílt meg a jövő felé, hogy eleddig sikeresen 
hárította el ezeket a veszélyeket. Amikor az em-
ber a részleteket vizsgálja, akkor persze rengeteg 
oka lehet aggódni és panaszkodni; én mégis úgy 
látom, hogy a szakítás keresztény értelme — elő-
re figyelni és menni, de nem a semmibe ugorva 
— ma is sikeresen óv minket. 

Elévülhetetlen érdeme a rendszerváltás közép-
európai kormányainak, köztük az Antall-kor-
mánynak, hogy pontosan megértették és bátran 
végrehajtották saját, egymás közötti kiengeszte-

lődésüket. Ezt sem lehet eléggé hangsúlyozni: 
minden bizonnyal ez volt az egyik legfontosabb 
feltétel, ami ezeket az országokat és a később csat-
lakozókat alkalmassá tette arra, hogy az Unió el- 
és befogadja őket. A jövő így kinyílhatott, s vele 
együtt a határok is. Aki emlékszik a hetvenes, 
nyolcvanas évek vassal zárt határaira, éspedig a 
keleti irányokba is, az jobban méltányolja, hogy 
ezek mennyire nincsenek. Persze tudjuk, hogy 
azért nagyon is vannak, ámde még a szuvereni-
tás híres ügyében is föltehetjük a kérdést: elkép-
zelhető lett volna az Unión kívül úgy megadni az 
állampolgárságot, s vele együtt a szavazati jogot, 
azzal együtt pedig annak gyakorlását is a külhoni 
magyaroknak, hogy mindez alapjában véve na-
gyobb konfliktusok nélkül megtörténjék? Még a 
szocialista internacionalizmus keretében sem 
történhetett volna ilyesmi, mivel a népek testvé-
riségének szólamai mögött, s ezt mindenki tisz-
tán érezte, nem volt politikai akarat, nem volt sza-
bad politikai cselekvés. Amikor ennek feltételei 
létrejöttek, akkor ezek a kormányok megtették, 
amit annak idején az Unió valódi alapítói meg-
tettek, s így el tudtak indulni ugyanazon az úton. 
Úgy gondolom, hogy Európa politikai valóságát, 
amelyet az Unió inkább csak intézményszerke-
zetként jelenít meg, ez a második alapítás te-
remtette meg. 

A kölcsönös ígéret természetesen nem csak a 
múltról szól, az ígéret általában valamilyen po-
zitív dologra irányuló jövőbeli viselkedésre utal 
(tehát nem csak, például, a haragtartásról, bosz-
szúról való lemondásra). Bizonyára erre vetül a 
legnagyobb figyelem, noha — ahogy eddig ér-
veltem — a kiengesztelődés és a szakítás gesztusa 
ennél is alapvetőbb. De ha ez megtörtént, akkor 
valóban szükség van arra, hogy a jövőről is kö-
zösen gondoljunk valamit. 

Mire szokás a politikában ígéretet tenni? Van-
nak véd- és dacszövetségek, mint a svájci eskü-
szövetség (a svájci állam hivatalos német neve), 
s amelyek első pillantásra valóban nem többek, 
mint a külső fenyegetés elhárításának eszközei — 
de a második pillantásra nyilvánvaló, hogy egy 
fenyegetés elhárításához kölcsönös bizalomra, az 
esetleges átmeneti ellenérdekkel szembeni tudatos 
belső ellenállásra, s ezzel a közösségvállalásra, lo-
jalitásra is szükség van. Ezt a funkciót — tudjuk 
— nem a ma előttünk álló Unió, hanem a kez-
detektől a NATO látta el, s az ebből fakadó bi-
zonytalanság a politika realitásai között jelentős 
probléma. Éppen Franciaország volt az, amelyik 
saját katonai önállóságát mindvégig hangsú-
lyozta és fenntartotta, azt szigorúan saját, s nem 
európai kontextusban értékelve, s ezzel ezt a bi-
zonytalanságot folyamatosan erősítette. De az 
Egyesült Királyság távozása, a Földközi-tenger 
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térségének növekvő instabilitása (török ér-
dekszféra kiterjesztése, afrikai menekülthullámok, 
az észak-afrikai status quo fölborulása) lénye-
gében ismét Franciaországra hárította Európa ka-
tonai védelmének szinte teljes terhét, és ma még 
nem látjuk tisztán, hogy a német gazdasági gigász 
mennyire képes és hajlandó a katonai erő mellé 
a pénz erejét hozzátenni: de éppen a menekült -
áradat visszatartásában nagyon is hatékonynak 
látszik. Szinte biztos, hogy a véd- és dacszövet-
ség embrionális, de kulcsfontosságú ígérete ma 
még teljesületlen, és a homályos szolidaritási 
kényszerre való hivatkozás erőtlen, akár még ká-
ros is lehet, és persze sok fontos játékos van még 
a pályán. Mindennek ellenére talán nem vágy-
vezérelt megállapítás, hogy az európai államok 
ma jobban értik a közös biztonság fontosságát, és 
ezért tudatosabban és többet is tesznek. Ahogy a 
svájci szövetség is sok buktatón át formálódott, 
olykor még belső, kantonok közötti háborúk is be-
lefértek, s persze a külső befolyás, sőt, hódítás sem 
maradt ki a svájci történelemből, úgy az európai 
biztonság, ami a politikában a biztonság tudata-
ként ugyanilyen fontos, csak a kihívások és bel-
ső konfliktusok megharcolása után teljesíthető ígé-
ret. De — ígéret, s mint ilyen, kötelez, akkor is, ha 
ez nem mindig látványos. 

Ami viszont nagyon is látványos, az a közös 
politikai sors fölvállalásának ígérete — jellemzően 
valamilyen alkotmány keretében. Az ősminta az 
Amerikai Egyesült Államok, amelynek első alap-
szerződése az úgynevezett Konföderációs Cik-
kelyek elnevezést viselte, ezt váltotta föl az Unió, 
s a szövetségi alkotmány, amelynek lényege a tag-
államok azonos típusú és nagymértékű autonómiája, 
valamint a szövetségi állam markáns határokkal, de 
azokon belül nagyon erős jogosítványokkal. Európa 
államai azonban tarkabarka képet mutatnak, ha 
belső hierarchia, a föderális szerkezet felől néz-
zük: mi magyarok hajlamosak vagyunk elfelejt-
kezni erről. Éppen ebből a szempontból az úgy-
nevezett unitárius francia politikai rendszer és a 
magyar sokkal jobban hasonlít egymásra, mint rá-
juk az erős tartományi autonómiákkal operáló né-
met, vagy a teljesen vegyes spanyol állam. Már csak 
ezért is nehéz szabványosított közös alkotmányt 
létrehozni: ezek a kísérletek meg is buktak. Mi en-
nek az oka? 

Európa minden kicsisége ellenére, vagy azzal 
együtt, a világ egyik legsokszínűbb sarka, nagy-
ságát és erejét nem kis mértékben éppen ennek 
köszönheti: ennek egyik közismert politikai véd-
elve a szubszidiaritás. Maga a sokféleség azon-
ban nem politikai akaratból született, hanem az 

állam — egykor a Római Birodalom — gyenge-
ségéből, éppenséggel megszűnéséből, s a belőle 
fakadó túlélési kényszerből. Ez a kényszer, ter-
mészetesen ekkor már a közös kereszténység ke-
retében, millió apró megegyezés, érdekszövet ség, 
kölcsönös jog- és kötelezettségvállalás révén tár-
sadalmi és gazdasági modellé vált, a minden képpen 
szabadon vállalt ígéretek hálózatává, tulaj donkép-
pen Európa de facto — íratlan — alkotmányává. 
Ezeket olykor hajlamosak vagyunk „gazdasági ér-
dekké” minősítve lenézni, vagy úgy gondolni, 
hogy a politikát nem szabad(na) puszta érdeke-
gyeztetésként felfogni, mert az többről és na-
gyobb ról szól. Az „érdekegyeztetés” alighanem 
félrevezető megfogalmazás, mert eleve valamilyen 
földies, anyagias valóságot asszociálunk hozzá. Va-
lójában azonban szempontok, elvek, jogok, köte-
lességek, szokások és sok minden más összeil-
lesztésének bonyolult, olykor halk, olykor zajos 
folyamatáról van szó, amelyben a legkisebb fél ér-
dekeit is figyelembe veszik (ennek példája a ne-
vezetes vétójog). A szubszidiaritás absztrakt elvét 
ki kell tehát egészíteni a neki egyáltalán nem el-
lentmondó, az európai politikai hagyomány ve-
lejét adó egyeztetési-egyezkedési logikával. Az 
eredmény a már említett íratlan alkotmány, a köl-
csönösen (le)kötelező ígéretek, az „ígérés” hagyo -
mánya és gyakorlata. Ennek kimondottan nem 
tesz jót, ha nagyívű alkotmányokat akarunk fölé -
be emelni. Egyáltalán nem baj, hogy a magasztos 
francia–német kiengesztelődési folyamat, valamint 
a politikai realizmus elemi biztonság igényének pil-
lérei mellett az Unió gazdasági koo perációs pillé-
rét is ugyanilyen fontosnak tekintjük és tartjuk, 
kezdve a Montánunióval (Európai Szén- és Acél-
közösség), amely a pőre geopolitikai szemponto -
kon túllépve a kölcsönös előnyök valódi közös-
ségévé fejlődött, pontosab ban megerősítette az 
európai alkotmány ígéret- szövetét. 

Talán nem árt, ha megismétlem: az Unió nem 
utópia, s főleg nem földi éden. Nem is lenne sza-
bad azzá válnia, mert annak ára többnyire vala-
milyen ideológia abszolúttá válása. De politikai 
szűklátókörűség, sőt, rombolás, ha nem vesszük 
észre, hogy milyen szilárd hagyományokon áll: a 
múlttal való okos és merész szakítás, a kölcsönös 
biztonság nagy ígérete, valamint a kölcsönös ígé-
retek szövetének alkotmánya stabilabb, mint ami-
lyennek látszik, és dinamikusabb, mint amilyen-
nek gondoljuk. Minden elit-szkepszis, politikai és 
világnézeti csaták ellenére az európai népek ezt a 
lelkük mélyén érzik: az Unió a politikai otthon. 

BALÁZS ZOLTÁN
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