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Balogh András  

 

Elmélkedések az Európai Unióról és a magyar külpolitikáról 
 

I. Történelmi előzmények 

 

A II. világháború történései és következményei, majd különösen a jaltainak 

nevezett rendszer Európát leértékelte. Nyugat- és Közép-Európa valamennyi 

nagyhatalma, akár győztes, akár vesztes volt, meggyengült, szétesett, megszűnt 

a világgazdaság és világpolitika önálló alakítójának lenni. Két szuperhatalom 

dominálta a világot, az Egyesült Államok és a Szovjetunió - egyikük sem tarto-

zott a klasszikus európai hatalmak közé. A kontinens felosztását követően 

Nyugat-Európa hagyományos hatalmainak két, egymással időnként harmonizá-

ló, időnként szembenálló opciójuk volt, hogy pozícióik egy részét megtartsák, 

gazdaságukat működtessék, illetve egyáltalán a puszta túlélésüket biztosítsák. 

Az egyik opció: betagozódás az Atlanti-világba. A betagozódás nem jelenthe-

tett egyenrangú viszonyt a sokkal dinamikusabb, sokkal egységesebb, Európát 

a világháború után mindenben felülmúló Egyesült Államokkal szemben. A má-

sodik opció bonyolultabbnak tűnt, de meglehetősen nagy hagyományokhoz 

nyúlhatott vissza: félretenni a régi rivalizálást és sérelmeket, beleértve a világ-

háborús sebeket, és törekedni egy új egység létrehozására. Ennek az új egység-

nek az oltárán az államok eddig féltve őrzött hagyományos szuverenitásának 

egy részét fel kellett áldozni. Ma már, fél évszázados tapasztalatok birtokában, 

elmondható, hogy mindkét projekt sikerrel járt, bár a megfelelő konstruktív vi-

szony kialakítása sem az Egyesült Államokkal, sem egymással nem volt köny-

nyű, és ma sem az.  

Az európai projekt elindításának és sikerének kulcskérdése a német-francia 

együttműködés kialakítása volt – ami végül a világtörténelem egyik legfantasz-

tikusabb, legbátrabb és legsikeresebb vállalkozásának bizonyult. A haladás 

kezdetben meglehetősen lassú és bizonytalan volt. Hosszú út vezetett a Mon-

tánuniótól a Római Szerződésig, majd az Európai Unió létrejöttéig.  

Az atlanti együttműködés 1945 után szinte természetszerűen jelentkezett: 

Európának jelentős segítségre volt szüksége szétzilált nemzetgazdaságainak új-

raindítása, a demokratikus viszonyok helyreállítása, illetve megteremtése, és a 

biztonság garantálása céljából. Mindezt a segítséget csak az Egyesült Államok 

tudta nyújtani. Ez az út sem volt egyszerű; a II. világháború után az erős balol-

dal és az újjászülető nacionalizmus képviselői gyanakvással és ellenérzésekkel 

fogadták az észak-atlanti együttműködés gondolatát, főleg annak politikai és 

katonai aspektusait, különösen a NATO létrehozását. Az ellenállás látható jele 

volt később Franciaország kilépése a NATO katonai szervezetéből. A nyugat-

európai térség országainak együttes csatlakozása az Észak-Atlanti Szövetség-

hez viszont nyilvánvalóan az európai egység számára is fontos mérföldkő volt, 

hiszen az európai országok kül- és katona politikájának jelentős összehangolá-
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sára került sor, vagyis az atlanti projekt végső soron elősegítette az európai in-

tegrációs folyamatot.  

Ma már nem érdemes azon vitatkozni, hogy sikeres volt-e, vagy sem, a két 

szóban forgó projekt, ugyanis egyértelműen megállapítható, hogy mindkettő 

leküzdötte az akadályokat, és mindmáig működik, miközben létrejött a megfe-

lelő intézményi hátterük is.  

A két meghatározó projekt egymáshoz való viszonyát soha nem tisztázták 

teljesen és ez a bizonytalanság máig fennmaradt. Az európai integráció nem az 

atlanti együttműködés tervével szemben jött létre, sőt éppen az Egyesült Álla-

mok inspirációja és tudatos támogatása jelentette a folyamat elindításához 

szükséges kezdeményezést és erőt, amely nélkül Európa nem lett volna képes 

saját kooperatív intézményeit sem kialakítani. Nem túlzás, ha azt mondjuk, a 

Marshall-terv nemcsak a gazdasági helyreállítás és a politikai stabilitás pilla-

natnyi igényeit elégítette ki, hanem az európai gazdaságoknak, majd az egyes 

országok politikai rendszereinek hosszú távú összekapcsolását is előre vetítette. 

Ugyanakkor kezdettől fogva az is nyilvánvaló volt, hogy az előrehaladó euró-

pai egység új hatalmi központ létrehozása irányába is mutat, versenytársa és 

kihívója lehet az Egyesült Államoknak.  

Az európai integrációs folyamat előrehaladásához elengedhetetlen volt még 

egy, manapság ritkán idézett és még ritkábban elemzett tényező: a Szovjetunió, 

és vele összefüggésben a kommunista mozgalom igen számottevő világpoliti-

kai szerepe. Mint már utaltunk rá, az európaiak egymásra találásának az euró-

pai nagy országok meggyengülése volt az egyik oka, ezt a meggyengülést 

azonban a legmeggyőzőbben a Szovjetunió II. világháború utáni térnyerése tet-

te nyilvánvalóvá. A szovjet csapatok elfoglalták és tartósan a szovjet érdekszfé-

ra részévé tették Európa keleti felét és Moszkva sikerrel támogatta az európai 

nagyhatalmak hagyományos vadászterületének számító Ázsia és Afrika nemze-

ti függetlenségi mozgalmait. A Szovjetunióval együttműködő nyugat-európai 

kommunista pártok, a hozzájuk kapcsolódó tömegszervezetek és szellemi 

holdudvaruk tényleges veszélyt jelentettek a nyugat-európai országok hagyo-

mányos társadalmi és politikai rendszereinek fennmaradására. Egyértelműen 

megfogalmazhatjuk tehát, hogy mind a transzatlanti kapcsolatok kialakulása, 

mind pedig az európai integrációs folyamatok elindulása a szovjet és a kom-

munista befolyás gyengítésére, és távlati célként, felszámolására irányult. 

A Szovjetunió felbomlása, szövetségesi, illetve vazallusi rendszerének szét-

hullása, valamint a nyugat-európai kommunista pártok jelentéktelenné válása 

után drámaian kérdésessé vált, vajon a transzatlanti és az európai integrációs 

intézmények mennyiben tarthatják meg relevanciájukat? 1990-91-ben lázas vi-

ták indultak el arról, hogy nem kell-e a transzatlanti kapcsolatokat és az európai 

integráció kialakult formáit újraértékelni, esetleg mindkettőt elvetni. Válaszra 

várt, hogy ki fenyegeti Európát, fenyegeti-e egyáltalán valaki, ki ellen kell, és 

egyáltalán kell-e a NATO, nem lehet-e a II. világháború utáni időszakot, vagyis 

a bipolaritás és a hidegháború korszakát hosszabb történelmi távon csupán át-
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meneti zavart jelentő epizódnak tekinteni, nem jött-e el újra Európa felértéke-

lődésének a kora? Ezek a kérdések magukba foglalták azt is, vajon nem állítha-

tó-e vissza a II. világháború, esetleg az I. világháború előtti világpolitikai rend-

szer, amelyet Európa nagyhatalmai uraltak?  

Nagyon gyorsan, történelmi mércével mérve pillanatok alatt kiderült, hogy 

illúziónak bizonyult az az elképzelés, hogy a szovjet-amerikai szuperhatalmi 

vezető szerepre felépült rendszer felbomlása után vissza lehet állítani Európa és 

az egyes nagy európai nemzetek hegemóniáját. Kiderült az is, hogy a II. világ-

háború után kialakult viszonyokat, vagy legalábbis ezek számos fontos kompo-

nensét, nem lehet rövid távú epizódnak tekinteni, azaz nemcsak valami kisiklás 

történt a II. világháború után, amelyben két nem-európai hatalom átmenetileg 

uralta a kontinenst, hanem hosszú távú és vissza nem fordítható folyamatok in-

dultak el. A nyugat-európai nemzetek vezetői drámai gyorsasággal felismerték, 

hogy nem lehet visszafelé menni. Ezt a felismerést tükrözte, hogy néhány hó-

nappal a Szovjetunió felbomlása és a német egység visszaállítása után az euró-

pai politikai elit határozottan döntött: nem elvetették a kontinens egységesíté-

sének gondolatát, hanem megerősítették azt. A Maastricht-i Egyezmény meg-

kötésével az európai egység gondolata erősebb lett, mint volt. Ennek az idő-

szaknak lett a terméke, hogy az európai integrációnak nemcsak a mélyítése, ha-

nem a bővítése is széles támogatást kapott. Vagyis Európa politikai vezetői, 

ösztönzést és támogatást kapva a gazdasági élet meghatározó szereplőitől és 

attól az akadémiai közösségtől, amelynek tagjai reálisan nézték a világot, arra a 

következtetésre jutottak, hogy Európa országai egyedül nem lesznek képesek 

megküzdeni a 21. század kihívásaival, vagyis még a legerősebb nyugat-európai 

nemzetek is túl kicsik ahhoz, hogy önállóan sikerrel védjék meg és érvényesít-

sék érdekeiket. 

 

II. Feszültség és kiábrándulás 

 

Azóta az európai integráció valóban mélyült és bővült. A schengeni rezsim 

megteremtése, az euró bevezetése és számos kelet- és közép-európai állam felvé-

tele az Európai Unióba jelzik a folyamat előrehaladását. Most, a 21. század első 

évtizedének végén azonban ismét új, történelmi jelentőségű kihívások jelentek 

meg. Ismét nem tudjuk biztosan, milyen irányban lehet és kell haladnia az Unió-

nak. Az Alkotmányos Szerződés, majd a Lisszaboni Szerződés elfogadtatásának 

megtorpedózása nem egyszerűen jogi-adminisztratív nehézségeket jelez. Mély 

politikai válság fejeződik ki ezen tényekben, amelyet elmélyített és tudatosított 

az a pénzügyi és gazdasági válság, amelynek egyelőre sem mértékét, sem követ-

kezményeit, sem lefolyásának időtartalmát nem tudjuk előre jelezni.  

Mindazoknak, akik hisznek abban, hogy szükséges az európai közös álom 

fokozatos megvalósítása, mert e nélkül Európa nemzetei nem lesznek számot-

tevő és sikeres tényezők, és még fennmaradásuk is kétséges lehet, őszintén 

szembe kell nézniük a kialakult helyzettel. Mindenekelőtt el kell ismerni, hogy 
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ha tragédia nem is következett be, az Unió válságban van, józanul fel kell tárni 

ennek okait, és a pontos diagnózis után kell megszabni a feladatokat. Mind az 

elemzésben, mind az új tennivalók meghatározásában az új tagoknak egyen-

rangú és tevékeny szerepet kell vállalniuk. 

A jelenlegi válságkezelést az egyes tagállamok kicsinyes önzése és politikai 

vezetőinek a túlélésért folytatott, és bármilyen, jövőre vonatkozó víziót nélkülöző 

lépései jellemzik. Mára kiderült: hiányoznak azok a célok, amelyek kifejleszthet-

nék az Európai Unióhoz tartozó nemzetállamok polgáraiban az új európai identi-

tást. Nem világos, hogy miben különbözik az Európai Unió az Egyesült Álla-

moktól. Az európaiak számára talán akkor volna vonzó az Unió, ha egy verseny-

képes szociális államot tudna megvalósítani. A szociális államnak azonban éppen 

a lebontása folyik, miközben a versenyképesség is romlik. Nincsen önálló külpo-

litika és biztonságpolitika, a saját védelempolitika pedig csak vitákat vált ki, és 

semmilyen lényeges lépés nem történt a kialakítására. Még mindig nem elég ha-

tékony az Uniós kisebbségpolitika. Nekünk, magyaroknak, de nemcsak nekünk, 

hanem általában az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott országoknak seregnyi 

illúzióval kell leszámolnunk. Úgy hittük, hogyha sikerül belépnünk ebbe az elit-

klubba, akkor történelmünk folyamán először, végre, elismerten szerves részei 

lehetünk a fejlett nyugati világnak. Ennek a hitnek, pontosabban illúziónak az 

okán most nálunk legalább akkora a csalódottság, mint Nyugat-Európában.  

Be kell ismernünk, hogy illúziónak bizonyultak azok a nagyra törő elképzelé-

sek, amelyek szerint az Európai Unió egységes lelkesedést kiváltó, óriási energi-

ákat mozgósítani, illetve felhalmozni képes szerveződés lehet, amely hamarosan 

idejét múlttá teheti a történelem folyamán oly sok gondot okozó nemzetállamo-

kat. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kibontakozó nemzetekfelettiség korántsem 

vált ki olyan lelkesedést az európai népekből, mint annak idején a nemzetállamok 

létrejötte. Ismeretes, hogy a nemzetállamok létrehozásáért hatalmas embertöme-

gek voltak hajlandók anyagi áldozatokat hozni, alkalomadtán az életüket sem 

sajnálták értük. Az Európai Uniónak sem a zászlaja, sem gyönyörű himnusza 

semmiféle hasonló emóciót nem vált ki az emberekből. A nemzetekfelettiség 

gondolata egyébként igen bátortalanul jelenik meg az Unió dokumentumaiban. 

Sokan úgy vélik, hogy az Európai Unió nem igazán demokratikus módon megvá-

lasztott vezetők irányítása alatt működik. Az európai polgár nehezen képes eliga-

zodni azokban a hatalmi viszonyokban, amelyek a sorsát sok tekintetben megha-

tározzák. Nem látja át, kik is hozzák az ő életét érintő döntéseket, és miért éppen 

azokat hozzák. Tehát az európai polgár — nem teljesen alaptalanul — úgy érzi, 

hogy nincsen sok köze a különféle európai intézményekhez. Az európai doku-

mentumok olvashatatlanok. Az eurobürokraták távol vannak és megközelíthetet-

lenek. Jól mutatja a problémát, hogy az Európai Parlament megválasztásában 

sokkal kevesebben vesznek rész, mint a nemzeti parlamentek megválasztásában, 

és a választók elsősorban belpolitikai kérdésekben foglalnak állást. Ráadásul ez 

az Európai Parlament nem választ meg semmiféle kormányt, hiszen az Európai 

Uniónak nincs is kormánya. Ilyenformán tehát a Közösségnek nagy demokrati-
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kus deficitje van. Amikor az Unió vezetői arról nyilatkoznak, hogy a fő feladat 

közelebb hozni az állampolgárokhoz az Uniót, nem tesznek mást, mint beisme-

rik: valami nem igazán működik jól a Közösségben.  

Mindazonáltal szükséges emlékezetünkben tartani, hogy az Unió létrehozá-

sával a történelemben példátlan kísérletről van szó. Arról, hogy önkéntes ala-

pon hoznak létre szuverén államok egy új, potenciálisan közös államiságot. 

Először fordul elő, hogy nem egy erős állam erőszakkal, fenyegetéssel, hatalmi 

nyomással kíván maga alá gyűrni másokat és így hoz létre egy hatalmas egysé-

get, hanem az valódi önkéntesség és konszenzus alapján jön létre. Most a kér-

dés az, hogy ez az önkéntes „birodalomalapítási” törekvés mennyire mozgó-

síthatja az embereket. Úgy fest, hogy egyelőre ennek nem átütő az elfogadott-

sága. Jelenleg a tagországok lakosságának fele, vagy több mint fele a Közösség 

továbbfejlesztésének ellenzőjévé vált. 

Nem arról van tehát szó, hogy a kelet-európai országok felvétele okozott va-

lamiféle kiábrándulást a régebbi tagok körében, az jóval régebben kezdődött. 

Hosszabb ideje tapasztalható, hogy a régebbi tagországokban meglehetősen 

nagy a közöny az Unió különféle intézményeivel kapcsolatban. Senki nem tud-

ja, hogy a kvázi-kormányként funkcionáló Európai Bizottság hogyan is műkö-

dik a valóságban. Az európai biztosok nevét legfeljebb a saját országukban is-

merik. Arról pedig fogalmuk sincs az embereknek, hogy ezek a biztosok mit is 

csinálnak. Azt viszont időről-időre érzékelik az „Uniós állampolgárok”, hogy 

a szóban forgó intézmények és funkcionáriusaik valamilyen módon korlátozzák 

az ő ilyen vagy olyan tevékenységüket.  

Ezen nem változtat az sem, hogy tudjuk: az Európai Unió demokratikusan, 

alkotmányosan, fokozatosan, konszenzusokat kialakítva kíván előrehaladni. Az 

általános kiábrándultság fontos összetevője, hogy egy immáron hosszan elnyúló 

gazdasági stagnálási időszakot éltünk át, amely a II. világháború óta nem látott 

válságban csúcsosodott ki. Nagyarányú és növekvő a munkanélküliség, látványo-

san nyilvánul meg a versenyképesség hiánya. Egyre inkább az a benyomásunk 

támad, hogy a különböző, nagyszabású Európai Uniós projektek nagyon hasonlí-

tanak a hajdani szovjet típusú utolérési stratégiákhoz. Ez önmagában nem érté-

kelhető negatívumként, hiszen minden bürokráciának vannak terméketlen elkép-

zelései. A stagnálás, sőt a válság sem ítélhető önmagában problematikusnak, hi-

szen az egyetemes gazdaságtörténetből jól ismert, hogy a gazdaság fejlődése hul-

lámzásszerű: vannak jobb és rosszabb gazdasági korszakok, így ennek a mostani 

válságnak is vége kell szakadnia egyszer. Az igazi probléma: az Európai Unió 

vonzereje saját polgárai számára nem elég erős. Ez az erőtlenség pedig abból 

származik, hogy jelenleg az Uniónak nincsenek igazán vonzó céljai.  

 

III. Milyen modellt kövessünk? 

 

Az Európai Unió számára nem világos, hogy milyen modell szerint kellene 

építkeznie. Magyarán: hogy miben különbözik az Európai Unió az Egyesült 
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Államoktól és más államoktól. Nincsen egyértelmű válasz arra, hogy a globali-

zálódó világgazdaságban mi az értelme annak, hogy egy külön európai alrend-

szert csináljunk. És ha van értelme, akkor vajon az-e az értelme, hogy az ame-

rikai modellel szemben egy szociális Európa modelljét valósítsuk meg? Ez an-

nál is komolyabb kérdés, mivel, ha alaposabban megvizsgáljuk a dolgot, azt ta-

pasztaljuk, hogy az Európai Unió semmi mást nem tesz, mint azt, hogy egy az 

amerikai modellre minél jobban hasonlító szisztémát akar elfogadtatni mind 

magával a Közösséggel, mind a hozzá tartozó nemzetállamokkal. Ez bizonyos 

szempontból teljesen érthető, hiszen mindig a fejlettebb szokott például szol-

gálni. Azonban ennek az a veszélye, hogy az Európai Unió saját karaktere nem 

fog kialakulni. Tehát ha az Unió csupán annyit mond, hogy a versenyképessé-

get kívánja erősíteni, hogy egy hatékonyabb piacgazdaságot kíván csinálni, ak-

kor tulajdonképpen semmit nem mond Európáról. Hiszen nem mondja, hogy 

mi ebben az, ami specifikusan európai. Ha azt mondja, hogy az európai modell 

abban különbözik a világban jelenleg működő többi modelltől, hogy humani-

záltabb, akkor már mond valamit. De mi ez a humanizáltság? Vélhetően az 

volna, amit nemrégiben szociális piacgazdaságnak neveztünk. Csakhogy erről 

ma már szinte senki nem beszél. Pedig Európának ez idáig ez jelentette az igazi 

vonzerejét. Az, hogy nem kívánt leszakadva látni sem társadalmi csoportokat, 

sem egyéneket, sem régiókat. Az eddigi amerikai modell egészen más koncep-

ción alapult. Ha Európa átveszi ezt a koncepciót, akkor megkülönböztető sajá-

tosságairól, különleges értékeiről mond le. Hiszen a világ úgy gondolja, hogy 

Európa valami olyasmit kíván megvalósítani, amit eddig még senki nem tudott. 

Csakhogy jelenleg éppen az úgynevezett jóléti állam lebontása van folyamat-

ban szinte mindegyik európai államban, függetlenül attól, hogy ott konzervatí-

vok vagy szocialisták vannak hatalmon. Ennek a projektnek viszont – nagyon 

is érhetően – nincsen vonzereje. A baloldal azt kérdezi: ha megsemmisítitek a 

szociális államot, mivel leszünk jobb helyzetben, mint tíz esztendővel ezelőtt? 

Elveszítjük a munkahelyeinket, az amerikaiaktól való leszakadásunk növek-

szik, közben feladjuk mindazokat a vívmányokat, amelyek révén Európa lett. 

Ezzel szemben természetesen ott merednek azok az érvek, amelyek szerint ha 

továbbra is fenn akarunk tartani egy modellt, amelyet nem tudunk finanszíroz-

ni, akkor pusztulásra vagyunk ítélve.  

Ebben a vonatkozásban nem megkerülhető az eddigi domináns amerikai 

gazdasági és társadalmi modell fenntarthatóságának problémája. A berobbanó 

pénzügyi-gazdasági válság és a részben vele összefüggésben kibontakozó új 

amerikai politika az Obama-kormányzat hivatalba lépésével radikálisan meg-

kérdőjelezte azoknak a gazdasági és politikai filozófia közhelyeknek az érvé-

nyességét, amelyek egyedül üdvözítőnek az állam szerepének lebontását, a piac 

mindenhatóságának erősítését, az állami újraelosztás és szociális felelősség el-

utasítását tekintették. Európa szerencsétlen helyzetbe került. Kontinensünk 

nagy országaiban és sok kisebb tagállamban is, az elmúlt években olyan veze-

tők kerültek hatalomra, akik egy mára már megtépázott tekintélyű és alapjaiban 
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az Egyesült Államokban is elutasított neokonzervatív-neoliberális modellt tet-

tek magukévá. Képes lesz-e az EU jelenleg meghatározó politikai garnitúrája 

váltani, vagy ezt a feladatát ellenfelére testálja? És vajon az ellenfelek felké-

szültek-e és hajlandók-e változtatásra? 

Ennél nem sokkal jelentéktelenebb kérdés az, hogy vajon Európa képes-e 

megőrizni az egyes nemzetek, nemzeti, etnikai, vallási-, és regionális közössé-

gek önállóságát, identitását. Erre példát sem Amerikában, sem Kínában nem 

látunk. Természetesen tudjuk, hogy ezek az értékek egy nagyon hatékony sza-

badpiaci gazdaság számára nem sokat jelentenek: túlzottan sok pénzbe kerül-

nek, nehezítik a gyors kommunikációt, rontják a versenyképességi esélyeket, 

esetleg olyan érzelmeket erősíthetnek fel, amelyek az egység ellenében hatnak, 

csökkentik a mobilitást. Az tehát a kérdés, hogy az összes látszólagos hátrány 

ellenére továbbra is meg meri-e az Európai Unió célként jelölni ezen identitá-

sok megőrzését. Hiszen itt olyan értékekről van szó, amelyekre áldozni kell, de 

amelyek a szó hagyományos értelmében nem tekinthetők profitábilisnak. És itt 

egy olyan fajta „közösségiség”, majd államiság felépítéséről van szó, amilyen a 

történelem folyamán még nem létezett. Azt látjuk, hogy Brüsszelben az egyik 

legnagyobb Uniós épület az európai régiók hivataláé. Az épület tehát megvol-

na, csak éppen azt nem kívánja kétségeket és félreértéseket kizáró módon meg-

fogalmazni az Unió, hogy milyen legyen a viszony az Unió, a nemzetállamok 

és a régiók között.  

Nemcsak az eddigiekben elmondottak mutatják a bizonytalanságokat, a két-

ségeket. Azt tapasztaljuk, hogy az európaiak nem hajlandók a saját védelmükre 

áldozni, nem hajlandók vállalni az ezzel kapcsolatos gazdasági terheket, 

ugyanakkor legalábbis szavakban, globális szerepre tartanak igényt. Ámde azt, 

hogy miképpen is realizálódna ez a globális szerep, az Európai Unió még meg-

fogalmazni sem tudta. Innen nézve, összehasonlításképpen, illetve szemlélte-

tésképpen annyit lehet mondani, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia lényege-

sen fejlettebb integrációs szervezet volt, mint amilyen jelenleg az Európai 

Unió. A hadügy, a pénzügy és a külügy egységes és közös volt a Monarchiá-

ban. Mint tudjuk, még ez sem bizonyult elégnek, hogy a dualista állam fennma-

radjon. Tudunk-e tanulni a rossz tapasztalatokból? 

Továbbra is fennáll az a probléma, amelyet Kissinger hosszú idővel ezelőtt 

ilyesformán fogalmazott meg: az a baj, ha Európával akarok beszélni, nem tu-

dom, milyen telefonszámot kell hívni. Annyi előrehaladás történne a Lisszaboni 

Szerződés megvalósulása esetén, hogy telefonállomás, sőt partner is lenne, csak 

az maradt kérdéses, hogy aki azon beszél, az szólhat-e az egész Európa nevében.  

Köztudott, hogy napirenden van az ENSZ reformja. E reform keretében szóba 

került, hogy Németország is tagja lenne a Biztonsági Tanácsnak. Mennyiben je-

lentene ez változást? Legfeljebb annyiban, hogy az Európai Unió tagországai kö-

zül most három képviseltetné magát a Biztonsági Tanácsban. Lássuk be, abszurd 

dolog, hogy van egy Európai Unió, és szóba sem kerülhet, hogy – legalábbis a 

jövőben valamikor – ez a közösség egységesen lenne meghatározó az ENSZ-ben, 
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de akár más nemzetközi szervezetekben. Erről sem Londonban, sem Párizsban 

nem is hajlandók még beszélni sem. Micsoda képtelenség, hogy van egy gazda-

sági-politikai entitás, amelyen belül van két nemzetközileg elismert nagyhatalom, 

továbbá van egy harmadik, amely nagyhatalmi státus megszerzésére törekszik, 

de magának az Uniónak nincs nagyhatalmi státusa!  

Nagyon hasonló a helyzet a nukleáris fegyverek birtoklása területén. Tény, 

hogy az Európai Uniónak semmi köze nincs a nukleáris fegyverekhez. Ebből 

viszont az következik, hogy fel sem lehet vetni a kérdést: miként kerülhetnének 

ezek összeurópai ellenőrzés alá? Annál inkább, mert ezután logikusan az a kér-

dés következne: miként lehet kialakítani egy közös védelmi politikát? A fő 

problémát abban látom, hogy ezekben a kérdésekben struccpolitika folyik. 

Senki nem mondja azt, hogy ma ez és ez a helyzet, de igyekszünk változtatni, 

ekkorra ezt, akkorra azt az átalakítást tervezzük. Olyasmit persze tapasztalunk, 

hogy bizonyos diplomáciai képviseleteket közösen tart fenn két Uniós ország, 

azonban ez inkább mellékvágányra való terelést jelent, mint valamiféle áttörést. 

Nem véletlen, hogy a lisszaboni dokumentum sem foglalkozik ezekkel a kérdé-

sekkel, hiszen ezek olyan mértékben osztják meg a közösséget, hogy tanácso-

sabbnak látszik róluk hallgatni. Tagadhatatlan azonban, hogy a lisszaboni-

tervezetben vannak előremutató törekvések. Ilyen például a túlzottan gyakran 

használatos nemzetállami vétó lehetőségének korlátozása.  

A transzatlanti kapcsolatok kérdése talán a legérzékenyebb kérdés az Európai 

Unió számára. Hiszen egyszerre érint gazdasági, pénzügyi, kül- és biztonságpoli-

tikai problémákat. A biztonságpolitika csak a transzatlanti keretek között értel-

mezhető az Európai Unió számára. Először is azt a kérdést kell megválaszolni, 

hogy a közösség kíván-e önálló védelmet kiépíteni. Ma ugyanis ilyennel nem 

rendelkezik. Az Európai Unió jelenleg főleg az Egyesült Államokra bízza a vé-

delmét. Ha hosszú távra szólónak tekintjük ezt az állapotot, akkor ennek megfe-

lelően kell az identitásunkat kialakítanunk. Ha nem, akkor másként. De azt mie-

lőbb illene megfogalmaznunk, hogy mi is a célunk ezen a területen. Hogy eddig 

ez nem történt meg, az történelmileg indokolható. Ám ha kijelentjük, hogy még 

távlatilag sincsenek kijelölve a célok, akkor tudomásul kell venni, hogy az önálló 

európai biztonságpolitika hiánya is gyengíti az európai identitást.  

A biztonságpolitikáról szólva természetesen fel kell tenni ezt a kérdést is: 

vajon a globalizáció korában van-e értelme olyan fegyverrendszerek Európa 

által történő birtoklásának, amilyenekkel az Egyesült Államok rendelkezik? 

Való igaz, hogy úgy is lehet érvelni: nincs értelme, hiszen az európai és az 

amerikai gazdaság összefonódott, a közös érdekek dominálnak az Atlanti-

óceán két partján, mindketten ugyanazokat a demokratikus, liberális politikai 

eszméket követik. Csakhogy akkor ez a kérdés is felvetődhet: mi az értelme az 

Európai Unió létének? Vagyis: ha az Unió, mint önálló politikai-gazdasági en-

titás létezni akar, akkor határozottan meg kell fogalmaznia a saját érdekeit más 

entitások vonatkozásában. Ha a közösségnek nincsen saját külpolitikája, biz-

tonságpolitikája és védelempolitikája, akkor nem tudja érvényesíteni a gazda-
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sági érdekeit sem. Jelenleg azt látjuk, hogy az Európai Unió egyre inkább lema-

rad a világ leggyorsabban fejlődő térségei mögött. Lemaradt az Egyesült Álla-

mok mögött, perspektivikusan a Távol-Kelet mögött is. A világ legveszélye-

sebbnek tűnő térségében, a Közel-Keleten szintén marginális szerepet játszik.  

Talán itt az ideje, hogy kimondjuk: mi, magyarok sem tudunk közös európai 

külpolitikát folytatni, mégpedig azon egyszerű oknál fogva, hogy a közös euró-

pai külpolitika még nem alakult ki, bár nagyon fontos külpolitikai elveket és 

bizonyos egyeztetési mechanizmusokat az Unió magáévá tett. Nincsenek meg a 

saját intézményei, így hiába vagyunk az európai integráció elkötelezett hívei, 

nem tehetjük meg, hogy ne folytassunk saját külpolitikát is. Semmi nem indo-

kolja, hogy figyelő tekintetünket kizárólag Brüsszelre irányítsuk. A legutóbbi 

hónapok folyamán ismét hangsúlyossá vált az, hogy az EU össze tudja-e han-

golni energia-politikáját. Számunkra még fontosabb, elegendő-e az, ha arra hi-

vatkozunk, hogy az Unió bölcs, igazságos, gazdaságos és gyors megoldást talál 

Magyarország olaj- és gázellátására. Kiderült: nincs egységes energia koncep-

ció, s ami van, azt éppen a legnagyobb tagállamok különféleképpen értelmezik 

és különféle gyakorlatot folytatnak. Nyilvánvalóan a magyar kormány elsődle-

ges feladata, hogy állampolgárai és gazdaságának szereplői számára biztosítsa 

a szükséges energiahordozókat. Emellett törekedni kell hatékony és igazságos 

közös megoldások megtalálására. Óriási hiba volna ugyanis ha azt gondolnánk, 

hogy kevésbé számít az, ami Brüsszelben történik.  

Egy nagyon hosszú folyamat kezdetén állunk, amelynek tartama alatt töre-

kednünk kell kihasználni azt a lehetőséget, amely a nemzeti politizálás előtt nyit-

va van. Az az időszak, ami a csatlakozásunk óta eltelt, megmutatta, hogy nem 

rendeződik automatikusan a szomszéd országokhoz fűződő viszonyunk. Ha meg-

szállottan hajtogatjuk, hogy a határok spiritualizálódnak, attól még a határ túlsó 

oldalán létező valamelyik szintén Uniós nemzetállam nem biztos, hogy ugyanezt 

gondolja. Értelmezhetetlen az a gyakran ismételt állítás is, hogy megoldást jelent 

„Európa boldogabb fele” kisebbségi gyakorlatának átvétele. A nyugat-európai 

nemzetek korántsem oldották meg a kisebbségi kérdéseket, akár őshonos, akár 

bevándorolt kisebbségekről van szó. Mindez arra int bennünket, hogy egyfelől 

őrizzük meg az optimizmusunkat az Európai Unió és benne hazánk jövője iránt, 

ugyanakkor tudnunk kell, hogy nem automatikusan jutunk előre. Az előrehaladás 

tőlünk, magyaroktól, a mi erőfeszítéseinktől is függ. 

A mostani, válságosnak tűnő helyzetnek lehetnek jó eredményei is. Ami ma 

kudarc, történelmi perspektívában nem feltétlenül az. Annál inkább, mert a ku-

darc mindennél erősebben ösztönöz a reálisabb gondolkodásra. Abban remény-

kedhetünk, hogy az eddig elért eredményeket az Európai Unió meg fogja tarta-

ni. Hiszen a kritikák ellenére sok minden jól működik a Közösségben. Az ön-

magában véve óriási érték, hogy kialakult egy határok nélküli gazdasági 

együttműködés, hogy a pénzügyek nemzetek felettivé váltak. Túlbecsülhetetlen 

az, hogy az emberek, az eszmék, az áru és a tőke a schengeni határok között 

szabadon mozoghat. Ez akkor is érték, ha most azt tapasztaljuk, hogy a válság 
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is könnyen átgázol a határokon. De e tekintetben fontos emlékezni arra, hogy 

az 1929-es Nagy Válság idején, azaz a nemzetállamiság fénykorában sem lehe-

tett megakadályozni a pénzügyi összeomlás gyors terjedését. Az, hogy végleg 

eltűntek a francia-német ellentétek, különleges jelentőségű. Az, hogy bátor po-

litikai döntés nyomán egyesült Kelet- és Közép-Európa jó része Nyugat-

Európával, ugyancsak nagyon nagy dolog. Annál inkább, mert az az egység, 

amiről beszélni szokás, korábban ténylegesen soha nem volt valóság. Ezeknek 

a vívmányoknak a megtartása hatalmas világpolitikai tett.  

Elengedhetetlen egy érzelmi közösségnek, egy érzelmi identitásnak a kiala-

kulása. Annak, hogy európaiak vagyunk, ugyanúgy tudatosulnia kell 

Vallóniában, mint Katalóniában vagy éppen Erdélyben. Ehhez pedig azt kell 

tudnunk elfogadtatni, hogy az Európai Unió sokkal több, mint ügyes bürokra-

ták mesterkedéseinek a színtere. Az Európai Uniónak az emberek, a régiók, a 

nemzetek Európájának kell lenni. Ehhez pedig hosszú út vezet, megvalósulásá-

hoz pedig rengeteg munka és türelem szükségeltetik. 

 


