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„Múlt nélkül nincs jövő, s a jövőbe tekintés közben a gyökereinkben kell 
megkapaszkodnunk” – hangsúlyozta Antall József 1993. augusztus 20-án, 
Szent István szobránál elmondott ünnepi beszédében. A rendszerváltozta-
tás miniszterelnöke meggyőződéssel vallotta, hogy a történelmi múlt isme-
rete hozzátartozik az egészséges azonosságtudathoz, hogy a történelmi 
gyökerek tudatosítása képessé teszi a nemzeteket a nehézségek átvészelésé-
re, hogy a múltba visszatekintő emlékezés erőt kölcsönöz a jövő építéséhez 
az által, hogy felmutatja: „Vannak alapértékek, vannak alapeszmék, ame-
lyek érdekében együtt kell küzdenünk.” 

Az idézett gondolatok jegyében jelent meg 2009-ben a Keresztényde-
mokrata Képviselőcsoportnak sok éven át főtitkáraként működő Pascal 
Fontaine-nek Út Európa szívébe 1953–2009. A Kereszténydemokrata 
Képviselőcsoport és az Európai Néppárt története az Európai Parlament-
ben című könyve a Barankovics István Alapítvány gondozásában. A jeles 
munka az európai kereszténydemokrácia történetének kiemelkedő fejeze-
tét, az Európai Unió létrehozásában és működtetésében betöltött történel-
mi szerepét mutatja be és értékeli rendkívüli alapossággal és hozzáértéssel. 

Ismeretes, hogy a két világháború közötti totalitárius rendszerek és a 
második világháború szörnyűségei következtében kialakult morális vá-
kuumból az a kereszténydemokrata értékrend kínált kiutat, amely a dikta-
túra, az erőszak és a szélsőségesség minden formáját elutasította, a szabad-
ságot a felelősséggel párosította, a társadalom fundamentumát a családban 
jelölte meg, az individualizmussal szemben a szolidaritást preferálta, s a 
nemzetállami eszmét meghaladva az európai integrációban határozta meg 
a kibontakozás esélyét. Az alapító atyák, Robert Schuman, Alcide de Gas-
peri és Konrad Adenauer által megtervezett úton haladva a keresztényde-
mokrácia a történelmi megbékélést szolgáló integráció folyamatának meg-
határozó tényezőjeként működött. Célja olyan Európai Unió megalkotása 
volt, amely a hosszú éveken át az Európai Néppárt és az Európai Demokra-
ták Képviselőcsoportja, majd az Európai Parlament elnökeként szolgáló 
Hans-Gert Pöttering megfogalmazása szerint „elkötelezetten hisz a közös-
ségi elvben,” olyan Európát tervezett, amely „erős intézményei útján közö-
sen cselekszik”. Jean Monnet szellemiségét követve meggyőződéssel hitték, 
hogy „semmi sem lehetséges emberek nélkül, és semmi sem maradandó 
intézmények nélkül”. 

A Jean Monnet által megálmodott erős intézményként jött létre és 
működik az elmúlt több mint 60 évben komoly erkölcsi tekintélyre és befo-
lyásra szert tett, 27 állam 500 millió lakosát képviselő Európai Parlament, 
amelynek csaknem 60 évnyi történetét mutatja be a 838 oldal terjedelmű 
kötet. Joseph Daul, az Európai Néppárt egykori – egyszerre elzászi, francia 
és európai – elnöke a kötet célját mindenekelőtt a fiatalabb generációk 
kíváncsisága kielégítésében határozza meg, annak megértetésében, hogy 
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mi is motiválta az európai ügy mellett magát elkötelező idősebb generációt. 
S mivel a képviselőcsoport története a második világháború vége óta össze-
fonódik a kontinens történetével, a monográfia a címben ígértnél lényege-
sen többre vállalkozik, amikor részletesen tárgyalja az európai integráció 
folyamatának legfontosabb kérdéseit. 

A kötet az Európai Parlament képviselőinek három generációját mu-
tatja be. Az 1952 és 1979 közötti történéseket áttekintő első részben azokat 
az ún. „úttörőket”, akik az első világháború kitörése előtt születtek és sze-
mélyes élményük volt a második világháborúhoz vezető út. Az 1979 és 1994 
közötti korszakot tárgyaló második részben azokat a második világháború 
előtt született ún. „építőket”, akik az európai integráció előmozdításával 
lehetővé tették az európai gazdaság közös piaccá szerveződését és erősítet-
ték a társadalmi szolidaritás, valamint a területi összetartozás gondolatát. 
Az 1994 és 2009 közötti időszakot tárgyaló harmadik részben pedig azokat 
a második világháború után született ún. „reformereket”, akik alkalmassá 
tették az uniót a kontinens újraegyesítésére. 

Az első részben a szerző az Egyesült Európa kiépítése kezdetétől: a 
Schuman-terv 1950. május 9-i meghirdetésén, a Kereszténydemokrata 
Képviselőcsoport 1953. június 16-i megalakulásán, az egységes Parlamenti 
Közgyűlés 1958-ben bekövetkezett megteremtésén, az Európai Monetáris 
Rendszer 1978-ban történt megszületésén, az Európai Néppárt 1978. már-
cius 14-i létrejöttén át az 1979. június 7-én és 10-én lebonyolított első köz-
vetlen európai választásokig eljutva, lépésről lépésre haladva rekonstruálja 
az integráció alapjait megteremtő folyamatot. Részletesen foglalkozik a 
Közösség 1972-ben lejátszódó első bővítésével, a Dél-Európa államaiban 
1974-75-ben lezajlott demokratikus változásokkal és azok következményei-
vel, a Szovjetunió által elnyomott nemzetekkel vállalt kereszténydemokrata 
szolidaritás példáival, Afrika – általuk történelmi s erkölcsi örökségként 
megélt – megsegítése, a kereszténydemokraták szívügyének nevezett közös 
agrárpolitika kérdéseivel. 

Fontaine érdeme, hogy szövege a rendkívül precíz és aprólékos politi-
ka- és intézménytörténeti leírások közepette sem válik száraz olvasmány-
nyá, az eseményeket mozgató politikusok élő személyiségekként jelennek 
meg leírásaiban. Így ismerkedhetünk meg többek között Jean Monnet, 
Walter Hallstein, René Charpentier, Egon Klepsch, Emilio Colombo, Leo 
Tindemans kiemelkedő teljesítményével, s mindenekelőtt az európai ügy 
mellett magukat fanatikusan elkötelező alapító atyák történelemformáló 
szerepével. Utóbbiak érdemét Fontaine abban jelöli meg, hogy felismerték, 
milyen jövő vár Európára a radikálisan megváltozott világban és kellő bá-
torsággal rendelkezve olyan energiákat tudtak mozgósítani, amelyek „ké-
pesek voltak felépíteni a béke, a közös érdek és a szociális igazságosság új 
Európáját”. 

Az 1979 és 1994 közötti időszak történetét bemutató második részben 
Fontaine a parlamenti ciklusok által megformált keretek között mozogva 
jelöli ki a korszak fejlődését meghatározó súlypontokat és témaköröket, s a 
Képviselőcsoport politikáját ismertetve értelmezi a nemzeti delegációk 
működését. Részletesen taglalja a van Aarsen, Klepsch, Colombo és Tinde-
mans által a Parlamentnek 1979. szeptember 27-én benyújtott, az intézmé-
nyi ügyeket középpontba állító, az Unió alakulásának újabb lendületet adó 
kezdeményezést, valamint a Parlamentnek a költségvetési eljárásban betöl-
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tött szerepéről 1979 és 1984 között kibontakozó vitát. Kiemelten foglalko-
zik az Európai Bizottság 1985. június 14-én kiadott, az egységes közös piac 
létrehozásának programját rögzítő Fehér Könyvvel, az Európai Közösség 
jogkörének megreformálására irányuló törekvésekkel, a Parlament tör-
vényhozói jogkörét erősítő Egységes Okmány tartalmával és megszületésé-
vel. Ismerteti a kereszténydemokratáknak a szegénység elleni harcban, az 
emberi jogok védelmében a totalitárius rendszerekkel szemben kifejtett 
erőfeszítéseit, a berlini fal lebontásában, Németország és Európa újraegye-
sítésében, illetve a Szovjetunió felbomlásában s a jugoszláv válság megol-
dásában játszott szerepét, és méltatja érdemeiket a föderatív Európa létre-
hozását célul kitűző, 1990. november végi római tanácskozás sikerében. 

Részletesen tárgyalja az 1992. február 7-én aláírt maastrtichti szerző-
dés megszületéséhez vezető utat. Aláhúzza, hogy a Helmuth Kohl kancellár 
történelemformáló szerepe mellett elfogadott dokumentum a Közösségre 
ruházott új hatáskörökkel, az intézmények továbbfejlesztésével szorosabbá 
tette a politikai uniót és létrehozta a Gazdasági és Monetáris Uniót, ami 
komoly előrelépést jelentett az európai integráció folyamatában. 

A reformerek szerepét vizsgáló harmadik rész bevezetőjében Fontaine 
az 1994 és 2009 közötti éveket a kontinens újraegyesítésének munkájában 
élenjáró Néppárti Képviselőcsoport igazi sikertörténetének nevezi, s az 
eredményes munkálkodás kulcsfiguráiként Helmuth Kohlt, Wilfried Mar-
tenst, valamint Hans-Gert Pötteringet nevezi meg. Az 1994 és 1999 között a 
frakcióelnökség tisztét betöltő Martens érdemeként tudja be, hogy sikerrel 
vette fel a harcot a jobboldalról érkező, s szerinte az újonnan csatlakozó 
közép- és kelet-európai pártok számára is könnyen vonzerőt jelentő riváli-
sokkal. 

Külön fejezetekben tárgyalja a kontinens újraegyesítése jegyében lezaj-
ló, s az Uniót 27 tagúvá alakító bővítési folyamatot, az intézményi kérdés 
alakulásában kétséges eredményeket hozó amszterdami szerződést (1997), 
s a nemzetállami érdekek felülkerekedése következtében kudarcként érté-
kelt nizzai találkozót, majd az Európa jövőjének megalapozásával kecsegte-
tő, az Európai Alkotmánytól (2004. október) a lisszaboni szerződésig 
(2007. október) ívelő folyamatot. Nagy sikernek minősíti, hogy a lisszaboni 
szerződés alapján megszületett a „növekedés és foglalkoztatás Európája”, 
valamint az euró bevezetését és a schengeni övezet megteremtését. 

Amint az ismeretes, a Kereszténydemokrata Néppárt pártalapítványa a 
kereszténydemokrata eszmekör megismertetését tekinti működése priori-
tásának, s e törekvés megvalósításában különösen kiemelkedő szerepet kap 
a 2012-ben útjára indított Kereszténydemokrata Tudásbázis projekt. A 
tudományos műhely érdeme, hogy Pascal Fontaine művének magyar ki-
adása Kiss Mária Rita szerkesztésében A magyar kereszténydemokrácia 
útja Európa szívébe című kiegészítéssel jelent meg, amelyben Kiss Mária 
Rita, Petrás Éva, Szabó Róbert levéltári alapkutatásokra támaszkodó, his-
toriográfiai értékekkel bíró fejezetei követik nyomon a magyar keresztény-
demokrácia sajátos útját a kezdetektől az ezredfordulóig. Amint azt elősza-
vában Kiss Mária Rita aláhúzta, miközben a nyugat-európai keresztényde-
mokraták úttörőszerepet játszottak a második világháború utáni Európa 
jövőjének megalapozásában, közép-kelet-európai társaik útját a régió tör-
ténete alapvetően más irányba terelte. 
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A kereszténydemokrácia eszmetörténete Magyarországon a kezde-
tektől 1949-ig című tanulmányában Petrás Éva a 19. századi előfutárokig 
visszanyúlva, mindenekelőtt Gießwein Sándor, majd Prohászka Ottokár 
történelmi szerepét kiemelve rekonstruálja azokat az előzményeket, ame-
lyek előtörténetét képezték a 30-as években kibontakozó, a korszerű kato-
likus alternatíva, a nyugat-európai kereszténydemokrata gondolkodás ma-
gyar megfelelőjének kidolgozására irányuló törekvésnek. A szerző a 
megújuló pápai társadalomtanítás kontextusába elhelyezve értelmezi a 
hatalomgyakorlás totális kiterjesztését elutasító felfogás részleteit, ma-
gyarországi adaptációjának sajátosságait. Megkülönböztetett hangsúllyal 
rajzolja meg a két világháború közötti magatartásukkal hitelüket veszítő 
keresztény pártok örökségétől elhatárolódó, politikaelméleti szinten is 
maradandót alkotó, a modern magyar kereszténydemokrácia megteremté-
sében kulcsszerepet vállaló Barankovics István szerepét. 

Egy kereszténydemokrata kísérlet Kelet-Közép-Európában, a De-
mokrata Néppárt (1944–49) című tanulmányában Szabó Róbert a IX. Pi-
usz 1931-ben kiadott Quadragesimo anno enciklikája nyomán kibontakozó 
magyar katolikus reformmozgalomban a KALOT szerepét állítja közép-
pontba. A modern magyar kereszténydemokrácia első csíráit a világháború 
alatt aktivizálódó progresszív katolikusok tevékenységében ragadja meg, 
kiemelve Kerkai Jenő, Kovrig Béla, s mindenekelőtt Barankovics István 
szerepét. Aláhúzza, miszerint utóbbi meghatározó mértékben járult hozzá 
ahhoz, hogy az 1944 októberében megalakult Kereszténydemokrata Nép-
párt olyan, keresztény alapon és a polgári demokrácia jegyében működő, 
ökumenikus jellegét hangsúlyozó erőként jött létre, amely képes volt a 
Horthy-korszakban hitelüket veszítő keresztény pártokkal való kontinui-
tást hirdetők befolyását semlegesíteni. 

Kiss Mária Rita A pártidentitás stratégiái a KDNP politikájában 
(1989–1998) című, új összefüggésekre rámutató és újszerű következtetése-
ket megfogalmazó tanulmánya a kereszténydemokraták változatos politikai 
útját követi nyomon az Antall-kormányban vállalt koalíciós szereptől a 
parlamentből történt kiszorulásig, a politikai identitáspolitika alakulása 
speciális szempontján keresztül. Az identitásképzés meghatározó elemeit 
összezárkóztatva a történelmi párti státuszra és a korabeli keresztényde-
mokrácia európai példájára történő hivatkozást, a nemzeti történelmi tra-
dícióra történő építkezést, a koalíciós időszakban megszakadt történelmi 
jogfolytonosság helyreállításának követelését emeli ki. Rekonstruálja az 
1992-re kikristályosodó két platform: a visszahúzódó szerény párt profilját 
megtartó, illetve az önálló arculat erősítését szorgalmazó irányzat érvrend-
szerét, továbbá a politikai karakter modernizálására, a kereszténydemokra-
ta jövőkép felvázolására, a saját arculat megteremtésére irányuló törekvé-
seket. Kiemeli a világnézeti párt és az interkonfesszionális jelleg, továbbá a 
fiatalítás s az értelmiségi holdudvar erősítése, valamint a természetjogon 
alapuló demokrácia talaján álló s a társadalmi kérdésekre a keresztény 
értékrenddel összeegyeztethető válaszokat megfogalmazni képes párt lét-
rehozása szorgalmazásának jelentőségét. 

Ismeretes, hogy az 1994-es választásokat követő korszakváltó helyzet-
ben a nagy testvérpárt (az MDF) szorító öleléséből kikerülő KDNP számára 
lehetőség kínálkozott a valódi néppárttá válásra, identitása újrafogalmazá-
sára. Kiss Mária Rita kitűnően ábrázolja a kisgazdák radikális populizmu-
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sával rokonszenvező és az eurokonform jobbközép alternatívát követni 
óhajtó irányzat közötti törésvonal elmélyülését. Megállapítja, hogy az egy-
mással konkuráló identitásstratégiák küzdelme végül a párton belüli sza-
kadáshoz, a parlamenti frakció megszűnéséhez vezetett. A barankovicsi 
útról letérő pártvezetéssel szemben ugyanakkor létrejött a keresztényde-
mokrácia alapértékei követésére vállalkozó Magyar Kereszténydemokrata 
Szövetség. 

Petrás Éva A magyar kereszténydemokrácia útja Európa szívébe cí-
mű záró tanulmánya a nemzetközi kapcsolatok alakulását vizsgálva a rend-
szerváltozást követően kiemeli az emigráció éveiben kialakult szervezeti 
háló fontosságát, amelyre támaszkodva az újjáalakult párt vezetése sikere-
sen formálhatta européer arculatát és építette testvérpárti kapcsolatrend-
szerét. 

Pascal Fontaine hiánypótló munkája hatalmas tényanyagra alapozva 
elkötelezetten érvel az örökérvényű kereszténydemokrata értékek és az 
európai integráció mellett. A Tudásbázis projekt munkatársainak tanulmá-
nyai pedig egy sikerre ítélt tudományos vállalkozás kitűnő, további kutatá-
sokra ösztönző, a rendszerváltozásban betöltött kereszténydemokrata sze-
rep megismerésében és megértésében jelentős új eredményeket 
felvonultató, egyszerre hasznos és élvezetes olvasmányt jelentenek. 

(ism.: Erdődy Gábor) 
 


