
aga az a problematika, hogy milyen
módon lehet egy nagyobb politikai
keretben kibékíteni egymással az eu-

rópai államokat, összeegyeztetni partikulariz-
must, az etnikai és a vallási sokszínûséget, ki-
küszöbölni a háborúkat és megteremteni a bé-
két, valamint az európai egységet – koronként
más-más történelmi összefüggésbe ágyazva
ugyan, de – régóta foglalkoztatta a filozófuso-
kat, az írókat és a jogtudósokat egyaránt. Gyak-
ran elõfordult, hogy e gondolkodókat megmo-
solyogták az emberek, szerzõiket naiv utópis-
táknak tartották, és elméletük saját korukban
csekély visszhangot váltott ki. Lamartine is-
mert mondása, miszerint „az utópiák gyakran
nem mások, mint korán született igazságok”,
szinte maradéktalanul igaz az európai egység-
gondolatokra. E szerzõk munkái fõként ko-
runkban, az európai építés elõrehaladtával, az
elõdök felkutatása során kezdték elnyerni iga-
zi helyüket az integráció történetében. Felfede-
zésük egyben számos meglepetéssel szolgált,
olyan európai elképzelések kerültek felszínre,
melyek részleteiben gyakran hasonlóságot mu-
tatnak a mai Európai Unió céljaival vagy intéz-
ményi felépítésével.

Tanulmányomat elsõsorban azok köré a tör-
ténelmi fordulópontok és a hozzájuk kapcsoló-
dódó egységelméletek és tervezetek köré cso-
portosítottam, melyek jelentõs szerepet ját-
szottak az Európa-gondolat tematikájának ala-
kulásában. 2020/8

Noha a 18–19. század-
ban kezdenek felbuk-
kanni egy maihoz 
hasonló európai egység
rendezõelvei és intézmé-
nyi keretei, mégis a 20.
század elsõ nagy világ-
égésének kell bekövet-
keznie ahhoz, hogy
megszülessen az elsõ
olyan európai egység-
terv, amely konkrétan
megjelenik a két világ-
háború közötti rendezési
tervek sorában.

SZÉNÁSI ÉVA

UTÓPIKUS ÁLMODOZÓK VAGY
BÖLCS JÖVÕBE LÁTÓK 
Az európai egységgondolat története
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Európa eredetmítosza és az európai civilizáció kezdetei

Hérodotosz, a Kr. e. 5. században élt görög történetíró, amikor a földrészekrõl
írt, a következõképpen fogalmazott Európáról: „nos tehát, hogy Európát tenger
veszi-e körül, azt ugyanúgy senki nem tudja, mint ahogy azt sem, hogy kirõl
kapta a nevét, vagy ki nevezte el, hacsak nem fogadjuk el ténynek, hogy a türoszi
Európéról; s korábban, akárcsak a két másik földrésznek, ennek sem volt neve.
Csakhogy tudjuk, hogy ez a nõ ázsiai eredetû volt, s még csak nem is lépett ar-
ra a földre, amelyet a hellének Európának neveznek, mert Phoinikiából [Fönícia
görög neve – Sz. É.] Krétára, majd Krétáról Lükiába vándorolt.”1 A legelterjed-
tebb vélekedés szerint Európa Europé fõniciai királylányról kapta a nevét.
Europé Agénór türoszi király lánya volt, akit a görög mitológia szerint az iránta
szerelemre lobbant Zeusz fondorlatos módon fehér bika képében elrabolt és Kré-
ta szigetére vitt. Az elrablás története kedvelt témája az európai képzõmûvészet-
nek, megtalálható az ókori görög és római falfestményeken és kerámiákon, de
olyan festõket is megihletett, mint Tiziano, Veronese, Rubens vagy Rembrandt,
hogy csak a legismertebbeket említsük. 

A szó eredetére vonatkozóan több magyarázat is létezik. Az egyik értelmezés
szerint az „Európa” szó sémi eredetû, az akkád eréb, a héber érebh (napnyugta,
est) szóból származik, vagyis azt a helyet jelöli, ahol a nap lenyugszik. Mások 
a görög eurus (tágas, messzi) és az ops (arc, szem, tekintet) szóösszetételbõl ve-
zetik le, amelynek jelentése „messzi látó”.2 Földrajzilag ez az Európa kezdetben
a Balkán-félsziget déli részét, az Égei-tenger szigetvilágát és Kis-Ázsia nyugati
vidékét foglalta magába. A Kr. e. 6. századtól fokozatosan terjesztette ki hatalmát
a Földközi-tenger medencéjére, majd a Kr. e. 3. századtól, a Római Birodalom
létrejöttével évszázadokon keresztül Mediterráneum lesz az európai történelem
elsõdleges színtere. 

Az európai civilizáció formálódása szempontjából alapvetõen három hatást
szoktak kiemelni: az ókori görög és a római kultúrkört, valamint a keresztény-
séget.3 A modern kori Európa politikai szókincsét a görög civilizációból, elsõsor-
ban az athéni városállami demokráciától eredeztetik, amely gyakran szerepelt
egy idealizált Európa prototípusaként. A római kultúrkörbõl származtatják az
európai jogrend alapjainak lerakását és a birodalmi gondolat születését, a ke-
reszténység pedig a középkorban az európai egység legfõbb konstitutív eleme-
ként funkcionált. Emellett ki kell emelnünk az európai kultúra nem európai
(egyiptomi és mezopotámiai) elemeit, valamint azt a fontos szerepet, amit az
arab közvetítés játszott az ókori görög kultúra értékeinek megõrzésében és továb-
bításában. 

A Respublica Christiana

A Nyugatrómai Birodalom bukását követõen Európát a Frank Birodalommal
azonosították, és a földrész történelmi értelemben vett atyjaként a frank uralko-
dót, Nagy Károlyt (742–814) tartja számon az egységes Európa-történet. A közép-
korban formálódó egységtervek hátterét a keresztes háborúk, a pápaság és a csá-
szárság harca, valamint a nemzeti monarchiák felemelkedése jelentette. Össze-
tartó erejét a Respublica Christiana gondolat alkotta, amely az azonos vallási
rendezõelvek mentén szervezõdõ keresztény államok összefogását célozta az
iszlám világgal szemben. 4
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Az európai egységgondolat elsõ megfogalmazójának Pierre Dubois-t (c.
1250–1320) tekinti a szakirodalom. A francia uralkodó, Szép Fülöp tanácsadó-
jaként dolgozó jogász 1306-ban A Szentföld visszafoglalásáról (De recuperatione
Terre Sancte) írt munkájában a keresztény uralkodók szövetségét sürgette, és a
sikeres keresztes háború feltételét az európai béke megteremtésében látta. Ennek
„biztosítása érdekében a pápának egybe kellene hívnia az összes király és feje-
delem zsinatát, amely kézben tartja az államügyek irányítását”4 – írta. Olyan eu-
rópai államszövetség tervét vázolta fel, amelynek élén egy uralkodókból és feje-
delmekbõl álló tanács állna. A vitás kérdésekrõl egyházi és világi tekintélyekbõl
álló európai bíróság döntene, de a végsõ felülvizsgálati jog a pápát illetné meg. 

Alig egy évtizeddel késõbb íródott Dante Alighierinek (1265–1321) Az egyed-
uralom (De Monarchia) c. mûve, amely végleges formáját valószínûleg 1317–
1318 táján nyerte el. Dante a Római Birodalom példáját alapul véve az egyházi
és a világi hatalom szétválasztására törekedett, és az egyetemes monarchia szük-
ségessége mellett érvelt, amelynek élén az államok felett álló világi császár áll-
na, akinek feladata az emberiség békéjének és jólétének megteremtése. Az egyes
uralkodók azonban mindemellett megtartanák önálló jogaikat, az államok felett
álló monarcha pedig elsõsorban döntõbírói és békefenntartó feladatokat látna el.
A két azonos korban született tervezet számos vitát és eltérõ interpretációt ered-
ményezett.5 Bár mindketten a pápa túlzott befolyásának ellensúlyozására töre-
kedtek, Dubois mûvében a nemzeti monarchiák és a testületi döntés mellett állt
ki, Dante viszont a keresztény világ egységének helyreállítását szorgalmazta egy
univerzális monarchia keretében.

Az újkor hajnalán az Oszmán Birodalom terjeszkedése –1456-ban, három év-
vel Konstantinápoly elfoglalása után már Nándorfehérvárt vette ostrom alá – ál-
landósuló veszélyt jelentett a kontinens számára, ami aggodalommal töltötte 
el a katolikus egyházfõt és az európai uralkodókat. E veszély motiválta a huszi-
tizmussal szimpatizáló cseh király, Podjebrád György (1420–1471) 1464-ben
véglegesült Tervezet a kereszténység leendõ békéjérõl (Tractatus pacis toti
Christianiti fiendae) c. munkáját. A Tractatus néven ismertté vált írás az elsõ kö-
zép-európai tervezet, amely a keresztény uralkodókat tömörítõ védelmi szövet-
ség elképzelését vázolta fel. Célja az oszmán hódítás megakadályozása, „a ke-
resztény vallás megoltalmazása” volt. Ugyanakkor túlmutatott a terjeszkedõ osz-
mán birodalom elleni hadjárat szervezésén: egy modern államszövetség mûkö-
dési elveit körvonalazta.

Podjebrád György politikai tanácsadójával, a francia Antoine Marinivel közö-
sen fogalmazott ambiciózus tervében az uralkodók összefogására szólított fel.
Tervezetében az uralkodók állandó küldöttekkel képviseltetik magukat a létrejövõ
szövetség gyûlésein, amelynek székhelye öt évig Bázel, majd rotációs alapon a
következõ öt évben Franciaország, azután pedig Olaszország volna. Mint a terv
kifejti, a gyûléseken minden ország egy-egy szavazattal rendelkezik: „kijelentjük,
hogy nekünk, Franciaország királyának Gallia összes királyával és fejedelmével
együtt a gyûlésben egy szavazatunk legyen, nekünk, Németország királyainak és
fejedelmeinek egy másik, végül pedig nekünk, Velence dogéjának Itália összes fe-
jedelmével és városállamával együtt egy harmadik”.6 Vagyis a pápának nem len-
ne kiemelt helye és szerepe, hanem az uralkodókhoz és a fejedelmekhez hason-
lóan egy szavazattal bírna. A szövetségesek közötti vitás kérdésekrõl nemzetkö-
zi bíróság döntene. A tervezet rendelkezett a mûködtetéshez szükséges anyagi
fedezetrõl, illetve a hadsereg fenntartásának költségeirõl, amit a beszedett adók-
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ból kívántak biztosítani. A hadügyi, pénzügyi és szervezési kérdések egy szövet-
ségi tanács hatáskörébe tartoznának.

Podjebrád György Marini közbenjárásával próbált megnyerni tervének több
európai uralkodót is, elsõsorban XI. Lajos francia királyt, akinek irányító szere-
pet szánt a kivitelezésben. Bár errõl a Tractatusban külön nem esik szó, de a
megvalósításában számított az oszmánellenes harcban közvetlenül érintett kö-
zép-európai országok uralkodóira, IV. Kázmér lengyel és a Mátyás magyar király
támogatására (aki egyébként Podjebrád Katalinnal kötött házassága révén a ve-
je volt). Ugyanakkor Mátyás többször hangot adott nemtetszésének amiatt,
hogy a cseh király az õ nevében, de felhatalmazása nélkül tárgyalt a francia
uralkodóval.7

A mindig is eretneknek tekintett cseh király mozgásterét azonban erõsen kor-
látozta, hogy tervezetéhez nem kapta meg az Európa vallási egységének megõr-
zésén és az egyházfõi tekintély helyreállításán fáradozó II. Pius pápa támogatá-
sát, aki 1463-tól maga is keresztes háborút hirdetett a pogányok ellen. Így egy-
házi nyomásra a részt vevõ államok (a francia uralkodó, Velence és az itáliai ál-
lamok) elpártoltak tõle. Podjebrád Katalin 1464-ben bekövetkezett halála után a
magyar segítség is kétségessé vált, és Mátyás szintén a pápai támogatással for-
málódó szövetséghez csatlakozott. Végül az egyházfõ halála miatt a keresztes
háború terve eredeti formájában nem valósult meg.8

Mint az elõbb elmondottak mutatják, a vizsgált évszázadok Európa-terveiben
stabilizálódni látszanak az egységeszme fõbb elemei és visszatérõ toposzai: a há-
ború elkerülése és a béke iránti vágy (amely Erasmus írásait is motiválta), ezzel
összefüggésben a vitás kérdések békés rendezésének igénye, a nemzetközi dön-
tõbíróság felállításának gondolata. Megfigyelhetõ továbbá, hogy e terveket szer-
zõik gyakran egy-egy európai uralkodónak ajánlják, akitõl annak megvalósítását
remélik. (Ebbõl a szempontból Podjebrád tervezete kivételnek számít, mert ma-
gától az uralkodótól származik.) A kontinens egységét és mûködtetését pedig az
európai államok felett álló személy vagy szupranacionális testület (tanács, gyû-
lés, késõbb parlament) irányítása alatt képzelik el.

Szövetségi tervek és erõegyensúly-elméletek

A francia vallásháborúkat (1562–1598) követõ harmincéves háború (1618–
1648) (amely egyszerre volt vallásháború és európai hegemóniáért folytatott
harc a Habsburg- és a Bourbon-ház között) idején íródott tervezetekben tovább-
ra is központi helyet foglalt el a háború és a béke kérdése, ám a vesztfáliai béke
nyomán születõ új európai rend és hatalmi egyensúly kialakulása új megközelí-
tésû tervek megjelenését eredményezte. 

Sokáig méltatlanul feledésbe merült a francia szerzetes, Emeric Crucé (1590?–
1648) Az új Kineasz (Le Nouveau Cynée)9 c., 1623-ban írt munkája. Crucé a bé-
ke megteremtése érdekében vallási toleranciát hirdetett, de nemcsak a keresz-
tény felekezetek, hanem a keresztény és a muzulmán világ kibékítésére is töre-
kedett. Olyan világszövetséget vizionált, amelybe Európán kívül a világ más or-
szágait is bevonta volna, többek között az Oszmán Birodalmat, Oroszországot,
Kínát, Indiát, Marokkót stb. Crucé a részt vevõ államokat tömörítõ szövetségi
gyûlésben a római pápa után a legtöbb szavazatot a legnagyobb birodalommal
rendelkezõ szultánnak biztosítaná, harmadik hatalomként pedig (Franciaország
és Spanyolország elõtt) a német-római császárnak. Crucé a vallási tolerancia6
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mellett a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok kiterjedésében és a szabad keres-
kedelemben látta a béke megõrzésének garanciáját. Munkájának újszerûsége,
hogy az õ mûvében jelenik meg elõször egy nemzetközi szintû egység létrehozá-
sára való törekvés: világszövetségében megszûnnének a vámok, egységes súly-
és mértékrendszer, valamint egységes pénz kerülne bevezetésre. 

Alig néhány évtizeddel késõbb született a hatalmi erõegyensúly elméletek
megalapozójának tekinthetõ Maximilien de Béthune, Sully hercegének terve.
Sully (1559–1641) IV. Henrik francia király bizalmasa és Pénzügyi Tanácsának
vezetõje volt, aki 1634-tõl kezdve adta ki emlékiratait Economies royales cím-
mel. Az 1662-ben megjelent harmadik rész tartalmazta a Nagy terv (Grand des-
sein) néven híressé vált politikai tervezetét az általa elképzelt új egyensúlyi
rendszerrõl. Sully IV. Henrik nevében írt munkája egy új európai hatalmi politi-
ka alapelveit fogalmazta meg, amely Franciaország és Anglia szövetségére ala-
pozva elsõsorban a Habsburg-ház európai hegemóniájának ellensúlyozását cé-
lozta. Sully a határok megváltozatásával (és a Habsburg Monarchia „átszabásá-
val”) kívánta újrarajzolni a keresztény Európa politikai térképét, amelyben az
európai egyensúly alapját 15 hasonló erõsségû erõközpont alkotná. Mindezt el-
méletileg békés úton vélte elérhetõnek. Európát hat örökletes monarchiára
(Franciaország, Spanyolország, Nagy-Britannia, Dánia, Svédország és Lombar-
dia), öt választott monarchiára (a Császárság, a Pápaság, Lengyelország, Magyar-
ország és Csehország), valamint négy szuverén köztársaságra (Velence, Itáliai
Köztársaság, Svájc és Belgium) osztaná. Mindezek élén az egyes országok kül-
dötteibõl álló európai tanács állna, „feladatuk pedig az lett volna, hogy a folyó
ügyekrõl tárgyaljanak, megpróbálván elsimítani az esetleges vitákat és megolda-
ni az érdekkülönbségekbõl adódó problémákat”.10

A tervezet érdekessége, hogy részletesebben is kitér Magyarország sorsára,
amelyet a kereszténység fontos védõbástyájának tekintett a „hitetlenek” elleni
harcban. Ennek érdekében jelentõsen megnövelte volna az ország területét és
védelmi erejét.11 „A magyarok pogányokkal szembeni ellenálló képességé”-nek
növelése érdekében hozzácsatolta volna „az osztrák fõhercegséget, Stájerorszá-
got, Karintiát és Krajnát; késõbb pedig megkaphatták volna a visszahódított 
erdélyi, boszniai, szlavón és horvát területeket is”.12 Sully tehát fontos szerepet
szánt Magyarországnak egyfelõl az Oszmán Birodalom elleni harcban, másfelõl
a Habsburg Birodalom gyengítésében. Ezért a választófejedelmeknek kötele-
zettséget kellett volna vállalniuk arra, hogy „harcra termett” uralkodót ültet-
nek Magyarország trónjára.

Sully tervezete hatást gyakorolt olyan késõbbi Európa-tervekre, mint William
Penn, Saint-Pierre abbé vagy Rousseau munkái. Az egyensúly és a demokratikus
elvek összeegyeztetésére törekedett Locke barátja, William Penn (1644–1718),
Pennsylvania alapítója és kormányzója is, aki 1692-ben publikálta az Esszé Eu-
rópa jelenlegi és jövendõ békéjérõl (An essay towards the present and future
peace of Europe) c. munkáját. Ebben az államok közötti kapcsolatok megváltoz-
tatását és a béke megteremtését egy európai gyûlés vagy parlament által irányí-
tott európai államszövetség létrejöttétõl remélte. A parlamenti képviselõk szá-
mát az országok demográfiai és gazdasági súlyától (tényleges éves bevételétõl)
tette függõvé. Eszerint a legtöbb képviselõt a Német-római Birodalom küldhetne
a parlamentbe, de nem zárkózott el az Oszmán Birodalom és Oroszország felvé-
telétõl sem. Így véleménye szerint megvalósulhatna az egyensúly az európai 
országok között. 
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A békeutópiák kora 

A felvilágosodás eszméivel szimpatizáló szellemi és arisztokrata elit nyitott
volt az európai egységgondolatok iránt, és a 18. században az Európa-tervek az
arisztokrata szalonok kedvelt vitatémái lettek. Ugyanakkor az is világossá vált,
hogy a vesztfáliai békétõl remélt tartós hatalmi egyensúly törékenynek bizo-
nyult, és nem küszöbölte ki az uralkodók közötti háborús konfliktusokat. Az ek-
kor született tervek a jog és a racionalizmus elvei alapján kísérelték meg meg-
szervezni Európa egységét. Olyan jogi garanciákat kerestek, amelyek végleg
megteremtik „a minden háború végét jelentõ örök békét”. 

Az örökbéke-tervezetek „atyjának” tekintett Charles-Irénée Castel de Saint-
Pierre (1658–1743) 1729-ben jelentette meg egy eredetileg csekély visszhangot
kiváltó kétkötetes munka rövidített változataként Az örökbéke-tervezet rövid fog-
lalata (Abrégé du projet de paix perpétuelle) c munkáját.13 A nemesi családból
származó Saint-Pierre abbé, az arisztokrata szalonok kedvelt vendége volt, aki
diplomáciai titkárként részt vett a spanyol örökösödési háborút lezáró utrechti
béketárgyalásokon, és az itt szerzett tapasztalatai alapján, valamint Erasmus,
Crucé és Grotius mûveinek ismeretében írta meg mûvét, melyet az évek során
többször is átdolgozott.

Saint-Pierre célja az volt, hogy „javaslatot tegyen az összes keresztény euró-
pai állam közötti örök béke megvalósítására”, mivel egyfelõl Európa folyamatos
háborús konfliktusoknak van kitéve, másfelõl a francia és az osztrák uralkodó-
ház közötti ideiglenes hatalmi egyensúly nem jelent elégséges garanciát a béke
fenntartására.14 Az államok közötti ellentétek megszûnését egy több cikkelybõl
álló általános szövetség elfogadtatásával vélte kivitelezhetõnek. Az általános
szerzõdés aláírásával olyan végleges szövetség jönne létre, amely garanciát je-
lentene a háborúk elkerülésére. Ennek értelmében az európai uralkodók mind-
örökre lemondanának a fegyverhasználatról, és a vitás kérdések rendezésében 
a békéltetés útját választanák. A szerzõdésszegõ hatalmakat a Szövetségi Tanács
szankcionálhatja, és fegyverrel is kényszerítheti a döntések végrehajtására. 
A döntéseket egyszerû többséggel, fontos döntések esetén kétharmados többség-
gel hoznák, az alapcikkelyeket pedig csak egyhangú szavazattal lehetne megvál-
toztatni. A szövetség kiadásaihoz a részt vevõ országok a nemzeti jövedelmük
arányában járulnának hozzá.

A tervezet érvénybe lépése az általános és örök szövetség öt alapcikkelyének
aláírásával venné kezdetét, amelyet minél több európai uralkodóval alá kívánt
íratni, garanciaként a békeszerzõdés betartására. Az intézményi elképzelések 
tekintetében Saint-Pierre abbé egy az európai uralkodók képviselõibõl álló Szö-
vetségi Tanácsot hozna létre, amelyben minden állam egy szavazattal rendelkez-
ne. A tanács székhelye Utrechtben lenne, mert a holland egyesült tartományok
mûködési elveit, Pennhez hasonlóan, õ is követendõ példának állítja az európai
államok elé.

Mûve békeutópiák egész sorát nyitotta meg, inspirálóan hatott többek között
Leibniz és Kant munkájára, de megemlékezett róla Saint-Simon is. Rousseau 
pedig nemcsak kivonatolta Saint-Pierre abbé tervezetét, hanem néhány oldalas
kritikai véleményt is megfogalmazott a mûvel kapcsolatban. A vélemény az örök
béke tervezetrõl (Jugement sur le projet de paix perpétuelle) c. írás valószínûleg
1756-ban keletkezett, hat évvel a Társadalmi szerzõdésrõl c. munkája elõtt. El-
lentétben bizonyos értelmezésekkel Rousseau összességében „megalapozott és8
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józan könyv”-nek nevezte az abbé munkáját, de rámutatott arra, „hogy „a terv
jóllehet nagyon bölcs volt, a végrehajtás módjában érzõdött a szerzõ naivitása.
Jóhiszemûen azt képzelte, hogy csak egy kongresszust kell összehívni, cikkelye-
ket javasolni, amit majd alá fognak írni, és minden megoldódik. Valljuk be, hogy
e becsületes ember összes tervében helyesen látta a megvalósításra kerülõ dol-
gok hatását, de gyermeki naivitással ítélte meg a megvalósítás eszközeit”.15 Rous-
seau bírálata egyfelõl utal a tervezet utópikus jellegére, másfelõl elfogadja Saint-
Pierre megoldási javaslatainak számos elemét. Elismeri a gazdaságra és a szabad
kereskedelemre vonatkozó elképzeléseinek elõnyeit, elfogadja egy európai szö-
vetség tervét, de megkérdõjelezi annak kivitelezhetõségét, elsõsorban a monar-
chiák hódító politikája miatt, amelyet Montesquieu-höz hasonlóan a monarchi-
kus kormányzati elv lételemeként határoz meg. Sully szövetségekre épülõ hatal-
mi egyensúly elméletét realisztikusabbnak ítélte meg, míg a saint-pierre-i elkép-
zelést csak nagyobb társadalmi megrázkódtatás eredményeként vélte megvaló-
síthatónak, melynek kimenetelét azonban kockázatosnak ítélte.16

A Sully- vagy Saint-Pierre abbé-dilemma, a hatalmak közötti szövetség és
egyensúly megteremtésének pragmatikus, reálpolitikusi megközelítése vagy a jö-
võbeni békerendszer jogi garanciáinak kidolgozása és annak végleges rögzítése
két eltérõ koncepciót képviselt az európai egységgondolat történetében, és a ké-
sõbbiekben is meghatározta az egységrõl való gondolkodást. Mindenesetre az
abbé béketervezetét ma már az európai egységgondolatról szóló munkák egyik
alapdokumentumának tekintik, miként a néhány évtizeddel késõbb, 1795-ben
született kanti mûvet, Az örök békérõl c. filozófiai tervezetet is. 

Immanuel Kant (1724–1804) számára az örök béke nem ideiglenes fegyver-
szünet csupán, hanem eszményi állapot. Kant is osztja a korábbi béketervezetek-
ben szereplõ javaslatokat a határok sérthetetlenségérõl, a területszerzõ politika
elutasításáról, a hadsereg csökkentésérõl, illetve megszüntetésérõl, elutasítja az
államok adásvételét és a belügyekbe való beavatkozást. Az örök béke megterem-
tésének biztosítékát az államoknak azonos (köztársasági) alkotmány alapján és a
hatalommegosztás elvein való mûködésében látja, melyet szembeállít a zsarnok-
ság elnyomó elveivel és hódító politikájával. A megoldás „a népek egymással kö-
tött szerzõdése”, amelyet sajátos „békeszövetségnek (foedus pacis)” nevez és „a
békeszerzõdéstõl (pactum pacis) abban különböznék, hogy míg ez csupán egy,
amaz minden háborúnak mindörökre véget kívánna szakítani”.17 A békeszövet-
ség pedig fokozatosan kiterjeszthetõ lenne, az államok közti kapcsolatokra is, és
elvezetne a szabad államok föderációjához.18

Bár már Crucé munkájában is szerepel a béke és a kereskedelmi érdekek
összekapcsolása, Jeremy Bentham (1748–1832) angol jogtudós-filozófus, az uti-
litarizmus megteremtõje lesz az, aki 1789-ben írt Bevezetés a jog és a törvényho-
zás elveibe (Introduction to the Principles of Law and Legislation) c. munkájában
érvként használja a kereskedelmi szempontokat az európai béke megteremtése
érdekében. Bentham a kapitalizálódó Anglia gazdasági törekvéseit önti formába
béketervezetében, melynek célja a gazdasági jólét és a népek boldogságának
megteremtése. A háborúkat nemzetközi jogi szabályozással kívánta megfékezni,
a tartós béke garanciáit pedig Sullyhez hasonlóan Anglia és Franciaország
együttmûködésében látta.

9
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Föderális vagy konföderális Európa

A napóleoni háborúkat lezáró bécsi kongresszus és a Szent Szövetség új 
európai egyensúlyi rendszer alapjait rakta le, és egy idõre békét teremtett Euró-
pában. A 19. század a kapitalizációs folyamatok és a képviseleti rendszerek ki-
épülése mellett az amerikai föderális gondolat európai terjedésének és a nemzet-
államok születésének évszázada is, amely újabb toposzokkal egészítette ki az
Európa-gondolatot.

A bécsi kongresszusnak ajánlotta Claude Henri de Rouvroy Saint-Simon
(1760–1825) tanítványával, Augustin Thierryvel közösen írt, Az európai társa-
dalom újjászervezésérõl (De la réorganisation de la société européenne) c. mun-
káját. Saint-Simon a korabeli hatalmi viszonyok elemzésébõl indult ki, és az eu-
rópai egyensúly biztosítékát Anglia és Franciaország szövetségében jelölte meg,
ugyanakkor felismerte Németország növekvõ szerepét az európai politikai szín-
téren. Célkitûzése, mint ahogy mûvének alcímében utal rá, az, hogy „Európa
népeit egyetlen olyan politikai szervbe tömörítsük, amelyben mindegyik meg-
õrizné nemzeti függetlenségét”. A kontinens átalakításában a régi struktúra le-
bontását és az ideális intézmények megtalálásának fontosságát hangsúlyozva
úgy vélte: „Európának az lenne a lehetõ legjobb szervezete, ha minden európai
nemzetet egy-egy olyan parlament kormányozna, amelyek elismerték annak az
egyetemes parlamentnek a felsõbbségét, amely az összes nemzeti parlamentek
fölött állna …”19

Saint-Simon példaképe a brit parlamentáris monarchia volt, és ennek mintá-
jára kívánta egész Európát átalakítani. A kontinens irányítását egy kétkamarás
parlamentre bízná, amelynek élén egy késõbb megválasztásra kerülõ uralkodó
állna. Az alsóházba európai látókörû tudósok, kereskedõk, iparosok és tisztvise-
lõk kerülnének, mégpedig oly módon, hogy minden egymillió írástudó polgár
választana 4-4 képviselõt tíz évre. (Az írástudók számát hatvanmillióra taksálta
Európában, így a képviselõtestület kétszáznegyven fõbõl állna.) Feladata ellátá-
sához minden képviselõnek 25 ezer frankos „birtoktulajdonnal” kell rendelkez-
nie, amit a megfelelõ vagyonnal nem rendelkezõ kiemelkedõ személyek eseté-
ben az uralkodóknak kell biztosítani. Az alsóház feladatkörébe az országok 
közötti vitás kérdések rendezésén túl európai vállalkozások indítása, csatorna-
építés és vasútfejlesztés, közoktatás megszervezése szerepelt, de tervébe olyan
aktuális téma is bekerült, mint az „európai patriotizmus” kialakítása. A felsõház
tagjainak kinevezését pedig az uralkodók hatáskörébe utalná. 

Míg elõdei inkább a béke megteremtésének jogi garanciáin gondolkodtak, ad-
dig Saint-Simon Európa egységének létrehozását fokozatosan, a gazdasági növe-
kedés függvényében képzelte el. Az európai társadalom átalakulását a nemzetek
közötti együttmûködés természetes folyamatának tartotta. Olyan európai konfö-
deráció tervét vázolta fel, amely a már említett angol–francia kezdeményezésbõl
indulna ki, és fokozatosan terjedne el Európa többi országában. Ehhez azonban
minden európai országban parlamentáris rendszernek kell mûködnie. 

Saint-Simon tervével egy idõben született Karl Friedrich Krause (1781–1832)
német filozófus kanti inspirációjú munkája, Az európai államszövetség terve
(Eintwurf eines europäischen Staatenbundes). Szerzõje, nem utolsósorban a
francia befolyás csökkentése érdekében, szintén az európai államok szövetségét
vázolta fel, amely „kezdetben Európa több, végül pedig valamennyi népét átfog-
ja”.20 Mert úgy vélte, „nem az örök békét kell önmagában célul kitûzni, hanem a10
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népek jogszerû állapotát és a szabad államszövetséget, amely voltaképpen lehe-
tõvé teszi ezt az állapotot, amelynek következtében a tartós béke magától
kialakul…”21 A német vezetésû államszövetséget egy föderális tanács irányítaná,
melynek központja Berlinben volna. Krause az államszövetséget más kontinens-
re is kiterjeszthetõnek tartotta, végsõ formáját pedig az egész világra kiterjedõ
„organikus föderatív állam”-ban nyerné el.

Általában a 19. századot, de fõként annak második felét az európai eszme 
elsõ virágkorának szokták nevezni. Az egységgondolatok túlléptek az arisztokra-
ta szalonok zárt körein, és szélesebb rétegeket vonzó témává váltak. Humanista-
européer légkör hatotta át a 19. század második felét, amelyet az az illúzió is táp-
lált, hogy a nemzetállamok kialakulása véget vethet a háborúk korának. Az euró-
pai nacionalisták legismertebb alakja, Guizeppe Mazzini (1805–1877) 1834-ben,
svájci számûzetése idején hívta életre a Fiatal Európa (Giovine Europa) mozgal-
mat, amelynek célja az európai nemzetek republikánus alapon történõ egyesíté-
se volt, amitõl az európai nemzetek testvéri együttélését remélte.

Ugyanebben az idõben terjedt el az Amerikai Egyesült Államok mintáján ala-
puló Európai Egyesült Államok gondolata is. Írók, költõk érveltek mellette újsá-
gok jelentek meg ezzel a névvel. Maga a gondolat a francia író és költõ Victor
Hugo (1802–1885) tevékenysége révén vált népszerûvé, õ 1849-ben Párizsban
tartott nemzetközi békekonferencián használta elõször ezt a kifejezést. A párizsi
konferenciát több is követte Frankfurtban, Genfben, Lausanne-ban, Luganóban.
Victor Hugo fõ törekvése az volt, hogy a béke révén létrehozza a népek testvéri-
ségét és egységét, amely egyben az európai haladás feltételét jelentette számára.
Szenvedélyes hangvételû beszédeiben a két kontinens gyümölcsözõ kapcsolata-
itól remélte az európai változásokat. Olyan demokratikus rendszerrõl álmodott,
amelyben az országok és Európa jövõjérõl a népek maguk döntenek. 

Ezzel csaknem egyidejûleg az Egyesült Államok mint új hatalmi tényezõ is
megjelent a nemzetközi politika porondján. A hosszabb ideig Amerikában élõ
német gondolkodó, Julius Fröbel (1805–1893) Amerika, Európa és a jelen politi-
kai nézõpontjai (Amerika, Europa Und Die Politischen Gesichtspunkte Der Ge-
genwart) c., 1859-ben íródott, geopolitikai elemzésnek is beillõ munkájában az
elsõk között fedezte fel az Egyesült Államok növekvõ szerepét a formálódó új
hatalmi egyensúlyban, és az európai államok szövetségét hirdette az Egyesült
Államok és Oroszország hatalmának ellensúlyozására. Európa azonban, vélemé-
nye szerint, akkor maradhat hatalmi tényezõ, ha országai képesek lesznek meg-
állapodni egymással, és létrehoznak egy Nyugat-Európa összes államát egyesítõ
szövetséget.

A páneurópai gondolat

Noha a 18–19. században kezdenek felbukkanni egy maihoz hasonló euró-
pai egység rendezõelvei és intézményi keretei, mégis a 20. század elsõ nagy 
világégésének kell bekövetkeznie ahhoz, hogy megszülessen az elsõ olyan eu-
rópai egységterv, amely konkrétan megjelenik a két világháború közötti rende-
zési tervek sorában. Ebben a folyamatban játszik kiemelkedõ szerepet a
japán–osztrák diplomata családból származó Richard Coudenhove-Kalergi
(1894–1972) 1923-ban publikált Páneurópa (Paneuropa) c. munkája.
Coudenhove-Kalergi könyve közvetlenül is hatott számos Európa-barát gon-
dolkodó és politikus (Claudel, Valéry, Rilke, Thomas Mann, Ferrero, Ortega y
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Gasset, illetve Beneš, majd késõbb Churchill) nézeteire, valamint az Aristide
Briand-féle európai rendezési kísérletekre.

A szerzõ döntõen az európai hegemónia meggyengülését eredményezõ I. vi-
lágháború utáni politikai helyzetbõl indult ki. Coudenhove-Kalergi az európai
hegemónia összeomlásának elsõdleges okát nem a kontinens gazdasági hanyat-
lásában, hanem politikai rendszerének válságában jelölte meg: „nem a népek
öregedtek el, hanem a politikai rendszerük. E rendszer radikális átalakításának
lehet és kell a kontinens gyógyulásához vezetnie”22 – írta könyvében.

Coudenhove-Kalergi földrajzi, a kulturális és a politikai dimenzióban vizsgál-
ja Európa fogalmát. Úgy véli, Európa földrajzi fogalma nem fedi sem Európa kul-
turális, sem politikai fogalmát. Az európai kultúrkör tágabb kategória, mint Eu-
rópa szorosan vett földrajzi fogalma. „Kulturális szempontból Ausztrália Európa
része, és földrajzilag Nagy-Britannia is, politikailag mégis kívül esnek Európán,
és egy interkontinentális birodalom, a Brit Birodalom részei.”23 Politikai szem-
pontból pedig a 19. század végéig Európa uralta a világot, és annak nagyhatal-
mai között hat európai állam szerepelt: Anglia, Oroszország, Németország,
Ausztria–Magyarország, Franciaország és Olaszország. Az öreg kontinens hege-
món helyzetében a 20. század elején következett be változás, amikor mélyreha-
tó átrendezõdési folyamat indult meg a nemzetközi erõviszonyok terén, amelyet
a Brit és az Orosz Birodalom kialakulása, Ázsia népeinek ébredése és az Egye-
sült Államok gazdasági és politikai megerõsödése fémjelzett. Coudenhove-
Kalergi legsebezhetõbbnek az elsõ világháború után kialakult helyzetben Európa
politikai fogalmát érezte, mert amíg az Európán kívüli világban erõs integrációs
törekvések voltak megfigyelhetõk (amelyeket „szintetikusnak” nevez, és itt elsõ-
sorban a Brit és az Orosz Birodalom kialakulására, valamint a pánamerikai 
törekvésekre utal), addig Európán belül döntõen a széthúzó „analitikus” tenden-
ciák érvényesültek, mert „a népek szabadságvágya erõsebb volt, mint az integ-
ráció iránti igényük”.24 Ha ez a folyamat nem áll meg, akkor, úgy vélte, Európa
mint politikai egység a széthullás felé haladhat, miként ez az Osztrák–Magyar
Monarchia esetében történt.

Az európai egység létrehozásának esélyeit elemezve „kis” vagy „nagy” Euró-
pa megvalósításán gondolkodott, vagyis az egységes Európa létrehozásán Angli-
ával, illetve Anglia nélkül. A nagy Európa koncepció problémája, hogy Nagy-
Britannia egy interkontinentális birodalom feje, melynek érdekei jórészt kívül
esnek Európán. Ezért inkább semlegességének megnyerését és vele való jószom-
szédi kapcsolatok kialakítását javasolta. A kis Európa földrajzilag összefüggõ,
közös kultúrával rendelkezõ, soknyelvû egység, melynek neuralgikus pontja a
francia–német viszony, illetve a kelet-közép-európai térség. Saint-Simonhoz 
hasonlóan azt vallotta, hogy az egységes európai kultúra elegendõ alapul szol-
gálhat egy európai nemzet létrejöttéhez. Miként Fröbel, Coudenhove-Kalergi is
Európára nézve a fõ veszélyt Oroszországban és az Egyesült Államokban látta:
az elsõ katonailag, a második gazdaságilag akar fölébe kerekedni. Európa számá-
ra létkérdésnek tekintette a szovjet fenyegetéssel szemben a kontinens biztonsá-
gának megõrzését és keleti határainak stabil államokkal való védelmét. 

A politikai válságból kinövõ új Európának a versailles-i békeszerzõdés alap-
ján kialakított politikai keretekbõl kell kiindulnia. Ehhez az Egyesült Államok
mintájára – amely államberendezkedés tekintetében is modellértékû számára –
Európának is meg kell fogalmaznia a saját Monroe-elvét, egy gazdasági, politikai
és szolidaritási doktrínát. Csak így jöhet létre egy új európai szintézis, amelynek12
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megvalósulási formáját Páneurópának nevezi, ami tulajdonképpen az Európai
Egyesült Államok gondolat szinonimája. „Egyedül Európa újjáalkotása, egy 
föderalista és demokratikus alapokon nyugvó nagyszabású vállalkozás orvosol-
hatja Ausztria–Magyarország feldarabolását és Németország megcsonkítását”25 –
véli. Európa tartósan csak akkor maradhat fenn, ha megfelelõ gazdasági koope-
ráció és hatalmi egyensúly alakul ki az egyes államok között. Ez pedig a konti-
nens összes, a nemzetek önrendelkezését elismerõ, demokratikus országát ma-
gában foglaló páneurópai föderáció formájában valósulhat meg. Az új föderáció
felett az ellenõrzõ szerepet a Népszövetség látná el.

Nagyszabású tervének, Páneurópának a megvalósítását az európai fiatalság-
tól, valamint egy demokratikus és pacifista mozgalom kibontakozásától remélte.
Magát a folyamatot négy lépcsõben képzelte el. Az elsõ feladatként egy páneu-
rópai konferencia összehívását jelölte meg. A második az államok között felme-
rülõ jogviták választott bíróság elõtt történõ rendezése és az államhatárok köte-
lezõ elismerése lenne. Bár Coudenhove-Kalergi Európa politikai reorganizáció-
ját tartotta elsõdleges céljának, nem kerülte el figyelmét a gazdasági integráció
fontossága sem. Így harmadik elemként az európai gazdasági egység érdekében
létrehozandó vámunió terve szerepelt, „mely egységes gazdasági teret hozna létre
Európából”. És végül „a páneurópai törekvések betetõzése az »Amerikai Egye-
sült Államok« mintájára létrejövõ »Európai Egyesült Államok« alkotmánya lesz.
Európa egységes entitásként jelenne meg más kontinensekkel és más világhatal-
makkal szemben, és a föderáción belül minden egyes állam maximális szabad-
sággal rendelkezne. Páneurópa két kamarából állna: a Népek kamarájából és az
Államok kamarájából; a Népek kamaráját 300 képviselõ alkotná, egy képviselõ
jutna egymillió lakosra, az Államok kamarája a huszonhat európai kormány 
huszonhat képviselõjébõl állna”.26

Páneurópa az elsõ olyan kezdeményezés volt, amely az európai megbékélés
és együttmûködés híveként ismert Nobel-békedíjjal kitüntetett francia külügy-
miniszter, Aristide Briand révén ténylegesen megjelent a két világháború közöt-
ti európai rendezési tervekben. 1930-ban elkészült a nevével fémjelzett memo-
randum, az európai egység létrehozásának terve, amelyet az integráció elsõ hi-
vatalos megfogalmazásának lehet tekinteni. A Briand-memorandumban szere-
pelt a Népszövetség országaira kiterjedõ európai föderáció gondolata, közös eu-
rópai intézmények létrehozása és a vámunió terve. Ausztria, Németország és
Olaszország elutasította a tervet, Nagy-Britannia pedig nem kívánt részt venni
benne. A békét pedig, ami az egységtörekvések leitmotívuma volt évszázadokon
keresztül, ismét nem sikerült megóvni.

A II. világháború utáni idõszak új fejezetet nyitott az európai integráció tör-
ténetében. Coudenhove-Kalergi részt vesz ugyan az újjáinduló egységmozgal-
makban, és nézetei jelentõs hatást gyakoroltak az új Európa-koncepcióra, de sze-
mély szerint már nem került be az új szereplõkkel szervezõdõ integrációs stra-
tégia fõ sodrába. Mégis, e gondolkodók elképzelései, Coudenhove-Kalergiéhez
hasonlóan, életre keltek és beépültek az 1945 utáni integráció gyakorlatába, és
több eredeti ötlet visszaköszön a nagy elõdök terveibõl. 
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