
Eggyé váló Európa? 
Az évfordulók felidézhetnek fájdalmas vagy örömteli emlékeket;
alkalmat adhatnak az ünneplésre, de a számvetésre, a tanulságok
leszűrésére is. 1985 óta május 9-e: „Európa-nap”, amely korunk két
fontos dátumát idézi. 1945-ben ekkor ért véget minden idők legvé-
resebb háborúja. 1950-ben pedig ezen a napon hozta nyilvánosságra
Robert Schuman azt a javaslatát, hogy vonják közös ellenőrzés alá
a csatlakozó országok szén- és acéltermelését, hogy így elejét vehes -
sék egy újabb lehetséges háborúnak, hiszen e két iparág nélkülöz-
hetetlen kelléke a hadiiparnak.

A mai Európa „alapító atyái” aligha láthatták be az azóta eltelt hat-
van esztendő történéseit, az akkori nyilatkozat nyomán megindult
gazdasági és politikai fejlődést, amely végül az Európai Unió létre-
jöttéhez, annak máig tartó bővüléséhez vezetett. Szembenéztek vi-
szont a véres múlttal: azokkal az évszázados ellentétekkel, amelyek
országokat és nemzeteket fordítottak szembe egymással, mert csak a
másik-mások leigázása árán tudták elképzelni saját boldogulásukat.
Számot vetettek jelenükkel és jövőjükkel: meglátták, hogy a túlélés-
nek egyetlen esélye van: ha a további versengés, gyűlölködés és bosz-
szú helyett a kiengesztelődés és az együttműködés útját keresik.

Schuman szentéletű ember volt — politikai tevékenységében
azonban a keresztény alapelveket a józan racionalitás és humaniz-
mus alapján váltotta valóra: olyan Európát álmodott, amelyben a
meg bocsátás, a megbékélés és a kölcsönös segítségnyújtás elvei po-
litikai és jogi megfogalmazást nyertek, megvetve egy új rend és
együttélés alapjait. A termelésben kialakuló szolidaritás akkor válik
teljessé, ha a gazdasági közösség az élet egészét átfogó közösséggé
mélyül, ha az egyéni és nemzeti érdekeket összhangba tudják hozni
a kontinens egészét átfogó közjóval, ha a gazdasági és politikai lo-
gikát kiegészíti a szeretet és az igazságosság logikája is.

Európát nem igazán földrajzi határai határozzák meg: elsősor-
ban kulturális egység, az egyes országok és nemzetek sokszínű
örökségével. Az „európai haza” akkor tud felvirágozni, ha megóvja
a valódi emberléthez nélkülözhetetlen értékeit: az emberi jogokba,
a szolidaritásba, a gazdasági növekedés gyümölcseinek egyenlő el-
osztásába vetett hitet, a védett környezethez való jogot, a kulturá-
lis, nyelvi és vallási sokszínűség tiszteletét, a hagyományok és a fej-
lődés harmonikus összekapcsolását.

Robert Schuman hatvan éve tette közzé nyilatkozatát. Az akkor
hat országból álló szövetség ma huszonöt ország uniójává alakult.
Válik-e valóban kultúrát és valódi értékeket hordozó közösséggé,
vagy pedig a kontinens csupán látszólag válik eggyé, hiszen foly-
tatódnak a kicsinyes helyi torzsalkodások, itt-ott fellángoló „törzsi
villongások”?
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