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Közép-Európa politikai dimenziójának 
megvalósítási kísérlete:  
a visegrádi együttműködés (V4 )
Hamberger Judit

Közép-Európa történeti és jelenkori jellegzetességei

Közép-Európát sokan és sokféleképp definiálják. Történeti és aktuális megha-
tározásokat, kritériumokat, érveket és ellenérveket sorakoztatnak fel. Anélkül 
hogy e meghatározások szakirodalmában elmélyednénk, felvázoljuk a Közép-

Európát jellemző azon jellegzetességeket, amelyek mondandónk alátámasztására szol-
gálnak.

1. Történeti szempontok alapján1 „Közép-Európa a fejlett atlanti civilizáció és az 
Ázsiá ba torkolló nagy keleti térség között mindig is létezett közbülső régió tágabban vagy 
szűkebben értelmezett terepe. A két szélső régió markánsan rajzolódik ki, rövidre fogva 
is jól jellemezhető. A Nyugatot az alulról építkező, rendi és városi szabadságjogokkal 
körülvett, viszonylag mobil társadalom jellemzi, amelyben korán megjelentek a piac-
gazdaság elemei, a Keletet a felülről elrendezett és irányított társadalom, az immobilitás, 
az ázsiai feudalizmus és autokratizmus elemeit fenntartó uralmi formák jellemzik.”

Hanák Péter szerint a közép-európai régió történeti helye az átmenetiség tere, külső és 
belső határai térben és időben változékonyak, Nyugat és Kelet között mozog, ingázik, 
így a viszonylagosság lehet a legfőbb történeti ismérve. Közép-Európa történetileg csakis 
a Nyugathoz és a Kelethez, és e kettő egymáshoz való viszonylatában értelmezhető. 
Közép-Európa ugyanis nem kőhíd volt, hanem − Ady Endrét idézve − komp Európa két 
relatíve stabil partja között. „Ez a viszonylagosság kettős történeti optikát kölcsönzött a 
régiónak. Nyugathoz viszonyítva az elmaradottság, az orosz Kelethez mérve azonban 
a fejlettség jegyei domináltak. Csakhogy mind a bennszülöttek, mind a kívülálló szem-
lélők számára Oroszország − legalábbis a 20. századig − nem számított összehasonlítási 
alapnak, Közép-Európa történeti szintjének meghatározó kritériuma az elmaradottság, 
tegyük pontosabbá: a relatív elmaradottság volt.” 
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A relatív elmaradottság tudata a régió egész újkori történetén végighúzódó gazdaságpo-
litikai és kulturális tényező maradt. Ez a viszonylagosság Hanák szerint a geopolitikai 
helyzettel is összefüggött. Európa e közbülső régiója mindig is határterület volt: tájak, 
népek, kultúrák peremén helyezkedett el. Sőt, e térség nemcsak népek, de társadalmi 
formák, politikai eszmék és kulturális áramlatok határmezsgyéje is. „Történeti helyé-
ből következik tehát nehezen definiálható ismérveinek a relativitással rokon vonása: a 
marginalitása.” Ez történeti távlatokban nemcsak földrajzi helyzetet jelölt, hanem „tuda-
tosult létállapottá is vált”.

Hangsúlyozza a térség vallásának, kultúrájának értékrendet és életmódot teremető 
és formáló (egységesítő) funkcióját is. A középkori keresztény, az újkori katolikus és 
reformációs művelődés, a humanizmus és a reneszánsz elterjedése, a barokk nemcsak 
befogadott hatás, hanem egyúttal közép-európai táj- és mentalitásformáló áramlat is volt.

Közép-Európa történetileg megalapozott, máig ható jellemzője az etnikai sokféleség 
is, amelynek mennyisége Hanák Péter szerint már önmagában véve is minőségi kritérium-
má válik. A régió marginális jellege következtében az etnikai pluralitás többnyire nem 
térbeli egymásmellettiséget jelentett, hanem az etnikai határok egymásba mosódottságát, a 
tájak vegyes nemzetiségű karakterét. A térség vallásilag is csaknem olyan kevert, mint 
etnikailag. Előfordult, hogy egyazon valláshoz több nemzetiség is tartozott, valamint 
egyazon nemzetiségen belül gyakran megoszlottak a vallási határok. A nemzeti és a val-
lási hovatartozás keveredéséből azután vallási és nemzetiségi identitászavarok és konfliktusok 
keletkeztek. Hanák Péter ezekből a nehezen definiálható, mégis mélyen jellemző pluralitásra 
(„többszörös vagy többdimenziós pluralitás”) következtet. 

A pluralitás szerinte nemcsak termékeny kulturális, hanem bénító politikai feszült-
séget és romboló politikai-nemzeti konfliktusokat is okozott. A vereségek, a modernizáció 
kudarcai többnyire az irracionalizmust, a modernizáció-ellenességet erősítették, és a 
régió kis népeinek nacionalizmusát vallásos-messianisztikus elemekkel töltötték meg. 
Ez az a térség, ahol az elvadult, irracionális faji nacionalizmus háborús konfliktusokat 
idézett elő. (Innen indultak a világháborúk.) Úgy véli, hogy a fasizmus, a totalitárius 
berendezkedés nem import áru volt, megtermett az a régióban: Ausztriában, Szlová kiá-
ban, Magyarországon, Horvátországban és Romániában. 

A pluralitás másik negatív hatása szerinte a régió politikai szerveződésében mutatkozott 
meg. A népek e tarka halmazát csak egy regionális integráció tarthatta össze és fenn. 
A Habsburgok birodalomteremtő integrációja azonban a pluralitások egymás elleni kiját-
szásával vagy elnyomásával, többnyire az abszolutizmus katonai és hivatali apparátu-
sával teremtette meg azt a tekintélyi államot, amelyben szinte észrevétlenül kerekedett 
felül a bürokratikus etatizmus. 

A Monarchia felbomlása után a kisállamiság a közép-európai térség egyik fő jellemzője lett. 
A kisállami öncélúság a térség kohézióját gyengíti, politikai instabilitást eredményez, a 
bomlást és rombolást segíti elő. A 20. századi kis nemzetállami kényszerpályák kudarcai 
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után a 21. század, az Európai Unió formájában, és annak keretei között, lehetőséget kínál a közép-
európai régiónak arra, hogy újra kísérletet tegyen a regionális integrációra. Ez az esély a reális és 
racionális kompromisszumokat is igényli, amelyekben Hanák Péter a megmaradás felté-
telét látja. Abban reménykedik, hogy azokat szem előtt tartva, a jövőben a térséget nem 
csak a gyakori gyásznapjai, hanem más közösségtudati elemek is összetartják majd. 

2. Közép-Európa meghatározásai a jelenkori szempontok alapján is sokszínűek.2 
A fentebb ismertetett történeti jellemzőkben gyökereznek, a 20. század végi, 21. századi 
térségbeli tapasztalatokkal kiegészítve. A térség földrajzi helyzetére, kiterjedésére, tör-
ténelmi és politikai tapasztalataira, a kultúra, a szellemi élet és a mentalitások jellemző-
ire koncentrálnak. Eszerint Közép-Európának jelenleg is valóságos helyzete az etnikai, 
kulturális és nyelvi sokszínűség és keveredés. Ebben a térségben ma is civilizációs erővel hat 
a latin−katolikus−protestáns tradíció, a német kultúra évszázados befolyása. Leírható azonos és 
hasonló történelmi jegyekkel, az együttélés mentalitásaival és szokásaival, egyfajta szelle-
mi tartással, éthosszal. A Közép-Európa-irodalom a térség földrajzi körülhatárolásában 
most is számos variációval dolgozik: a német nyelvterületektől az oroszországi Urálig 
sokféle meghatározás született.3 

Közép-Európát tehát a földrajzi helyzet, kultúra, identitás, megélt történelem, ta-
pasztalatok, politikai berendezkedés és az állam, a társadalmakat irányító intézmények 
hasonlósága vagy azonossága, a szellemi közösség és hasonlóság határozza meg. Értel-
mezése ma is tág keretek között mozog: történelmi, szellemi, kulturális, politikai kate-
góriák egyaránt érvényesek lehetnek rá.

Továbbra is találó meghatározás a térség politikai és gazdasági periféria jellege. E pe-
riféria gravitációs központjai – kelet, illetve nyugat felé – ma is a térségen kívül helyez-
kednek el. 

Közép-Európa valójában annak cáfolására szolgál, hogy Európában a Kelet és a Nyugat között 
nem létezik más egység vagy „entitás”. A cseh Milan Kundera, aki az 1980-as évek közepén, 
emigránsként, újraindította a Közép-Európáról szóló vitát, a Nyugat szemére vetette, 
hogy Közép-Európát Kelet-Európává tette − vagy legalábbis hagyta, hogy azzá váljon −, 
pedig mélyebben ágyazódik be a Nyugatba, mint a Keletbe. Szerinte Közép-Európa a kis 
népek bizonytalan zónája Oroszország és Németország között. Meghatározásában kis nemzet 
az, amelynek létezését vagy önrendelkezését minden tetszés szerinti pillanatban meg 
lehet kérdőjelezni, s amely alámerülhet és eltűnhet – és amely ennek tudatában is van.4 

A Közép-Európa-gondolat ma is arra irányuló erőfeszítés, hogy bizonyítsuk: a kettő 
között van egy harmadik egység is: Kelet és Nyugat között elhelyezkedő, hányatott sorsú 
terület, a nagyhatalmak által még mindig könnyen megosztható és alávethető kis nemzetállamok 
régiója, amelynek peremét nem lehet pontosan meghatározni. Kiterjedését (európai kor-
látok között) rugalmasan növelhetjük vagy csökkenthetjük, ki-ki saját politikai belátása 
és érdeke, akarata, kulturális és szellemi ismerete és tudása szerint. (Ahogy Konrád 
György megfogalmazta: a Nyugat keleti, és a Kelet nyugati határán található.5) 
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Közép-Európa helyzete tehát minden értelemben „a nagyok között a kicsik”, a nagy 
nemzetek (orosz, német) között a kis nemzetek és nemzetiségek, a nagy államok között 
a kis államok (leggyakrabban) meghódított, vagy meghódítandó helyzete. A térség – 
gyengeségei és érdekellentétei miatt – ezeknek, mint megosztó erőknek általában alá is 
veti magát. Ez az a realitás, amellyel mindenkor számolni kell. 

Az ilyen 20. századi tapasztalatok miatt sokan a Közép-Európa-fogalomnak csak 
szellemi és kulturális, esetleg még gazdasági dimenzióját hajlandók elfogadni, politikai 
dimenzióját6 azzal utasítják el, hogy annak megoldhatatlanok a történelmi implikációi. 
A kulturális és szellemi dimenziók ugyanis könnyen át tudják szelni az államhatárokat, 
a politikai dimenziók azonban nem. A lelki-szellemi Közép-Európát bármikor és (megha-
tározott keretek között) tetszőleges összetételben össze lehet állítani, mivel az nem más, 
mint fogalom, a politikai Közép-Európát azonban meg kell teremteni, mert annak konkrét 
politikai (és gazdasági) viszonylatokból kell felépülnie. A szellemit bármikor össze le-
het állítani, de a politikaihoz sok konkrét (politikai és társadalmi) munkára és erős 
akaratra van szükség. 

A V4 társadalmainak közép-európai „helyzettudata”

A csehek Közép-Európa-tudata a legerősebb, és régebbi hagyományokkal rendelkezik, 
mint a többieké. Ennek oka lehet az, hogy a csehek több évszázadon keresztül sajátos 
szimbiózisban éltek együtt a németekkel, és részben örökölték, részben átvették a né-
met közép-tudatot. Emellett országuk földrajzilag „beékelődik” a német területekbe. 
A cseh nemzettudatnak a 19. század közepe óta jelenlévő, fontos alkotóeleme az a tény, 
hogy a cseh nemzet Európa közepén él, tehát elvitathatatlanul Közép-Európa nemzete. 
A cseh szellemi elit foglalkozik a legrégebben a közép-európaiság helyzetével és az 
abból fakadó nemzeti stratégiai lehetőségekkel. (A 19. század közepén a cseh tudós, 
František Palacký fogalmazta meg elsőként a térség, azaz aktuálisan a Habsburg-mo-
narchia nemzeteinek és nemzetiségeinek a nagynémet törekvésekkel szembeni össze-
fogására, „uniójára” irányuló elképzeléseit.7) 

Milan Kundera is cseh emigránsként, elsősorban az erős cseh közép-európai tudat 
alaphelyzetéből és életérzéséből kiindulva fogalmazta meg, és indította útjára az 1984-
től kibontakozott, és azóta is napirenden levő Közép-Európa-vitát. 

A csehek azok, akik 1985-től (szamizdatként) folyóiratot is indítottak Közép- 
Európa témájában Střední Evropa címmel, s amely azóta (folyamatosan, évente három-
négy számmal megjelenve) terítéken tartja a szűken és tágan értelmezhető Közép- 
Európa-gondolat és közép-európaiság minden aspektusát, a kulturális-szellemitől, 
a gazdaságin át a politikaiig minden vonatkozásában, történetileg és a jelenkorban  
egyaránt. 
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A csehek számára Közép-Európa elsősorban a cseh−német viszony színtere, akár annak tör-
téneti, akár kulturális, akár politikai, akár gazdasági vagy egyéb aspektusait szemlél-
jük. S amennyiben hajlandóak Közép-Európát kiterjeszteni a tőlük keletre eső Szlová-
kiára, Lengyelországra és Magyarországra is, akkor azt saját fejlettségük, nyugatiasabb 
jellemzőik felsőbbrendűségi tudatában teszik. A csehek között sokan vitatják el ezektől 
a tőlük keletebbre eső társadalmaktól és államoktól a nyugatiasan fejlett európai „kö-
zép” jelzőjét és jellemzőit. 

A csehek fogadják el legnehezebben, ha Közép-Európa fogalmának meghatározásá-
hoz hozzácsatolják a keleti jelzőt (például Kelet-Közép-Európa). Előfordul az is, hogy 
a cseh mérlegelések Közép-Európából kizárják Németországot, de mindig elfogadják 
Ausztriát. Azt viszont nem veszik jó néven Ausztriától, ha az a maga centrális helyét 
úgy határozza meg, hogy elfelejti: Bécs keletebbre esik Prágától. 

A csehek közép-európaiságának és tudatának legújabban genetikai kutatások ered-
ményei is nyomatékot adtak. Berlini genetikai kutatásokra hivatkozva emlegetik, hogy 
a csehek a mai Európa genetikai közepét alkotják: genetikailag nem tisztán szlávok, hanem 
ugyanolyan közel állnak például a franciákhoz, mint például a lengyelekhez.8

A magyarok Közép-Európa-tudatát a 20-21. századi történelmi körülmények befolyá-
solják. A történelmi Magyarország a 20. század fordulóján a magyarokat „Kelet Népének” 
tekintette. Az ország 1918 utáni szétszabdalása nagyszámú, a szomszédoknál maradt 
magyar kisebbséget eredményezett. Ez a tény a magyar köztudatot később érzékennyé 
tette a nemzeti kisebbségek kérdései iránt, és emiatt, ezzel összefüggésben felfigyelt a 
közép-európai térség mibenlétének kérdéseire is. Figyelni kezdett a közép-európai kis 
nemzetekre, nemzetiségekre, szomszédjaira.9 Ebből fakadóan, a magyar Közép-Európa-
tudatot befolyásolja annak ténye, hogy Közép-Európa a kisebbségek (elsősorban a magyar 
kisebbségek) terévé vált. Erre a magyar politika és társadalom nagy hangsúlyt fektet, mert 
a térségben a legszámosabb a magyar kisebbség. A magyar kisebbségek meglétének té-
nye az egyik legbiztosabb gyúanyag Magyarország és szomszédjai között. A visegrádi 
együttműködés viszonyrendszerének központi kérdése a szlovák–magyar viszony. 

A visegrádi együttműködés tagországainak egyik nemzetét sem szabdalták úgy szét, 
mint a magyarokat, akik (Pomogáts Béla megfogalmazásában) ma részben Közép-Euró-
pában (Magyarországon, Szlovákiában), részben Dél-Kelet-Európában (Erdélyben, a 
Vajdaságban), részben Kelet-Európában (Kárpátalján, azaz az ukrán államban) vannak 
széttagolva. A nemzet és az állam fogalmának inkompatibilitása a közép-európai régió 
történelmi viszontagságainak következménye, de manapság elsősorban a magyarokat 
sújtja. Éppen ezért, a közép-európai egységfolyamatokban Magyarország számára elvi 
fontosságú a kisebbségek jogi helyzete: „A közép-európai régió igazi rendezése és kon-
szolidációja csak akkor következhet be, ha a térség államai szakítanak a nemzetállami be-
rendezkedéssel, kivált ennek etnokratikus szélsőségeivel, és úgy oldják meg a nemzetiségi 
kérdést, hogy egyetlen népcsoport se érezhesse kisebbségi létre kárhoztatva önmagát.”10 
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A szlovákok közép-európai helyzettudata a 20. század első felében kezdett kialakulni, és a 
20. század végén, az önálló Szlovák Köztársaság létrejöttével rögzült.11 Az első Csehszlovák 
Köztársaság időszakában (1918−1939) ezt a jelentős szerepet betöltött szlovák politikus, 
Milan Hodža tudatosította bennük. Centrális (stratégiai) helyzetük tudatosítását támo-
gatta az a felismerés, hogy Szlovákia lényeges faktor Csehszlovákia (keletre irányuló) 
külpolitikájában. Szlovákia nemcsak a később felbomlott kisantant miatt volt fontos a 
csehek számára, hanem a Szovjetunióval való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, va-
lamint a kárpátaljai terület igazgatása miatt is. Ráadásul, a második világháború idején 
Hitler is hasonló okokból tartotta a maga számára fontosnak az önálló szlovák államot, 
amelyet Szlovák Köztársaság néven 1939 és 1945 között saját hátországaként, felvonu-
lási területeként, és csatlósaként kezelt. 

A szlovák állami önállóság 1993-ban kezdődött időszakában éppen a visegrádi 
együttműködés 1991-es létrejötte utáni fejlemények tették lehetővé, hogy a mečiari idő-
szak szlovák geopolitikusai12 „eljátszadozzanak” Szlovákia stratégiai helyzetének gon-
dolatával. Ennek a „gondolatmenetnek” éppen Szlovákia közép-európai centrális helyzete, 
ennek politikai kihasználása volt a lényege. Úgy értékelték, hogy az 1990-es években az 
önálló Szlovákia olyan fontos stratégiai helyet foglalt el, hogy nemcsak Közép-Európa, 
hanem egész Európa sorsát is meghatározhatja. Azt mérlegelték, hogy országuk olyan 
centrális helyzetben van Európa kelet−nyugati tengelyén, hogy akármilyen bel- és kül-
politikát folytat, nélküle európai és közép-európai stratégiai problémák nem oldhatók 
meg. Bár akkori helyzetüket túlértékelték, földrajzi értelemben mégis tény, hogy a „vi-
segrádi” Közép-Európa közepét alkotják: a V4 másik három országa kapcsolattartásának – 
legalábbis földrajzi értelemben − megkerülhetetlen feltétele Szlovákia. Az is tény, hogy 
Szlovákia – ugyancsak földrajzilag – összekötő kapocs a visegrádiak között. Ezt a helyzetet 
a szlovákok olyan erősen érzékelik, és olyan komolyan is veszik, hogy a V4 együtt-
működés a szlovák társadalomban a legismertebb, legnépszerűbb és legkívánatosabb 
regionális együttműködési forma. Ez olyannyira érvényes, hogy amíg a V4 másik há-
rom tagországa egyéb európai szubregionális kooperációknak is hasonló jelentőséget 
tulajdonít, addig Szlovákia számára ez a legfontosabb ilyen együttműködés.13 

A lengyelek közép-európai helyzettudata14 a fenti három társadaloménál összetettebb 
téma. Mi magyarok, csehek, szlovákok általában nem tudatosítjuk a lengyel állam terü-
letének és határainak „különös” közép-európai helyzetét. Lengyelország ugyanis 1945 
előtt a jelenlegi határaihoz képest keletebbre húzódott el. 1945-ben, Sztálin követelésének 
megfelelően és a német területek rovására, határait területének kb. egyharmadával nyu-
gatabbra tolták el. Keleti területeit pedig, a Szovjetunió részeként, a belorusz és az ukrán 
területekhez csatolták. Így az országot megfosztották keleti végeitől (lengyelül Kresy), és a 
természetes területénél nyugatabbra tolták el határait. Ezzel, saját határait illetően, hosszú 
távra bizonytalanná tették. Mind keleti (ukrán, belorusz), mind nyugati (német) irányban 
állandósították határainak bizonytalanságát, és a benne lakók ideiglenességi érzését.
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Mindezek miatt, a lengyelek számára sem a mértékek, sem a határok, sem a befolyási öve-
zetek kérdései nem teljesen azonosak a másik három országéval. Ez érvényes Közép-Európa 
meghatározására és az azzal való szellemi és politikai azonosulásra is. Számukra a keleti 
kötődések nagyobb súllyal esnek a latba, bármiféle politikai vagy geopolitikai mérlegelésekről 
legyen is szó. 

Elsősorban nagy keleti (Oroszország, a Szovjetunió) és nyugati (nyugati és keleti 
Németország) szomszédjaikat látják és érzékelik, ami nem csoda, hiszen történetileg – 
a 18. század végéig maguk is nagy európai hatalomként − ezzel a két nagyhatalommal 
viaskodtak, az utóbbi évszázadokban pedig túlnyomórészt ezek befolyásának és rivali-
zálásának, olykor ellenséges együttműködésének voltak áldozatai. A lengyel nemzet és 
a lengyel állam saját magát Közép-Európa részeként inkább akkor tudatosítja, ha éppen a déli 
vagy délnyugati irányt, mint a két nagyhatalom szorításából való kitörés lehetséges alternatív 
irányát mérlegeli. Figyelmének tehát ez fontos, bár nem a legfontosabb iránya. 

A lengyel állam önállóságáért folytatott több évszázados küzdelmükből fakadó hagyo-
mányuk, az a tény, hogy a Habsburg-tradíció csak a legyelek egy részét (Kis-Lengyelor-
szág, Galícia) befolyásolta, valamint az erős, összetartó katolicizmusra alapozott nemzeti 
identitásuk más mértéket szabott meg, mint ami a cseheké, a magyaroké és a szlovákoké. 
A lengyelek, éppen katolicizmusukra építve, hosszú távon is elsősorban Európa nyugati 
feléhez tartozónak tekintik magukat. Európát inkább csak keletre és nyugatra osztják, a közép-
ső rész, mint önálló egység lehetősége náluk nem merül fel olyan általánosan, mint a másik három 
társadalomban. Van olyan lengyel értelmiségi vélemény, hogy Lengyelország kulturálisan 
a Nyugathoz, gazdasági és társadalmi jellemzői alapján a Kelethez tartozik.

A közép-európai regionális integráció kísérlete: a visegrádi 
együttműködés 

A 20. században a közép-európai régió politikai és gazdasági integrálásának több (in-
kább sikertelen, mint sikeres) kísérlete ismert. Szempontunkból a 20. század végének 
kísérletei érdekesek.15 

Amióta Közép-Európa földrajzi-politikai, geopolitikai fogalmát (a 20. század elején, 
az első világháború után16) „kitalálták”, először nyílt lehetőség arra, hogy a térség kis 
nemzetállamai békés és demokratikus körülmények között próbálkozzanak meg a tér-
ség politikai dimenziójának megvalósításával, mégpedig a visegrádi együttműködés 
keretében. Ahogy a fentebb idézett Hanák Péter is megfogalmazta, a 20. századi kény-
szerpályák kudarcai után a 21. század, az Európai Unió formájában, és annak keretei 
között, lehetőséget kínál a régiónak arra, hogy újra kísérletet tegyen a regionális integ-
rációra. Lehetővé vált, hogy Közép-Európa keleti fele politikai dimenzióiban is megkí-
sérelje átszelni az államhatárokat. Ebben az aktuálisan zajló folyamatban a visegrádi 
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együttműködés lehetőséget nyújt arra, hogy hatalmas erőfeszítések árán megpróbáljon 
Keletről visszakerülni Nyugatra. Ennek az esélynek a megvalósításához reális és racio-
nális kompromisszumokra is szükség van (Hanák Péter). 

Az 1991 februárjában elindított, 1999-ben és 2004-ben, a NATO és az Európai Unió 
teljes jogú tagságának elérése után újragondolt és megújított visegrádi együttműködés lé-
nyegéből fakadó kötelezettség az együttműködés, és annak egyre szorosabbra fűzése. 
Ezt minden aktuális politikai elitnek újra meg újra fel kell ismernie és meg kell erősíte-
nie. A V4 eddigi történetéből és sorsából látható, hogy nem mindig sikerült megfelelni 
ennek az alapszükségletnek. De a visegrádi együttműködés eddigi, majdnem húszéves 
története arról is tanúskodik, hogy a buktatók, a nehézségek, az 1993 és 1998 között be-
állt „tetszhalál” ellenére, a politikai elitekben mindig volt annyi akaraterő és józan belá-
tás, hogy ne temessék el végleg ennek gondolatát. Ezért ez a regionális együttműködés 
azt a reményt kelti, hogy az Európai Unió keretében befolyásolni tudja Közép-Európa 
jelenét és közeljövőjét. Évszázadok óta először állt elő, hogy a meghódítottság és legyő-
zöttség alapállapota helyett a részvételi helyzet és lehetőség adatik meg ennek a régió-
nak. Most végre rajtunk is múlik, milyen a jelenünk, és milyen lesz a közeljövőnk. 

A közép-európai térség nem arról híres, hogy hosszú távú, mély, kedvező tapasztalatokkal ren-
delkezne az egymással való együttműködésről. A régiót alkotó nemzetállamok (akármilyen 
tágan értelmezzük is Közép-Európát) az elmúlt évtizedekben ezzel kapcsolatos pozitív 
tapasztalatokat csak ritkán szereztek. Az együttműködéseket vagy az egymástól való 
kölcsönös félelem és egyeseknek abból való kizárása (mint a 20. század első felében 
Magyarország és Németország elleni Kisantant a két világháború között), vagy a felül-
ről rájuk kényszerített akarat (mint a kommunista-szocialista, Szovjetunió által előírt 
„együttműködés”, a KGST és a Varsói Szerződés) diktálta. Belső belátáson, egymás-
sal önkéntes összefogáson alapuló, pozitív indíttatású együttműködésről tapasztalatot 
csak az 1990-es évek elejétől, a rendszerváltások időszakában szerezhettek. Ez pedig túl 
rövid idő ahhoz, hogy az együttműködés belső, szerves igénnyé váljon. 

A Közép-Európa-definíciók némelyike azt is hangsúlyozza, hogy a térség kötelező 
feladata: országainak fel kell fedezniük és meg kell ismerniük egymást, közelebbi és távolabbi 
szomszédjaikat. E felismerés és megismerés nélkül Közép-Európa együttműködésének 
nincs esélye. Egymás kölcsönös megismerése pedig erőfeszítést és tanulást, nevelést 
igénylő feladat, időt, pénzt és fáradságot követel a tagországok társadalmaitól. Ez az, 
amit csak a politikai és szellemi elitek képesek biztosítani a közép-európai társadalmak 
számára. Államok, országok és társadalmak egymás közötti együttműködését minden 
területen csak tudatos politikai és társadalmi célzatosság biztosíthatja. Ezt tanulja és 
gyakorolja most négy közép-európai állam tágabb keretek között az Európai Unió in-
tézményeiben, négyes keretben pedig a visegrádi együttműködés létrehozott mecha-
nizmusainak segítségével. Van arra esély, hogy a régió stabilitását hosszú távon a kisál-
lamiság és a regionális együttműködés közötti ilyenfajta egyensúly biztosítsa. 
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A visegrádi együttműködés nem foglal magában minden közép-európaiként szá-
mon tartott országot, csak Lengyelországot, Csehországot, Magyarországot és Szlová-
kiát. Ezért belső és külső „nyomásnak” van kitéve, hogy tagállamainak számát és az 
együttműködés kereteit bővítse ki, terjessze ki más, a környezetében lévő országokra 
is. A V4 együttműködése által a térségben biztosítható stabilitás vonzerővé vagy köve-
tendő példává válhat a régió többi kis és nagyobb állama számára. Az azonban szinte 
teljes egészében a V4 tagjai közötti sikeres és elmélyülő együttműködés függvénye, 
hogy Közép-Európa „együttműködő centrumaként” képes lesz-e követendő pozitív 
mintaként maga köré szervezni a közép-európai térség minden államát.

A visegrádi együttműködés múltja és jelene 

A politikai együttműködés kísérlete először (Csehszlovákia kettéválása előtt) V3 for-
mában indult meg, 1991. február 15-én a magyar Visegrádon elfogadott nyilatkozattal. 
Közösen észlelt veszélyhelyzet (a Szovjetunióban formálódó politikai és hatalmi puccs 
miatti félelemérzet) és a tagállamok által azonosan megfogalmazott stratégiai cél (a NA-
TO-hoz és az EU-hoz való csatlakozás) indította útjára. Az együttesen felismert közös 
vagy hasonló érdekeket magában foglaló deklarációval hirdették meg az együttműködé-
si szándékot (a Visegrádi együttműködés nyilatkozata17). Ügyeltek arra, hogy teljesíthetetlen 
együttműködési feltételeket ne fektessenek le, mert annak hamar vége szakadhat, vagy 
csupán papíron maradt kívánságlistává válhat. Ezért csak deklarálták az együttműködé-
si szándékot, annak területeit. Nem kötelezték el magukat a túl szoros együttműködésre, 
nem intézményesítették azt, hanem csupán egyeztetési platformként fogalmazták meg.18 
Mindez az óvatosság azt mutatja, hogy az akkori politikai elitek felismerték, hogy csak 
óvatosan, lassan, apró lépésekben, alulról építkezve alapozható meg olyan együttmű-
ködés, amelyet valóban működtetni lehet. Tudták, hogy „nem markolhatnak túl sokat”, 
mert annak gyorsan bukás lehet a vége. Így alapoztak meg egy olyan együttműködést, 
amelynek lehet erős és tartós az alapja, ha mind a négy tagország építi azt. 

Az együttműködés szándékának deklarálása az integrálódó Európának és az Egye-
sült Államoknak fontos jelzés volt arra, hogy a térség három rendszerváltó állama haj-
landó egymást akceptálni, és egymással – nem túlságosan elkötelezett szövetségben 
– együttműködni. Az együttműködési szándékot és törekvést rövid és középtávon is 
pozitívan értékelték azok az integrációs szervezetek, amelyekben a tagság az együtt-
működők számára mindenek előtt való céllá vált. Az önkéntes együttműködésben 
azonban mind a három, majd 1993-tól négy tagállam tapasztalatlan volt. 

A Nyugathoz való felzárkózás szigorú követelményeinek a V4 tagállamai nem egy-
formán feleltek meg. Kiinduló helyzetük sem volt azonos. A fejlettségi szintjükre irá-
nyuló versengésbe kezdtek, és így jelentős mértékben meggyengítették az együttműkö-
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dést. Közülük a legfejlettebb Csehország miniszterelnöke (Václav Klaus) úgy döntött, 
hogy az elvárt együttműködés csak külső (nyugati) kényszer, sőt csupán integrációs 
pótlék azoknak, akik nem elég fejlettek. Ezért országát ki akarta menekíteni ebből a 
„visszahúzó” kényszerből, és úgy döntött, hogy a visegrádi együttműködés nem való 
Csehországnak. Szinte egyszemélyi politikai döntése alapján országát kivonta az 
amúgy sem kötelező együttműködésből, és kormányának bukásáig még említeni sem 
volt szabad azt.19 Elsősorban a cseh miniszterelnöknek köszönhetően halt el a négy 
ország szorosabb politikai, kulturális és társadalmi együttműködése. A V4 helyett a 
közép-európai regionális kereskedelmi együttműködés, a CEFTA20 volt az, amelyben, 
1993 és 1998 között, a regionális együttműködési igény kimerült. 

A politikai kooperáció akkor élénkült meg, amikor a tagországok többségében (Cseh-
országban, Magyarországon és Szlovákiában) az együttműködést fontos regionális in-
tegrációs segítőeszköznek deklaráló új kormányok kerültek hatalomra.21 De nem csak 
ez az időszak, hanem a későbbiek is azt bizonyították, hogy a visegrádi együttműködés 
előremozdítása illetve leállítása vagy befékezése erősen kormányfüggő: a mindenkori 
kormányok akaratától függ. 

1998 őszén a cseh, a lengyel és a magyar kormányfő Budapesten úgy döntött, hogy 
az integrációs folyamatban rendkívül lemaradt Szlovákiát a visegrádi együttműködés 
keretében vissza kell hozni a régió élvonalába, ezért kinyilvánították, hogy azt újrain-
dítják. Azt is hozzátették, hogy az európai integráció felé vezető úton egymást segítve 
fognak haladni. Szlovákiát a „visegrádi eszme részének” tekintették.22

A visegrádi együttműködés további sorsának, elmélyítésének és szervesebbé tételé-
nek a budapesti találkozónál fontosabb megerősítése 1999-ben, Pozsonyban született 
meg. Május 14-én a négy miniszterelnök találkozott, és új nyilatkozatban (pozsonyi nyi-
latkozat) fektették le azokat az együttműködési szempontokat és elveket, amelyekkel 
megalapozták azt a mechanizmust, ami a további kooperáció alapjává és működési 
keretévé vált. 

Ez azért fontos, mert lefektették az „elnökségi rendszer” alapjait: évenkénti rotációs 
rendszerben állapodtak meg. Évenként „ügyeletes” tagország viszi az együttműködés 
ügyeit, rendezi a mechanizmus keretében megállapított évenkénti politikusi találkozó-
kat, tartja napirenden a találkozók lefektetett mechanizmusát. A lefektetett mechaniz-
musokhoz tartozik, hogy az aktuális elnökségnek foglalkoznia kell az együttműködés 
fenntartásának, erősítésének, előre vitelének és elmélyítésének a kérdéseivel, azaz fog-
lalkoznia kell a V4 és környezete, valamint az EU és a regionális biztonság kérdéseivel. 
Gondolkodnia kell a jelenen és a jövőn, a V4 közelebbi és távolabbi lehetőségein, tehát 
mind szellemiekben, mind a mechanizmus működésének szervezeti kereteit tekintve 
„erőlködnie kell” az együttműködés továbbvitelében. Minden elnökség előzetesen 
éves programot készít saját elnökségének fontosabb céljairól, amit az év leteltével a 
tagállamok miniszterelnökei és miniszterei kiértékelnek. 
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Az együttműködést irányító és működtető politikusok általában egyöntetűen kiáll-
nak és kitartanak amellett, hogy az intézményesítésnek még nincs itt az ideje. Az intéz-
ményesítés igénye egyelőre nem merül fel, mert az együttműködés még sem nem olyan 
mély, sem nem olyan differenciált, hogy intézményeket igényelne. Az intézményesítés 
alóli kivétel a 2000-ben közös egyetértéssel létrehozott Nemzetközi Visegrádi Alap, 
amely a tagállamok társadalmainak szorosabb érintkezését, a civil szférák összekap-
csolását és a kulturális és oktatási együttműködés minél gazdagabbá tételét szolgálja. 

A Pozsonyban székelő alap rendkívül népszerű, és az egyre bővülő igényeket kielé-
gítő, szerénynek mondható finanszírozási lehetőségeit az időnként a tagállamok által 
megemelt támogatás biztosítja. A visegrádi együttműködés nemcsak a közép-európai 
politikai egység vagy összefogás kísérletének sikerét jelenti, hanem a közép-európai 
szellemi és kulturális hasonlóság, együttműködés erősítését is célul tűzi ki. Ezzel újra 
visszatértek annak hangsúlyozására, hogy Közép-Európában a kulturális élet össztár-
sadalmi szempontból is fontos. Az alapnak köszönhetően megszületik az erre irányuló 
társadalmi igény is. Egyúttal növeli az egymás iránti érdeklődést, a kapcsolattartást, 
az egymás megismerésének igényét is. Az alap azt is elősegíti, hogy a térségben való 
gondolkodás bekerüljön a kulturális szokások és a politikai napirendek közé. 

A visegrádi együttműködés felé a „külvilágból” is, és időnként belülről is a tagok 
számának bővítésére irányuló igények fogalmazódnak meg. A tagállamok belső vitái-
ból világossá válik, hogy a bővítés bármelyik irányban „szétvetné” az együttműködés 
négy tagja közötti, amúgy is nagyon kényes egyensúlyt. Előbb az együttműködésnek 
négyesben kell megerősödnie és stabilizálódnia (ami évtizedekig eltarthat), hogy új 
tagokkal bővülhessen. Éppen ezért, helyesnek tűnik az a kollektív vélemény, hogy a 
V4 nem bővíti ki tagjainak számát. Az együttműködés iránt érdeklődőkkel olyan külső 
formát alakítottak ki (V4 +), amelynek segítségével szinte tetszőleges számban és vari-
ációban válik lehetővé az együttműködési igények kielégítése. 

Az együttműködésnek magának, és az együttműködés mechanizmusainak nagy 
próbatétele volt az a tény, hogy a V4 tagországai – sok esetben a gyengén funkcio-
náló együttműködés ellenében − célba értek: 1999-ben (NATO-tagság: Lengyelország, 
Csehország, Magyarország), illetve 2004-ben (NATO-tagság: Szlovákia; EU-tagság: 
Lengyelország, Csehország, Magyarország, Szlovákia) a két nagy integrációs szervezet 
teljes jogú tagjaivá váltak, így az együttműködés életre hívásának eredeti célját elérték. 
Sokan gondolták úgy, hogy ezzel a V4 további fennmaradása okafogyottá vált. A tagor-
szágok akkori miniszterelnökei azonban új tartalmat és távlati célokat adtak az együtt-
működésnek. Ezt a csehországi Kroměřížben elfogadott nyilatkozatban fektették le.23 
A nyilatkozat (csakúgy, mint az 1999-es) mérföldkő az együttműködés történetében: a 
V4 közeljövőjét határozza meg. 

A nyilatkozat amellett, hogy meghirdette az együttműködés új korszakát, és módo-
sítva megerősítette az addigi együttműködési mechanizmus formáját, egy függelékben 
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körülhatárolta a kooperáció további területeit. A tagállami belső együttműködés arra 
irányul, hogy megerősítse a társadalmak és elitek összetartozás-tudatát, az élet szám-
talan területén újabb és újabb együttműködéseket hívjon életre, elősegítse a közös vagy 
hasonló problémák közös megoldásának igényét. A kooperáció kifelé irányuló területei 
az Európai Unió belső és külső agendájának ügyei és a V4 tagállamainak unión kívüli 
szomszédjai, különös tekintettel a Balkán országaira, és a Keleti Partnerségbe bevont 
államokra. 

Ez a 2004-es nyilatkozat azért is jelentős, mert a korábban külső kényszerből és 
belső félelemből megszületett együttműködés helyett most a belső szükségszerűség-
ből felismert, önkéntes együttműködés kultúrájának elsajátítására és megvalósítására 
összpontosít. Azt erősíti meg, hogy a többször elbukott, majd újra kezdett dialógusok 
terepén Közép-Európa politikai dimenziója nem lehet más, mint az együttműködés. 
Mint fentebb említettük, ezeknek az országoknak korábban nem volt elegendő tapasz-
talata a hatékony politikai, gazdasági, kulturális és biztonsági együttműködéssel. A kö-
zép-európai térséget, ahogy a fent ismertetett jellemzőkben megfogalmazták, eddig az 
együttműködés hiánya és képtelensége jellemezte; ezen a fertályon az együttműködés 
felismerése mindig későn jött, nem volt preventív, mindig csak utólagos akaratként, 
nagyrészt megvalósítatlan maradt. Közép-Európa az a térség, amelyben az államok, 
országok, társadalmak inkább csak elmélkedtek az egymással való együttműködésről, 
csak óhajtották, de nem cselekedték azt. Ezért fontos, hogy most a V4 létezik és műkö-
dik, még ha gyakran csak formálisan is, vagy a hivatalok belsejében elrejtve. 

A V4-től sokan, és türelmetlenül a hatékony együttműködést várják el; a vele szembe-
ni leggyakoribb kifogás is az, hogy nem hatékony. A türelmetlenség sokszor az együtt-
működés hibás megítélését és félreértelmezését eredményezi. A türelmetlenkedők álta-
lában úgy vélik, hogy az együttműködésnek úgy kell működnie, hogy a másik három 
elfogadja és támogatja a mi érdekeinket és akaratunkat. Arról azonban megfeledkeznek, 
hogy a V4 keretében a másik három partner érdeke és akarata ugyanolyan fontos és 
legitim, mint a sajátunk. A türelmetlenségből és elégedetlenségből fakad az együttmű-
ködésnek erről a formájáról való könnyű lemondás, vagy annak követelése, hogy néz-
zünk más együttműködő partnerek után. Általában elfelejtik azonban, hogy semmiféle 
garancia sincs arra, hogy a kiszemelt más partnerekkel nem lesznek ellentéteink vagy 
eltérő érdekeink. Félő tehát, hogy az ilyen türelmetlenek a következő együttműködési 
partnerekről is gyorsan lemondanak. S akkor ott maradunk olyanokként, akikről egyre 
többen tartják azt, hogy összeférhetetlenek, együttműködésre képtelenek. 

A visegrádi együttműködés megítélésében, a vele való elégedetlenség kifejezésekor 
figyelembe kell vennünk, hogy megszületésétől kezdve csupán semmire sem kötelező 
érdekegyeztető fórumként, a vélemények, álláspontok, nézetek és érdekek bemutatásá-
nak és egyeztetésének platformjaként működik. Az egyeztetések menetének mechaniz-
musát – ahogy fentebb felvázoltuk − csak 1999-ben és 2004-ben fektették le. Az elfogadott 
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nyilatkozatok és az azokban lefektetett mechanizmusok, tehát az együttműködés keretei 
nem kötelezik a tagállamokat arra, hogy az adott ügyekben, kérdésekben mindenáron 
közös álláspontot fogadjanak el, akár a saját érdekeik kárára is. Ez a jelentős tény ugyan 
lassítja az együttműködés összeforrásának folyamatát, de egyúttal azt is lehetővé teszi, 
hogy „nem kapkodva és nem erőlködve” – akár évtizedeken keresztül tartó – lassú fo-
lyamatban szervesüljön, épüljön be a négy társadalom és elitjeinek tudatába. 

Az egyeztetési mechanizmusnak nevezhető együttműködésből ki lehet lépni, de az 
ebből való kilépés nem vetne jó fényt egyik tagállamra sem. Arról tanúskodna, hogy az 
adott ország csődöt mondott az együttműködés és a szolidaritás feladatának teljesítésé-
ben, pedig ez a „követelmény” az Európai Unió és a NATO egyik alapigénye is. 

A visegrádi együttműködés fejlesztése és elmélyítése tehát türelmet és kitartást igé-
nyel. Az eredményes együttműködés felépítését és megalapozását – sajnos − nem a 
szélsebesen és egyenesen felfelé ívelő út, hanem a kis lépésekben való lassú előrehala-
dás biztosíthatja. Ez majdnem sziszifuszi feladat: sok próbálkozással, visszakozások-
kal, sikertelenségekkel is együtt járó tanulás és tapasztalatszerzés. Az együttműködés 
útja mindig nehezebb, de hosszú távon hasznosabb út, mint az együtt nem működésé. 
Ráadásul igényli, hogy állandóan foglalkozzunk vele, hogy „karbantartsuk”. 

Körülmények és feladatok

A V4 együttműködése azt is mutatja, hogy a térség várva várt stabilizálása a regioná-
lis politikai együttműködés útján csak hosszú folyamat eredménye lehet. A V4 a kö-
zép-európai régió közepeként, előbb belső szükségletből, lassú, és olykor megtorpanó, 
vagy akár visszaforduló folyamatban, de a Benelux államokhoz és az Északi Tanácshoz 
hasonló mértékben és mélységgel kell, hogy integrálódjon, és példájával, tapasztalatai-
val erre ösztönözze saját tágabb környezetét is. Ez lehet az egyik útja annak, hogy évti-
zedek alatt a visegrádi együttműködés „maga köré gyűjti” a közép-európai országokat, 
és megalapozza a térség politikai együttműködését. 

A jelenlegi európai politikai helyzet kedvez az együttműködés regionális erősítésé-
nek. Az Európai Unió kifejezetten támogatja a regionális együttműködések különféle 
fajtáit és kereteit. Bár a politikailag integrált Közép-Európa nem minden európai hatal-
mi konstellációban kívánatos, de az EU keretei egyelőre lehetőséget és bizonyos fokú 
védelmet biztosítanak ennek megvalósításához. 

A V4 együttműködésében fontosak az unión belüli regionális feladatok, valamint 
az EU szomszédsági és külpolitikájában való részvétel, annak formálása. De legalább 
ugyanilyen fontos, sőt, ennél még fontosabb a négy tagország belső, egymás közöt-
ti viszonyainak erősítése, gazdagítása, mélyítése. Ezért nem csak a Keleti Partnerség 
programjának és a balkáni országok közelítésének feladataira kell összpontosítani, ha-
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nem legalább ugyanilyen határozottan kell koncentrálni a másik három tagországgal 
fennálló viszonyra is. A V4-en belüli viszonyok és kapcsolatok erősítése legalább olyan 
fontos kihívás, mint a Keleti Partnerség és a délkeleti irányú politika erősítése. 

Olyan gazdasági, energetikai és közlekedési hálózatokat is ki kell kiépítenünk, ame-
lyek összekötnek bennünket. Részben újra kell építenünk, részben újjá kell építenünk 
a közlekedési hálózatokat: a közúti, a vízi és a vasúti hálózatainkat. Az energiahordo-
zók szállításának és tárolásának hálózatait, ide értve az olaj, a gáz, az elektromos áram 
vezetékeinek, rendszereinek kölcsönös összekapcsolását már megkezdtük, de a szük-
ségesnél jóval lassabban halad előre. Ezek az egymással való összeköttetést, egymás-
hoz való kötődésünket erősítik és biztosítják. Ez költségesebb „kapcsolatépítés”, mint 
bármelyik más forma, de négyes (vagy akár szélesebb) összefogással a finanszírozás 
megtámogatása érdekében nyomást gyakorolhatunk az Európai Unióra. 

A visegrádi együttműködés mindegyik tagállamának vannak történelmi sérelmei 
egymással szemben, és az együttműködésen kívüli államok felé is. De ezek hangozta-
tásánál figyelembe kell vennünk azokat a sérelmeket is, amelyeket mi okoztunk a töb-
bieknek. Sérelmi politikánkat mi jogosnak érezzük, a többiektől pedig ugyanezt elvi-
tatjuk, ha azok irányunkban fogalmaznak meg sérelmeket. A közép-európai visegrádi 
együttműködés csak egyenrangú partnerek között lehetséges, de ez az egyenrangúsági 
és partnerségi igény érvényes a közélet minden kollektív és magánjellegű kölcsönös 
viszonyára és viszonyulására is. Az elmúlt 20 év is arról tanúskodik, hogy szomszédja-
inkkal nehezen tudunk egyenrangú és partneri viszonyba kerülni. Nem szabad elfelej-
tenünk, hogy a V4 együttműködésében erős hangsúlyt kap az, hogy a tagországok nem 
veszik szívesen közép-európai országtársaik dominanciára való törekvését. Mindegyikük má-
sok dominanciája nélkül akar részt venni e régió építésében, fejlesztésében és együtt-
működésében. 
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20 A CEFTA 1992 őszén jött létre, és a V4 mellett Szlovéniát foglalta magában. Viszonylag sikeresen 
működött mindaddig, amíg tagjai az EU tagállamaivá váltak. A CEFTA volt az egyetlen, amit Václav 
Klaus el tudott viselni a multilaterális együttműködések regionális feltételei között.

21 Csehországban Václav Klaus és kormánya megbukott (a bukás okai között volt a regionális együtt-
működéssel szembeni ellenszenve is). Az előrehozott választások nyomán az együttműködést ha-
tározottan felvállaló szociáldemokraták kerültek hatalomra. Szlovákiában – ugyancsak választások 
eredményeképpen – véget ért a mečiari éra, és az integrációs folyamatokban rendkívül lemaradt 
országban az ellenzék által létrehozott kormány vette át az irányítást. Magyarország ugyancsak 
kormányt váltott: az 1998-as választás után a Fidesz alakíthatta meg koalíciós kormányát.

22 Magyar Külpolitikai Évkönyv. Budapest: Külügyminisztérium, 1998. 244. o.
23 „2004 Visegrad Declaration [.pdf]”. Visegrad Group,
  http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=995.
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Résumé

Résumé

The Attempt at Realizing the Political Dimension of Central-Europe: 
The Visegrad Cooperation (V4)

Central Europe can be imagined in a number of different forms and dimensions, but 
we should take a lot of limitations and political problems into account if we wish to 
realize its political dimension. One of the problems is the pecularities rooted in the his-
tory of the region and its present-day realities alike, including an inability to cooperate 
or the lack of experience in cooperation. The Visegrad Cooperation, which was called 
into being in the eastern part of Central Europe, and which is struggling with a lot of 
difficulties, endeavors to do away with this adverse situation.

The cooperation, which was established in 1991, can be conceived as an attempt at 
creating a genuine form and substance to the political dimension of Central Europe, 
i.e., a close political cooperation. The four members of the cooperation are trying to 
get closer to one another by relying on the opportunity of freely chosen cooperation 
and solidarity with each other. These are, at least on paper, principles professed by the 
European Union as well.

The Visegrad Cooperation will be 20 years old soon. The attempts at cooperation, 
which are predominantly unsuccessful, are realized through slow motions. It shies 
away from making the intitutionalized form mandatory. Due to the mutual sensitive-
ness towards one another, the best possible solution seems to be a cooperation mecha-
nism which does not call for reconciling interests but, instead, it only provides a non-
binding platform. This slow development is better suited to the delicate balance in 
Central Europe than a fast forward movement. This way the need for cooperation may 
be embedded more deeply and safely into the respective societies than otherwise. 
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