
 
 

REIMS IS MEGÉR EGY MISÉT 

 

Magazinunk szívén viseli az európai összefogást, ezért fontosnak érezzük kihangsúlyozni azt a 

sorsdöntő lépést, amit két államférfi tett meg az idei év nyarán. Itt mutatkozik meg a legjobban, 

hogy milyen is a francia gloire, melyet már XIV. Lajos és I. Napóleon is egy kontinentális 

nagyhatalom formájában akart megvalósítani. 1962 júliusában nyújtott egymásnak békejobbot 

a két ország: Konrad Adenauer, az NSZK kancellárja, és Charles de Gaulle, Franciaország 

elnöke eldöntötték: készek maguk mögött hagyni a múlt csatározásait, és összefogni az európai 

jövőért. 

 

Mind az elnök, mind a kancellár a demokrácia és szabadság élharcosainak számítanak: 

Adenauer a Kereszténydemokrata Unió alapítója, de Gaulle pedig Algéria függetlenítését 

szorgalmazta a közelmúltban. Találkozójukra jelképes helyszínen került sor: az első 

világháborúban a németek által lebombázott város, Reims, és annak történelmi katedrálisa adott 

otthont ennek a fontos misének. 

A koronázóváros jelentőségét de Gaulle elnök is kiemelte: 

“Természetesen Reims lesz [a helyszín]. A katedrális, amelyet a németek szinte porig 

romboltak, a katedrális, ahol királyainkat koronázták, ahol Jeanne d’Arc segítségével 



felkenhették VII. Károlyt. Ez a hely, ahol Klodvigot megkeresztelték, ahol Franciaországot 

megkeresztelték.” 

A francia–német tandem megbékélése az európai politika szempontjából kulcsfontosságú 

tényező. Összefogásuk nagyban befolyásolja az Európai Gazdasági Közösség továbbfejlődését, 

bár meg kell említeni, nem mindig volt ilyen felhőtlen a kapcsolatuk.  Lapunk kutatómunkát 

végzett, hogy hitelesen bemutathassuk a történelem viharos eseményeit, melyek elvezettek a 

reimsi békekötésig.  

A "két civakodó ikergyermek" közös tőről indult: egykor mindannyian frankok voltak, azonban 

a Nagy Károly által felépített birodalom a verduni szerződés következtében részekre szakadt, 

ezzel évszázadokon átívelő hadakozásra kárhoztatta azoknak rokon lakóit.  

A két hatalom viszálya a késő középkortól kezdett el kibontakozni a Habsburg–Valois-párharc 

kereteiben. I. Ferenc hiába próbálkozott kiszabadulni a Habsburg szorításból, a harcban V. 

Károly kerekedett ki győztesként.  

A kisnemesi családból császárrá emelkedő I. Napóleon sem tétlenkedett: célja hatalma 

megszilárdítása és Franciaország nagyhatalmi rangra emelése volt. A pozsonyi békével 

felbontotta a Német-római Birodalmat, megannyi gondot okozva ezzel a lefokozott II. 

Habsburg Ferencnek. 

Nem sokáig ünnepelhették a franciák győzelmüket, a pokol ismét elszabadult Európában. A 

porosz „vaskancellár”, Bismarck tökéletesen kihasználta a külpolitikai helyzetet; olyan 

szituációt teremtett, amit Franciaország csak háborúval tudott megoldani. A Német Birodalmat 

1871-ben a versailles-i palota Tükörtermében kiáltották ki, ezzel létrejött egy új nagyhatalom 

Európa szívében.  

Több mint 40 évvel később újra csatabárd közé került a két nemzet, és milliók áldozták életüket 

a lövészárkokban. Bár az évszázad első nagy konfliktusa a németek kudarcával és az Antant 

győzelmével végződött, mindkét oldalon hatalmasak voltak a veszteségek. A fegyverszüneti 

egyezményt a compiègne-i erdőben álló vasúti kocsiban írták alá. 

Hitler önfejűsége még egy szörnyű európai tragédiához vezetett. A Führer jelképes bosszújának 

csúcspontja az volt, amikor ugyanabban a compiègne-i vagonban íratta alá a francia tisztekkel 

a fegyverletételt, amiben a francia küldöttség a németekkel 1918-ban. A második világháború 

ékes bizonyítéka annak, hogy a múltbéli sérelmek a háborúzás ördögi körébe vezetik a népeket, 

ezért a békekötés és az együttműködés a tartós megoldás. 

Az utóbbi időben a lovakat, kardokat és ágyúkat az atombomba váltotta fel. A berlini fallal 

szétszakított Németország a megosztottság keserves szimbóluma lett. Európában csak tovább 

fokozta az aggodalmat a kubai rakétaválság: ekkor kerültünk a legközelebb egy mindent elsöprő 



nukleáris háború kitöréséhez. A helyzet nem mindennapi, ezért nem mindennapi döntésekre 

van szükség. Nyugat-Európa az Egyesült Államokkal karöltve védelmezi a demokráciát és a 

jogállamiságot a szovjetek “utópiájától”, amely a falait képes megvédeni, de az emberek jogait 

nem. A franciák és a németek az együttműködés útjára léptek, hogy vállt vállnak vetve 

nézzenek szembe a vasfüggönnyel.  

 

De Gaulle és Adenauer nemzeteik közös múltjának és minden konfliktusának ismeretével ültek 

be a reimsi misére. A gótikus stílusú épület felújítását 1919-ben kezdték el, és húsz éven át 

tartott: renoválásra kerültek a leégett tetőszerkezetek, a kitört rózsaablakok és a megolvadt 

harangok is. A munkálatoknak hála, egy Karoling-kori templom alapjait is feltárták a romok 

alatt: ez is bizonyítja, hogy a koronázóváros már évszázadokkal ezelőtt is fontos szerepet 

játszott frank gyökereinkben. Reims jelképezi a testvériséget és a reményt, hogy együttesen, 

német–francia összefogással véget vethetünk a jelenlegi, feszült helyzetnek. 

A Reimsről szóló részletes és érdekfeszítő fotóriportunkat a jövőheti számunkban olvashatják! 
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