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BEVEZETÉS
A közép-európai térség szerepének geopolitikai jelentőségét először Halford John
Mackinder angol tudós és politikus fogalmazta meg Demokratikus eszmék és a valóság című
művében a következőképpen: „Aki Kelet-Európát uralja, az a Föld szívét is irányítja. Aki a Föld
szívét tartja hatalma alatt, azé a Világ szigete. Aki pedig a Világ szigete felett uralkodik, az
uralja az egész világot.”
A gyakorlatban egy új Közép-Európa van kialakulóban. Az új Közép-Európa
megszületése a századfordulón többdimenziós folyamat és egy egységes egész fejlődésének
belső logikája szerint működik. Állandó kölcsönhatásban van az Európai Unió által kialakított
geopolitikai és világgazdasági térséggel, amely érdekeinek érvényesítése közben szintén
odafigyel a közép-európai „neofiták” belső helyzetére, azok reakcióira. A módszertan szerint
nem rendelkezünk a régiók fogalmának általános meghatározásával. A térségekkel kapcsolatban
a gazdaságtudomány, a történelemtudomány, a politológia, szociológia vagy filozófia, az
általános szövegkörnyezettől vagy a felvetett problémától függően más-más értelmezést
alkalmaz.
Az adott munkában elsősorban a közép-európai térség nemzetközi-politikai és külpolitikai
értelmezésével fogunk foglalkozni; a térségalkotó belső tényezők (földrajzi fekvés, történelem,
vallás, etnolingvisztika, társadalmi-gazdasági fejlődés) összehasonlító jellemzésével; a térséget
övező

légkör,

közszellem

és

közhangulat

(nemzetközi-politikai

helyzet,

a

régiók

alkotóelemeinek a története, fejlődésük az idők folyamán, nemzeti, kulturális fejlődés, a globális
és integrációs folyamatok hatásai a régióra) sajátosságainak megértésével, továbbá azok
figyelembevételével a jövő szempontjából. Ezeknek a sajátosságoknak az alapján arra a
következtetésre juthatunk, hogy a térségek létrejöttéhez több rendszeralkotó tényező együttes
hatása vezet.
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A VISEGRÁDIAK TÖRTÉNETE
A Visegrádi vár. A királytalálkozó létrejöttének okai. Visegrád az öreg Duna folyó
legnagyobb kanyarulatában fekvő festői szépségű kisváros. A források egybehangzó tanúsága
szerint 1335 őszén itt tartották azt a nemzetközi konferenciát – vagy ahogyan a történetírásban
említeni szokták, a visegrádi királytalálkozót, ahol az akkori közép-európai királyságok vezetői
elrendezték országaik ügyes-bajos dolgait. Azért éppen Visegrádon, mert a 14. században itt volt
a magyar királyi udvar, I. Anjou Károly, a találkozó kezdeményezőjének székhelye. A hegy
tetején álló fellegvárat még IV. Béla magyar király építtette a tatárjárás után az 1250-es években,
hogy menedékül szolgáljon egy újabb invázió során. A hely stratégiai jelentősége szinte
felkínálta, hogy a király a fellegvárat Duna-parthoz közeli lakótoronnyal (vizivárral) bővítse és a
kettőt összekötő völgyzáró fallal hatalmas várrendszerré alakítsa.

A hely jelentése «magaslaton álló vár» – érdekes módon mégsem a mai fellegvárról
kapta, hanem a tőle északabbra, egy kisebb dombon álló egykori várról. Ezt a római erődből
kialakított, később teljesen elpusztult ispánsági várat nevezték el a környék akkori szláv lakói
'Fellegvárnak', s az elnevezést a magyarok is átvették tőlük. A hegy tövében a 13. század
második felében német vendégtelepesekkel benépesült falu hallatlan gyorsasággal lett város,
köszönhetően annak, hogy I. Anjou Károly magyar király a tartományurak leverése után 1323ban Temesvárról Visegrádra helyezte át székhelyét (Rácz György, 2009).
Itt állították fel a központi bíróságokat és a királyi hivatalokat. A táj és az építészet
lenyűgöző együttese látszott Anjou Károly számára a legalkalmasabbnak arra, hogy a hegy alatt
megkezdje a 14. századi Közép-Európa egyik legjelentősebb uralkodói központjának építését. A
török időkben elpusztult királyi udvar épületeinek feltárása 1934 óta folyik. A régészek

megtalálták az Anjouk által épített palota alapfalait, ahol 1330-ban merényletet kíséreltek meg I.
Károly ellen. A várnak és a városnak pedig 1335-ben már alkalmasnak kellett lennie arra, hogy
Luxemburgi János cseh királyt, fiát és örökösét, Károly morva őrgrófot, III. (Nagy) Kázmér
lengyel királyt, I. Rudolf szász és III. Boleszló sziléziai herceget, a német lovagrend képviselőit,
valamint népes kíséreteiket fogadni tudja és ellátásukat megfelelő színvonalon biztosítsa
majdnem egy hónapon keresztül. Ahhoz, hogy megértsük a királytalálkozó létrejöttének okait,
röviden vissza kell pillantanunk az érintett országok 14. század eleji helyzetére. Ez az a kor,
amely Nyugat-Európa számára már a középkor alkonyát jelenti a pestissel, válságokkal együtt,
ugyanakkor még virágzik a lovagi kultúra. A három akkori közép-európai királyság, Csehország,
Lengyelország és Magyarország 14. századi történetét inkább az épülés, a folyamatok
kibontakozása jellemzi, ráadásul több, feltűnő hasonlósággal. Mindhárom szomszéd királyság a
század elején a széttagoltság és a belső zavarok állapotában volt. A hasonlóan nagy formátumú,
jelentős kül- és belpolitikai eredményeket elérő uralkodó kortársak a század második felében
erős és jól működő országot hagytak utódaikra. Csehországban és Magyarországon az ősi
dinasztia szinte egy időben halt ki az 1300-as évek legelején, míg a lengyeleknél a Piastok egyik
oldalága szerezte meg a trónt Łokietek személyében (Rácz György, 2009).

Károly Róbert magyar, III. Kázmér lengyel, Luxemburgi János cseh királyok
Mindhárom országnak nehéz kérdésekkel kellett szembenéznie, és ez befolyásolta
egymáshoz való viszonyukat is. A széttagolt lengyel területeket I. Łokietek Ulászló krakkói
fejedelemnek (1306-1320) végül sikerült egyesítenie, és 1320-ban pápai jóváhagyással királlyá is
koronáztatta magát. Ezzel mintegy újraalapította a lengyel királyságot (uralkodott: 1320-1333).
Magyarországon az Árpádok dinasztiájának 1301-es kihalása után, hosszú harcokat követően a
nápolyi eredetű Anjou Károly (1301-1342) szerezte meg a trónt és hajtotta uralma alá az
országot, ugyanolyan energiával és tehetséggel, amilyennel Łokietek is rendelkezett. A lengyel

és a magyar uralkodó kezdettől támogatták egymást saját oligarcháik ellen, és ez a szövetség az
egész 14. században rendíthetetlen pillére lett a közép-európai politikának.
A magyar trón megszerzésében az Anjouk riválisa, a cseh Přemysl-dinasztia 1306-os
kihalása után, Luxemburgi János (1310-1346) cseh trónra lépésével kiegyensúlyozott lett a csehmagyar viszony is. Ennek figyelemre méltó jele, hogy az első két feleségét korán elvesztő Anjou
Károly a cseh király húgát, Luxemburgi Beatrix hercegnőt vette feleségül 1317-ben. A házasság
rövid ideig tartott, Beatrix 1319-ben bekövetkezett halála miatt. Mivel Jánosnak több húga nem
volt, Károly a másik szomszédtól, a lengyel királytól kért és kapott menyasszonyt magának. A
frissen koronázott Łokietek Ulászló lányával, Erzsébettel 1320-ban kötött házassága
Magyarország és Lengyelország között tovább mélyítette a szoros szövetségesi viszonyt. János
király pedig támogatta Károlyt nagy ellenfele, Csák Máté tartományúr ellen, és ezt a magyar
király nem felejtette el. Később a magyar-osztrák viszony megromlása miatt még közelebb
kerültek egymáshoz, a Luxemburgok és a Habsburgok kapcsolata ugyanis már korábbról
tartósan rossznak volt mondható. Károly mindkét országgal ápolt jó kapcsolatát azonban a
lengyel-cseh ellenségeskedés beárnyékolta. A konfliktus egyik oka, hogy a Luxemburgok is
igényt tartottak a lengyel trónra, mert elődeik, a Přemysl királyok is ezt tették. Ez a trónigény a
korabeli nemzetközi normák szerint legális volt és magában foglalta III. Vencel (1305-1306)
teljes örökségét. A megvalósítás azonban akadályokba ütközött részint a cseh király sikertelen
hadjárata, részint az Anjouk Łokietek hatalmát megvédeni kész diplomáciája miatt. Luxemburgi
János ezért 1329-től Nagylengyelországra korlátozta igényét, míg Pomerániáról lemondott a
Német Lovagrend javára. A Piastok viszont Sziléziát szerették volna hatalmuk alá hajtani, amely
egykor lengyel birtok volt, de a 14. század elejére a területet uraló fejedelmek többsége a
Luxemburgok vazallusává let (Rácz György, 2009).
Új helyzetet teremtett a három ország kapcsolatában, hogy I. Łokietek Ulászló lengyel
király 1333-ban meghalt és fia, III. Kázmér követte a trónon. Ő, miután a hatalmat átvette,
eltökélt szándékkal vágott bele az apja által ráhagyott ügyek rendezésébe. Lengyelországot nem
csak a Luxemburgokkal való viszály merítette ki, hanem a Német Lovagrenddel szembeni
területi vita is. A lengyel királyváltást kihasználva Luxemburgi János is érdekelt volt a régóta
meglévő cseh-lengyel ellentétek elsimításában, mert szövetségeseket remélt régi ellenségei, az
osztrákok, valamint Bajor Lajos német-római császár ellenében is, akivel Henrik karantán herceg
örökségén veszett össze. A békefolyamat kiindulópontjának tekinthető, hogy a vitás
lengyelországi területek hovatartozásának eldöntésére 1334-ben a felek döntőbírákat
választottak. A lengyel király Anjou Károly, a lovagrend pedig Luxemburgi János személyében.
A magyar király – aki Łokietek halálával a térség rangidős uralkodója lett – vállalta a szerepet és
eltökélt szándékkal közvetített a régi cseh király és az új és fiatal lengyel uralkodó tárgyalásai

során. Szempontjai között nem volt elhanyagolható, hogy hosszú távú célként ő maga is kitűzte
az Anjou-dinasztia számára a lengyel trón megszerzésének lehetőségét. A visegrádi konferencia
tehát a Magyarország közvetítésével majd két éve zajló cseh-lengyel és a lengyel-lovagrendi
diplomáciai tárgyalások lezárását is jelentette. A körültekintő diplomáciai előkészítés szálait –
úgy tűnik – Visegrádról mozgatták, ez pedig a folyamatos kapcsolattartás és információcsere
érdekében állandó követjárásokkal járt (Rácz György, 2009).
Első lépésként Kázmér Sandomirban 1335. május 28-án egy évre szóló fegyverszünetet
kötött János cseh király fiával, Károly morva őrgróffal, és a szerződésbe két lengyel herceg
mellett belefoglalta Károly magyar királyt is kezesként, akik oklevelükkel majd megerősítik a
békét. Ezt követően augusztus 24-én már a Magyar Királyság területén, Trencsénben (Trenčín,
Szlovákia) találkoztak János és Kázmér megbízottai. Kázmér felhatalmazta követeit a
békekötésre úgy, hogy a közvetítő, a magyar király megbízottainak tanácsait kövessék. A
követeknek joga volt 30 000 ezüst márka értékben anyagi kötelezettséget vállalni a király
nevében. Azt jól látták a lengyel politikusok, hogy a szorult pénzügyi helyzetben levő cseh király
anyagi kárpótlása lehet a megoldás egyik kulcsa. Végül is ekkor még a pénzügyi részletek nélkül
sikerült megállapodni a békepontokban, amelyek a cseh uralkodónak a Lengyel Királyságra
vonatkozó jogcímei voltak. Eszerint János király fiával együtt lemondott Lengyelországot érintő
jogairól, a lengyel király pedig lemondott a cseh király hűbérurasága alatti lengyel területekről,
ami

gyakorlatban Sziléziát és

Mazóviát (ténylegesen Plock városát) jelentette.

A

megállapodásról Kázmér képviselői állították ki saját pecsétjük alatt az oklevelet, és megígérték,
hogy október közepén a lengyel király is megerősíti azt. A cseh küldöttség ezt követően
Visegrádra, a magyar királyi udvarba ment, ahol gyorsan nyélbe ütötték a cseh-magyar
szövetségi szerződést. Az oklevél magyar király által kiadott és megpecsételt példánya maradt
ránk szeptember 3-i keltezéssel a cseh királyi levéltárban. (1335.szeptember 3-I oklevél).
Ezek után elérkezett az ideje, hogy döntőbírói tárgyalásra is sort kerítsenek és a három
uralkodó személyesen is találkozzon egymással. 1335. november elejére az akkor 47 éves I.
Anjou Károly magyar király visegrádi palotájába hívta és mintegy három-négy héten át vendégül
látta sógorát és szövetségesét, a 25 éves III. Kázmér lengyel királyt, és a 39 esztendős
Luxemburgi János cseh királyt, s ennek fiát, a 19 éves Károly morva őrgrófot (a későbbi IV.
Károly császárt), a kíséretükben érkezett számos lengyel, sziléziai és német fejedelmet, valamint
a Német Lovagrend képviselőit. Az esemény különös jelentőségét már a kortárs történetírók is
felismerték, ezért valamennyi országban maradt krónikás nyoma is. Jellemző ezekre, hogy más
és más szempontot emelnek ki, illetve hallgatnak el. Luxemburgi Károly morva őrgróf, a későbbi
császár Önéletírásában a kongresszusról is beszámol, s mivel személyesen is jelen volt az
eseményen, kortárs beszámolót várhatunk tőle. Azon ne csodálkozzunk, hogy nem árul el

semmit sem a vendéglátás, sem a megbeszélések kulisszatitkairól, az mégis érdekes, hogy csak a
cseh-lengyel-magyar politikai szövetséget emeli ki, a döntőbíráskodásról nem beszél. Művében
leírja, hogy apja már Visegrádon volt, amikor ő odaérkezett, majd ecseteli az uralkodók közötti,
fentebb már tárgyalt családi kapcsolatokat, végül elmeséli a cseh-lengyel konfliktus eredetét.
Szerencsére a 15. századi lengyel történetíró, Jan Długosz krónikájában éppen a kongresszus
másik fő témájáról ír részletesen. Az uralkodók azért gyűltekössze Visegrádon, hogy a lovagrend
által elfoglalt lengyel területek ügyében megszülessen a döntőbírói ítélet. Długosz az esemény
lényegét ragadta meg, ráadásul a békeoklevél szövegét is közölte (Rácz György, 2009).

Károly Róbert aranyforintja

A 15. századi magyar történetíró, Thuróczi János krónikája fenntartotta annak a 14.
századi krónikának a szövegét, amelyik megörökítette számunkra az 1335. évi esemény
ünnepélyes körülményeinek feltehetően egykorú leírását. Długosszal ellentétben ez a leírás
szembeszökően a külsőségek bemutatására szorítkozik, de az utókort ez legalább annyira érdekli,
mint
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szerint

idéznünk:

«Az

Úr

ezerháromszázharmincötödik évében, Szent Márton ünnepe körül János cseh király és fia,
Károly, meg a lengyelek királya Magyarországra, Visegrád várába jött Károly királyhoz, hogy
ott örök békeegyezséget kössenek. Ez meg is történt. A cseh király ebédjére Magyarország
királyának bőkezűségéből mindennap kétezerötszáz kenyeret adtak, és a királyi étekből is
bőségesen; a lovaknak pedig egy-egy napra huszonöt mérő abrakot. A lengyel király ebédjére
pedig ezerötszáz kenyeret és élelmiszert bőségesen; borból száznyolcvan hordót mértek ki.
Magyarország királya különböző drága ékszerekkel is megajándékozta a csehek királyát,
úgymint ötven ezüstkorsóval, két tegezzel, két övvel, egy csodálatos sakktáblával, két
felbecsülhetetlen értékű nyereggel, egy szíjas tőrrel, amely kétszáz ezüstmárkát ért, meg egy
csodálatos munkával kidolgozott gyöngykagylóval. Mivel Lengyelország királya adófizetője volt
a csehek királyának, s mivel Károly, Magyarország királya feleségül bírta a lengyel király

nővérét: Magyarország királya, Károly, 500 márka legfinomabb aranyat adott neki, hogy
megváltsa őt a cseh királynak fizetendő adózástól. Elhatározták itt azt is, hogy ha e királyok
közül bármelyiket vagy országukat valami ellenség támadná meg, a többiek kötelesek
segítségére sietni. És ezt egymás között nagy eskükötéssel is megerősítették» (Rácz György,
2009).
Az 1335 őszén Visegrádon kiadott, vagy a későbbiekben keletkezett hivatalos
dokumentumok csak részben igazolják, illetőleg pontosítják a történetírók elbeszélését. A
krónikákban sok az igazság, de gyakran a részletesen vázolt esemény valójában nem ott, nem
úgy és nem akkor történt. Esetünkben sem igaz a történetírónak az az állítása, hogy
Lengyelország

hűbéri

alattvalóként

hűbéri

fizetési

kötelezettséggel

tartozott

volna

Csehországnak, és ezt az összeget Károly adta volna sógora «megváltására». A konferenciával
kapcsolatos, rendelkezésre álló dokumentumokból rekonstruálható a valóság. Láttuk, hogy a
trencséni találkozón nem került sor a cseh királynak fizetendő «váltságdíj» pontosítására, de a
novemberi visegrádi találkozón Kázmér a számára kedvezőtlenebb diplomáciai helyzetben már
kénytelen volt alkudozni az összegről. Nagy Kázmér végül 20 000 schock prágai garas (azaz 20
000 cseh ezüst márka) kifizetését vállalta a cseh király számára, amiért az a lengyel királyi
címről lemondott (1335. november 22-i oklevél). Viszonzásul János király kiállította
lemondólevelét, amelyet a magyar királynál helyeztek letétbe. Ha Kázmér nem fizetné meg a
visszamaradó összeget, a magyar király, a nála letétbe helyezett, lemondásról szóló oklevelet
visszaadja Csehország királyának vagy ő maga megfizeti a fennmaradó 6 000 márkát. Mivel a 6
000 ezüst márka 500 arany márkának felel meg, az idézett krónika elbeszélése az eseményeknek
erre a részére vonatkozik és az író a magyar király kezességi nyilatkozatát azonosította a fizetés
teljesítésével. Az elfogyasztott ételek és italok mennyiségét illetően, úgy vélem, hitelt adhatunk a
krónikásnak, s érdekes kutatási téma lenne annak utánajárni, hogy az említett ajándékoknak van
e nyoma a későbbi cseh hagyományban (Rácz György, 2009).
A konferencián a szövetségkötés megünneplésére a házigazda feleségének, Piast
Erzsébetnek a névnapján, november 19-én került sor, a legtöbb oklevelet ugyanis e napra
keltezték. Köztük a találkozó egyik legfontosabb dokumentumát, a cseh-lengyel békeszerződést
(1335. november 19-i oklevél), a Lengyelországból Boroszlóba vezető út biztonságáról és
Bolesławiec várának lerombolásáról intézkedőt, valamint egy ilyenkor szokásos, a szövetséges
dinasztiák közötti házassági szerződést, amelyekkel igyekeztek bebiztosítani a friss cseh-lengyel
szövetséget. Eladósorban levő húgok hiányában Kázmér csecsemő leányát, Erzsébetet ígéri oda a
cseh király hat éves unokájának, aki Henrik bajor herceg és Luxemburgi Margit hercegnő (János
lánya) egyetlen gyermeke volt. A házasság végül nem valósult meg a fiú korai halála (1340)
miatt.

A békeszerződés kiadásával egy időben, ugyanazon a napon zajlott le a döntőbíróság
ítéletének szóbeli kihirdetése. A források alapos tanulmányozása arról győz meg bennünket,
hogy valójában ez volt a kongresszus összehívásának kiváltó oka. A szemben álló felek
tudatosan készültek a sorsdöntő bírósági tárgyalásra: a lovagrend 1335. szeptember 21-én átíratta
a nagymester marienburgi (Malbork) levéltárából a jogaikat igazoló okleveleket, a lengyel király
pedig még 1335 nyarán keresetet indított a pápai bíróság előtt a lovagrend ellen. Visegrádon a
bírói eljárást már november elején megkezdhették a lovagrendi megbízottak felhatalmazásának
vizsgálatával. Erre azért volt szükség, mert a nagymester személyesen nem jelent meg. Miután a
felhatalmazás kielégítő voltát elismerték, megismerkedtek a két fél vallomásával és bemutatott
dokumentumaikkal. Azt nem tudni, hogy a lengyel küldöttség milyen oklevelekkel állt elő, de a
lovagrend bizonyára a marienburgiakkal, valamint a békeszerződésnek korábban összeállított
kész tervezetével. A döntőbírák először szóban hirdették ki ítéletüket, biztosan november 21-e
előtt, mert erre a napra keltezték Ulászló leczycai és dobrzyni herceg Luxemburgi Jánosnak
átadott oklevelét. A kiállító a döntőbírák ítéletére hivatkozik, mely szerint az eddig a lovagrend
birtokában álló Dobrzyn-vidéknek vissza kell szállnia Nagy Kázmérra. Emlékeztetett rá, hogy
ezen a területen egykor ő uralkodott, amíg a lovagrend és Luxemburgi János el nem foglalta a
Łokietekkel folytatott háborút követően (Rácz György, 2009).
A döntőbírák a bárókkal több napon át folytatott tárgyalások eredményeképpen november
26-i keltezésű oklevelükben tették közzé ítéletüket. Eszerint Kujáviát és Dobrzynt Kázmérnak,
Pomerániát pedig a lovagrendnek ítélték oda (1335. november 26-i oklevél). (A tárgyalások
eredményéről a cseh király december 3-i keltezésű levelében tömören tájékoztatta a Német
Lovagrend vezetőjét, hogy miként rendelkeztek és mik a további tennivalók (1335. december 3-i
oklevél). (Sajnos a levél nem tartalmazza a keltezés helyét, de biztosak lehetünk benne, hogy
már nem Visegrádon született. Az oklevelekben említett időpontok tanúsága szerint az uralkodók
Mindenszentek ünnepe körül jöttek össze, azaz november elsejétől számíthatjuk a konferencia
kezdetét. János király december 3-i levelében három héten át tartó tanácskozásról beszél, ami
valószínűleg kicsit tovább tarthatott, mert november 26-ára keltezték a Német Lovagrend és
Lengyelország békeszerződését, és ekkor még mindannyian jelen voltak. Kázmér az ítélet
elfogadását külön dokumentumban erősítette meg, amelyet 1336. május 26-án állított ki a
lovagrend számára. A két fő napirendi ponton (cseh-lengyel és lengyel-német lovagrendi béke)
túl a későbbi események alapján van arra is némi támpontunk, hogy miről folytathattak további
eszmecseréket az uralkodók, ha már együtt voltak. Az írásbeli dokumentum hiánya nem jelenti
ugyanis azt, hogy nem tárgyaltak más kérdésekről is. A szeptember 3-i cseh-magyar szövetség
nyíltan az osztrák hercegek ellen irányult. Minden valószínűség szerint még Visegrádon
határozhatták el, hogy hamarosan hadat is indítanak ellenük. Mutatják ezt a következő év katonai

eseményei, melyek részleteit feltehetően Visegrádon tervelték ki, de nem dokumentálták. Van
olyan történész, aki éppen ezért a visegrádi kongresszust nem a béke, hanem a háború
kongresszusának tekinti (Rácz György, 2009).
A királytalálkozó értékelése. A történetírásban, bár jelentős figyelmet fordítottak a
királytalálkozóra, valamennyi fél többnyire csak saját szempontjait emelte ki. Mivel a
királytalálkozó a 14. századi lengyel külpolitika döntően meghatározó eseménye volt, érthető,
hogy a lengyel történetírás foglalkozott vele a legtöbbet, különösen a lengyel-lovagrendi és a
cseh-lengyel viszonnyal. A magyar történetírásban ugyanakkor ez háttérbe szorult, viszont széles
körben elterjedt az a nézet, miszerint a Visegrádon létrejött együttműködés elsősorban egy
gazdasági szövetség volt. E feltevés az 1336. január 6-án Károly király által Visegrádon kiadott
rendelet ismeretén alapul, amely részletesen szabályozza a Magyarország és Csehország közötti
kereskedelmi utakat és vámfizetéseket (1336. január 6-i oklevél).
A szöveg szerint Károly és János király e kérdést – hozzátehetjük, bizonyára
novemberben Visegrádon – alaposan megtárgyalta. Nyilvánvalóan Bécs árumegállító jogát
szándékoztak kikerülni úgy, hogy a német területek és Magyarország közötti kereskedelmet
Brünn irányába terelik. A kereskedelmi egyezmény megszületésében a mai Szlovákia területén
lévő városok kezdeményezését is sejthetjük. Visegrádnak tehát valóban volt gazdasági
kicsengése, de a kongresszus egészére ezt nem szabad kiterjesztenünk, mert a lényeg biztosan
nem erről szólt. A Német Lovagrenddel kötött szerződés a későbbiekben is hivatkozási alapul
szolgált és tartós békeszerződés alapjává vált. A Pomeránia ügyében hozott ítélet elfogadása
bebizonyította, hogy az érdekelt felek képesek és készek elismerni a nemzetközi konfliktusok
diplomáciai tárgyalások útján történő megoldásának elfogadott normáit. A három közép-európai
ország között a szövetségesi viszony a kisebb-nagyobb súrlódások ellenére is fél évszázadon át
fennmaradt, és mindhárom félnek szabad kezet adott más irányú (balkáni, keleti, német és itáliai)
külpolitikai terveihez. Visegrád fontos szerepet kapott a későbbiekben is a szövetség ápolása,
megújítása szempontjából (Rácz, György, 2009).
A cseh trón várományosával, Károly morva őrgróffal 1338. március elsején I. Károly
ugyancsak Visegrádon újította meg az 1335-ös szerződést. Az őrgróf megígérte, hogy támogatja
a magyar király lengyel trónigényét, a magyar uralkodó pedig lemondott minden sziléziai
igényéről, ha ő vagy fiai jutnának a lengyel trónra. Kázmér és delegációja egy évvel később,
1339-ben látogatott újra Visegrádra azzal a céllal, hogy Lengyelországot leánytestvére fiára,
Lajosra hagyja. E szerződés értelmében választották Lajost 1370-ben Lengyelország királyává.
Visegrád tehát, a középkorban egy valódi konfliktus-megoldó helyszín volt, s így méltán vált a
régi királyságok helyén létrejött mai közép-európai országok szervezeti együttműködésének
jelképévé, névadójává (Rácz György, 2009).

Nyilvánvaló, hogy a több országot érintő, jó néhány éven át tartó diplomáciai események
során nagyon sok hivatalos dokumentum keletkezett, melyeket leginkább egymásnak adtak át –
ideiglenesen vagy örökbe – a tárgyaló felek. Magukból az oklevelekből derül ki, hogy Anjou
Károly, mint közvetítő és kezes őrizte a dokumentumokat az abban foglaltak teljesítéséig. A
korabeli írott anyagnak azonban csak egy része maradt korunkra. A magyar fél példányai például
teljes egészében megsemmisültek a királyi levéltár török időkbeli pusztulásakor. Számos
oklevelet a cseh királyi levéltár őrzött meg, néhány pedig – érintettsége miatt – Boroszlóban
található. Az oklevelek többi része a Német Lovagrend königsbergi levéltárában maradt fenn,
innen került először a göttingeni Staatliches Archivlagerbe, majd végül Berlinbe, a Geheimes
Staatsarchiv
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gyűjteményébe.
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folyamatosságra, arra, hogy nem csak egy egyszeri diplomáciai aktusról volt szó ott és akkor
Visegrádon, hanem éveken át húzódó tárgyalásokról, szerződésekről, egy meginduló visegrádi
folyamatról.

A VISEGRÁDI NÉGYEK MEGALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE
A Visegrádi együttműködés okai és céljai
A visegrádi állomok szövetsége egy sajátos együttműködés. A visegrádi csoport nem egy
szervezet, hanem egy máig sem teljesen körvonalazódott, képlékeny és folyamatosan változó
szövetség. Alapvető szervezeti elemei hiányoznak, nincsen struktúrája, hogy csak az egyik
legfontosabb összetartó elemet vizsgáljuk, nincsen székhelye, nincsen jogszabályokban rögzített
intézményi szerkezete, a döntések alkalmankénti találkozókon születnek. Az azonosulás és az
egységteremtés kérdése a régióban különösen fejlett történelmi küldetéstudat és nemzeti öntudat
problémájával van összhangban. Arra próbálunk választ keresni, hogy vajon lehetséges-e, hogy a
Visegrádi Együttműködés olyan sikeres legyen, mint egyes nyugat-európai társai, milyen
lehetőségei vannak a tagországoknak az integráció fejlesztésére, illetve arra, hogy milyen
problémákkal kell megküzdeniük a tagoknak a sikeresség érdekében. Közép-európai országok
jelenleg is prioritásként kezelik a Visegrádi Együttműködést. Bár jó néhány válságot élt át a négy
közép-európai országból álló kooperáció, a 2004-es Európai Uniós csatlakozás után is van
létjogosultsága.
Visegrádon 1335 őszén tartották azt a nemzetközi konferenciát – vagy ahogyan a
történetírásban említeni szokták, a visegrádi királytalálkozót, ahol az akkori közép-európai
királyságok vezetői elrendezték országaik ügyes-bajos dolgait. Visegrádon a 14. században volt a
magyar királyi udvar, I. Anjou Károly, a találkozó kezdeményezőjének székhelye.
A visegrádi együttműködésnek a felújítására 1991. február 15-én került sor. Ekkor írta alá
a Visegrádi Nyilatkozatot Václav Havel, a Csehszlovák Köztársaság köztársasági elnöke, Lech
Wałęsa, a Lengyel Köztársaság elnöke és Antall József, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke.
1993-ban Csehszlovákia kettészakadásával vált négytagúvá a Visegrádi Együttműködés.
A visegrádi országok 1991. február 15-én aláírt első közös nyilatkozatának a végén még
csak három aláírást olvashatunk:


Václav Havel, a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság elnökének,



Antall József, Magyarország miniszterelnökének és



Lech Wałęsa, Lengyelország elnökének a nevét.

Ekkor még V3-ról beszélhettünk, majd Csehszlovákia 1993. január 1-i szétválása óta mind
Csehország, mind Szlovákia tagja az Együttműködésnek. Természetesen mind a négy tagállam
megfelel az úgynevezett koppenhágai kritériumoknak, vagyis működő piacgazdasággal
rendelkeznek, az országokban demokrácia és jogállamiság van
Az eltelt évek során az együttműködés egyes céljait sikerült a tagállamoknak elérniük, de az
európai integráció után talán még fontosabb célok lebegnek a kormányok szemei előtt: a

Visegrádi Együttműködés lehet a kulcsa szűkebb térségünk, Közép-Európa modernizálásának, a
kooperáció elősegítheti a régióbeli országok felzárkózását Nyugat-Európához, illetve az
együttműködés segítségével a négy tagállam hatékonyabban tudja érdekeit érvényesíteni az
Európai Unióban. Tehát a Visegrádi Együttműködés sikeressége nemcsak a négy tagállam
számára fontos, hanem az egész közép-európai térség jövője szempontjából kiemelkedő
jelentőségű.
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együttműködésre, az például szolgálhat a térség többi országa számára is, és a környező államok
számára is fontos kérdés Közép-Európa gazdasági és politikai biztonsága. Az Együttműködés
sikeresnek tekinthető, hiszen a Visegrádi Együttműködés tagországai ma már az Európai Unió
illetve a NATO tagjai. A Visegrádi Együttműködés emelte ki ezeket az államokat a többi
rendszerváltó ország közül, a csoportosulásnak megkülönböztető funkciója volt, ami a
demonstrálta a Visegrádi Négyek integrációérettségét és együttműködési készségét.
A Visegrádi Országok együttműködése kiállta a próbát, átvészelte a politikai vezetők által
eléje gördített akadályokat, sikeresen véghez vitte küldetését, és céljai elérése után képes volt
megújulni, a kapcsolatrendszert új alapokra helyezni, és szembesülni az új kihívásokkal. Ez egy
minden korban és körülmények között életképes csoportosulás, egy igazi «túlélő», melynek
sikerességét és hasznosságát az idő igazolja.
Az 1989-90-es rendszerváltást követően Magyarország, Csehszlovákia és Lengyelország
speciális helyzetbe kerültek, a politikai irányváltás megtörtént, folytatódott az új rendszer
intézményrendszerének kiépítése, és a gazdasági rendszerváltás (gazdasági modellváltás,
külgazdasági reorientáció) is folyamatban volt. E három ország számára ekkorra világossá vált,
hogy a belső viszályoktól terhes, szétesőben lévő Szovjetuniótól nemcsak politikailag, hanem
gazdaságilag is távolodni kell, a stabil, demokratikus politikai intézményrendszerrel rendelkező,
piacgazdaságokat működtető országok felé kell fordulniuk. Így egyre erőteljesebbé vált az
Európai Közösségekhez és a NATO-hoz való csatlakozás igénye. E három – később négy –
ország sajátos szubrégiót alkotott, hasonló célokkal és nemzetközi megállapodásokkal.
A regionális integráció megvalósításának gondolata elsősorban külső hatások eredményeként
vetődött fel. A hármas együttműködésnek több előzménye is volt, ugyanis a térség kiemelkedő
gondolkodóit mindig is foglalkoztatta a nemzetállamok problémája. Ezeket a konföderációs
elképzeléseket lehet fellelni Kossuth Dunamenti Szövetsége, Jászi Oszkár «Keleti Svájc»
elméletében, illetve Ady Endre ás Balcescu költői munkássága során is ezek fogalmazódtak meg.
A II. világháború után a Duna menti államok együttműködését, kibővítve Lengyelországgal,
szorgalmazta Dimitrov és Tito, azonban ezeket a törekvéseket a sztálini Szovjetunió akadályozta
meg. 1989-ben az Egyesült Államok volt nemzetbiztonsági tanácsadója, Zbigniew Brzezinski

vetette fel egy lengyel – cseh - szlovák együttműködés lehetőségét, amit lengyel javaslatra
bővítettek ki Magyarországgal.
A Visegrádi Négyek megalakulásának közvetlen előzményeként értékelhető a Némethkormány kisintegrációs javaslata, amit az 1990-es szófiai KGST ülésen vetettek fel, miszerint a
KGST keretein belül e három ország alkosson szorosabb integrációt, azaz vámuniót. Ez a
javaslat a politikai rendszerváltás folyamatában nem kapott jelentős visszhangot. Majd kicsit
később Pozsonyban Havel elnök is hasonló elképzeléseket hozott nyilvánosságra. 1990 második
felében a Szovjetunió dezorganizációja következtében jelentkező problémák súlyosbodása, a két
Németország újraegyesülése, valamint a KGST közeli megszűnése a korábbi javaslatok
felújítására ösztönözte e három ország vezetését. A Visegrádi Négyekről megállapítható, hogy az
a regionalizmus 1990-es években indult, új szakaszának egyik terméke. Az új regionalizmus
Közép-Európában a rendszerváltásokkal összefüggésben jelentkezett, ugyanis a «blokk
szervezetek» összeomlása által hagyott biztonsági vákuumot be kellett tölteni, de az e célból
létrejött regionális csoportosulások nemcsak biztonságpolitikai, hanem gazdasági funkcióval is
bírtak.
A Visegrádi Csoport megalakulását belső és külső tényezők is ösztönözték. A belső
tényezőkhöz tartozik a három ország földrajzi közelsége és a történelmi és kulturális
hasonlóságaik, melyek nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország, Lengyelország és
Cseh-Szlovákia egy közösséget alkosson. Ez főként abból adódik, hogy e három ország a
történelem folyamán hasonlóan reagált az őket ért hatásokra, ez az egyezés a rendszerváltásra is
igaz, hiszen az államszocializmus idején kibontakozó reformmozgalmaikban fellelhető rokonvonások, és kapcsolatok, a rendszerváltás folyamatának tárgyalásos jellege, a piacgazdasági és
demokratikus átmenet induló feltételeinek egyezése, valamint a rendszerváltással együttjáró
szerkezetátalakításból adódó válság leküzdésére adott válaszok egybeesése is ezt támasztják alá.
Ezek az azonosságok, egyezések és egybeesések jelentősen befolyásolták mind három országban
a «közép-európai gondolat» kialakulását.
Az integrációra való lépés külső tényezőit egyrészt az instabil szovjet politika kockázatai
és a fennmaradni látszó birodalomújjáépítő törekvések, másrészt az euró-atlanti intézményi
struktúrához való csatlakozási szándékok adják. Ezek hatására merült fel e három ország
vezetőiben a közös magatartás kialakításának igénye. Magyarország, Lengyelország és
Csehszlovákia számára világossá vált, hogy hárman együtt egy érdek- és értékközösséget
alkotnak, és céljaikat csak együttesen tudják elérni, hiszen csak együtt rendelkeznek olyan
érdekérvényesítő súllyal, amivel eredményeket lehet elérni az euró-atlanti integráció területén.
Ez a felismerés azért is volt nagyon fontos, mert a Nyugat sem a rendszerváltások előtt, sem
közvetlenül azokat követően nem rendelkezett világos koncepcióval az új demokráciák

törekvéseinek kezeléséről. A Visegrádi Csoport megalakulását azonos érdekek vezérelték,
Magyarország, Csehszlovákia és Lengyelország azonos kihívásokkal néztek szembe, prioritásaik
megegyeztek.
A Visegrádi négyek periodizációja
1989 – ben Közép-Európa országai visszatértek az európai konszolidáció útjára, az
Európai Unió keleti bővítésének keretében. Hogy ez az út sikeres lesz-e vagy sem, az európai és
euro-atlanti szervezetek tagsági feltételei mellett az idő fogja megmutatni, de függeni fog a
Közép-Európai államok képességeitől is. A közép-európai országok nemzetközi regionális
integrációját feltételezi egy sor indok: közös történelmi múltjuk és regionális érdekeltségeik,
földrajzi helyzetük, politikai és gazdasági kapcsolataik, törekvéseik. Ezeknek az országoknak a
geopolitikai érdekei megkövetelték a megerősödést és a regionális integrációt, ez szolgált
előfeltételként a politikai és gazdasági stabilizációhoz a közép-európai régióban.
A 2004-es évben kezdődött meg Közép-Európa reális integrációja az európai civilizáció
terébe. Ez a folyamat «visszatérés, belépés, adaptáció» szorgalmas munkát igényel, mely
mindenekelőtt a rendelkezésre álló lehetőségek kihasználását, nem a preferenciák megadására
várást jelenti. Ehhez először meg kell keresni az európai identitás kiépítésének módját, a középeurópai kisebbrendűségi érzés megszüntetése érdekében. A Visegrádi négyek tevékenységének
történelmi fejlődését két pontosan körülhatárolt periódusra lehet felosztani. Ez a klasszifikáció
nem végleges ugyan, elsősorban a Visegrádi csoport korszakonként végbemenő eseményeinek
megállapítására szolgál. Mindkét szakasz fejlődésének vannak lényeges sajátosságai, ennek
megfelelően kijelölhetjük a következő két szakaszt.
Első periódus – 1991-es megalakulásától 2004-ig – a Visegrádi szövetség 1991. február
15-ei megalakulásától, a Lengyel Köztársaság, Magyar Köztársaság, Cseh Köztársaság és
Szlovák Köztársaság Európai Uniós csatlakozásáig, beleértve a NATO-hoz való csatlakozást is.
Második periódus – a 2004-es évtöl - 2014-ig, amikor a Visegrádi csoport négy
országának együttműködése már az Európai Unió részeként történik.
Ez a klasszifikáció fontos elsősorban a külső és belső jellemzők meghatározására, a
regionális nemzetközi szövetség céljainak megállapítására, ahogy 1991-ben (ezen célok
végrehajtója, az euro-atlanti integráció), úgy 2004-ben, melyek az alapító országok
dokumentumaiban is láthatók. Belépésük a NATO-ba 1999-ben (Szlovákia csak 2004-ben lépett
be) fontos esemény a közép-európai országok euro-atlanti integrációjában. Az 1991-2004-es
periódust további alperiódusokra lehet felosztani, a főbb jellemvonások elkülönítésével,
figyelembe véve együttműködésük eltérő jellegét.
Tehát az 1991-2004-es időszak a következő kisebb periódusokra osztható fel:

1991-1992 – «Az idő kihívása» – Visegrád megalakulása, amikor a prioritás a biztonsági

a)

tényező, és eléggé megerősödött egy eszme – a közép-európai országok erejének konszolidációja
az

úgynevezett

«szovjet

fenyegetés»

ellensúlyozására

az

euro-atlanti

integráció

meggyorsításának céljából.
b)

1993- 1998 – «Elveszett illúziók» – azon illúzió kudarca, mely a Visegrádi négyek gyors,
majdnem

automatikus

európai

integrációjával

kapcsolatos,

a

belső

szisztémák

transzformációjának problémája – ez a periódus a Visegrádi négyek stagnálásának korszaka.
Jelentős esemény viszont a Visegrádi szövetség struktúrájának megváltozása: a «hármakból»
«négyek» lettek, két független állam alakul, a Cseh és a Szlovák Köztársaság. Kiemelkedő az
1994-es év, mint a Visegrádi négyek közötti versengés kezdete az EU-ba való belépésért.
Lengyelország vezető státuszának megerősítése, a Szlovák Köztársaság elszigetelődése. Tehát
1994 elején megtörtént az első konfrontáció a tagországok között.
c)

1998-1999-es évek – «Visegrád újjászületése» – még 1998-ban megtörtént a regionális
együttműködés megszilárdítása, a gazdasági együttműködés. A periódus egyik legfontosabb
eseménye Szlovákia euro-atlanti integrációjának támogatása. Valójában 1999-ben (1999. május
14-ei Pozsonyi (Bratislavai) csúcstalálkozótol) lehet Visegrád megújulásáról beszélni.
Megváltozott a stratégia a biztonsági kérdések terén, konkrét tervet dolgoztak ki az
együttműködés nyolc irányáról, hogy az országok közös tevékenysége dinamikussá váljon.
Fontos megjegyezni, hogy 1999-től napjainkig a vezető szerepet a Visegrádi országok
miniszterelnökei vállalják magukra.

d)

2000-2004-es évek – «Az Európai Unió küszöbén» – az Európai Unió tagsági feltételeinek
végrehajtása; a szisztematikus transzformáció dinamizmusa a Visegrádi négyek országaiban és a
négyek közötti együttműködés megerősítése. 2004-ben befejeződött a Visegrádi együttműködés
egyik lényeges korszaka, végrehajtják céljaikat, azaz a NATO és az Európai Unió teljes jogú
tagjaivá váltak.
A Visegrádi együttműködés prioritásai
Belpolitikai prioritásként mindhárman a pluralizmus, a demokratikus intézményrendszer
és a jogállamiság kialakítását határozták meg. A demokrácia és annak intézményrendszerének
kiépítése elengedhetetlen feltétele volt a nyugati integrációs formákhoz való kapcsolódásnak,
először a keretfeltételeket kellett kialakítani, olyan új törvényeket kellett hozni, melyek a
demokratikus alapokon nyugvó intézményrendszer alapköveivé tudtak válni. Teret kellett
engedni az állampolgári kezdeményezéseknek, a civil társadalom kialakulásának.
Gazdasági téren piac- és struktúraváltásra volt szükség, illetve a piacgazdaság
megteremtésére. Súlyos gazdasági helyzetükből önerőből nem tudtak kilábalni. De a nyugat-

európai integráció magában nem jelentett csodaszert, ezért volt szükség egy közép-európai
regionális integrációra, mely ösztönözte a gazdasági és kereskedelmi kapcsolataikat, stabilizálta
a nemzetgazdaságokat. Ez nem mondott ellent a világgazdasági nyitás politikájának, a nyugati
integrációk felé való orientálódásuknak, mert az ilyen regionális integráció segítette a piacok
integrálódását, könnyebben levezette a keletkezett válságok gondjait. Felismerték azt a tényt,
hogy az egymással kialakított, piaci alapokon nyugvó együttműködésben komoly tartalékok
vannak, azonban a nagyon alacsony szinten levő kapcsolatok nem erősítik ezt a nézetet. Mivel
gazdasági szerkezetük számos hasonlóságot mutatott a közös KGST-s múlt miatt, problémáik
azonos jellegűek voltak, ezek közül a tőke-, energiahiány és a fejlett technika hiánya volt a
legégetőbb. Ezeket a hiányokat az egymás közti kereskedelemből nem tudták pótolni, tehát
egyetlen megoldásként az új orientáció, a Nyugat felé fordulás, a világgazdaság egészébe való
bekapcsolódás kínálkozott.
A Visegrádi Országok külpolitikai célként a szuverenitásuk visszaszerzését, a
reorientációt, és a nyugati integrációba való bekapcsolódást nevezték meg. A fő motiváció a
Szovjetunió felbomlásával járó biztonsági vákuum betöltésére irányuló törekvésekben
keresendő. Erre a problémára a megoldást a NATO-hoz való csatlakozásban látták. Ezen kívül
mind három országnak be kellett bizonyítania, hogy képesek a már megkezdett, piacgazdaság és
a demokrácia útját folytatni. Ennek az átalakulási folyamatnak az elismeréseként «nyerte el» e
három/négy ország az Európai Tanács, OECD (1995 Csehország, 1996 Magyarország,
Lengyelország, 2000 Szlovákia) és NATO (1999 Magyarország, Lengyelország, Csehország,
2003 Szlovákia) tagságot.
A Visegrádi Négyek megalakulása. A Visegrádi Nyilatkozat
Václav Havel a Cseh és Szolvák Szövetségi Köztársaság elnöke, Lech Walesa, a Lengyel
Köztársaság elnöke, és Antall József a Magyar Köztársaság miniszterelnöke megegyezett abban,
hogy

a

továbbiakban

összehangolják

erőfeszítéseiket,

így

próbálják

növelni

azok

megvalósulásának esélyeit. Nyilatkozatukban megfogalmazták, hogy e három államnak
alapvetően azonos céljaik vannak, és mindhárman hasonló helyzetből indulnak. Fő célkitűzésük
államaikban a függetlenség, a demokrácia és a szabadság helyreállítása, a totalitárius rendszer
társadalmi, gazdasági és szellemi megjelenési formáinak a felszámolása, a parlamenti
demokrácia, a korszerű jogállam kiépítése, az emberi jogok és alapvető jogok tiszteletben tartása,
a korszerű piacgazdaság megteremtése, és Európa politikai, gazdasági, biztonsági és jogalkotási
rendszerébe való teljes bekapcsolódás.
Az államfők hangsúlyozták, hogy a három állam együttműködésének és fejlesztésének alapja
a történelem folyamán kialakult kapcsolatrendszer, a közös kulturális, szellemi és vallási

hagyományok, és örökség, melyekben fellelhető a három országot összekötő sajátos
gondolkodásmód, ami a hosszú évszázadokon keresztül egymásra kifejtett kölcsönhatásokból
adódik. A Nyilatkozatban hangot adtak azon véleményüknek is, hogy e három országnak
nemcsak kormányközi szinten kell összehangolni tevékenységüket, hanem az állampolgárok és
azok közösségeinek az együttműködése is feltétele a demokratikus társadalmi rend kiépülésének.
A közös fellépés és összehangolt munka fontossága mellett nagy hangsúlyt fektettek a nemzeti
identitás tiszteletben tartására, hiszen mindhárom nemzet kulturális, nyelvi, vallási és etnikai
sajátosságai hozzátartoznak az európai értékrendszerhez. Így az együttműködés sikerességének
egyik alapfeltétele, hogy a nemzeti közösségek egymás iránt toleránsak legyenek, tehát a
gyűlöletet, a nacionalizmust illetve a szomszédokkal való viszálykodást teljes mértékben ki kell
zárni.
A Nyilatkozatban következő közös lépéseket deklarálták: Az európai intézményekkel való
együttműködés és szoros kapcsolatok kialakítása érdekében a három ország képviselői
folyamatosan konzultálnak. Kifejezték arra irányuló törekvésüket is, hogy állampolgáraik,
társadalmi szervezeteik, intézményeik és egyházaik között zavartalan kapcsolatok alakuljanak
ki, erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az országok területén élő nemzeti kisebbségek
jogai biztosítva legyenek, valamint a szubregionális kapcsolatépítés érdekében támogatják a
területi önkormányzatok együttműködését is.
A Nyilatkozat gazdasági vetülete a tőke és munkaerő szabad áramlásának elősegítését
fogalmazta meg, aminek alapvető feltételéül szabta meg a piacalapú gazdasági együttműködést,
valamint az áruk és szolgáltatások egymás közti előnyös kereskedelmét. A vállalati
együttműködések támogatása és a külföldi tőkebefektetések feltételeinek megteremtése is fontos
részét képezte az egymás közötti kereskedelem élénkítésének. Az «Európához való csatlakozás»
elengedhetetlen feltételeként említették a közlekedési infrastruktúra fejlesztését, és szintén
összehangoltan kívánták fejleszteni energiarendszereiket és távközlési hálózataikat. A felek a
környezetvédelem területén esedékes összehangolt munkát is deklarálták, és nagy hangsúlyt
fektettek az információ, a sajtótermékek és a kulturális értékek akadálytalan cseréjére is.
A visegrádi Együttműködés nem volt formális szövetség, a három ország kül- és
biztonságpolitika bizonyos részterületein rendkívül sikeresen működött együtt, ugyanis a
külügyminiszterek és diplomaták rendszeres találkozókon egyeztették álláspontjukat a Varsói
Szerződés, majd a KGST feloszlatásával kapcsolatban, valamint az Európai Közösségekkel
előkészületben lévő társulási egyezmények kapcsán.
A Visegrádi Négyek problémái: 1991-1998

Mindhárom alapító tag, vagyis Lengyelország, Csehszlovákia és Magyarország szerette
volna felszámolni a Varsói Szerződést és a KGST-t, céljuk volt az, hogy visszatagozódjanak a
nyugati világba, és úgy érezték, hogy mint a térség három legfejlettebb állama, a közös múlt
miatt is, képesek lesznek összehangolni tevékenységüket gazdasági, politikai és kulturális
szinten. Mik motiválták az egyes tagországokat arra, hogy a 90-es években egy nemzetközi
együttműködésben vegyenek részt? Lengyelország, mint már korábban említettem, jelentős
mértékben eltér a másik két tagállamtól, elég akár a területére vagy a népességére gondolni.
Lengyelország szeretett volna dél felé nyitni, és ezzel a közép-európai államok közé kerülni.
Természetesen ennek a nyitásnak is az a már korábban említett tény volt az oka, hogy a
történelem során Lengyelország a kelet és a nyugat határán volt, és emiatt háromszor is
felosztották maguk között az országot a környező hatalmak. Csehszlovákia volt a visegrádi
hármak közül a legfejlettebb a kilencvenes évek elején, ezért ők voltak a leginkább szkeptikusak
az együttműködéssel kapcsolatban. Főleg integrációs céljaikat tartották fontosnak, és
természetesen biztonságuk szavatolását. (Vaclav Klaus erősen a visegrádi együttműködés ellen
volt.) 1993–ban Csehszlovákia felbomlott, és mindkét állam saját szuverenitását helyezte
előtérbe. Ezenkívül Csehország gazdasági mutatói a legjobbak voltak a térségben, gyorsítani
szerették volna euroatlanti integrációjukat. Annak ellenére, hogy bár mindkét országnak voltak
fenntartásai a kooperációval kapcsolatban, végül úgy döntöttek, hogy érdemes együttműködni, és
megpróbálni közösen képviselni a közös célokat a világpolitikában.
Később, 1999-ben már teljesen világos volt, hogy Közép-Európa államai hajlandóak
voltak lemondani függetlenségük egy részéről a NATO, illetve az Európai Unió javára, de egy
szubregionális együttműködés javára nem. Általában jellemző volt, hogy mindig az az ország
volt a legkevésbé elkötelezett a visegrádi együttműködés mellett, amelyik éppen fejlettebb volt a
többinél, és emiatt úgy érezte, hogy lehetősége van arra, hogy a többi tagország előtt
integrálódjon a nyugati világba. Magyarországnak volt egy speciális célja is a kapcsolatok
erősítésével, mégpedig az, hogy a határon túli magyarok helyzetén szeretett volna javítani.
Magyarország elérte, hogy már az Alapdokumentumba kerüljön bele néhány sor a kisebbségi
jogokról. Végül a Visegrádi Együttműködésben nem vált fontossá a kisebbségek védelme, mert
ezeket a kérdéseket az országok kétoldalú relációkban tárgyalták meg.
Az együttműködés az első években sikeresnek mondható, hiszen a legfontosabb kitűzött
célt, vagyis a rendszerváltozás stabilitásának biztosítását és a szovjet csapatok kivonását elérte.
Mivel tagországok az együttműködést nem tekintették az Európai Közösségek alternatívájaként,
és a visegrádi együttműködést csak eszköznek tekintették céljuk eléréséhez, ezért a kooperáció
intézményesítésére nem került sor. Az Európai Uniós csatlakozás során beindult a V4-ek közötti
versengés is, melynek célja az volt, hogy az országok minél előnyösebb helyzetben

csatlakozhassanak az Európai Unióhoz, vagyis minél több Uniós forráshoz jussanak. Az
együttműködés kétoldalú feszültségek miatt is visszaesett, gondoljunk csak a cseh-lengyel,
illetve a szlovák-magyar vitákra. Szlovák oldalról Meciár kormányzása idején az az ötlet is
felmerült, hogy a CEFTA, illetve a KEK legyen az Európai Unió alternatívája.
Nyugat-Európa bízott abban, hogy a Visegrádi együttműködés jó lecke lesz a leendő
Európai Uniós tagoknak, és meg fogják tanulni azt, hogy hogyan kell a régiók Európájában
gondolkodni. Sajnos rá kellett jönniük, hogy Közép-Európában sokkal nagyobb problémák
vannak, mint azt ők eredetileg gondolták, és hogy a tagjelöltekben nincs meg a kellő szolidaritás
és együttműködési hajlandóság. Épp ezért Nyugat-Európa érdeklődése a Visegrádi
Együttműködés iránt alábbhagyott. A visegrádi országoknak rá kellett jönniük arra, hogy a
kezdeti cél megszűnése miatt, vagyis amiatt, hogy a közvetlen szovjet veszély megszűnt, a
tényleges együttműködés csak akkor lehetséges, ha hozzávetőlegesen működik a bel- és
külpolitika szükséges összhangja. Fel kellett tenniük a kérdést maguknak, hogy a csoport
valóban létezik, vagy valójában megszűnt. Találkozók csak alacsonyabb szinten voltak, például
az oktatási miniszterek találkozója Krakkóban, vagy a szociáldemokrata pártok vezetőinek
találkozója Pozsonyban. Varsó és Budapest úgy vélte, hogy szükséges a visegrádi
együttműködés folytatása, ezért a kiváró stratégia mellett döntött. Így az együttműködés első
szakasza abban az értelemben, mint az Európai Uniós csatlakozásra való felkészülés, megbukott.
1993. január 1-jétől Csehszlovákia két külön államra szakadt: Csehországra és
Szlovákiára, így a Visegrádi Hármakból Visegrádi Négyek lettek. Az együttműködés
történetében ez a periódus a stagnálást és a hanyatlást jelentette. Ez főként Meciar, szlovák és
Klaus, cseh miniszterelnököknek köszönhető. Meciar együttműködés-ellenes magatartása nem
volt meglepő, hiszen ő köztudottan nacionalista politikai vonalat

képviselt, és az ő

ténykedésének volt többek között az is köszönhető, hogy 1991-ben a magyar-csehszlovák
államszerződés aláírása kudarcba fulladt, mivel a magyar fél által javasolt kisebbségvédelmi
paragrafusok Meciar véleménye szerint fértek bele a szerződésbe. Ezzel szemben a cseh
miniszterelnök «Visegrád-ellenes» kirohanásai mindenkit váratlanul értek – emlékszik vissza
Jeszenszky Géza A «visegrádi gondola» és az euró-atlanti integráció című tanulmányában.
Vaclav Klaus cseh kormányfő ezen magatartása azzal magyarázható, hogy a politikus meg volt
győződve arról, hogy Csehország hamarabb lehet az Európai Unió tagja, ha nem vállal
közösséget a három másik országgal. Ezzel szemben az együttműködést támogató másik két
tagország, Magyarország és Lengyelország mindent elkövetett annak érdekében, hogy a
kapcsolatrendszer fennmaradjon. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy magyar kezdeményezésre,
alapos lengyel-magyar egyeztetések után, 1994 első felében a két ország egyidejűleg,
diplomáciailag kiválóan előkészítve nyújtotta be felvételi kérelmét az EU-hoz.

Ez a tetszhalott állapot nem volt érvényes a Visegrádi Négyek gazdasági és kereskedelmi
kooperációjára, hiszen a CEFTA egyre sikeresebbé és hatékonyabbá vált. Az országok ugyanis
felismerték, hogy az együttműködés gazdasági dimenziójának fejlesztése elengedhetetlen az
egyes nemzetgazdaságok stabilizációja, a piacgazdasági nyitás és a külkereskedelem
reorientációja szempontjából. Így ebben az időszakban a tagállamok csak a szabadkereskedelmi
övezet kialakításának irányába tettek lépéseket, míg az együttműködés más szintjén nem történt
előrelépés. A Visegrádi Együttműködés holt szakasza 1998-ig tartott, amikor is mindkét – az
együttműködést elutasító - országban politikai fordulat következett be.
A V4-ek újjászervezése 1999-ben. A Visegrádi Alap
A visegrádi kormányfők úgy döntöttek, hogy az euroatlanti integráció sikeressége
érdekében akár arra is hajlandóak lesznek, hogy Szlovákiát kihagyják az együttműködésből. De
1998-ban Szlovákiában kormányváltás következett be, amire válaszként a Budapesti
Memorandumban 1998. október 21-én a többi visegrádi kormányfő kinyilvánította, hogy
Szlovákiától azt várják, hogy újra foglalja el méltó helyét a csoportban. A csoport
újjászervezésére 1999. május 14-én, a Pozsonyi Kormányfői találkozón került sor. Ezen a
találkozón a kormányfők egy közös állásfoglalást fogadtak el, és megújították a Visegrádi
Együttműködés tartalmi és szervezeti rendszerét. A döntés értelmében az együttműködési
területeket kibővítették a külpolitika, a társadalmi élet demokratizmusa, a kultúra, a tudomány és
technika, az ifjúság és sport, a környezetvédelem, az infrastruktúra és a határ menti kapcsolatok
erősítésének területére. Ezen kívül döntés született egy alapítvány és egy tévéadó létrehozásáról,
és diplomata-képzés beindításáról.
Döntöttek arról is, hogy a Visegrádi Együttműködés elnökségét évente más-más ország
fogja ellátni, rendszeres találkozókat fognak szervezni az érintett miniszterek között, illetve a
külügyminisztériumok államtitkárai és az országok nagykövetei is évente két találkozón fognak
részt venni. A Közös Nyilatkozatból az is kiderül, hogy a csoport a jövőben nagyobb hangsúlyt
fog fektetni a belső együttműködésre, és a közép-európai identitás kialakítására is. Sajnos még
ugyanebben az évben komoly feszültség alakult ki csoport tagjai között, mert Magyarország a
koszovói és a vajdasági kérdést nagyon fontosnak tartotta, amivel a csoport többi tagjának
rosszallását váltotta ki.
A V4 újjászervezése valóban sikeres volt, a csoportnak sikerült újra felkelteni a NyugatEurópai országok érdeklődését. Szlovákia gyorsan felzárkózott a másik három tagállamhoz.
2000-ben, Pozsonyban, létrehozták a Visegrádi Alapot a közös projektek támogatására. Az
egyes tárcák közötti együttműködés is dinamikusan növekedett, például a kultuszminisztériumok
együttműködésének eredményeképpen közös színházfesztiválokat tartottak a tagországokban.

A visegrádi együttműködés során a tagországok a csoport bővítésétől sem zárkóztak el,
de minden tagnak megvolt a saját preferált országa, amelyet szívesen látott volna az
együttműködésben. Lengyelország szívesen látta volna Litvániát a V4-ben, Csehország
Szlovéniát, Magyarország pedig Romániát preferálta. Voltak olyan felvetések is, hogy
Ausztriával kellene a visegrádiaknak szorosabbra fűzni kapcsolataikat. Lengyelországnak azért
is volt nagyon fontos a visegrádi együttműködés, mert a tervek szerint Lengyelország lehetett
volna a Weimari Háromszög egyik csúcsa, vagyis Franciaországgal és Németországgal együtt ők
lehettek volna az európai Unió biztonsági magja. Ehhez Lengyelországnak arra volt szüksége,
hogy észak-déli irányban tudjon nyitni, amihez a V4-et tudta volna használni, valamint arra,
hogy Közép-Európa ne legyen az EU perifériája.
Miután a csoport bővítése csak feszültségeket szült a csoport tagjai között, ezért új
stratégiával próbálkoztak. A V4-ek megpróbálták felvenni a kapcsolatot a Benelux államokkal.
Wim Kok holland miniszterelnök 2000-ben Pozsonyba látogatott, ahol hivatalosan is felvette a
két csoport a kapcsolatot. 1999-ben Ausztria megérezte annak a lehetőségét, hogy az EU 14-ek,
ha szükség van rá, el is tudják szigetelni. Ausztria a regionális partnerség gondolata mellett
foglalt állást. Ebbe a tömörülésbe a V4-ek mellett Ausztriának és Szlovéniának lett volna helye.
Az Oszták-Magyar Monarchia területén létrejött utódállamok viszont ebben a Habsburg
Birodalom újraélesztését vélték felfedezni. Lengyelországnak olyannyira nem tetszett az ötlet,
hogy tiltakozásképpen nem vett részt 2001. júniusában a V4-ek külügyminiszteri találkozóján.
Magyarországnak és Szlovéniának persze tetszett a terv, és szakértők is úgy vélték, hogy
biztonság és homogenitás szempontjából ez az együttműködés életképes lehetne.
Átmeneti válság 2002-ben. 2002-ben derült ki, hogy a visegrádi együttműködés még
mindig hasonló problémákkal küzd, mint az előző évtizedben. A magyar kormány az
úgynevezett kedvezménytörvény miatt nézeteltérésbe keveredett a szlovák (és a román)
kormánnyal. Majd amikor Ausztria és Németország nemtetszését nyilvánította ki a
Csehországban és Szlovákiában még mindig hatályos Beneš-dekrétumok miatt, Magyarország is
rögtön melléjük állt. Emiatt Magyarországot a visegrádi csoport többi tagja a szolidaritás
hiányával vádolta meg. 2002-ben a magyarországi kormányváltással a feszültségek nagy része
megszűnt. Tehát a viszály leginkább magyar belpolitikai csatározások miatt keletkezett, így
látható, hogy a V4-ek korábbi közös nyilatkozatában lefektetett elvek még mindig nem
valósultak meg. A kapcsolatok rendeződése az 1998-as cseh kormányváltásnak és a szlovák
politikai áttörésnek volt köszönhető. Szlovákia a nacionalista politikai irányvonalat elutasítva a
nyitás politikáját választotta, melyet Mikulas Dzurinda kormánya szavatolt. 1998 októberében
Budapesten került sor a magyar, cseh és lengyel kormányfők találkozójára. A találkozó célja a
Visegrádi Együttműködés újraélesztése volt. Ekkorra már mind a három ország megkezdte az

integrációs tárgyalásokat az Európai Unióval, és ez a találkozó megfelelő közegnek bizonyult
arra, hogy egyeztessék álláspontjaikat és érdekeiket. Mind három miniszterelnök kifejezte
elkötelezettségét az együttműködés folytatása mellett, és hangsúlyozták az egymás közti
kommunikáció fontosságát az euró-atlanti integráció terén. A találkozó egyik fő célja az újonnan
alakult szlovák kormányra való nyomásgyakorlás volt, ami arra irányult, hogy Szlovákiában is
megszilárduljon a demokrácia, kialakuljon annak intézményrendszere, és legyen jellemző a
nyugati orientáció. A magyar fél hangsúlyozta az évenkénti miniszterelnöki találkozó
fontosságát, ami elősegíteni a négy ország közötti együttműködés elmélyítését, a kapcsolatok
továbbfejlesztését.
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elkötelezettségüket az európai demokratikus értékek, az emberi jogok és a piacgazdaság irányt.
A Visegrádi Országok az 1999. május 14.-ei Pozsonyban született nyilatkozatukban
megerősítették, hogy mindannyian helyesnek találják a kooperáció újraélesztését és a jövőben a
kapcsolatok elmélyítésén fognak fáradozni. Ennek érdekében az együttműködést egy új
dimenzióra helyezték, mely már komoly együttműködési programokat tartalmazott. Ezek a
programok több területre is kiterjedtek. Külpolitikai síkon az országok miniszterelnökei
megállapodtak, hogy az együttműködés regionális profiljának fenntartásában, ami a folyamatos
konzultációkon, egyeztetéseken és közös nyilatkozatokon alapul. Egyetértettek abban is, hogy a
NATO-tagság szempontjából különösen fontos a kül-, biztonság- és védelmi politika
szakértőinek rendszeres találkozója, és azok folyamatos információcseréje.
Az Európai Unióhoz való csatlakozási feltételek teljesítése érdekében a felek
hangsúlyozták az összehangolt munka fontosságát az igazságügyi és belügyi területen is. Fő
veszélyforrásnak a migrációt, a kábítószer kereskedelmet, a fegyver kereskedelmet, a nemzetközi
bűnözést és a terrorizmust tekintették, ezeket csak együttes fellépéssel lehet visszaszorítani.
A Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország közötti együttműködést
igyekszik elmélyíteni a Nemzetközi Visegrádi Alap, melyet 2000 júniusában alapított e négy
ország. Ez a Visegrádi Négyek együttműködésének egyetlen létező intézménye, melynek
székhelye Pozsonyban van. Az intézmény irányító szerve a Külügyminiszterek Konferenciája, a
végrehajtásért az ügyvezető igazgató helyettese felel, az adminisztrációt a Titkárság látja el. Az
elnökséget minden évben más visegrádi ország az ABC szabályai szerint tölti be. Hivatalos
nyelve az angol. Az Alap küldetése a regionális kooperáció erősítése a tagországok között,
melynek eszközéül a közös kulturális, tudományos és egészségügyi projektek, az ifjúsági
csereprogramok és a határmenti együttműködések szolgálnak. A költségvetés bevételi oldalát a
tagok éves hozzájárulása adja, ami 2005.-ben 750000 Euro volt országonként, ami annak
köszönhető, hogy a tagországok 2004. május 12-én Kromerizben határoztak a Visegrádi Alapba
jutatott országonkénti támogatás mértékének 600000 Euróról 750000 Euróra való emeléséről. A

kiadásokat a különböző ösztöndíj és kulturális projektek finanszírozása teszi ki, de emellett
kiterjedhetnek a tagországok közötti humanitárius segélyezésre is.
A Visegrádi Négyek együttműködése 2002 első feléig töretlenül fejlődött, amikor is
Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország kapcsolatrendszere újabb problémákkal
szembesült. Az egyik ilyen problémának az okozója a magyar fél volt, ami abból adódott, hogy a
magyar Miniszterelnöki Hivatal idő előtt közölte a Visegrádi Négyek közös nyilatkozatának
tervezetét, melyben e négy ország azon állásfoglalását fogalmazta meg, hogy a jelenlegi EUtagokéval egyenlő elbánást szorgalmaz a majdan csatlakozó országok számára az agrár- és
regionális támogatások tekintetében. Ezt a nyilatkozatot a négy ország kormányfője csak a soros
magyarországi csúcsértekezleten fogadta volna el. Leszek Miller, lengyel miniszterelnök az
MTI-nek a következő nyilatkozatot tette az üggyel kapcsolatban: a visegrádi miniszterelnöki
találkozót Orbán Viktor kezdeményezte, a főtárgyalók Brüsszelben találkoztak, ahol közös
nyilatkozattervezetet dolgoztak ki, amely mind a négy fél értékelése szerint igen jó volt. A
dokumentumot a csúcstalálkozót követő közös sajtóértekezleten kellett volna nyilvánosságra
hozni, de a magyar kormány előzetes egyeztetés és tájékoztatás nélkül, túl korán tette azt közzé,
s Miller szerint a dokumentumban foglaltak így kisebb súllyal estek latba, mint ha azt közösen
adták volna ki. Budapesten a történteket egészen másképp látták. Martonyi János, magyar
külügyminiszter szerint kommunikáció technikai problémákból adódhatott a félreértés.
A külügyminiszter szerint a főtárgyalók egyetértettek a nyilatkozat szövegében, a lengyel
külügyminisztérium pedig írásban is megerősítette, hogy azt elfogadja közös álláspontként. A
lengyel kormányfő szerint a cseh felet is meglepte a bejelentés, de ezt a cseh kormányszóvivő
nem kommentálta. A Zycie című jobboldali lengyel napilapban az ezzel kapcsolatban megjelent
cikk címe: Magyarország megtöri a szolidaritást, melyben az áll, hogy a magyarok mondták le a
csúcstalálkozót. A lengyel Európa-ügyi miniszter szerint a csúcstalálkozó időpontjának többszöri
elhalasztása a közelgő parlamenti választásokkal áll összefüggésben, s a magyar kormány
részéről «hiányzik a jóakarat» a találkozó megtartására. Ezek után «már csak olaj volt a tűzre»
Orbán Viktor a Benes-dekrétumokkal kapcsolatos kijelentése, ugyanis a magyar kormányfő e
törvények érvénytelenítéséhez kötötte volna Csehország és Szlovákia uniós tagsági felvételét. A
csehek és a szlovákok bejelentették, hogy nem vonják vissza a dekrétumokat, amelyek kollektív
bűnösként jelöli meg a németeket és a magyarokat a második világháborúban elkövetett
vétkekért. Brüsszel szerint sem lehetnek ezek a törvények az EU-s tagság feltételei.
Ez a vita igen negatívan hatott Budapest-Prága és Budapest-Pozsony kapcsolatára. Orbán
ezen kijelentései hatására Szlovákia, Csehország és Lengyelország kormányfői lemondták a
március 1-jére tervezett visegrádi csúcsot, melynek az lett volna a célja, hogy a négy ország
közös álláspontot alakítson az EU finanszírozási elképzeléseivel kapcsolatban. Ez részben a

magyar miniszterelnök azon kijelentésének köszönhető, amely szerint: «az olyan törvényeknek,
amelyek a kollektív bűnösség elve alapján elveszik több millió állampolgár vagyonát nincs
helyük a mai Európában». Az ügy jelentős visszhangot kapott a nemzetközi sajtóban is.
Schröder, német kancellár is nyilvánosságra hozta véleményét, miszerint a Benes-dekrétumok
máig érvényesülő diszkriminatív hatása útjában áll az integrációnak, ezen a ponton váltak az
események európai jelentőségűvé. A kérdés minden színtéren konfliktustémává vált.
A 2002-es magyarországi választások valóban fordulópontot jelentettek a Négyek
kapcsolatában. Az új magyar kormányfő, Medgyessy Péter álláspontja nagymértékben
hozzájárult a feszültségek enyhítéséhez. A miniszterelnök kijelentette, hogy a magyar
kormánynak nincs joga más országok európai integrációjával kapcsolatban állást foglalni, mert
Magyarország még nem tagja az Európai Uniónak. Hangsúlyozta, hogy a V4 nem akar a múlt
sérelmeivel foglalkozni, csak a jelen és a jövő teendői számítanak. A magyar külpolitika egyik fő
feladata a visegrádi partnerek meggyőzése lett arról, hogy Magyarország nem kíván különutas
politikát folytatni, és nagy jelentőséget tulajdonít a Visegrádi Együttműködésnek az euró-atlanti
integráció folyamatában eddig elért sikerek terén, és ezt a vonalat kívánja folytatni a
továbbiakban is.
A csatlakozási tárgyalások visegrádi nézőpontból és az EU-ba kerülés finise
Az Európai Unióhoz való csatlakozásnak feltételei vannak, amelyeket minden csatlakozni
vágyó államnak teljesítenie kell, mert csak ebbe az esetben válhat az unió tagjává. Ezeket az
alapvető feltételeket az EU-tagországok 1993 júniusi koppenhágai csúcson határozták meg, ezért
koppenhágai kritériumoknak nevezik azokat. Ezek alapján a jelölt államnak stabilan működő
demokratikus intézményrendszerrel kell bírnia, amely garantálja a jogállam és az emberi jogok
tényleges érvényesülését és biztosítja a kisebbségek védelmét, jogaik tiszteletben tartását. A
tagság gazdasági kritériuma a működő piacgazdaság, amelynek képesnek kell lennie
megbirkózni az Unióban meglévő piaci erők versenyével. Harmadik feltétel előírja, hogy a
jelöltnek képesnek kell lennie eleget tenni a tagságból származó kötelezettségeknek, beleértve a
politikai, valamint a gazdasági és monetáris unió céljait is.
Az Európai Közösség és a Visegrádi Négyek között létrejött 1991-es «Európa
Megállapodás» magában rejtette azt a tényt, hogy az EK pozitívan ítéli meg az ezekben az
országokban lejátszódó változásokat. Bár még ekkor A Közösség nem rendelkezett világos
koncepcióval a jövőt illetően, már Magyarországot, Lengyelországot és Csehszlovákiát kiemelte
a többi rendszerváltó ország halmazából. Ezután e három /négy országon volt a sor, hogy
bebizonyítsa érdemes a tagságra. De a bővítésre nemcsak a csatlakozni kívánó országoknak kell
készen állniuk, hanem magának az Uniónak is késznek kell lennie az új tagok befogadására. Az

EU-tagok az 1997 decemberében megrendezett luxemburgi csúcson döntöttek arról, hogy a 13
jelölt közül 5+1 országgal megkezdik a csatlakozási tárgyalásokat. A hat ország közül három a
«Visegrádi Klub» tagja volt, Magyarország, Lengyelország és Csehország. Luxemburgban az
EU állam- és kormányfői végleg elhatározták magukat a keleti bővítés mellett, ezzel véget ért az
a bizonytalan állapot, amely a közép-európai államokban a bővítéssel kapcsolatban a kilencvenes
évek eleje óta tartott. Ezzel a döntéssel lehetővé vált, hogy a bővítési folyamat 1998 elején
megkezdődjön, és ez által Európa mesterséges megosztottsága végleg lezáruljon.
A jelöltek felkészültségét a Bizottság által készített átfogó jelentés, illetve az országok
előrehaladásával külön-külön foglalkozó éves jelentések vizsgálják. A csatlakozási tárgyalások
első szakasza a közösségi joganyag átvilágítása, azaz az «acquis screening», amely során a
tárgyalóparnerek áttekintik az EU 29 fejezetben összefoglalt joganyagát. Az EU-s joganyag
ismertetése után a tagjelöltekkel külön-külön ülnek le tárgyalni arról, hogy milyen gyorsan
képesek adaptálni azt. Az első körös országok, így Lengyelország, Magyarország és Csehország
esetében ez a folyamat 1998. november 10-én kezdődött és 1999 júliusában zárult le. Ezt
követően az érdemi tárgyalások meneti az átvilágításhoz hasonlóan fejezetenként sorban halad,
az egyes fejezeteket csak akkor zárják le, ha sem a jelölt, és sem az Unió oldalán nem marad
vitatott pont.
1999 decemberében megtartott helsinki csúcson született meg a döntés, hogy a
Luxemburgban kimaradt országokkal is meg kell kezdeni a tárgyalásokat. A második körös
országok között már jelen volt Szlovákia is. Velük 2000. február 15-én kezdődtek meg a
csatlakozási tárgyalások. A 2000. december 7-10-i nizzai csúcson lezárták a tagállamok által a
bővítés előfeltételének tartott intézményi reformokat, és megszületett a bővítést lehetővé tevő
Nizzai Szerződés. A tagállamok itt nyilvánították ki azt is, hogy a 2003-t követő egy-két évben
képzelik el a bővítés kezdetét.
Az EU-s csatlakozási tárgyalások során a Visegrádi Négyek egysége csak képzet volt,
ugyanis előtérbe kerültek az országok saját érdekei. Először Szlovákia, majd Csehország vált ki a
«négyes fogatból». Csehország külügyminisztere, Cyril Svoboda világossá tette, hogy «ezután
mindenki saját érdekei szerint cselekszik». Ez a négy ország eltérő érdekeinek köszönhető,
hiszen míg Lengyelország és Csehország a nemzeti költségvetés pozíciójának javítása volt,
addig Magyarország a közvetlen agrárkifizetések arányának emelésében volt érdekelt. A németlengyel különalku - Gerhard Schröder és Leszek Miller megállapodása, hogy Varsó a
felzárkóztatási térségfejlesztési alapból 2005-re és 2006-ra 1 milliárd Eurót «előre hozhat» megvilágította, hogy ebben a tekintetben nem működik a kooperáció a V4-ek között. Az EU nem
szívesen tett engedményeket a belépők számára, mind a négy országban közös volt, hogy az
ellenzéki pártok a kormányok hibáinak rótták fel az elért eredményeket.

2002 decemberében a koppenhágai csúcson tíz tagjelölt országgal sikerült lezárni a
csatlakozási tárgyalásokat. Ezek közt voltak a Visegrádi Négyek is, és így hat társukkal
(Lettország, Litvánia, Észtország, Szlovénia, Málta és Ciprus)
2004. május 1-jén az Európai Unió teljes jogú tagjaivá válhattak. Ezzel a Visegrádi
Együttműködés elérte azt a célt, amit a ’90-es évek elején maga elé tűzött.
A Kromerizi Deklaráció
2004. május 12-én Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Csehország kormányfők
aláírták a csehországi Kromerizben az új Deklarációt. Ez a dokumentum áttekinti a Visegrádi
Csoport eddigi együttműködését az európai és euró-atlanti integrációs folyamatban, és újra
megfogalmazza az együttműködés tartalmát a jövőre nézve. A közös deklaráció elfogadásával a
miniszterelnökök kifejezésre juttatták a kromerizi csúcs történelmi jelentőségét, ez volt ugyanis
az országok uniós és NATO- csatlakozás utáni első ilyen formátumú közös találkozója. A
csúcson megszámlálhatatlan gyakorlati kérdés merült fel, amelyek regionális érdekűek, mint
például
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környezetvédelem, turizmus. A felek beszéltek még a kultúráról, iskolaügyről és egyáltalán az
emberek közötti kapcsolatok kérdéseiről. Egyetértettek abban, hogy amennyiben nem ismeri
valaki a legközelebbi szomszédját, nem tiszteli és nem képes vele konstruktívan együttdolgozni,
aligha képes az együttműködésre egy szélesebb integrált egész keretén belül. Éppen ezt tekintik
Délkelet Európa egyik legnagyobb problémájának. A nyilatkozat a regionális együttműködés
gyakorlati dolgaira is kitért, és természetesen nem zárta ki a szélesebb nemzetközi fórumokon
tárgyalt témákra vonatkozó kommunikációt, beleértve az esetleges együttműködést vagy akár
koordinált közös fellépés lehetőségét.
A Visegrádi Négyek együttműködésének jelene és jövője
Közép-Európának a 20. század során sosem volt arra lehetősége, hogy szabad,
önszerveződő integrációkat próbáljon meg létrehozni. Ennek oka az idegen hatalmi dominanciák
voltak, melyek nem engedték, hogy a régió országai önálló döntéseket hozzanak. A Visegrádi
Négyek együttműködése kiállta az idő próbáját, az EU-s csatlakozással elérte a megalakuláskor
maga elé tűzött célt. A négy ország gondolkodásmódjának alakításában jelentős szerephez jut a
visegrádi dimenzió. A közös múlt, a megegyező politikai és gazdasági berendezkedés, a hasonló
kihívások - melyekkel mind a négy államnak egyszerre vagy csak kis időeltolódással kellett
szembenéznie - érdek- és értékközösséget alakított ki köztük. Ez a közösség saját
eszmerendszerrel, gondolatvilággal rendelkezik, amit csak «visegrádi gondolatként» szoktak
emlegetni. A «visegrádi gondolat» az együttműködés fő összetartó ereje, és az idők során

bebizonyosodott, hogy ez független mindenféle politikai akarattól, ezt nem lehet eltörölni, vagy
felszámolni, mert ez nem egyfajta kijelölt politikai irányvonal, hanem egy összetett
eszmerendszer, ami az emberekben él.
Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország együttműködése a nehézségek
ellenére töretlen maradt, sőt az idők folyamán egyre jobban elmélyült. Ezt igazolják a Visegrádi
Csoport sikerei, amiket az országok egyedül nem tudtak volna elérni. A legnagyobb sikernek
eddig az Európai Unióhoz való csatlakozás bizonyult, ami a csoportosulás fő célkitűzése volt. De
ezzel nem ért véget a Négyek kooperációja, hanem kapcsolataikat új alapokra helyezték. Az
Európai Unió tagjaként bebizonyosodott, hogy az országok igénylik az együttműködést, a
konzultációt és a közös állásfoglalást. A hasonló történelmi háttérrel és adottságokkal rendelkező
négy közép-európai ország céljai elérésére ugyanazt a stratégiát dolgozta ki. Felismerték, hogy
együtt könnyebb, mint egyedül, és a nehéz helyzetükben talán egymás segítségére is lehetnek,
ezért az együttműködés mellett kötelezték el magukat. Így alakult meg 1991 februárjában a
Visegrádi Együttműködés, mely megfelelő fórumot biztosított a négy rendszerváltó ország
számára, hogy tapasztalataikat kicseréljék és konzultáljanak a problémás ügyekkel kapcsolatban.
2004. május 12-én Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Csehország kormányfők aláírták
a csehországi Kromerizben az új Deklarációt.
Az EU visegrádi bővítésével nagyobb lett a földrajzi kiterjedése, ami a világpolitikai
súlyának szempontjából és biztonságpolitikai szempontból is pozitív. Hiszen a csatlakozó
országok alávetik magukat a közös politikák alá, az Unió által előirányzott cél- és
eszmerendszert követik. Az Unió közös kül- és biztonságpolitikájának keretén belül az
érdekérvényesítő erő annál nagyobb, minél több állam, és minél nagyobb súllyal tagja a
közösségnek. Az EU most az alkotmány és a 2007 és 2013 közötti időszak költségvetésének
kudarcai után különösen nehéz helyzetbe került, és szüksége van a támogatókra, amely kapcsán a
V4-ek összehangolt fellépése szintén kedvező fényben tűnteti fel a közép- európai
csoportosulást. A kormányfők szerint folytatni kell az Unió további bővítése iránt (épp ezért
nyitottak a V4-ek Ausztria és Szlovénia felé), és megfogadták, hogy azon fognak fáradozni,
hogy szorosabb együttműködés alakuljon ki az EU és Ukrajna között. Az Ukrajnával kapcsolatos
állásfoglalás azért is nagyon fontos, mert kétségtelen tény, hogy a V4-eknek nagyobb a
helyismeretük, kiterjedtebb a kapcsolatrendszerük a szovjet illetve jugoszláv utódállamokban, és
diplomatáik a mentalitásbeli közelség révén is magabiztosabban mozognak a régióban.
A V4-ek talán legfontosabb közös érdeke, hogy az Európai Unión belül egyenrangúak
legyenek a régi tagállamokkal. A visegrádi vezetők is felismerték, hogy ha országaik polgárai
jobban megismerik egymás szokásait, kultúráját, akkor könnyebbé válik a problémák megoldása.
Korábban ezért szerveztek kulturális évadokat, színházfesztiválokat, folklóresteket. A Visegrádi

Együttműködés már most jelentős eredményeket ért el. Azonban ha olyan sikeres kooperációkat
veszünk górcső alá, mint a Benelux Unió, akkor láthatjuk, hogy a visegrádi országok közötti
együttműködés hatékonysága még jelentősen növelhető.
Összegzés
A publikálatlan és még kiadatlan dokumentált anyagok feldolgozása a Közép-európai
országok modern fejlődésével kapcsolatban, és azok tevékenysége a Visegrádi társulás
formájában, szolgált alapul ezen kérdés historiográfiai kutatásának, amely segített a problémák
tudományos megértésének folyamatában a Közép-európai régióban, az ukrán és a külföldi
történetírás alapján. A különböző Visegrádi országok kutatóinak munkáit összehasonlítva a
következő összegzést lehet levonni. A lengyel tudósok Visegrádi témában írt munkáinak
túlnyomó részében észrevehető egy úgy nevezett keleti vonatkoztatás. Nagy számban jelen
vannak politológiai, történelmi és közgazdaságtani feljegyzések történelmi, kereskedelmi és
gazdasági kapcsolatokat érintően Lengyelország és Ukrajna közt, valamint a modern problémák
az Európai Unió új határvonalai körül. A magyar kutatók a történelmi-filozofikus, történelmikulturális és közgazdaságtani aspektusból prezentálják a Visegrádi együttműködést, és a Középeurópai irányelvek kialakulásáról szóló tudományos kutatást. A szlovák történetírás a Visegrádi
országok együttműködésének problémás kérdéseit prezentálja a keleti dimenzióban. A cseh
tudományos társaságok a Közép-európai témát érintően, létszám szerint ezen 4 ország közül a
legkisebbek, viszont vannak monográfiai kiadványaik a Közép-európát és a Visegrádi
együttműködést érintően. A külföldi történetírás, beleszámítva az orosz kutatók munkáit is,
különböző Közép-európai országok történelmi munkáinak jelentős halmazával rendelkezik. A
legjobb esetben fellelhetők a kétoldalú országok közti együttműködési analízise vagy a Középeurópai országok problémáinak a megfigyelése, tanulmányozása. Hiányzik azonban egy ukrajnai
átfogó és összetett akadémikus szintű monográfiai munka – individuális vagy kollektív formában
– a Közép-európai országoknak a Visegrádi kapocsban való történelméről, fejlődéséről,
tulajdonságairól valamint a jövőbeli perspektíváiról. A Visegrádi Négyek, mint regionális
nemzetközi egyesülés, eme négy országnak és ennek tanulmányozása Ukrajnában felületesen és
szakaszosan történik, amely munkáknak több mint kevésbé informatív jellege van, valamint a
Közép-európai térség országainak csak a társadalmi-ökonómiai szintjét analizálják. A megjelent
munkák jellege a Közép-európai országokról inkább földrajzi, és a belpolitikai jellegű, mintsem
társadalom-ökonómiai helyzetről szólnak. Komolyabb összehasonlító tudományos munkák
nincsenek. Máig nincsenek monografikus munkák vagy összefoglaló tudományos kutatások ezen
Visegrádi országok, elsősorban négy ország Lengyel ország, Magyarország, Csehország
valamint Szlovákia együttműködésének komplex analízisét illetően.

A kutatás elméleti és módszertani alapjai az interdiszciplináris megközelítésen alapszik,
amely megadta a lehetőséget átfogóan beszámítani a gazdasági, intézeti és politikai tényezők
hatását, és analizálni minden összetevőjét Közép-Európa országainak az euro-integrációs
folyamatában. Ezen szisztematikus megközelítés, mely lényegében az alapja ennek a kutatási
módszernek, segített egyértelműen felismerni a meglévő problémákat és logikusan jellemezni a
megoldásaikhoz vezető utat. Fontos összetevője az integrációs elmélet új kutatásának, a szerepek
variációjának és nemzetközi kapcsolatok lényegének megértése, amelyek hozzáértően
jellemeznék az európai integráció modern folyamatait, vagy konkrét útmutatást adnának az EU
keleti határvonalának a kiszélesítésére, vagy egyszerűen a Közép-európai régió fejlődése
kapcsán. A geopolitikai helyzet radikális változásai miatt az európai kontinensen, a XX-XXI
században, és az EU szemszögéből vett nemzetközi kapcsolatok lényegének dinamikus változása
miatt, a XXI. század elején fontos az integrációk teoretikus modelljeinek az általánosítása.
Magától érthető, hogy ez rendkívül nehéz feladat, mivel az európai integráció modern
teóriájának a kidolgozása nem csak komplex megközelítést, módszertani értelemben, vár el, de
figyelembe kell venni az ökonómiai, intézeti és politikai tényezők hatását, analizálva az EU
fejlődését, valamint a külső tényezők hatását, amelyek úgyszintén dinamikusan változnak a
nemzetközi kapcsolatok rendszerében.
Az EU új keleti határvonalának módszertani kutatása, a meglévő tapasztalatok alapján,
(figyelembe véve az előző EU határvonalak kiszélesítését és átalakulását) fontos az új térbeli
környezet szempontjából, hiszen egy egyedi, geopolitikailag, kulturálisan és földrajzilag változó
körbe kerül, ami magával vonzza ezen összetevők komplex feltárását. Érthető, hogy minden
alegység egy nagyobb kapcsolatrendszer alkotója és összeköttetésben van az utóbbival úgy
funkcionálisan, mint genetikailag. Viszont érdemes megjegyezni, hogy minden alrendszer egy
viszonylag független, teljes kapcsolatrendszer, amely a saját törvényeinek megfelelően működik
és fejlődik. Az EU terjeszkedéseinek következményei Ukrajnára nem csak a Közép-európai
országok modern kapcsolatával határozódnak meg, ami a határ menti menedzsmentet, a
vízumrendszer implementálását vagy a kereskedelmi és gazdasági változásokat illeti, hanem
mindenek előtt, a következmények az EU belső szervezeti, strukturális változásai

miatt

fokozódnak, az EU új keleti politikájával egyben, amire mára már rá férne egy megreformálás.
Igaz ami igaz, az Európai Komisszió új stratégiákat és mechanizmusokat keres, amelyek az „új
vagy közvetlen szomszédság” ötletére hivatottak az EU és Ukrajna között, ( mármint ezt
koncepciónak nehéz nevezni), amelyek nem felelnek meg a realitásnak, és ezen felül gyorsan is
változnak. Amit meg lehet érteni, mert ezen ötletek módszertani szemmel nézve úgynevezett
egyoldalú jelleggel bírnak – A EU részéről – az elég nagy palettájú érdeklődési körük védelme,
ahol az ökonómiai biztonság és az új keleti határvonal kérdései a legnagyobb prioritást élvezik.

Megjegyezzük, hogy a régiók közti fejlődés kérdése, határokon átnyúló együttműködés
vagy új kapcsolati formák megadása Ukrajnával csak deklaratív szándékúak, ami az Ukrajnával
és új szomszédokkal való együttműködés fontosságát és szükségességét illeti. Természetesen,
egy új formájú kétoldalú kapcsolat hiánya, fogalmilag meghatározott tudományosan
alátámasztott együttműködési stratégia és a nemzetközi kapcsolatok érdekeinek mechanizmusa
az EU és Ukrajna között, lehetetlenné teszi a mai napig az európai integrációs együttműködést.
A nyugati határ menti régiók egy ökonómiai, ökológiai és biztonsági, az EU által érdekelt zóna
részét képezik, és mint szomszédsági és együttműködési próbamodellek, amelyeknek nagy
szerepe volt és van is az európai egyesülésben és szolidaritásban.

A nemzetközi

együttműködésnek szerepe az EU, a Közép-európai országok és Ukrajna között egyre növekszik,
Ukrajna tranzit lehetőségeinek köszönhetően. Ebben a kontextusban az együttműködés a
forgalmi hibák kiküszöböléséről kell, hogy szóljon. Mára az Euro-regionális együttműködés a
szisztematikus minőségi változások útján van. A határokon átnyúló együttműködés és az EU
belső határain fellépő hibák aktív kiküszöbölésének stádiumába lépett és eszközzé vált egy közös
sikeres regionális politika létrehozására, emellett a szubszidiaritás elve, és a hatalom
decentralizálója kapcsán, stb. Bővebben – építője egy egységes „régiók Európájának”.
Másrészről – az EU új külső határain – átalakítja az EU az összes határ menti állammal való
kapcsolatát intenzíven fejlesztő szerszámává.
Mindezzel egyben, a nem EU tagállamok számára, amelyekhez tartozik Ukrajna is, a
régióközi, határokon átnyúló együttműködés a szomszédos EU tagállamokkal és magával az EUval egy rendkívül fontos útja a praktikai implementációjának az összeurópai integrációs
folyamatokba. Közép- és Kelet-Európa geopolitikai szegmentációjának köszönhetően a XXI.
század elején befejeződött az új Közép-Európa formálódása, pontosabban a megújult Közép
Európáé, a „visszatérés” folyamata, amely valójában most kezdődött. Az új Közép-Európa
szerepe, amelynek mára már pontosan hosszútávra megadottak a keleti határai az új geopolitikai
konfigurációban a kontinensen, nem kétséges. Az egyeztetések és gondolatok Közép-Európa
létezését illetően, a történelem relikviái lettek. Mára aktuális kérdés a dinamikus kapcsolatok
kiépítése az „elsőbbrendű” szomszédokkal az egységesen működő euro-integrációs tér
kontinensén, amely közvetlen megközelítette Ukrajna határait.
A XX – XXI évszázadok fordulóján a Közép - európai országok euro-atlanti integrációja
- Ukrajna „elsőrangú” szomszédjai létrehozza egy elég hosszú időre az EU új keleti határ
vonalát, mint lineáris tér, és mint egy új, „stabil” magasabb besorolású status quo, mint „elég
erős” szimbóluma az új geopolitikai helyzetnek Európa keleti részében. A történelem a tanúja,
hogy semmi sem jön létre egyből és nem is tart örökké, esetünkben, az EU új keleti határ
vonalainak a létezése és fenntarthatósága térben és időben sok ténytől függ, elsősorban – ez

Ukrajna belpolitikai demokratikus fejlődése, az EU tagállamainak az „adaptációja”, valamint új
tagállamok hozzákapcsolásának pénzügyi problémái a belső reformok sikeressége esetében.
Mára a Közép - európai országok kapcsolata Ukrajnával a határokat illetően, szerintünk, az új
keleti határvonal hibáinak a minimalizálására kell, hogy összpontosuljon. Teoretikus alapon a
határok, amelyek nemzeteket választanak el, új koncepcióinak az összefoglalását, lehetséges,
hogy mint szisztematikus jelenséget kellene vizsgálni. Egy olyan legnagyobb tiszteletre méltó
szervezet, mint az Európai Tanács elvi rendelkezési szerint, a határok lényege (meghatározása,
mint fizikai fogalom, technikai és pénzügyi aspektusban való kiemelése), létezése térben és
időben, mint akármely más élő organizmusnak, csak akkor marad meg, amikor nyitva van mások
számára is, és lépésenként lesz egyre összetettebb az autonómia útján.
Európa régióinak kutatása, amelyek egy új érdeklődési kört alkottak, elég új és kevésbé
felkutatott. Lényegében a kérdés nehézsége abban rejlik, hogy maguknak a régióknak a pozíciója
Európa különböző országaiban elég eltérő. Az ő státuszuk még mindig sérthetőnek tűnik és
kétséget tárgyát képezi az európai integrációs folyamatban. A végső stádiumban ez elvezethet
úgy a régiók státuszának a megerősödéséhez, ahogy a megszerzett pozíciójuk elvesztéséhez,
emellett az euro-integrációs folyamat folyamatosan követelni fogja a magas kritériumoknak való
elégtételt, vagy egy a régiók közös érdekeinek és az EU nemzet-feletti politikájának
összehangolását, ami ugyan úgy egy átalakuláson megy keresztül.
A XX. század 80-90-es évei folyamán az EU regionális politikája lépésről lépésre
kiemelkedik, mint egy fontos és elsőbbrendű irányzat az EU politikájában. Ezért, teljesen logikus
a kérdés – milyen módon magyarázzák meg a euro - regionális politika fontosságát és
szükségességét (ami diskurzusi síkban, a tömeg és az elit szintjén pont úgy érzékelhető mint
juttatások, preferenciák politikája, támogatás nyújtás stb.) a piacgazdaság fejlődésének feltételei
mellett, egy kemény konkurenciával a világpiacon?
Elvileg, a régiósítás nemzeti szinten megy végbe és segít a nemzetközi kapcsolatok
megerősítésében, míg az euro-integráció egy nemzet feletti szinten megy végbe, emellett ez a
két folyamat kapcsolatban van egymással és többé-kevésbé mára állandósultak, például, a
konszenzus elérésének érdekében, ami megadja egyes résztvevők érdekeinek a kompenzációját,
és észrevehető a szerződések konvergenciájában az egységes ökonómikai monetár egyesség
formálásának folyamatában, mivel az újrafelosztás szükségletei is regionális politikával adódnak
meg.
A megalapozás, és ami még nagyon fontos, a konceptuális alapok teoretikus és praktikai
integrációja az ukrajnai euro-integrációs szövetségnek, köztük:

-

Könnyebben felfoghatóvá teszi Ukrajna és az EU együttműködésének régiók közti
és határon keresztüli perspektíváit (kizárólagosan, hogy Ukrajna, a Közép-európai
országok EU-hoz csatlakozása esetében, közös határvonallal rendelkezzen

-

Az EU politikájának főbb aspektusainak integrációja az ukrán nemzeti
törvényhozásban közre fog játszani Ukrajna külpolitikájának legfőbb céljának az
elérésében - felgyorsítja a EU oldaláról a pontos kritériumok megszabását Ukrajna
számára a célból, hogy megkapja az utolsó státuszt mint asszociatív EU tag

-

Megfelelő infrasturktúra létrehozása - mint intézmények és szervezetek rendszere
az euro-integrációs politika szabályozására Ukrajnában

A regionális faktor stratégia jentősége az EU politikájában feltételek sokaságával
magyarázódik, amelyeket a modern európai integrációs folyamat köt össze, beleértbe az EU
terjeszkedését a keleti országok irányába. Ugyancsak objektívan figyelembe kell venni az EU
regionális politikájának a fejlődését két összefüggő globális jelenség, folyamat kontextusában - a
vilá gazdaság intenzív egyesülése, globalizációja, és az EU befolyásának bővítése és
transzformációja, mint egy formálódó témát a külgazdasági és a közeljövőben már külpolitikai
nemzetközi kapcsolatokban.
Az európai integráció modern fenoménjét szerintünk kézenfekvőbb a jövőben analizálni
az EU fejlődésének prizmáján keresztül - mint egy a nemzetközi kapcsolatok valóban működő
tárgyát, ami a végkifejletben világosan azonosítja az egyesült Európa globális geopolitikai
helyzetének erősítését. Az eset összetettségét, amely az Európai érdekek kiterjesztése miatt
keletkezik az európai erőelosztás kérdésének a kontextusában, az érdekek mérlege észrevehető
abban is, hogy elnyerve, pontosabban „meghódítva” az új geopolitikai teret, az EU közvetlenül
közelít egy kiváló geopolitikai térig Kelet-Európában, minek tárgyaival nolens volens együtt
kell működnie, de ez eddig még nem hatásosan történik. Miszerintünk, a geopolitikai szerep
mély átgondolása ennek a nem túl nagy, de annál fontosabb régiónak Európa szívében, minden
realitás és tényező beszámításával, sőt mi több a Közép-európai államok történelmi fejlődésének
ellentmondó alternatíváinak kizárásával, új távlatokat jelentethetnek meg Közép-Európa
tanulmányozásában az euro-integrációs folyamatban.

A Benelux módszer és annak tanulságai
A Benelux módszer során alkalmazott együttműködési technikákat sajnos nem lehet
minden esetben alkalmazni más országok esetén is, hiszen a Benelux együttműködés során a
siker kulcsa sok esetben az események szerencsés együttes bekövetkezésén múlott. De ennek
ellenére érdemes megismerni ezeket a technikákat, hiszen sok esetben nyújthatnak segítséget
ezek a jól bevált módszerek más együttműködések során is. A Benelux módszer a
gazdaságpolitikák

olyan

precedens

nélkül

álló

kísérletsorozata,

amely kezdetben

a

tapogatózással kezdődött és csak lassan haladt előre a gazdaságpolitikák közelítésének
kelepcékkel teli útján. A siker és a kudarc egymást váltotta. Az eredmények szemügyre vételénél
érdemes rápillantani a kikínlódott együttműködési mechanizmusra is. A védjegyek és modellek
oltalmára kidolgozott Benelux törvények a harmonizáció legsikeresebb darabjai. Kezdetben a
«beneluxosítás» a nemzeti szabályozás Benelux törvényekkel való felváltása jelentette.
Az iparra, energiára, a fogyasztókra és az árakra vonatkozó egyeztetés példája viszont azt
mutatja, hogy a figyelemre méltó eredményekért nem minden esetben szükséges elmenni a teljes
harmonizációig. A felek gyakran azt a minimalista megközelítést alkalmazták, amely szerint azt
kell mindenáron elkerülni, hogy a nemzeti politikák egymással versengjenek. Ezt a módszert
nevezték negatív harmonizációnak. A pozitív, azaz teljes körű harmonizációt csak akkor
alkalmazták, amikor az nemcsak kívánatos, de egyben megvalósítható is volt. Egyes
ágazatokban az egyeztetés nem ölt hivatalos jelleget, hanem inkább a tapasztalatok
kicseréléséből eredő «puha» harmonizációba torkollik. Az ellentmondások kiélezését kerülték, a
hangsúlyt inkább a nemzeti politikák megértésére helyezték. A folyamat végén ebből az
következett, hogy a partnerek az európai szinthez közös pozíciókat vagy fellépéseket munkáltak
ki, vagy egy-egy konkrét témában egymás közötti együttműködésre jutottak. Ezek az
eredmények nem voltak mindig látványosak, de ezek nélkül a gazdaság egészét érintő, belső
illetve a szélesebb integrációt sem lehetett volna előre vinni.
Érdemes szemügyre venni a politikák egyeztetésében kialakult technikákat is, mert
azokat mások, más helyzetben, így akár a visegrádi csoport tagjai is alkalmazhatják. A Benelux
technikák különösen három területen figyelemre méltóak.
 Az első a politikai koordinációinak az a modellje, amelyet az ipari politikák területén
valósítottak meg. Az egyeztetés alapja itt a gyakorlatias elvek kimunkálása volt.
 A második módszer a fogyasztói hitelek egyeztetésénél alakult ki. Ebben az «elméleti»
közelítés technikáját alkalmazták.
 A harmadik módszer az intézkedések lépcsőzetességének meghatározása volt, amelyet a
politikák
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forgatókönyvénél alkalmaztak. Ezt a módszert az intézkedések osztályozásának is
nevezték.
A Benelux együttműködés egyéb szempontból is érdekes. A tapasztalatok szerint a
jelentős eredményekhez nem mindig szükséges a teljes harmonizáció. Az esetek többségében a
nyílt és állandó párbeszéd elégséges ahhoz, hogy kiváltsa a kölcsönös megértés azon kritikus
mértékét, amellyel ki lehet kerülni az adott politikák megvalósítását gátló akadályokat és ki lehet
munkálni a kívánatos és meg is valósítható együttműködés formáit.
A három Benelux ország ma kereskedelmi nagyhatalomnak számít, övék a világ
legnyitottabb gazdasága: bevitelük, kivitelük aránya eléri a bruttó nemzeti termék 60 százalékát.
Mivel a Benelux országokban található az európai Unió két legnagyobb és leglátogatottabb
kikötője, az országokban van az EU kereskedelmi, pénzügyi, politikai és adminisztratív
központja, sok külföldi vállalat szeretné telephelyét a Benelux államok területére tenni. Ilyen
esetben komoly verseny éleződik ki a tagállamok között, hiszen a beruházások kiválasztásánál a
közhatalmak által adott támogatás perdöntő. A Benelux partnerek ilyenkor hirtelen félelmetes
versenytársakká válnak, és ekkor döbbenek rá arra, hogy a befektetés-ösztönző politikáik
egymással nem harmonizálnak. Mindezek után az a következtetés vonható le, hogy az egyébként
figyelemre méltó gazdasági egyeztetés a Benelux Unióban nem alakított ki valóságos gazdasági
uniót és «egy gazdaságot».
Kezdetben a Hollandia, Belgium és Luxemburg a Benelux Uniót biztonsági hálónak
tekintette arra az esetre, ha a szélesebb európai integráció kudarcot vallott volna. Jelszavuk a
«Több Európát, kevesebb Beneluxot!» volt. 1985. óta az új jelszó azonban «Több Európát, több
Beneluxot!». A 90-es évek vége óta azonban az országok társadalmai egyre közömbösebb az
Európai Unió iránt. A holland társadalomban növekszik az igény arra, hogy az eddig elért
eredményeket őrizzék meg, az integráció sebességét pedig csökkentsék. Ennek legfőbb oka az,
hogy Hollandia az egyik legnagyobb nettó befizető az Európai Unióban az ország méretéhez
viszonyítva. A hollandok nem ellenzik a többsebességes Európát, de ez alatt azt értik, hogy a
különböző sebességek mellett a politikai célkitűzéseknek egységesnek kell maradniuk.
A belga lakosság véleménye az, hogy az Európai Unió elmélyítése a legfontosabb feladat
a következő években. Belgium a visegrádi országokkal való együttműködést konstruktívan
kezeli, korábban azt is kezdeményezte, hogy a Benelux Unió és a Visegrádi Csoport között
legyen intézményes az együttműködés. Belgium az Európai Unió kulcskérdéseiben, vagyis a
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együttműködésben egy, a kormányközi együttműködést meghaladó, «európai» megoldást
szorgalmaz. Az Európai Unió a Benelux együttműködés funkcióinak bizonyos részét átvette. Az
utóbbi erre a kihívásra azzal felelt, hogy saját tevékenységét a kooperáció folyamatosságát és

elmélyítését szolgáló intézkedésekre összpontosította. Ezért a három ország politikai
együttműködése az elmúlt években még tovább erősödött. Az Európai Tanácsban gyakran közös
állásponttal lépnek fel. A külgazdaság, az ipar, a regionális gazdaság, a szociális, valamint a
monetáris ügyek területére vonatkozó nemzeti politikákat Benelux szinten hangolják össze, és a
közös kereskedelempolitika kérdéseiben a három ország egy egységként jár el.
Az Európai Unió továbbfejlesztése ügyében az ezzel foglalkozó fórumokon és
kormányközi konferenciákon a Benelux elgondolásokat közös memorandumokban adják közre.
Arra törekszenek, hogy az Európai Unión belüli együttműködés haladja meg a kormányközi
kereteket, hogy az integráció intézményi erősödjenek, de a Benelux államok azonban
önazonosságukat megőrizhessék, és ne olvadjanak fel. Az Európai Unió Tanácsában Hollandia
13, Belgium 12, Luxemburg, pedig 4 szavazattal rendelkezik. Ez összesen 29 szavazat, vagyis
összesen egy nagy Uniós ország súlyával egyezik meg. Azonban azt is észre kell vennünk, hogy
Lengyelország önmaga majdnem annyi szavazattal rendelkezik, mint a Benelux államok
együttesen. A Benelux gazdasági unió szerepe jelenleg a belső piac kiteljesítésében, a határokon
átívelő együttműködések kérdésében és az egyéneket és az egyéneket közvetlenül érintő
ügyekben nyilvánul meg.
A Benelux együttműködés nehezen lemásolható példa, hiszen az a három fél által
idejében és jó helyen történt felismerés által mozgatott kormányközi cselekvés kölcsönhatásából
keletkezett. A három ország közötti közeledést a közös tapasztalatok, a veszélyek felismerése és
a nagyhatalmakhoz viszonyított pozícióik jelentéktelenségének tudata, és az ebből adódó kis
nemzeti frusztráció váltotta ki. Az erők egyesítésével jobb pozíciókhoz jutottak, és elérték azt,
hogy a nagyhatalmak meghallgassák álláspontjukat. Eljárásuk eredetisége abban állt, hogy
reálisan értékelték saját helyzetüket és érdekközösségüket. Hasznossá vált az a felismerés is,
hogy a figyelemre méltó eredményekért az együttműködésben nem kell a végletekig elmenni,
hogy a kívánatos célok nem mindig azonosak a megvalósíthatókkal. Integrációjuk azt bizonyítja,
hogy a «nyitott» gazdasági együttműködés is lehet sikeres. A tényleges integrációnak a nemzetek
felettiség nem az egyedüli módszere. A Benelux országok az együttműködés kormányközi
modelljét is az integráció tartós formájává fejlesztették.
A gazdasági érdekek motiválta együttműködés akkor vezet jó minőségű politikai
együttműködéshez, ha az a kereskedelempolitika, a gazdaság- és pénzügypolitika konkrét
világából ered, amely felismerést a Benelux országok rendkívül jól alkalmaztak. Azt is sikerült
megérteniük a Benelux országok vezetőinek, hogy nem feltétlenül az az együttműködés sikeres,
amelynek akciói mindig láthatók. A megközelítések gyakorlatiasságán alapuló informális
kapcsolatok, és főleg azok minősége sokkal fontosabb lehet. A Visegrádi Csoport tagjai közötti

együttműködés is sokkal sikeresebb lehetne, ha a Benelux Unióra, és együttműködésük
tanulságaira példaként tekintenének.
A Benelux és a visegrádi országok hasonlósága vitathatatlan. Mindkét országcsoport
tagjai egyenként gyengék, és nem képesek saját érdekeik nemzetközi képviseletére. Ez alól,
természetesen kivétel az európai középhatalomnak számító Lengyelország. Azonban a Benelux
országok már néhány évtizede felismerték azt, hogy félretéve a sérelmeket, és fokozatosan
erősítve az együttműködést, jelentős sikereket érhetnek el a kisebb országok is, és képesek
lehetnek elérni azt, hogy a nagyhatalmak meghallgassák a véleményüket.
Hollandia, Belgium és Luxemburg Nyugat-Európa közepén, három fontos hatalom
érdekvonalainak metszéspontján található. A három kis ország érdekei sok tekintetben közösek,
államhatáraik viszonylag önkényesek; ebből is látszik, hogy mennyire közös jellemzőkkel bírnak
a Benelux államok és a visegrádi országok. A Németalföldet a 17. században felosztó vonal,
amely Flandria és Brabant tartományt vágta keresztül. Luxemburg 1831-ben történt kiválását is
önkényes jelzővel lehet leginkább illetni. A három országnak a 19. század első évtizedében
bekövetkezett fúziója túl rövid volt viszont ahhoz, hogy az ott élő népeket az államalkotók egy
nemzetben egyesítsék. Hollandia, Belgium és Luxemburg kapcsolatainak csúcs- és mélypontjait
a háború és a béke, gazdasági összefonódását a hosszú távú konjunktúra ciklusai határozták meg.
Szót kell ejteni a három ország nagy formátumú politikusairól, akik a három ország
nagyságát és erejét messze meghaladva voltak képesek befolyást gyakorolni az európai
integrációs folyamatokra is. Ilyen volt például P. H. Spaak belga külügyminiszter és
miniszterelnök, Luns holland külügyminiszter vagy Werner luxemburgi miniszterelnök. P.
Werner miniszterelnöktől az tanulható el, hogy még a közös gazdasági és pénzügyi rendszer
mellett is megőrizhető az identitás és bizonyos fokig a szuverenitás. Az európai föderalizmusnak
szerinte az egymástól eltérő realitásokon kell nyugodnia. Ez a felfogás kiemelkedő jelentőséggel
és lehetőségekkel bír a visegrádi országok számára, hiszen ezzel a szemlélettel a V4-ek
elérhetnék azt, hogy az együttműködés előnyeit élvezzék anélkül, hogy komoly nézeteltérésekbe
kerüljenek egymással.
A Benelux államok együttműködése alapvetően ugyanazért alakult ki, mint a Visegrádi
Együttműködés, vagyis, mert az egyenként kis súllyal rendelkező országok nem tudnák
kellőképpen képviselni magukat a világgazdaságban és világpolitikában. Együtt azonban mind
gazdasági, mind politikai szinten megkerülhetetlenek. A Benelux államokat rendszerint a világ
negyedik kereskedelmi hatalmának tekintik. Beviteli és kiviteli statisztikák tanúsága szerint csak
az Egyesült Államok, Németország és Japán előzi meg őket. Ezt a valóban lenyűgöző eredményt
a legnagyobb mértékben az országok közötti együttműködésnek köszönhetik. Egyes vélemények
szerint ezen statisztikák alapján a Benelux Uniónak a G-7-ben is helye lenne.

Mivel a Benelux Államok az Európai Szén- és Acélközösség valamint az Európai
Gazdasági Közösség alapító tagjai, így nem véletlenül érdemelték ki azt, hogy a nemzetközi
közvélemény az európai integráció előfutárának, illetve «laboratóriumának» tekinti a Benelux
Uniót. A Benelux integráció története sokkal hosszabb időszakot ölel át, mint azt bárki is
gondolná. A 19. és 20. század során kialakult feszültségek éleződése volt az, ami a politikai
kapcsolatok erősödését kiváltotta. A nézeteltéréseket félretették, a veszélyekről és a katonai
védintézkedésekről az információkat egymás között kicserélték.
A hollandok kezdetben a semlegességet tekintették elérendő célnak, ami sok nehézséget
okozott az integráció számára. Ez az elzárkózó magatartás addig tartott, amíg 1940-ben az
ultimátumot a németektől meg nem kapták. A modern háború körülményei miatt ez az álláspont
Luxemburgon is megbosszulta magát, területét a német csapatok ugyanis még az ultimátum
átadása előtt érték el.
Belgiumban a 20-as évek közepén alakult ki az a nézet, hogy egy kis állam jobban teszi,
ha egy másik kis állammal keresi az együttműködési lehetőségeket. A 30-as években
gazdaságaik súlyos problémákkal küszködtek, akárcsak világ nagy részén, a kereslet erősen
csökkent, a külkereskedelem is nehezebbé vált. Ezek a problémák mindig is fokozzák a piacok
szélesítésére irányuló vágyat. Hamar ráébredtek arra, hogy a stagnálás nemzetközi jelenség, és
csak nemzetközi összefogással lehet harcolni ellene. A belga kezdeményezések azonban
kezdetben holland akadályokba ütköztek, hiszen a hollandok azt érezték, hogy ők a belgáknál a
franciák után csak a második választást jelentik. A közeledés folyamatát 1940-ben a
nemzetállamok vereségéből adódó sokk és az országok kormányainak közös angliai emigrációja
is tovább gyorsította.
A Benelux országok a tárgyalásokat a monetáris megállapodással kezdték. Ezután
következett a vámunió létrehozása, ami végül csak egyszerű vámtarifa-közösség lett, hiszen az
országok nem akarták ezt meghaladó mértékben elkötelezni magukat. A Benelux államok már az
együttműködés indulásakor megértették azt, hogy a Benelux Unió elsődleges célja nem a teljes
gazdasági unió, hanem a nyugat-európai kis nemzetek csoportjának megalakítása. Ezen
elhatározás annak láttán keletkezett, hogy a nagyhatalmak a háborúra és a háborút követő
időszakra vonatkozó döntéseikből rendre kihagyták őket. Az erők egyesítéséről jobb tárgyalási
pozíciókat reméltek a nemzetközi tárgyalásokon, és azt, hogy álláspontjukat a nagyhatalmak
jobban figyelembe veszik. A már említett monetáris megállapodás a Bretton Woods-i
tárgyalásokon már jelentősen javított a három ország tárgyalási pozícióján.
A Második Világháború alatt megkötött vámuniós megállapodás azonnali életbe
léptetését megakadályozták a háború utáni helyzetből adódó nehézségek. A világkonfliktus
következményei miatt mindhárom ország arra kényszerült, hogy gazdaságaik önállóan

igazgassák. Végül 1948. január 1-jén szüntették meg a beviteli vámokat és bevezették a közös
vámtarifát. 1949. október 15. után fokozatosan szüntették meg a mennyiségi korlátozásokat is.
Később, 1953. decemberében jegyzőkönyvet írtak alá a gazdasági és szociális politikák
harmonizálásáról, valamint a közös kereskedelempolitikáról. Innentől kezdve az Európai
Gazdasági Együttműködési Szervezetben a Benelux országokat egy szervezeti egységnek
tekintették.
1960. november 1-jén lépett hatályba a gazdasági unióról szóló szerződés, amely már a
személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke forgalmának liberalizációja és a gazdasági, pénzügyi és
szociális politikák összehangolása mellett azt is tartalmazta, hogy a Benelux államok harmadik
országokkal szemben a lehető legliberálisabb árucserét valósítják meg. Az uniós szerződés
azonban nem vezetett el a gazdasági unióhoz. Az integráció be nem fejezett jellege nem
valamiféle működési zavarból, hanem a felek kifejezett akaratából fakad. Az államok valójában
arra törekedtek, hogy bizonyos ágazataikat megvédjék a piaci mechanizmus káros hatásaitól.
Hollandia például nem kívánt Belgiumnak nagy befolyást engedni az iparosítás terén. A
beruházások Benelux szintű egyeztetését a hollandok ezért végig obstruálták. A másik oldalon
viszont a belgák mezőgazdaságukat és szállítási vállalataikat oltalmazták a szabad piaci
versenytől.
A belgák számára a Benelux Unió annak a háború utáni stratégiának volt az eszköze,
amellyel a legtöbb piacot igyekezett megszerezni Németország és mások talpra állása előtt.
Hollandia, amely nagyon súlyos háborús károkat szenvedett, leginkább arra törekedett, hogy
minél több kölcsönt tudjon felvenni az újjáépítéshez, leginkább a Marshall-segély segítségével.
A Benelux együttműködés nélkül Hollandia sokkal kevesebb hitelhez tudott volna hozzájutni. A
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együttműködésben kiemelten szükség van arra, hogy a tagállamok védelmet nyújthassanak egyegy speciális, a tagállam számára kiemelkedő jelentőséggel bíró terület számára. Mindeközben
pedig a visegrádi országoknak is fejleszteni kell az együttműködést minden olyan területen, ahol
erre megvan a lehetőség. Így a kooperáció mellett az országok megőrizhetik egyediségüket is.
Sok szakértő véleménye szerint a Benelux Unió egy nemzetek feletti szerv életre
hívásával sikeresebb lehetett volna. A Benelux országok példája éppen azt a következtetést
erősíti meg, hogy a kormányszintű együttműködés az, ami elvezet a tartós integrációhoz. A
kormányközi struktúra az, ami a három ország számára lehetővé teszi, hogy megvédjék a nagy
hatalmú, nemzeti nyomást gyakorló csoportok érdekeit. Ennek a struktúrának köszönhető
ugyanakkor az is, hogy a három országban a háború utáni közmegegyezés egy pillanatra sem
rendült meg. Ha például Hollandia nem tudta volna elutasítani a belső politikák harmonizálását,
az kockára tette volna a holland versenyképességet is. Viszont így Belgiumnak is meg volt a

lehetősége arra, hogy megvédje mezőgazdaságát és az érzékenyebb ipari ágazatait. A két
nemzetállamban a politikai kohéziót a kormányközi modell tartotta fenn, a nemzetek feletti
Benelux konstrukció pedig ezt a kohéziót fenyegette volna.
Ugyanakkor meg kell jegyezni azt is, hogy a Benelux Unióban nincs olyan nemzetek
feletti fék, amely a recesszió időszakában korlátozná a tagállamok protekcionizmusát. De az a
tény, hogy az 1958. évet követő recesszió a kereskedelmi árucsere visszaesése nélkül következett
be, azt igazolja, hogy a kormányközi Benelux konstrukció ezzel a helyzettel is sikeresen tudott
szembenézni. Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy a külföldtől függő Benelux államok
nem engedhették meg maguknak a protekcionista gazdaságpolitikát. Tehát összességében
elmondható az, hogy a Benelux együttműködés az elmúlt évtizedek során kifejezetten sikeres
volt. Az egyes tagállamok a kooperáció nélkül Nyugat-Európa más országaival sokkal
nehezebben tudnának együttműködni, és ezek az együttműködések aszimmetrikusak lennének.
Azonban ezzel az együttműködéssel az országok olyan célokat tudtak megvalósítani, amelyekre
egyenként nem lettek volna képesek.
A kereskedelempolitika, nemzetközi gazdasági és monetáris kapcsolatok terén az
együttműködés Benelux szintű egyeztetéseken alapult. Az ezen ágazatok közötti tagadhatatlan
összefüggések és az előbb említett egyeztetések az általános politikai együttműködésre is
kedvező hatással voltak. Ebből a kooperációból a külvilág közvetlenül nem sokat láthatott. A
háttérben ugyanakkor jelentős alkudozások folytak a kombinált fellépésekről, a nemzetközi
szervezetek vezető posztjain felváltva elfoglalt pozíciókról. Ezeket az egyeztetéseket 1950. óta a
politikai Kérdések Koordinációs Bizottságában folytatták. Ez a tevékenység azonban nem
nevezhető közös külpolitikának, az együttműködés önmagában a nézeteltéréseket kiküszöbölni
nem tudta.
Például az Európai Szén- és Acélközösség székhelyének kiválasztásáért Luxemburg,
Liège, Brüsszel és Hága vívott kemény, az előzetes egyeztetést is nélkülöző csatákat, de az ilyen
csatározások ellenére a három ország az együttműködés következtében a közös érdekterületeken
jelentős eredményeket tudott felmutatni. Az «alapító atyák» a Benelux Unióval és
intézményeivel szemben magas követelményeket állítottak. A meglehetősen részletes intézményi
rendelkezések lehetőséget adtak arra, hogy az együttműködés kialakult gyakorlattá váljék.
A Benelux Unió intézményei három nagy csoportra oszthatjuk: a végrehajtói szervekre, a
tanácsadói szervekre és a bírói szervekre. A végrehajtói szervek között megtaláljuk a
Miniszterek Bizottságát, amely az unió legfőbb döntéshozó szerve. A Miniszterek Bizottsága a
holland, a belga és a luxemburgi kormány egyes tagjaiból épül fel, az egyes küldöttségek
vezetője mindig az adott kormány külügyminisztere, és az adott kormány gazdasági és
pénzügyminisztere is mindig a delegáció tagja. A Miniszterek Bizottságának székhelye rotációs

rendszerben 6 havonta váltakozik a tagállamok között. Ez a szerv felel a Benelux Unióról szóló
szerződés végrehajtásáért.
A Gazdasági Unió Tanácsa a Benelux Unió egyik legfontosabb adminisztratív szerve.
Felelős a Bizottság döntéseinek végrehajtásáért, és a Bizottság üléseire előkészíti a
megtárgyalandó témákat. Ezáltal a Gazdasági Unió Tanácsa közvetítőszerepet tölt be a
Miniszterek Bizottsága és a Benelux Unió kisebb súlyú bizottságai között.
A Benelux együttműködésben működik a Gazdasági Unió Adminisztratív Ügyekkel Foglakozó
Tanácsa is, amely a Titkárságot látja el különböző tanácsokkal.
A Titkárság az Unió központi adminisztrációs szerve, amely az együttműködés minden
szerve számára nyilvántartásokat vezet, és emellett a híd szerepét tölti be az egyes szervek
között, bár ennek a szervnek mindig meg kell őriznie semlegességét. Az Adminisztratív Ügyek
Végrehajtói Munkacsoportja felelős a Titkárság személyzetéért, valamint a Titkárság
költségvetéséért. Ezen kívül még más, nem állandó munkacsoportok létrehozására is ad
lehetőséget a Benelux országok közötti uniós szerződés. Ilyen speciális munkacsoportokat
hoztak létre többek között a közlekedés, a környezetvédelem valamint a személyek szabad
mozgásának elősegítése ügyében.
A Benelux Unió saját parlamenttel is büszkélkedhet. Valójában a Benelux Parlamentközi
Konzultatív Tanácsot nevezik gyakran Benelux Parlamentnek. Ennek a testületnek összesen 49
tagja van, 21 holland, 21 belga és 7 luxemburgi képviselő alkotja. Az Európai Parlamenthez
hasonlóan nem nemzetiség, hanem politikai hovatartozás alapján hozzák létre a képviselők
frakcióikat. A «Benelux Parlament» a gazdasági unió kiteljesítését tűzte ki célul, de emellett
foglalkozik a három ország közötti jogharmonizáció, az országok közötti kulturális közeledés
valamint az országok közötti általános együttműködés kérdésével is.
A Gazdasági és Szociális Konzultatív Tanácsot a három ország gazdasági és szociális
kérdésekben legfontosabb hatáskörökkel bíró szervezeteinek küldöttei építik fel. A Tanács főleg
szociális ügyekben lát el tanácsadói feladatokat. Bár sosem volt szükség a működésére, a
Benelux Unió választott bírósággal is rendelkezik arra az esetre, ha máshogy nem tudnák
rendezni nézeteltéréseiket a tagállamok. Mivel az együttműködés során az államok között
jogharmonizációra, vagyis sok esetben az egyes nemzeti törvények megváltoztatására is szükség
volt, ezért látták fontosnak az együttműködő felek, hogy létrehozzák a Benelux Bíróságot, amely
1974. óta működik. A Benelux Bíróság nemcsak bíráskodik, hanem tanácsadói feladatokat is
ellát.
A Visegrádi Együttműködést a tagállamok nem intézményesítették, illetve nem ilyen
nagy mértékben. Az együttműködés részeként a Visegrádi Alapot intézményesítették, valamint
létezik a Visegrádi Elnökség intézménye, amelyet – mint már említettem - egy évig visel a

kijelölt tagország. A Benelux Unió sikerét az informális kapcsolatok kiváló minősége és a
gyakorlatias megközelítés tette lehetővé. A forgalmi és jövedéki adók kivételével a Benelux
Unió a piacot jelentős mértékben liberalizálta, azonban a belső politikák összehangolásában több
volt a beszéd, mint a cselekedet.
Visegrádi Országokhoz hasonlóan a Benelux Unióban is léteznek nyelvi-etnikai
feszültségek, amelyek fékezik az együttműködést. Az Unió lakosságának nagyobb része holland
nyelvű. A frankofon belgák nagyobb része ezért úgy gondolja, hogy a Benelux együttműködés
számukra nem kevés veszély hordozója. Belgiumnak ez a része ezért inkább az «európai»
együttműködésre összpontosít, ahol a francia nyelv szerepe még mindig jelentős. A Benelux
Uniónak új és még több jogosítványra lenne szüksége ahhoz, hogy a továbbiakban is érdemleges
szerepet tölthessen be a tagállamok közös fellépésében. Az ehhez szükséges politikai akarat és
ambíció mindig attól függ, hogy a közös érdek képes-e megelőzni a mindenütt jelenlévő nemzeti
érdeket. A Benelux országok azonban az együttműködés lényegének meghatározásakor sohasem
mulasztották el azt, hogy a jövőbe is tekintsenek. Az első Benelux kormányközi konferencia
1969-ben nemcsak arról döntött, hogy meg kell teremteni az egységes belső piacot, hanem
kereste az együttműködés új útjait is. Elhatározták, hogy fokozni kell a gazdasági, pénzügyi és
szociálpolitikai együttműködést.
A koordinációt kiterjesztették az iparpolitikára, az energiára, a szállításra, a
területrendezésre, a repülésügyre, valamint az idegenforgalomra, majd később az oktatásra, a
tudományra, a fejlesztési segítségnyújtásra és a határ menti együttműködésekre is. A Benelux
kormányok nem egy alkalommal jelentették ki, hogy külpolitikai kérdésekben érdekükben áll az
előzetes konzultáció. Így válhatott a Benelux Unió az Európai Unió előfutárává.

A VISEGRÁD-JELENSÉG
Az európai integrációs folyamatokkal összefüggésben kialakuló államközi valamint határ
menti együttműködés fogalmának és gyakorlatának tudományos elemzése Közép-Európa
országaiban fontos szerepet játszik Ukrajna kül- és belpolitikai stratégiájának kidolgozása és
megvalósítása szempontjából.
A XXI. század elején megváltozott Európa geopolitikai helyzete. Ukrajna mai
külpoltikájának ebből kifolyólag az a legfontosabb feladata, hogy kidolgozza a közép-európai
uniós országokkal a nemzetközi kapcsolatok új rendszerét, hisz ezek az államok már átadták
hatásköreik egy részét az EU nemzetek feletti intézményeinek. Ennek következtében ugyan
szűkültek a visegrádi országok lehetőségei a kétoldali és többoldali kapcsolatteremtés terén, de
ez nem korlátozhatja Ukrajna aktivitását a térségben. A XX. század végén a függetlenségét
éppenhogy kivívott Ukrajna hozzálátott egy teljesen új kapcsolatrendszer kialakításához és
alkotmányba foglalásához a szomszédos államokkal, ami magába foglalta az államhatárok
kijelölését továbbá az ország területi egységének és sérthetetlenségének nemzetközi
szerződésekkel történő megalapozását. A nemzetközi kapcsolatok aktualitásának kérdését
regionális szinten az európai integrációs folyamatok perspektívája és logikája határozza meg.
Ukrajna külpolitikájának legfontosabb alkotóelemei ezért az új geopolitikai viszonyok között az
államközi kapcsolatok magasabb szintre emelése és annak aktivizálódása, valamint a nemzetközi
regionális együttműködés hatékony rendszerének dinamikus kiépítése a közép-európai uniós
államokkal.
Közép-Európa területi megoszlásának kérdése a régió államai között, azok számának
meghatározása, hagyományosan vita tárgyát képezi nemcsak az adott országok történészei
között, hanem globálisan is. Ezek a kérdések stratégiai jelentőséggel bírnak, ugyanis a térség az
USA, az Európai Unió és Oroszország érdekszférájához is tartozik. A közép-európai térség
szerepének geopolitikai jelentőségét először Halford John Mackinder angol tudós és politikus
fogalmazta meg Demokratikus eszmék és a valóság című művében a következőképpen: „Aki
Kelet-Európát uralja, az a Föld szívét is irányítja. Aki a Föld szívét tartja hatalma alatt, azé a
Világ szigete. Aki pedig a Világ szigete felett uralkodik, az uralja az egész világot.”
A közép-európai

államokat (Lengyelországot,

Magyarországot,

Csehországot

és

Szovákiát) érintő kérdések fontosak és időszerűek Ukrajna számára is. Kultúrfilozófiai
szempontból nagy szerepet játszanak az ukránság európai identitásának kialakulásában.
Gyakorlati szemszögből pedig Ukrajna nemzeti érdekeinek érvényesítése szempontjából
fontosak, többek között a közép-európai térségben is. Ukrajna napjainkban újra felfedezi

magának Közép-Európát, melynek teljesen megváltozott a geopolitikai helyzete, ugyanis az
Európai Unió területei elérték Ukrajna nyugati határát. 2004. május 1-jén a közép-európai
térségben olyan eseményre került sor, amely alapjaiban alakította át a nemzetközi viszonyokat.
Ennek jelentőségét még ma sem érti és értékeli mindenki. Gyakorlatilag végbement a XX. század
második felében többé-kevésbé egységes Közép-Európa geopolitikai feldarabolódása, úgy
földrajzi, mint társadalmi-gazdasági továbbá politikai szempontból. Bekövetkezett Kelet-Európa
és Közép-Európa geopoltikai átszerveződése, amelynek a jövőre nézve óriási, leginkább negatív
jelentősége van Ukrajnára nézve is. Korrektebb lenne ezeket a folyamatokat a kelet-európai
térség visszatérésének törvényszerű és természetes folymataként kezelni Európába, mint az öreg
kontinenst átszelő törésvonalak megszünéseként. Napjaink politikai realitásai azonban mélyebb
és átfogóbb kutatásokat (területi, társadalmi-gazdasági, etnokulturális, geopolitikai) igényelnek a
közép-európai államok euróintegrációs folyamatainak kérdésében. Ezeknek a problémáknak a
megértése különösen fontos Ukrajna szempontjából, hisz az EU keleti terjeszkedésének
következményei már ma is érzékelhetők.
A kérdés időszerűségét az euróintegrációs folyamatok logikája és távlatai határozzák meg.
Eljön az az idő, amikor Ukrajna felismeri a közép-európai térség fontosságát, és több figyelmet
fog fordítani erre az általa elfelejtett régióra. Az európai integrációs folyamatok szélére sodródó
Ukrajna kénytelen a Nyugatot kívülállóként szemlélni, Közép-Európa országai pedig
megszűnnek számára önálló jelentőséggel bírni, az egységes Európa részeit képezve csupán.
Ukrajnának, mint az európai integrációs folyamatok kivülálló szemlélőjének ezt a sommás
jellemzését, amely Borisz Parahonszkijtól és Rusztem Zsangozsától, a Stratégiai kutatások
nemzeti intézetének tudósaitól származik, célszerűnek tartjuk kiegészíteni a következőkkel:
Ukrajna az általa elfeledett Közép-Európa térségének kivülálló szemlélője. A mai állapotok ilyen
összegzése egyenes következménye Ukrajna közép-európai külpolitikájának 1994-től kezdve
napjainkig. Nem tudunk egyetérteni azonban a kutatóknak azon véleményével, miszerint a
közép-európai országok azért vesztették el önálló jelentőségüket Ukrajna számára, mert az EU
tagjai lettek. Nézetünk szerint ez már korábban megtörtént. Ukrajna ugyanis megfeledkezett
Közép-Európáról, amely nem volt számára geopolitikai, világgazdasági szempontból fontos és
aktuális nehéz útkeresése idején, amikor megpróbálta meghatározni fejlődésének harmadikutas
vagy többvektorú csapásirányát, illetve kísérletet tett a térség vezető erejének a felkutatására az
Európai Unióval folytatott reális és nem névleges regionális együttműködés során.
Károsan befolyásolja Ukrajna általános civilizációs választásának lehetőségeit az, hogy
nem sikerült felismerni a regionális együttműködés fontosságát az európai integrációs
folyamatok szempontjából. Itt elsősorban arra gondolunk, hogy Ukrajna nem rendelkezik a
határokon átnyúló térségek közötti együttműködés effektív rendszerével, és az ukrán

külpolitikában a regionális tényező alsóbbrendű szerepet játszik. A szubszidiaritás és
decentralizáció elve nem játszik olyan fontos szerepet Ukrajna térségeinek életében, mint
mondjuk egyes számú szomszédainknál: Lengyelországban, Magyarországon, Szlovákiában. Ha
kissé módosítjuk az ismert filozófus, Bíbó István általánosítását a kelet-európai kisállamok
(Közép-Európa – a szerző megj.) nyomorúságának jellemzésével kapcsolatban, arra a
kövertkeztetésre juthatunk, hogy több objektív körülmény következtében Közép-Európa államai
fokozatosan visszatérnek az európai konszolidáció útjára. Hogy sikeres lesz-e ez az út az Európai
Unió keretei között, megmutatja az idő, és attól függ, mennyire tudják leküzdeni a térséghez
tartozó országok örökös sérelmeiket, közép-európai kisebbségi komplexusaikat, amelyek még
mindig makacsul tartják magukat a régió népeinek történelmi emlékezetében.
Kétségtelen, problémák a közép-európai államok együttműködésében mindig lesznek. A
kérdés azonban az, hogyan fogják megoldani ezeket, valamint milyen döntéseket hoznak az
európaiság mindennapos keresése közben, nemzeti érdekeik védelme és a közöttük kialakuló
konfliktushelyzetek feloldása érdekében. A közép-európai államok között kialakuló konfliktusok
jellegük és időtartamuk alapján sokfélék lehetnek, a múlt vélt vagy valós sérelmeitől kezdve (ezt
a kártyát a visegrádi országok egyes pártjai gyakran kijátsszák) napjaink aktuális problémáinak
felvetéséig, amelyek államközi szinten is megjelennek. Az Európai Unióhoz való csatlakozás
után a visegrádi négyek előtt felmerült még egy fontos kérdés, melyik országhoz csatlakozzanak
az unión belül annak érdekében, hogy jobban érvényesíthessék érdekeiket, vagy milyen
mértékben vessék alá magukat az EU-nak egy-egy kérdés előnyösebb megoldásában. A
Visegrád-jelenség tehát fontos szerepet játszik Európa nemzetközi és államközi kapcsolatainak
tudományos kutatásaiban.
A visegrádi országok közössége nem egy klasszikus értelemben vett nemzetközi szervezet.
Nincsenek hivatalos intézményei, kivéve a Visegrádi Alapot. Leginkább olyan fórum, ahol a
kelet-európai országok egyeztethetik érdekeiket. Az Európai Unió számára viszont, bármennyire
meglepő, óriási jelentőséggel bír.
A visegrádiak tevékenységének ugyan pontos és realisztikus eurointegrációs tervei voltak,
de nem rendelkeztek világhatalmi ambíciókkal, és elég sokat küszködtek a rendszerváltás
problémáival. Ezért mem tudtak létrehozni egy klasszikus értelemben vett regionális
szervezetrendszert az új geopolitikai térségben. A visegrádi négyek tevékenységének sajátossága
az intézményes keretek teljes hiánya. Kivételt jelent csupán a Visegrádi Alap, amely oktatási,
tudományos valamint kulturális projekteket finanszíroz Közép-Európa országaiban.
Nagy jelentőséggel bír, különösen Ukrajna számára, az az egyedülálló tapasztalat, amelyet
Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Csehország szereztek az Európai Unióhoz való
csatlakozásuk során annak keleti terjeszkedése idején, illetve regionális együttműködést folytató

nemzetközi szervezetek létrehozása terén. Érdekes továbbá ezen kapcsolatok jellegének
tanulmányozása, hisz a visegrádi négyek kölcsönös viszonya sokszínű mozaikkockákból tevődik
össze, amely magába foglalja a segítségnyújtást, az érdekekek egyeztetését, a közös, konszolidált
fellépést, de ide soroljhatjuk az együttműködés színlelését, a közömbösséget, a becsvágyat és az
önzést is. Fontos hangsúlyozni, hogy a visegrádi közösséghez tartozó országok más-más célt
tűztek ki maguk elé a szervezet hosszú története során. Sokszor ezek a törekvések annyira
különböztek egymástól, hogy megkérdőjelezték a csoport további működésének szükségességét.
Közép-Európa államai számára Ukrajna világgazdasági és geopolitikai helyzete miatt
mindig is kulcsszerepet fog játszani, fontosak lesznek ebből a szempontból a vele való
együttműködés formái, annak céljai és eszközei is. Ukrajna jelentős partnere volt és marad
(kérdés, hogy milyen) Közép-Európa országainak, illetve befolyási övezetük nélkülözhetetlen
része. A gyakorlatban ennek az együtműködésnek a mozgásba hozását egyedül Ukrajna gátolja.
A külpolitikai tétlenség és az együttműködés színlelése csökkentik annak lehetőségét,
hogy Ukrajna független geopolitikai szerepre tegyen szert, és ennek megfelelően politikai
valamint gazdasági súllyal rendelkező önálló európai állammá váljon, a nemzetközi kapcsolatok
valódi résztvevőjévé. Ukrajna régiók közötti és határokon átnyúló együttműködésének
geopolitikai jelentősége a közép-európai államokkal minőségileg új szintre emelkedett.
Országunk már nemcsak a közép-európai országokkal vagy azok intézményeivel (a visegrádi
közösséggel vagy a Közép-Európai Kezdeményezés (KEK) szervezetével) tud közvetlenül
együttműködni a határ menti térségek viszonyának szorosabbra tétele terén, hanem közvetlenül
Brüsszelben vagy Strasbourgban az európai hatóságokkal is. Ennek köszönhetően Ukrajnának
sikerült több keleti szomszédjával és a határ menti kistérségek képviselőivel számos közös
projektet kidolgozni és jóváhagyatni Brüsszellel, majd hozzálátni azok megvalósításához.
Meggyőződésünk szerint túl egyszerű lenne Közép-Európa országainak konszolidációs
törekvéseként értelmezni a visegrádi államok szervezetének létrejöttét, melynek célja
visszatérésük Európába az euro-atlanti integráció útján. Sokkal bonyolultabb probléma ez ennél.
A visegrádi államok 1999-es, majd 2004-es csatlakozása a NATO-hoz és az Európai
Unióhoz megváltoztatta a térség geopolitikai helyzetét, átalakította Közép-Európa uniós
országainak két- és többoldalú kapcsolatait Ukrajnával. Megváltoztatta a kapcsolatrendszert a
szervezeten belül, sőt a visegrádi államok viszonyát az EU többi tagjához is. A visegrádi négyek
megújult geopolitikai helyzete új lehetőségeket teremtett Ukrajna számára a regionális integráció
terén, de a nemzeti hatáskörök átadását is jelentette az EU intézményeinek. A visegrádi négyek
szervezetének életképessége az Európa Unió keretei között arról tanúskodik, hogy kezdetét vette
Visegrád fejlődésének új korszaka a kontinens mai geopolitikai körülményei között.

A gyakorlatban egy új Közép-Európa van kialakulóban. Az új Közép-Európa
megszületése a századfordulón többdimenziós folyamat és egy egységes egész fejlődésének
belső logikája szerint működik. Állandó kölcsönhatásban van az Európai Unió által kialakított
geopolitikai és világgazdasági térséggel, amely érdekeinek érvényesítése közben szintén
odafigyel a közép-európai „neofiták” belső helyzetére, azok reakcióira. A módszertan szerint
nem rendelkezünk a régiók fogalmának általános meghatározásával. A térségekkel kapcsolatban
a gazdaságtudomány, a történelemtudomány, a politológia, szociológia vagy filozófia, az
általános szövegkörnyezettől vagy a felvetett problémától függően más-más értelmezést
alkalmaz. Az adott munkában elsősorban a közép-európai térség nemzetközi-politikai és
külpolitikai értelmezésével fogunk foglalkozni; a térségalkotó belső tényezők (földrajzi fekvés,
történelem, vallás, etnolingvisztika, társadalmi-gazdasági fejlődés) összehasonlító jellemzésével;
a térséget övező légkör, közszellem és közhangulat (nemzetközi-politikai helyzet, a régiók
alkotóelemeinek a története, fejlődésük az idők folyamán, nemzeti, kulturális fejlődés, a globális
és integrációs folyamatok hatásai a régióra) sajátosságainak megértésével, továbbá azok
figyelembevételével a jövő szempontjából. Ezeknek a sajátosságoknak az alapján arra a
következtetésre juthatunk, hogy a térségek létrejöttéhez több rendszeralkotó tényező együttes
hatása vezet.
A közép-európai régió helyét és szerepét a térségek közötti, határokon átnyúló
együttműködésben legcélszerűbb komplex módon, rendszerbe foglalva, napjaink nemzetközi
viszonyainak fejlődésével, az európai országok határ menti tartományainak regionális
kooperációjával kapcsolatba hozva tanulmányozni, vagyis a nemzetközi kapcsolatok államközi
valamint régiók közötti szintjének részeként. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek a regionális
szinten létrejövő, a határokon is átívelő együttműködést magába foglaló nemzetközi viszonyok
sajátos rendszert alkotnak ugyan, de ezzel egy időben egy egységes egésznek, az államok közötti
kapcsolatoknak a részei.
Kutatásunk fő célja feltárni a közép-európai országok nemzetközi valamint regionális
együttműködésének rendszerét, annak sajátosságait, továbbá meghatározni problémás kérdéseit.
Fontosnak tartjuk elméleti síkon is megindokolni Ukrajna és az említett térség regionális
együttműködésének elvi alapjait, elemzésnek vetni alá azokat a problematikus kérdéseket,
amelyek az Európai Unióhoz való csatlakozásuk során jöttek létre. Tudományos elemzésünk
tárgya a visegrádi négyek nemzetközi regionális integrációja folyamatának vizsgálata az euroatlanti egyesülésükkel összefüggésben. Megvizsgáljuk továbbá azokat a radikális változásokat is,
amelyek az EU keleti terjeszkedése következtében mentek végbe.
Kutatásunk tárgyát képezi még a visegrádi csoport regionális együttműködésének
rendszere is, annak szerkezete. Konkrét történelmi elemzésnek vetettük alá Ukrajna és a közép-

európai régió nemzetközi kapcsolatainak rendszerét regionális szinten. Ebben az elemzésben a
regionális integráció sokdimenziós folyamatát az európai határok megváltozásának jellegével
összefüggésben tanulmányozzuk, valamint nagy súlyt fektetünk a Közép-Európában és
Ukrajnában kialakuló vitás kérdések elméleti megindoklásának is az európai integrációs
folyamatok fényében.
Tudományos kutatásunk eljárásmódja a rendszeralapú megközelítés volt, melynek
segítségével sikerült funkcionális-szerkezeti vizsgálatoknak alávetni a külpolitikai realitásokat az
összehasonlító,

elméleti-logikai,

történelmi,

elemző

valamint

előrejelző

módozatok

alkalmazásával. Elméleti-módszertani alapjául pedig a tudományos megismerés dialektikus elvei
szolgáltak: a historizmus, tudományosság és az objektivitás, melyek lehetővé tették a középeurópai országok nemzetközi és államközi kapcsolatainak a feltérképezését az általános európai
integrációs folyamatok részeként.
Mivel az Európai Unió napjainkban dinamikus változásokon megy át, ezért az
eurointegrációs folyamatok tanulmányozása során fontosnak tartottuk a többsíkú megközelítés
alkalmazását. A történelmi változások egymással összefüggő okainak vizsgálatánál pedig a
multikauzuális és a multilineáris megközelítést használtuk, amely elősegítette az eurointegrációt
egységes, belső logikával rendelkező fejlődési folyamatként ábrázolni, kiemelve minőségi
változásainak sajátosságait valamint dinamikáját. A tárgyalt témakör változatossága miatt
kutatásaink során több tudományág módszereit is felhasználtuk, olyanokat mint a nemzetközi
kapcsolatok elmélete és története, politológia, kulturológia és gazdaságtan. Ezeknek az
eljárásoknak a felhasználásával sikerült komplex módon megvizsgálni Közép-Európa
eurointegrációs folyamatának összetevőit, figyelembe véve a gazdasági tényezők valamint a
politikai intézményrendszerek hatásait. Az ukrán történelemtudomány nem szentelt és nem
szentel elég figyelmet a közép-európai régió tanulmányozásának. Országunkban nincsenek olyan
kutatóintézetek, amelyek kizárólag ezzel a térséggel foglalkoznának. Ennek pedig az a negatív
következménye, hogy eddig még nem jelentek meg történelmi monográfiák és más kiadványok
ebben a témakörben. Az Ukrán Tudományos Akadémián belül vannak olyan tudományos
osztályok, amelyek érintik Közép-Európa kérdését Ukrajna és a térség országainak
együttműködése vagy más regionális kérdések szemszögéből. Az ukrán történelemtudomány
adós még azon tényezők összehasonlító jellemzésével, amelyek a közép-európaiság
kialakulásához vezettek, illetve a régióhoz tartozó államok múltjának összevetésével.
Levonhatjuk tehát a következtetést, hogy a részletkérdésekkel foglalkozó számtalan kiadvány
ellenére magas színvonalú történelmi értekezés Közép-Európa témakörében nagyon kevés van.
A közép-európaiság eszméjével az ukrán történelemtudományban elsősorban a
kulturológiai értekezések, filozófiai esszék, politológiai tanulmányok foglalkoznak. A közép-

európaiság tematikájának megvilágításánál a honi történészek az európai identitás idealizálására
helyezik a fő hangsúlyt, pontosabban az európai azonosságtudatnak való megfelelésre vagy
annak megszerzésére. A közép-európai kutatások válaszul szolgálnak Metternich alíg-Európa
vagy félig-Európa jelzőire. Az osztrák kancellár úgy gondolta, hogy Ázsia ott kezdődik, ahol az
ő kertje véget ér, vagyis Bécs keleti határánál. A Nyugat szerint az Elbától és Metternich
kertjétől keletre egy szegényebb és hátrányosabb helyzetű Európa helyezkedik el, amelyik nem
hajlandó elismerni ázsiai mivoltát, jegyezte meg Mikoila Rjabcsuk. A kutató rámutatott többek
között azokra a tényezőkre is, melyek olyan metakulturális rendszerek létrejöttéhez vezettek,
mint Kelet vagy Nyugat.
Ha abból indulunk ki, hogy Európa nem más, mint értékek és értékrendek összessége,
akkor napjaink geopolitikai viszonyai között új megvilágításba kerülnek Közép-Európa és KeletEurópa államai, valamint azok határai. Fontossá válnak olyan fogalmak, mint egy adott régió
kulturális és mentális térképe. Munkánk összeállításakor a kronológiai valamint az objektivitás
elveit követtük, ezért tudományos munkánk fejezetei az Ukrajnát és Közép-Európát érintő
problematikus kérdéseknek vannak szentelve, illetve megfogalmazódnak bennük országunk és
az Európai Unió között kialakuló regionális együttműködés életképes rendszerének főbb elvei.
Ez a történelmi értekezés hasonlóan a szerző más tudományos elméleti-összefoglaló munkáihoz,
a teljesség igénye nélkül megpróbál rávilágítani a közép-európai régióban végbemenő változások
lényegére az átalakult történelmi-földrajzi geopolitikai térségben. Nem kíván kimerítő választ
adni minden a jelenben vagy a jövőben felmerülő kérdésre Közép-Európa fejlődésével
kapcsolatban. Ez tudományos szempontból túl ambiciózus és helytelen is lenne.

A KUTATÁSI TÉMA TÖRTÉNELMI FORRÁSAINAK ÉS IRODALMÁNAK
ELEMZÉSE
A közép-európai országok államközi, regionális és határokon túlívelő együttműködése
elméletének és gyakorlatának mai európai integrációs folyamatok kontextusában való
tudományos elemzése fontos jelentőséggel bír a jelenkori ukrán bel-és külpolitika stratégiájának
kidolgozásában és megvalósításában.
A XXI. század elején, az európai kontinens geopolitikai helyzetének változásai tükrében,
Ukrajna – külpolitikai viszonylatban – fontos feladat előtt áll: a nemzetközi kapcsolatok új,
működő rendszerének felépítése a közép-európai államokkal, mint az Európai Unió teljes jogú
tagjaival, amelyek már átadták és továbbra is delegálják kötelezettségeik egy részét az EU
államok fölötti intézményeinek irányítása alá. Ugyanakkor a közép-európai államok (a Visegrádi
Négyek „külvilággal” való) két- és többoldalú kapcsolatainak marginális szűkülése nem zárja ki
Ukrajna aktív helyzetét Közép-Európában. A szuverén Ukrajna a XX. század végén kénytelen
volt – ha nem is először (tekintettel a független államiság nem túl hosszú távú múltbeli
tapasztalataira) – lényegében új kapcsolati rendszert hozni létre a szomszédos államokkal és azt
konstatálni, kezdve az államhatárok megállapításának alapvető kérdésével, valamint az állam
területi egységének és sérthetetlenségének jogi–nemzetközi, illetve szerződéses (azaz
szerződések általi) megóvásával.
A nemzetközi kapcsolatok regionális szintű kérdésének aktualitását az európai integráció
fejlődésének perspektívája és logikája határozza meg, ugyanis Ukrajna európai régióban fennálló
külpolitikájában fontos helyet kell kapnia a kapcsolatok új szintű aktivizálódásának és a
nemzetközi

együttműködés

hatékony

területi

rendszere

dinamikus

fejlődésének.

Az

együttműködési rendszert az EU tagjaival való együttműködés által és az európai kontinensen
lévő új geopolitikai feltételek mellett kell létrehozni.
Közép-Európa témája, a közép-európai régió határainak vagy területének felvázolása ma
már nemcsak a régió országai és azok szomszédjai történetének hagyományos vitapontja, ennél
több: globális szintű kérdés. Közép-Európa és a közép-európai térség tematikája stratégiai
jellegű kérdés volt és maradt is, ezért az USA, Oroszország és az Európai Unió befolyási
övezetéhez (érdekszférájához) tartozik. Mint az ismeretes, a közép-európai régió szerepének
geopolitikai értelmét az ismert angol tudós és történész, Sir Halford John Mackinder alkotta meg
„Demokratikus ideálok és a valóság” című művében: „Aki Kelet-Európát uralja, azé a
hátország; akié a hátország, azé a világsziget; akié a világsziget, azé a világ.”

Közép-Európa államainak (Magyar Köztársaság, Lengyel Köztársaság, Cseh Köztársaság
és Szlovák Köztársaság) problémás kérdései fontosak és aktuálisak Ukrajna számára is, ami
annyit jelent, hogy a közép-európaiság kultúrfilozófiai értelemben vett kérdése nagymértékben
az ukrán állam lakossága általi identitás-szerzéssel függ össze. Ez gyakorlatilag Ukrajna nemzeti
érdekei külpolitikai kontextusban (beleértve a közép-európai régiót is) való megvalósításának
kérdése. Ma Ukrajna ismét megkezdte Közép-Európa saját maga számára történő kinyitását,
mégpedig a régió geopolitikai helyzetének változásai, illetve az európai integrációs tér Ukrajna
nyugati határai mellé történő kiterjedése által.
2004. május 1-jén lényegében egy olyan esemény történt Közép-Európában, amelyet még
kevesen értettek, pontosabban kevesen tudtak rájönni annak jelentőségére: gyökeresen
megváltozott a geopolitikai helyzet. Megvalósult a XX. században többé-kevésbé egységek
közép-kelet-európai régió geopolitikai szegmentációja, végbement a terület különböző homogén
csoportokra (szegmensekre) való, úgy földrajzi-területi, mint gazdasági-szociális és politikai
értelemben vett osztódása; ezen kívül Közép- és Kelet-Európa geopolitikai régiója egyértelmű
strukturalizálódáson

ment
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(perspektívákban) is közvetlen, erős, főleg negatív következményei vannak/lesznek, Ukrajna
számára is. Lehetséges, hogy ezeket az eseményeket igazságosabb lenne a közép-európai régió
Európába való természetes és törvényszerű „visszatérésének”, esetleg az európai felosztási
vonalak megszűnésének nevezni. Mindazonáltal a megkönnyebbülés problematikája, illetve a
jelen valósága – a közép-európai államok mai európai integrációs folyamatát illetően – mélyebb,
komplexebb (összetettebb) kutatást igényel. E problémák tanulmányozása Ukrajna számára
egyedi/sajátos és nagyon aktuális jelentőséggel bír, hiszen már ma is megfigyelhetőek az Európai
Unió keleti irányban történő terjeszkedésének közvetlen következményei.
Az aktualitást az európai integrációs folyamatok perspektívája és logikája határozza meg,
ugyanis eljön az idő, amikor Ukrajna ráébred majd a közép-európai régió fontosságára és arccal
fordul majd az általa régen elfeledett Közép-Európa felé. „Az európai integráció határain kívül
maradva Ukrajna kénytelen a megfigyelő szomszéd szemével nézni a Nyugatra, a közép-európai
államok pedig elveszítik önálló jelentőségüket az ukrán állam számára, s csak az európai egész
alkotóelemeiként tűnnek fel előtte.”
Ezt – mármint a Stratégiai Kutatások Nemzeti Intézetének két szakértője, Borisz
Parahonszkij és Rusztem Zsanhozsa által létrehozott, az európai integráció folyamatában
Ukrajna megfigyelő szomszédként való jellemzésének koncepcionális összegzését – célszerűnek
tartjuk a konkrét helyzet azon meghatározásával egészíteni ki, amely nem ma jött létre, hanem
Ukrajna 1994 óta fennálló közép-európai külpolitikájának következménye: Ukrajna, mint az
általa elfeledett Közép-Európa régiójának megfigyelő szomszédja. Ugyanakkor nem értünk

egyet a fent említett kutatók ama nézőpontjával, mely szerint a közép-európai államok elveszítik
önálló jelentőségüket Ukrajna számára, mert ők ezt már korábban elvesztették, így nem az
Európai Unióhoz csatlakozás okozta azt. Nem, Ukrajna egyszerűen elfeledkezett KözépEurópáról, hiszen az ukrán állam többirányúságot megcélzó „nehéz keresései” számára a középeurópai régió geopolitikai és geogazdasági értelemben, de még az Ukrajna és az Európai Unió
közötti nemzetközi együttműködés szempontjából sem volt fontos Ukrajna számára.
Az ukrán civilizációs választás megtalálásának nézőpontjából néhány, meglehetősen
szomorú tényező körvonalazódott az euroregionális együttműködés fontosságának, valamint az
ukrán állam európai integráció felé haladása kulcsfontosságú szerepének félreértése miatt.
Utóbbinak több oka is volt: a határon túli és interregionális együttműködés rendszerének hiányát,
illetve a regionális tényezőt, s még inkább annak Ukrajna nemzetközi kapcsolataiban betöltött
szerepét kevésbé veszik figyelembe. A szubszidiaritás és decentralizáció elveinek, az ukrajnai
megyék felelősségének és működőképességének még akkora súlya sem lett, mint „elsőrendű”
szomszédjainknál (Magyarország, Szlovákia, Lengyelország).
A kiemelkedő filozófus, Bibó István – a közép-európai államok nyomorúságos
szellemének elemzését illető – összegzését vagy általánosítását átfogalmazva, miszerintünk a
kedvező objektív körülmények sorának köszönhetően Közép-Európa országai visszatértek az
európai konszolidáció útjára. Eme, már az Európai Unión belüli út sikerességét az idő fogja
megmutatni, de attól is függ majd, képesek lesznek-e az említett államok a bennük kialakult s
történelmi emlékezetükben szilárdan tárolt „örök képek”, valamint közép-európai nem teljes
értékűség „leküzdésére”.
Az biztos, hogy Közép-Európa államainak együttműködésében örökké voltak és még
lesznek is problémák. A kérdés abban rejlik, hogyan és milyen döntést fogadnak el ezek az
államok az európaiság magukban és a külvilágban történő mindennapos keresése során köztük
kialakuló konfliktushelyzetekben, amelyek által összehangolják egyéni nemzeti érdekeiket és
kiállnak ezekért. Jellem és kifejezés szerint széles kiterjedéssel – a múlt idők sérelmeinek
aktualizálásától (a visegrádi országok mely pártjai játszanak fontos szerepet az államközi
kapcsolatokban) az aktuális jelenkori problémákig (amelyek államközi szintre „emelkednek”) –
rendelkeznek a közép-európai problémák. Továbbá, a Visegrádi Négyek (Közép-Európa államai)
Európai Unióhoz csatlakozása után a közöttük fennálló problémás kérdések még egy nagyon
fontos aspektussal rendelkeznek – már az E. U. tagjaként, kihez csatlakozzanak, hogy realizálják
vagy megvédjék saját érdekeiket, illetve milyen mértékben rendeljék az Unió alá magukat
bizonyos kérdésekben, a sokkal szélesebb általános európai térben való jobb pozíció elérése
érdekében. Ennek alapján az Európában létező nemzetközi kapcsolatok elemzésének
kontextusában elhelyezkedő Visegrád elemzése jelentős tudományos érdeklődést von maga után.

Visegrád, mint a közép-európai államok regionális nemzetközi uniója, nem a klasszikus
értelemben vett nemzetközi szervezetek egyike, hiszen – a Visegrádi Alapot leszámítva – nem
rendelkezik intézményrendszerrel, ennek következtében sokkal inkább egy, a közép-európai
államok érdekeinek összehangolásáról szóló fórum. Mindazonáltal a nemzetközi szervezetnek
számító Visegrádi Együttműködés komoly jelentőséggel bír az EU számára.
Visegrád tevékenységének meglehetősen egyértelmű és valósághű eurointegrációs célja,
a szervezet túlzottan ambiciózus céljának és feladatának hiánya a tagállamok rendszerének
átalakítása során felmerülő komoly problémák miatt stb. – összességében ezek a tényezők
eredményezték a geopolitikai tér minőségileg új felépítésén belül klasszikus értelemben vett
erőteljes interregionális struktúrák kialakulását. A visegrádi országok tevékenységének
sajátosságai az egyesület intézményi kereteinek hiánya miatt is determináltak. Ennek ellenére
meg kell említeni a Visegrádi Együttműködésen belül egyetlen, intézményes keretek között
működő egységet – a Nemzetközi Visegrádi Alapot is, amelynek segítségével meg lehet
teremteni a közép-európai kulturális, tudományos, oktatási–nevelési rendezvények pénzügyi
hátterét.
Az Európai Unió keletre történő terjeszkedése, illetve az Ukrajna „első- és másodrendű”
szomszédjainak számító négy közép-európai állam – Lengyelország, Magyarország, Szlovákia,
Csehország – európai közösséghez csatlakozása szempontjából a jellegében többoldalú, az
államok együttműködésén alapuló regionális nemzetközi egyesület egyedülálló tapasztalatának
tanulmányozása, főleg Ukrajna számára, elsőrendű fontossággal bír. Ezen kapcsolatok jellegének
vizsgálata is érdekes, mivel a V4-ek együttműködése magában hordozta és ma is demonstrálja a
kölcsönös kapcsolatok összetett mozaikját: kölcsönös segítségnyújtást, konszolidációt,
érdekegyeztetést, de ugyanígy az együttműködés színlelését, közömbösséget, ambíciót,
egoizmust is. Fontos kiemelni, hogy a kapcsolatok feladatait a szervezet létezésének különböző
szakaszaiban határozta meg minden állam: ez jellegét tekintve néha elismerésre méltó volt, néha
azonban annyira rossz, hogy még a szervezet további létezését is bizonytalanná tette.
Közép-Európa és az Európai Unió államai számára – geogazdasági és geopolitikai
elhelyezkedése miatt – mindig is fontos szerepet fog betölteni Ukrajna, ezért az említett
kontextusban nagy jelentősége lesz az Ukrajnával való együttműködés formátumának, azazhogy
célként vagy eszközként tekintenek majd az ukrán államra. Ukrajna az európai államok fontos
(kérdés, milyen típusú) partnere, valamint érdekszféráik központja és az is marad. Az ukrán
állam és a közép-európai országok közötti kapcsolatok aktívabbá tételét egyedül Ukrajna
akadályozhatja, vagyis a tétlenség és az együttműködés színlelése csökkenti Ukrajna esélyeit,
hogy megfelelő gazdasági–politikai háttérrel rendelkező ország legyen, saját magának megfelelő
geopolitikai helyzetet szerezzen, illetve a nemzetközi kapcsolatok valós szereplőjévé váljon.
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együttműködésének geopolitikai státusza minőségileg magas szintre emelkedett. Ukrajna már
nemcsak a közép-európai államok, illetve azok regionális egyesületei (Visegrád, Közép-Európai
Kezdeményezés stb.) által, hanem Brüsszel és Strasbourg segítségével – a központi európai
intézmények szintjén – is képes az interregionális és határon túli kapcsolatok problémás
kérdéseinek hatékonyabb megoldására. Másfelől az egyes nyugati szomszédokkal, valamint a
határátlépésekkel foglalkozó bizonyos közigazgatási egységekkel való együttműködés szintjén
megegyezhet, s közös lépéseket tehet Ukrajna az európai uniós struktúrákban, hogy megvalósítsa
közös határon túli terveit.
Van egy elmélet, mely szerint a Visegrádi Együttműködés a közép-európai államok azon
erőfeszítéseinek konszolidáló szervezete, amelyeket az Európába euroatlanti integrációs úton
történő „visszatérés” érdekében tettek. Szerintünk azonban túl egyszerű ez az elmélet, az adott
probléma valójában sokkal összetettebb és sokoldalúbb, mint amilyennek tűnik. A Visegrádi
országok 1999. évi NATO-hoz, illetve 2004. évi Európai Unióhoz csatlakozása ugyanis
geopolitikailag változtatja meg a közép-európai régiót, alakít ki bilaterális és többoldalú
kapcsolatokat az Európai Unió teljes jogú tagjai közé sorolandó közép-európai államok, valamint
Ukrajna között.
Ezen kívül, változik a Visegrádi Négyek más uniós tagállamokkal való kapcsolati
rendszere, illetve a Visegrádi Együttműködés geopolitikai helyzete is más lett. Utóbbi az
eurointegráció új lehetőségeit nyitotta meg Ukrajna számára, ugyanakkor meghatározta a
felelősségek szupranacionális (nemzetek felett álló) struktúrák (Európai Unió) alá adását is.
Az Európai Unióhoz tartozó Visegrádi Négyek életképessége, valamint az Unió berkein
belüli közös fellépéseik Visegrád új geopolitikai realitásban való fejlődésének új szakaszát
jelzik, amivel lényegében új Közép-Európa jön létre.
Az új Közép-Európa századfordulón történő kialakulása ma már egy, a fejlődés belső
logikája szerint működő többdimenziós folyamat. Ez egy olyan holisztikus szervezet
kifejlesztését jelenti, amely állandó kapcsolatban van az Európai Unió új geopolitikai és
geogazdasági terével, folyamatosan „ellenőrzi” saját érdekeit – a legújabb tényezők (KözépEurópa növendékei) állapotával és reakcióival rendelkező „válaszokat”.
Módszertani szempontból nincs általános meghatározása a „régió” szónak. Legyen szó
regionális tanulmányokról (helytörténetről), közgazdaságtanról, történelemről, politológiáról,
szociológiáról vagy akár filozófiáról – minden egyes tudományág a meglévő problémától és az
általános kontextustól függően alakítja ki a „régió” lényegének saját maga számára
legmegfelelőbb értelmezését. Ebben a tanulmányban fontos a közép-európai régió úgynevezett
nemzetközi politikai és külpolitikai elemzése, amely nem pusztán a belső összetevők

(régióteremtő tényezők – földrajzi elhelyezkedés, történelem, vallás, gazdasági-társadalmi
fejlődés, etnolingvisztika) összehasonlító jellemzése, hanem a mély megértés, valamint a régiót
egykor és ma körülvevő környezet (nemzetközi-politikai környezet; a régió minden
összetevőjének egyéni fejlődéstörténete, illetve ugyanezek időbeli evolúciója; nemzeti;
kulturális; külső szupranacionális, azaz a globális és integrációs folyamatok hatása)
sajátosságainak figyelembevétele is. Eme sajátosságok figyelembevétele segít megérteni, hogy a
régió mint rendszer számos tényezője képezi a régió kialakulásának feltételét.
A közép-európai régió interregionális és határon túli együttműködésben elfoglalt
helyének és szerepének problematikáját a legracionálisabb szisztematikusan és komplexen – a
nemzetközi kapcsolatok, illetve a közigazgatási-területi egységek határokon átnyúló, régiók
közötti kapcsolatok összevonásában (főleg a határmenti európai államok esetében) – elemezni,
vagyis úgy, hogy összhangban legyen a nemzetközi kapcsolatok államközi és interregionális
szintjének egységes fejlesztésével. Ebben az esetben számolni kell azzal, hogy a régiók közötti,
határokon túlívelő együttmúködés kontextusába tartozó, regionális szintű nemzetközi
kapcsolatok ugyan csak egyfajta, mindössze bizonyos sajátosságokkal (alrendszerekkel)
foglalkozó kapcsolatrendszernek számítanak, viszont az államok közti nemzetközi kapcsolatok
még magasabb szintű rendszerének alkotóelemei.
Fontos kifejteni a közép-európai régióba tartozó államok nemzetközi és interregionális
szintű együttműködésének lényegét, illetve eme rendszer sajátosságát; ezen kívül meghatározni a
kapcsolatok konkrét problémás kérdéseit. Fontosnak tartjuk az Ukrajna és a közép-európai
államok közötti euroregionális együttműködés elveinek koncepcionális megalapozását, valamint
elemezni és felülvizsgálni az Európai Unió keletre terjeszkedése következtében KözépEurópában felmerülő problémás kérdéseket.
A tudományos elemzés tárgya: Közép-Európa országainak Visegrádi Együttműködésen
belüli nemzetközi regionális integrációs folyamata az euroatlanti integráció kontextusában.
Vizsgálat alá esnek az európai kontinens ama radikális változásai is, amelyek az Európai Unió
keletre terjeszkedése következtében vették kezdetüket.
A V4-ek nemzetközi regionális együttműködésének rendszere és mechanizmusai szintén
a kutatás tárgyát képezik. Az ukrán és közép-európai államok nemzetközi kapcsolati
rendszerének konkrét történelmi elemzése regionális szinten lett elvégezve.
A nemzetközi regionális integráció multidimenzionális folyamatát az európai határok
változó természetének elemzésével, illetve a közép-európai régió és Ukrajna problémás
kérdéseinek európai integrációs folyamaton belül vett kontextusában vizsgáljuk.

A tudományos kutatás alapmódszere lett a szisztematikus megközelítés, ami lehetővé
tette a külpolitikai realitás összehasonlító, általános logikai, problématörténeti, elemzésiprognosztikus megközelítések általi strukturális-funkcionális analízisét.
A kutatás elméleti-módszertani alapját a tudományos megismerés dialektikus elvei –
történetiség, tudományosság és objektivitás – képezik, amelyek a közép-európai országok
általános európai integráció keretein belül vett nemzetközi és államok közötti kapcsolatainak
komplex elemzését teszik lehetővé. Figyelembe véve az Európai Unió minőségi jellemzőinek
dinamikus fejlődését, az európai integráció folyamatának tanulmányozásához fontos volt az
összetett, multi-okozati, multilineáris megközelítés, a történelmi változásokban egymással
összefüggő okok hálózatának megvilágítása, amely a tanulmány módszertanában lehetőséget
biztosít az európai integráció, mint a fejlődés belső logikájához kötődő, illetve a sajátosság
elkülönítésével és a minőségi jellemzők megváltoztatásának dinamikájával rendelkező
holisztikus folyamat megértéséhez.
A megjelölt probléma sokoldalúsága eredményezte az interdiszciplináris megközelítést és
az egymással összefüggő tudományágak (a nemzetközi kapcsolatok története, politológia,
kulturológia és közgazdaságtan) eszközrendszerét. Ez biztosítja a közép-európai államok európai
integrációs folyamatának minden összetevő, vagyis az összes gazdasági, intézményi, politikai
jellegű tényező belekalkulálását követő elemzését.
Az

ukrán

historiográfiában

nem

elégséges

szintű

a

közép-európai

régió

problematikájának vizsgálata. Ukrajnában nincs olyan erőteljes, akadémiai szintű tudományoskutató intézmény, amely csak és kizárólag Közép-Európa országainak problémás kérdéseit
tanulmányozná, s ennek következtében nincs a mai közép-európai problematikát elemző
monográfia vagy évkönyv. Az Ukrán Tudományos Akadémián belül ugyan léteznek KözépEurópával foglalkozó tudományos részlegek, ám az ezeken belül Közép-Európáról szóló
tanulmányok vagy konkrét problémák kontextusában, vagy pedig a külön értelemben vett
országismereti kutatások formátumában elemzik Ukrajna és a közép-európai államok kétoldalú
kapcsolatait. A közép-európai országok koncepciójának és összehasonlító történetének
komparatív elemzése az ukrán tudósok figyelmén kívül marad, így a közép-európai államok
bizonyos problémás kérdéseiről szóló ukrán tudományos publikációk nagy száma ellenére
nyilvánvalóan kevés a jelentős tudományos monográfia.
„Közép-Európa” koncepcióját és eszméjét elsősorban a kulturális terven, a filozófiai
eszméken, illetve a politikatudományi publikációkon keresztül mutatja be az ukrán történetírás.
A nemzeti historiográfia Közép-Európáról szóló témái az európai identitás kérdésének
idealizálására, pontosabban az európai identitás megszerzésének vagy az arra való
megfelelőségnek kérdésére koncentrálnak. A közép-európai kutatások többségében a Metternich-

féle „Európán belüli” vagy „fél-Európa” elméletekre adott válaszoknak számítanak. Amint az
ismeretes, Ausztria kancellárja szerint Ázsia az ő „kertje végében”, azaz Bécs keleti peremétől
nem messze kezdődik. Mikola Rjabcsuk, különválasztva a Kelet és Nyugat, mint multikulturális
rendszerek kialakulását, megjegyzi: „A Nyugat mindig is tudatában volt annak, hogy az Elbától
és Metternich kertjétől keletre is egy, a nyugatinál sokkal szerényebb és hátrányosabb helyzetű
Európa létezik, amely önmagától nem volt hajlandó elfogadni „ázsiai” állapotát.”
Az „Európa az eredendő emberi értékek készlete” axiómából kiindulva megjegyezzük,
hogy Közép-és Kelet-Európa, illetve azok határvonalainak új geopolitikai feltételei mellett
páratlan értékkel bírnak egy bizonyos tér kulturális és mentális térképei.
A monográfia témakörei és fejezetei problematikus formában vannak meghatározva,
felhasználva a tudományos objektivitás kontextusának keretein belül vett problémai-kronológiai
elvet. Fontos volt a közép-európai államok és Ukrajna jelenkori problémás kérdéseinek feltárása,
illetve az Ukrajna és Európai Unió közötti interregionális együttműködés hatékony rendszerének
kialakításához szükséges koncepcionális alapok megfogalmazása.
Az adott jegyzet – akárcsak a szerző összes tudományos kutatása, elméleti-módszertani
általános

kutatása – sokkal inkább egy megközelítés a közép-európai régióban végbemenő

lényeges változások problémás kérdéseiről szóló összetett mozaik új történeti-földrajzi és
geopolitikai térben való megvilágítására, mint a közép-európai államok fejlődésének mai és
jövőbeli problémáiról alkotott, abszolút teljes és kimerítő válasz, mivel utóbbi nagyhangú és
tudományos szempontból inkorrekt magyarázat.
A XXI. században végbemenő európai integráció új szintre emelése a kontinensen zajló
geopolitikai változásokkal egyetemben több olyan elméleti modell kialakulását, illetve a már
megszokott elméletek modifikációját eredményezték, amelyek feltárják napjaink integrációs
folyamatainak, illetve a közép-európai országokkal kialakított együttműködésnek a sajátosságait.
Az egységesülési folyamatok megértésekor felmerülő problémák objektív eredetűek és az EU
bővítését megvilágító olyan elméleti megközelítések változásával kapcsolatosak, mint a politikai
realizmus (neorealizmus) vagy a politikai idealizmus. Munkánkban az európai integrációs
folyamatok elmélyülésével és kiterjedésével kapcsolatos kérdéseket nemzetközi és regionális
szinten is tárgyaljuk.
Az új Közép-Európa létrejöttét ma már senki sem vonja kétségbe. Ukrajna számára
nemcsak tudományos-elméleti, hanem gyakorlati szempontból is fontos megérteni ennek az
eseménynek a jelentőségét, nagyságát és következményeit Közép-Európa államai számára. Az
ukrán történelemtudomány elsődleges feladata ezért a harmadik évezred elején feltárni a régió
európai és euro-atlanti integrációjának a fő tanulságait. Az egyesülési folyamatok különböző
szegmenseit megvilágító új elméleti megközelítések kialakulása miatt az európai integrációval

foglalkozó tudományos munkák tematikája a XXI. század elején jelentősen kibővült. A
történelmi forrásművek, levéltári okmányok sokszínűsége és gazdagsága, azok feltárása, illetve
publikálása, a közép-európai, európai, amerikai és ukrán tudósok munkái lehetővé tették az
európai egységesülésnek valamint a térség regionális, euro-regionális együttműködésének az
összehasonlító jellemzését más országokkal. Elősegítik továbbá Ukrajna és a közép-európai
államok együttműködésének tanulmányozását, sajátosságának és lényegének a megértését.
A

Közép-Európában
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folyamatok

történetét

bemutató

dokumentumok feltárása mellett a szerző több olyan tudományos értekezést is feldolgozott
ukrán, orosz, angol, magyar, szlovák, cseh és lengyel nyelven, amelyek sok ismert és eddig
ismeretlen forrásművet tartalmaznak. Ezeknek több típusa van.
A forrásművek első típusához a nemzetközi jellegű jogszabályok tartoznak: Ukrajna és a
visegrádi négyek, az EU-hoz tartozó más országok és nemzetközi szervezetek levéltárainak
anyagai, Ukrajna és a közép-európai országok államigazgatási intézményeinek dokumentumai,
például az Ukrán Belügyminisztérium Idegenrendészeti és Útlevélosztályának okiratai, de ide
sorolhatjuk az Ukrán Határőrség tevékenységének dokumentációját (statisztikai adatok,
elemzések stb.) valamint Ukrajna Határvédelmi Állami Bizottságának, illetve annak információs
főosztályának anyagait is. Értékes forrásművek a különböző követségek archívumai, a
külgazdasági együttműködéssel foglalkozó szervezetek, a kereskedelmi és iparkamarák levéltári
anyagai. Ebbe a körbe tartoznak a belső és külső migrációval kapcsolatos statisztikai adatok és
elemzések, a Kárpátaljai Állami Közigazgatás Nemzetiségi és Migrációs Osztályának
archívumában és a már átszervezett Kárpátaljai Migrációs Főosztály iratai között található
adatok az illegális bevándorlókról. Érdekes anyagok vannak a Kárpátaljai Állami Közigazgatás
külgazdasági, határ menti együttműködéssel foglalkozó és nemzetiségi osztályainak aktuális
iratai között is. Figyelemre méltóak továbbá ebben a témakörben a jaltai és potsdami
konferenciák dokumentumai, Sztálin, Roosevelt és Churchill levelezése és minden olyan KözépEurópában, illetve Oroszországban megjelent publikáció, amely a közép-európai határok
kérdését érinti. Európa mai határairól ugyanis ezeken a konferenciákon döntöttek. A szerző
olyan okmányokat is feldolgozott, amelyek gyakran feszültséget okoznak a visegrádi négyek
között (például a Beneš-dekrétumok stb.).
Feldolgozásra kerültek az Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának Közlönyében megjelent
hivatalos okmányok, továbbá az Ukrajna a nemzetközi porondon és az Ukrajna nemzetközi
szerződései című gyűjteményekben publikált dokumentumok. Jelentős forrásértékük van az EU-s
évkönyveknek, a Lengyelországban, Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában
megjelenő társadalmi-politikai és gazdaságtudományos kiadványoknak, az EU éves jelentéseinek
a visegrádi országokkal kapcsolatban, és azoknak a speciális vizsgálati jelentéseknek, amelyek

feltárják az adott országok társadalmi-gazdasági fejlődésének szintjét.
Az eddig még nem közzétett forrásokhoz sorolhatjuk az Ukrajna levéltáraiban található
diplomáciai okmányokat. Ukrajna és a visegrádi négyek közötti kapcsolatok szempontjából
fontos szerepet játszanak azok a dokumentumok, amelyek a kétoldalú együttműködésről szólnak
(Lengyel Köztársaság – Ukrajna, Magyar Köztársaság – Ukrajna, Cseh Köztársaság – Ukrajnа,
Szlovák Köztársaság – Ukrajna), illetve a többoldalú, (visegrádi négyek – Ukrajna) kapcsolatot
taglaló azon iratok, amelyek Ukrajna Külügyminisztériumának levéltárában találhatók. Ukrajna
Miniszteri Kabinetjének 2004. március 31-én kelt 408-as számú rendelete értelmében a levéltári
főosztályt Ukrajna Külügyminisztériumának Ágazati Levéltárává szervezték át. (UKÁL). Az
Ágazati Levéltárnak 56 fondja van, melyek 500 ezer dokumentumot tartalmaznak az 1945–2004
közötti időszakból. A visegrádi négyek regionális integrációjának témaköréről két fondban
találhatunk iratokat: az 1-es számú fond főcsoportban és a 2-es számú Ukrajna nemzetközi
szerződései fondban.
Az 1-es számú fond főcsoportban találhatók a külügyminisztérium tevékenységét megvilágító
okmányok évekre lebontva, saját iktatószámmal ellátva (ügyiratok, levelezések, különböző
politikai és kulturális kérdésekben készített feljegyzések).
Sok forrásmű van a 2-es számú Ukrajna nemzetközi szerződései fondban is. A 6-os
iktatószám alatt lévő Lengyel Köztársaság, Magyar Köztársaság, Cseh Köztársaság és a Szlovák
Köztársaság részlegekben több hivatalos okmányra bukkanhatunk. A szerző ezek közül nemcsak
a kétoldalú megállapodásokat elemzi, hanem az előkészítő dokumentumokat is. Ennek
köszönhetően sikerül jobban megérteni a felek érdekegyeztetésének a folyamatát, ami fontos
szakasza a szerződések megkötésének. Az UKÁL 2-es számú fondjában lévő, 1991–2004-ből
származó forrásművek Ukrajna aktív együttműködéséről tanúskodnak Közép-Európa államaival
a külpolitika, a gazdaság, a TMF és a kultúra terén.
Fontos aláhúzni azon államközi és regionális szerződéseknek a jelentőségét, amelyeket
Ukrajna kötött 2005–2008 között az EU-tag visegrádi négyekkel, a schengeni határokkal és a
regionális együttműködéssel kapcsolatban. Megemlítünk néhányat ezek közül a kétoldalú
megállapodások közül.
A lengyel–ukrán kapcsolatok terén ezek a következők: Ukrajna elnökének, Viktor
Juscsenkónak és Lengyelország elnökének, Lech Kaczyńskinak a 2007. december 6-án kelt
közös nyilatkozata Közös kihívások – a stratégiai együttműködés új dimenziói címmel; Ukrajna
Miniszteri Kabinetjének és a Lengyel Köztársaság Kormányának 2007. november 30-án aláírt
jegyzőkönyve a két ország között 2003. július 30-án létrejött az állampolgárok utazását
szabályozó megállapodás módosításról; Ukrajna és Lengyelország együttműködésének
végrehajtó jegyzőkönyve a szervezett bűnözéssel való közös fellépésről (2007. március 1.).

A magyar–ukrán kapcsolatok szempontjából fontosnak tartjuk megemlíteni azt a szerződést,
amelyet Ukrajna Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya kötöttek 2007. szeptember 18án a helyi érdekű határ menti közlekedés szabályairól. Ez a megállapodás precedens értékű egész
Közép-Európa számára. Ide sorolhatjuk még a két kormány által 2006. március 21-én aláírt
egyezményt a közutak határ menti kapcsolódási pontjairól az Ötödik Páneurópai Közlekedési
Folyosón belül, illetve a 2005. február 10-én kelt gazdasági együttműködési szerződést.
A cseh–ukrán viszonnyal összefüggésben említésre méltóak az alábbi megállapodások: a
2007. február 17-én aláírt együttműködési szerződés a védelmi ipar terén; az ukrán
külügyminiszter és K. Schwarzenberg cseh külügyminiszter 2007. január 15-én kelt közös
nyilatkozata az Ukrajna–EU együttműködési ütemterv végrehajtásáról; Ukrajna Kulturális és
Idegenforgalmi Minisztériumának megállapodása a Cseh Köztársaság Területfejlesztési
Minisztériumával az idegenforgalom közös fejlődéséről.
A szlovák–ukrán viszony terén ezek a következők: a szlovák–ukrán együttműködés 2007-re
előirányzott
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Külügyminisztériuma és Ukrajna képviselői írtak alá 2007. február 26-án; az Ukrajna Miniszteri
Kabinetje és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 2007. február 26-án létrejött megállapodás
a kombinált áruszállításról, az Ukrajna Miniszteri Kabinetje és a Szlovák Kormány által 2007.
október 11-én aláírt szerződés a Tiszasalamon–Tiszaágcsernyő közötti közúti határátkelő
megépítéséről.
Ukrajna Külügyminisztériumának Ágazati Levéltárában találhatók az 1994-ből származó
dokumentumok is: a Minisztérium Általános titkárságának és a Miniszter Titkárságának
anyagai, az Európa és Amerika Főosztály archívuma, különféle jegyzékek, feljegyzések,
memorandumok, a külhoni nagykövetségek és missziók dokumentációja, sajtókivonatok,
beszélgetések feljegyzései, naplók. A visegrádi négyek és Ukrajna regionális kapcsolatainak
tanulmányozása szempontjából rendkívül fontosak a levelezések, szóbeli jegyzékek, Ukrajna
Szlovákiai, Lengyelországi, Magyarországi és Csehországi Nagykövetségeinek elemző
jelentései, különösen a négyek csúcstalálkozóiról, a miniszterek megbeszéléseiről, illetve a
visegrádi országok konkrét kezdeményezései.
A tudományos értekezés szerzője több olyan tartalmilag fontos dokumentumot is feldolgozott,
amelyek a 8-as számú iktatószám alatt találhatók. Ezek az okmányok a szlovákiai,
lengyelországi, magyarországi és csehországi ukrán nagykövetségek különböző külképviseleti
intézményeiben keletkeztek. Legérdekesebbek közöttük azok, amelyek Ukrajna és a visegrádi
országok regionális együttműködéséről szólnak, vagy pedig az ukrán fél konkrét javaslatait
tartalmazzák a nemzetközi regionális együttműködés megszervezésével kapcsolatban. Sok
anyagot

lelhetünk

Közép-Európával

és

Ukrajnával

kapcsolatban

az

Ukrán

Külügyminisztérium aktuális archívumaiban, különösen a Harmadik területi főosztályéban,
ugyanis itt találhatók az utóbbi öt év iratai. Figyelemre méltók az Ukrajna Magyarországi
Nagykövetségének valamint Magyarország Ukrajnai Nagykövetségének levéltárában lévő
kétoldalú nemzetközi, gazdasági, kulturális szerződések és különösen a statisztikai adatok,
mivel ezek néha különböznek egymástól. Meg kell említenünk, hogy legkönnyebben a
csehországi és magyarországi külügyminisztériumok levéltári anyagaihoz lehet hozzájutni,
ugyanis fenn vannak a világhálón, Magyarországon pedig még külön évkönyvben is
megjelennek.
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának évkönyvei a következő részekből állnak: a
legfontosabb események időrendi felsorolása, krónikája a legfelsőbb szintű találkozókról, a
megbízólevelek átadásáról szóló beszámolók. A második fejezetben a különböző szerződések
szövegével ismerkedhetünk meg, a harmadik fejezetben pedig a diplomáciai és konzuli
kapcsolatok felsorolásával. Az évkönyv végén függelék és irodalomjegyzék is olvasható.
Ukrajna kistérségeinek együttműködéséről Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Románia
régióival a Kárpátok euro-régió titkárságának levéltárában találhatunk anyagokat, amely
Nyíregyházán van. A Kárpátok euro-régió rendszerében történő együttműködés ugyanis a
legérdekesebb példája Ukrajna részvételének az európai regionális kapcsolatokban. Említést
érdemelnek még a kutatás szempontjából a más európai nemzetközi intézményekkel, régiókkal,
az Európai Bizottsággal kapcsolatos alapító okiratok, évi jelentések, elemzések, ülések
jegyzőkönyvei, közös nyilatkozatok, tervezetek, levelezések.
Tudományos kutatásai során a szerző felhasználta a visegrádi négyek levéltáraiban és más
nemzetközi szervezetek, az Európai Unió, az Európa Tanács és az ENSZ archívumaiban
található dokumentumokat. Ebből a szempontból figyelemre méltó az a hatalmas iratmennyiség,
amely a Magyar Köztársaság Parlamentjének épületében található. Itt elsősorban magának a
Magyar Országgyűlésnek az archívumát kell megemlítenünk, az ott található szerződéseket,
nyilatkozatokat, a képviselői bizottságok aktuális dokumentációját, a képviselők felszólalásait,
valamint mindazokat a jegyzőkönyveket, amelyek a visegrádi négyekhez tartozó országokkal
kapcsolatosak.
Különösen figyelemre méltók azok a dokumentumok, amelyek Ukrajna részvételével
kapcsolatosak a kétoldalú, kulturális és humanitárius együttműködés terén. A Parlament
archívumának külön részlegét képezi az Európai Unió közép-európai levéltára. Az Európai
Bizottság X. Főigazgatóságának 1999 júniusában kelt döntése értelmében a Magyar Köztársaság
könyvtárának keretein belül létrehozták az EU levéltárát, 2001. január 30-án pedig megalakult itt
az EU könyvtára.

Figyelemre méltó az a tény is, hogy a Parlament épületében van 1961 óta az ENSZ levéltára
is, ahol angol és francia nyelvű dokumentumok találhatók. Maga a levéltár csak 1975. január 1től lett hivatalosan is elismert archívum. Ettől az időtől kezdve megtalálható itt a nemzetközi
szervezet teljes dokumentációja és a folyó ügyek iratai is. Évente 8000 angol nyelvű és 4000
francia nyelvű példánnyal gyarapodik az irattár.
Nagy érdeklődésre tarthat számot a levéltár mellett működő könyvtár is, amely évente 500, a
nemzetközi szervezet működésével kapcsolatos monográfiával bővül. A tanulmány megírása
során a szerző felhasználta azokat a dokumentumokat is, amelyek az Európai Unió gazdasági
részlegével és az ENSZ intézményeinek együttműködéséről szólnak. Ebben az irattárban
találhatók az Európai Unió hivatalos kiadványának, a Journal Official L és C sorozatai, a
bizottságok dokumentációi (COM), az EU titkárságának iratai (CES). Az irattár anyagai
tematikus sorrendben vannak csoportosítva. A szerző az említett fond következő részeit
használta fel (összesen 29 iratot): I. Az EU tevékenysége a költségvetés meghatározásával
kapcsolatban; VI. – Az EU egyes országai, ország csoportjai; V. – csatlakozási tervek,
szerződések (a legérdekesebbek ezek között az EU-t és Kelet-Európát, valamint az EU-t és
Magyarországot érintőek); VII. – Gazdaság; XVII. – regionális politika. XXIX. – statisztika,
melynek segítségével sikerült összehasonlítani a visegrádi négyek és azon belül térségeiknek a
gazdasági mutatóit az összeurópai régiókkal összefüggésben.
Érdekes a Magyar Parlament könyvtárának HID-adatbázisa is (könyvtár katalógusa),
amely1994-ben jött létre az európai parlamentek könyvtárainak katalógusai alapján. 1997-től
kezdve mindenki szabadon használhatja, hisz állandóan frissítik.
Az adatbázis három részből áll: az első rész a törvényalkotással kapcsolatos
feljegyzésekből és jelentésekből áll, a második a belügyi témákat, hazai eseményeket dolgozza
fel, a harmadik pedig a külpolitikai, gazdasági, jogi és kulturális témákat taglalja. Vannak még itt
különböző bibliográfiai kiadványok, politikai valamint gazdasági jellegű összehasonlító
elemzések is. E tudományos munka szerzője például, feldolgozta azt a bibliográfiai és
dokumentációs, időrendi sorrendbe szervezett adatbázist, amely bemutatja CEFTA (KözépEurópai Szabadkereskedelmi Megállapodás) tevékenységét, együttműködését más nemzetközi
szervezetekkel és országokkal. A forrásművek első típusához tartoznak a normatív okiratok,
Lengyelország, Magyarország, Csehország és Szlovákia kormányainak, parlamentjeinek
programjai, valamint a visegrádi államok területén működő politikai pártok különböző projektjei.
Ezeknek az iratoknak a segítségével jobban megérthetjük, hogyan sikerült a visegrádi négyeknek
megállítani 2002-ben a válságot. Az EU okmányainak a feldolgozása lehetővé teszi az EU
integrációs

folyamatok

tanulmányozását.

evolúciójának,

transzformációjának

és

elmélyülésének

a

Az Európa Tanács speciális kiadványainak (a budapesti és kijevi központok anyagai)
tanulmányozása és feldolgozása a szerző számára lehetővé teszi újabb elméleti általánosítások
megfogalmazását napjaink határ menti, regionális együttműködésével kapcsolatban. Ez
különösen fontos olyan tiszteletre méltó és nemzetközileg elismert szervezet szempontjából,
mint az Európa Tanács. Komoly érdeklődésre tarthatnak számot azok az okmányok, amelyek az
Európai Unió újonnan létrejött határai mentén kialakuló együttműködést tárgyalják, vagyis
Ukrajnát közvetlenül érintik.
A forrásművek második típusához a különféle speciális internet kiadványok tartoznak,
amelyek

szintén

fontosak.

Ide

sorolhatjuk

Magyarország

és

a

Cseh

Köztársaság

Külügyminisztériumainak elemző, levéltári-információs anyagait, valamint Lengyelország és
Szlovákia Külügyminisztériumainak a folyó ügyeket taglaló iratait. Megtalálhatjuk itt azon
szerződések szövegeit, melyeket a visegrádi országok kötöttek az EU-val teljes jogú tagságuk
kialakulása idején. Fontos adatokat tartalmaznak még ezek a kiadványok Ukrajna
Külügyminisztériumának tevékenységével kapcsolatban.
Fontos adatokat foglalnak magukban Közép-Európa nemzetközi együttműködésével és
regionális integrációjával kapcsolatban az angolul, lengyelül, csehül, szlovákul és magyarul
megjelenő internet források, melyek rendszeresen frissülnek. Ide tartoznak az időrendi sorrendbe
szerkesztetett különböző szervezeti szabályzatok, éves tervek és jelentések, ami lehetővé teszi
ezeknek a dokumentumoknak az effektív feldolgozását. Sok dokumentumot tartalmaznak a
visegrádi együttműködéssel kapcsolatban (közölt / nem közölt) az adott országok, Lengyel
Köztársaság,

Magyar

Köztársaság,

Cseh

Köztársaság

és

Szlovák

Köztársaság

Külügyminisztériumainak a honlapjai, valamint a Visegrádi csoport Web-oldala.
A fentebb említett világháló-források főbb elemei: a visegrádi négyek rövid története, vezető
testületeinek a tevékenységét bemutató dokumentumok, napi információs és elemző anyagok
Lengyelországból, Magyarországról, Csehországból és Szlovákiából. Jelentős mennyiségű
kultúrával

kapcsolatos

anyagot

is

tartalmaznak

ezek

a

honlapok.

Különböző

dokumentumfilmekkel találkozhatunk itt, amelyek a V–4-ek országaiban megrendezésre kerülő
kulturális eseményeket mutatják be időrendi sorrendben 1999 és 2008 között, valamint
mindazokkal a szerződésekkel, nyilatkozatokkal, közleményekkel, elemzésekkel, jelentésekkel
ismerkedhetünk meg, amelyek Közép-Európa országaiban jelentek meg.
A V–4-ek külpolitikai stratégiájának teljes körű elemzése céljából a tudományos munka
szerzője megpróbálta feldolgozni a Visegrádi csoport parlamentjeinek és kormányainak
dokumentációs anyagait, valamint a közép-európai országok politikai pártjainak a programjait és
a tevékenységüket bemutató iratokat.

A visegrádi együttműködést mutatja be az úgynevezett Visegrádi évkönyv, amely 2003
óta jelenik meg angol nyelven. Ez az első ilyen statisztikai jellegű dokumentum kiadvány. Négy
fejezetre tagolódik: a V–4-gyel kapcsolatos bázis információk, a politikai, gazdasági életet,
valamint a szociális szférát érintő adatok, illetve a fontosabb események kronológiája.
Tudományos szempontból nagyon fontosnak mondható a Visegrádi csoport – közép-európai
kiteljesedés című kiadvány, amely angol nyelven jelenik meg 2006 óta Andrzej Jagodziński
szerkesztésében. Az évkönyv hét fejezetében fokozatosan feltárulnak előttünk lépésről lépésre,
időrendi sorrendben a visegrádi együttműködés eseményei. Az almanachban megjelenő cikkek
szerzői a Visegrádi csoport vezető politikusai, neves elemzők, európai tudósok, amerikai
államférfiak, aktivisták, írók, költők, kulturális személyiségek. A magazin 251 oldalán
megismerkedhetünk a visegrádi együttműködés létrehozóinak visszaemlékezéseivel, napjaink
politikusainak emlékeivel, a dokumentumok publikációival, a tudósok elemzéseivel, a kultúra és
a társadalmi élet aktivistáinak gondolataival, elképzeléseivel.
A visegrádi országok gazdasági fejlődését és külpolitikai tevékenységét tekinti át A
Visegrádi csoport az ön partnere című kiadvány, amely 2004 óta jelenik meg angol nyelven,
2005 óta pedig oroszul. Meg kell említenünk még a Project Sindykat című ismert hetilapot is,
amely egy-egy ágazat ismert kutatóinak értékeléseit tartalmazza a politikai, gazdasági élet terén
és a médiák viszonylatában. Ide sorolhatjuk még a Deutsche Welle (Németország), valamint a
Mirovije diszkussziji (Oroszország) kiadványokat. Jelentős forrásértékük van még az adott
témakörben a Közép-Európával és Ukrajnával foglalkozó publicisztikának. Legérdekesebbek
azok a speciális folyóiratok, amelyek Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovákia és
Ukrajna politikai, gazdasági életével, valamint külpolitikai tevékenységével foglalkoznak.
A visegrádi négyek külpolitikai tevékenységének összehasonító jellemzése mellett fontos
feltérképezni a térség szociális és gazdasági fejlődésének sajátosságait is. Ebben nagy szerepük
van az Európai Statisztikai Hivatal, a Világbank, a lengyel, magyar, cseh és szlovák statisztikai
hivatalok által közölt adatoknak az EU fejlődési mutatóiról, illetve Ukrajna határ menti
térségeinek, a Kárpátok euro-régió országainak statisztikai adatai, iparkamaráinak jelentései is
híven tükrözik a régióban végbemenő folyamatokat. Érdekes dokumentumok még a történelmi
atlaszok. Robert Magocsi szerkesztésében látott napvilágot Közép-Európa történelmi atlasza
angol nyelven. Az atlasz időrendi sorrendbe rendezve tartalmazza a régió statisztikai adatait (a
lakosság számának változásait, a népesség nemzetiségi-vallási jellemzését, a földrajzi
változásokat, határmódosításokat) az V. századtól 2000-ig.
A forrásművek harmadik típusához az Európai Bizottság azon dokumentumai tartoznak,
amelyek a négy közép-európai állammal és az EU kül- és belpolitikájával kapcsolatosak. Ezek az
anyagok általában az EU intézményeinek hivatalos kiadványaiban jelennek meg. Az adott

problémakör teljesebb feltárása szempontjából fontos volt feldolgozni még az írott és
elektronikus sajtóban megjelenő híradásokat is. Jelentős érdeklődésre tarthatnak számot a
hivatalos okmányok, szerződések, jegyzőkönyvek, az Európai Bizottság, az Európa Tanács, az
Európai Parlament határozatai, állásfoglalásai, irányelvei a keleti bővítéssel és az EU belső
intézményrendszerének kiépítésével kapcsolatban.
A forrásművek negyedik típusához tartoznak a különböző visszaemlékezések, az Európai
Unió, illetve Közép-Európa politikai és állami vezetőinek naplói, az USA vezető politikusainak
emlékiratai; továbbá azok a beszélgetések, melyeket a tudományos munka szerzője folytatott a
V–4-ek politikusaival. Különösen értékesek a visegrádi szervezet létrehozóinak és jelenlegi
irányítóinak az emlékiratai. Figyelemre méltóak az EU egyik alapító atyjának, az Európai Szénés Acélközösség első elnökének, Jean Monnet-nek a memoárjai, W. Churchill beszédei; Ludwig
Erhard német közgazdásznak, a német gazdasági csoda megálmodójának a cikkgyűjteményei,
Richard Coudenhove-Kalergi Európai Kiáltványa, Romano Prodinak, az Európai Bizottság
egykori elnökének (1999–2004) Az Egyesült Európa elképzelése című munkája. Ez utóbbi
értekezés több értékes adatot tartalmaz az EU keleti bővítésével kapcsolatban.
Komoly értéket képviselnek az USA egykori külügyminiszterének Madeleine Albright-nak a
visszaemlékezései, aki nyolc éven keresztül állt a külügyminisztérium élén és fontos szerepet
játszott az Egyesült Államok Közép- és Délkelet-Európával kapcsolatos politikájának a
kialakításában. Közép-Európa nemzetközi és regionális együttműködésének tudományos
irodalma nagyon gazdag és sokirányú. Magába foglalja a térség történelmének, külpolitikájának
és biztonságpolitikájának, gazdaságának, nemzetközi kapcsolatainak, kultúrájának, társadalmi
kapcsolatainak a tanulmányozását több európai nép nyelvén. Európa és az Amerikai Egyesült
Államok tudományos iskolái akadémiai szinten tanulmányozzák Közép-Európa történelmét,
ezért kiadványaik figyelemre méltóak.
A tudományos munkákat a klasszikus elvek alapján osztályozzuk: vannak monográfiák,
kollektív monográfiák, különböző tudományos gyűjtemények, nemzetközi tudományos
szimpóziumok kiadványai, történészek, politológusok, külpolitikai szakértők, közgazdászok,
szociológusok, jogászok, államférfiak és politikusok publikációi a különböző újságokban és
folyóiratokban. Az adott problémakör tudományos tanulmányozottságának szintjét a
szakirodalomban több csoportra oszthatjuk.
Először is, ezeket a kérdéseket elsősorban a nemzeti tudományos lengyel, magyar,
cseh és szlovák iskolák tanulmányozzák, bár nagyon sok mű jelenik meg Lengyelország vagy
Magyarország történetéből az USA-ban és Nagy-Britanniában is. Ide soroljuk az orosz és
ukrán nyelven megjelent műveket is.

Másodszor, a kronológiai-problémamegoldó elv alkalmazásának köszönhetően
sikerült egységében és teljességében feltárni a tárgyalt kérdéskör minden aspektusát, úgy az
európai integráció, mint a nemzetközi regionális kapcsolatok viszonylatában. Új
megvilágításba került ez által a térség államainak és regionális együttműködésüknek a
története, az euro atlanti integráció keleti vektorának a stratégiája, a határok és a
népességmozgás, valamint Ukrajna és Közép-Európa határokon átnyúló együttműködésének a
kérdése.
Hogy jobban megértsük, hogy a tudományos munka szerzője kutatása időrendi határait
miért 1989–2007 között határozta meg, idézzük fel Madeleine Albright szavait, aki a
következőket mondta: „Az 1980-as években több előadást is tartottam az amerikai–szovjet
kapcsolatokról. Mikor Gorbacsov hatalomra került, kénytelen voltam valamennyi jegyzetemet
kidobni. Előadásokat tartottam Közép-Európáról is, de szemeszterenként azokon is változtatni
kellett. Régésznek érzem magam, aki ásatásokat végez a múltban.” Ez a szenvedélyes idézet
azért került ismertetésre, hogy jobban érzékeltessük a kor szellemét, ugyanis nem szeretnénk
a korábbi időszak politikailag elfogult munkáiból idézni. Nyilvánvalóan itt is voltak kivételek,
melyekről később szót fogunk ejteni.
Közép-Európa területi megoszlásának kérdése a régió államai között, azok számának
meghatározása, hagyományosan vita tárgyát képezi nemcsak az adott országok történészei
között, hanem globálisan is. Ezek a kérdések stratégiai jelentőséggel bírnak, ugyanis a térség az
USA, az Európai Unió és Oroszország érdekszférájához is tartozik. A tárgyalt témakör
változatossága miatt kutatásaink során több tudományág módszereit is felhasználtuk, olyanokat,
mint a nemzetközi kapcsolatok elmélete és története, politológia, kulturológia és gazdaságtan.
Ezeknek az eljárásoknak a felhasználásával sikerült komplex módon megvizsgálni KözépEurópa EU integrációs folyamatának összetevőit. A közép-európai térség szerepének
geopolitikai jelentőségét először Halford John Mackinder angol tudós és politikus fogalmazta
meg Demokratikus eszmék és a valóság című művében a következőképpen: „Aki Kelet-Európát
uralja, az a Föld szívét is irányítja. Aki a Föld szívét tartja hatalma alatt, azé a Világ szigete. Aki
pedig a Világ szigete felett uralkodik, az uralja az egész világot.”
A Közép-Európa fejlődésével kapcsolatos irodalom összehasonlító jellemzése lehetővé
teszi feltárni a különböző tudományos lengyel, magyar, cseh, szlovák, osztrák, más európai és
amerikai, orosz, illetve ukrán iskolák kutatásainak sajátosságait a közép-európaiság megértése
terén. Ez nagyon szerteágazó problémakör, ezért csak a főbb kutatási irányokat és egyes középeurópai országok legérdekesebb sajátosságait vázoljuk fel.
Az 1989 után végbement gyökeres közép-európai társadalmi-politikai valamint gazdasági
változások következtében (Közép-Európát akkor Kelet- vagy Kelet-Közép-Európának nevezték),

Kelet-Európa térsége Keletre helyeződött át. Gyökeresen megváltozott a közép-európai régió
geopolitikai helyzete is, hisz a térség fejlődésének stratégiai irányvonala az euro atlanti
integráció lett.
Kétségtelen tény, hogy az 1989–1990-es évek átalakulásai nagy hatással voltak a
nemzetközi kapcsolatok és folyamatok rendszerének a fejlődésére Európában, ugyanis
megváltoztatták a Kelet és Nyugat viszonyát is egymáshoz. A Közép-Európával kapcsolatos
irodalmat az ukrán történelemtudomány szempontjából kezdjük tanulmányozni.
Megpróbáljuk ezen közben felvázolni napjaink legfontosabb elméleti-metodológiai
kutatásainak eredményeit Kelet-Nyugat vonatkozásában is. Európa vagy Közép-Európa fogalmát
általában az európai identitás kialakulásával hozzák kapcsolatba egy nép kollektív tudatában
vagy történelmi emlékezetében. Ez a kérdés napjainkban sem vesztette el aktualitását, elég, ha
megvizsgáljuk a régi európaiak, illetve az újonnan csatlakozottak, a neofiták között végzett
szociológiai felmérések eredményeit. Az Európai Unió sem tudja, mit kezdjen új keleti
szomszédaival, vezető politikusainak nincs kiforrott politikai elképzelése az adott helyzetről.
Erről tanúskodnak azok az utóbbi időben publikált dokumentumok, amelyek megpróbálták
megfogalmazni az Unió új keleti filozófiáját vagy politikáját, nem sok sikerrel. Sokak számára
Közép-Európa fogalma egyfajta ideologéma.
Mások meg olyan mítosznak tartják, amely a valóságban nem létezik. Ilyen és ehhez
hasonló véleménye azoknak van, akik nem ismerik Európa kis népeinek (Masaryk szerint)
történetét, vagy ragaszkodnak a kialakult sztereotípiáikhoz és nem értékelik kellőképpen a
közép-európai népek kulturális vívmányait.
Véleményünk szerint Közép-Európa fogalmának, mint Európa részének a tudományos
tanulmányozása nagyon fontos és aktuális napjainkban is, mivel tanúi lehetünk Európa
legújabbkori geopolitikai szegmentációjának, melynek következtében egyre fontosabbá válik az
európaiságnak való megfelelés, ami civilizációs választás is egyben.
Az új Közép-Európa létrejötte felbecsülhetetlen jelentőséggel bír úgy az általános
európai geopolitikai helyzet megváltozása, mint a régi közép-kelet-európai régió szétesése
szempontjából. Új kapcsolatrendszer jött ezáltal létre az EU és Közép-Európa és Ukrajna között.
Az ismert lengyel történész, Aleksandra Hnatiuk, a varsói egyetem professzora Búcsú a
birodalomtól: ukrán identitásviták című munkájában megkísérelte felvázolni az ukrán értelmiség
vitáit nemzeti és kulturális identitásáról a XX–XXI. század fordulóján. A kutató ezt a kérdést az
általános közép-kelet-európai identitás vitákkal összefüggésben tárgyalja. Ez lehetővé teszi
számára több tudományág kutatási módszereinek együttes alkalmazásával áttekinteni az ukrán
véleményütköztetéseknek több szintjét is. A szerző kutatásai során több olyan egymással
ellentétes projektet: a nativistát és a modernizációst is tárgyalja. Sikerült felvázolnia az összes

közép-európai modernizációs vitairányzatot is. „Az összes közép-európai nemzet, csehek,
lengyelek, magyarok, szlovének és horvátok által lefolytatott identitás viták során ezek a népek
sikeresen ellent tudtak állni azon unifikációs törekvéseknek, melyek végső célja egy közös
szocialista kultúra és végső soron közös azonosságtudat létrehozása volt. Saját nemzeti
identitásra törekedtek, amely európai gyökerű volt és távol akart kerülni a Szovjetuniótól, igaz
megmaradt a távolság Németországgal is. Nagyon éreztette még hatását a Mitteleuropa
pszichológia.”
A közép-európai viták lényegének meghatározásakor Hnatiuk lengyel történész két
problémát emel ki. Először is a vitákban részt vevő lengyelek gyakrabban nevezik magukat
európainak, mint közép-európainak. Másodszor pedig az ukrán értelmiség képviselői nem
szívesen alkotnak véleményt, a lengyelekkel való szimpátia ellenére, a Közép-Európa
előzményének tartott Rzeczpospolita Obojga Narodówról, mert ez ellent mond az ukránok
Közép-Európa-elképzelésének.
Közép-Európa problémás kérdései fontosak és aktuálisak Ukrajna számára is
kultúrfilozófiai szempontból az európai identitástudat kialakulása miatt. Gyakorlati
szempontból pedig így érvényesítheti Ukrajna legmegfelelőbben nemzeti érdekeit a középeurópai térségben. Napjainkban Ukrajna újra felfedezi magának Közép-Európát, melynek
megváltozott a geopolitikai helyzete. Ez a térség napjainkban az EU és NATO része, az
európai integrációs folyamatok pedig elérték Ukrajna nyugati határát. Ez az elméleti és
gyakorlati folyamat Ukrajnában nagyon lassan megy végbe és eléggé rendszertelenül. KözépEurópa fogalmának elméleti-metodológiai feldolgozása elsősorban a Kelet és Kelet-Európa
fogalmak megkülönböztetése szempontjából is nagyon fontos.
Érdekesek ebből a szempontból Natalija Jakovenko és Olena Betlij ukrán történészek
elméleti alkotásai. Fontos ténynek mondható, hogy az 1989–1990-es rendszerváltó évek után
és a 2004–2007-ben végbement európai integráció következtében Kelet keletebbre tolódott. A
közép-európaiság érzésének újjászületése következtében a térség lakói európainak kezdik
magukat nevezni, Kelet-Európa fogalma pedig sok esetben sértővé válik. Itt válik fontossá a
pozitív értelembe vett keleti diszkrimináció. Érdekesek Natalija Jakovenko professzor
tudományos munkái is, amelyekben az ukrán történelemet kritikus szemszögböl elemzi, sőt,
érdekesen kiemeli Kárpátalja hovatartozását is.
Érdekesek ebből a szempontból Olena Betlij ukrán tudós kutatásai, aki azt vizsgálja,
hogyan alakul Ukrajna regionális identitása Kelet-Európa határain belül, miért nem akarja
Ukrajna, hogy ebbe a régióba sorolják? Mi a probléma Kelet-Európával? Ha Ukrajna nem kíván
Kelet-Európához tartozni, akkor milyen Európát kíván magának? Natalija Jakovenkóhoz
hasonlóan ő sem gondolja azt, hogy Ukrajna a Kelet-Nyugat térségben nyugathoz van közelebb.

„Ez a térségi identitás annyira elterjedt és népszerű napjainkban, hogy a másik, ukrán
orientalisztika képviselőinek véleményét teljesen elnyomja” – fejti ki gondolatait N. Jakovenko.
O. Betlij véleménye szerint Kelet-Európa fogalma akár egybe is kovácsolhatja egész Ukrajnát.
Ezáltal könnyebb lenne meghatározni Ukrajna helyzetét Európa térképén az európai koncepció
keleti összetevőjeként. Azt pedig csak a jövő mutatja meg, hogy Ukrajna melyik határánál áll
meg az EU. Ukrajna jelentősen javíthat Kelet-Európa megítélésén, hisz a térség elmaradottsága
nem jelenti azt, hogy ezen a vidéken csak barbárok élnek. Nem tartjuk szükségesnek a szovjet
tudósok meghatározásainak ismertetését ezzel a régióval kapcsolatban.
Az Ukrán Tudományos Akadémia történeti intézetének tudósai szerint a térséget a
hidegháború után a demokratikus reformok sikeressége és a fenntartható stratégiai orientáció
alapján három övezetre tagoljuk: az elsőhöz Közép-Európa tartozik, vagyis a visegrádi négyek
(Lengyelország, Magyarország, Csehország); a második övezet – Dél-kelet Európa; a
harmadikhoz pedig a geopolitikailag marginális Közép-Kelet Európa, vagyis a volt szovjet
tagköztársaságok (Baltikum, Belorusszia, Ukrajna, Orosz Föderáció, Moldova). A történeti
intézet tudósai Ukrajnát határállamnak nevezik, amely szerves része Közép-, Kelet- és Dél-kelet
Európának is.
Vadim Levandovszkij, az UTA filozófiai intézetének tudósa szintén foglalkozik a KözépEurópáról szóló szakirodalommal, különösen a Kelet-, Központi- és Közép-Európával
foglalkozó műveket tanulmányozta. A közép-európaiság eszméjének kialakulását, fejlődését és
sajátosságait Levandovszkij a következő kutatók elméleti általánosításainak szemszögéből
tárgyalja: Johan Rudolf Kjellén (Ukrajna az első világháborúban), Halford John Mackinder
(Euro-Ázsia és Ukrajna), Karl Haushofer (Karl Haushofer és a második világháború), Max
Weber (Ukrajna Max Weber geopolitikai elmélkedésében), Robert William Seton-Watson Új
Európa. Levandovszkij különös figyelmet fordít a fent említett tudósok Ukrajnával, illetve a
keleti politikával kapcsolatos nézeteinek az elemzésére. V. Levandovszkij véleménye szerint a
mai nyugat-európai történészek Közép-Európával kapcsolatban két alapvető nézetet vallanak.
Az első nézetrendszert az angolok és a franciák vallják, akik ezt a régiót cordon
sanitaire-ré akarják átalakítani, amely elválasztja Keletet a Nyugattól. Kelet-Európának az
ütközőzóna szerepét szánják, hogy feltartóztassa a Keletről özönlő migránsáradatot és
semlegesítse annak hatásait Nyugatra nézve. Világos, hogy Kelet-Európa erejét ez a splendid
isolation szerep idejekorán kimeríti. A másik nézetet Kelet-Európa jövőjével kapcsolatban a
német tudósok vallják, melyen belül megkülönböztethetünk egy keleti és egy nyugati irányzatot.
Ez a különbség Németország kultúrtörténeti kettősségéből ered, amelyre hosszú évszázadokon
keresztül jellemző volt Kelet és Nyugat szembenállása nemcsak földrajzi, hanem társadalmipolitikai, kulturális és vallási szempontból is. Végül Kelet, vagyis Poroszország győzött, és tanúi

lehettünk Németország közeledésének Oroszországhoz, illetve közös fellépésüknek Európa más
részei ellen a XIX. században és a második világháború első harmadában.
A közép-európaiság eszméjével az ukrán történelemtudományban elsősorban a
kulturológiai értekezések, filozófiai esszék, politológiai tanulmányok foglalkoznak. A középeurópaiság tematikájának megvilágításánál a honi történészek az európai identitás idealizálására
helyezik a fő hangsúlyt, pontosabban az európai azonosságtudatnak való megfelelésre vagy
annak megszerzésére. Ebből a szempontból érdekesek a Kritika kulturológiai folyóirat, valamint
a lvivi Ї független kulturológiai hetilap (több Kelet-Európáról szóló különkiadással), melyek
oldalain több cikk is található a Közép- Európáról és Kelet-Európáról szóló vitákról, a
civilizációs törésvonalakról, az európai azonosságtudat kialakulásáról. Ide sorolhatjuk Mikola
Rjabcsuk, Tarasz Voznyak, Andrij Portnov publikációit. A közép-európai kutatások válaszul
szolgálnak Metternich alig-Európa vagy félig-Európa jelzőire. Az osztrák kancellár úgy
gondolta, hogy Ázsia ott kezdődik, ahol az ő kertje véget ér, vagyis Bécs keleti határánál. A
Nyugat szerint az Elbától és Metternich kertjétől keletre egy szegényebb és hátrányosabb
helyzetű Európa helyezkedik el, amelyik nem hajlandó elismerni ázsiai mivoltát, jegyezte meg
Mikola Rjabcsuk. A kutató rámutatott többek között azokra a tényezőkre is, melyek olyan
metakulturális rendszerek létrejöttéhez vezettek, mint Kelet vagy Nyugat.
Az ukrán történelemtudomány nem szentelt és nem szentel elég figyelmet a középeurópai régió (Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovákia) tanulmányozásának.
Országunkban nincsenek olyan kutatóintézetek, amelyek kizárólag ezzel a térséggel
foglalkoznának. Ennek pedig az a negatív következménye, hogy eddig még nem jelentek meg
történelmi monográfiák és más kiadványok ebben a témakörben. Az Ukrán Tudományos
Akadémián belül vannak olyan tudományos osztályok, amelyek érintik Közép-Európa kérdését
Ukrajna és a térség országainak együttműködése vagy más regionális kérdések, illetve a
népességmozgások szemszögéből. Az ukrán történelemtudomány adós még azon tényezők
összehasonlító jellemzésével, amelyek a közép-európaiság kialakulásához vezettek, illetve a
régióhoz tartozó államok múltjának összevetésével. Levonhatjuk tehát a következtetést, hogy a
részletkérdésekkel foglalkozó számtalan kiadvány ellenére magas színvonalú történelmi
értekezés Közép-Európa témakörében nagyon kevés van. A Közép-Európáról szóló
szakirodalommal több kis- és nagydoktori disszertáció is foglalkozik, amelyek Ukrajna
államközi kapcsolatait is érintik a térséghez tartozó országokkal.
Mi is Közép-Európa? Egy mítosz, fenomén, vágyálom vagy valóság? Milyen
dimenzióban létezik: történelmiben, földrajziban, geokulturálisban, geopolitikaiban vagy
gazdaságiban? Vagy egy eleve létező történelmi régióról van szó, amely napjainkban teljesen új
körülmények között fejlődik az összeurópai integrációs folyamatokkal összefüggésben?

Beszélhetünk-e Közép-Európáról, mint olyan eszméről vagy régióról, amely a maga törvényei
szerint működik, vagy a történelem kénye-kedve alapján jött létre? Kétségtelen tény, vannak
olyan kutatók, akik egyenesen tagadják Közép-Európa létezését, bár nem beszélik egyik ott élő
nép nyelvét sem, valamint nem ismerik el kulturális vívmányaikat.
Ha összevetjük az ukrán történészek tevékenységét Közép-Európa témakörében a
lengyel, magyar, cseh, szlovák vagy akár orosz kutatók munkásságával, arra a következtetésre
jutunk, hogy a komoly komplex kutatások Ukrajnában még váratnak magukra. A lengyel, de
még inkább a magyar történelemtudományra jellemző Közép-Európa problémakörének a
tanulmányozása, annak aktualizálása úgy a XX., mint a XXI. században. Fontos aláhúzni, hogy
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Magyarországon jelent meg ezért a legtöbb kiadvány Közép-Európa államainak történetéből.
Közép-Európa népeinek egyesítésével kapcsolatban különösen két elmélet érdemel komoly
figyelmet. Elsősorban Jászi Oszkárnak az európai népek dunai konföderációjának eszméjére
gondolunk itt, valamint Tomáš Garrigue Masaryknak az új európai elméletére, amely a kisnépek
föderációjának létrejöttét irányozza elő és Európa kis államairól szól. Az 1920-as évekhez
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meghatározhassák helyüket Európában és a világban.
Világos dolog, hogy az új geopolitikai realitások között újra kell gondolnunk KözépEurópa fogalmát, ugyanis teljesen elfogadhatatlan napjainkban a Mitteleurópa kifejezés
alkalmazása a térséggel kapcsolatban. Az Európai Unióhoz való csatlakozásával 2004. május 1jén a térség gyakorlatilag szétesett Közép-Európára és Kelet-Európára úgy földrajzi, mint
társadalmi-gazdasági és politikai szempontból is. És Közép-Európa új határai, amelyek gyakran
nem esnek egybe Európa kulturális határaival, véleményünk szerint, elválasztják Ukrajnát
Közép-Európa térségétől.
A lengyel, magyar, cseh, szlovák és az emigrációban élő történészek mindig KözépEurópához sorolták ezt a régiót. Kundera Közép-Európa tragédiája című esszéjével heves vitát
váltott ki a nyugati értelmiség képviselői között a közép-európaiságról.
A lengyel történelemtudományban Közép-Európával Oskar Halecki, Piotr Vandych, Jerzy
Kłoczkowski foglalkoznak. Szeretnénk kihangsúlyozni, nem teszünk különbséget a kutatók
között, ki hol született vagy dolgozott, fontosabbnak tartjuk ennél, milyen hatással voltak a
lengyel történelmi iskola kialakulására. A lengyel származású amerikai történész Piotr Vandych
A szabadság ára. Közép-Európa története a középkortól napjainkig című művében Közép-KeletEurópát a történelmi Rzeczpospolita, Szent Vencel cseh fejedelem és Szent István magyar király
földjei között helyezi el: „Ezeken a területeken jött később létre Lengyelország, Magyarország,
Csehszlovákia (Csehország és Szlovákia). Következtetéseimet Oskar Halecki lengyel történész

kutatásai alapján vontam le, melyeket a Határok az európai történelemben című művében
fogalmazott meg. Halecki azon a véleményen volt, hogy Európa nyugati és keleti része mellett
van még egy középső része is, melynek nyugati felében németajkú országok vannak, keleti felében
pedig szlávok.
Közép- és Kelet-Európa európai integrációjának fontosságáról és bonyolultságáról
szólva, Vandych felhívja a figyelmet arra, hogy ez a folyamat sok társadalmi-gazdasági
problémával jár, de a demokrácia és a szabad piac csak hasznára lehet az itt élő embereknek, a
térség elszigetelődése viszont öngyilkossággal egyenlő. A Kelet-Közép-Európa kifejezés Vandych
szerint véletlenszerű. Azért találták ki, hogy megjelöljék azokat a földeket, amelyek sem nem
Nyugaton, sem nem Keleten vannak, hanem valahol a kettő között, középső övezetnek is nevezik,
vagy köztes földnek. Közép-Európa tudományos feltárásával foglalkozik Oskar Halecki Határok
az európai történelemben című monográfiájában. A szerző művének tíz fejezetében megpróbálja
megfogalmazni a közép-európai régió lényegét, annak történelmi fejlődését és viszonyát más
térségekhez.
A másik ismert lengyel történész Jerzy Kłoczkowski kétkötetes Közép-Kelet-Európa
című munkájában szintén Oskar Halecki monográfiájára hivatkozva a régiót a Lengyel
Királyság Litván Nagyfejedelemség, Cseh valamint Magyar Királyságok közé teszi. Érdekes
tény, hogy Ukrajnát is Európához sorolja. Ezt a térséget Kłoczkowski hídnak nevezi, amely
összeköti Keletet és Nyugatot. Oskar Haleckinél Kelet-Közép-Európa sokkal kategorikusabban
elkülönül Kelet-Európától és inkább Nyugat-Európa irányában fejlődik.
Európa a második világháború után politikailag két részre szakadt. Ennek következtében
Európa korábbi közepe a birodalmak érdekszféráinak perifériájára került, melyek gravitációs
központjai napjainkban is ennek a történelmi térségnek a határain kívül helyezkednek el. Rudolf
Javorszki a következőket mondta erről: „Egy pár éve ismét népszerű lett Közép-Európa fogalma.
Kiadványok, publikációk jelennek meg róla, nemzetközi szimpóziumokat tartanak erről a
térségről, politikai pártok tűzik zászlajukra a közép-európaiságot. Közép-Európa fogalmának
reneszánszát több körülménnyel lehet magyarázni: a régió lakói öntudatra ébredése, a két
szuperhatalom befolyásának meggyengülése, az embereket már nem érdeklik a világmegváltó
célok és ismét felfedezik maguknak közvetlen szomszédaikat.”
2003-ban jelent meg angol nyelven lengyel kutatók összeállításában a Közép-Európa. Az
örökség új aspektusai című kiadvány, amely nagyon tartalmasan és érdekesen tárgyalja KözépEurópa kérdését. Ez a gyűjtemény annak a nemzetközi történész konferenciának az anyagait
tartalmazza, amelyet 2001-ben tartottak Krakkóban. 2003-ban Jacek Purchla rendezte sajtó alá,
aki a Jagelló Egyetem professzora. A kiadvány harminc vitaindító cikket tartalmaz. Lengyel és
más európai kutatók több tanulmányt is megjelentettek Lengyelország, illetve a régió államainak

történelmi tapasztalatairól, a lengyelek történelmi szerepéről, és az úgynevezett ukrán kérdés
megjelenéséről.
A legtöbb cikk az 1569-es lublini unióról szól. Szerzőik, Piotr Nowina-Konopka és
Mariusz Sielski megpróbálnak párhuzamot vonni a Jagelló unió és az Európai Unió között.
Antoni Podraza lengyel történész módszertanilag indokolta meg Közép-Európa fogalmát,
kiemelve azokat a tényezőket, amelyek megkülönböztetik a régiót Nyugat-, illetve KeletEurópától kulturális-civilizációs, társadalmi-gazdasági szempontból. Az Európai Unióhoz való
csatlakozásuk következtében, jegyzi meg a kutató, ezek az államok végül beolvadnak NyugatEurópába. Ukrajnával és Belorusszal kapcsolatban pedig megjegyzi, hogy nemcsak bizánci
gyökerekkel rendelkeznek, hanem nyugati kulturális hagyományokkal is. Piotr Vandych kritikai
megjegyzései elsősorban azt a mítoszt érintették, amely úgy állítja be a közép-kelet-európai
társadalmakat, mint egy ostrom alatt lévő erődítményt.
Közép-Európa egyik kutatója sem sorolja Németországot a régióhoz, kivéve az
osztrákokat, mivel ott két nézet is van ezzel kapcsolatban. Vannak olyanok, akik a térség államai
között tartják számon, illetve a német érdekek széles skálájáról beszélnek itt, és vannak, akik
nem. Az európai kontinens történetének tizenöt évszázada alatt Krzysztof Pomian lengyel
történész véleménye szerint háromszor is megtörtént Európa egyesítése. Az első egyesítés
vallási volt. Miután Róma szakított Konstantinápollyal a latin kereszténységhez tartozó minden
nép hasonló modell szerint kezdett fejlődni. Ennek a folyamatnak a reformáció vetett véget. A
második egyesülés kulturális volt, az elitek egyesülése, ami a francia forradalom által generált
demokratikus és nemzeti mozgalmaknak esett áldozatul. A világháborúk meg a gazdasági
egyesülésnek vetettek véget.
Európa napjainkban végbemenő harmadik egyesülésének jövőjéről Krzysztof Pomian
még 1990-ben így vélekedett: „Az Európai Közösséget gyakran azonosítják Európával, pedig ez
nem így van, hisz annak csak a legfőbb alkotóeleme. Hogy az Európai Közösség Európa legyen,
hozzá kell szoknia Németország egyesítéséhez. Ez teljesen új erőviszonyokat teremt majd a
tagállamok között.” Az EU keleti bővítésével kapcsolatban a lengyel tudós a következőket írja:
„Az Európai Közösségnek el kell gondolkodnia a jövőben Közép-Kelet-Európa volt kommunista
országainak a civilizációs integrálásáról.” A lengyelek Közép-Európa-képének van egy sor
sajátossága.
Az első ilyen sajátosság Közép-Európa keleti határainak a meghatározása. A lengyel
történészek Ukrajna és Belorusz egyes részeit szintén Közép-Európához sorolják. A lengyel
tudósokon kívül kevesen említik Ukrajnát ebben a kontextusban. Litvániát szintén közép-európai
államnak tartják. A lengyel történelem- és politikatudomány létrehozta Közép-Európa
fogalmának alapos megfogalmazását, a hivatalos lengyel külpolitikai doktrína alapján. Egy

tudományos gyűjtemény is megjelent erről a kérdésről, de figyelemre méltóak V. Roskovsky, J.
Kofman és Grzegorz Ekiert munkái is.
A

lengyel

történelem,

de

különösen

politikatudomány feladata

kidolgozni

Lengyelország keleti politikájának elvi alapjait, melynek Ukrajna egyik fontos alkotóeleme.
Több Lengyelország keleti politikájával kapcsolatos elemző munka jelent meg a Báthory
István Alapítvány jóvoltából. Ezek úgynevezett politikai füzetek, amelyek az Európa jövője
című általános témakörben láttak napvilágot 2001 folyamán. Ide sorolhatjuk az alábbiakat:
Félig nyitott ajtók – a kibővített Európai Unió keleti határai. Szerzői: J. Baratinszkij, H.
Hromadszkij; H. Hromadszkij, O. Oszika Atlantizmus európai módra: Lengyelország és
Közép-Kelet-Európa más államai – belépes az EU-ba; А. Naumcsenko, E. Mironovics, P.
Kazaneckij, H. Hromadszkij Az elfelejtett szomszéd Belorusz, az EU keleti bővítése
szemszögéből; K. Ihlicka, Sz. Lodzinszkij, D. Sztola, J. Baratinszkij, H. Hromadszkij Az EUtag és EU-s tagjelölt országok közös kihívásai – a migrációs politika jövője. 2003-ban jelent
meg V. Cimosevics szerkesztésében a Lengyelország a világban – viták a lengyel
külpolitikáról című elemző jelentés. Legérdekesebb a hatodik sorozat: B. Berdicsevszkij, P.
Zsuravszky, Hrajevsky H. Hromadszkij Új szomszédság. Ukrajna és az Európai Unió a XXI.
század elején (2002) című műve, amelyben az ukrán külpolitika, gazdaságpolitika és
belpolitika elemzése alapján ajánlásokkal látják el a szerzők Ukrajnát az európai integrációval
kapcsolatban.
A második sajátossághoz sorolhatjuk a lengyel kutatók azon törekvését, hogy
Lengyelországot a térség vezető államaként mutassák be (ez a régió országainak történetét
bemutató monográfiákban, a kétoldali kapcsolatok elemzésében – például Litvániával,
Ukrajnával –, de még napjaink politikai életében is megfigyelhető). Jelentős munkák láttak
napvilágot lengyel történészek és külpolitikai szakértők tollából az Európai Unió keleti
bővítésével kapcsolatban, illetve az európai és az euro-atlanti integrációs folyamatok aktuális
problémáiról.

Több

tudományos-elemző

munka

foglalkozik

az

ukrán–lengyel

határátkelőhelyek kérdésével is, illetve az EU keleti bővítésével és Ukrajna szerepével ebben.
Ide sorolhatjuk J. Baratinszkij és A. Szimborszka Szomszédság és a vízumok című 2006-ban
megjelent művét. Egy nemzetközi szakértőcsoport (H. Hromadszkij, O. Szusko, M. Vahl, L.
Volcsuk) 2005-ben tanulmányt tett közzé Narancsos forradalom. Kapcsolatok Ukrajna és az
EU között 2005-ben és 2006 elején címmel, melyben a kutatók megvizsgálták az EU
narancsos

forradalommal

kapcsolatos

politikáját,

valamint

kiemelték

országunk

külpolitikájának pozitív változásait az európai integrációval összefüggésben.
A visegrádi négyek országainak legújabbkori történetével Lengyelországban leginkább
történelmi-politológiai művek foglalkoznak. Fontos kiemelnünk ebből a szempontból a már

említett lengyel történész, Antoni Podraza Közép-Európa az európai integrációs folyamatokban
című munkáját, amely 2000-ben jelent meg. A szerző összehasonlító jellemzésnek veti alá
Lengyelország, Magyarország, Csehország és Szlovákia európai integrációjának a folyamatát,
illetve időrendi sorrendbe szedi annak eseményeit. Meghatározó jelentőséggel bír az adott
tudományos probléma megvilágítása szempontjából a Visegrádi országok. Csatlakozás az EUhoz című monográfia, amelyet egy nemzetközi tudós csoport (M. Kanijevszka, M. Sitek, M.
Valevszki, K. Szcsihelszki és az ismert svájci jogtudós, J. Apap ) jelentetett meg. A szerzők az
értekezés négy fejezetében megpróbálják megvilágítani a Visegrádi csoport európai
integrációjának az előkészítését, majd belépésüket az Európai Unióba, az EU és a térség
országainak regionális politikáját, a visegrádi négyek állampolgárainak munkavállalással
kapcsolatos nehézségeit, a migrációs problémákat. A nyelvi akadályok miatt (bár a legtöbb
monográfia angolul jelent meg), viszonylag kevés magyar szerző által írt művet fogunk
áttekinteni az Ukrajna – Közép-Európa témakörből, bár erről Magyarországon is sok
tudományos munka született. Különösen a legutóbbi kiadványok figyelemre méltók: Ring Éva
dokumentum-gyűjteménye 1986-ból Helyünk Európában címmel; Bán András, Diószegi László,
Mahrer Pál, Pritz Pál, Romsics Ignác Integrációs irányzatok Közép-Kelet-Európában a 19–20.
században 1997-ből; Lendvay Ferenc Közép-Európa koncepciója c. munkája (1997); Németh
István Európai tervek 1300–1945. Pillantás a jövőbe c. alkotása (2001).
Közép-Európa eszméjének elméleti feldolgozásával foglalkozik Szűcs Jenő magyar kutató
Európa három történelmi régiója című művében. Később a többi tudós az ő módszereit
használta fel a térség tanulmányozása során. Szűcs először Nyugat-Európa fejlődésének sajátos
vonásait írja le az évszázadok folyamán, majd ezután elég kritikusan Közép-Európát KeletKözép-Európaként kategorizálja. A tudós annak a véleményének ad hangot, hogy a térség
sajátosságait csak úgy érthetjük meg, ha összehasonlítjuk úgy Kelettel, mint Nyugattal. Elméletimetodológiai szempontból az értekezés azon részei a legfontosabbak, ahol Szűcs Jenő felsorolja
mindazokat a tényezőket és folyamatokat, amelyek alapján összehasonlította a csehek,
magyarok, lengyelek történelmi fejlődését és ennek alapján a Kelet-Közép-Európa régióba
egyesítette ezeket az országokat, megkülönböztetve őket Kelet-Európától.
Bátran beszélhetünk a magyar történelemtudomány hagyományairól Közép-Európa
tanulmányozása során. A lengyel és cseh kutatók munkái is azután lettek ismertek, miután az
1930-as években a magyarok kiadták az Archivum Europae Centro-Orientalisot. A
legátfogóbban Közép-Európa fejlődését a következő angol nyelvű kiadványok mutatják be: a
Cadmos különkiadásai 1983-ból, 1987-ből; a Cross Currents évkönyv Közép-Európáról (az
USA-ban jelenik meg 1982-től). A német nyelvű kiadványok közül megemlíthetjük az
Europäische Rundschaut (Bécsben adják ki 1970 óta); a Mitteleuropat (Bécs, 1986); a Die Neue

Gesellschaft №7 különkiadása 1986-ból. A Pannonia folyóirat (érdekes, hogy ennek a KözépEurópáról szóló folyóiratnak van szerkesztősége Kismartonban, Pozsonyban, Budapesten,
Ljubljanában és Zágrábban is) 1972 óta jelenik meg német nyelven, 1979-től pedig magyarul. A
Proměny, az akkori csehszlovák ellenzék kulturális folyóirata szintén sokat írt Közép-Európáról.
(1986, №1), a korábbi csehszlovák emigráció Münchenben megjelenő második központi lapja, a
Svědectví pedig egy egész számot szentelt Közép-Európa kérdésének (1985, №74).
A közép-európai régió életét bemutató folyóiratok közül legsikeresebb a magyar
nyelvű Európai utas, amely negyedévenként jelenik meg. A térség tanulmányozásának a lap
nemcsak különkiadásait szenteli, (№3/2004), hanem mindegyik számában cikkek jelennek
meg a vidék mindennapjairól. A kiadványban különféle interjúkat olvashatunk Közép-és
Nyugat-Európa politikai, illetve kulturális életének prominens személyiségeivel, valamint a
közép-európai népekről szóló filozófiai-kulturális esszékkel is megismerkedhetünk. A legtöbb
publikáció filozófiai, történelmi, helytörténeti, kulturális jellegű.
Az angol és magyar nyelven megjelenő Európai Szemle legfőbb sajátossága az, hogy
külpolitikai és gazdaságpolitikai cikkek, komoly elemző értekezések a nemzetközi
kapcsolatok történeténetéről jelennek meg benne. Az Európai tükör című tudományos
kiadványban a külpolitikáról és a nemzetközi kapcsolatokról lehet olvasni.
Rengeteg történelmi adatot tartalmaz a közép-európaiság eszméjének fejlődéséről a
Közép-Európai szöveggyűjtemény Módos Péter szerkesztésében. (Budapest, 2005). Ez a
kiadvány azért értékes, mert több vitás kérdést boncolgat Közép-Európa témaköréből.
Fellelhetők benne a régebbi, már klasszikusnak számító munkák, de a mai vélemények is
Közép-Európa reneszánszáról. Maga a gyűjtemény az úgynevezett regionális-nemzeti elv
alapján épül fel. Megtalálhatjuk itt az osztrák, olasz, angol, lengyel, cseh, szlovák, szlovén és
horvát tudósok, politikusok, kutatók gondolatait a közép-európaiságról. Magyarországon sok
könyv és publikáció jelent meg eddig Közép-Európáról, a közép-európaiság gondolatához
pozitív módon viszonyulnak úgy tudományos körökben, mint a politikai életben.
Habár a térségben nem mindenütt egyformán vélekednek erről. Többen a német
hegemónia újjáéledésétől félnek a Mitteleurópa fogalma által, mások meg a Monarchia iránti
nosztalgia megjelenésétől tartanak. Ezek az érzések a szöveggyűjteményben publikáló több
szerzőnél is megjelennek. A szöveggyűjtemény olvasóiban akarva-akaratlanul felmerül a
kérdés, az EU-hoz és a NATO-hoz való csatlakozás után merre tart Közép-Európa? A
Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének (ma a Külpolitika Magyar Intézete) tudósai több
monográfiát írtak Közép-Európa külpolitikai és regionális kérdéseiről az összeurópai
integrációs folyamatokkal összefüggésben Kiss László szerkesztésében. A tudósok
megvizsgálták azt, hogyan hatnak a nemzeti identitás elemei a külpolitikára, miként

befolyásolja a nemzeti azonosságtudat a külpolitika alakítását, hogyan változnak a nemzeti
érdekek, milyen hatással van a kiválasztott külpolitikai irányvonal a nemzeti identitásra,
érdekekre.
Ezek a gondolatok a Nemzeti identitás és külpolitika Közép- és Kelet-Európában
(2003) című monográfiában vannak legteljesebben kifejtve. Álljon itt a teljesség igénye
nélkül néhány tudós neve és dolgozata címe: Kiss László: A birodalomtól az egyesített kis
államig. A német nemzettől az osztrák nemzetig az EU-ban; Deák A.: A birodalom után.
Civilizációs dilemmák az orosz külpolitikában a 90-es években; Hamberger J.: Kiscsehek és
nagycsehek otthon a külpolitikában; Tálas P.: Hősiesség és pragmatizmus: a lengyel
államiság az oroszok és németek között; Szilágyi I.: Horvátország a Balkán és Közép-Európa
határán; Juhász J.: Deffenzív nacionalizmus és pragmatizmus a Milosevics utáni Szerbiában;
Kántor Z.: Románia: a nemzet homogén értelmezésétől az európai nemzetig; Poti L.:
Ukrajna: a nemzetalkotó állam; Szilágyi I.: Szlovénia dilemmája a zárkózottság és a
nyitottság között; Hamberger J.: Az öreg szlovák nemzet ifjú államisága.
A Kiss László által szerkesztett olyan monográfiák megjelenése, mint Globalizáció és
külpolitika, Nemzeti identitás és külpolitika az euró-atlanti térségben, a 25. Európa pedig a
Közép-Európa kapcsolatainak tanulmányozásával foglalkozó kutatások akadémiai szintjéről
tanúskodik Európában és az egész világon. A jelenkori visegrádi együttműködés elemzésével
több magyar tudós is foglalkozik. Elsősorban Boros F. (a Visegrádi csoport története különös
tekintettel a szlovák-magyar viszonyra); Kegler A. (a visegrádi négyek évkönyvének
szerkesztője, a Visegrádi csoport és az EU együttműködésének elemzésével foglalkozik);
Hamberger J (a külpolitikai intézet tudományos munkatársa, kutatási területe a visegrádi négyek
keleti politikája és a magyar–szlovák viszony sajátosságai); Kórósi I. (a Visegrádi csoport és az
EU kapcsolatával foglalkozik a visegrádiak csatlakozása után), Deák A. (a magyar–orosz, illetve
a magyar–ukrán államközi kapcsolatok szakértője) tevékenységét kell itt megemlítenünk.
Érdekesek Bok J. történelmi-filozófiai és történelmi-kulturológia kiadványai Közép-Európa
eszméjének a fejlődéséről nyugat-európai kontextusban, Irinyi K. munkái a közép-európai
eszmeiségről magyar–osztrák viszonylatban, Romsics I. monográfiái a történelmi térségek
létrejöttéről, valamint a nemzeti és regionális identitás kialakulásáról. Az elméleti általánosítások
mélysége és a különböző tudományágak vívmányainak felhasználása jellemzi Kontler László
munkáit. A világszerte ismert közgazdász, László Csaba pedig a visegrádi országok gazdasági
fejlődését, azok makrogazdasági mutatóit tanulmányozza. A visegrádi négyek regionális
gazdasági integrációját analizálja a Világgazdasági Intézet igazgatója, Inotay A. Az Európai
Unió keleti bővítésének gazdasági aspektusaival foglalkozik a Magyar Tudományos Akadémia
Világgazdasági Intézete. A következő kiadványokat szeretnénk megemlíteni, amelyek fontosak

kutatási témánk szempontjából: Kelet-Európa tanulmányozása (2 kötetben), a visegrádi négyek
gazdasági fejlődésének összehasonlító jellemzése.
A gazdasági kérdések avatott szakembere Dezeri K. tanulmányozta a V–4-ek gazdasági
együttműködését az EU-n belül, meghatározta mindegyik visegrádi ország gazdasági érdekeit és
a közép-európai államok külkereskedelmi prioritásait. Az intézet másik munkatársa Ludvig Zs.
pedig a keleti politika sajátosságait vizsgálja, Ukrajna térségeinek együttműködését KözépEurópa országaival a Kárpátok euro-régió keretei között, valamint Ukrajna kooperációját a
visegrádi országokkal. Réti T. tanulmányaiban a konvergencia problémáiról ír KözépEurópában, illetve a visegrádi négyek kereskedelmének sajátosságairól. Visnyevszka A. szintén
ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, de már az EU-n belül. Novak T. és Nitra F. pedig KözépEurópa munkaerő-piacának alakulásával az uniós struktúrák keretei között.
A szegénység komplex tanulmányozása a visegrádi országokban lehetővé tette Forszter
M. és D. Tóth I. számára feltérképezni a régió munkaerő-piacát, a szociális politika szerepét
ezekben az államokban. Figyelemre méltóak a volt magyar külügyminiszter, Jeszenszky G.
visszaemlékezései és publikációi, Mislivec F. tanulmányai a közép-európai régió fejlődéséről az
EU keretei között. A visegrádi négyek problémás kérdéseire szakosodik Aga A. A régió
államainak külpolitikájával pedig Balázs P., a Közép-Európai Egyetem professzora foglalkozik.
A régió államainak kapcsolatát a Benelux államokkal pedig Miklósdi D. és Nyuszai L.
tanulmányozzák. Napjaink történései szempontjából nagyon fontosak az Európai Parlament
képviselőjének, Sopflin D. politológusnak a kritikai észrevételei.
A cseh történeti kutatások elsősorban politológiai, gazdasági és kisebb mértékben
történelmi tematikájúak. Oszkár Kreicsa prágai illetőségű, de a Besztercebányai főiskolán,
Szlovákiában tanító tudós a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozik. Azonban különbséget kell
tennünk Kreicsa politológiai jellegű, tankönyvszerű geopolitikai értekezései, mint például a
Nemzetközi politika, és a Közép-Európa tárgykörében végzett fundamentális kutatásai között. A
fent említett szerző hasonló témájú angol nyelvű értekezése 2005-ben jelent meg, címe KözépEurópa térségének geopolitikája Prágából és Pozsonyból nézve.
A tudományos értekezés négy fejezetből áll: az európai történelem geopolitikai
dimenziója, Közép-Európa szervezési modelljei, a nemzeti érdekek keresése, Közép-Európa
politikai bizonytalansága. „Közép-Európa területileg abban a sávban helyezkedik el, amelyet
északról a közép-európai alföld, délről pedig a Balkán-félsziget határol. Ezt a térséget hat fő
irányból lehet elérni öt tenger felől.” Közép-Európa Kreicsa modellje szerint három nagy
természetes részből tevődik össze: Északi övezet (Lengyelország, Németország, a Baltikum, más
tudósok meg Litvánia, Belorusz, Ukrajna és Moldva egyes részeit sorolják ide), Belső övezet
(Cseh Köztársaság, Szlovákia, Ausztria és Magyarország, más tudósok meg Romániát,

Szlovéniát észak Horvátországot és északkelet Olaszországot sorolják ide) és a Déli övezet
(Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegro, Macedónia, Bulgária, Görögország
és Törökország európai része). A mai Közép-Európa fejlődésének szempontjából a visegrádi
négyeken belül érdekesek azok a kiadványok, melyeket a Cseh Köztársaság Nemzetközi
Kapcsolatainak Intézete ad ki. Ide sorolhatjuk a Nemzetközi politika című lapot. A Nemzetközi
kapcsolatok hasábjain pedig a főbb témák mellett mindig olvashatunk valamit az EU-ról is. A
visegrádi négyeknek szentelte például 1999-ben második számát a Nemzetközi politika. J.
Deinsberg elemző cikket közöl ebben a számban a visegrádi országok euró-atlanti
integrációjáról; L. Palata pedig a visegrádiak kapcsolatáról a CEFTA-val és a Benelux
államokkal; P. Zavadila az EU-hoz fűződő kapcsolatokról, Kreicsa pedig a közép-európai térség
geopolitikájáról írt. Ennek a munkának a szerzője a Nemzetközi politika című kiadványban
1999–2006 között megjelenő tudományos cikkek nagy részét feldolgozta.
Figyelemre méltóak azok a publikációk, amelyek a visegrádi négyekről, mint
regionális szervezetről szólnak és a fentebb említett folyóirat oldalain láttak napvilágot. B.
Blizkovszkij és P. Drukalka cikke a lengyel és cseh-szlovák viszonyról szól; M. Mocek írását
a visegrádi négyek nemzetközi kapcsolatainak szentelte; J. Komárik, K. Lang, J. Novotny a
biztonsági és katonai kérdésekről írtak; B. Doncsak, A. Mestan, M. Pernal pedig a lengyel
kapcsolatokat elemezték. A visegrádi négyek történetét és fejlődésük perspektíváit dolgozzák
fel tudományos munkáikban V. Lesko, D. Smihula, J. Diensbier, az országok
együttműködéséről pedig P. Zavadilo írt. Fontos megjegyezni, hogy a Nemzetközi politika
című lapban a cseh érdekeknek szentelt cikkek mellett, melyek szerzői V. Kotik, J. Zahradilo,
V. Handila, O. Pik, R. Karlik, J. Kavan, megjelennek olyan publikációk is, amelyek az ukrán
együttműködésnek vannak szentelve. Ezek szerzői S. Volner és O. Klip.
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perspektívájának a felvázolásával Jiři Vykoukal munkájában találkozhatunk, amely 2003-ban
jelent meg Visegrád: a közép-európai együttműködés lehetőségei és akadályai címmel. Ez az
egyetlen olyan kiadvány, amely a visegrádi négyek történetét ismerteti.
A könyv öt fejezetre tagolódik és cseh, magyar, lengyel, szlovák szemszögből tárgyalja
Közép-Európa fogalmát, majd ebben a formában fogalmazzák meg véleményüket a visegrádi
országok együttműködéséről, a szervezet tevékenységéről, fejlődésének további útjairól, más
nemzetközi regionális szervezetekhez fűződő viszonyáról. A kiadvány szerzői ismert
történészek: J. Irmanova, M. Kopecsek, M. Kunstat, Jiři Vykoukal , L. Svec, P. Drulak, L.
Hladky.
A visegrádi egyesülés fejlődéséről, annak sajátosságairól szól B. Dancsak Az
együttműködés genezise a keleti térségben. Világos, hogy a cseh kutatók elsősorban a Cseh

Köztársasággal foglalkoznak a visegrádi négyeken belül. Többek között ez jellemzi V. Kotik
Közép-Európa és az európai integráció folyamata című munkáját, a szerzői közösség által
jegyzett A Cseh köztársaság és szomszédai monográfiát, M. Chada Közép-európai
együttműködés alkotását, B. Doncsak, V. Lesko, M. Mares, P. Morvay A Cseh Köztársaság
Európa központi térsége dolgozatát, R. Kchola és mások művét A katonai együttműködés jövője
a közép-európai régióban címmel. A Cseh Köztársaság és az EU együttműködésének
kutatásával foglalkoznak D. Müller, I. Prikrila, P. Csernoha.
A visegrádi együttműködésről szóló szlovák tudományos munkák jelentős többségére a
komplexitás, nemzetközi formátum és a politológiai tematika jellemző. A nemzetközi szerzők
által jegyzett monográfiák olyan európai nem kormány közeli kutatói központokban jöttek létre,
mint a Társadalmi Kérdések Kutatóintézete Pozsonyban, vagy a Szlovák Külpolitika Kutatási
Központja Pozsonyban - Eperjesen. Ennek a tudományos dolgozatnak a szerzője is jelentős
kutatómunkát végzett a Szlovák Külpolitika Kutatási Központjában és részt vett több nemzetközi
tudományos projektben az említett intézmény munkatársaival (öt közös publikáció és egy
tudományos kiadvány angol nyelven). Így lehetőség nyílt számos dokumentum feldolgozására és
Szlovákia politikájának jobb megértésére a Visegrádi csoportban.
Jelentős tudományos érdeklődésre tartanak számot először is a Társadalmi Kérdések
Kutatóintézetének évkönyvei, amelyek 1997 óta jelennek meg. Ki kell emelni közülük a
Szlovákia – 2005 és a Szlovákia – 2006 almanachokat. A Szlovákia – 2005 évkönyv cikkeinek
megírásában 46 tudós vett részt, sajtó alá M. Butor, M. Kollar, H. Meszezsnikov rendezték. 24
tematikus fejezetében feldolgozásra kerülnek Szlovákia bel-és külpolitikájának főbb kérdései. A
Szlovákia – 2006-ot szintén M. Butor, M. Kollar, H. Meszezsnikov szerkesztették. 55
tekintélyes tudós cikkei olvashatók itt. A kiadvány négy fő témakörben foglalja össze Szlovákia
belpolitikájának, külpolitikájának, gazdasági és társadalmi életének eseményeit 2006-ban.
Másodsorban, pozitív példaként említhetjük azt a tényt, hogy a nemzetközi kérdések
megvilágításánál a Visegrádi csoporthoz tartozó országokat nem külön-külön tárgyalják, hanem
egységes egészként kezelik őket. Ezt csak úgy tudják a szlovák tudósok megvalósítani, ha más
országokban élő kollégáik munkáit is figyelembe veszik.
Elsőként szeretnénk megemlíteni a Visegrád polgárai az EU küszöbén című kiadványt,
amely 2003-ban jelent meg O. Gyarfasova szerkesztésében. Öt más-más országból származó
kutató a következő kérdéseket boncolgatja benne: Bakács A. (az MTA Világgazdasági
Kutatóintézetének munkatársa) – a visegrádi országok gazdasági élete, М. Falkovsky (a Varsói
Társadalmi Viszonyok Intézete munkatársa) – Visegrád és az EU kapcsolatainak sajátosságai,
О. Gyarfasova (a Pozsonyi Társadalmi Kérdések Kutatóintézetének programigazgatója) –

hogyan fogadják el egymást a visegrádi országok polgárai, L. Vaclavikova-Heljusova (a
Csehországi Liberci Egyetem munkatársa) – a visegrádi együttműködés a polgárok szemével.
A másik szintén eredeti alkotás Az iraki válság és az USA, Európa, illetve a visegrádi
országok politikája. A mű 2003-ban jelent meg, M. Stastny szerkesztésében. A monográfia olyan
német, amerikai, lengyel és szlovák tudósok cikkeit gyűjtötte egybe, mint F. Borinsky, K.
Digana, I. Hrabala, M. Corby, R. Ondrejcsák és J. Oniskijevics. A kiadvány az USA és a
visegrádi országok politikai elitjének álláspontját tartalmazza az iraki válsággal kapcsolatban,
illetve reakciójukat az eseményekre.
A Visegrádi országok a transzatlanti együttműködés keretei között című monográfia
2002-ben jelent meg M. Stastny szerkesztésében. Egy nemzetközi kutatócsoport tagjai a
tanulmány nyolc fejezetén keresztül komplex elemzésnek vetik alá a visegrádi országok
kapcsolatrendszerét a NATO-val, illetve az Európai Unióval; összehasonlítják mindegyik
visegrádi ország viszonyát a NATO-hoz, annak politikájához, meghatározzák a visegrádi négyek
helyét és szerepét az euro-atlanti biztonsági rendszerben. A monográfia jelentős gazdasági
elemzéseket is tartalmaz, illetve a visegrádi együttműködés rövid történetét és a közép-európai
identitástudat kialakulásának sajátosságait. Hasonló tematikájú Az európai biztonságpolitika
keletesítése című tudományos kiadvány, amely 2004-ben jelent meg O. Gyarfasova és T.
Valasek szerkesztésében. A monográfia rengeteg dokumentumot foglal magában, és
meghatározza a visegrádi országok mindegyikének biztonságpolitikai, valamint külpolitikai
prioritásait.
Figyelemre méltó a Társadalmi Kérdések Kutatóintézetének utolsó, 2007-es kiadványa, a
Demokrácia és populizmus Közép-Európában: visegrádi választások és annak következményei
címmel, melynek három

fejezetében

részletes elemzésnek vetették alá

a

Lengyel

Köztársaságban, a Magyar Köztársaságban, a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban
lezajlott választásokat 2005–2006 között. Összehasonlították továbbá ezeknek az országoknak a
választási rendszerét és a parlamenti demokrácia állapotát az EU-hoz való csatlakozás után.
Fontos tudományos-elméleti jelentőséggel bírnak azok a kutatások, amelyeket a Szlovák
Külpolitika Kutatási Központjának tudósai végeznek. Ide sorolhatjuk a 2003-ban megjelent A
bővítés utáni EU keleti politikája: Visegrád perspektívái című tanulmányt. Lényegesek továbbá a
Nemzetközi kérdések című folyóirat publikációi, a Szlovák Külpolitika Kutatási Központjának
korábbi levelei, a Szlovák Köztársaság külpolitikai évkönyvei.
Ezekben a kiadványokban elsősorban a cseh–szlovák, szlovák–orosz, szlovák–ukrán
államközi kérdésekkel foglalkoznak, de vizsgálják a régiók szerepét Európa országainak és az
USA-nak a gazdaságában és társadalmi életében. Az EU keleti határainak és a vízumkényszer
bevezetésének kérdésével a Szlovák Külpolitika Kutatási Központjának angol nyelvű kiadványai

foglalkoznak: A Kárpátok Eurorégió és az Európai Unió külső határai (a magazin egyik
fejezetét ennek a monográfiának a szerzője írta és Schengen témakörét, illetve az ukrán–magyar
határ kérdését boncolgatja), amely 2003-ban jelent meg. Ide sorolható A szlovák–ukrán határ
menti együttműködés: problémaelemzés és fejlődési stratégia című tudományos értekezés is,
amely 2006-ban jelent meg V. Bencsa szerkesztésében. Külön ki kell emelnünk a Szlovák
Külpolitika Kutatási Központja igazgatójának, Olekszander Dulebának a munkáit, aki a szlovák
külpolitika keleti vektorával foglalkozik, a szlovák–orosz, részben a szlovák–ukrán viszonnyal.
A Szlovák Külpolitika Kutatási Központ tevékenységének pozitívumát a komplexitásában kell
keresnünk, illetve abban, hogy nemzetközi kutatógárdájának köszönhetően sikerül objektív képet
festeni a visegrádi négyeket érintő problémákról.
Különösen figyelemre méltó O. Duleba két monográfiája, az 1998-ban megjelent Vége a
mai Közép-Európának? Ukrajna és Szlovákia az első 1998-as NATO és EU bővítés után,
valamint a 2000-ben kiadott Ukrajna és Szlovákia. Ukrajna fejlődésének és nemzetközi
helyzetének geopolitikai jellemzése. Következményei Szlovákiára nézve. Ezek a dolgozatok ugyan
politológiai szempontból közelítik meg az adott problémát, de szerzőjüknek sikerült kidolgozni
olyan fejlődési modelleket, amelyek elfogadhatóak úgy a közép-európai régió, mint az egész
világ számára. O. Duleba munkáit igényesség és pragmatizmus jellemzi, nézeteit történelmi,
gazdasági és szociológiai tényekkel támasztja alá.
Fontos aláhúznunk, hogy Szlovákia mindig is szeretett volna meghatározó szerepet
játszani az EU keleti politikájának alakításában már az unióhoz való csatlakozása előtt is, ez a
szándéka a csatlakozás után különösen fokozódott. A szlovákok olyan nézeteket vallanak ebben
a kérdésben, mint a magyarok vagy a lengyelek, ami különbözik a csehekétől. Ahogy arról
Duleba beszélt 2002-ben: „Én úgy gondolom, hogy a tagjelölt országok mindent megtettek annak
érdekében, hogy pozitív irányba befolyásolják az EU viszonyát legközelebbi szomszédaihoz
nemzeti

érdekeiknek

megfelelően.
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Oroszországban és Beloruszban zajló eseményekről sokban különbözik a régebbi tagokétól
eltérő történelmi, politikai és kulturális okok miatt. De a közép-európai országok belpolitikai
viszonyainak a megítélése fontos szerepet játszik az EU politikai feladatainak és prioritásainak a
kidolgozásában.”
A visegrádi négyek helyzetéről több külföldi monográfia is megjelent. Elméleti
alaposságukkal tűnnek ki Timothy Garton Ash angol kutató tanulmányai Közép-Európa
történetéből. Hasonlóan Norman Davieshez ő is riportok készítése közben ismerkedett meg a
régióban zajló eseményekkel, politikai személyiségekkel a világ vezető TV csatornái számára.
Az 1989-es rendszerváltásról szól Európa nevében akadémiai színvonalú monográfiája, amely
1993-ban látott napvilágot és a Jelenkor története munkája 1999-ből. Ezekben a dolgozataiban

Közép-Európát a szerző a szovjet birodalom Akhilleusz sarkának nevezi. A történészt a téma
kifejtésén túl az események összegzése és rendszerezése érdekli Közép-Európa fogalmának
fényében.
A Jelenkor történetében megjegyzi, Közép-Európa nem oszthatja meg a világot jókra
vagy rosszakra, s az EU-t tétlenséggel vádolva a jugoszláv katasztrófa idején, mondván
megelőzhette volna. Timothy Garton Ash a visegrádi hármakról, majd négyekről szólva sohasem
feledkezik meg a közép-európai régió történelmi kapcsolatáról Nyugat-Európával és a visegrádi
négyek mihamarabbi beintegrálódását és gazdasági felzárkóztatását szorgalmazta az Európai
Unióba. Az első monográfiák tisztán a közép-európai országok egyesüléséről és európai
integrációs fejlődésükről szóltak. 1998-ban láttak napvilágot Alan Mayhew és Grabbe Hewer,
Huw Christie, M. Arach munkái. 2000 után a kutatási témák sokszínűbbé váltak. Megjelentek az
első tanulmányok az EU keleti bővítésével kapcsolatban. Andrea Ott és Kristi Inglisz
értekezésükben 52 szerzőnek közölték a véleményét és álláspontját az EU bővítésével
kapcsolatban.
A Szlovák Külpolitika Kutatási Központ égisze alatt jelent meg az a visegrádi négyekről
szóló monográfia, melynek összeállításában egy neves nemzetközi kutatócsoport vett részt. Az
EU keleti bővítésével kapcsolatos kutatásokat három csoportra lehet osztani. Az első csoportba
tartozó kutatók az EU keleti politikáját összevetik hasonló európai folyamatokkal, különös
tekintettel az euro-atlanti integráció problémás kérdéseire. A másik csoporthoz tartozó kutatók
napjaink integrációs folyamatait hasonlítják össze a korábbi EU-s bővítésekkel. A harmadik
csoportba azok a történészek tartoznak, akik egyes országok példáján tanulmányozzák a keleti
bővítés sajátosságait, megpróbálják feltérképezni az EU KKE-val kapcsolatos politikájának
evolúcióját a bővítés lényegének megértése fényében, és azt, hogyan adják át az EU-s tagok
nemzeti hatásköreik egy részét Brüsszelnek.
Ezeknek a kutatásoknak a többsége magával a bővítés folyamatával foglalkozik, hogy
milyen döntések születtek ezzel kapcsolatban, miként ment végbe maga a bővítés, Közép-Európa
beintegrálódása az EU-ba. Az integrációs elméletekről pedig csak azokban a fejezetekben van
szó, ott is felületesen, ahol magát a folyamatot magyarázzák. Itt említjük meg Ben Rozsamond
Az európai integráció elmélete című művét, amelyben a szerző osztályozza az európai integráció
főbb alapelveit, magyarázatot keres a napjainkban zajló folyamatokra. Megvizsgálja a
nemzetközi kapcsolatok sajátos alakulását Európa egyes régióiban, többek között az EU keleti
bővítését is. Az EU politikáját tanulmányozza Helen Woles, az európai integráció kérdésének
ismert szakértője. „Az 1989-ben váratlanul végbemenő politikai változások arra kényszerítették
az EU-t, hogy nulláról indulva építse ki Közép-és Kelet-Európa államaival a kapcsolatok új
rendszerét és az igazi európai politikát.” – mondta a kutató. Ennek az új politikának az alapja

annak felismerése volt, hogy az EU feladata reintegrálni ezt a térséget Európába és támogatni
úgy politikailag, mint gazdaságilag. A KKE-val kapcsolatos európai politika kidolgozása
megmutatta mik az EU politikai lehetőségei és képességei. Közép-Európa országainak mai
problémáit és az EU-t tanulmányozzák a Birmingham-i egyetem oroszországi és kelet-európai
központjának tudósai Volcsuk K. és Batt J., akikkel ennek a monográfiának a szerzője konzultált
a Berlini Európai Akadémián. A határ menti kapcsolatokkal, azok problematikájával
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térségben,
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integrációs

folyamatokkal Közép-Kelet-Európa régiójában, a határokon átnyúló együttműködéssel)
foglalkoznak a Bertelsmann-alap munkatársai és a Politikai alapkutatások szakemberei
(München).
Az elméleti és gyakorlati tapasztalat lehetővé tette Romano Prodi, Philip Todi, Guy
Verhofstadt, D. Hegen és N. Musis számára napjaink európai integrációs folyamatainak a
tanulmányozását és az Európai Unió fejlődési stratégiájának a meghatározását. Philip Todi brit
tudós Karcolatok az Európai Unió történetéből című művében nemcsak az európai integráció
politikai történetét tanulmányozta a XVII. századtól napjainkig, hanem elég bátor
következtetéseket is levont az európai politika formálásával és az EU keleti bővítésével
kapcsolatban. Viszonylag nem nagy terjedelmű, de annál érdekesebb és objektívabb Belgium
miniszterelnökének, Guy Verhofstadtnak az Európai Egyesült Államok című könyve, amely az
EU jövőjéről szól az Alkotmányos Szerződés ratifikálásának fényében a Franciaországban és
Hollandiában tartott népszavazásokon. Az USA tapasztalatait felhasználva a szerző felveti az
Európai Egyesült Államok létrehozásának szükségességét.
S. Hoci az Európai Bizottságot tanulmányozza, annak struktúráját, szerepét az európai és
világpolitikában, a határozatok előkészítését, majd elfogadását, valamint az EU más
intézményeivel való együttműködését. A Kormányzás az egyesített Európában című munkájában
pedig feltárja az EU tevékenységének lényegét és sajátosságait, megvilágítja a végrehajtói, a
törvényhozói hatalom működését a Közösség intézményrendszerein belül, jellemzi az egyesített
Európa politikai modelljét és az Európa jövőjéről folytatott vita főbb csapásirányait. Sok
dokumentumot és konkrét tényeket tartalmaz Douglas Dakin Egyre erősebb szövetség című
monográfiája, amelyben megvilágítja az európai integráció egész történetét: az EU
megalakulását, intézményeinek létrejöttét, szól a politikusokról, az integrációs folyamatok
fejlődéséről, az EU bővítéséről. N. Musis (1967 óta dolgozik az Európai Bizottságban, ma
tanácsadó a Vállalkozások vezérigazgatóságánál) Minden az Európai Unió közös politikája című
monográfiája az európai integráció aktuális kérdéseiről szól, valamint az Európai Közösség
tevékenységéről a belföldi piacon (egységes valuta, szociális politika, verseny, ipar, közlekedés,

mezőgazdaság, környezetvédelem) és a külföldi piacokon is (az EU kapcsolatai az európai,
földközi-tengeri, afrikai, ázsiai és amerikai országokkal).
A nemzetközi kapcsolatok egységének jobb megértése céljából az európai integrációs
folyamatok szempontjából elengedhetetlenül fontos megismerkedni Peter Calvocoressi történész
kétkötetes monográfiájával, melynek címe Világpolitika 1945 után. Denis de Rougemont
kulturológiai-filozófia műveiben, az Európai játékban, az Európa esélyében és a Nyílt levél az
európaiakhoz címűben magyarázatot keres a regionalitás szerepére a mai nemzetközi
kapcsolatokban. Jelenkorunk nemzetközi kapcsolatainak sajátosságait és ellentmondásait
kutatják a következő ismert külpolitikai és nemzetbiztonsági szakemberek: Zbigniew Brzezinski,
Henry Kissinger, M. Fouché, D. Sidjansky.
Meg kell még említenünk Schedelmeir U. és Schimmelfening F. munkáit, melyekben a
szerzők részletesen elemzik a közép-európaiak identitástudatának a kialakulását. Ezeknek a
kérdéseknek a kutatása nagyon aktuális, ugyanis még ma sincs egyetértés a tudományos világban
az európaizációval kapcsolatban, a szerzők pedig európai térségről beszélnek. Fontos forrásokat
tartalmaz a Londonban megjelenő világhírű The Economist hetilap, ahol nemcsak a gazdasági
kérdéseket elemzik, hanem a politikaiakat is, többek között az európai integrációs folyamatokat.
A magazin két számát is ennek az utóbbi kérdésnek, valamint az EU keleti bővítésének szentelte:
az 1997. május 31-it és az 1999. október 23-it. Mindkét szám cikkeinek szerzői pozitívan
értékelték az EU bővítését, rámutattak arra, hogy erősíteni kell az Európai Közösség befolyását a
világban, elemezték a bővítési politikai pozitívumait és negatívumait, valamint vázolták az
integráció perspektíváit. A The Economist szerint, napjaink integrációs folyamataira nagy
hatással vannak azok a változások, amelyek a háború utáni Európa nemzetközi kapcsolatainak
rendszerében mentek végbe: a francia–német egyensúly eltolódása, az európai biztonsági
rendszer létrehozásának szükségessége (tanulva a koszovói háborúból); a közös valuta
bevezetése; az Európai Bizottság szerepének a meggyengülése és az EU bővülése. Említést
érdemelnek még azok a monográfiák, amelyek az európai regionális fejlődésről és regionális
integrációról írnak. Szerzőik: S. Kratke, M. Andersen, J. Scott, V. Alonso.
Az orosz közép-európai kutatások és monográfiák közül csak az ideológiamentes történelmi
tárgyú tanulmányokat tekintjük át, amelyek nem tartalmaznak különféle geopolitikai
magyarázatokat és feltételezéseket. Meg kell jegyeznünk, hogy számos ilyen történelmi kutatás
áll a rendelkezésünkre. Az orosz történészek sokkal szisztematikusabban és komplexebben
foglalkoznak Közép- és Délkelet-Európa kérdéseivel, mint az ukránok. Sok monográfia született
ebben a témakörben és több ilyen irányú tudományos kutatóközpont is működik Oroszországszerte. Ki kell emelnünk Alekszej Miller munkásságát, aki az Orosz Tudományos Akadémia
Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézetének tudományos munkatársa, illetve a Közép-Európai

egyetem professzora. Ebbe a sorba tartozik az orosz kutatók kollektív monográfiája a középeurópai országok regionális identitásának a kialakulásáról.
Alekszej Miller komplex módon elemezte Közép-Európa fogalmát, tanulmányozta a térség
országait a német történelemtudomány viszonylatában. Miller számára nem az a fontos, hogy az
adott állam Közép-Európához tartozik-e vagy sem, hanem az, hogy milyen szerepet játszik
Közép-Európa valamelyik elképzelésében. A tudós elítéli a Kelet negatív színben való
feltüntetését, melyre úgy tekintenek, mint Közép-Európa minden bajának okozójára.
Természetesen ez alatt az idegen alatt mindenki Oroszországot érti. Az orosz tudós úgy gondolja,
hogy a történészek ugyan vitatják Közép-Európa létét, a politológusok meg egyenesen tagadják a
régió önálló politikai működését, Közép-Európa az utóbbi kétszáz évben mégis létezik mint
elméleti jelenség. Feladata a politika ideológiai alátámasztása. „A Közép- és Kelet-KözépEurópa elgondolás legfőbb rendeltetése, hogy rangsorolják a versenytársakat, akik a Nyugat
kegyeiért küzdenek, vagy zárják ki az oda nem valókat.” – mondja Miller.
Más szemszögből tanulmányozzák az új regionális identitás létrejöttének folyamatát a
politikai, gazdasági, kulturális-ideológiai életben az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai
Intézetének J. Novopasin, Zadorozsnyuk, N. Korovicina, Zselicki Béla, O. Majorov, J.
Zugyinov, akik kollektív monográfiát jelentettek meg Közép-Európa az új regionális identitás
keresésében címmel. A közép-európai országok új regionális identitása, Közép-Európa új
regionális identitása, és a közép-európai identitás rokon értelmű kifejezések ezeknél a
kutatóknál. Zselicki Béla például összefüggést lát általános európai és közép-európai identitások
között, valamint fontosnak tartja a Közép-Európa és Nyugat-Európa közötti együttműködés
dinamikus kiépítését és fejlődését. Doktor Novopasin és Zadorozsnyuk az új közép-kelet-európai
politikai folyamatokat tanulmányozzák; Korovicina N. V. pedig a társadalmi átalakulásokat,
illetve reformokat a térségben, melyek között a kutató megkülönböztet kommunista és liberálisdemokratikusakat.
Meg kell említeni J. Borko tudományos értekezéseit is, melyekben a kutató elemzi azokat az
okokat és előfeltételeket, amelyek arra sarkallták Nyugat-Európát, hogy a XX. század közepén
az integráció útjára lépjen, vázolja az európai integráció stratégiáját, főbb korszakait, sikerének
tényezőit. J. Borko és O. Butorina szerkesztésében jelent meg az Európai Unió a XXI. század
küszöbén: a fejlődési stratégia kiválasztása című kollektív monográfia. A kiadvány egyik
fejezete az EU keleti bővítéséről szól, valamint a Közösség fejlődésének perspektívájáról az
évezredek határán. Gluhajeva L. azt tanulmányozza, milyen hatással van az EU azon országok
gazdaságára, amelyek hozzá tartoznak, valamint boncolgatja a nyugat-európai integráció
fejlődésének dinamikáját, melynek során a gazdasági élet nemzetközivé válik és új fejlődési
stratégiával növekedésének új korszakába lép. Fontos szerepet játszik a tudományos életben az

Európa Intézet munkatársainak kollektív monográfiája: Európa, tegnap, ma, holnap.
Szerkesztője M. Smeljov akadémikus. Szerzői: M. Kargalova, M. Kovalszkij, O. Kraszikov, J.
Kutovij, J. Rubinszkij, J. Borko, V. Semjatenko, O. Butorina, I. Makszimicsev. Az EU
bővítéséről több olyan tudományos kiadványban is megjelennek cikkek, mint a Nemzetközi élet,
Világgazdaság és nemzetközi kapcsolatok, Oroszország és napjaink, Napjaink Európája.
Az Európai Unió integrációs politikájával több tudományos munka is foglalkozik. Először is,
meg kell említenünk az N. Kulikovaja szerkesztésben megjelent kollektív tudományos munkát:
Közép- és Kelet-Európa útja az Európai Unióba, szerzői a Nemzetközi Gazdasági és Politikai
Kutatások Intézetének munkatársai. Egy másik monográfiát az OTA világgazdasági és
nemzetközi kapcsolatok intézetének munkatársai írtak és N. Arbatova szerkesztésében jelent
meg. Címe Az EU keleti bővítése: előfeltételek, problémák, következmények. Ez a dolgozat
megpróbálja megérteni az EU bővítésének és elmélyítésének dilemmáját, az új tagállamok
adaptációját. Az OTA Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének gondozásában
megjelent A nemzetközi kapcsolatok története (négy kötet). Események és dokumentumok 1918–
2003. O. Bogaturova szerkesztésében. Tartalmas kiadványok fűződnek I. Ivanov és I. M.
Buszigina nevéhez a regionális európai integrációs folyamatokról.

VISEGRAD +
Az európai és az euroatlanti integráció Visegrád tevékenységének céljaként való,
meglehetősen világos és reális meghatározása, illetve a túlzottan ambíciózus célok és feladatok
hiánya összességében a fő cél közép-európai államok általi elérését eredményezték, az összes
visegrádi tagállamban lévő rendszerváltozás komoly problémái miatt.
A Visegrádi szervezet ugyan sosem vált klasszikus értelemben vett intézményes,
nemzetközi regionális szervezetté, viszont épp tevékenységének rugalmas formája nem
akadályozta az EU-n belüli további fejlődését, illetve a geopolitikai tér minőségileg új felépítését
sem.
A visegrádi országok együttműködése többoldalú jelleggel rendelkezik, tevékenységének
sajátosságai pedig az egyesület intézményi kereteinek hiánya miatt is determináltak. Ennek
ellenére meg kell említeni a Visegrádi Együttműködésen belül egyetlen, intézményes keretek
között működő egységet – a Nemzetközi Visegrádi Alapot is, amelynek segítségével meg lehet
teremteni a közép-kelet-európai kulturális, tudományos, oktatási–nevelési rendezvények
pénzügyi hátterét.
Az Európai Unió keletre történő terjeszkedése, illetve az Ukrajna „első- és másodrendű”
szomszédjainak számító négy közép-európai állam – Lengyelország, Magyarország, Szlovákia,
Csehország – európai közösséghez csatlakozása szempontjából a jellegében többoldalú, az
államok együttműködésén alapuló regionális nemzetközi egyesület egyedülálló tapasztalatának
tanulmányozása, főleg Ukrajna számára, elsőrendű fontossággal bír. Ezen kapcsolatok jellegének
vizsgálata is érdekes, mivel a V4-ek együttműködése magában hordozta és ma is demonstrálja a
kölcsönös kapcsolatok összetett mozaikját: kölcsönös segítségnyújtást, konszolidációt,
érdekegyeztetést, de ugyanígy az együttműködés színlelését, közömbösséget, ambíciót,
egoizmust is. Fontos kiemelni, hogy a kapcsolatok feladatait a szervezet létezésének különböző
szakaszaiban határozta meg minden állam: ez jellegét tekintve néha elismerésre méltó volt, néha
azonban annyira rossz, hogy még a szervezet további létezését is bizonytalanná tette.
Mára a közép-európai államok – az EU keletre terjeszkedésén belül – az európai
közösség normáihoz való alkalmazkodás nehéz és összetett folyamatát élik meg. A Visegrádi
országok NATO-hoz, illetve Európai Unióhoz csatlakozásának folyamata 2004-ben véget ért, ám
a közép-európai államok Visegrádon belüli együttműködése továbbra is folytatódik. A program
céljainak V4-ek általi teljesítése következtében az új célokat és feladatokat már az Európai
Unión belül határozták meg.

Visegrád létezését és további fejlődését bel- és külpolitikai okok befolyásolták, ugyanis a
Visegrádi Négyeknek de-facto még jónéhány évre szükségük van, hogy a sokoldalú, páneurópai
környezethez alkalmazkodni tudjanak. Az EU-s kérdésekben való közös érdekbemutatás első
sikerei, egyenlő mértékű szerepvállalás kérelmezése az – elsősorban keleti – uniós politika
kialakításában és megvalósításában, illetve az összes visegrádi államban lévő társadalmigazdasági fejlődés felgyorsításának szükségességével kapcsolatos egyéb kérdések – mind-mind a
közép-európai négyes közös erőfeszítéseit igénylik. Megváltozott Visegrád geopolitikai helyzete
is: az európai interregionális és nemzetközi integráció új lehetőségeit, valamint bizonyos
hatáskörök nemzetek felett álló struktúrák (az EU külünböző intézményei) alá rendelését
határozza meg.
Ukrajna számára több ok miatt fontos a Visegrádi Együttműködés:
 először is, egyedülálló a Visegrádi államok (Csehország, Lengyelország,
Szlovákia, Magyarország) társadalmi-politikai és gazdasági átalakulásának, illetve
európai integrációjának tapasztalata;
 másodszor, az EU keletre terjeszkedése miatt megváltozott geopolitikai helyzet
következtében minden egyes közép-európai állam önálló helyzete és az egész
Visegrádi Együttműködés helyzete is módosult. Mára Ukrajna – igaz, még elég
lassan, de folyamatosan – keresi az utat saját érdekeinek az általa „elfeledett”
közép-európai régióban történő megvalósítására;
 harmadszor, a már az Európai Unión belüli működő Visegráddal való
együttműködés elősegíti Ukrajna interregionális integrációjának elmélyítését és
aktívabbá tételét, az állam EU-n belüli regionális integrációs struktúrákban való
szerepvállalását, utóbbi pedig az ukrán állam európai integrációjának hatékony
módszerét jelenti.
A külpolitikai – főleg keleti – értelemben vett közös ügyekben ugyan egységesen lépnek
fel a visegrádi államok, ugyanakkor minden államnak eltérő kezdeményezései és nemzeti
érdekei voltak és vannak. A keleti értelemben vett külpolitikában Lengyelország a legaktívabb,
Csehország a legkevésbé aktív, Szlovákia körülbelül köztes álláspontot képvisel 2000 óta,
miközben Magyarország a szlovákokénál valamivel pragmatikusabb hozzáállást demonstrál. A
„V4-ek + Ukrajna” formátumú kapcsolatok megerősítésének fontosságát elsősorban a Lengyel és
a Magyar Köztársaság hangsúlyozta. Épp a lengyel vezetők, elnökök, miniszterelnökök –
nemegyszer egymás után – Ukrajna európai integrációjának „promotereiként” léptek fel,
kihirdetve a csúcstalálkozókon Ukrajna EU-ba és NATO-ba való felvételének szükségességét. A
Visegrádi országok külpolitikájának fontos irányát képezte a Balkán is.

Tehát, a külső jellegű események, a V4-ek már EU-n belüli, keleti és délkeleti politikában
való nagyobb szerepvállalásának fontossága, az új keleti határ problémái, a négy állam összetett
nemzetközi színtéren való közös álláspontja kidolgozásának szükségessége – más okokkal együtt
– véglegesen a V4-ek 2004 utáni, az Európai Unió keretein belüli életképességét bizonyították.
Tény, hogy a Visegrádi országok néha képtelenek „felülkerekedni” nemzeti érdekeiken és
a már korábban elfogadott egyezségekben sem tudnak kompromisszumra jutni, néha pedig még
az érdekek közös bemutatására sem képesek. A kidolgozott ajánlatok, programok sokszor
szakértői szinten maradnak.
Érdekes Visegrád mentális nemzetközi szinten lévő életképességének elkülönítése is:
először is, ezt bizonyítja néhány ország Visegrádhoz való csatlakozási szándéka.
Másodszor, az EU „szemében” is hatalmas súlya van Visegrádnak, ugyanis az Európai
Unió komolyan veszi a V4-eket, mint nemzetközi regionális szervezetet. Ezen kívül, Visegrád
nemzetközi szinten többnyire saját határain kívül, mint azokon belül „él és tevékenykedik”.
Harmadszor, a Visegrádi Együttműködés a klasszikus intézményes keretek hiánya
ellenére ma is egy ténylegesen életképes nemzetközi regionális szervezet. A Visegrádi
államoknak külön-külön minimális politikai és gazdasági súlya van mind nemzetközi téren, mind
pedig az EU-n belül. Ennek következtében érdekeik aktív és hatékony bemutatása kivívásának
érdekében még a szélesebb, lehetséges osztrák–magyar–szlovén, vagy pedig lengyel–litván
változatú koalíciók is szükségesek.
A szuverén Ukrajna a XX. század végén kénytelen volt – ha nem is először (tekintettel a
független államiság nem túl hosszú távú múltbeli tapasztalataira) – lényegében új kapcsolati
rendszert hozni létre a szomszédos államokkal és azt konstatálni, kezdve az államhatárok
megállapításának

alapvető

kérdésével,

valamint

az

állam

területi

egységének

és

sérthetetlenségének jogi-nemzetközi, illetve szerződéses (azaz szerződések általi) megóvásával.
Az európai kontinens geopolitikai változásának feltételeit magában hordozó XXI. század
elejére Ukrajna egyik legfontosabb külpolitikai feladata a nemzetközi kapcsolatok új, működő
rendszerének felépítése a közép-európai államokkal, mint az Európai Unió teljes jogú tagjaival,
amelyek már átadták és továbbra is delegálják kötelezettségeik egy részét az EU
szupranacionális intézményeinek irányítása alá. A közép-európai államok (a Visegrádi Négyek
„külvilággal” való) két- és többoldalú kapcsolatainak marginális szűkülése azonban nem zárja ki
Ukrajna aktív helyzetét Közép-Európában.
Tény, hogy Ukrajna nem lett a 2004 óta gyökeresen megváltozott geopolitikai helyzettel
rendelkező közép-európai régió vezető állama. A teljes régióban való regionális vezető szerepe
iránti ukrán igénnyel kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy az állam regionális és
interregionális politikában folytatott tevékenysége fellendítésének szisztematikus jelleget, a

külpolitika kidolgozási és megvalósítási mechanizmusainak pedig hatékonyságot kell öltenie.
Ami pedig még ezeknél is fontosabb – az ország megfelelő politikai-gazdasági poteciáljának
megléte. A regionális vezető szerep megszerzése eleve igényli a gazdasági potenciál megfelelő
szintjét, mert ez utóbbi garantálja a konkrét kezdeményezések, nagyméretű programok, közös
interregionális projektek megvalósítását, hiszen csak eme feltételek mellett lehet ma hatékony és
következetes regionális külpolitikát folytatni.
Ukrajna közép-európai régióban vett külpolitikájának fontos összetevőjét kell képeznie a
kapcsolatok új szintű aktivizálódásának, illetve a közép-európai államokkal való, hatékony
regionális, interregionális rendszerű nemzetközi együttműködés új európai geopolitikai feltételek
melletti dinamikus fellendítésének is.
A független Ukrajna által az 1990-es évek elején deklarált európai külpolitikai irány máig
sem igazán valósult meg az ukrán állam európai irányú, hosszú távú, stratégiai-nemzetközi
orientáltságát meghatározók, gyakorlati ügyek és a konkrét eredmények tekintetében: „Az ukrán
külpolitika célja Ukrajna Európai Közösségben (ma Európai Unió), valamint más, a nemzeti
érdekeket nem sértő, nyugat-európai és páneurópai struktúrákban szerzett tagsága. Az Európai
Közösséggel való stabil viszony támogatása érdekében partnerségi és együttműködési
megállapodást ír alá Ukrajna az európai szervezettel, amelynek megvalósítása előbb az EU
társult, majd teljes jogú tagságához vezető út első szakasza lesz.”
A kétoldalú partnerség fejlesztése, illetve az európai kontinensen lévő regionális, régiók
közötti és határontúli együttműködésben vállalt szerep kiterjesztése lett a független ukrán állam
két fontos külpolitikai irányvonala.
A független Ukrajna nemzeti-állami érdekeinek alkotóelemét képezi az „elsőrendű”
szomszédokkal, azaz a határos államokkal lévő jószomszédi viszony megteremtése és
fejlesztése, valamint a velük való, aktív határontúli együttműködés is. Ukrajna Legfelsőbb
Tanácsának 1993. július 2-án kiadott döntése kimondja: „A határmenti országok képezik a
legközelebbi külső környezetet, s a velük való közvetlen együttműködéstől függ a teljes ukrán
határ biztonsága és békéje, Ukrajna normális belső fejlődése, illetve az ukrán állam külvilággal
folytatott, zavartalan és széles körű kommunikációja.”
Az ukrán állam közép-európai államokkal lévő, határontúli kapcsolatainak felépítéséről
szóló stratégia meghatározása során figyelembe kell venni, hogy az európai közösség az EU-hoz
és NATO-hoz csatlakozás kötelező előzményeként határozza meg a szomszédos államokkal
fennálló viszony helyreállítását. Ukrajna számára pozitív integrációs hatást adhat a szomszédos,
közép-európai

államokkal

(Lengyelországgal,

Magyarországgal,

Szlovákiával)

való,

interregionális és határontúli együttműködés, mert utóbbi három állam 2004-ben az Európai
Unió teljes jogú tagja lett. Az ukrán Legfelsőbb Tanács „Ukrajna külpolitikájának fő

irányvonalairól” szóló határozata kiemeli, hogy geopolitikai helyzete, történelmi tapasztalatai,
kulturális szokásai, gazdag természeti erőforrásai, valamint erőteljes gazdasági, tudományostechnikai és szellemi potenciálja következtében Ukrajnának lehetősége van a befolyásos
világhatalommá, illetve az európai politikai-gazdasági stabilitás megőrzésének egyik fő
szereplőjévé válására, így az országnak élnie kell ezzel a lehetőséggel.
Az előbb említett, ma is hatályban lévő dokumentum (Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának
„Ukrajna külpolitikai irányvonalairól” szóló határozata) elemzése során annak összetevőit
tekintjük elsődlegeseknek, mivel még most, 2007-ben sem történt az ukrán külpolitikai stratégiai
kurzusra vonatkozó lényeges módosítás, jóllehet az európai kontinensen radikális változások
mentek végbe. Ezen kívül, a nemzetközi jellegű dokumentumok (pl. Ukrajna Európai Unióhoz
történő integrációjának 1998-as stratégiája, Ukrajna Európai Unióhoz történő integrációjának
2000. évi programja) szintén lényeges javításokat igényelnek.
Az adott probléma komplex kutatása meglehetősen aktuális, hiszen a globális,
kontinentális és szubregionális integrációs folyamatok, államközi és nemzetközi kapcsolatok,
egyes országokban a központ és a régiók közötti viszony, a decentralizáció, valamint a regionális
és helyi (lokális) szinten bővülő kompetenciák kölcsönös hatásának új tendenciái jelennek meg a
dinamikus interregionális, határokon túlívelő kapcsolatokban. Ennek értelmében a szisztémás
társadalmi átalakulás szakaszán belül vett nemzetközi kapcsolatok és belső fejlődés
demokratizálódási folyamatának további elmélyítéséről van szó, amelyen Ukrajna is
keresztülmegy a XXI. század elején.
A fentiek értelmében Ukrajna regionális, pontosabban közép-európai értelemben vett
külpolitikája kérdésének kutatása felülmúlhatatlanul aktuális az ukrán állam eurointegrációs
előrehaladásának elmélete és gyakorlata számára. Ebben a kontextusban fontos a közép-európai
régióban vett ukrán külpolitika sajátosságainak kifejtése, illetve a problémás kérdések
elkülönítése.
Mint minden szuverén államnak, Ukrajnának is saját nemzeti érdekei vannak nemzetközi
téren. Az általános nézetben vett „nemzeti érdekeket” elsősorban az ukrán állam törvényhozó
hatalmának (Legfelsőbb Tanács) dokumentumai határozzák meg: „Ukrajna nemzeti érdekeit az
ukrán nemzet alapvető értékei és törekvései, tisztességes életkörülmények közötti igényei,
valamint ezek megteremtésének és kielégítésének civilizált módjai mutatják meg.”
Az adott meghatározás ellenben az ukrán állam külső és belső érdekeinek komplexumát
is jelzi, így a külpolitikai szféra pontosítást és egyértelműsítést igényel. Ukrajna Legfelsőbb
Tanácsának „Ukrajna fő külpolitikai irányairól” szóló, 1993. július 2-án meghozott határozata az
ukrán állam külpolitikai érdekeinek tárgyszerű listáját tartalmazza: „Az ukrán külpolitika

megvalósításának alapvető követelménye a nemzeti érdekek lehető legteljesebb és lehető
leghatékonyabb biztosítása.
Ukrajna nemzetközi kapcsolatok rendszerében vett nemzeti érdekei három csoportra
oszlanak:
 az ukrán állam nemzeti biztonságának megőrzésével, illetve Ukrajna politikai
önállóságának védelmével kapcsolatos stratégiai és geopolitikai érdekek;
 Ukrajna gazdaságának világgazdaságba való integrálásával kapcsolatos gazdasági
érdekek;
 az ukrán állam belső fejlődéséhez szükséges különböző speciális igények
biztosításához kapcsolódó regionális, szubregionális és helyi (lokális) érdekek.
Ezt követően a határozat kijelenti, hogy a nemzeti érdekek megvalósítása érdekében
Ukrajna külpolitikája a következő legfőbb feladatok végrehajtására törekszik:
1. Ukrajna független demokratikus államként való megerősítése és fejlődése.
2. Ukrajna nemzetközi helyzete stabilitásának biztosítása.
3. A határok sérthetetlenségének és az állam területi egységének megőrzése
4. A nemzetgazdaság világgazdasági rendszerbe integrálása a teljes értékű gazdasági
fejlődés, valamint a nemzeti jólét növelése érdekében.
5. Ukrajna állampolgárai és határon kívüli jogi személyei jogainak és érdekeinek
védelme, az Ukrajnából kivándoroltakkal és a külföldi ukránokkal való kapcsolatok
támogatásához szükséges feltételek megteremtése, segítségnyújtás számukra a nemzetközi
jognak megfelelően.
6. Ukrajna megbízható és kiszámítható partnerségéről alkotott kép világi terjesztése.
Az ukrán külpolitika eme parlamenti határozatban megfogalmazott irányai, prioritásai és
funkciói között fontos helyet foglal el a határos államokkal, köztük a közép-európai országokkal
való együttműködés fejlesztése, illetve az európai regionális együttműködés is.
Az interregionális, határontúli együttműködés jelenkori nemzetközi kapcsolatok
rendszerén belüli helyét és szerepét a stratégiai nemzeti-állami érdekek, valamint az ezek
megvalósítását és biztosítását célzó külpolitikai lépések összefüggéseiben célszerű vizsgálni. Az
ilyen tudományos analízis legjobb megoldása lehet a határontúli együttműködés független ukrán
nemzeti-állami érdekek prizmáján keresztüli értékelése. Ennek következtében az európai irány
lesz az elsődleges a XXI. századi ukrán külpolitika számára, így államunk Közép-Európával és a
teljes Európai Unióval való határontúli együttműködés problémái igényelnek elsődleges
tudományos tanulmányozást és indoklást.
A régiók interregionális együttműködésben vállalt szerepe elméletének és gyakorlatának
alapos tudományos elemzése fontos jelentőséggel bír a jelenkori ukrán bel- és külpolitika

kidolgozása és megvalósítása számára. Az ukrán és közép-európai államok közti interregionális,
határontúli együttműködés mechanizmusának politikai-jogi, szervezési-gazdasági, intézményi
alapon történő kutatását – a bizonyos kronológiai szakaszok meghatározásával együtt –
megfelelő csoportokra lehet osztani.
A szerződési-jogi viszony első blokkja az 1990-es évek első fele (többek között 1991 is).
A megalkotott dokumentumok jellegének megfelelően három szegmensre lehet ezt osztani.
Először is, az Ukrajna és Közép-Európa államai közötti jószomszédi viszony alapvető
dokumentumai, amelyek kötelező része lett a régiók közötti, határontúli együttműködés
fejlődését előirányozó rendelkezések sora. Máig is ezen szerződések alapján jön létre az
államközi megállapodások szerteágazó rendszere.
Másodszor, ugyanekkor alkották meg és írták alá az Ukrajna–Közép-Európa
külgazdasági kapcsolatait irányító államközi, kormányközi és tárcaközi egyezményeket,
szerződéseket. Ide tartozik pl. a külgazdasági szféra kapcsolati rendszerét irányító szervezetiintézményes struktúra létrehozását, a gazdasági és tudományos-technikai együttműködés
kérdéseiről döntő, vegyes kormányközi bizottságok megalakítását, valamint a határmenti
együttműködés kérdéseiről szóló, ukrán–szlovák és ukrán–magyar, kétoldalú bizottságok
létesítését előirányzó megállapodások is.
Az Ukrajna és Magyarország közötti határontúli együttműködés formálódásának és
fejlesztésének jogi alapjait pl. egy sor kétoldalú dokumentum, államközi szerződés határozza
meg, melyek fontos irányzatokként különítik el a határontúli együttműködést, valamint a
regionális szintű együttműködést is. Ebben az értelemben érdemes megemlíteni a következő
egyezményeket: „Az Ukrajna és Magyarország jószomszédságáról és együttműködéséről szóló,
1991. december 6-i egyezmény”; „A határmenti ellenőrzőpontokról szóló, 1993. február 26-i
szerződés Ukrajna és Magyarország kormányai között”; „A határmenti megyékben lakó
állampolgárok határátlépési rendjének megkönnyítését előirányzó, 1993. február 26-i
megállapodás Ukrajna és Magyarország kormányai között”; „Az ukrán–magyar államhatár
működési rendjéről, illetve a határmenti kérdésekben való együttműködésről és kölcsönös
segítségnyújtásról szóló, 1995. május 19-i egyezmény Ukrajna és Magyarország között”.
A következő fontos szegmens a V4-ek között létrejött, az interregionális együttműködés
kérdéseire vonatkozó nemzetközi szerződés és jogi keret. A Visegrádi Négyek közti
interregionális, határontúli együttműködés koordinálásával kapcsolatos jogi mechanizmust az
Európai Tanács által meghatározott, általános európai normák és alapok figyelembevételével
javították. Elsősorban a következő szerződéseket kell kiemelni: „A Szlovák és Lengyel
Köztársaságok közti határontúli együttműködésről szóló, 1994. augusztus 18-i egyezmény”; „A
Cseh és Szlovák Köztársaságok közti határontúli együttműködésről szóló, 2000. november 2-i

megállapodás”; „A Magyar és Szlovák Köztársaságok közigazgatási-területi egységei és hatalmi
szervei közötti határontúli együttműködésről szóló, 2004. április 23-i szerződés”.
A dokumentumok második blokkját az Ukrajna és Közép-Európa közötti interregionális,
határokon túlnyúló viszony szabályzásának kérdéseiről szóló, bilaterális egyezmények
aláírásának 1990-es–2000-es évek közötti időszaka képezi. Itt az államok közti, valamint a
közép-európai államok és Ukrajna konkrét régiói között aláírt szerződéseket érdemes kiemelni.
2000-ig pl. 68 nemzetközi szintű, az együttműködésről szóló megállapodás jött létre az ukrán
megyék és a lengyel tartományok között.
Kiemeljük az Ukrajna és a vele szomszédok közép-európai államok közötti három
legfontosabb, „regionális és interregionális szintű” szerződést, amelyek aláírása megteremtette a
közép-európai országok és Ukrajna közötti interregionális, határokon túlívelő együttműködés
európai mintájú, azaz a páneurópai alapok és normák számára megfelelő nemzetközi jogi
alapjait.
Az első, interregionális állami típusú, kétoldalú szerződést 1993. május 24-én,
Lengyelországgal, „Ukrajna és Lengyelország kormányainak interregionális együttműködéséről
szóló megállapodása” címmel írták alá.
Az egyezmény első cikkelye értelmében: „interregionális együttműködés – az
államigazgatási és önkormányzati szervek két állam között létező, jószomszédi és baráti viszony
megerősítésére irányuló tevékenysége”. Mindkét állam kormánya készen áll az interregionális
együttműködés támogatására, ez által a – a bevezetés szerint főleg a határmenti – régiók
gazdasági és társadalmi előrehaladásának elősegítésére is. A régiók közti együttműködés tárgyait
illetően a hatalom önkormányzati szervei – mindkét állam belső törvényhozása szerint – saját
működési területükön a következő szférákban köthetnek az együttműködésre vonatkozó
szerződéseket: a terület építése és elrendezése, közlekedés, kommunális gazdaság, ipar,
kereskedelem, mezőgazdaság, természetvédelem, oktatás, kultúra és művészet, turizmus és sport,
illetve egyéb közös érdeklődésű kérdések.
Az

interregionális

együttműködésről

szóló,

második

bilaterális

szerződés

Magyarországgal került aláírásra.
Az Ukrajna és Magyarország közti határontúli együttműködés kontextusában különös
jelentőséggel bír az 1997. november 11-én, Budapesten aláírt, a határokon túlnyúló
együttműködésről szóló megállapodás. A helyi és regionális önkormányzati szervek közti
együttműködés előnyeinek tudatában, Ukrajna és Magyarország kormányai kiemelik az
együttműködés eme formájának fontosságát, világosan fogalmazva meg, hogy „a határontúli
együttműködés – a Szerződő Felek állami végrehajtó és helyi önkormányzati szervei közötti
kapcsolatok elmélyítésére, valamint a felsorolt érdekekkel kapcsolatos szükséges szerződések és

egyezmények megalkotására irányuló közös tevékenység. Ez az együttműködés a helyi
önkormányzati szervek és az állami végrehajtó hatalom Szerződő Felek államainak nemzeti
jogszabályai által meghatározott hatáskörén belül valósul meg”.
A megállapodás 7. cikkelye szerint a következő szférákban valósulhat meg az Ukrajna és
Magyarország közötti határontúli együttműködés:
 a lakott területek (települések) és régiók fejlesztése;
 közlekedés és kapcsolat;
 környezetvédelem;
 energetika;
 a vizek védelme és racionális felhasználása;
 a környezetszennyezés minimalizálása és zajcsökkentés;
 oktatás, szakmai képzés, tudományos kutatások;
 egészségvédelem;
 turizmus;
 a határmenti övezet lakosságának problémái;
 a határellenőrző pontok létrehozásával és működésével kapcsolatos kérdések;
 határontúli gazdasáig együttműködés;
 humanitárius együttműködés.
Kronológiai sorrendben a harmadik volt Ukrajna Szlovákiával, 2000. december 5-én,
Pozsonyban aláírt, interregionális és határontúli kapcsolatokról szóló szerződés. „Az ukrán
Miniszteri Kabinet és Szlovákia kormánya közötti, határokon túlívelő együttműködésről szóló
egyezmény” ugyanúgy tartalmazta a „határontúli együttműködés” definícióját, mint a korábbi
kettő. Ennek értelmében „határontúli együttműködésnek számít minden, a Szerződő Felek,
illetve ezek határmenti települései, városai és régiói között lévő együttműködés megerősítését,
valamint fellendítését célzó közigazgatási, társadalmi és kulturális rendezvény, beleszámítva a
közös problémák megoldását előirányzó, megfelelő szerződések aláírását is.” Az egyezmény
egyértelműen meghatározza a helyi

és regionális hatalmi szervek szubjektumainak

tevékenységét, hatáskörét, illetve a kétoldalú határontúli együttműködés koordináló rendszerét
is. A 6–8. cikkelyek szerint ide tartoznak a nemzeti és vegyes bizottságok, a szakértői
munkacsoportok. A 9. cikkely meghatározza az ukrán–szlovák, határokon túlnyúló
együttműködés konkrét szféráit és annak irányítását is: helyi és regionális fejlődés, közlekedés és
kommunikáció, határmenti kereskedelem, energetika, a turizmus fejlesztésének közös projektjei,
gazdasági projektek (pl. közös vállalkozások) stb.
Az ukrán és közép-európai államok közti páneurópai szintű, politikai-jogi egyezmények
elkülönítése

és

felhasználása

érdekében

összehasonlító

jellemzést

végzünk

Ukrajna

Oroszországgal,

Belorussziával

és

Moldáviával

való

határontúli,

interregionális

együttműködésére vonatkozó, az 1990-es években aláírt, bilaterális szerződésekről (ezek ma is
érvényesek, s politikai-jogi szempontból határozzák meg a regionális szintű, kétoldalú
interregionális kapcsolatokat).
Ezen egyezmények kritikus elemzése elsősorban a régiók közötti határontúli
együttműködés meghatározásához, prioritásaihoz, formáihoz, irányaihoz és mechanizmusaihoz
vezető, különböző megközelítési módokról tanúskodik. Ennek következtében még a
„határmenti” együttműködés posztszovjet modellje számít a szerződések alapvető elemének.
Az interregionális, határokon túlívelő együttműködés nemzetközi-jogi szabályozás
szempontjából való, „határmenti” együttműködésként értelmezése lényegében a kooperáció
különböző tárgyainak és mechanizmusainak eltérő kialakulását határozza meg. Másfelől az
európai gyakorlat a 30 km-es sávon belüli határterület „határvonalainak” világos megalakulását,
valamint a határátlépés rendjét is meghatározza. Az Európai Tanács dokumentumaiban eme
„kishatárforgalmi rendszer” vagy „kishatári együttműködés” részletes elemzést kapott. Még a
Szovjetunió ideje alatt – 1985. augusztus 1-jén és 1989. január 13-án – került aláírásra a lengyel
és magyar kormányok közötti megállapodás.
„Az ukrán és

orosz határmenti együttműködésről szóló egyezmény Oroszország és

Ukrajna kormánya között” 1995. január 27-én, Harkivban lett aláírva. Ennek 1. cikkelye
megjegyzi, hogy a két állam elősegíti majd az ukrajnai Donyecki, Zaporizzsjai, Luhanszki,
Szumi, Harkivi és Csernyihivi, valamint az oroszországi Belgorodi, Brjanszki, Voronyezsi,
Kurszki és Rosztovi megyék (Krasznodari régió/határterület) közötti kooperáció fejlődését.
Az

1995-ös

ukrán–orosz

megállapodás

a

szállítási

és

tranzit

(8.

cikkely);

környezetvédelem, a határterületeken lévő, határmenti és ipari jellegű rendkívüli helyzetek
likvidálása és megelőzése érdekében tett közös erőfeszítések (9. cikkely); a humanitárius
szférában – oktatás, tudomány, kultúra, egészségvédelem, testnevelés, sport – történő határmenti
együttműködés (10. cikkely) szféráiban való kooperáció feladatait határozták meg. Az ukrán és
orosz kormányok előirányozták a határmegyék területén állandó jelleggel élő emberek
határmenti, vámügyi, immigrációs és egyéb fajtájú ellenőrzésének egyszerűsítésére vonatkozó
intézkedések kidolgozását is (7. cikkely). „Az Orosz Föderáció határmenti együttműködésének
koncepciója” némileg módosított változata – amit az orosz kormány 2001. február 13-án hagyott
jóvá – közelebb állt a páneurópai elvekhez.
Meg kell jegyezni, hogy az ukrán–orosz határ máig befejezetlen demarkációja és
elhatárolódása, illetve Oroszország „negatív” hozzáállása a határterületeken lévő közös
eurorégiók létrehozásának kérdéséhez az ukrán–orosz régiók közötti együttműködés bizonyos
akadályát képezik.

Ezen kívül, az 1997. május 12-én aláírt „Megállapodás az ukrán és belarusz kormányok
között a két állam határrégióinak együttműködéséről”, valamint az 1997. március 11-én,
Kisinyovban ratifikált „Megállapodás Ukrajna és Moldávia kormányai között az ukrán megyék
és a moldáv közigazgatási-területi egységek együttműködéséről” majdhogynem megegyeznek az
ukrán–orosz szerződéssel, ám a nagyrészt Belarussziával – a belarusz régiók aktív
szerepvállalása az ukrán állammal való euroregionális együttműködésben –, kisebb mértékben
Moldáviával lévő, interregionális kooperáció valós gyakorlata lényeges eltéréseket mutat az
említett országok (Belarusz Köztársaság és Moldávia) régióinak ukrán régiókkal való
együttműködésében. Ennek következtében az ukrán–orosz, ukrán–belarusz és ukrán–moldáv
egyezmények – véleményünk szerint – lényeges javítást igényelnek az interregionális
együttműködés mechanizmusának javítása, illetve a határontúli kapcsolatok európai szintű,
nemzetközi-szerződéses alapjának kialakítása érdekében, ugyanis a nemzetközi-jogi normáknak
valóban létező kapcsolatokat kell képviselniük.
Az interregionális, határokon túlnyúló együttműködésre vonatkozó, ukrán nemzetköziszerződéses alap második blokkjának következő fontos része az Ukrajna és a közép-európai
államok régiói között létrejövő, két- és háromoldalú szerződések.
Többek között a földrajzi szempontból négy EU-tagállammal határos Kárpátalja is a
hagyományos külgazdasági kapcsolatokat, a humanitárius kapcsolatok magas szintjét, valamint
az általános közös problémákat – amelyeket épp az interregionális és határontúli együttműködés
keretein belül lehet hatékonyan megoldani – tartalmazó határrégiót alkot Lengyelország,
Szlovákia, Magyarország és Románia közigazgatási-területi egységeivel. 2004-ben Kárpátalja
de-facto megkapta az Európai Unió „külső régiója” státuszt, vagyis Magyarország,
Lengyelország, Szlovákia és Románia azon területeihez lett hasonló, amelyek fejlődési szintje az
átlageurópai fejlődési szint kevesebb mint 75%-át teszi ki, így jelentős pénzügyi támogatást
kapnak az EU strukturális alapjaiból.
A következő nemzetközi szerződések és egyéb dokumentumok bizonyítják Ukrajna
felkészültségét a közép-európai államokkal – többek között Kárpátalja felkészültségét a
megfelelő határrégiókkal – való kooperációra: „Megállapodás Ukrajna Kárpátalja megyéjének és
Szlovákia Kassai kerületének interregionális együttműködéséről” (1999); „Egyezmény Ukrajna
Kárpátalja megyéjének és Szlovákia Eperjesi kerületének együttműködéséről” (2000);
„Megállapodás Ukrajna Kárpátontúli megyéje megyei állami közigazgatásának és Lengyelország
Kárpátaljai tartományának határontúli együttműködéséről” (2002); „INTERREGIO egyezmény
Kárpátalja (Ukrajna), Szatmár (Románia) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (Magyarország) megyék
trilaterális együttműködéséről” (2000); „Ukrajna és Magyarország határterületei közös

fejlődésének koncepciója” (Kárpátaljai Megyei Tanács, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Területi
Fejlődésének Tanácsa; 2003).
1999. decemberben írták alá a „Keretegyezmény Ukrajna Kárpátalja megyéjének és
Szlovákia Kassai kerületének interregionális együttműködéséről” c. dokumentumot. Ez
előirányozta, hogy a speciális bilaterális egyezmények, munkatervek és szerződések határozzák
majd meg az együttműködés konkrét formáit, irányait és céljait. Rendelkezései szerint egy
hatfős, ukrán–szlovák vegyes interregionális Koordinációs Tanácsot kell létrehozni a kétoldalú
határontúli kooperáció szervezeti kérdéseinek eldöntésére, amelynek évente legalább kétszer kell
üléseznie.
1991–2001 között kétoldalú megállapodások jöttek létre az ukrajnai Kárpátalja, IvanoFrankivszk, Lemberg (Lviv) megyék és a szlovák Eperjesi kerület között. A határontúli
együttműködésről szóló, külön egyezmények kerültek megalkotásra Kárpátalja Nagybereznai
járása és az Eperjesi kerület Szinnai (Snina) járása, az Ungvári (Kárpátalja, Ukrajna) és
Nagymihályi (Michalovce, Kassai kerület, Szlovákia), az Ungvári és Eperjesi (Prešov), illetve a
Nagyszőlősi (Kárpátalja, Ukrajna) és Varannói (Vranov nad Topl'ou, Eperjesi kerület, Szlovákia)
járások között.
Mindezek ellenére bizonyos megállapodások nem ukrán–szlovák viszonylatban
működnek, ami a Szlovák Köztársaság határontúli együttműködéséről szóló érvényes
törvénykezésének változásait idézte elő. Ennek értelmében a 2001-ben elfogadott, az
önkormányzati rendszer reformját célzó szlovák törvény 8 önkormányzati terület (megye) 2002.
január 1-i megalapítását, illetve a regionális önkormányzati szervek létrehozását irányozta elő,
ami pedig még fontosabb, meghatározza az állami végrehajtó hatalom és helyi önkormányzati
szervek hatásköreinek újrafelosztását, többek között a teljes nemzetközi kapcsolatok, valamint a
határontúli és interregionális együttműködés szférájában is.
A fentiek következtében a Szlovák Köztársaság körzeti hatalmi szervei 2005. január 1-től
megszűntek létezni, az új szlovák önkormányzati szisztéma helyi alapelveit pedig ezentúl a
lakott területek (városok, falvak, egyéb települések) képezték. Ukrajna államhatalmi és helyi
önkormányzati szerveinek a Szlovák Köztársaságban nem volt hasonló partnere, ami a kerületi
formátumú szerződéses kooperáció megszűnését eredményezte.
Ukrajna és a közép-európai államok szerződéses-jogi kapcsolatainak harmadik blokkja,
pontosabban egyik legfontosabb szegmense lett Ukrajna nemzetközi szerződésekhez
csatlakozása és azok ukrán állam általi ratifikálása az interregionális és határontúli
együttműködés érdekében. Az általános európai intézmények e dokumentumai közül érdemes
kiemelni „A helyi önkormányzat Európai Chartáját” (Strasbourg, 1985. október), „A területi
közösségek

vagy

hatóságok

közötti,

határontúli

együttműködésről

szóló

Európai

Keretegyezményét” (Madrid, 1980. május), s főleg az utóbbi dokumentum területek közötti
együttműködésről szóló két jegyzőkönyvét, valamint „Európa helyi és regionális hatalmainak
Kongresszusi Chartáját” (1994. január 14-én hagyta jóvá a Miniszteri Bizottság) is.
Az ukrán–lengyel, ukrán–szlovák és ukrán–magyar határontúli együttműködést irányító
szervezési-jogi mechanizmus két fő alkotóelemét nemzetközi-jogi és polgárjogi alrendszerek
képezik. Elsősorban az Európai Tanács dokumentumaiban lefektetett páneurópai normák és
alapok számítanak az Ukrajna és közép-európai államok közötti, határokon túlívelő
együttműködés fejlődési alapjának.
Ebben az értelemben fontos jelentősége van a nemzetközi jog szereplői között lévő
kapcsolatok

intézményesedésének.

A

regionális

struktúrák

általi

döntéselfogadás

decentralizációját elősegítő, illetve a fent említett kapcsolatokat legalizáló fő dokumentumnak
számít „A területi közösségek vagy hatóságok közötti határontúli együttműködés Európai
Keretegyezménye” (ETS №106) – 1980. május 21-én, Madrid városában írták alá –, valamint az
ezt kiegészítő két jegyzőkönyv, amelyek külgazdasági és politikai kérdésekben több hatáskört
adnak a régióknak, elősegítik a régiók nemzetközi aktivizálódását és a határmenti
perifériaterületek pozitív megkülönböztetését is.
Közép-Európa államai és Ukrajna számára meghatározó jelentőséggel bír a Madridi
Keretegyezmény és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek – utóbbiak a határontúli együttműködésre
vonatkoznak – ratifikálásának és alkalmazásának kérdése, mert a kooperáció e formáinak
megfelelő végrehajtása:
- először is, nem változtatja meg a határokat, hanem átláthatóbbá teszi azokat, valamint
fokozatosan tünteti el az innovációk gazdasági és politikai akadályait;
- másodszor, aktivizálja a helyi szintű kezdeményezéseket, s ezzel elősegíti a politikai
integrációt is;
- harmadszor, az együttműködés fent említett formája 2–3 állam regionális politikája
megvalósításának kontextusában, s a kooperációban részt vevő valós szereplők számának
növekedésével valósulhat meg.
Az Európai Keretegyezmény 1998. december 1-jén hatályba lépő Első Kiegészítő
Jegyzőkönyve (ETS №159) – a határontúli együttműködésről szóló szerződések megkötésének
feltételei mellett – a területi közösségek jogainak világos meghatározása, a határontúli
kooperációról szóló szerződések keretein belül elfogadott aktok és határozatok nemzeti
jogszabályokon belüli érvényességének elismerése, illetve az ilyen megállapodás által
létrehozott, bármilyen szerv működőképességének a „jogi személy” státuszának) meghatározása
által erősíti meg a Keretegyezményt.

Az Európai Keretegyezmény 1998. május 5-én aláírt, a területközi együttműködésről
szóló Második Jegyzőkönyve a területi együttműködés fejlesztése keretében lévő, más államok
területi közösségeivel vagy hatóságaival való kooperációjával kapcsolatos megállapodások
megkötésére vonatkozó lehetőség biztosítása által a határontúli együttműködés fellendítésével
kapcsolatos jogi keretek megteremtésére irányul.
Az euroregionális együttműködés szerves összetevőjét képezi a régiók interregionális és
területközi kooperációja, amely az Európai Keretegyezmény Második Jegyzőkönyvének 2.
cikkelye szerint „a Jegyzőkönyv céljai érdekében területközi együttműködésnek számít minden,
két vagy több Szerződő Fél területi közösségei vagy hatóságai közötti kapcsolatok bevezetésére
irányuló közös tevékenység, hozzákapcsolva a más államok területi közösségei/hatóságai között
aláírt együttműködési megállapodást. Nem tartozik viszont ide a szomszédos hatóságok közötti
határontúli kooperáció.”
1993-ban Ukrajna csatlakozott az ET tagállamai által 1980. május 21-én, Madridban
aláírt Európai Keretegyezményhez. Az említett egyezmény ukrán Legfelsőbb Tanács általi,
1993. évi ratifikálása értelmében annak rendelkezései – a Keretegyezményben lefektetett, a
határontúli együttműködést célzó nemzetközi-jogi normák) Ukrajna nemzeti törvénykezésének
alapjai lettek és az 1969-ben elfogadott, „A nemzetközi egyezmények jogáról szóló Bécsi
Egyezmény” 27. cikkelye értelmében elsőbbséget élveznek a hazai joggal szemben.
Az egyezmény 2. cikkelye szerint „Az egyezmény céljai érdekében határontúli
együttműködésnek számít minden, két vagy több Szerződő Fél területi közösségei vagy
hatóságai között lévő, a jószomszédi viszony megerősítésére és elmélyítésére irányuló közös
erőfeszítés, valamint az említett célok érdekében fontos szerződések vagy kompromisszumok
megkötése.”
A fentiek azt jelzik, hogy a Keretegyezmény és két Kiegészítő Jegyzőkönyve az európai
államok – beleértve Ukrajnát is – interregionális és határokon túlmenő együttműködésének
általános jogi alapjait alkotják.
Figyelembe véve Európa gazdasáig egyesülését és a geopolitikai helyzet dinamikus
változását, elsődleges fontosságot vív ki magának a Régiók Bizottsága tevékenységének
segítségével létrejövő interregionális együttműködés. A strukturális alapok stratégiájának
összetevőit képező regionális programok megvalósítása ma két kezdeményezés – az
Interregionális Közösség, illetve az INTERREG III program – támogatásával valósul meg.
Utóbbi nem is annyira a strukturális kezdeményezések, mint amennyire a régiók közötti
együttműködés fejlődését segíti elő.

FORRÁSOK ÉS DOKUMENTUMOK
A cseh-magyar szövetségi szerződés
Az oklevél magyar király által kiadott és megpecsételt példánya maradt ránk szeptember 3-i
keltezéssel a cseh királyi levéltárban.

1335. szeptember 3.
Mi, Károly, Isten kegyelméből Magyarország királya emlékezetül adván jelen oklevelünk
tartalmával tudomására hozzuk mindenkinek, akit illet, hogy mivel azt óhajtjuk, hogy mi, fiaink,
örököseink valamint örököseink utódai és országaink a híres fejedelemmel, János úrral,
ugyanazon kegyelemből Csehország fenséges királyával, luxemburgi gróffal, igen kedves
testvérünkkel és nagyságos fiaival, az elsőszülött Károly úrral, morva őrgróffal és János úrral,
Karintia hercegével és örököseikkel a testvéri szeretet kötelékében egyesüljünk és egymással a
szeretet érzésében és a megbonthatatlan barátság erős kötelékében állhatatosan, mindörökké és
sértetlenül, minden csalárdságtól mentesen, tisztán és alázatosan megmaradjunk, ezért jelen
oklevelünkben elsőszülött fiunkkal, Lajossal együtt Isten szent evangéliumára tett eskünkkel
ígérvén kötelezzük magunkat, hogy mi, fiaink és az ő örököseik a mondott János urat,
Csehország királyát, testvérünket, fentmondott fiait, az ő örököseiket és fentmondott
királyságukat, Csehországot az ország kapcsolt területeivel együtt mindenki ellen, bármilyen
állapotú, állású és tisztségű ember is legyen - kivéve a fenséges fejedelmeket, Róbert urat,
Jeruzsálem és Szicília királyát és Kázmért, Lengyelország királyát, valamint fiaikat és
örököseiket, atyafiainkat és általában véve minden rokonunkat, akikkel vérségi kötelék fűz egybe
Itáliában vagy bármely területen - mindörökké akarjuk és tartozunk is megsegíteni.
Mégpedig úgy, hogy ha maga a király és örökösei királyságuk, Csehország határain kívül
hadjáratot folytatnának szomszédaik, azaz velük határos ellenségeik vagy közülük valamelyik
ellen, akkor az ő kérésükre ígérjük és tartozunk fegyveres népünk és íjász csapataink
segítségével - ahogy jobban képesek leszünk - őt vagy fiait avagy az ő örököseiket megsegíteni
minden csel vagy csalárdság nélkül. Ha pedig fentmondott királyságuk, Csehország határait
valaki vagy valakik ellenséges szándékkal átlépnék, erőszakkal megtámadván őt, fiait, az ő
örököseiket és a királyságot szomszédos tartozékaival együtt, akkor mi és fiaink vagy fiaink
örökösei ígérjük és tartozunk az ő, fiai vagy örököseik megkeresésére királyságunk, azaz
Magyarország teljes erejével személyesen megsegíteni Csehország királyát, fiait és örököseiket.

Hasonlóképpen ugyanezen testvérünk, Csehország királya akár ugyanezen állásban, azaz
a királyi tisztségben, melyet most betölt, akár szerencsésen valami más, még magasabb állásba
azaz tisztségbe jutna vagy emelkedne, fentmondott fiaival és az ő örököseikkel együtt tartoznak
és kötelesek minket, fiainkat, fiaink örököseit és országainkat kivétel nélkül mindenki ellen,
bármilyen tisztséget betöltő vagy bármilyen méltósággal rendelkező ember ellen mindörökké
megsegíteni - ahogy jobban képesek lesznek - a fentebb kifejtettekkel egyező módon, azaz ha
mi, fiaink vagy örököseik országaink határain kívül vezetnénk hadjáratot szomszédaink, azaz a
velünk határos ellenségeink ellen, akkor kérésünkre Csehország királya, fiai és fiainak örökösei
népük fegyveres erejével és íjászaikkal minden csel és csalárdság nélkül - ahogy jobban képesek
lesznek - meg fognak segíteni. Ha pedig királyságaink határait valaki vagy valakik ellenséges
szándékkal átlépnék, megtámadván minket, fiainkat, az ő örököseiket és királyságainkat, akkor
testvérünk, Csehország királya, fiai és örököseik megkeresésünkre tartoznak és kötelesek
királyságuk, Csehország teljes erejével személyesen megsegíteni minket, fiainkat és az ő
örököseiket minden csel és csalárdság nélkül. Ezenkívül ígérjük, hogy a Csehországból a mi
királyságunkba jövő menekülteket, szökevényeket és általában semely elítélt személyt nem
gyűjtünk össze és a mieink vagy a hozzánk tartozók közül senkinek sem engedjük összegyűjteni
vagy befogadni vagy valamiképpen támogatni.
És hasonlóképpen ugyanezen testvérünk, Csehország királya, fiai és fiainak örökösei
semmiképpen sem fogják tűrni, hogy az országainkból Csehországba átmenő elítélteket,
menekülőket és szökevényeket ők vagy bárki a hozzájuk tartozók közül összetoborozza
Csehországban vagy a vele szomszédos területein, sőt a közzétételt követően mi királyok,
örököseink vagy országaink tisztviselői útján az ily módon elítélteket országainkból mindkét
részről mindenképpen ki fogjuk űzni és űzetni. Ezenkívül ha egyrészről mi, fiaink vagy
örököseik, másrészről Albert és Ottó urak, Ausztria és Stájerország hercegei vagy örököseik
között bármely időben valamilyen ellentét vagy háború törne ki, akkor a fenti eskü alapján nem
akarunk velük békére és egyezségre jutni Csehország királyának és fiainak vagy örököseinek
egyetértése és akarata nélkül, kivéve ha mondott testvérünk, Csehország királya, fiai és
örököseik előzetesen kifejezett egyetértésükkel és akaratukkal ahhoz hozzájárulnak.
Hasonlóképpen ha mondott testvérünk, Csehország királya, fiai és az ő örököseik a
jelenlegi vagy a jövőben zajló háborúból Ausztria és Stájerország fentmondott hercegeivel vagy
örököseikkel megegyezésre akarnának jutni, ezt testvérünk a fenti eskü alapján ne tehesse meg a
mi és fiaink nélkül, kivéve ha mi, fiaink vagy örököseink egyetértése és akarata ehhez előzetesen
hozzájárul. Egyébként valahányszor mi, a királyok, fiaink és örököseink vagy népeink segítség
nyújtásával vagy más módon bárhol kapcsolatba kerülnének, mindig biztosak és sértetlenek
legyenek kölcsönösen, teljesen és biztonságban. A fenti eskü alapján, pápai kiközösítés

büntetésének terhe mellett, fiaink és örököseink helyett is mindörökre megígérjük tehát, hogy az
oklevélben foglaltakat összességében és egyenként sértetlenül megtartjuk.
Testvérünk, Csehország király ura is köteles és tartozik a viszonosság alapján a maga, fiai
és örököseik nevében is megtartani úgy, amint az a fentiekben pontról-pontra szerepel a fenti
eskü és büntetés terhe mellett, mi, fiaink és örököseink részére.
A fentírtak egészének és minden egyes rendelkezésének bizonyságául és örök
megerősítésére mi, Magyarország mondott királya fiunkkal, a mondott Lajossal együtt
készíttettük jelen, függőpecséteink erejével megerősített oklevelünket.
Kelt Visegrádon, az Úr születésének ezerháromszázharmincötödik esztendejében, a
Boldogságos Szűz születését közvetlenül megelőző vasárnapon. - Aplikán: A regisztrumkönyvbe
bevezette Glacz-i János.

1335. november 19.
Az Úr nevében! Ámen. Mi, Kázmér, Isten kegyelméből Lengyelország királya jelen
oklevelünkkel hozzuk tudomására mindenkinek, hogy a földek békéjét és nyugalmát kívánván
táplálni, elrendeljük és végérvényesen kötelező jelleggel megtartatni akarjuk és ígérjük, hogy ha
valamiféle viszálykodási ok kerekedne egyik részről fejedelem alattvalóink és kapitányaink,
valamint másik részről a felséges János úrnak, Csehország királyának az országunk határaihoz

közeli hűbéres alattvaló fejedelmei vagy ugyanannak más, ugyanazon határok közelében élő
alattvalói között, és emiatt mindkét részről kártételek történnének, emiatt a köztünk és
Csehország királya között létrejött békeegyezség semmiképpen nem sérülhet, hanem szilárdan
érvényben kell maradjon. Az ily módon keletkezett viszály okát pedig az általunk és a
Csehország királya által kirendelt kapitányok haladéktalanul ésszerű módon szűntessék meg,
amiként kegyünket meg kívánják tartani, és ha el akarják kerülni méltóságuk csorbítását. Ha
azonban országunkból Csehország fentmondott király ura valamely fejedelem alattvalójának a
földjén egynémely erősségekkel és várakkal bíró vagy nem bíró alattvalónk részéről
fosztogatások elkövetésére kerülne sor, akkor az a fejedelem vagy kapitány, akinek a
joghatósága alatt ezeket a dolgokat elkövetik, miután ebben a kérdésben megkeresték, a
fosztogatásokat elkövetőket tartozik megfelelő elégtételre kényszeríteni. Ha ő a megkeresés után
azokat nem kényszerítené ilyenre, efölött ő maga is legyen köteles arra az elégtételre, miután a
királynál panaszosan bevádolták.
Ha pedig az ily módon fosztogatásokat elkövetők világi urukkal, akár a herceggel, akár a
kapitánnyal vagy azzal a püspökkel szemben, aki e tekintetben világi uralmat gyakorol felettük,
engedetlenek lennének és a parancsukra az általuk elkövetett fosztogatást illetően elégtételt adni
vonakodnának, akkor annak a hűbérura, aki alatt a váraikat, erősségeiket vagy birtokaikat
birtokolni fogják, az ő váraikat, erősségeiket vagy birtokaikat tartozzék megostromolni és
bevenni. És ha magukban erre nem lennének elegendőek, azok, akiknek a földjein a
fosztogatásokat elkövették, őket ezek megvívásában, ahogy csak tudják, segítsék meg, igénybe
véve erre, ha alkalmas lenne, az uralkodók segítségét is. Miután ezeket a várakat vagy
erősségeket elfoglalták és megostromolták, teljességgel le kell rombolni őket, hacsak ezek a
várak vagy erősségek a földek határaihoz nem tartoznak, akkor ugyanis a hűbérurak ítéletére kell
bízni, hogy jobban szeretnék-e lerombolásukat, vagy miután azokba békeszerető embereket
helyeztek, saját maguk és földjeik védelme érdekében inkább megtartják azokat, és a fosztogatók
birtokai és javai azokra a hűbérurakra szálljanak vissza szabadon, akiknek a földjein fekszenek.
Mivel azonban országunkból némely fosztogatók - ne adj' Isten - Csehország említett király ura
némely hűbéres fejedelmeinek földjeire mehetnek, hogy ott fosztogatásokat műveljenek, azt
akarjuk és parancsoljuk, hogy országunk fejedelmei és kapitányai hathatósan akadályozzák őket
és lehetőség szerint tartsák vissza, egyébként az ilyesfajta fosztogatók által okozott károkat a sértetteknek a sajátjukból legyenek kötelesek jóvá tenni. A fosztogatók pedig a Cseh és a Lengyel
Királyságokban és az összes fejedelmek azon királyoknak alávetett és kapcsolt minden földjein
legyenek ténylegesen jogfosztottként jegyzékbe foglalva.
Az említett fosztogatások okán járó jóvátétel után mint gonoszak és gyalázatosak az
összes fejedelmek és derék emberek előtt maguk is legyenek elvetettek, és senkivel szemben ne

hallgassák meg a szavukat, mint gonoszat és hamisat. Különösképpen annak a sértetlen
megtartását is elrendeljük és megígérjük, hogy akik nevezetesen jogfosztottak lesznek akár a
Magyar, Lengyel vagy a Cseh Királyságban, akár a nekik alávetett vagy hozzájuk hűséges
fejedelmek némely földjein, azokat ezekben az országokban és ezeken a földeken
jogfosztottaknak kell tartani oly módon, hogy midőn az említett helyek valamelyikén ilyenre
bukkannak, akkor vele szemben mint teljességgel jogfosztott emberrel szemben kell a végső
büntetést végrehajtani. Mindezeknek a tanúbizonyságára jelen oklevelet készíttettük és
erősíttettük meg pecsétünk erejével.
Történt és kelt Visegrádon, Magyarországon, Szent Erzsébet napján, az Úr 1335.
esztendejében. - Aplicán: Tegyék az egyezségek mellé.

1335.
novem
ber
22.
Kázmér, Isten kegyelméből Lengyelország királya mint fő adós, vele együtt mi, Sbitko
krakkói és Péter sandomiri várnagyok, Bogrey Miklós krakkói vajda, Mystirayliss sandomiri
vajda, Jessko Mandrostka krakkói udvarbíró, Bogrey Passek, sandomiri tartományi bíró, Czeley,
Radom ura, Krziuyzant alkamarás, Henrik sandomiri alkamarás, Wrass wojniczi várnagy, a
vadászmester fia Andorsmonossi valamint Pacoslaus kincstartó, a mi királyunk által az
alábbiakra állított és adott kezesek, a jelen levél által elismerjük, kimondjuk, és nyilvánosan
valljuk, hogy lekötelezettjei vagyunk és maradunk Jánosnak, Csehország királyának, a

nagyságos fejedelemnek húszezer prágai dénárgarasnyi összegről, amelynek egyik felét, tízezret
már kifizettünk a mondott cseh királynak; másik feléből pedig a nemes Lypai Henrik úrnak
kiegyenlítettünk négyezer prágai garast, és elégséges biztosítékot adtunk hatezer prágai garasra,
annak okáért és abból az alkalomból, hogy a cseh király Lengyelországról és annak királyi
címéről a mi javunkra lemondott. Jóhiszeműen megígérjük, hogy a fennmaradó hatezer prágai
garast a következő Húsvét ünnepéig megadjuk és kifizetjük a mondott cseh királynak és
örököseinek vagy az ő különös parancsával rendelkező követeinek saját veszélyünkre és
terhünkre Ratibor városában, de ha az a város időközben netán kikerülne a cseh király, vagy
annak ottani fejedelme, Lestko herceg kezéből, akkor a morvaországi Oppavia városában
tartozunk megadni és kifizetni ama hatezer jó, törvényes prágai garast, vagy annak értékét
aranyban vagy ezüstben, a mindkét fél által választott két kereskedő meghatározta közös
árfolyam szerint, mindenféle halasztás és késlekedés kizárásával.
Amit ha nem tennénk, s a fentmondott pénzt részben vagy egészen a fentemlített helyen
és időben ki nem fizetnénk, mi, az előbb mondott kezesek megígérjük, hogy azonnal elmegyünk
Oppavia városába, és kötelezzük magunkat, hogy abba a házba, amelyet a cseh király, vagy
örökösei vagy megbízottai nekünk kijelölnek, bemegyünk, és ott maradunk túszként, az ilyenkor
betartandó szokásnak megfelelően onnan el nem távozunk, amíg a hatezer prágai garast - és még
ezret büntetésül, kártérítés- és kamatként - ki nem fizetik a fenti helyen és módon teljes
egészében. Ha pedig közülünk egy vagy több elhunyna még a fizetés megtörténte előtt, amitől
Isten óvjon, megígérjük, hogy csalárdság nélkül másikat vagy másokat kötelezünk és állítunk az
eltávozók helyébe, akiket a cseh király, vagy örökösei, vagy az ő lengyelországi követei fognak
megnevezni, hogy a fentírtakat teljesítsük.
Továbbá megígérjük, hogy amennyiben mi, a fentmondott kezesek a fenti túszadást az
iménti formában nem teljesítenénk, abból eltávoznánk a fenti pénz kifizetése nélkül, akkor a
nagyságos fejedelmek, Károly magyar király, Erzsébet magyar királyné és fiuk, Lajos a náluk
letétbe helyezett, a lengyel királyságról és annak címéről lemondó oklevelet a cseh királynak és
örököseinek önként és szabadon át kell hogy adják nehézség nélkül, felszólításunk vagy
parancsunk nélkül a többször említett cseh királynak és örököseinek, akinek azonban továbbra is
lekötelezettjei maradunk ezer prágai garassal büntetés címén jelen oklevél ereje által, melyre
ráhelyeztük pecsétjeinket.
Kelt Visegrádon, Magyarországon, az Úr ezerháromszázharmincötödik évében,
november 22-én. - Aplikán: lajstromoztatik 14.

1335.
november 26.
Krisztus nevében, ámen. Mi, Károly és János, Isten kegyelméből Magyarország illetve
Csehország királyai, az örök emlékezetnek ajánlva, jelen levelünk rendjében tudtul adjuk
mindenkinek, kit illet, hogy mivel a nagyságos Kázmér fejedelem úr, Lengyelország királya egy
részről, a keresztes német lovagrend szerzetesei, a nagymester, a preceptorok és valamennyi
testvér, más részről a kulmi, dobrini, kujáviai, pomerániai és toruni földek, tartományok,
területek dolgában - amely köztudottan régmúlt időktől fogva mostanáig a dicső fejedelem, néhai
Ulászló lengyel király, végül pedig az ő Úrhoz való megboldogult költözésével Kázmér király és
a mondott keresztesek közt egyenetlenség és vita tárgyát képezte - ránk, magyar illetve cseh
királyra bízták magukat, önként, szabadon, mint az ő közös, már korábbi, most pedig törvényes
okmányokkal és érvényes, kölcsönösen kötelező levelekkel megválasztott döntőbíráikra és baráti
békéltetőikre, arra vágyván, hogy egymás iránt a békesség fiai legyenek, és őszintén

megegyeztek. Mi pedig, egyebek közt ez okból, az Úr 1335. évében Mindenszentek ünnepe táján
a magyarországi Visegrád fellegvárában találkoztunk, hogy tárgyaljunk a fentiekről.
A mondott Kázmér lengyel király úr személyesen volt jelen, az említett német lovagrend
nagymestere, preceptorai és egyeteme képviseletében pedig Herricus Ruthenus testvér, a rend
kulmi tartományfőnöke, Marcard de Sparrenberg toruni és Corrardus de Brunyesem schwetzi
kommendátorai, rendtagokként jelentek meg, teljes, törvényes és az alábbiakra nézve elégséges
ügyvédvalló levelekkel. Velünk voltak azok a prelátusaink és báróink is, akiket mindnyájan
kívántunk, és néhány napon át alapos és hűséges vizsgálatnak vetettük alá mindkét fél ismert
jogait és dokumentumait. Végül, az Úr segedelmével elménk élét egyenlő mércével irányítván, a
felek közt a következőképpen hoztunk döntést és mondtuk ki a végzést. Kázmér lengyel király
Kujávia és Dobrin földjét, tartományukkal, kerületükkel, mindennemű hasznaikkal és összes
tartozékaikkal, amelyek régóta oda tartoznak, régi határaik közt, teljes jogon, teljes uradalom
címén, ahogyan őseit és elődeit, következésképpen őt mint valódi, igaz örököst illette és illeti,
különösképpen pedig Kázmérnak a kujáviai saját részét annak ottani tartozékaival, birtokolja
békében, háborítatlanul, és örökítse fiúról fiúra.
Fenntartva, hogy mindazon kujáviai és dobrini javakat és birtokokat, amelyeket a
keresztesek a háború előtt jogosan, békében és háborítatlanul birtokoltak, azokat most is
ugyanúgy, mint régen, minden joggal, joghatósággal, összes tartozékukkal, bírják és tartsák a
valódi, régi, tiszteletben tartott határok közt. A nagymester pedig és a mondott német
kereszteslovagok Pomeránia földjét kerületével, annak régi határai közt, hasonlóképpen összes
tartozékaival és minden hasznával, - amit maga Kázmér lengyel király a testvéreknek az isteni
viszonzás érdekében és a saját meg elődei lelke üdvéért örök adományul, nemkülönben az örök
béke javára maga át is adott, és előttünk lemondott minden, a lengyel királyokat régóta, vagy
lehetőség szerint megillető pomerániai jogról, keresetről, követelésről -, a mi döntőbírói ítéletünk
és végzésünk értelmében olyan joggal és módozattal, amellyel Kulm és Torun földjét ősei és
elődei adományozták és hagyták a testvéreknek, amaz adományok érvényességét fenntartva
bírják, birtokolják és tartsák. Végül azt is eldöntöttük döntőbírói végzésünkkel, hogy mindazon
kár, sérelem és bármiféle zaklatás, amit valami módon mindkét részről vagy a lengyel királynak
és alattvalóinak, vagy a kereszteseknek és alattvalóiknak okoztak, megtéríttessék és teljesen
felszámoltassék, úgy, hogy a továbbiakban a feleknek erről semmi keresete vagy követelése ne
keletkezzen. És hogy bárki, akár a lengyel király, akár a lovagrend hűbéresei közül, akit a háború
során elüldöztek birtokáról, akár Kujávia vagy Dobrin, akár Kulm vagy Pomeránia területéről, a
végzésünkből ki ne maradjon, elrendeljük, hogy minden menekült birtokába és ura kegyébe
visszahelyeztessék jelen levelünk által, hogy ha akar, visszatérhessen birtokára, vagy pedig azt

szabadon eladva, eltávozhasson, ahova akar. Mindezeknek tanúságára és megerősítésére
pecsétjeink a jelen iraton függnek.
Történt és kelt Visegrádon, Magyarországon, az alább írt, Krisztusban tisztelendő,
nagyságos és nemes férfiak jelenlétében, tudniillik Csanád esztergomi érsek és örökös ispán,
László testvér, kalocsai érsek és magyar királyi kancellár, Drugeth Vilmos, Magyarország
nádora, Demeter tárnokmester, Tamás erdélyi vajda és szolnoki ispán, Mikcs szlavón bán, Pál
országbíró, valamint Wytgo meisseni, János olmützi püspök, Rudolf szász herceg, Károly morva
őrgróf, Boleszló, Szilézia hercege és Legnica ura, coldychzi Tymon és lippai Henrik, és más
külön erre kért és meghívott tanú jelenlétében, az Úr ezerháromszázharmincötödik évében, Szent
Erzsébet ünnepe utáni vasárnap.

1335
.
december 3.
A tisztelendő szerzetes férfiúnak, Teoderik szerzetestestvér úrnak, a Szűz Máriáról
nevezett Jeruzsálemi Német Ispotályos Ház rendje általános rendfőnökének, hőn szeretett
barátjának János, Isten kegyelméből Csehország királya és Luxemburg grófja mindenkor és
mindenben kedvezésre kész jóakaratát üzeni! Tudjátok meg, hogy három héten keresztül
Magyarország király uránál tartózkodván a ti és a rend ügyeit, amennyire csak képesek voltunk,
igen jól elrendeztük, miképpen azok a szerzetestestvéreitek, akik velünk voltak, néktek

részletesebben beszámolhattak. Először, Lengyelország királyura köteles és tartozik nektek a
saját és örökösei nevében a kulmi és pomerániai földekről való lemondást és a veletek a jövőben
az őszinte barátság megtartását magában foglaló oklevelet adni.
Továbbá Magyarország királya és mi tartozunk nektek Lengyelország királyának az
említett lemondásáról és a köztetek létrejött baráti együttműködésről szóló bizonyságlevelet
adni. Továbbá Lengyelország királya köteles nektek a pápa úrhoz intézett kérelemlevelet adni,
hogy ő méltóztassék saját oklevelével megerősíteni a király által és elődei által a kulmi és
pomerániai földekről néktek és a rendnek tett adományt. Továbbá Lengyelország királya tartozik
nektek saját oklevelét adni és oklevelet szerezni a püspököktől és más egyházi és világi
személyektől arról, hogy az elmúlt háborúban általatok és a tieitek által nekik okozott károk
dolgában semmiféle bosszút nem állnak, sem pedig titeket nem támadnak egyházi vagy világi
bíróságon. Továbbá Lengyelország királya köteles számotokra megszerezni Magyarország
királyának az említett kulmi és pomerániai földekről saját és örökösei nevében lemondó
oklevelét, mivel a felesége a lengyel király nővére.
Kelt pecsétünk alatt, azon a vasárnapon, melyen a «Hozzád emeltem»-et éneklik, az Úr
ezerháromszázharmincötödik esztendejében.

1336. január 6.
Mi, Károly, Isten kegyelméből Magyarország királya, oklevelünk által kihirdetjük,
emlékezetül adva mindazoknak, akiket illet, hogy miután az az országos közút, amelyen innen a
mi királyságunkból Csehországba és más szomszédos országokba a kereskedők közlekednek, s
viszont Csehországból és más, távolabbi országokból a mi előbb említett királyságunkba
áruikkal és kereskedelmi javaikkal érkeznek, a háborús és békétlen idők óta gonosztevő emberek
cselvetései s jogtalan vámszedések miatt jóformán mindeddig és egészen mostanáig használaton
kívül volt, mi, minthogy az Istentől reánk bízott tisztünkből fakad - az egymás közti
kényelmesebb és nyugodtabb közlekedésük megjavítására és helyreállítására fordítván
gondolatunkat - először is kiváltképpen a felséges és kiváló fejedelemmel, János úrral,
ugyanazon kegyelemből a csehek dicsőséges királyával, a mi igen kedves rokonunkkal tanácsot
tartottunk, s a fentebb említett dolgok ügyében behatóan érdemes megbeszélést folytattunk, majd
pedig - mindkét királyság javát figyelembe véve - királyságunk főpapjaival és báróival gondos
tanácskozásra került sor.
S az ő tanácsukra elhatároztuk, hogy mind a mi kereskedőink, mind Csehország s más,
távolabbi országok kalmárai az alább leírt országos közutakon kötelesek járni és közlekedni, s
vámokat csak az alább megjelölt helyeken és módokon tartoznak elrendelésünkre fizetni.
Tudniillik a kereskedelmi áruk után nyolcvanadot kell fizetni a magyar királyság első
határállomásán, Fehéregyházán, amelyet a nép Újvárnak nevez (Holíč); azután pedig vagy
Sasváron (Šaštín) vagy Szenicen (Senic) minden egyes kereskedőkocsi után, amit közönségesen
rudasszekérnek mondanak, fizetni kell egytizenhatod márkát vagy három garast; továbbá
minden, ajoncásnak nevezett szekér után félvám, azaz másfél garas jár. Innentől kezdve csak
Jabláncnál (Jablonica), Korlátkő vára (Korlátov Kameň) vidékén kell hídvámot leróni, mégpedig
minden kocsit húzó ló vagy ökör után egy bécsi dénárt, továbbá az eladásra szánt jószágok közül
két nagyobb után ugyancsak egy bécsi dénárt; azután négy kisebb állat után - mint amilyen a juh,
a kecske és a disznó - szintén egy bécsi dénárt és nem többet. Ezt követően a Bikszárd (Buková)
nevű helyen vagy Binóc (Bíňovce) faluban kötelesek annyi vámot fizetni a kalmárszekerek után,
mint amennyit Sasváron (Šaštín) és Szenicen (Senic) kell. Ezután Nagyszombattól (Trnava)
Budáig az alábbi helyeken kell vámot szedni a kereskedők árus szekerei után a fent leírt módon:
először Farkashidán (Vlčkovce), azután Semptén (Šintava), majd az esztergomi érsekség
Nyárhíd (Nové Zámky) és Udvard (Dvory) nevezetű helységeiben, azután a Dunán túl még
Esztergomban, majd Csaba (Piliscsaba) faluban, utána Óbuda vára előtt Szentjakabfalván
(Budapest része); Buda város kapujában csak a kocsik után kell vámot szedni úgy, amiként azt
fentebb jeleztük. Még azt is kihirdetjük, hogy a fent említett vámhelyeken nem szabad a

kocsirakományokat felbontani, kivéve azokat a városokat, amelyekben elrendeltük, hogy a
harmincadot beszedjék. Mind a csehországi Brünn (Brno) polgárainak, mind pedig a mi
nagyszombati polgárainknak az elbeszéléséből tudjuk azt, hogy ezek a vámhelyek valamennyien
Béla király ideje óta érvényesek, törvényesek és teljesen jogszerűek.
Ezért oklevelünk révén az összes és mindenfajta kereskedőt - a mieinket, a
csehországbelieket és a más országbelieket is -, akik kalmáráruikkal járják az utakat, buzdítólag
hívunk, s közöljük velük, hogy áruikkal, értékeikkel, javaikkal együtt békében, biztonságban,
minden akadályoztatástól mentesen - áruik és személyük veszélyeztetése nélkül - az előbb
említett vámhelyeken most és a jövőben is szabadon haladhatnak át. Következésképpen Lack fia
István mesternek, az újvári (Holíč), berencsi (Branč) és bolondóci (Beckov) várnagynak,
Treutulnak mondott Miklós mester pozsonyi ispánnak, a korlátkői (Korlátov Kameň) és éleskői
(Ostrý Kameň) várnagynak, továbbá Tót Lőrinc mester, semptei (Šintava) várnagynak, akik
jelenleg az említett tisztségeinket viselik, s azoknak is, akik a jövőben lesznek majd
officiálisaink és várnagyaink, királyi rendeletünk által igen erős parancsba adjuk, s hasonlóan
nektek is, akik az esztergomi érsek úrhoz szoktatok folyamodni, s veletek együtt az egyházak
bármely más főpapjának, a nemeseknek s egyéb különféle méltóságú és helyzetű embereknek,
akik az említett vámhelyek valamelyikét is őrzik és tartják, ezen oklevelünkkel ugyancsak
szigorúan kötelességetekké tesszük, hogy - figyelembe véve a mi kiváló kegyünket és
szeretetünket - egyrészt kötelesek vagytok az előbb mondott utakat az említett kereskedők
számára szabadon, minden akadálytól mentesen, biztonságosan és békében fenntartani, másrészt
magukat a kereskedőket semmiképpen sem lehet zaklatni és zavarni s a nevezett vámhelyeken a
vámkiszabás előbbiekben tárgyalt mértékén túlmenően megterhelni és sújtani. Ellenkező esetben
felségünk ellen fogtok súlyosan vétkezni. Azt akarjuk, hogy mindezt összességében és különkülön részeiben is előbb mondott szeretett híveink a vásárokon, a közhelyeken és a vidékeken
annak rendje és módja szerint hirdessék ki és tegyék közzé.
Kelt Visegrádon, Vízkereszt ünnepén, az Úr ezerháromszázharminchatodik évében.
(Rácz, György. A visegrádi kongresszus // Visegrád 1335. - Bratislava, 2009.)
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