
Király Miklóssal
és Pulay Gyulával
Robert Schumanról
Mezei Károly (MK): A beszélgetésben Robert Schuman francia államfér-
finak, az európai integráció egyik kezdeményezőjének, ahogy mondani szok-
ták: „Európa atyjának” munkásságát és tanítását vizsgáljuk abból a
szempontból, hogy mit üzen az a mai keresztény vezetők, például hivatal-,
cég- vagy gyárigazgatók számára. Schuman is azon neves és hitvalló ve-
zetők sorába tartozik, akiknek munkásságáról műsorsorozatunkban meg-
emlékezünk, hiszen az Európai Unió „kitalálója” mélyen keresztényi el-
kötelezettségű volt, és tisztelői már az 1980-as évek végén kezdeményezték
boldoggá avatását is. Beszélgetőtársaim: dr. Király Miklós egyetemi tanár, az
ELTE Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, a Nemzetközi Magánjogi és
Európai Gazdasági Jogi Tanszékének vezetője, valamint dr. Pulay Gyula, a Károli
Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi docense. Mindkét szak-
értőnk részese volt a Magyarország EU-csatlakozását megelőző tárgyalások-
nak, mégpedig a személyek szabad mozgásával foglalkozó munkacsoportban.
Arra kérem Pulay Gyulát, hogy elöljáró szó gyanánt, néhány mondatban vá-
zolja föl számunkra Robert Schuman pályáját.

Pulay Gyula (PGy): Igazi „nemzetközi” személyiség, amit születési ada-
tai is alátámasztanak, hiszen a mai Luxemburg területén született, elzász-
lotaringiai származású. Egy ideig német állampolgár, majd amikor
Elzász-Lotaringia átkerült francia fennhatóság alá, francia állampol-
gár lett. Franciaországban először pénzügyminiszter, majd kétszer is
miniszterelnök volt. 1950-ben, külügyminiszterként, egy nyilatkozat
kiadásával elindította az azóta is tartó európai integrációs folyamatot,
létrehozva az Európai Szén- és Acélközösséget, ami a nemzetek közötti
kapcsolatok minőségi változását, mondhatni, egyfajta történelmi
megbékélést jelentett Németország és Franciaország között, majd ké-
sőbb a vonzáskörükbe kerülő európai országok között is.

MK: Dr. Király Miklós professzor úr az Európai Unió jogrendszerének ku-
tatója és oktatója. Ön szerint miért hökkent meg Európa, amikor Robert
Schuman kezdeményezte egy Európai Szén- és Acélközösség létrehozását?

Király Miklós (KM): 1950-ben még csak öt évvel vagyunk a II. világ-
háború után, amelyben Franciaország és Németország szemben állt

MEZEI KÁROLY

Az összeállítás a szer-
kesztett változata annak a
kétrészes beszélgetésnek,
amely a Magyar Katolikus
Rádió „Versenyképes-e a
Jó Pásztor? — Vezetői esz-
 ményképek a Bibliában és
napjainkban” című műsor-
sorozata keretében hang-
zott el.
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egymással. De az évszázados gyűlölködés a két nemzet között a II.
világháború után sem csillapult. Ehhez a beidegződéshez képest volt
meghökkentően új Robert Schuman kezdeményezése. Ő azt mondta:
másfajta békét kell teremteni, mint az első világháború után, és túl
kell lépni a II. világháborút lezárón is. Szerinte az 1919-es békemű
azért omlott össze, mert az a legyőzöttek alávetésére épült. Hogy a
győztesek ne kövessék el ugyanazt a hibát, Schuman egy teljesen új-
szerű megfontolást kezdett hirdetni. A „Jaj a legyőzötteknek!” ősi
elve helyett egyfajta keresztényi megközelítést szorgalmazott, ami
megbocsátást és együttműködést ígért Európa számára.

MK: Robert Schuman Európáért címmel maga állította össze beszédeinek
gyűjteményét. Idézeteink ebből a könyvből1 valók. Hallgassunk meg egy olyan
részletet, amelyben Schuman rávilágít az európai államok közötti együtt-
működés keresztény gyökereire.

„Itt állunk, szemközt a büszke tudomány szédületes fejlődése nyo-
mán az emberiséget nyomasztó szörnyű fenyegetésekkel. Itt állunk
hát, visszatalálva egy nemes szívű, de alázatos testvériség keresz-
tény törvényéhez. És egy szokatlan fordulattal, amely — ha nem vol-
nánk keresztények, talán öntudatlanul is meglepő lehetne —, kezet
nyújtunk tegnapi ellenségeinknek. Nem egyszerűen azért, hogy meg-
bocsássunk, hanem azért, hogy együtt építsük a holnap Európáját.
A megbékélt, egyesített és erős Európa gondolata váljék jelszavává
azoknak az ifjú nemzedékeknek, amelyek egy gyűlölettől és félelemtől
megszabadult emberiséget kívánnak szolgálni. Egy olyan emberi-
séget, amely a túlságosan hosszúra nyúlt viszálykodás után újra ta-
nulja a keresztény testvériséget.”2

Arra kérem szakértőinket, elevenítsük fel, melyek voltak azok — ahogy
Schuman írja — a „nyomasztó, szörnyű fenyegetések”, amelyekkel az
emberiségnek az ötvenes évek elején szembe kellett néznie.

KM: Először is még mindig fennállt a már említett, évszázados né -
met–francia vetélkedés. Emellett meg kellett erősíteni Nyugat-Eu ró -
pát gazdaságilag is, hiszen sok helyütt még mindig jegyrendszer volt,
az emberek egyszerűen éheztek. Harmadrészt a hidegháború azzal
fenyegetett, hogy Európa közepén egy újabb világháború tör ki, ez-
úttal a nyugati hatalmak és az Amerikai Egyesült Államok, illetve a
Szovjetunió között. E fenyegetésekre új keretben kellett választ adni,
és ez a keret lett az európai integráció.

MK: Annak idején „egy nemes szívű, de alázatos testvériség keresztény
törvényével” akarták ezt az újszerű összefogást megvalósítani. Voltak-e ez-
zel kapcsolatban olyasféle viták, mint amilyen nemrégiben, az Európai Unió
alaptörvényének elfogadásakor a keresztényi értékek kapcsán bontakozott ki?

PGy: Maguk az integrációs dokumentumok nyílt utalást akkor sem
tartalmaztak a keresztény értékekre vonatkozóan, azok inkább va-

1Robert Schuman:
Európáért.

(Ford. Tót Éva.) Pro
Pannónia Kiadói

Alapítvány, Pécs, 2004
(második, javított kiadás).

2I. m. 41–43.
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lahol a háttérben fejtették ki a hatásukat és hirdették a kibékülést,
a szembenállás helyett a testvériséget.

MK: Vajon az Európai Unió mai dokumentumaiban és működésében meg-
találjuk-e a keresztény értékek nyomait?

KM: A Lisszaboni Szerződés3 utal Európa vallásos gyökereire. Né-
zetem szerint ez kevés. Nemcsak azért, mert az alapító atyák: Robert
Schuman, Konrad Adenauer és Alcide De Gasperi mélyen vallásos,
keresztény emberek voltak és ennek szellemében munkálkodtak,
hanem azért is, mert a 8. században a keresztény Martell Károly ál-
lította meg a mórokat. Nem tudom, milyen lenne a mai Európa, ha
ezt nem tette volna meg… Európa születése, története, kultúrája el-
választhatatlan a kereszténységtől.

Európa tehát — ahogy említettem —, adós maradt ugyan egy
nyilvánvaló történelmi tény elismerésével, és Európa keresztény
gyökereinek deklarálásával, de az Európai Unióról szóló szerződés
és az Unió működéséről szóló szerződés azért mégis megjelenít bi-
zonyos közös értékeket: az emberi méltóságot, annak tiszteletét, az
emberi élet védelmét, az igazságosságot, a szolidaritást, az eleset-
tek védelmezését, az időseknek, a gyermekeknek, a családnak a vé-
delmét. Csupa olyan értéket, ami a katolikus egyház társadalmi ta-
nításából ismerős számunkra.

MK: Azt mondja Schuman: „a megbékélt, egyesített és erős Európa gon-
dolata váljék jelszavává az ifjú nemzedékeknek”. Egy mai magyar ve-
zető számára is azzá vált?

KM: Ne felejtsük el, hogy Magyarország, a szovjet blokk tagjaként,
évtizedeken át el volt zárva ettől az új gondolkodásmódtól. Nekünk
előbb meg kellett honosítanunk, magunkévá kellett tennünk eze-
ket az értékeket, hogy igazán átélhessük azokat. Természetesen már
a korai magyar rendszerváltoztató generációban, az 1990-es évek
elején is, számosan voltak, akik jól ismerték Robert Schuman mun-
kásságát. Első szabadon választott miniszterelnökünk, Antall Jó -
zsef sok beszédében utalt a keresztény Európa gondolatára és az
európai egység fontosságára. Gyakran idézte Schumannak azt a hí-
ressé vált mondását, miszerint „Európa vagy keresztény lesz, vagy
nem is lesz”, mert a keresztény hagyomány elvesztésével Európa az
arcát vesztheti el, a lényege szűnhet meg.

MK: A keresztény meggyőződését politikusként is következetesen képvise-
lő Robert Schuman mégis alapvető fontosságúnak tartotta az állam és az
egyház szétválasztását. Hallgassuk meg, mit ír erről említett könyvben.

„A teokrácia nem ismerte a politikai és a vallási hatalom szétvá-
lasztásának az elvét. A vallási eszmére hárított olyan teendőket is,
amelyek attól idegenek voltak. Egy ilyen rendszerben fennáll a ve-

3A Lisszaboni Szerződés,
azaz az európai

integrációt szabályozó
alapszerződés hatályos

változata két szerződést
foglal magában: az

Európai Unióról és az
Európai Unió

működéséről szóló
szerződéseket.

139

Eleje:Layout 1  2013.01.15.  13:46  Page 139



szélye annak, hogy a politikai jellegű nézetkülönbségek vallási fana-
tizmussá torzulnak. A szent háború a legszörnyűbb fajtája a vallási
érzelem kegyetlen kihasználásának. Krisztus kezdettől fogva szem-
ben állt a fanatizmussal, hiszen beletörődött, hogy annak áldozata
legyen. Királysága nem e világból való volt. Ez azt is jelenti, hogy a
keresztény civilizáció nem lehet közvetlen és erőszakos forradalom
eredménye, hanem csakis a fokozatos átalakulás, a türelmes nevelő-
munka, csak az új társadalom alapját képező elvek, a jótékonyság,
az áldozatvállalás és az alázat érvényesülése vezethet el hozzá.”4

Király Miklóstól kérdezem, mit jelent az állami és a vallási hatalom
szétválasztásának elve a mai európai jogrendszerben?

KM: Ha a tagállamok szintjén vizsgáljuk a kérdést, akkor háromféle
modell létezik. Az egyik modell az államegyházi megoldás, ide tar-
tozik az Egyesült Királyság, Görögország, Dánia, a legutóbbi idő-
kig Svédország, ahol — legalábbis a formális jogi szinten — még
nem történt meg az államnak és az egyháznak a szétválasztása. En -
nek ellenpontja a francia vagy a holland modell, amely a legszigo-
rúbban elkülöníti az államot az egyháztól. És végül létezik egy kö-
zépút, amelyik azt vallja, hogy az állam és az egyház a társadalmi
lét két különböző intézményrendszere, elválasztásuk tehát termé-
szetes. Ugyanakkor felismerte az állam és egyház közötti össze-
dolgozás, együttműködés szükségességét a társadalom gondjainak,
bajainak enyhítésében, például az oktatás, az egészségügy és a ka-
ritatív tevékenységek területén. Ezt gyakorolja ma Belgium, Spa -
nyolország, Olaszország, Ausztria, és remélem, hogy már Ma gyar -
ország is. Fontos hangsúlyoznom, hogy mindhárom modell belefér
az Európai Unió jelenlegi értékrendjébe.

MK: A mai keresztény vezetőknek a maguk területén vannak intézkedési
lehetőségeik, jogaik, ha tetszik hatalmuk. Mennyire lehetséges ezt a hatal-
mat — Schuman szavai szerint — „a keresztény civilizáció” széleskö-
rű terjesztésére fordítani? Mit enged meg a jog ezzel összefüggésben, és mit
enged meg, vagy inkább parancsol az emberek vallásos hite, lelkiismerete?

KM: Ez a kérdés műsorsorozatunk címére reagál: lehet-e versenyképes
a Jó Pásztor? Esetünkben a jó pásztor: az európai politikus. Lehet-e
versenyképes, sikeres a keresztény politikus a mai gazdasági és poli-
tikai körülmények között? Max Webertől tudjuk, hogy a politika az erő
eszköztárával dolgozik, ahogy mondta: „diabolikus hatalmakkal szö-
vetkezik”. A keresztény politikusoknak tehát ebben az erőtérben kell
helytállniuk, a szeretet és a szelíd erő útmutatását követve, állandóan
szem előtt tartva, hogy a törvénynek a közjóra, az igazságosságra kell
irányulnia. Úgy kell hatékonynak lenniük ebben a játszmában, amit
politikának hívunk, hogy a lelkiismeretük szavára is figyeljenek. Ép-
pen Schuman példája mutatja, hogy helyt lehet állni benne keresz-
tény politikusként is, mégpedig tartós eredményeket hozva.

4I. m. 56–57.
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MK: Robert Schuman eszményképe tehát egy olyan új európai társadalom,
amelyet a jótékonyság, az áldozatvállalás és az alázat érvényesülése jelle-
mez. De vajon mi módon valósulhat meg egy ilyen társadalom? Hallgas-
suk ismét az ő szavait:

„Nem lehet elégszer elismételni: Európa egysége nem kizárólag,
és nem is alapvetően az európai intézmények révén fog megvaló-
sulni. Ezek létrejötte majd csak követni fogja a szellemi területen
végbemenő előrehaladást. Innen fakad az európai országok között
az eszmék és emberek szabad áramlásának fontossága. Azok az or-
szágok, amelyek ezt az elvet nem ismerik el, önmagukat zárják ki
Európából. Ezen alapelv megfogalmazásakor semmiképpen sem
feledkezhetünk meg a biztonsággal kapcsolatban érzett jogos ag-
godalomról, a munkanélküliséggel szembeni átmeneti óvintézke-
dések meghozataláról, a szakmai titkok védelmének szükségessé-
géről, az irodalom és a művészetek terén érvényes szerzői jogokról.
Amit mi kárhoztatunk, az a protekcionizmus, amely folytonosan
akadályokat állít a versengés, az automatikus kiválasztódás és a
kölcsönös bizalmat jelentő szabad kereskedelem elé.”5

PGy: Különös, hogy az az ember, aki maga is aktív részese volt az eu-
rópai intézményrendszer kiépítésének, azt mondja, az intézmény-
rendszer önmagában nem képes az áhított európai egyesítést elérni.
Az csak akkor jön létre, ha maguk az emberek is akarják. Hogy ez be-
következzék, ahhoz Európa lakóinak meg kell ismerniük egymást
testközelből is. Ha magunk is megtapasztaljuk, hogy az Európa túlsó
felén élő embereknek egészen hasonlóak a vágyaik, elgondolásaik és
a problémáik, mint nekünk, ha magunk is megtapasztaljuk, hogy ké-
pesek vagyunk együttműködni velük, mondjuk a kutatás vagy az ok-
tatás területén, esetleg valamilyen termék piacra vitelében, akkor a
közös célok ismeretében, az első sikerek megtapasztalásakor a másik
ember ismeretlenségéből adódó ellenérzések, tartózkodások gyorsan
föloldódhatnak. Ezért kell az országhatároknak átjárhatóknak len-
niük, a gondolatoknak és az eszméknek pedig szabadon áramolniuk.

MK: Érdekes, hogy Schuman kárhoztatja a protekcionizmust és a szabad
gazdasági verseny mellett teszi le a voksát. Ezzel szemben ma Magyar orszá -
gon, főleg keresztény körökben a döntéshozók jobbára a protekcionizmus hí-
vei. Hogyan oldható fel ez az ellentmondás?

PGy: Európa versenyben áll az Amerikai Egyesült Államokkal, Ja-
pánnal és a távol-keleti kistigrisekkel, vagyis olyan gazdaságokkal,
amelyek nálunk sokkal gyorsabban fejlődnek. Ma már világosan
látszik, hogy mi európaiak, az egymástól elszigetelten működő
nemzetgazdaságok keretei között nem lehetünk versenyképesek
velük. Ez csak akkor sikerülhet, ha át tudjuk lépni a nemzeti gaz-
daságok határait, és tudunk európai együttműködésben és európai
felvevőpiacban gondolkodni. Persze ez bonyolult kérdés, hiszen bi-

5I. m. 45–46.
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zonyos esetekben a helyi piacainkat is meg kell védenünk, de fő
stratégiai célunk mégis az kell legyen, hogy intenzíven bekapcso-
lódjunk a közös Európa versenyképes gazdasággá formálásába.

MK: Mit tehet egy mai fiatal felsővezető a napi munkája során — egy gyár-
ban, hivatalban, vagy bárhol — azért, hogy európai szellemben dolgozzék,
a közös Európa megerősödését szolgálja?

KM: Az Európai Unió történelmi vállalkozás. Noha gyakran bosz-
szankodunk egy-egy, első pillanatban furcsa európai jogszabály fölött
— hogy miért ilyen vagy olyan, miért nem lehetne inkább egy jól be-
vált magyar, német vagy francia megoldást követni —, mindig látni
kell a fától az erdőt: soha nem szabad elfeledkezni az egész vállalko-
zás vitathatatlanul hasznos céljáról, az európai integrációról. Meggyő -
ződésem, hogy az Európai Unió — az együttműködést kísérő sok ne-
hézség, súrlódás, ellentét ellenére — sokat jelent, sőt nélkülözhetetlennek
látszik a földrész biztonsága és jövőbeni fejlődése szempontjából.

Ami Magyarországot illeti, hazánk nagy történelmi hagyomá-
nyokkal, kulturális kincsekkel rendelkező, ugyanakkor aprócska
ország, ami Európa közepén van, és afféle „népek országútja”. Mint
ilyent, történelme során vagy Kelet-Európa, vagy Nyugat-Európa
— eufemisztikusan szólva — „integrálta”, többnyire erőszakos esz-
közökkel. Ma, egyfajta békés integráció jegyében, a magunk ne-
hézségeivel, de egyben a magunk sajátosságaival, értékeivel önként
csatlakoztunk Nyugat-Európához, vagyis az európai fejlődés fő irá-
nyához. Ezért hiba volna az európai integrációt reflexszerűen a ko-
rábban ránk kényszerített birodalmi hatalommal azonosítani.

Ezt fölismerve, minden fiatal magyar döntéshozónak azt taná-
csolom, hogy saját helyén úgy működjék, hogy munkásságában,
napi tevékenységeiben ez a döntés jusson kifejezésre. Tehát a recept
a magunk számára: állhatatosan tárgyalni, tárgyalni és tárgyalni.
Józan érvekkel és tényekkel kell védenünk a magunk igazát, s ha
bebizonyosodik, hogy még sincs igazunk, vagy a mi igazságunk
kevésbé sú lyos, akkor fejet kell hajtanunk a közös európai érdekek
előtt. De szakításra, asztalborításra ez esetben sem gondolhatunk,
mert az rossz lenne az egész európai közösségnek, de legfőképpen
nekünk.

MK: A keresztény Robert Schuman európai integrációs terveinek jelentős
hányada megvalósult az elmúlt több mint hatvan évben. Mégis, sokszor ol-
vasni az európai sajtóban az EU temetéséről. Ennek ismeretében vajon to-
vább mehet-e Európa a schumani úton?

KM: Többféle forgatókönyv képzelhető el. Az első szerint: „Fluctuat
nec mergitur” (Hánykolódik, de nem süllyed el). A jelenlegi integ-
rációs keretek között, sok nehézséggel és vitával, esetleg új tagál-
lamokkal bővülve, tovább működik az EU. Másodjára említem azt,
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amiben én hiszek: az előremenekülés stratégiáját. Szerintem még
fokozottabb gazdasági, pénzügyi együttműködésre van szükség,
hogy ne maradjunk le, és még vonzóbbá váljon az EU a további be-
lépni szándékozók számára. Elképzelhető az Ön által említett har-
madik irány is, de ez az integráció folyamatának lelassulását, az EU
jogköreinek visszametszését, és a közösség lassú hanyatlását jelen-
tené. Szerintem ez volna a legrosszabb szcenárió.

Mindig eszembe jutnak Márai Sándornak, a világhírű magyar
írónak 1940-ben írott sorai az európai integráció szükségességéről.
Azt írta az éppen tomboló II. világháború idején, hogy nagy baj
volna, ha a háború után Európa „újra harmincegynehány féltékeny
és gyanakvó államra esne szét”. Azt hiszem, ezt a harmadik évez-
red elején sem szeretné senki.

MK: Folytassuk a beszélgetésünket egy újabb idézettel Robert Schuman köny-
véből, méghozzá ismét egy olyan kényes kérdésről, amely már az Európai
Unió szü letésekor is a viták középpontjában állott: a nemzeti határok prob-
lémájáról.

„A történelmi határok tiszteletet érdemlő történeti és etnikai fejlő-
dés, a nemzet egyesítésére irányuló hosszas erőfeszítések eredmé-
nyeképpen születtek meg. Eltörlésükre még gondolni sem lehet, ele-
gendő, ha megfosztjuk őket értéküktől. Egyre kevésbé kellene, hogy
határaink Európában akadályai legyenek a gondolatok, személyek
és javak cseréjének. A nemzetek közötti szolidaritás érzése erősebb
lesz a már idejétmúlt nacionalizmusoknál. E nacionalizmusok ér-
deme volt, hogy hagyománnyal és szilárd belső szerkezettel ruház-
ták fel az államokat. Erre a réges-régi alakzatra új emeletet kell fel-
húzni, a nemzetek felettiség nemzeti alapokon nyugszik majd. Nincs
tehát szó a dicső múlt semmiféle megtagadásáról, sokkal inkább a
nemzetek életerejének új kibontakozásáról, éppen annak révén, hogy
azt a nemzetek feletti közösség szolgálatába állítják.”6

KM: Örömmel jelenhetem, hogy Schumannak ez az elképzelése
megvalósult: ma már hétköznapi realitás a személyek, az áruk, a
szolgáltatások, a gazdasági társaságok szabad mozgása. Az úgy-
nevezett Erasmus-programban például, amelynek támogatásával a
diákok egy másik európai uniós tagállam egyetemén tanulhatnak
egy vagy két szemesztert, már 3 millió hallgató vett részt az elmúlt
évtizedek során, ami óriási eredmény, az európai tagállamok ko-
rábban elképzelhetetlen nyitása egymás felé. Képzeljük csak el, a 3
millió egykori diák közül ma már nem kevés azok száma, akik dön-
téshozók a saját hazájukban, egyben — diákkoruk élményeire em-
lékezve — az európai gondolat szószólói.

MK: A határok valóban légiesültek, de vajon beigazolódott-e Schumannak
az a víziója, miszerint „a nemzetek közötti szolidaritás érzése erősebb
lesz a ma már idejétmúlt nacionalizmusoknál”?

6I. m. 25.
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PGy: A jó értelemben vett nemzeti érdek képviselete, egyfajta nem-
zeti büszkeség az integrálódott Európában is megtalálja a helyét,
tehát ezt én nem nevezném idejétmúltnak. Ugyanakkor ez az új-
fajta patriotizmus ma már nem jár azzal, hogy a másikat ellensé-
gemnek tekintem. Sokkal inkább azzal, hogy nemzeti büszkeségem
tárgyát, értékeimet az imént említett csereprogramok, kiállítások,
konferenciák és más fórumok fölhasználásával igyekezzem az
egész közös Európa számára közkinccsé tenni.

MK: Robert Schuman azt mondja, nem kell megtagadni a nemzeti múltat,
hanem erre a talapzatra egy új emeletet kell felhúzni: a nemzetek felettiséget…

PGy: Ma már világos, hogy az Európai Unió csak úgy lehet verseny-
képes, ha az egyes tagállamai is versenyképesek. Hogy e pillanatban
Görögország, Portugália vagy Spanyolország a „rossz fiú” az Európai
Unióban, azzal függ össze, hogy a nemzeti versenyképességük nem
megfelelő. Ha egy ország versenyképes akar maradni, akkor nemzeti
szinten is fejlesztenie kell a kultúrát, az oktatást, a humánerőforrással
való emberibb és ésszerűbb gazdálkodást, egyszerűbbé tenni a sza-
bályozást. Ha ezt megteszi, akkor maga is hozzájárul az egész euró-
pai földrész versenyképességéhez. Ez egy oda-vissza játék: a nagy eu-
rópai belső piac, a megfelelő uniós szabályozás maga is javíthatja az
egyes nemzetek versenyképességét. Egymásra épülésről van tehát
szó, és nem arról, hogy egymás ellen kellene e szabályokat kijátszani.

MK: Ahogy hallottuk, a németek és a franciák között, az Európai Unió lét-
rejöttével valóban megszűnt az a kegyetlen szembenállás, ami a II. világháború
előtti évtizedeket, sőt évszázadokat jellemezte. De ha például Ma gyar ország
és Szlovákia, vagy Románia viszonyát vizsgáljuk, nem számolhatunk be ha-
sonlóan pozitív fejleményekről…

KM: Egyelőre még nem. De ne felejtsük el, Franciaország és Né met -
ország viszonylatában több mint hatvanéves integrációs múltról, ta-
pasztalatról van szó. Az említett szomszédjaink esetében ez az együtt-
működés még tíz évre sem tekint vissza. Van viszont olyas mi, amit
mi itt, Közép-Európában már most is komolyan és jólesően érzéke-
lünk, és ez az uniós országok közötti határok légiesítése. Számunkra
ez az első világháború utáni trianoni sebek — országunk területe nagy
részének elvesztését —, tehát több mint kilencvenéves fájdalmunk
részbeni orvoslását jelenti. Anélkül, hogy egy újabb háborúba bo-
nyolódnánk szomszédjainkkal, lehetőségünk van arra, hogy korláto-
zás nélkül az egykori magyar vidékekre, a Szlovákiához tartozó Fel-
vidékre, vagy a Románia részét képező Erdélybe utazzunk. Megértük,
hogy Erdélyben magyar egyetem létesüljön, hogy erdélyi hallgatók
nálunk tanuljanak, és hosszan lehetne még a példákat sorolni, olya-
nokat, amelyeket harminc éve még magunk sem tudtunk volna el-
képzelni. Magyarán, a nemzetek feletti Európa olyan sebeket, sérel-
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meket gyógyít, amelyeket a nemzeti érdek sokkal keményebb, hábo-
rúig menő hangsúlyozásával sem sikerült megoldani és meggyógyí-
tani. Ebben látom én az európai integráció nagy értékét.

MK: Robert Schuman nemcsak európai szolidaritást hirdetett, hanem az
egész világ szempontjából fontosnak tartotta ezt az értéket. Hallgassuk meg,
mit írt erről:

„Egyre világosabban felismerjük, hogy minden haza felett létezik
a köz java, amely felette áll a nemzeti érdeknek. A közjó, amelyben
gyökereznek és keverednek országaink elkülönült érdekei. A népek
szolidaritásának törvénye magától értetődően kínálkozik korunk
lelkiismerete számára. Szolidárisnak érezzük magunkat egymás
iránt a béke megőrzésében, az agresszióval szembeni védekezés-
ben, az éhség elleni harcban, a megállapodások tiszteletben tartá-
sában, a törvényesség és az emberi méltóság megőrzésében. A té-
nyek alapján arra a meggyőződésre jutottunk, hogy a nemzetek,
mivel távolról sem érhetik be önmagukkal, szolidárisak egymással,
hogy saját országunk szolgálatának a legjobb módja, ha biztosítjuk
számára mások támogatását az erőfeszítések kölcsönössége, az erő-
források egyesítése révén.”7

Érdekes felütéssel kezdődik az elhangzott idézet: „minden haza felett lé-
tezik a köz java, amely felette áll a nemzeti érdeknek”. Mi a „köz java”?

KM: Közjót meg lehet fogalmazni egy kisebb közösség szintjén,
meg lehet fogalmazni egy nemzet szintjén, de nagyobb, európai di-
menziókban is. Éppen ezt tette Schuman, amikor például a közjó
egyik pillérének tekintette a béke megőrzését, ami nem véletlenül
vált az Európai Unió egyik fundamentumává, alapvető céljává, cél-
kitűzésévé.

PGy: A Professzor úr említette a békét, mint a közjó egyik elemét.
De említhetnénk a tiszta levegőt, az ivóvizeket, és a megóvandó
bioszférát is. Ha ezeket az értékeket a közjó részének tekintjük,
akkor egy keresztény vezetőnek kötelessége hozzájárulni ezeknek
a védelméhez, gyarapításához. Ha én — mondjuk — vezetőként
arra adok utasítást, hogy a cégem tevékenységének egy részét tele-
pítsék ki egy távol-keleti országba, mert ott olcsó gyerekmunkát is
lehet végeztetni, akkor joggal háborodhat föl bennem a keresztény
lelkiismeretem. Ha a szennyvizemet beleengedem a szomszéd or-
szágot is érintő folyó vizébe, ugyancsak vétek a közjó ellen. Egy-
egy meggondolatlan cselekedetünk nemcsak a nemzeti közössé-
günk javait pusztítja, hanem a nemzetközi közösségét is…

MK: Az imént hallott idézet végén újabb érvet sorakoztat fel Schuman a
népek szolidaritása mellett. Ezt írja: „saját országunk szolgálatának a
legjobb módja, ha biztosítjuk számára mások támogatását az erőfe-
szítések kölcsönössége, az erőforrások egyesítése révén”.

7I. m. 25. és 40.
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KM: Hogy mit jelent a szolidaritás az Európai Unióban, modellezhetjük
egy végtelenül egyszerű helyzettel. Három szőlőbirtokos szomszéd él
egymás mellett. Ha azzal töltik az energiájukat, hogy kárörvendően
vigyorognak, ha a másiknak valamilyen baja van — mondjuk, lefagy
a szőlője, vagy kártevők pusztítják —, vagy éppen azon morfondíroznak,
hogyan verhetnék fejbe a szomszédot kapanyéllel, hogy a felvásárló
ne tőle vegye meg a bort, akkor valószínűleg sokkal kevesebbre men-
nek, mintha összefognának, megpróbálnák közös gépekkel, közösen
művelni, metszeni vagy permetezni a szőlőjüket. Már önmagában ez
a köznapi példa is szemléltetheti a többi tagország iránti megértés fi-
lozófiáját és az európai integráció fontossága iránti meggyőződést.

MK: Hogyan lehet ezeket a nemes gondolatokat torzulás nélkül valóra vál-
tani? Sokan félnek attól, hogy Brüsszel valamiféle diktatórikus adminisztratív
központtá, valamiféle második Moszkvává válhat. Hallgassuk meg, hogy
Robert Schuman milyen érvekkel utasította el ezeket a félelmeket:

„Az európai közösség nem fog hasonlítani sem egy birodalom-
hoz, sem a szent szövetséghez. A nemzetek közötti demokratikus
egyenjogúság lesz az alapja. A vétójog összeegyezhetetlen egy olyan
berendezkedéssel, amely a többségi döntéshozatal elvére épül, és
kizárja az erőfölény másokkal szembeni diktatórikus felhasználá-
sát. Ez a nemzetek felettiség értelme, amellyel kapcsolatban azon-
ban egyelőre csak feladott szabadságunkat vagyunk hajlandók látni,
és nem vesszük észre az általa elnyerhető tekintélyt és biztosítéko-
kat. A nemzetek felettiség egyébként nem alkalmazható a minden
egyedi sajátosságot tiszteletben tartó kultúra területén.”8

KM: Az Európai Unió tisztségviselőinek is törekedniük kellene arra,
hogy valós ismereteket szerezzenek a közép-európai régió viszonyairól.
Hogy megértsék azoknak a nagyon erős érdek-kifejezési törekvéseknek
a motivációit, amiket a közép-európai régió országai képviselnek, amik
azok történelméből következnek. Tudniillik ezek az országok nem olyan
régen szabadultak ki egy kényszer által összekovácsolt birodalomból.

MK: A vétójogban az egyesülés felé törekvő Európában sokan a nemzeti szu-
verenitás legutolsó bástyáját látják. Meghökkentő, hogy Schuman meg ép-
pen azt hangsúlyozza, az európai országok közösségében nem lesz ilyen jog.
Vajon miért helyezkedhetett erre az álláspontra?

PGy: Kezdem egy példával. Ha mondjuk egy fejletlen, szegény or-
szág miatt egy környezetvédelmi intézkedést csak a legalacsonyabb
követelmények szerint lehetne meghozni, hiszen a szigorúbbat a
szegény ország — amely nincs erre felkészülve, és másra szánná
azt a kevés pénzét, amije van — megvétózná. Ez azt jelenti, hogy az
egész Európai Unió csak alacsony szinten akadályozhatná meg a
vizek, a levegő és a környezet szennyezését. A vétójog megvonása
ugyanakkor az elmaradók és a szegényebbek védelmét is szolgálja,

8I. m. 44–45.
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nemcsak azért, mert az EU pénzzel segíti őket a környezetvédelmi
beruházások területén, hanem azért is, mert ennek következtében,
e területen előbb felzárkózhatnak a fejlett világhoz. Ezért olyan fon-
tos, hogy ne legyen állandóan minden közérdekű európai döntés
megvétózva, hogy előre mehessen a szekér, és ne lehessen folyton
— ahogy a magyar mondja — rudat dugni a küllői közé.

MK: Az imént hallott idézet következő mondata szintén időszerű. Így hang-
zik: „A nemzetek felettiséggel kapcsolatban egyelőre csak feladott sza-
badságunkat vagyunk hajlandók látni, és nem vesszük észre az álta-
la elnyerhető tekintélyt és biztosítékokat.” Önök szerint miféle tekintélyt
és biztosítékokat nyerhetnénk mi a feladott szabadságunkért cserébe?

KM: Először is az Európai Unió döntéshozatali rendszere a kis or-
szágok javára torzít. Példával illusztrálva, az Európai Parlament-
ben Németországnak csak ötször annyi képviselője van, mint Ma -
gyar országnak, pedig a népessége alapján legalább kilencszer
annyinak kéne lenni. Arányos tehát a rendszer, de a kis országok ja-
vára arányos. Az alapvető kérdés azonban nem is az, hogy Magyar -
or szágnak milyen a pozíciója Németországgal szemben egy Euró-
pai Uniót érintő változtatás keresztülvitelében, hanem az, hogy
milyen lenne Magyarország pozíciója, ha nem létezne az Európai
Unió. Erre szintén van példa. Olvasmányainkból ismerhetjük a két
világháború közötti Bethlen-kormány erőfeszítéseit, hogy kitörjön
a külpolitikai elszigeteltségből. Ott nem az volt a kérdés, hogy Ma -
gyar országnak mekkora szavazati súlya van valamilyen fontos eu-
rópai ügy eldöntésében, hanem az, hogy egyáltalán meghívnak-e
ben nünket erre vagy arra a konferenciára, hogy egyáltalán elmond -
hatjuk-e a véleményünket. Ez a minőségi különbség az Euró pai Unió
döntéshozatali mechanizmusa és az abban való részvételünk, va-
la mint aközött, amit a hagyományos nemzetközi jog kínált, vagy
kínálna Magyarország számára.

Visszatekintve Robert Schuman munkásságának értékelésére, mű-
vének eredményességét és tartósságát illetően ne felejtsük el, hogy
nem tudunk Nyugat-Európa ezeréves történetéből olyan hatvan évet
kiragadni, amelyikben ne lett volna valamiféle háború. A spanyolok,
az angolok, a franciák, a németek, az osztrákok — s velük együtt, az
Osztrák-Magyar Monarchia tagjaként mi, magyarok is —, ne harcol-
tunk volna egymással szemben vagy mellett. Úgy tűnik tehát, hogy
ez a szeretetre és megértésre épülő „békemű”, aminek az alapjait
Robert Schuman rakta le, működik és eredményes, hiszen Európá -
ban a II. világháború óta, több mint hatvan éve nem volt komolyabb
háború. Csak támogatni lehet és kell tehát ezt az eredményes schu -
mani módszert, és csak az ő stílusával, szelíden, fokozatosan, meg-
értéssel, a szerves fejlődést támogatva lehet tartós eredményeket el-
érni a teljes integráció felé igyekvő Európai Unióban, aminek sikerére
őszintén vágyunk.
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