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Regionalizmus, államközi verseny 
és geopolitika:
az európai integráció és Közép-Európa

Tanulmányomban azt vizsgálom, hogy milyen akadályokba ütközhet a 
regionális együttműködés és az európai egység megteremtése, illetve a 
demokratikus föderatív struktúrák létrehozása. A föderáció -  ahogy a 
fogalmat e tanulmányban használom -  -nem más, mint „egy szuverén ál
lam alakjában megjelenő intézményi rendszer, amelyet egyetlen körül
mény különböztet meg a többi államtól: a központi kormányzat alkot
mányban lefektetett módon regionális egységekre építi a döntéshozó 
folyamatot’'1. A föderáció ugyanakkor több is, mint kormányzati rend
szer; politikai tevékenység, amely csak akkor töltheti be rendeltetését, 
ha az adott politikai berendezkedésben kiszélesíti a horizontális együtt
működés bizonyos formáit (Elazar 1984). Emellett a föderalizmus fogal
ma mást jelent az államon belüli területi egységek, illetve a nemzetközi 
szervezetekben részt vevő államok vonatkozásában. Demokratikus szö
vetségi rendszert nem lehet erőszakkal vagy kényszerrel létrehozni, és 
nem lehet pusztán katonai erővel fenntartani, sem kívülről, sem felülről. 
Különbséget kell tennünk demokratikus föderalizmus és többnemzeti
ségű etnikai föderalizmus, továbbá a demokratikus föderációkon belül 
az egységes nemzetállam, és a több nemzetet vagy etnikumot tömörítő -  
esetleg több nyelvű -  szövetségi állam között. Ebből a szempontból a 
volt Szovjetunió nem tekinthető demokratikus föderációnak, és aligha 
kérdéses, hogy a hajdani Jugoszlávia és Csehszlovákia (vagy akár a 19. 
századi Osztrák-Magyar Monarchia) sem volt az. Az említett struktúrák 
nem minősültek demokratikusnak, és ezért 1989 után bekövetkezett fel
bomlásuk várható következménye volt az újonnan visszanyert szabad
ságnak és nemzeti szuverenitásnak. Ezekben az országokban ugyanis a 
föderalizmus és az etnikai sokféleség összeütközésbe került a demokra
tikus szuverenitás eszméjével (Fleiner 1997). Mindazonáltal a többféle
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nemzetiséget tömörítő antidemokratikus szövetségi rendszer kudarcá
ból még nem következik az, hogy a rendszer ellentéte, az etnikailag ho
mogenizált, kizárólag a többségi elvek szerint működő demokratikus ál
lam életképes lesz.

A következő oldalakon felvázolom, hogy miként alakultak a kommu
nizmus összeomlása után a közép-európai államok egymás közti kapcso
latai, és miként módosult ezen országok Európáról alkotott képe. Rövi
den kitérek Közép-Keíet-Európának és régióinak (balti államok, Közép- 
Európa, Délkelet-Európa) néhány fontosabb politikatörténeti Összefüg
gésére, figyelmemet a közép-európai országok kommunizmus előtti és 
utáni változásaira Összpontosítva. Végül igyekszem kimutatni e közép
európai országok némely olyan belső sajátosságait, amelyek akadályoz
zák az integrációt, és felvázolom, hogy mégis miként válhatnának ezek 
az államok a szélesebb európai struktúra részeivé.

A RENDSZERVÁLTOZÁS ÉS AZ EURÓPÁRÓL ALKOTOTT 
KÉP

Az 1989-es kelet-közép-európai rendszerváltozást elindító egyik legfon
tosabb szimbolikus esemény az volt, amikor a magyar kormány -  „rést 
ütve a vasfüggönyön” -  nyugatra engedte az ország területén tartózkodó 
keletnémet menekülteket. Akkor még mindenki azt hitte, hogy a kom
munista rezsimektol való megszabadulás után az egységesülő Nyugat 
tárt karokkal fogadja majd az évtizedekig „túszként fogva'tartott” álla
mokat. A rendszerváltozás lényegi célja és belső tartalma 'az lett volna, 
hogy a közép-európai országok végre csatlakozhassanak Európához; a 
lehetőség eufórikus reményeket ébresztett magyarokban, csehekben, 
lengyelekben és szlovákokban egyaránt. Annak ellenére történt ez így-, 
hogy korábban már nemegyszer csalódniuk kellett -  mint a magyarok
nak 1956-ban -  amikor a nyugati államok magára hagyták a forradalmat.
. Az Európához „csatlakozás” eufórikus érzése először a rendszerválto
zásokat elsőként útjára indító magyarok és lengyelek között jelent meg. 
Magyarországon-és Lengyelországban nagyjából egyidőben kezdődött 
meg a forradalmi alkufolyamat. A. lengyel kerékasztal-tárgyalásokra 
1989 februárja és áprilisa között került sor, majd az itt született átmene
ti megállapodást követően 1989 júniusában kiírták a korlátozottan sza
bad választásokat, amelyeken -  a részben előre leosztott lapok ellenére 
~ a Szolidaritás elsöprő győzelmet aratott. Magyarországon 1989 júniu
sa és szeptembere között folytattak intenzív tárgyalásokat a releváns po
litikai erők. E kéthónapos időeltolódás elegendő volt a magyaroknak ah
hoz, hogy levonják a lengyel átmenet tanulságait, és tőlük eltérően ne 
kössenek ideiglenes megállapodást a-kommunistákkal. Magyarországon 
fehát -  a térség többi részében kibontakozó forradalmi mozgalmaktól is 
ösztönözve -  sikerült konszenzusra jutni a teljesen szabad választások 
követelményében, amelyet 1989 nyarától már az állampárt sem ellen
zett. Lengyelországban és Magyarországon aligha akadt olyan újonnan 
alakult párt, amely ne tűzte volna céljául a csatlakozást az (akkor még)
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Európai Közösség intézményeihez. Csupán a hangsúlyokban mutatko
zott itt-ott némi eltérés. A NATO-hoz való esetleges csatlakozás kérdé
sét mindazonáltal óvatosabban kezelték, hiszen a szovjet csapatok ak
kor még nem vonultak ki sem Lengyel-, sem Magyarországról, sőt a Var
sói Szerződés Szervezete egészen 1991 nyaráig fennmaradt. Ebben az 
időszakban a „finn példa”, azaz a semlegesség eszméje örvendett nép
szerűségnek, ám ezt a gondolatot később háttérbe szorította az a politi
kai irányzat, amely nyíltan meghirdette a Nyugathoz való teljes körű in
tézményes csatlakozást.

A térség akkor került a nemzetközi sajtó figyelmének homlokterébe, 
amikor George Bush amerikai elnök 1989 nyarán Lengyelországba és 
Magyarországra látogatott, majd amikor a változások Kelet-Németor- 
szágban és Csehszlovákiában is megindultak. Nyilvánvaló volt, hogy ad
dig kell kihasználni a kivételes történelmi lehetőséget, amíg Gorbacsov 
hatalmon van a Szovjetunióban. Egyre többen érezték, hogy a kínálkozó 
alkalmat megragadva ki kell lépni a Varsói Szerződésből és a KGST-bol, 
továbbá sürgős döntést kell hozni a szovjet csapatok teljes kivonásáról. 
E lépésekkel egyidejűleg kerülhetett sor az Európai Közösséghez való 
csatlakozás előkészítésére, a társulási szerződés megkötésére.

Ebből a szempontból a Szovjetunió 1991-ben bekövetkezett széthullá
sa inkább lassította a közép-európai államok Nyugathoz való közeledé
sét. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), valamint a 
„Poland-Hungary Assistance fór the Reconstruction of the Economy” 
(PHARE) még 1989-ben jött létre, a Szovjetunió fennállásának idején. 
A szovjet birodalom széthullása azonban lehűtötte a nyugatiak Közép- 
Európa iránt mutatott lelkesedését, hiszen nem kellett többé tartaniuk a 
régi ellenségtől. A nyugati államok immár nem tartották olyan sürgős
nek a közép-európai országok csatlakozását. 1992-re a közeledési folya
mat lelassult, az integráció kérdése bonyolultabbá vált. Hiszen nemcsak 
arról volt .szó, hogy néhány kelet-közép-európai államot egyszerűen „át
költöztessenek” a nyugati táborba, hanem egyre inkább arról, hogy újra 
kell definiálni a legjelentősebb nyugati szervezetek (NATO, Európai 
Unió) feladatát. A hidegháborús konszenzus akkor ért véget, amikor 
még nem álltak készen a „hidegháború utáni” identitást meghatározó és 
a politikai gyakorlatba átültethető fogalmak.

ÜTKÖZŐ ZÓNÁBÓL SZOVJETIZÁLT ÖVEZET: TÖRTÉNETI 
ÁTTEKINTÉS

A kelet-közép-európai államok történetében nem sok közös vonást talá
lunk. A balti államok, Lengyelország és Poroszország történelme igen
csak különbözik a közép-európai országokétól, amelyek először a Habs- 
burg-birodalomhoz, majd az Ösztrák-Magyar Monarchiához tartoztak. 
Az évszádokig török uralom alatt élő délkelet-európai országok a fenti
ektől szintén erősen különböző utat jártak be.

Kelet-közép-európainak nevezem azokat az országokat, amelyek a va
lamikori vasfüggönytől keletre, ám Oroszországtól (és Ukrajna oroszlak
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ta területeitől) nyugatra fekszenek. Szűcs Jenő híres tanulmánya szerint 
a nyugat- és kelet-európai, valamint a kettő között elterülő kelet-közép- 
európaí régió megkülönböztetésének történelmi okai vannak:

„A Nyugat-Római Birodalom örökébe lépő barbár népek terjeszkedé
se a »Nyugat« fogalmának megszületéséhez vezetett (500-800); a Nyu
gat keletre és északra történő terjeszkedésének első hulláma 
(1000-1300) kitolta a Európa Ocádens határait (a Nyugathoz csatolva 
Észak- és Kelet-Közép-Európát), miközben Déíkelet-Európa a Kelet- 
Római Birodalom helyébe lépő Bizánc hatása alatt elnyerte későbbi for
máját. Az újkor akkor érkezett el, amikor a terjeszkedés második nagy 
hullámával Nyugat-Európa az Atlanti-óceánon átnyúlva magához csatol
ta Amerikát (később pedig Skandináviát, 1500-1640), a „megcsonkított” 
Kelet-Európa pedig bekebelezte a Csendes-óceánig nyúló Szibériát. Ke- 
let-Közép-Európa a két régió közé szorult” (Szűcs 1988:294).

E térségben sajátos módon elegyedtek a nyugati és keleti társadal
mak jellemzői: gyenge volt a polgárság, kevesebb szabad város és terü
leti autonómia jött létre, később alakult ki az abszolutizmus, és a pol
gári társadalom kifejlődése is megkésett (Anderson 1979). A régió or
szágaiban, a Nyugattól eltérően, egymás mellett éltek a polgári, kapi
talista és a múltból örökölt feudális elemek (Erdei 1983). Mindazonál
tal Kelet-Közép-Európában -  eltérően Kelet-Európától -  az állam 
■nem ellenőrizte maradéktalanul a társadalmat, az állami hierarchia 
mellett autonóm társadalmi sejtek, független hálózatok és hierarchiák 
is létrejöttek.

Kelet-Közép-Európa 600-700 kilométeres földrajzi sávja tehát törté
nelmi szempontból korántsem mutat egységes képet. Nyugati határát az. 
Elba-folyó jelöli ki, többi határát pedig Szűcs Jenő a következőképpen 
írta le: „Az AIsó-Duna vidékétől a Keleti-Kárpátokig, északon pedig 
azokig az erdőségekig húzódik -  a 13. századtól fogva a balti térséget is 
beleértve melyek a nyugati szlávokat a keleti sziávoktól elválasztják. 
Az e vonaltól nyugatra fekvő régiót már a 12. századtól az Európa Occi- 
déns (Occidentaíis) névvel illették” (Szűcs 1988: 292).

Kelet;Közép-Európa imént behatárolt földrajzi térsége három részre 
oszlik. Északon találhatók a balti államok (Észtország, Lettország, Lit
vánia), amelyek évtizedeken keresztül a Szovjetunióhoz tartoztak, és 
amelyek területén mind a mai napig számottevő orosz kisebbség él. A 
másik része, a szoros értelemben vett Közép-Európa történelme során 
dominánsan német vagy osztrák befolyás alatt állt, kulturális* arculatát 
pedig mindenekelőtt a római katolikus vallás és egyház határozta meg. 
Ezt a térséget a vasfüggöny gyakorlatilag kettészelte. Nagyobb része (a 
mai Lengyelország, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Magyarország, Szlové
nia, Horvátország és Románia) a keleti parton rekedt, miközben Közép- 
Európa német és olasz nyelvű területei (Bajorország, Ausztria, Itália 
északkeleti tartományai, mint Veneto, Alto-Adige és Friuli) a nyugati ol
dalra kerültek. Kelet-Közép-Európa harmadik régióját a Délkelet-Euró- 
pában fekvő balkáni államok alkotják (a mai Bosznia-Hercegovina, Ju
goszlávia, Bulgária, Macedónia, Albánia és részben Románia). Ezeket 
az országokat nem, vagy csak alig érintette az iparosodás, kultúrájukra
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pedig az ortodox kereszténység -  egyes helyeken az iszlám -  gyakorolt 
döntő befolyást.

A Kelet- és Nyugat-Európa között elterülő, Finnországtól Görögor
szágig terjedő régió a cordon sanitaire státusát töltötte be, és ez a funk
ciója az első világháború után, az Osztrák-Magyar Monarchia szétesésé
vel és Lengyelország függetlenné válásával még inkább előtérbe került. 
Az első világháborút lezáró békeszerződés megalkotóinak az volt a cél
juk, hogy ütközőzónát alakítsanak ki Németország és Szovjet-Oroszor
szág között. A keleti régióba átnyúló Lengyelország elnyerte független
ségét, a román állam magához csatolta Erdélyt, és olyan új áílamegysé- 
gek is létrejöttek -  mint Csehszlovákia és Jugoszlávia amelyek koráb
ban egyáltalán nem léteztek. Bár a sokféle etnikumnak otthont adó Mo
narchia nem demokratikus, ám alkotmányos alapokon nyugvó duális ál
lamrendszere előnyös volt a magyarok, az osztrákok, és (bizonyos mér
tékig) a horvátok számára, a csehek, szlovákok, románok és szerbek -  
akik előbb-utóbb politikai nemzetté kívántak fejlődni -  már szűkösnek 
találták az általa biztosított kereteket.

Az Osztrák-Magyar Monarchiával szembeni ellenérzések a nemzeti 
kisebbségek szemében visszatetszővé tettek mindenféle föderatív törek
vést, amelyek így egytől-egyig kudarcot vallottak. A dunai népek kon - ' 
föderációjának eszméjére -  melyet először Kossuth Lajos hirdetett meg 
a 19. században, majd Jászi Oszkár elevenített föl az első világháborút 
követően -  a politikusok mindig is úgy tekintettek, mint „fellegekben já
ró” értelmiségi utópiára. A Duna-menti kis népek szabadságának és 
együttműködésének gondolatát többféleképpen értelmezték. Az egyik 
tábor úgy vélte, hogy az együttműködést Ausztria részvételével kell meg
valósítani, amit a nemrég függetlenné vált államok gondolkodói megle
hetős gyanakvással fogadtak. A másik elképzelés szerint az lett volna a 
legelőnyösebb, ha az együttműködés megteremtése során a nem német 
ajkú kis nemzetekre támaszkodnak, ám ezzel a céllal valójában senki 
sem tudott azonosulni. A harmadik értelmezés gyökeresen különbözött 
az előbbi kettőtől. A Németországban kidolgozott Mittdeuropa eszméje 
a német hegemónia alatt egyesülő Közép-Európa képét vázolta fel, amit 
mind a kelet-közép-európai politikai elitek, mind a monarchia hívei el
utasította.

Valójában a wilsoni elvek -  amelyek a 19. századi liberális nacionaliz
musban gyökereztek, és a nemzeti-önrendelkezés megteremtésére irá
nyultak -  Kelet-KÖzép-Eurőpa térségében légüres teret teremtettek, és 
a létrehozott űrt az egymás ellen forduló kis. nemzetek agresszív nacio
nalizmusa és revansizmusa töltötte ki. „A régió történelmi államai, a tör
ténelmi nemzetek keretei széthullottak, kérdésessé téve a nemzeteket 
addig elválasztó határokat” (Bibó 1995). Romániában tért hódított a 
nemzeti kisebbségek gyors beolvasztására alapozott homogén nemzetál
lam gondolata. Csehszlovákiában a „csehszlovákizmus”, Jugoszláviában 
pedig a „jugoszíávizmus” eszméje azt a célt szolgálta, hogy megerősítse - 
ezen újonnan megalakult, több nemzetiségű államok identitását, A Né
metország mellett úgyszintén vesztesnek számító Magyarország és 
Ausztria a Versailles-í békeegyezmény érteimében kisnemzetet -  és en~
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nek megfelelően kisállamot -  alkotott, kénytelen-kelletlen lemondva a 
monarchia tágabb államkereteiről. Ezek az országok miközben igyekez
tek kiheverni a háborús vereség és területi veszteség megrázó élményét, 
állami szuverenitásuk és függetlenségük nemzetközi elismeréséért is 
küzdelmet folytattak. A magyar politikai és szélesebb közvélemény a 
trianoni békeszerződésben a győztes országok diktátumát látta, s a sze
mében semmi különbség nem volt az elszakadásra kész nemzeti kisebb
ségek kényszerű elengedése és a többségében magyarlakta vidékek csak
ugyan minden ok nélkül való elszakítása között. Mint Kende Péter 
(1995) rámutatott, a békekötés után kialakult „Trianon-szindróma” 
hoszszú ideig tovább élt, és mind a magyarok, mind szomszédaik életé
re hatott. A trianoni döntés, amely a magyarajkú lakosság egyharmadát 
idegen államok fennhatósága alá helyezte, a magyarok számára hosszú 
időn át megemészthetetlen maradt. Szomszédaikban pedig szűnni nem 
akaró félelmet és gyanakvást keltett abból a feltételezésből fakadóan, 
hogy a magyar külpolitika végső célja nem lehet más, mint a területi igé
nyek érvényesítése.

Az első világháború után megalakult „kisantant”, amely Csehszlováki
át, Romániát és Jugoszláviát tömörítetté szövetségbe, Franciaország tá
mogatásával próbált megbirkózni a magyar, osztrák és német revansísta 
törekvésekkel. Mivel azonban Franciaország nem tudta hathatósan ki
terjeszteni befolyását a térségre, a kísantant az 1930-as évek elején el
vesztette jelentőségét. A hatalmi vákuumot a feltörekvő náci Németor
szág töltötte be a háromhatalmi egyezmény megkötésével, majd az 
Anschluss-szal és az 1938-as müncheni egyezménnyel. A szuverén oszt
rák államot védelmező erők gyengék és elszigeteltek maradtak, a cseh
szlovák állam függetlenségének oltalmát pedig a nyugati szövetségesek 
nem tekintették elsőrendű fontosságúnak. A cordon sanitaire állapotnak 
a két világháború között, 1939-ben aláírt Molotov-Ribbentrop paktum 
vetett véget, amelyet Lengyelország felosztása és közös (német és orosz) 
megszállása követett, Kelet-Közép-Európa előbb német befolyási öve
zetté, majd a második világháború után a szovjet hatalmi rendszer részé
vé vált. Sztálin nem tett eleget a jaltai szerződésben vállalt kötelezettsé
geinek, így apaxsovietica -  miután véget vetett a kelet-közép-európai ál
lamok (relatív) függetlenségének -  a szovjet modellt erőltette az elfog
lalt országok politikai-társadalmi rendszerére. A szovjet uralom, vala
mint a KGST-ben és a Varsói Szerződésben való részvétel a régió fejlet
tebb országait érintette a legsúlyosabban. A hidegháború és a nukleáris 
fenyegetés minden eddiginél élesebb demarkációs vonalat húzott Kelet 
és Nyugat közé, és Közép-Európát évtizedekre a Kelethez láncolta. 
Egyedül Ausztria jelentett kivételt, amelynek semlegességéről és a szov
jet tömbön való kívülállásáról 1955-ben különleges egyezmény kereté
ben állapodtak meg a nagyhatalmak. Kelet-Közép-Európa 20. századi 
(helyesebben 1920 és 1990 közötti) gazdasági és politikai fejlődését te
kintve egyetérthetünk az alábbi sorokkal: „Mivel a kivitel és a behozatal 
valamennyi kelet- és közép-európai országban hasonló elvek szerint ala
kult, képtelenek voltak fejleszteni a kölcsönös kereskedelmi kapcsolato
kat. Egészen a második világháború végéig a sugárirányú és egyoldalú



POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1998. 2. szám 137

kapcsolatok határozták meg a kereskedelmet.’1 Később, a szovjet meg
szállás alatt, „az egyoldalú kereskedelmi tájékozódáshoz egyoldalú inf
rastrukturális fejlődés járult”, ami az infrastruktúrák függőségéhez ve
zetett (Inotai 1993:508).

A kényszerű együttműködést és a szovjet világrendszer 1989-1991-es 
szétesését követően Kelet-Közép-Európa ismét „köztes” helyzetbe ke
rült. A látszat kezdetben azt mutatta, hogy az így keletkezett űrt á Nyu
gat fogja gyorsan betölteni. Ám ez csak Kelet-Németországban követke
zett be a német egyesítéssel. A nyugati országok a többi államhoz már 
óvatosabban közelítettek, és úgy tűnt, nem kívánják „learatni” hideghá
borús győzelmük gyümölcseit. Az újonnan megalakult, vagy függetlensé
güket, szuverenitásukat visszanyérő államok gazdasági elmaradottságuk 
terheivel küszködtek.

Ezekben az években két dolog köti össze a kelet-közép-európai álla
mok népeit: egyfelől a közös történelmi múlt és a kommunizmus örök
sége, másfelől a sehová sem tartozás érzése, amely a cordon sartitaire po
zíció keserű emlékét idézi. A kelet-közép-európai államok mindkettőtől 
meg kívánnak szabadulni: nem akarnak többé attól félni, hogy feléled a 
hajdani keleti birodalom, sem attól, hogy a Versailles-i békeegyezmény 
által előidézett területi ellentétek egymásnak ugrasztják a szomszédos 
nemzeteket és államokat. A trianoni béke -  miközben elismerte-a nem
zeti szuverenitás eszméjét -  bizonytalan, köztes helyzetbe kényszerítette 
az újonnan megalakult államokat. Ma azonban ezek az országok, bizton
ságukat féltve, egyértelműen a Nyugathoz kívánnak csatlakozni. Bár 
kezdetben az a közös cél vezérelte őket, hogy megszabaduljanak a dik
tatúrától, mára -  részben a korábbi, kényszerű elzártságnak köszönhető
en ~ e kooperatív stratégia helyett más típusú, kompétitív törekvések ke
rültek előtérbe. A legújabb fejlemények -  egyebek közt a kelet-közép- 
európai országok egy részének meghívása a NATO-ba és az Európai 
Unióhoz való csatlakozási tárgyalások közelgő megkezdése -  megváltoz
tathatják a kialakult helyzetet, új törésvonalak mentén osztva ketté Eu
rópát.

REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS VAGY NEMZETÁLLAMOK 
KÖZÖTTI VERSENY?

Az 1989 utáni közép-európai politika

A  kelet-nyugati és kelet-keleti .nemzetközi politikai kapcsolatok rend
szerváltás utáni története három szakaszra osztható. Az első periódus
ban, 1989-től 1992-ig a nyugati államok a főbb reformországokra (Cseh
szlovákia, Magyarország és Lengyelország) összpontosítottak; sürgették 
kibontakozó együttműködésüket, amit az említett országok saját jól fel
fogott érdekeiket követve szívesen fogadtak. A második szakaszban, 
1992 és 1994 között a belső változások következtében nemcsak Kelet- 
Közép-Éurópa, hanem Kelet-Európa politikai térképe is átrajzolódott, 
hol a háborúknak, hol a békés elszakadásoknak köszönhetően. Az új
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helyzetben gyengült a korábbi együttműködés, és felerősödött a riva
lizálás.

A harmadik szakasz 1995-ben kezdődött, amikor lezárult a volt Jugo
szlávia területén vívott háború, és a nyugati országok keresni kezdték 
azokat a konkrét megoldásokat, amelyekkel megteremthető az európai 
egység, és amelyek segítségévei szelektálhatnak a befogadandó államok 
között. Ez a folyamat 1997-ben felismerhető irányt vett, amikor bejelen
tették a NATO bővítésének tervét (és tárgyalásokat kezdtek Lengyelor
szággal, Magyarországgal és a Cseh Köztársasággal), majd amikor az 
Európai Unió nyilvánosságra hozta, hogy kész tárgyalni hat csatlakozni 
kívánó országgal (Észtország, Lengyelország, Csehország, Magyaror
szág, Szlovénia és Ciprus). A harmadik szakaszban mind a regionális 
együttműködés, mind az államok közötti rivalizálás megszűnt; kétoldalú 
egyezmények születtek, elősegítendő az európai (értsd: nem makrore- 
gionális) egység megteremtését.

Az együttműködést 1989 és 1992 között a belső támogatók mellett el
sősorban a nyugati politikusok szorgalmazták. 1989 novemberében 
megalakult a Közép-Európai Kezdeményezés (az Alpok-Adria Kezde
ményezés, majd a Pentagonálé, majd később a Hexagonáíé utóda). A 
szervezet a kelet-nyugati megosztottságot egyfelől Olaszország és 
Ausztria, másfelől a közép-európai posztkommunista államok bevonásá
val kívánta felszámolni. A Kezdeményezés laza együttműködést hozott 
létre az említett országok között, elsősorban infrastrukturális projektek
re korlátozva céljait. A Közép-Európai Kezdeményezésnél lényegesen 
nagyobb politikai jelentőséggel bírt az 1991. februárban aláírt visegrádi 
megállapodás, Lengyelország, Magyarország és Csehszlovákia közötti 
gazdasági, politikai és biztonsági együttműködésének elmélyítéséről. E 
posztkommunista demokráciák mindazonáltal csak épphogy visszanyer
ték függetlenségüket, s nem akarták tűi hamar feleleveníteni azokat a 
szoros kapcsolatokat, amelyek nem is olyan rég még gyűlöletesnek tűn
tek a szemükben. A magyar és a lengyel jobbközép kormány (az előbbi
nek Antall József, az utóbbinak először Mazowiecki, majd Bielecki, ké
sőbb pedig Olszewski állt az élén), valamint a Marián Calfa vezette cseh
szlovák centrista kormánykoalíció arra törekedett, hogy megtegye az el
ső lépéseket országa átalakítása felé, s politikai támogatást nyerjen az 
újdonsült demokráciák számára. Le eh Walesa, akit 1990-ben választot
tak meg Lengyelország köztársasági elnökévé, jelentős erőfeszítéseket 
tett az elnöki hatalom megszilárdítása érdekében, nyíltan vállalva Pil- 
sudski örökségét. Václav Havel, Csehszlovákia elnöke nem többre vállal
kozott, mint hogy megvalósítja Tomás G. Masaryk „csehszlovákista” ál
mait. Antall József magyar kormányfő pedig kijelentette, hogy „lélek
ben 15 millió magyar miniszterelnökének” vallja magát, mindenki (vagy 
legalábbis a szomszédos országok) tudomására hozva, hogy Magyaror
szág demokratikus identitását a kommunizmus előtti időszakból kívánja 
eredeztetni. Ezeket az államokat és államvezetőket az a közös szándék 
fűzte össze, hogy elindítsák a gazdasági növekedést, elhatárolják magu
kat a korábbi diktatúrától, megszilárdítsák a kapitalizmust és a liberális
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demokráciát, stabilizálják a térséget, és végül: hogy Közép-Európa kele
ti felét egyesítsék a nyugatival (Bunce 1996).

1991 februárjában részben a nyugati politikai nyomásnak engedve, 
részben közös, jól felfogott érdekeiket felismerve e három ország veze
tői találkozót tartottak Visegrádon, abban a szimbolikus jelentőségű vá
rosban, ahol 600 évvel korábban ugyanezen országok koronás fői már 
egyszer tárgyalóasztalhoz ültek. A Visegrádon kidolgozott egyezmény 
jól tükrözte, hogy a felek nyitni kívánnak gazdaságilag egymás felé, és 
összehangolni politikai lépéseiket az Európához való csatlakozás remé
nyében- Az egyezmény szorgalmazta az államok közti együttműködést 
(egyebek között a belbiztonság, a jogi szabályozás, az oktatás, a gazda
ság, a katonai reformok és a kivándorlási politika területén), és nagy 
súlyt fektetett a térség stabilitásának megteremtésére (különös tekintet
tel a nemzeti kisebbségek, valamint az egész térség geopolitikai helyze
tére, figyelembe véve, hogy Kelet-Közép-Európa a széteső Szovjetunió 
és a felemeíkedoben lévő Németország között terül el). Ennél is fonto
sabb, hogy a tárgyalófelek között megegyezés született: felgyorsítják az 
Európához való csatlakozás folyamatát, és összehangolják az Európai 
Unió felé teendő lépéseiket (Bunce 1996). A nyugati sajtó ettől fogva 
„visegrádi hármaknak” nevezte az egyezményt aláíró országokat. Bár a 
visegrádi csúcstalálkozót két másik is követte (Krakkó, 1991. október; 
Prága, 1992. május), a részt vevő államok később elfordultak egymástól, 
és az együttműködést versengés váltotta fel. Visszatekintve, a visegrádi 
találkozó legnagyobb eredménye talán az volt, hogy 1992-ben létrehozta 
a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Térség (CEFTA) elnevezésű re
gionális vámuniót. A vámunió Csehszlovákia felbomlása után, 1993 
márciusában kezdte meg működését, és utóbb Szlovénia is csatlakozott 
hozzá. Szervezetének mintájára jött létre Keiet-KÖzcp-Európa északi 
térségében a Balti Szabadkereskedelmi Övezet a multilaterális kereske
delem kereteinek megteremtésére.

Már 1991-ben nyilvánvalóvá vált, hogy Közép-Európa újonnan szerve
ződő demokráciái más útra lépnek, mint a délkelet-európaiak. Közép- 
Eurőpában a kommunisták és utódaik ellenzékbe szorultak, miután az 
első választásokon mindössze a szavazatok 10-20 százalékát sikerült 
megszerezniük. Romániában, Bulgáriában, Albániában, Szerbiában és 
Montenegróban azonban a hajdani kommunisták nyerték meg az első 
többpárti választásokat. A semleges politikai megfigyelonek'akkortájt az 
a benyomása támadhatott, hogy a régi rendszerrel egyszer s mindenkor
ra szakító visegrádi államoktól eltérően a többi posztkommunista ország 
továbbra is erősen kötődik múltjához, és alighanem csak hosszú átmene
ti időszak után lesz képes azt maga mögött hagyni,

A két alrégió között kirajzolódó politikai mctszésvonal érdekes mó
don egybeesett a történelmileg kialakult politikai-kulturális határokkal. 
E határokon vált el a nyugat-római és a keleti ortodox kereszténység, va
lamint a Habsburg- és az oszmán-török birodalom befolyási Övezete. E 
határtól északra igen erősek voltak a parlamenti demokrácia hagyomá
nyai; a lakosságnak mindössze a fele élt a mezőgazdaságból, a munkás- 
mozgalom pedig rendszerint a szociáldemokrata eszméket tette magáé
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vá. Nem véletlen, hogy Közép-Európában útjára indult a liberális, füg
getlenségi, antikommunista mozgalom, amelynek történetét az 1953-as, 
1956-os, 1968-as, 1976-os és 1980-1981-es évszámok jelzik. Kizárólag e 
térség országaiban jött létre szervezett, földalatti ellenzék, amely az „új 
evolucionizmus” és a „civil társadalom az állam ellen” politikai stratégiá
jának jelszavát tűzte zászlajára. Ezeknek az országoknak a pártrendsze
re 1989 után .a bal- és jobboldal törésvonala mentén hasadt ketté. Ám 
Délkelet-Európában, a fenti régióval ellentétben, a parlamentarizmus 
hagyományai nem eresztettek mély gyökeret, a mezőgazdasági népesség 
itt háromnegyedét -  helyenként négyötödét -  tette ki az Összlakosság
nak. Ennek következtében a munkásmozgalom nem a szociáldemokra
ta, hanem a kommunista ideológiát követte, amelyet a vidékről betele
pülő képzetlen munkások hoztak magukkal a városba. Délkelet-Európá
ban a demokratikus ellenzéknek -  ahol egyáltalán szerveződött -  nem 
volt számottevő múltja. Mindezek folyam anyaként az újonnan kikristá
lyosodott pártrendszer tagozódását a kommunisták és antikommunisták 
közötti ellentét határozta meg (Korösényi 1991:57-60). 1991-re már 
csaknem nyilvánvalóvá vált, hogy a nyugati politikai szervezetek a törté
nelmileg kialakult kulturális és politikai különbségek alapján egyes or
szágokat -  a „kedvenceiket” (visegrádi csoport) -  kedvezőbben ítélnek 
meg, míg mások a „mostohagyerek” szerepébe szorulnak. A visegrádi 
hármakat jól fogadták a nemzetközi politikában és a nyugati sajtóban, 
így sikerült elérniük, hogy ázsiójuk felértékelődött a politikai piacon.

Egyes politológusok további különbségeket vélnek felfedezni a Kelet- 
Közép-Európában kialakuló pártrendszerek elemzése kapcsán. Herbert 
Kitschelt például nagyobb jelentőséget tulajdonított a kommunista múlt
nak mint a kommunizmus előtti időszak örökségének, és ebből kiindul
va egyik tanulmányában hármas tipológiát állított fel. Először ís, a haj
dani bürokratikus-autoritárius kommunista államokban (Kelet-Német- 
országban és a Csehországban) véleménye szerint a társa dal mi-gazdasá
gi kérdések mentén oszlik meg a politikai élet, és ismét kikristályosodik 
a klasszikus bal- és jobboldal. Másodszor, az egykori nemzeti kommunis
ta országokban, ahol az átmenet békés úton ment végbe (Lengyelország, 
Magyarország, Szlovénia), a szabad piacgazdaság hívei és a szocialisták 
közötti szembenállás korántsem olyan éles, és a pártrendszer, amely nem 
két-, hanem hárompólusú (szocialisták, liberálisok, konzervatívok), első
sorban kulturális kérdések -  erkölcs, család, vallás -  mentén oszlik meg. 
Végül, a patrimoniális kommunista országokban (Románia, Bulgária), 
„ahol a régi elitek még mindig kulcspozíciókat foglalnak el az élet vala
mennyi területén, a legfőbb kérdésnek továbbra is a törvény és a rend, 
valamint a kommunizmus lebontása számít” (Kitschelt 1995). Ezekben 
az államokban, szerinte, a kommunisták és antikommunisták közötti po
litikai ellentét erősebbnek és tartósabbnak bizonyult, mint máshol. Her
bert Kitschelt fejtegetése sajnos nem ad meggyőző magyarázatot arra, 
hogy a rendszerváltást követően miért léplek más útra az úgynevezett 
nemzeti kommunista és patrimoniális kommunista országok.

Az 1991-ben bekövetkezett események meglehetősen átrajzolták az 
addig, kialakult képet, és ettől fogva már korántsem volt olyan egyértel
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mű, hogy mik a hasonlóságok és a különbségek az egyes kelet-közép-eu- 
rópai államok között. Űj korszak kezdődött. A Szovjetunióban 1991 au
gusztusában lezajlott sikertelen puccsot követően hatalomváltás követ
kezett be, és Gorbacsov szovjet elnöktől az orosz elnök, Jelcin vette át 
a kormányzást. A balti államok még Gorbacsov idejében függetlenné 
váltak. Jelcin időben felismerte, hogy a szovjet monopólium megszűné
sével és a demokratizálódás előrehaladtával előbb-utóbb felvetődik a 
Szovjetunió jövőjének kérdése, hiszen ha demokrácia lesz, az nem tudja 
összetartani a Szovjetuniót, és fordítva, ha fennmarad a Szovjetunió, ak
kor nem lesz demokrácia. Ennek tudatában Jelcin maga sürgette a biro-. 
dalom lebontását, amit az ukrán és a belorusz elnökkel 1991 decembe
rében Mínszkben aláírt szerződés nyilvánított ki. Ezekkel az események
kel egyidejűleg a szerbek és a horvátok között kibontakozó észak-szlavó
niai konfliktus háborúba torkollt. Az 1990 és 1991 közötti demokratikus 
választások és népszavazások által elősegített békés elszakadás immár 
nem volt többé „bársonyosnak” nevezhető. A háborúba torkolló véres 
konfliktusok nyomán végleg széthullott a Tito utáni Jugoszlávia, amely 
már 1980-tól kezdődően inkább konföderációként, semmint föderáció
ként működött. E népszavazásokat 1992-ben a csehszlovák választások 
követték, amelyek eredményeként a Cseh Köztársaságban a Václav 
Klaus vezette konzervatív jobbközép Polgári Demokrata Párt, Szlovákiá
ban pedig a Vladimír Meciar vezette nacionalista irányultságú Mozga
lom a Demokratikus Szlovákiáért (PIZDS) ‘került hatalomra. Az 1992- 
ben folytatott tárgyalásokon Klaus és Meciar képtelen volt megegyezés
re jutni az államszövetség jövőjét illetően: Meciar megpróbált több 
előnyt kicsikarni állama javára, ám javaslatait Klaus a konföderáció gon
dolatával együtt elutasította, helyette a „bársonyos elválást” részesítve- 
előnyben. Ez utóbbira 1993. január 1-jén került sor. A politikai elitek te
hát a kommunizmussal együtt a korábbi, nem demokratikus szövetségi 
államkeretektől is megszabadultak, annál is inkább, mivel ezek a formák 
nem tudták „szövetséggé kovácsolni” a határaik között élő népeket 
(Stepan 1997). Mindazonáltal a hajdani politikai vezetőknek más okuk 
is volt e lépés megtételére: így próbálták -  a nacionalizmust felkorbácso
lásával -  megőrizni egykori hatalmukat.

Az 1991-ben és 1992-ben történt események nemcsak az országok 
közti határokat rajzolták át Keíet-Közép-Európában, de változásokat 
hoztak a térség nemzetközi megítélésében, a külpolitikai helyzetben és a 
demokratikus átmenet jellegében is. Az újonnan létrejött.vagy feléledt 
nemzetállamok nemzeti célú politikát folytattak, felszítva a nacionaliz
must és a feledés homályát borítva a politikai együttműködés eszméjére. 
A Jugoszláviában zajló háború olyan helyzetet teremtett, amelyben a ke- 
let-közép-európai államok már nem az együttműködés és a konfliktusok 
békés megoldásának lehetőségét keresték, hanem nagyhatalmú pártfo
gók után néztek, A geopolitika rég elavultnak hitt fogalma ismét megje
lent a politika szótárában. A horvátok Németországban, a szerbek 
Oroszországban, a boszniai muzulmánok pedig Törökországban találtak 
támogatóra. Az etnikai tisztogatások olyan közösségeket szakítottak ket
té és fordítottak egymás ellen, amelyek évszázadok óta együtt éltek. Eb
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ben a háborúban a fegyveres csoportok nem egymás, hanem a védtelen 
és kiszolgáltatott polgári lakosság ellen harcoltak. A nyugati államok 
nem tudtak tartós békét kényszeríteni a térségre. Ezzel egyidejűleg Ke
let-Közép-Európában az „ösztönös rokonszenven” alapuló „természe
tes” szövetségek jöttek létre egyfelől Ukrajna, Magyarország és Horvát
ország, másfelől Szlovákia, Románia és Szerbia között. Magyarország el
sőként ismerte el a független ukrán államot, amellyel nem sokkal később 
aláírta- a kétoldalú alapszerződést. A magyar külpolitikát feltehetően az 
a szándék vezérelte, hogy kiküszöbölje az egykori kisantant feléledésé
nek veszélyét,

A csehek-számos tekintetben könnyebb helyzetbe kerültek Csehszlo
vákia kettészakadásával. Először is megszabadultak a Meciar képviselte 
szlovák politika terhétől, és vele együtt a Bős-Nagymaros vízi erőmű kö
rül kialakult magyar-szlovák vitától Másodszor, etnikailag homogén ál
lamként immár nem kellett többé a nemzeti kisebbségek égető problé
máival foglalkozniuk. A visegrádi találkozón megfogalmazott együttmű
ködés gondolatát a cseh kormányfő, Klaus mindig is fenntartásokkal fo
gadta, és igyekezett távol tartani kormányát ettől a regionális szövetke
zéstől Nem volt hajlandó például közvetíteni a szlovákok és a magyarok 
között a nemzeti kisebbségek körüli vitában, sem pedig közreműködni 
az olyan kérdések megoldásában, mint a bősí vízi erőmű felépítése vagy 
a Duna vizének egyoldalú elterelése a szlovák oldalon. (Klaus külonutas 
álláspontja szembetűnővé vált 1994 januárjában, araikor Clinton, ameri
kai elnök Prágába látogatott, hogy találkozzon a visegrádi országok ve
zetőivel A cseh vezetés ugyanis mindenáron ragaszkodott az amerikai
akkal folytatott kétoldalú tárgyalásokhoz.) Nagyjából ugyanebben az 
időszakban -  hosszú évek válsága .után -  a lengyel gazdaság fejlődésnek 
indult. Lengyelország, amely a Visegrádon 1991-ben kezdeményezett 
együttműködésben csak a „harmadiknak” számított, 1993-ra gyakorlati
lag feladta érdeklődését a szorosabb kapcsolatok iránt: részben gazdasá
gi eredményeinek, részben pedig az orosz csapatok kivonulásának kö- 

. szönhetően. Ebben az időben Csehország, Lengyelország és Magyaror
szág lassan megfeledkezni látszott arról, hogy egyazon térség, és az 
együttműködés helyett mindhárman egyre inkább arra törekedtek, hogy 
„egyéni versenyzőként” a többieket megelőzve, elsőként érkezzenek az 
Európa Házba. 1994-1995-ben benyújtották csatlakozási kérelmüket az 
Európai Unió brüsszeli központjában, és mindhárman kinyilvánították 
azt a szándékukat, hogy belépjenek a NATO-ba.

Az egykori Jugoszlávia területén dúló háború, valamint Csehszlovákia 
szétválása megváltoztatta Magyarország nemzetközi helyzetét. A Nyugat 
már nemcsak az egykori reformországot, a visegrádi hármak egyikét lát
ta Magyarországban; attól tartott, hogy a Romániában, Szlovákiában és 
Jugoszláviában élő magyar kisebbségek miatt országunk veszélyeztethe
ti a térség stabilitását. Ebben az időszakban a kellőképpen tájékozott 
megfigyelő a térséget vizsgálva joggal juthatott arra a ̂ következtetésre, 
hogy a Balkán határa hirtelen északabbra tolódott, és'immár magában 

..foglalja Magyarországot és Szlovákiát is, Magyarország mindazonáltal 
nem tekinthető újonnan alakult nemzetállamnak (mint szomszédai kő-
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zül Horvátország, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna és az új Jugoszlávia), és 
talán ennek köszönhetően a független nemzetállam eszméjénél jóval 
népszerűbb a magyarok körében az európai egység gondolata. A 
keresztény-konzervatív-nemzeti elveket hirdető Antail-kormány egyér
telműen a Nyugathoz közeledést,részesítette előnyben részben azért, 
mert magát a kereszténységet is nyugati eszmének tartotta. Okkal felté
telezhetjük, hogy a Szovjetunió, Csehszlovákia és Jugoszlávia lényegesen 
jelentősen lelassította a visegrádi országok Európához csatlakozásának 
folyamatát. Az 1992-1993 körül felizzó nemzeti és etnikai ellentétek ke
zelhetetlen zavarokat okoztak a térségben, óvatosságra és tartózkodásra 
intve a nyugati hatalmakat. A nyugati politikusok Jugoszláviánál fonto
sabbnak tartották a Szovjetunió utódállamainak kordában tartását nem 
utolsósorban azért, hogy kizárólag orosz és lehetőleg központi ellenőr
zés alatt maradjanak az atomfegyverek. Ez az oka annak, hogy nem is
merték fel kellő időben a jugoszláviai tragédia méreteit, és nem szorgal
mazták nagyobb nyomatékkai a béke megteremtését már a konfliktus 
kezdetén. Később azonban az egykori Jugoszlávia területén kibontakozó 
háború, valamint a Szerbiát élénken támogató orosz külpolitika a válság
sújtotta térségre irányította a nyugatiak figyelmét, akik ettől fogva elkö
telezték magukat az európai béke és stabilitás megteremtése mellett.

A nyugati orientációjú, a kelet-közép-európaí országok rivalizálásá
hoz vezető külpolitika megerősödése.egybeesett az amerikai politiká
ban bekövetkezett változásokkal. Az 1992. évi elnökválasztási kampányt 
követően 1993 januárjában George Bush-t Bili Clinton váltotta fel az el
nöki székben. Az amerikai politika 1992-1993 körül nem volt abban a 
helyzetben, hogy behatóan foglalkozzék Kelet-Európával, és választási 
lehetőségeket tudjon felkínálni a kelet-közép-európai államok számára. 
A térség országai a kialakult bizonytalan helyzet miatt egyre nagyobb je
lentőséget tulajdonítottak a NATO-nak, amelyben a biztonság egyedüli 
garanciáját látták. Orbán Viktor, magyar ellenzéki politikus, a magyar 
parlament európai integrációs bizottságának elnöke, a fokozódó bizony
talanságot érezve 1994-ben azt nyilatkozta, hogy mivel a biztonság fon
tosabb a jólétnél, Magyarország számára az EU-csatlakozásnál is előbb
re való a NATO-tagság, A szomszédos államok az együttműködésen ala
puló regionális külpolitikájukat úgynevezett európai politikával és NA- 
TO-politíkával váltották fel. A második időszak eseményeit Összegezve 
Valerie Bunce (1996:31) helyesen állapította meg: „Lengyelország, Ma
gyarország, a Cseh Köztársaság és Szlovákia elsősorban azért vesztette el 
érdeklődését 1992 után a regionális együttműködés, iránt, mert a nem
zetközi politikai rendszer hatalmi struktúrájának átalakulásával a viseg
rádi államoknak az együttműködéshez fűződő érdekei is megváltoztak.”

1995-ben azután ismét új fejezet nyílt a kelet-nyugati politikai kapcso
latokban -1989 óta immár a harmadik. Mind a NATO, mind az Európai 
Unió képviselői elhatározták, hogy kiterjesztik szervezetüket kelet felé, 
ám tették ezt anélkül, hogy közelebbről meghatározták volna a bővítés 
időpontját. A nyugati külpolitika célja egyfelől az volt, hogy kiegyensú
lyozott kapcsolatokat tartson fenn Oroszországgal, másfelől pedig az, 
hogy a politikai „senki földjén” lakó keíct-közép-európaiakat a Nyugat
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hoz való intenzívebb közeledésre ösztönözze. E politika részeként ke
rült sor a kelet-nyugati katonai együttműködés kiterjesztésére már 
1994-ben a NATO Békepartnerség, majd 1995-ben az Európai Biztonsá
gi és Együttműködési Szervezet (OSCE) keretében. Ezzel egyidejűleg az 
Európa Tanácsot is kibővítették, ahova még Oroszország is felvételt 
nyert A Nyugat-Európai Unió (WEU) pedig társult tagságot kínált né
hány keíet-közép-európai államnak. A NATO-országok 1994 januárjá
ban tartott csúcstalálkozójukon jelentették be először a NATO bővítésé
nek tervét. A minimális együttműködés feltételeinek megteremtése nyo
mán, hogy a Nyugat határozottabb lépéseket tehetett a boszniai béke ér
dekében. Az amerikai külpolitika 1995 novemberében Daytonban béke
kötésre kényszerítette Horvátország, Jugoszlávia és Bosznia-Hercegovi
na vezetőit. Az egyezmény lehetővé tette, hogy nemzetközi segítséggel 
béketeremtő erőket (XFOR) küldjenek Boszniába és Horvátországba. A 
balkáni háború véget ért. *

Az aktív amerikai jelenlét, valamint a rábeszélés és a „gyengéd erő
szak” eszközeit alkalmazó amerikai külpolitika is szerepet játszott ab
ban, hogy 1995 márciusában aláírták a szlovák-magyar alapszerződést, 
amelyet a magyar országgyűlés már 1995 tavaszán, a szlovák parlament 
pedig 1996 elején ratifikált. A Bős-Nagymaros vízi erőmű ügyét azonban 
-  ezt Szlovákia még a Magyarország és Csehszlovákia között 1977-ben 
létrejött szerződéssel örökölte -  az 1997 szeptemberében született hágai 
ítélettel sem sikerült mindkét fél számára megnyugtatóan lezárni. Ebben 
az időszakban Románia és Ukrajna, valamint Magyarország és Románia 
további kétoldalú egyezményeket (alapszerződéseket) írt alá. A többol
dalú regionális együttműködést háttérbe szorította a kétoldalú egyezmé
nyek létrehozását szorgalmazó új politika. Ezek a szerződések, amelyek 
az országok közötti megosztottságról és rivalizálásról tanúskodnak, ré
szint nyugati nyomásra születtek, miként részben a nyugati külpolitikai 
nyomásnak tudható be az is,.hogy Görögország elismerte Macedóniát, 
hogy a boszniai háború nem terjedt át Koszovóra és a Szandzsákra, és 
hogy a szélsőséges nacionalisták 1996 nyarán kiszorultak a román kor
mánykoalícióból, amely egyébként néhány hónap múlva megbukott. A 
romániai és bulgáriai jobbközép pártok győzelmével (az előbbire 1996 
novemberében, az utóbbira 1997 áprilisában került sor) .ezekben az or
szágokban is lezárult a „hosszú átmenet”. Az Európa Bizottság 1997 
márciusában elfogadta a PHARE program új céljait, előkészítendő 
a keíet-közép-európai államok EU-csatlakozását, A PHARE/Tacis 
Program a Kelet- és Közép-Európai Demokráciáért (a Tacis, azaz a FÁK 
országainak műszaki segítésére létrejött program a reformokat és a sta
bilitást kívánja támogatni a Szovjetunió utódállamaiban) az 1996-ban a 
korábbinál már hasonlíthatatlanul nagyobb összegeket költött a demok
ratikus intézmények és törekvések megerősítésére (Skuhra 1997).

Miután 1997 nyarán Madridban a NATÖ-vezetők úgy döntöttek, hogy 
megnyitják kapuikat a visegrádi hármak, Lengyelország, Magyarország 
és a Cseh Köztársaság előtt, ismét megerősödtek a három állam közötti 
együttműködést szorgalmazó törekvések. Kormányszintű megállapodás 
született arról, hogy a lengyel, cseh és magyar kül- és belügyminiszterek
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a jövőben rendszeres találkozókat tartanak tervezett lépéseik összehan
golása érdekében, E szerencsés fordulat korántsem következett volna be 
ilyen hamar, ha a felek annak idején nem ülnek össze Visegrádban, mi
ként az is hozzájárulhatott a meghíváshoz, hogy 1996-ban mindhárom 
állam belépett az OECD szervezetébe. Szlovénia és Románia, valamint 
más kelet-közep-európai országok tovább folytatják erőfeszítéseiket, 
hogy közelebb kerüljenek a NATO-hoz, és a második fordulóban ők is 
elnyerjék a tagságot. A NATO-döntést ellenzők sokáig attól tartottak, 
hogy a szervezet bővítése tovább mélyíti a térség megosztottságát és 
szükségtelen feszültségekhez vezet. Erre azonban nem került sor, mivel 
a felvételt nyert és az egyelőre kívül rekedt országoknak egyaránt az az 
érdekük, hogy folytatódjék a NATO kiterjesztése. A magyar-román kap
csolatok valójában sohasem voltak olyan ígéretesek, mint manapság 
(Linden 1997). A NATO és az Európai Unió továbbra is rendkívül nép
szerű a kelet-közép-európai államok zömében, annál is inkább, mivel az 
általános vélekedés szerint a NATO garantálja majd a biztonságot, az 
Európai Unió pedig (hosszú távon) a jólétet. A kétségtelenül felismer
hető pesszimizmus dacára az Egyesült Államok és Nyugat-Európa még 
mindig népszerű, csak a Nemzetközi Valuta Alappal és a Világbankkal 
szemben mutatkoznak -  csökkenő -  ellenérzések.2 - A Nyugat által is 
szorgalmazott kelet-közép-európai megbékélési és együttműködési fo
lyamat elmélyülhet, amire kivált az elmúlt néhány év eseményei alapján 
láthatunk esélyt. Ennek a folyamatnak azonban még nagyon az elején já
runk, eredményeiről túl korai lenne jóslásokba bocsátkozni.

AZ INTEGRÁCIÓ PROBLÉMÁI

Az európai struktúrák egységesülése számos akadályba ütközik. A ke
let-közép-európai országok továbbra is azt tekintik legfőbb céljuknak, 
hogy hatékony államszervezetet hozzanak létre. Szükségük van a mo
dern, meritokratikus hivatalnoki szervezet kiépítésére, amelyben a jól 
fizetett tisztviselők hatékonyan és elfogulatlanul, a racionális-jogi bü
rokratikus normák szerint intézik az állam ügyeit. A jelenleginél haté
konyabb helyi és regionális önkormányzatok megteremtése szintén lét- 
fontosságúnak tűnik. A demokratikus szövetségi rendszer csak a teljes 
belső demokráciára épülhet, a belső demokráciát viszont a hatékony ál
lam és a demokratikus politikai kultúra mellett elkötelezett társadalom 
működteti. Linz és Stepan helyesen állapítja meg: „A demokrácia az ál- 
íamirányítás egyik formája. Ezért minden modern politikai berendez
kedésnek előbb állammá kell válnia, csak aztán kezdheti meg viszonya
inak demokratikus átalakítását” (Linz-Stepan 1996:7). Az állam iránti 
társadalmi bizalom nélkül azonban nem lehet demokratikus államot 
fenntartani. Csak a társadalom bizalmát élvezve csökkenthető a korrup
ció és alakítható ki a működő adórendszer, ami -  az új demokrácia nép
szerűsége és legitimitása mellett -  elengedhetetlen nemcsak a gazdasá
gi stabilitás, hanem a közjavak megbecsülésének és védelmének megte
remtéséhez.
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Az államépítés ideje, amely egybeesik a nemzetépítés idejével -  mint 
például Horvátországban, Szlovákiában, Macedóniában, Észtországban 
és Moldovában -  nem kedvez túlságosan az új föderatív struktúrák lét
rehozásának. A nemzetépítők' nem mindig rokonszenveznek a pluraliz
mussal. A föderációnak mindazonáltal megvannak a maga előnyei; a 
szövetségi keretekben hatékonyabban rendezhetők a konfliktusok, véd
hetők a kisebbségi és területi érdekek, a föderációban jobban biztosítha
tónak látszik a sokféleség tisztelete, az autonómia és a szuverenitás 
egyensúlya, s végül az eredményesebb társadalmi érdekképviselet 
(Gagnon 1993). Am a felsorolt célokat Kelet-Közép-Európában még 
nem sikerült megvalósítani. A térség kormányainak jelentős része a la
kosság kultúrájának és politikai identitásának homogenizálására törek
szik ahelyett, hogy a nemzeti politika föderalizálásával a különböző tár
sadalmi csoportok „békés egymás mellett élését” támogatnák. A konflik
tusok türelmes feloldása helyett pedig rendszerint a többségi elveken 
nyugvó „problémamegoldást” részesítik előnyben. Nem támogatják és 
védelmezik a kisebbségeket az államalkotó nemzet „politikai testének” 
részeként, ellenkezőleg, keménykezű intézkedéseket hoznak az állami
ság nemzeti jegyeit helyezve előtérbe (Juberias 1998). Ám -  mint azt a 
különböző európai konfliktusok (pl. Észak-lrország) is mutatják -  az el
térő helyi politikai kultúrák együttélése sokszor nehezen garantálható, 
és a konszenzus hívei gyakran kudarcot vallanak az agresszív, kizáróla
gosságra törekvő megoldások híveivel szemben (Schöpflin 1997).

Ebben a helyzetben az etnikai kisebbségek (például a roma közössé
gek) csakis vesztesek lehetnek. A homogén nemzetállam eszméjének 
vonzásában és a külső anyaország esetleges beavatkozásának veszélyétől 
tartó, annak árnyékában élő, újonnan függetlenné vált államok az ethnos 
és a demos elvének egyesítésével önnön identitásukat akarják megerő
síteni. Ezek az etnikai demokráciák (etnikai alapon álló többségi demok
ráciák), illetve etnokráciák (etnikai alapokon álló színleg demokratikus 
berendezkedések) olykor már meg sem kísérlik asszimilálni kisebbségei
ket, mint a 19. századi európai liberális nacionalisták tették. Ezek az ál
lamok más utat választottak: egyszerűen kizárják a kisebbségeket a 
„nemzetből”. Mivel a nemzet fogalmát az államéval azonosítják, megta
gadják az egyenlő politikai státushoz való jogot honfitársaiktól, nem is
merve el, hogy a kisebbségek ugyanannak az államnak különböző szár
mazású polgárai. A föderáció megteremtésének esélyeit elemezve a 
posztkommunista Európában arra a következtetésre jutunk, hogy amíg 
a térség kormányai nem fogadják el a többnemzetiségű állam gondola
tát (lemondva az etnikailag homogén nemzetállam megvalósításának 
eszméjéről), addig bármilyen föderatív eszme vágyálom marad. A föde
ráció létrehozását jelenleg csak a nyugati politika szorgalmazza, belső 
igény nincs rá. Kelet-Közép-Európában sokan úgy tekintenek az európai 
föderációra, mint a Nyugat által kínált „jóléti csomag” egyik elhanyagol
ható elemére.

Ilyen körülmények között megnő a tevékeny civil társadalom és a de
mokratikus politikai kultúra szerepe. Egyrészt, mert szervezeteiken ke
resztül és a nyilvánosság erejénél fogva a polgárok ellenőrizni tudják az
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államot, másrészt -  ez kivált a nemzetközi kooperáció szempontjából 
fontos -  mert arra tudják ösztönözni a helyi és megyei önkormányzato
kat, hogy együttműködjenek a határtérségben-szomszédaikkal. Ez utób
bi főleg a hatékony állam kiépítésének időszakában jut jelentőséghez. A 
sikeres regionális együttműködésre a német-lengyel határtérségben ta
láljuk az egyik legjobb példát (Illés 1997), de máshol is akadnak biztató 
jelenségek. Nyugat-Magyarország, Keiet-Ausztria és Kelet-Szlovénia kö
zött -  jóllehet kisebb léptékben -  szintén kölcsönösen előnyös mikrore- 
gionális együttműködés alakult ki. És itt nemcsak a különböző osztrák 
munkahelyekre nap mint nap átjáró magyarok és a magyar mezőgazda
ságba és szolgáltató szektorba befektető osztrákok személyes munka- 
kapcsolataira gondolhatunk, hanem az út- .és vasúthálózat, valamint az 
infrastruktúra átfogó fejlesztésére irányuló, országhatárokat átmetsző, 
regionális tervekre. Csaknem valamennyi posztkommunista demokrácia 
autósztráda-építési lázban ég, hogy mihamarabb „közel” kerüljön, vagy 
legalább „közelebb” érezze magát Európához. A szerencsésebb megyék, 
például az északnyugat-magyarországi GyŐr-Moson-Sopron, jó hasznát 
látták ezeknek a törekvéseknek. Magyarországon -  Budapesten kívül -  
itt a legalacsonyabb a munkanélküliek aránya, és itt a leglátványosabb a 
gazdasági fejlődés. A nyugat-dunántúli helyi magyar vállalkozók gyü
mölcsöző osztrák-magyar vegyesvállalatokat alapítottak. Amióta Auszt
ria csatlakozott az Európai Unióhoz, talán még ígéretesebb jövő áll az 
efféle vállalkozások előtt, és az INTERREG 2 -  PHARE CBC program 
is új fejlődési lehetőségeket kínál Győr-Moson-Sopron, valamint Vas és 
Zala megye számára. Mint a régió egyik kutatója megállapítja, „a térség
ben számos olyan mikroregionális fejlesztési együttműködési szervezet 
jött létre, mely tevékenységét a határon túlra is kiterjeszti. A térség nagy 
és kisvárosaiban végbemenő-változások mélyreható átalakulásokat ered
ményeznek5'' (Rechnitzer 1996). Szerényebb léptékben, de hasonló ten
denciát mutatnak a magyar-román regionális kapcsolatok. A két ország 
közti alapszerződés aláírása, és kivált az 1996 novemberében Romániá
ban végbement békés hatalomváltás után egyre szerteágazóbb gazdasá
gi kapcsolatok alakultak ki Kelet-Magyarország és Erdély között 
(Linden 1997). A kelet-közép-európai regionális együttműködés továb
bi fejlődése előtt azonban még mindig akadályok tornyosulnak: 1) A ke
let-közép-európai regionalizmus és az európai integráció összefüggései 
egyelőre nem tisztázottak, aminek következtében a kelet-közép-európai 
országok ódzkodnak az olyan regionális szövetségek létrehozásától, 
amelyekre hivatkozva a nyugatiak távol tarthatják őket az Európai Unió
tól. 2) A demokratikus önkormányzatiság hatékonysága -  elsősorban 
anyagi források hiányában -  Kelet-Közép-Burópában távol van a nyu- 
gat-európaí szinttől, és mivel az önkormányzatok még nem függetlened
tek kellőképpen, nincs meg a jogi-technikai alapja annak, hogy önállóan 
cselekedjenek. 3) Egészen 1996-íg az EU társult tagországai nem kap
hattak pénzt az EU-tól belső, regionális fejlesztési céljaikra, saját forrá
saik pedig nem tesznek lehetővé gyors változásokat (Illés 1997:58). Rá
adásul a határokon túli nemzeti kisebbségek léte adott helyzetekben fo
kozhatja az érintett országok közti politikai feszültséget, pedig éppen rá-
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jak támaszkodva lehetne fejleszteni a kölcsönös gazdasági kapcsolato
kat. A kisebbségi kérdés bizonytalansági tényező valamennyi olyan ke- 
let-közép-európai államban, így Jugoszláviában, Horvátországban, Ro
mániában és Albániában (Németországról, Oroszországról és Törökor
szágról nem beszelve), amely országok számottevő, az államhatáron túl 
élő nemzeti kisebbséggel rendelkeznek. Ugyanez a helyzet Magyarorszá
gon is, jóllehet a feszültség jelenleg inkább a Szlovákiához, mint a Ro
mániához fűződő kapcsolatokban jelentkezik. Romániával ellentétben 
Szlovákia fiatal állam, most kovácsolja nemzetállami identitását, és kor
látozottak a tapasztalatai az önálló külpolitika kialakítása terén. Ráadá
sul Szlovákiában -  Romániától eltérően -  a magyarok a közös határ.kö
zelében élnek, ahol a kevéssé kevert lakosság többségét alkotják 
(Póti-Dunay .1995), A magyarok kisebbségben vannak Szlovákiában, de 
többségben a Duna menti határterületen. Alighanem ez az oka annak, 
hogy a szlovák kormány -  kiváltképp újonnan visszanyert függetlenségé
nek első éveiben -  vonakodott napirendre tűzni a magyar kisebbség 
helyzetének javítását, mert az autonómiát támogatók és ellenzők közöt
ti konfliktusok mögött a magyar kisebbség elszakadási törekvéseit sej
tette. Mecíar miniszterelnök például nem volt hajlandó tárgyalni a ma
gyar féllel az Esztergomot és Párkányt összekötő, még a második világ
háborúban lebombázott Duna-híd újjáépítéséről, mert nem lelkesedett a 
gondolatért, hogy szorosabb kapcsolatok alakulhatnak ki a határon inne
ni és túli magyarok között. A bős-nagymarosi vízi erőmű kérdése szin
tén nem tekinthető pusztán műszaki vagy környezetvédelmi problémá
nak: nyilvánvalóan politikai kérdés. A magyarok nagy része számára a ví
zi erőmű azokat az idejétmúlt, kommunista presztízsberuházásokat jel
képezi, amelyek ellen a demokratikus erők a rendszerváltozás éveiben 
felléptek. A szlovákok viszont az erőművet a nemzet ereje, függetlensé
ge és szuverenitása szimbólumának tekintik.

A határok menti együttműködés- eredményei ellenére sem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy a decentralizáció, a regionalizmus és a re
gionális együttműködés'még nem egyenlő a föderációval. A decentrali
záció és a regionális együttműködés elősegítheti-ugyan a központi hatal
mak közti föderatív struktúrák létrejöttét, ám korántsem törvényszerű, 
hogy ez így-is történik. Ráadásul az Európai Unió maga is „mozgó cél
pont”, amelynek belső tartalma folyvást változik (Hueglin 1997). Az er
re irányuló erőfeszítések ellenére Európa ma még nem tekinthető a kü
lönböző demokratikusan szervezett területi egységek föderációjának, 
ehelyett inkább a szuverén demokratikus államok konföderációját kell 
látnunk benne. Az Európai Unió kibővítését és az európai integráció 
megteremtését nemcsak a kelet-közép-európai országok viszonylagos el
maradottsága akadályozhatja, hanem az is, hogy az Unióban képviselt 
államok vonakodnak döntéshozó szervezetük átalakításával helyet csi
nálni az újonnan jövőknek (Schmitter-Torreblanca 1997). Hol föderá
cióról, hol laza államközösségről, hol pedig egyszerűen politikai flexibi
litásról beszélnek.
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AZ EURÓPAI UNIÓ: MIFÉLE INTEGRÁCIÓ?

Az európai egység megteremtésének sokszor hangoztatott vágya mellett 
egy kérdés továbbra sem tisztázott: mégis, miféle Európáról beszélünk? 
Az államok, a nemzetek vagy a polgárok szövetségéről? Pierre Manent- 
nel szólva: „Vajon azt jelenti-e Európa, hogy depolítizáljuk a népek éle
tét, és módszeresen oly mértékre redukáljuk kollektív létezésüket, hogy 
az kimerüljön a »dvil társadaíom« tevékenységében és a »civilizáció« 
működtetésében?” (Manent 1997:96) Rendelkezhet-e egy nemzetállam 
fölötti szervezet szuverenitással? Életképes-e nemzetek nélkül a nemze
tek feletti demokrácia? Kétségtelen, hogy a konföderáció jelenlegi gya
korlatával ellentétben az Európai integráció eredeti eszméjének az a cél
ja, hogy „a föderáció intézményei ne csak a tagországok kormányaival 
legyenek közvetlen kapcsolatban, hanem a polgárokkal is. Úgy tervez
ték, hogy a védelem, a pénzügyek, a kereskedelem és a szükséges kiadá
sokat fedező adók kerülnek közös kézbe. Úgy tervezték, hogy a többi ha
talom a szövetségi államok demokratikus intézményeinek irányítása 
alatt marad. Az »önigazgatást« csakúgy, mint a »közös igazgatást« ma 
már a szubszidiaritás elve részének tekintik” (Pinder 1993:34). Az Eu
rópai Unióban valójában kettős kormányzati rendszer működik: jelen 
-van egyrészt egy, a szubszidiaritás és szolidaritás elvei szerint felépülő 
„több szintű egyeztető rendszer”, másrészt egy „piaci szabályozó mecha
nizmus”, amely szigorúan elválasztja a pénzügyi intézkedéseket a politi
kai alkufolyamatoktól (Huegíin 1997:15), A kérdés továbbra is megvála
szolatlan: milyen alakot ölt majd az az Éurópai Unió, amelyben a kelet- 
közép-európai országok is tagok lesznek?

Az Európai Közösség országai által 1987-ben aláírt Egységes Európá
ról Szóló Szerződés (Single European Act) kísérletet tett arra, hogy lét
rehozzon a tagállamokból egy olyan politikai közösséget, amely felkészí
ti a tagjait a tervezett európai politikai unió megteremtésére (Kulcsár 
1995:27). A maastrichti egyezménynek az volt a célja, hogy felgyorsítsa, 
ugyanakkor elmélyítse ezt a folyamatot. Időközben a kelet-közép-euró- 
pai országok az Éurópai Unió társult tagjaivá váltak. Ennek ellenére 
még mindig nem tisztázott, hogy milyen tartalommal és milyen mérté
kig bővüljön az Európai Unió, és a szövetség jövőjét illetően is megosz
lanak a vélemények. Azok, akik nem hisznek az egységes Európa megte- 
remthetőségében, úgy vélik, hogy fokozatosan területileg és tartalmában 
megosztott európai föderáció jön majd létre. Mások viszont ragaszkod
nak az eredeti elképzelésekhez. Ahelyett, hogy -  kellő mélységű ismere
tek híján -  távolabbi következtetéseket vonnék le az Európai Unió jö
vőjével kapcsolatban, bemutatok öt, erre vonatkozó jelentősebb elkép
zelést. -
■ Az egyik széles körben ismert elmélet szerint a maastrichti egyez

ményben megfogalmazott követelményeket teljesítő államokból kiala
kul majd az Unió „kemény magja”, amelyet a később csatlakozott orszá
gok, külső gyűrűje vesz körül. Ez a „koncentrikus körökbe szerveződő 
Európa” elmélete, melyet a kelet-közép-európaiak kifejezett ellenérzé
sekkel fogadnak, szerintük ugyanis „első- és másodosztályú” Európára
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osztja földrészünket. Az újonnan függetlenné vált kelet-közép-európai 
demokratikus államok -  még ha a jelenlegi EU-tagok' ezt nem mindig hi
szik is el róluk -  készek feladni frissen kialakított intézményrendszerük 
jó néhány elemét, hogy túllépjenek végre a nemzetállam keretein és ré
szesei legyenek az integrációnak (Holland 1993).

Egy másik felfogás szerint a lassabban felzárkózó országoknak több 
időt kell engedni a csatlakozásra, méghozzá oly módon, hogy ezzel ne 
akadályozzák a már felkészült országokat az integráció elmélyítésében. 
A „több sebességes Európa” elmélete már kedvezőbb fogadtatásra talált 
a felvételre jelölt országok körében,.mivel lehetővé teszi, hogy felfej lesz- 
szék elmaradottabb gazdasági ágazataikat.

A harmadik elképzelés szerint hagyni kell, hogy valamennyi tagállam, 
tetszése szerint válasszon az Európai Unió programjának kínálatából. 
Ezzel az „á la carte” Európával azonban sem az újonnan érkezők, sem a 
jelenlegi EU-tagok nincsenek megelégedve. Ha nem léteznek közösen 
elfogadott szabályok, az „á la carte Európa” könnyen az Unió szétesésé
hez vezethet.

A negyedik elképzelés, amely az Uniót a tagállamok egységes piaca
ként értelmezi, sokban hasonlít a harmadikhoz, miközben egészét te
kintve mégis összehangolja az előbb bemutatott három felfogást. Esze
rint az egységes piacon kívül az országok önálló döntésére kell bízni, 
hogy csatlakozni kívánnak-e az olyan különmegállapodásokhoz, amelyek 
egyebek közt a rendőri erők, a valutarendszerek és a menekültpolitika 
(Schengeni megállapodás) Összehangolását, az Európai Monetáris Uni
ót (EMU), illetve a Közös Kül- és Biztonsági Politikát (Common For- 
eign and Security Policy -  CFSP) szabályozzák. A „rugalmas integráció” 
elméletét értékelve a kelet-közép-európai államok ambivalens helyzetbe 
kerülnek: egyrészt szeretnének a „biztonságos oldalra” átjutva végre tel
jes jogú taggá válni, másrészt be kell látniuk, hogy egyelőre nem képesek 
teljesíteni a tagság valamennyi feltételét.

Végül, az Ötödik felfogás hívei továbbra is a valamennyi tagállamra 
egyformán érvényes szabályok jelentőségét hangsúlyozzák. A tagságra 
jelöltek egy része minden áron ezt a megoldást szeretné előnyben része
síteni, mások viszont óvatosabbak. Mindent egybevetve, még nem dőlt 
el, hogy az európai föderáció nemzetközi (államközi) vagy nemzetek (ál
lamok) feletti szervezetként működik-e, illetve, hogy az integráció eset
leg nem-föderatív struktúrák fele ha lad-e majd. Amennyiben a 
„szupranacionális demokrácia” megoldását szorgalmazzák, az államiság 
kérdése (nevezetesen, hogy miként lehet megőrizni a demokráciát az ál
lamok felett) ismét napirendre kerül.

Az említett kérdéseket mind ez idáig a jövőben csatlakozni kívánó ál
lamok „feje fölött” tárgyalták. Ezeknek az országoknak a közvéleménye 
semmiféle komolyan vehető tájékoztatást nem kapott a lehetséges alter
natívákról. Ráadásul magukban a tagországokban is -  az eredeti vára
kozásokkal ellentétben -  nem annyira a polgárok, mint inkább a kormá
nyok és a hivatali szervezetek támogatják az egységes Európát. A polgá
rok rendszeresen „Európa-ellenes” képviselőket küldenek az Európa 
Parlamentbe, így érzékeltetve csalódásukat és fenntartásaikat. Sokan
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csak azért szavaznak az Európa Parlamenti választásokon, hogy ezzel is 
tiltakozzanak saját országuk kormánya ellen. Az európai választások 
sokszor protesztszavazások, mert a szavazók nem érzik a választás tétjét. 
Felelős szavazatok híján azonban maga a képviselet lényege válik kér
désessé. Azt már a kelet-közép-európai országok is tudják, hogy a nyu
gatiak kezdeti lelkesedése lelohadt, és elképzelhető, hogy ismét a fejük 
fölött fognak meghozni olyan döntéseket, amelyekkel az ő bőrüket vi
szik vásárra (Tolnay 1997).3 Az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó or
szágok nem feltétlenül érdeklődnek ugyanilyen nekibuzdulással a föde
ráció kérdései iránt: erre alighanem csak azután kerül majd sor, hogy az 
Unió teljes jogú tagjaivá váltak. Akelet-közep-európai országok elsősor
ban azért akarnak csatlakozni az Európai Unióhoz és a többi nyugati ál
lamközi szervezethez, hogy hosszú távú megoldást találjanak gazdasági 
és biztonsági problémáikra.

Jean Monnet ötven évvel ezelőtt Nyugat-Európával kapcsolatban tett 
megállapítása ma is érvényesnek, vagy legalábbis megvitatandónak tű
nik, és nemcsak a földrész nyugati felének, hanem az európai posztkom
munista országoknak a tapasztalatai alapján. „Amíg az államok kizáró
lag a nemzeti szuverenitás alapján szerveződnek, nem lesz béke Európá
ban. Az európai országok lehetőségei túlságosan korlátozottak ah
hoz, hogy egymagukban biztosítani tudják népeiknek a prosperitást és a 
legfontosabb szociális eredményeket. Következésképp az európai álla
moknak föderációvá, úgymond »európai entitássá« kell szerveződniük, 
ami lehetővé teszi számukra a gazdasági egységesülést”.̂

Angolból fordította: Náday Judit
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