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Huszonhét szülõ ünnepli
az ötvenéves csemetét

Inotai Edit Berlin

A hölgy épp csak középkorú: öt-
venéves lesz március 25-én. Már
születésekor sem volt rossz dolga,
akkor hat szülõ állta körül büsz-
kén a bölcsõjét, ma pedig már hu-
szonheten vannak. Igazi patch-
work család, így aztán otthon oly-
kor paprikás a hangulat.

A szülinap azonban különleges
alkalom: az egyik atya (vagy in-
kább anya) például nem éri be
egyszerû gratulációval, hanem iga-
zi, kétnapos születésnapi bulival
készül. Erre a hétvégére az összes
rokon félreteszi az utóbbi évek
csúf veszekedéseit és látványos
megsértõdéseit, s igyekszik barát-
ságos képpel ünnepelni a szépen
kiterebélyesedett, közös csemetét.

A születésnapi buli helyszíne
megfelelõbb nem is lehetne – állít-
ja a gyermek feletti gyámságot
idõlegesen (hat hónapig gyakorló)
német anya. Mert hát lehet-e jobb
helyen ünnepelni az Európai Unió
fennállásának 50. évfordulóját,
mint az évtizedekig a kelet–nyuga-
ti megosztottság jelképének szá-
mító, majd az összekötõ szerepét
ismét megtaláló Berlinben? Eköz-

ben persze erõsen reménykednek,
hogy az ünnepi programokra nagy
számban tódul majd a helyi és kül-
honi rokonság. Csakhogy õk nem a
formális pohárköszöntõkre kíván-
csiak, hanem szeretnének enni-in-
ni, és fõként vigadni.

Ennek érdekében a gyámanya
és udvartartása három fõ rendez-
vényt eszelt ki. A születésnap elõ-
estéjét, március 24. délutánját az
ünneplõ család a „szépség” jegyé-
ben tölthetné el – ezt a jelzõt az
utóbbi idõben nemigen használták
a kissé lomhává lett, nem is túl fia-
tal Európára. Válogatott mûvésze-
ti alkotásokat vonultatnak fel a fõ-
város híres múzeumaiban egészen
a késõ esti órákig: ezek mind Eu-
rópa szépségét, mûvészetekben
való gazdagságát hirdetik majd. Az
összes többi szülõ is igyekszik
hozzájárulni a seregszemléhez,
olykor szokatlan összeállításban.
Lesz templomi koncert ír és litván
mûvészek részvételével, eközben
szoborkiállítást csodálunk, jönnek
táncosok, képzõmûvészek és írók,
akik mind a születésnapost dicsé-
rik (remélhetõleg). 

Európa kortársait a nagy jövés-
menés valószínûleg jól kifárasztja
majd, de az örökifjú ünnepelt to-

vább mulathat az ifjabb generáció
képviselõivel. Este tizenegytõl har-
minc berlini klubban folytatódik a
vigalom zenével, tánccal és odaillõ
italokkal. Minden klubban egy-egy
európai nemzet zenészei és DJ-i
húzzák-vonják a talpalávalót, hogy
az ünneplõk hada akár a nagy nap
reggeléig táncolhasson. Reggae,
soul, blues, dzsessz, diszkó, hiphop,
nép-, cigány- és világzene a kínálat;
a magyar rokonságot például a Rot
Front és a Kistehén képviseli, DJ
Eastblock-Labelnighttal karöltve. 

Vasárnap, március 25-én aztán
felvirrad maga a születésnap: ebbõl
az alkalomból sátorvárossá válik a
Brandenburgi kapu és a kormány-
zati negyed környéke. Az ünneplõk
végre megtölthetik a gyomrukat, és

aki akarja, akár a fejét is. Hetvenöt
sátorban ütik fel tanyájukat a szü-
lõk és az Európa nevelgetésében,
pátyolgatásában részt vevõ, vagy
épp jólétén munkálkodó rokonok
és ismerõsök (vagyis a tagállamok,
a különféle európai intézmények,
szervezetek és vállalatok).

Osztogatnak majd rengeteg pa-
pírt, brosúrát – az igazán élelme-
sek viszont házi nyalánkságokkal,
süteményekkel, kulináris különle-
gességgel is kirukkolnak, vagy
igyekeznek a saját házuk táját nép-
szerûsíteni. A német házigazdák
ebbõl az alkalomból megnyitják a
nép elõtt a Bundestagot és a mel-
lette álló képviselõházat; bár az
elõbbibe amúgy is be lehet menni,
csak éppen jókora sort kell kiállni. 

Most már csak a megfelelõ idõ-
járásért kell fohászkodni: talán hu-
szonnyolcadikként meghívhatnák
a szülõk csapatába Zeusz fõistent,
mellesleg az ég és a villámok urát.
Elvégre szegrõl-végrõl õ (is) Euró-
pa apja, még ha annak idején nem
is éppen így képzelte el a dolgot.
De lehet, hogy mégsem jó ötlet: a
többi égi hatalmasságok még meg-
orrolnak, márpedig nekik is jó lob-
bijuk van egy-egy szülõnél. A civa-
kodás máris kezdõdne elölrõl.

Angela Merkel
német kancellár

a legutóbbi EU-
csúcstalálkozón.

Nem éri be
egyszerû gra-

tulációval –
igazi, kétnapos

születésnapi
bulival készül

Fotó: Móricz Simon

Mert hát lehet-e jobb helyen ün-
nepelni az Európai Unió fennállá-
sának 50. évfordulóját, mint
az évtizedekig a kelet–nyugati
megosztottság jelképének számí-
tó, majd az összekötõ szerepét
ismét megtaláló Berlinben?
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Szymon színekbe sûrítette Európát
Hogyan lehet Európa sokszí-
nûségét egyetlen logóba be-
lesûríteni? Szymon
Skrzypczaknak sikerült – igaz,
mindjárt vitákat is kirob-
bantott.

Pócs Balázs

Képzelõerõt próbáló feladat elé ál-
lították nemrég a képzõmûvészeti
egyetemek hallgatóit, a tervezõ-
grafikusnak vagy médiatervezõnek
tanuló diákokat Európa-szerte. Az
EU ötvenedik születésnapjára kel-
lett logót tervezniük, és azt az eu-
rópai együttmûködést kifejezõ jel-
mondattal kiegészíteniük.

Szymon Skrzypczak jött, látott és
gyõzött. Pedig a vártnál is több ve-
télytársa akadt: összesen 1700. Az
uniós zsûri azonban nem sokat té-
továzott, és úgy döntött, hogy a hu-
szonnégy éves lengyel diák alkotá-
sát használják majd minden EU-
tagállamban az ötvenedik évfordu-
lót megünneplõ eseményeken.

S hogy mi a siker titka? Talán az,
hogy a nyertes logó egyszerû, még-
is sokat mond. Nézzük elõször a
külalakot: a különbözõ formájú és
színû betûk az európai történelem
és kultúra sokféleségére utalnak.
Az eltérõ országokat ugyanakkor
összetartja valami, amit nevezhe-
tünk szolidaritásnak, együttmûkö-

désnek vagy (nagy szavakkal)
európai eszmének: mindez ott van
az „együtt” szóban. Az „1957 óta”
felirat pedig egyértelmûen a Ró-
mai Szerzõdés ötven évvel ezelõtti
aláírásához köti az új jelképet.

Sõt – és itt jönnek a bajok –, a
poznani képzõmûvészeti egyetem
diákja némi iróniát is vitt a logóba,
amelynek megjelenése a divatcím-
kék világára emlékeztet. Többen
fel is hördültek, és kifogásolták,
hogy az Együtt felirat túlzottan ha-
sonlít a Google internetes keresõ-
program nevére. A bírálókat az is
bosszantotta, hogy az eredeti, an-
gol nyelvû alkotásban a „together”
szó utolsó betûje bekarikázott R,
amely megint csak célzás a keres-
kedelemre.

Nem lehetett biztos a dolgában
Skrzypczak sem, aki – miután át-
vette a hatezer eurós (másfél mil-
lió forintos) elsõ díjat – úgy nyilat-
kozott: „Alig tudom elhinni, hogy
sikerült meggyõznöm a zsûrit, és
hogy a logó egész Európában lát-
ható lesz.” Szegény lengyel diák
ezután francia politikusok támadá-
sainak kereszttüzébe került; õk azt
kifogásolták, hogy a logót éppen
angolul tették közzé. Késõbb elké-
szültek ugyan a fordítások az EU
valamennyi hivatalos nyelvén, de
akkor meg az volt a baj, hogy az al-
kotás minden nyelven másként
fest. (Tegyük hozzá: még szép.)

Kritikából kijutott bõven más-
nak is, aki próbálta megújítani az
unió jelképeit. Rem Koolhaas hol-
land építész például néhány évvel
ezelõtt azzal állt elõ: a bõvülõ
Európában ideje lenne lecserélni
a tizenkét csillagos zászlót.
Koolhaas negyvenöt függõleges
csíkból komponált lobogót, benne
a tagországok nemzeti zászlóinak
színeivel. A vonalkódnak csúfolt
mûvet – amely kapott hideget-me-

leget – az osztrák EU-elnökség „re-
habilitálta”, saját logóját a sztárépí-
tész alkotására alapozva.

A sokféleség feltûnik az unió jel-
mondatában is (merthogy ilyen is
van), amelyet az európai alkotmány
tartalmaz. Íme a mottó magyarul:
Egység a sokszínûségben (angolul:
United in diversity). Más kérdés,
hogy az EU olyan sokszínûre sike-
redett, hogy az alkotmány jóváha-
gyása végül kudarcot vallott.

Az új logó az EU huszonhárom hivatalos nyelvén

A lengyel diák és a nyertes pályamû   Forrás: Európai Bizottság



2007. MÁRCIUS 22., CSÜTÖRTÖK • NÉPSZABADSÁG

4 • Ötven euró

Brüsszelben magyarul is húznak fogat
Egyszerre nemzetközi és pro-
vinciális, pörgõs és álmos –
ilyen az EU általában esõs köz-
pontja. Milyen is tehát? 

Szõcs László Brüsszel

Gyakori a költöztetés a tudósítói la-
kás környékén. Ezt az ablakból is
jól látni és hallani, hiszen Brüsszel-
ben szûkösek a liftek, nagyok vi-
szont az ablakok – ezért az utcáról,
emelõszerkezettel költöztetnek.
Mindig akad valaki, akinek éppen
most jár le a páréves kiküldetése.
Sok külföldi lakik errefelé, a mellet-
tünk lévõ bérházban történetesen
magyarok is.

Nem messze található innen az
Andrássy út környékéhez hasonlít-
ható diplomáciai negyed. New
York után – ahol minden ENSZ-tag-
állam képviselettel rendelkezik –
Brüsszelben található a világon a
legtöbb nagykövetség. A legna-
gyobb itteni parkba, a Bois de la
Cambre-ba igyekvõ kocogók sorra
haladnak el a görög, a szamoai, az
egyesült arab emírségekbeli, a bar-
badosi, a nigeri, az üzbég, a jordá-
niai, a dzsibuti, a jemeni, a szudáni,
a mexikói, a kolumbiai, az elefánt-
csontparti, a szenegáli és a brunei
képviselet elõtt. Ezek többsége per-
sze keskeny, kétszintes épület – az
alsó szinten fogadóteremmel, az
emeleten az egy vagy két diploma-
ta dolgozószobájával.

De miért éppen a kissé álmos,
sokszor esõs, szinte mindig szeles,
szürke Brüsszel kapta e kiemelt
szerepet? Nos, így döntöttek fél év-
százada az európai integrációt
megalapító tagállamok. Még csak
hatan voltak (a Benelux országok,
Franciaország, az NSZK, Olaszor-
szág), és az erõviszonyok alapján
csak a kicsiknek volt esélye a szék-
helyre. Luxembourg városa túl ap-
ró, a hollandok túl északon vannak
– és nem francia nyelvûek, ami Pá-
rizsnak bármikor bármire jó érv.

Brüsszel az 50-es években két
legyet üthetett egy csapásra. A má-
sik az 1958-as világkiállítás meg-
rendezése volt. Ekkorra készült el
a város egyik jelképe és fõ látvá-
nyossága, az Atomium, a vasatom
160 milliárdszoros nagyítása. Ek-
kor alakították Brüsszelt (a maga
idejében) korszerû fõvárossá. Mi-
közben azonban a NATO hatalmas
tömbje diszkréten meghúzódik
egy sugárút mellett, a reptérhez
közel, a város északkeleti részében
– addig a mind taglétszámát, mind
feladatköreit tekintve egyre tere-
bélyesedõ EU egész negyedet hasí-
tott ki magának.

Sokak szerint ez a város legcsú-
fabb része: az összképre láthatóan
senki sem ügyelt. Ezzel együtt gom-
ba módra szaporodnak erre az új
épületek. Bõvítik az Európai Parla-
mentet is. 2004 végén adták át a fel-
újított Berlaymont-palotát, a csak
helyben 25 ezer fõt foglalkoztató

Európai Bizottság székházát. Tavaly
decemberre fejezõdött be a tagál-
lamok tanácsüléseinek, így az EU-
csúcstalálkozóknak is otthont adó
Justus Lipsius épület átalakítása.

Brüsszel egyébként háromszo-
ros fõváros: az EU és Belgium köz-
pontja mellett Flandriáé is. Ez
azonban leginkább a szigorúan
kétnyelvû (francia–holland) fel-
iratokban, utcanévtáblákban mu-
tatkozik meg. Az egymillió lakos
közül csak 150 ezren flamandok
(igaz, sokkal többen ingáznak az
északi országrészbõl; Brüsszel
egyfajta zárványt képez Flandriá-
ban). A többiek szinte kizárólag
franciául beszélnek – legalábbis fo-
lyékonyan bizonyosan.

Az északi kerületek, Ganshoren,
Koekelberg, Schaerbeek – a fõváros
tizenkilenc „községbõl” áll – alig
emlékeztetnek akár az EU-negyed-
re, akár a déli városrész békés, pol-
gári kerületeire, Watermael-
Boitsfortra, Auderghemre vagy
Woluwe St. Pierre-re. Annál inkább
Casablancára vagy Isztambulra: öl-
töny-nyakkendõs, kiskosztümös,
aktatáskás hivatalnokok helyett er-
refelé muzulmán öltözetû, babako-
csit toló anyuka, mecsetbe igyekvõ,
imakönyvet szorongató férfi a meg-
határozó látvány. A szûkös utcákon
a villamos is alig tud bekanyarodni.
Ezek a legfiatalabb városrészek: a
brüsszeli kórházakban ma már leg-
gyakrabban Mohamednek elneve-
zett csecsemõ sír fel, az itteni ma-

rokkói és török családokban szüle-
tik ugyanis a legtöbb gyerek. De
ezek a legszegényebb negyedek is,
számos eltartottal, magas munka-
nélküliséggel.

Ki gondolná: az immár félmil-
liárd fõs EU fõvárosa Budapestnél
háromszor kisebb területre, mind-
össze 161 négyzetkilométerre be-
zsúfolva él? Ebbõl is hatalmas terü-
leteket hasítanak ki az állandó esõ
miatt harsányzöld parkok, így lakni
már kevés tér marad. (Belgiumban
a legnagyobb a népsûrûség Euró-
pában.) Változatosságban ennek
ellenére nincs hiány. A több mint
ezeréves Brüsszeltõl a kezdetektõl
fogva nem idegen a sokféleség. Ré-
gi kereskedõváros (ennek emlékét
õrzik Európa talán legszebb piac-
tere, a Grand’ Place céhes házai),
flamand és francia öröksége is
meghatározó (az építészetben is),
tartozott egy idõben Franciaor-
szághoz, Észak-Németalföldhöz
(Hollandiához) is.

Aki Ixelles, az egyik legnagyobb
kerület északi részén sétálgat, Kon-
góban érezheti magát. A hatalmas
afrikai ország belga gyarmat volt, a
két állam történelme számos szá-
lon fonódott össze, ma nagy kongói
közösség él itt – mint ahogy belgák-
nál sem meglepõ, ha valaki odakint
született vagy dolgozott. Az Északi
pályaudvar környékét a toronyhá-
zai miatt kis Manhattannek hívják.
A déli városrész felkapott városré-
sze, a Flagey környékén pedig ter-
mészetes a portugál szó és íz; a leg-
többen a 80-as években érkeztek a
déli országból.

A környezõ államok autójelzé-
seit nem számítva a PL matrica a
leggyakoribb látvány: a jórészt el-
belgásodott, hagyományosan nagy
olasz közösség után a helyi sajtó
szerint már a lengyelek érkeztek a
legtöbben az EU-ból. Nem turis-
ták, az autó tetején sokszor létra, a
jármûbõl overallos mesterember
száll ki.

De nemcsak lengyelül lehet már
túlzás nélkül mindent elintézni
Brüsszelben – a számítógép-javí-
tástól a fogorvosig –, hanem ma-
gyarul is. Sok ezren élünk itt (csak
az iwiw közösségi portál több mint
ezer fõt számol a városban), de a
hosszabb-rövidebb munkaszerzõ-
dések, a csecsemõre vigyázó nagy-
mamával bõvülõ vagy az érettségi-
zett és továbbálló gyerekkel megfo-
gyatkozó, újraegyesülõ és szétváló
családok miatt amorf alakban, foly-
ton és követhetetlenül változó
számban. Megint jön valakihez a
költöztetõ, az ablak alá áll hatalmas
emelõszerkezetével.

Változatosság-
ban nincs hiány:

a több mint ezer-
éves Brüsszeltõl

a kezdetektõl
fogva nem ide-

gen a sokféleség
Fotó: Móricz Simon
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Jó napot kívánok! Az EU-tól jöt-
tem – mondhatta (volna) egy fi-
atal magyar jogásznõ, amikor
éppen hazánkba küldték
brüsszeli fõnökei. Nem mondta.
Elõre tudták, hogy õ az egyik
„Schuman téri lány”. Azt aligha
sejtették, hogy vizsgálódott
már kínai cipõgyárban is.

Szõcs László Brüsszel

Ötödik emeleti garzonban lakik
Brüsszel EU-negyedének közepén,
de élt már Kanadában, járt egye-
temre Hollandiában. Párkapcsolata
gyakran Varsóba, családi ügyei pe-
dig Magyarországra szólítják – a
harmincéves Fritz Katalin igazán
hozzászokhatott a helyváltoztatás-
hoz. Még otthon: Budapesten szü-
letett, Bábolnán cseperedett, Gyõ-
rött járt iskolába, majd a fõváros-
ban az ELTE jogi karára.

– Látom azokon, akik úgy jöttek
ki Pestrõl, hogy ez az elsõ költözé-
sük: kicsit megszeppennek Brüsz-
szeltõl. Én kezdettõl fogva a nem-
zetközi társaságot élvezem benne
– meséli az Európai Bizottság 25
ezer alkalmazottjának egyike, hoz-
zátéve, hogy maastrichti, posztgra-
duális tanulmányait is sokszínû kö-
zegben folytatta.

– Miért éppen Brüsszel? – kérde-
zem. – A Világkereskedelmi Szer-
vezet (WTO) jogára szakosodtam,
és miután az EU-tagállamok nevé-
ben Brüsszel tárgyal errõl Ameri-
kával, Ázsiával, otthon eléggé be-
szûkültek a lehetõségek. Dolgoz-
tam egy évig egy pesti ügyvédi iro-
dában, de úgy éreztem, nem a
klasszikus jogászi munka való ne-
kem. Így megörültem a lehetõség-
nek, hogy az EU (kül)kereskedelmi
fõigazgatóságára jöhettem.

Másfél éve vizsgálja a dömping-
eljárásokhoz kapcsolódó céges kö-
telezettségvállalásokat Fritz Kata-
lin – sokszor idõtlen, visszérpróbá-
ló repülõutakkal terhelve. Volt már
õ az Európai Unió Kínában, ahol ci-
põgyárakban vizsgálta, mennyi a
dolgozók órabére, és miként kelet-
kezik az ide hozott lábbeli. Firtatta
az unió kálisó-behozatalát, Indiá-
ban a mûszál gyártását szakértette
füldugóval, oldalpillantással a pille-
palack alapanyagára is. Legutóbb
Dél-Afrika volt soron; Johannes-
burgban történetesen az érdekelte
az EU-t, nem kell-e dömpingvám-
mal sújtani az ottani acélsodronyt.
Ennek megfelelõen nem városné-
zés szerepelt a programban, hanem
napi nyolc-tíz óra gyárlátogatás.

Nemrég otthon is képviselte
Brüsszelt. Ha ugyanis a kerékpár
alkatrészeinek egy bizonyos száza-

léka nem kínai eredetû, akkor nem
kell rá európai pluszvámot fizetni.
– Itt nem én voltam a szakértõ:
francia kolléganõm minden csap-
ágyat, csavart jól ismert. Fõleg csak
fordítanom kellett magyarból –
mondja Fritz Katalin. Három cég-
hez mentek ki, „igaz, nem úgy, mint
az APEH, mert elõre be kell jelent-
keznünk”. Csak az egyiknél „voltak
gondok”, de ott sem vetették a sze-
mére, hogy „miért nem a magyarok
oldalán áll?”

A Schuman tér a belga fõváros
EU-negyedének központi tere: itt
található a Berlaymont-palota, az
Európai Bizottság székháza, az uni-
ós csúcsértekezleteknek otthont
adó Justus Lipsius épület és több
fõigazgatóság. Hegyi Gyula szocia-
lista európai parlamenti képviselõ
tollából nemrég cikk jelent meg a
168 Órában A Schuman téri lány
címmel. Lehangoló képet fest az
uniós csatlakozás után kirajzott
„Schuman téri lányok” mindennap-
jairól. („A peronon álldogál a kere-
kes kiskofferjével és a föléje szabott
kistáskával… Ösztönösen is oda hú-
zódik, ahol néhány fehér embert
lát… Franciául úgy-ahogy tud, de
hollandul egy szót sem ért… Nin-
csenek flamand barátai. Igaz, val-
lon se nagyon, csak hozzá hasonló
uniós lányok, szerte Európából…”)

– Sokakat szíven ütött ez az írás,
volt, aki hosszas levelet írt a képvi-
selõnek. Részben igazságtalannak
találták, részben viszont fájt, mert
fején találta a szöget. Én azt gondo-
lom: Brüsszel jó fizetést és egy ha-
zai ügyvédi irodánál kiegyensúlyo-
zottabb életvitelt biztosít, de annyit
nem ér, hogy az ember az egész éle-
tét görcsösen, rossz hangulatban
élje le. Akkor inkább haza kell men-
ni – mondja az egyik „Schuman téri
lány”. Megemlíti, hogy a kint töltött
évek alatt rengeteget lehet tanulni,
és számos – akár magyar – kapcso-
latra szert tenni. 

Több ezer magyar dolgozik már
az EU-nál és a NATO-ban (körülöt-
tük, értük, mellettük.) A kör immár
túl tág ahhoz, hogy mindenkit ösz-
szefogjon. Az iwiw közösségi por-
tál több mint ezer fõt számlál eb-
ben a városban. Kisebb körök ala-
kulnak ki, kollégákból barátok lesz-
nek, és néha fordítva. – Charleroi
repterén, ahonnan a fapados járat
indul Pestre, megismerkedtem egy
magyar lánnyal. Aztán eszembe ju-
tott, hogy a kereskedelmi fõigazga-
tóságon közgazdászt kerestek az új
tagállamokból, szerzõdéses állásra.
Ma õ is nálunk dolgozik – meséli.

„Ha a terveirõl kérdezik, mindig
ideges lesz” – írta Hegyi A
Schuman téri lányban. – Még tíz-ti-
zenöt évet el tudok itt képzelni, ha
kijön a párom is. Aztán meglátjuk.
Esetleg én költözöm Varsóba – így
Fritz Katalin.

Kata az EU-t
képviselve

tért vissza Pestre

Én azt gondolom: Brüsszel jó fizetést és egy hazai ügyvédi
irodánál kiegyensúlyozottabb életvitelt biztosít,
de annyit nem ér, hogy az ember az egész életét görcsösen,
rossz hangulatban élje le. Akkor inkább haza kell menni – mondja
az egyik „Schuman téri lány”.
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2057-ben könnyebb lesz szegedinek
vagy torinóinak maradni?

Tettek a nulla elé egy egyest, aztán az így keletkezett tíz mögé még egy
nullát? Számszakilag könnyû így a semmibõl százat csinálni, de történel-
mileg most egy ötös és egy nulla adja ki az évfordulót – ha már jubilálni
(szó szerinti fordításban: örvendezni) akarunk. 

Akarunk?
Utáljuk bárhogy a dodonai egyrészt-másrészteket, az Európai Unió

esetében nem lehet õket elkerülni. Európa a két világháborúval és a két
totalitáriánussal – no meg a gyarmati rendszerrel és felbomlásával – a hu-
szadik század közepére gyakorlatilag lenullázta magát. Erre tett maga elé
egy „egyest”, az egységesülést konkrétan megkezdõ szén- és acélközössé-
get, amelyre utóbb vámuniót, majd gazdasági, pénzügyi és politikai uniót
lehetett ráhúzni. Utána tettek egy sor „nullát”, hiszen „semmi” sem jött
létre amúgy, csak a helyi érték miatt ugrott meg az egésznek az értéke. Az
EU páratlan képzõdmény, önmaga külön kategóriája, de hagyjuk a szó-
képközhelyeket, gyárt belõlük maga az unió eleget.

Ahogy 1957-ben sem lehetett elõre tervrajzot készíteni a mostani álla-
potokra, úgy dõreség 2057-et megjövendölni. De miért is ne? Hiszen az
már látszik, hogy Európa csaknem egy évezrede az „emberiség fejlõdésé-
nek élvonalában” véget ér(t), az USA mögött az ezüstérem is elveszik ha-
marosan, hogy végül Kína és tág környéke mögé szoruljunk. A technoló-
giai és kereskedelmi-gazdasági fölény elvesztése csaknem minden bizony-
nyal megkoptatja a valóságban amúgy is kétes csillogású „európai érték-
rendet és európai szociális modellt”. Az is szinte biztos, hogy az úgyneve-
zett nemzetállamok totális szuverenitására épülõ vesztfáliai rendszert fel-
morzsolja a globalizáció.

Az Európai Unió voltaképpen különféle kényszerek vonakodó belátása.
Az elsõ ilyen mindjárt az, hogy a geopolitikai földrész nem bír ki még egy
nagy háborút, és nem bír ki tartósan semmilyen új diktatúrát a területén,
a közelében is csak nagyon nehezen. Ettõl fogva viszont az EU-ban jogilag
is lefektetett értékrend valódi törvény, amelynek megsértése súlyos követ-
kezményekkel jár egész Európa számára.

A második kényszer a világpiaci verseny, és nemcsak számonként, ha-
nem az összetettben is igaz: egyedül, sõt kiskoalíciókban egyetlen európai
ország vagy szûk csoportja se bírná. Lemaradna és elszegényedne, hiába
zárkózna be, sõt minél inkább bezárkózna, annál gyorsabban.

A harmadik kényszer, hogy mindez vonatkozik az egyes európai nem-
zetek alapvetõ értékeire, a nyelvi kultúrákra és a nemzeti összetartozás
érzésére is. Hamis látszat, hogy a be- vagy elzárkózó nemzet megvédhe-
ti magát a világtól. A hatalmas nyelvterületen mûködõ spanyol és fran-
cia civilizáció, a kisebb kiterjedésû, de központi helyzetû német kultúr-
kör sem tud eséllyel kitérni a verseny elõl. A kisebb nemzeti kultúrák
pedig csak akkor léphetnek elõ önértékbõl európai, onnan egyetemes
értékké – azaz csak akkor igazolhatják hosszú távú létjogosultságukat –,
ha nem skanzenként, hanem eleven együttmûködõ és versenytársként
lépnek fel a szellem világpiacán. Vigyázat, ez nem elvont kérdés, hanem
konkrét feltétele annak, hogy a tudásra és információra, szellemi hozzá-
adott értékre épülõ világpiacon érvényesülni tudjanak. 

Mindebbõl tehát egységes, belül minél nyitottabb, kifelé azonban hatéko-
nyan védekezni és versenyezni tûnõ nagyrégió áll össze – ezt hívják itt és
most Európai Uniónak. És amennyi összeállt, azt nehéz volna lebecsülni
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(noha igyekszünk). Az EU-nak sikerült egy mûködõ mechanizmust lét-
rehoznia az említett kényszerek közös (bár vonakodó) tudomásulvételére,
anélkül, hogy birodalomba vagy államszövetségbe olvasztotta volna alkotó-
részeit. Történelmi bravúr. És páratlan.

E siker árnyékába húzódva nyugodtan vég nélkül sorolhatjuk, mi mû-
ködik rosszul vagy sehogy a gépezetben. Sõt, sok olyan van benne, ami in-
kább ne mûködne. És sorolhatjuk, miért vonakodunk attól, hogy az EU kö-
zösére bízzuk az egyedül már abszolút megoldhatatlan további feladato-
kat: tudományos kutatás, környezetvédelem, népvándorlások, adópolitika,
külügyek és hadügyek például.

Rávághatnánk, a pénzéhez mindenki ragaszkodik, de hiszen az EU
majdnem felében már a pénz is közös. Rávághatnánk, hogy a maga kis
(vagy nagy) hatalmához mindenki ragaszkodik, de az EU-ban a hatalom-
nak is majdnem a fele már közös. Rávághatnánk, hogy miért finanszírozza
a luxemburgi a bolgárt, de már régen finanszírozza, és különben is: évi két
közepes éttermi vacsorájába kerül az, amibõl végül összeállnak a felzár-
kóztatási milliárdok. 

Persze: nem kellett volna a megalomán alkotmányterv, nem kellene a
túlduzzasztott bürokrácia, és sokkal több demokrácia kellene a közösben
is. Az EU egyelõre csak a tagállamok számára igazán demokratikus, a pol-
gárok számára csak közvetve az, annyira, amennyire a saját tagállamuk de-
mokratikus. Az uniós demokráciadeficit valójában tagállami „hiányokat”
tükröz – és ez szinte mindenre igaz. Az EU-nak csak olyan saját hibái van-
nak, amilyeneket a tagállamoktól kap (ilyenbõl sok van), és csak annyira
tud esetleg javítani, amennyire a tagállamok megengedik neki (ilyenbõl
kevés van). 

Tessenek ízlés szerint elkeseredni vagy fellélegezni: ez 2057-ben is így
lesz.

Pedig lehet, sõt biztos, hogy egyre több nemzeti (értsd: tagállami) ha-
táskör kerül a közösbe. Pedig biztos, hogy egyre több kisebb és nagyobb
régió egyre inkább állam lesz, na nem az államban, hanem az unióban. Pél-
dául Katalónia, Baszkföld, a német és az osztrák tartományok, Skócia,
Wales, az olasz, sõt a francia nagymegyék, és ha hiszik, ha nem, Erdély is.

A tõke és a munkaerõ szabad mozgása, vele az egyes etnikumok keve-
redése fogja átrajzolni Európa térképét – nem az államokét, hanem az unió
belsõ közigazgatását. A helyhatóságokra máris állampolgárságtól függet-
lenül lehet szavazni és megválasztatni, elég, ha európaiak vagyunk, és tar-
tósan lakunk az adott helyen. Megérhetjük, hogy a törvényhozást is állam-
polgárságtól függetlenül választjuk meg, elég lesz a szavazójoghoz, hogy

az adott országban
legyen a lakhelyünk,
és az ország is euró-
pai legyen.

És a legfurcsább:
ettõl nem nehezebb,
hanem könnyebb
lesz olasznak, ro-
mánnak vagy ma-
gyarnak maradni.
Meg szegedinek
vagy torinóinak. Sõt,
nemcsak megma-
radni lehet valami-
nek, hanem valami
másból azzá is válni,
szabad egyéni dön-
tés alapján. A belsõ
keretek értékrendi-
leg európaiak lesz-

nek, a szó demokratikus értelmében, a jogi keretek pedig uniósak, a szó
közösségi értelmében. 

Nem tudjuk viszont, sikerül-e ismét a világ élvonalába emelni az euró-
pai tudást, sikerül-e valahogy csitítani a fejlettségbeli különbségeket, és si-
kerül-e úgy létrehozni az európai népet, hogy eszünk ágában sem legyen
európai nemzetet kreálni. Az már óvilági USA lenne, az Újvilágban az se
rossz, de az nem mi vagyunk. 

Hanem mi is vagyunk voltaképpen, mint európai bennszülöttek? Nem-
zetiek, lokálpatrióták, nemzetfelettiek, szívesen vándorlók, fehérként is
tarkák, történelmileg képmutatóak és gõgösek, de azért megint kitalál-
tunk valamit, amit ötven év múlva is büszkén lefitymálhatunk. Az EU
megéri a száz évet, és nem kizárt, hogy az unokám vigyorogva olvassa
majd ezt a cikket, tesz mellé egy nullát, az õsi európai mondást mormog-
va: minél inkább változik, annál inkább ugyanaz.

Füzes Oszkár

»
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Harangok köszöntötték a kis Európát
Riportunk a capitoliumi dombról, a Római Szerzõdés aláírásának színhelyérõl

Seres Attila

Nehéz meghatottság nélkül szem-
lélni ezt a helyet. Pedig a körülmé-
nyek ugyancsak hétköznapiak. A
kora tavasz ellenére a turisták egy-
más sarkát tapossák, bábeli a hang-
zavar. A német idegenvezetõ sipít-
va próbálja túlkiabálni a lelkese-
déstõl a szokásosnál is zajosabbra
hangszerelt látogatókat.

A Capitolium tere Róma, ha
nem a világ közepe. A Cordon-
nátán, Michelangelo gyönyörû lép-
csõsorán lépkedünk felfelé, Castor
és Pollux hatalmas szoboralakja fe-
lé. Az ókori Róma egykori fellegvá-
rának mai arculatát Michelangelo
alakította ki az 1500-as évek elején.
A nagyszerû mester tervei alapján
született meg a trapéz alakú dísz-
tér, a Piazza del Campidoglio és a
Cordonnata. Három oldalról egy-
egy pazar reneszánsz palota zárja
le a teret: szemben a Palazzo
Senatorio, amelyet az ókori
Tabularium romjaira építettek, ma
itt mûködik a római polgármesteri
hivatal. Balra a Palazzo Nuovo,

jobbra a Palazzo dei Conservatori,
ma mindkettõ múzeum. A tér bur-
kolatának mértani mintáit és az
épületek homlokzatát is Michelan-
gelo tervezte. Középen ott áll
Marcus Aurelius filozófus-császár
gyönyörû bronzszobra.

Jogos a meghatottság: a mûvészi
szépség és a hely évezredes törté-
nelmi levegõje teszi indokolttá.
Annyit jártunk itt, de csak most tû-
nik fel a két lépcsõsor feleselgeté-
se. A Cordonnata, amely finom ará-
nyokkal, alig észrevehetõen emel-
kedik a magasságokba, és emeli az
embert is az égiek közé. S balra tõ-
le a másik, a középkori lépcsõsor,
amely meredeken, fáradságot, sõt
szenvedést okozva kapaszkodik az
ókori Junior-templom helyén a VI.
században emelt Santa Maria in
Arecoeli-templomhoz. 

De hagyjuk a szigorú középkort,
térjünk vissza a játékos reneszánsz-
hoz! Már csak azért is, mert talán
kevesen tudják, hogy a világ sokak
szerint legszebb díszterén, még
pontosabban a Palazzo Senatorio
homlokzatán lévõ márványtáblán
Magyarország és egy magyar város

neve is olvasható. Már legalábbis
azok számára, akiknek nem okoz
gondot a latin. Az emléktábla VIII.
Kelemen pápa tetteit örökíti meg,
aki a XV. században irányította a
római egyházat. Történeti jelentõ-
sége szomorú, hiszen õ küldte mág-
lyára Giordano Brunót, de mivel
unokaöccse, Francesco Aldo-
brandini kiváló hadvezér volt, ko-
moly segítséget adott neki a török
elleni küzdelméhez. Mind a manto-
vai herceg, mind Aldobrandini pá-
pai segélycsapatokat vitt Magyar-
országra, többek közt Esztergom
felszabadítására. A márványtáblán
ez olvasható: „Pannóniába segély-
sereget küldtem a török ellen, s fel-
szabadítottam Strigoniumot.” (Esz-
tergom latin neve.) 

Csoda, ha ez a gyönyörû dísztér
és az azt szegélyezõ három palota
annyi fontos politikai esemény
színtere volt? Hogy mást ne mond-
junk, itt, a Palazzo dei Conservatori
dísztermében írták alá 50 évvel ez-
elõtt az Európai Unió elõdjeként
számon tartott Európai Gazdasági
Közösség alapító okiratát, a Római
Szerzõdést. S ugyanezen díszletek

A Palazzo dei
Conservatori

homlokzata
Michelangelo

díszterén, a
Capitoliumon,

elõtérben
Marcus Aurelius

híres lovas szob-
rával –  alul pe-
dig Horatius és

Curiatius  terme,
ahol ötven évvel
ezelõtt aláírták

a Római
Szerzõdést

A szerzõ felvételei
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1957-ben Vespával 
jártunk a tengerpartra

– mondja Giovanni Berlinguer, az Európai Parlament legidõsebb képviselõje

Sárközy Júlia Róma

Nem emlékszem, mit csináltam
1957. március 25-én – vallotta be la-
punknak az Európai Parlament leg-
idõsebb képviselõje, az olasz politi-
ka és egészségügy ismert neve,
Giovanni Berlinguer. Jól emlékszik
viszont arra, mit gondoltak a Római
Szerzõdés aláírásáról, és hogyan él-
tek akkor az olasz fõvárosban. 

– Nem lelkesedtünk érte, sõt el-
leneztük, mert úgy gondoltuk, hogy
az unió megalapítását Amerika
kényszerítette rá Európára, mint va-
lami újabb Marshall-tervet. 1957-
ben gazdasági közösség, európai
piac alakult, amelyben a pénz- és az
áruforgalom számított, nem pedig
az emberek – mondta az Olasz
Kommunista Párt (PCI) egykori ve-
zetõségi tagja, a párt történelmi fõ-
titkárának, Enricónak az öccse, aki
az ötvenes évek végének Rómájá-
ból a nyomorra emlékszik.

A háború utáni évtizedben a fõ-
városba félmillió olasz bevándorló
érkezett. A szükséglakásokkal teli
külvárosban nem volt víz, villany;
nem busszal, hanem kétoldalt pa-
dokkal felszerelt, tömött kis kamio-
nokon közlekedtek (a jegy öt lírába
került). A politika azon dolgozott,
hogy a plebset néppé formálja, és
Rómát évezredek után végre de-
mokratikus várossá alakítsa át. Tá-
volinak tûnt, mit írnak alá a
Capitolium dombján.

– Kerékpárral jártam tanítani az
orvosi karra, Rómán kívülre, a ten-
gerpartra pedig Vespával jártam –
idézte fel 33 éves korát Berlinguer,
aki addigra (a korabeli Diák Inter-
nacionálé képviseletében, amely-
nek a svéd Olof Palme és a cseh
Jerzy Pelikan is tagja volt) bejárta
már a világot Brazíliától Prágáig.

– Ötven évvel ezelõtthöz képest
a mai Európa igazi értéke a béke, a
demokrácia: hiába minden vita és
feszültség, kontinensünket nem fe-
nyegeti drámai konfliktus. De akad
még tennivaló: a kormányok és a
foggal-körömmel védett érdekek
Európája helyett a népek Európáját
kell megteremteni, közös külpoliti-
kával, közös környezetvédelemmel
és fõleg közös cselekvéssel az or-
szágok közötti és az államokon be-
lüli egyenlõtlenségekkel szemben.
Azért, hogy a piacgazdaság ne je-

lentsen piac irányította társadalmat
is, mert ez okozza a feszültségeket –
közölte az orvosprofesszor Berlin-
guer. Úgy vélte, hogy az elmúlt fél
évszázadban az egészségügy többet
fejlõdött, mint a politika. Sosem
voltunk ennyire egészségesek, az
európaiak várható életkora törté-
nelmi rekordokat dönt.

– Az én elmúlt fél évszázadom-
ban a politikát az orvostudomány-
nyal igyekeztem párosítani: a politi-
kusok jó orvosnak, az orvosok jó
politikusnak tartottak – összegezte
életét, és hiába a nagy olasz politi-
kai múlt, büszke európai képviselõi
tisztségére. – Más a római és más a
strasbourgi parlament. Az unióban
hatékonyabb a munka, és kevesebb
a pártok közötti vita – fejtette ki la-
punknak Berlinguer. 

● Giovanni Berlinguer

1924-ben, a szardíniai Sassariban
született. Párhuzamosan futott be
karriert a római egyetem orvostu-
dományi karán és az Olasz Kommu-
nista Pártban.
1946 és 1952 között a Diák Internacio-
nálé tagja. 1969 és 1989 között a PCI,
1990–2004-ben a Baloldali Demokra-
ták vezetõségi tagja. Háromszor sze-
rez képviselõi, kétszer szenátori man-
dátumot a római parlamentben.
2004-tõl európai parlamenti képvise-
lõ a szocialista frakcióban. Berlinguer
neve fémjelezte az elsõ olasz nemzeti
egészségügyi tervet. Az olaszországi
és az UNESCO nemzetközi bioetikai
tanács tagja.

Berlinguert a politikusok jó orvosnak, az orvosok jó politikusnak tartják

között rendezték három éve az idõ-
közben megbicsaklott európai al-
kotmány aláírási ceremóniáját.

– Esõs nap volt ötven évvel ez-
elõtt, március 25-én – emlékszik
vissza Guido Peroni, idõs római is-
merõsöm. – Esett, amikor a külföldi
delegációk repülõgépe leszállt
Ciampino repülõterén, és ilyen bo-
rongós maradt az idõ késõ éjszaká-
ig, az aláírást követõ utcai mulatsá-
gokig. Itt szorongtam sokadma-
gammal a Capitolium terén, a rend-
õrök alig tudtak utat vágni közöt-
tünk a külföldi politikusokat szállí-
tó gépkocsiknak. Akkor még nem
volt terrorfenyegetés, karnyújtás-
nyira tõlünk szálltak ki a kocsikból,
és tûntek el a Palazzo dei
Conservatori udvarán.

Mi is ott lépünk be a palotába,
ahol egykor Adenauer kancellár és
a többiek. Az udvaron szoborgyûj-
temény, köztük Nagy Konstantin
császár szobrának töredékei. A lép-
csõn most nem állnak ott a
„Vitorchianói hívek”, mint hétszáz
év óta mindig, ünnepi esemé-
nyekkor. A díszterem pedig üres, ha
nem számítjuk az éppen ott forgató
német tévéstábot. Kamerájuk a te-
rem névadó freskóját, Horatius és
Curiatius csatajelenetét pásztázza.

Alighanem szándékosan válasz-
tották ezt a helyszínt az ötven évvel
ezelõtti rendezõk. A Horatiusok és
Curiatiusok, a rómaiak és albaiak
véres küzdelmét megörökítõ fres-
kóval nyilván azt akarták üzenni az
új Európa letéteményeseinek, hogy
ideje abbahagyni a csatározást, bé-
két kötni, és közösen keresni a kon-
tinens boldogulását. Itt, Horatius és
Curiatius termében, a két ellenre-
formációs pápa, VIII. Orbán és X.
Ince szoboralakjai között állt az
asztal, ahol a hat aláíró ország (Bel-
gium, Hollandia, Franciaország,
Luxemburg, Németország, Olasz-
ország) képviselõi helyet foglaltak.

Az ötven évvel ezelõtti ceremó-
nia alig 53 percig tartott. Elõbb Ró-
ma akkori polgármestere köszön-
tötte a részt vevõket, majd a dele-
gációk rövid nyilatkozatai követ-
keztek. Az olasz külügyminiszter
köszönetét fejezte ki mindazoknak,
akik segítettek ledönteni Európá-
ban a reménytelenség és a szkepti-
cizmus falát. A prakticizmusáról is-
mert Adenauer azt hangsúlyozta,
hogy a szerzõdést azonnal le kell
fordítani a konkrét európai realitá-
sok nyelvére. A francia Pineau vi-
szont sürgette, hogy Nagy-Britan-
niát mielõbb be kell vonni az új
szövetségi rendszerbe, mert nélkü-
le nincs Európa. Amire aztán még
tizenöt évet kellett várni.

Amikor utolsóként a belga Spaak
is aláírta a Római Szerzõdést, meg-
szólaltak a Capitolium harangjai, és
zúgtak órákon át. Köszöntve a „kis
Európa” megszületését.
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Kék-sárga ünnep várja
a magyar EU-polgárokat

Budapesten fényjáték, konfe-
rencia és utcafesztivál,
vidéken vetélkedõk
és kiállítások várják
a Római Szerzõdés aláírásának
50. évfordulóját megünnepelni
vágyókat. Ám nálunk
az ünneplés inkább a jövõrõl
szól, nem pedig a múltról.

Zalán Eszter

Kékbe és sárgába öltözik Magyar-
ország is az idén. Szó szerint, hi-
szen március 24. és 26. között euró-
pai uniós szimbólumokat vetítenek
– látványos fényjáték keretében – a
Deák Ferenc utcai Európai Unió
Házára. Májusban szintén a belvá-
rosban folytatódik a kék-sárga ün-
nep, méghozzá utcafesztivállal. A
pontos helyszín egyelõre bizonyta-
lan, mert az erre kiírt pályázat még
nem zárult le. 

Az utcafesztivál fõszereplõi –
ahogy sok más rendezvényen is – a
két új csatlakozó, Románia és Bul-
gária lesznek. A két új tagország
zenés-táncos mulatsággal ked-
veskedik a budapestieknek. Ter-
mészetesen lesz gasztronómiai ré-
sze is a megemlékezésnek, ahol a
huszonhét tagállam étkeibe kóstol-
hatunk bele. A rendezvényen leg-
alább egy tucat információs sátor

is várja az érdeklõdõket, akik játé-
kos formában tesztelhetik tudásu-
kat az ötvenéves unióról. – Az ün-
nepséget igyekszünk szórakoztató-
vá, látványossá tenni – mondta la-
punknak György Gábor, a budapes-
ti EU-képviselet vezetõje.

Szerepet kapnak a diákok, a ta-
nárok, a civil szervezetek és a sajtó
képviselõi is. A Parlamentben má-
jus 4-én konferencia lesz az embe-
rek életét befolyásoló európai érté-
kekrõl. – A plenáris ülésen a külön-
féle területekrõl érkezõ elõadók
arról beszélnek majd, mit jelente-
nek ma számunkra az európai érté-
kek, és mit akarunk megtartani
ezekbõl a következõ ötven évre –
mesélte lapunknak Gyárfásné Fe-
kete Judit, a Külügyminisztérium
kommunikációs fõosztályának he-
lyettes vezetõje. A résztvevõk há-
rom panelbeszélgetésen fejthetik
ki véleményüket, elképzeléseiket
az unió jövõjérõl.

Magyarország májusban nem-
csak az EU születésnapját ünnepli,
hanem azt is, hogy három éve csat-
lakozott a közösséghez.

Emberközeli és szellemes az a
negyven plakát, amelyet a Római
Szerzõdés aláírásának 50. évfordu-
lója alkalmából készítettek fiatal
magyar grafikusok. A mûveket az
Iparmûvészeti és a Képzõmûvé-
szeti Egyetem másodéves grafikus
hallgatói alkották, a legjobbakat a

Pohárnok Mihály vezette szakmai
zsûri választotta ki. A plakátokat
egy angol és magyar nyelvû album-
ba gyûjtve kiadják, addig azonban
az euvonal.hu honlapon a Képes-
lapküldés opciónál lehet böngész-
ni közöttük. Megéri, hiszen külö-
nösen érdekes látni, hogyan él a
mai fiatalok gondolatvilágában az
unió. Hol egy ötsebességes autó,
hol egy papírhalom, hol nosztalgia,
hol maga az aranymetszet.

A fiatalokra külön hangsúlyt
fektet az unió az európai ünnepsé-
gek sorában. „A Te Európád – a Te
jövõd” címmel konferenciát ren-
deznek Rómában: itt lesz az EU el-
sõ ifjúsági csúcstalálkozója márci-
us 24–25. között, kétszáz fiatal rész-
vételével, akik megvitatják az EU-
ról szóló szerzõdés jövõjét, az unió
szociális modelljét, beszélgetnek
az EU szerepérõl a globalizált vi-
lágban, a demokrácia és a civil tár-
sadalom kapcsolatáról. 

Magyarország-szerte is több tu-
cat programot kínálnak az ünne-
pelni vágyó európai uniós állam-
polgároknak. A legtöbb helyen ve-
télkedõt szerveznek. Bács-Kiskum
megyében plakátpályázatot írtak ki
középiskolásoknak, Nyíregyházán
európai ünnepi filmhét lesz.
Ugyanitt, a Térgalériában lehet
megtekinteni „A magyar euró” cí-
mû kiállítást, amely a közös fizetõ-
eszköz magyar változatára ad ötle-

teket. Szolnokon ötven napon át
zajlanak az ünnepi játékok, ame-
lyek március 24-én indulnak. A he-
lyes választ adók között itt római
utazást sorsolnak ki.

HIRDETÉS

A csatlakozás elsõ évfordulóját ünne-
pelték tavalyelõtt a Lánchídon. Az
idén is lesznek utcai rendezvények
Fotó: Domaniczky Tivadar
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A pasztarma és a lukanka 
hódító körútra indul

Valószínûleg még egyetlen csat-
lakozási hullámot sem kísérte
annyira egyértelmû belsõ öröm
és oly sok külsõ kétely, mint a
legutóbbit. Bulgária és Romá-
nia belépésével az unió har-
mincmilliós piaccal bõvült – de
sokan kérdezik, mit hozott még
ez a csatlakozás?

Miklós Gábor

Március közepén a bolgár sajtó lel-
kesen számolt be arról, hogy a szó-
fiai belga nagykövet kiválónak
tartja a bolgár törkölyt, és nagy el-
ismeréssel adózik a pasztarma ne-
vû szárított, füstölt, paprikázott
húsféleségnek. A bolgárok bíznak
benne, hogy az unió ezenkívül be-
leszeret majd a lukanka nevû szalá-
mijukba, és a görög fetára kísérte-
tiesen hasonlító fehér, puha sajt-
jukba.

A különlegességeket, amelyek
most már szabadon áramolhatnak
a közös piacra, még sorolhatnánk.
Ahogy így írom, máris összefut a
számban a nyál. A bolgár konyha
ugyanis jó! Ugyanezt persze el-
mondhatjuk a románról is, hiszen
ott pedig a balkáni és közép-euró-
pai ízek nagy találkozása zajlott le.

Éppen ezért emlékeztetünk a ma-
gyar szalámigyártók félelmetes er-
délyi konkurenseire, valamint a
palinca nevû italra, amely Brüsz-
szelben szerzett jogosítvány alap-
ján nevezheti így magát.

Az uniós gyarapodást azonban
hiba lenne egyedül az ízek és a
konyhai különlegességek szintjére
szorítani. A két új balkáni tagál-
lammal az EU két sereghajtót vett
fel – már ami az egy fõre esõ jöve-
delmet illeti. És két élharcost a szá-
zalékban kifejezhetõ gazdasági nö-
vekedés tekintetében. Az is sajá-
tosság, hogy a lengyelek és litvá-
nok mellett Romániából és Bulgá-
riából jár a legtöbb vendégmunkás
az unióba. Többségük még koráb-
ban odautazott törvényesen – vagy
sem. A migráció most is korláto-
zott, de ezzel együtt a két új ország
a rendszerváltás utáni években la-
kosságának vagy tíz százalékát
vesztette el a külföldre vándorlás
következtében.

Mindkét országban vannak ki-
ürült falvak, sõt vidékek. Az uniós
ingatlanboom egész jól jött: megje-
lentek az ingatlanvásárlók, a néme-
tek és hollandok után a falusi háza-
kat vásárló britek, írek és spanyo-
lok is. A britek kedvét külön meg-
hozta Károly herceg, aki az erdélyi
Szászföldön vett házat és kisebb

birtokot. A migráció Romániából
érthetõen irányult a déli, latin
nyelveken beszélõ államokba. Sok
bolgár is dolgozik Portugáliában és
Spanyolországban. 

A belépéssel négytagúra nõtt
(Görögország és Ciprus mellett) az
ortodox bizánci tömb: ez bizony
másfajta mentalitást, kultúrát is je-
lent. Az is új, hogy a bolgár hivata-
los nyelvvel hivatalos lett a cirill
ábécé. (Ha a románok a XIX. szá-
zadban nem váltanak latin írásra,
akkor most két új cirill betûs tagál-
lam lenne.) A kultúra természete-
sen annyiban uniós téma, hogy a
kölcsönös megértéshez és együtt-
éléshez szükséges a kulturális érté-
kek megismerése is. Nem véletlenül
lett az erdélyi Nagyszeben az idén
Európa egyik kulturális fõvárosa.

A szász város átvezet egy másik
uniós újdonsághoz, a kisebbségek
erõteljes jelenlétéhez. Igaz, hogy
az erdélyi szász városok inkább
csak a hajdani sokszínûség emlé-
keztetõi. Erdély magyar–székely
tömbje, a csángók, a Duna-delta
óhitû orosz lipovánjai, a tatárok, a
görögök mind a Balkán hajdani tar-
kaságát idézik. Bulgáriában túltet-
ték már magukat az egynyelvû és
eredetû, egykultúrájú nemzetállam
ideáján. A lakosság majd tíz száza-
léka török muzulmán. Ezenkívül

jelentõs bolgár–muzulmán pomák
kisebbsége is van az országnak.
Bulgária az elsõ uniós ország, ahol
az iszlámhívõk nem frissen beköl-
tözött migránsok. 

S természetesen nem szabad
említés nélkül hagyni a két állam
roma polgárait. Az õ számuk csak
becsült, mindenesetre együttesen
hárommilliónál többen vannak – és
ez is nagyon strukturált népesség.
Akadnak urbanizált magyar anya-
nyelvû cigányok és mohamedán
nomád romák is az új EU-tagokban.
Mindenesetre ennek a populáció-
nak az emancipációja és beilleszke-
dése nagyon nehéz feladat lesz. A
minap Spanyolországban jártam.
Ott az utcákat már belakták az új ál-
lamokból érkezett kéregetõk.

A szokásokat és a helyi kultúra
különlegességeit hosszan lehetne
sorolni. De ne feledkezzünk el egy
szimbolikus balkáni elemrõl se!
Közhely, hogy a bolgárok fordítva
intenek igent és nemet. Nos, jobb
erre is odafigyelni. Ha nemet jelez-
nek, akkor a fejet elõször felfelé
billentik. Ezt a mozdulatot pedig
gyakran kíséri egy sajátos ciccegõ
nyelvhang. Ha viszont igenre len-
dül a bolgár fej, azt nem egyszerû-
en a nálunk szokásos fejrázással te-
szik, hanem a biccentõ áll ívelt pá-
lyán lefelé is mozog.

Szófiai élelmi-
szerbolt.
A bolgárok bíz-
nak benne, hogy
az unió belesze-
ret majd
a lukanka nevû
szalámijukba
Fotó: Teknõs Miklós
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Robert Schuman, a politika tenorja
A francia diplomatáról elnevezett terv rakta le az egységes Európa alapkövét

M. Szebeni Géza

A három ország határvidékérõl jött
Robert Schuman rendkívül hosszú,
jó negyven éven átívelõ politikai
pályafutásának elsõ húsz esztende-
je (aminek során három alkalom-
mal is járt Magyarországon) egyes
visszaemlékezések szerint a „bana-
litás” és az „unalom” jegyében telt.
Csakugyan, Schuman a húszas-
harmincas években a francia Nem-
zetgyûlésnek azon szürke roboto-
sai közé tartozott, akiknek munká-
ja nélkül azonban a politika „tenor-
jainak” egy csepp esélyük sem lett
volna szólót énekelni. 

A francia politikában a háború
befejezése utáni, új arcokat követe-
lõ õrségváltás – a német megszál-
lás alatt nem kompromittálódott –
Robert Schumant az új köztársaság
meghatározó alakjai közé emelte.
1947-tõl 1952 decemberéig Francia-
ország miniszterelnöke, majd kül-
ügyminisztere volt, és tevékenysé-
ge kitörölhetetlen nyomot hagyott
az európai integráció történetén.

Az integráció elsõ komoly aktu-
sa annak a memorandumnak a
megfogalmazása volt, amelynek
célja olyan, a demokratikus nemze-
tek számára nyitott európai unió
vagy föderáció megteremtése volt,
amely a tagországok parlamentjei
által megválasztott európai parla-
mentben ölt testet. Hármas fel-
adattal: szavatolni Európa bizton-
ságát és függetlenségét, a közös
Európába integrálni Németorszá-
got, biztosítani a gazdasági és tár-
sadalmi fejlõdés alapjait. Schuman
újsütetû külügyminiszterként
azonnal a kezdeményezés mellé
állt, és megszerezte a francia kor-
mány többi tagjának támogatását
is. A kezdeményezés az Európa Ta-
nács megteremtését célzó francia
javaslattá formálódott. Az Európa
Tanács formális megalakítása után
úgy vélte, hogy az ET alapjainak
lefektetésével az aláíró felek „meg-
teremtették egy olyan spirituális és
politikai együttmûködésnek az
alapjait, amelybõl létrejön az euró-
pai szellem – egy széles és tartós
unió alapelve”.

Jól látta azonban, hogy a meg-
alakult Európa Tanács nem egye-
zik teljesen eredeti elképzelései-
vel, és türelemre intett azzal, hogy
idõt kell adni az új gondolatok
megvalósításának. A haladás csak
fokozatos lehet a sok gyanakvás és
fenntartás legyõzéséhez – vélte.

Az „európai gondolat” azért is

tûnt Schuman számára vonzónak,
mert megvalósítása révén olyan in-
tézményesített keret jöhetett létre,
amely megoldást kínált Franciaor-
szág és a kontinens egyik legna-
gyobb dilemmájára: a francia–né-
met kapcsolatok problematikájára.
Úgy gondolta, hogy erre a kérdésre
csak az „európai megoldás” kínál
alternatívát. Államférfiúi nagysá-
gát jól mutatja, hogy tévedhetetlen
bizonyossággal látta: az európai in-
tegráció régi-új elképzeléseinek
megvalósítása felé az elsõ, döntõ
lépés a francia–német szén- és
acélközösségre tett javaslat lehet.

Cselekvésének döntõ irányt
szabott meggyõzõdése, hogy „im-
már egy ország sem képes arra,
hogy a saját határain belül elégítse
ki szükségleteit, és oldja meg belsõ
problémáit saját gazdasági és kato-
nai erõforrásai révén. Európa szét-
darabolása mára anakronizmussá,
értelmetlenné, eretnekséggé vált.
Nemcsak a kötelezettségeket rög-
zítõ egyezményekre van szükség,
hanem saját autoritással bíró, füg-
getlen intézményekre is.”

A Schuman-terv indítását gya-
korlati politikai feladatok megol-
dási kényszere is elõsegítette. Az
1950. május 10-re tervezett
brit–amerikai–francia háromhatal-
mi külügyminiszteri találkozóra –
amelynek témája Németország jö-
võje, termelési kvótáinak felemelé-
se volt – Párizs semmiféle javaslat-
tal nem rendelkezett, noha partne-
rei tõle vártak új kezdeményezése-
ket. A szén- és acélközösség meg-
teremtését célzó, szinte a találkozó
elõtti utolsó percekben kidolgozott
francia indítvány mesze túlmuta-
tott egy külügyminiszteri találkozó
által nyitható távlatokon. Annál is
inkább, mert egyfajta válasz is volt
Adenauer kancellárnak a néhány
hónappal korábbi, a két ország tel-
jes körû egyesülését célzó felveté-
sére – amit ebben a formában a
francia közvélemény elutasított. 

Az 1950. május 9-én, a francia
külügyminisztérium Óra-szalonjá-
ban összegyûlt újságírók elõtt be-
jelentett Schuman-terv azonban
megteremtette a francia–német
együttmûködés és történelmi kibé-
külés alapjait, s lerakta az egységes
Európa alapkövét. Robert
Schuman a nyilatkozat részeként
kijelentette: „Uraim, többé nem
hiábavaló szavakról, de tettekrõl,
merész tettekrõl, konstruktív tet-
tekrõl van szó. Franciaország meg-
tette az elsõ döntõ lépést Európa
építésének irányába.”A Schumanról elnevezett tér a brüsszeli EU-negyedben   Fotó: Móricz Simon
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Jürgen és Marie
örök hûséget

fogad egymásnak
Jürgen és Marie szerelme –
avagy mennyire gyûlölte egy-
mást Németország és Francia-
ország? Az EU 50. születésnap-
jára tévéfilm készült arról, mi-
ként lépett túl önmagán e két
európai nemzet, megalkotva 
az unió alapjait.

Zalán Eszter

Háborúban és szerelemben állító-
lag mindent szabad. Nos, Németor-
szágnak és Franciaországnak mind-
kettõben volt része. Különösen egy
új, történelmi elemekkel feldúsított
játékfilm szerint, amelyet a követ-
kezõ hetekben több francia nyelvû
belgiumi és franciaországi tévécsa-
torna is mûsorára tûz.

A Nous nous sommes tant hais
(Annyira gyûlöltük egymást) címû
tévéfilm 1950. május 9. és 1952. au-
gusztus 10. között játszódik. Robert
Schuman francia külügyminiszter
híres nyilatkozatának napjától ad-
dig öleli fel az unió születésének
történetét, amíg Jean Monnet-t ki-
nevezik az Európai Szén- és Acél-
közösség fõhatóságának vezetõjé-
vé. A nagypolitika mellett a ma-
gánemberek megbékélését is nyo-
mon követhetjük: ez utóbbi napon
fogad egymásnak örök hûséget a
film két fõhõse, a francia Marie és
a német Jürgen.

A valódi történelmi személyisé-
gek, az unió alapító atyjainak tette-
ivel párhuzamosan nyomon követ-
hetjük, hogyan gyõzik le a háború
okozta sérelmeket a franciák és a
németek. Az Európai Bizottság jó-

voltából beszerzett archív felvéte-
lek az alkotók szerint élethûvé tet-
ték a történelmi és a fikciós szál
összefonódását.  

Az Európai Mûsorsugárzási
Unió (EBU) társfinanszírozásával
készült filmet az Európai Bizottság
franciaországi képviselete támo-
gatta. A 110 perces mûvet huszonöt

napig forgatták Párizsban és Bécs-
ben, Franck Apprédéris rendezõ
irányítása mellett. A film a gyártó
reményei szerint azt sugallja a né-
zõknek, hogy az egymás elleni
gyûlölködést le lehet gyõzni, akár-
milyen régre nyúlik vissza a szem-
benállás – akárcsak Németország
és Franciaország esetében.
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Jean Monnet és Robert Schuman, az EU alapító atyjai   Forrás: Európai Bizottság
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