
349

sáringer jános

Az AntAll-korMány és EgyEs rEgionális 
EgyüttMűköDésEk EUróPáBAn

Európában, az 1990-es évek elején több, egymással párhuzamos folyamatot figyelhe-
tünk meg. Egyrészt a régi szerkezetek lebontását (Varsói szerződés, kgst), a már 
meglévő integrációs struktúrák horizontális bővítését (Pentagonale, Hexagonale, 
kö  zép-európai kezdeményezés), vertikális megerősítését (Európai közösségek, Euró-
 pai Unió), illetve új szervezetek létrehozását (Visegrádi Együttműködés). Másrészt 
dezintegrációs folyamatokat, így a szovjetunió szétesését (1991), Jugoszlá via (1991) és 
csehszlovákia felbomlását (1992). Miközben a hidegháború végével közép-Euró  pa 
katonapolitikai és biztonságpolitikai szempontból leértékelődött – ekkor a súlypont 
a Balti- és az északi-tenger irányába tolódott el –, a közép- és a kelet–közép-európai 
térség politikai szempontból jelentős tényezővé vált. Egyes európai folyamatok az 
első világháborút lezáró Párizs környéki békék kontúrjai mellett zajlottak, és az egye-
sülő németország a kis államok rendszerében volt érdekelt. Az Antall József vezette 
kormánynak az Európában zajló, egymással ellentétes folyamatok koordinátarend-
szerében kellett a demokratikus Magyarország érdekeit érvényesíteni és ezzel szoros 
összefüggésben külpolitikájának vágányait átállítani. Az antalli külpolitika egyik 
fontos eleme volt Magyarország szerepvállalása és kezdeményezései a regionális 
együttműködésekben.

A VArsói szErzőDés és A kölcsönös gAzDAsági 
sEgÍtség tAnácsánAk MEgszűnésE

A Varsói szerződésben (Vsz) a biztonságpolitikai együttműködés alapja a rendszer-
identitás közössége volt, szovjet dominanciával. Hozzátéve, hogy annak létrejöttekor 
nem szuverén államok nem önkéntes közössége volt. Egyedüli tartalma a katonai 
szövetség, amely együttműködést a kgst nem tudta megszilárdítani, és másik, gaz-
dasági síkra áthelyezni. nem volt képes kölcsönös előnyökön nyugvó gazdasági struk-
túrát létrehozni. 1990-re lényegében megszűnt a Vsz-en belül a biztonságpolitikai 
együttműködés kohéziója. A tagországok a gazdasági előnyök, illetve a kedve  ző po -
zíció megszerzése érdekében egymáson túllicitálva igyekeztek demonstrálni koope-
rációs készségüket a nyugati országokkal. Emellett azonban a nyugatnak semmi 
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esetre sem volt érdeke, hogy a közép- és kelet-Európában zajló változások ellenőri-
zetlenné váljanak. A nAto ekkor azt látta helyesnek, ha a Vsz-t elhagyni kívánó 
tagállamok saját térségükben regionális együttműködésen alapuló övezetek kialakí-
tására törekednek. A magyar diplomácia új irányítói az új típusú bilaterális alapszer-
ződések megkötésében látták a külpolitika alapját. Mindezzel kettős céljuk volt. 
Egyrészt hosszú távon Magyarország biztonságát több rétegű „háló” kialakításával 
kívánták garantálni. A másik célja, hogy a jogos szovjet biztonsági érdekeket figye-
lembe véve a Vsz feloszlatásával és a szovjet csapatok kivonásával párhuzamosan 
segítse a reformszellemű szovjet vezetést. 1990. június 6. és 8. között a Vsz Politikai 
tanácskozó testületének (Ptt) ülése Moszkvában volt, ahol Antall József javaslatot 
tett a Vsz katonai szervezetének lebontására.

A szovjetunióban 1990–1991 fordulóján eszkalálódott a törvények, a szuvereni-
tások és a költségvetések háborúja. Ekkorra a szovjet gazdaság lett a másik okozója 
– és egyúttal következménye is – a szovjet-szocialista társadalmi, politikai és gazda-
sági modell akuttá váló, átfogó és mély válságának. Az addig fennálló rendszer kime-
rítette tartalékait, ezzel párhuzamosan a gyorsuló ütemű leépülés működésképte-
lenséget eredményezett. 1991. január elején a Baltikumban zajló események pedig 
jelentős hatással voltak gorbacsov bel- és külpolitikai helyzetére, illetve egyúttal az 
Európában és a globális szinten zajló folyamatokra is.1

A szovjet és a baltikumi krízis eseményei a budapesti külpolitika irányítói fi -
gyelmének középpontjában álltak. Ennek ismeretében – a többoldalú kapcsolato-
kat te  kint  ve – a Vsz katonai szervezetének lebontása a korábban megállapított 
(1991. április 1.) határidőre, illetve a kgst mihamarabbi megszüntetése meghatá-
rozó je  lentőségűvé vált. A magyar–szovjet kétoldalú kapcsolatokban az alapszerző-
dés mi  hamarabbi parafálása és aláírása, a magas szintű politikai találkozók létrejötte, 
a gazdasági kapcsolatok normalizálása és piaci alapú átszervezése, valamint a szovjet 
csapatok minél gyorsabb vagy határidőre történő kivonása állt. 1991. február 25-én  
a Vsz tagállamai Ptt ülése Budapesten külügyminiszteri és honvédelmi miniszteri 
szinten zajlott. A résztvevők (Bulgária, cseh és szlovák köztársaság, lengyelország, 
Magyarország, románia és a szovjetunió) közös közleményt és nyilatkozatot adtak 
ki a Vsz katonai szerveinek és struktúrájának felszámolásáról. Az utolsó szovjet 
katona távozása után kilenc nappal, június 28-án pedig a kgst utolsó ülésszakát tar-
tották Budapesten. A résztvevők jegyzőkönyvet írtak alá az 1949-ben létrehozott 

1 Mint ismeretes, a szovjet belügy csapatok egységei január 2–3-án Vilniusban és rigában középü-
leteket szálltak meg. A civilek élő sorfallal próbálták megvédeni az épületeket, amelynek következ-
ménye tizenöt halott, százhatvan sebesült és hatvannégy eltűnt személy lett. Egy héttel később  
a szovjet hadsereg ejtőernyős alakulatai és páncélos egységei Vilniusban és más litván városokban 
középületek szálltak meg, miközben összecsaptak a tüntetőkkel.
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nemzetközi gazdasági szervezet végleges feloszlatásáról. Antall József és kormánya 
jelentős lépéseket tett a Vsz és a kgst megszüntetésére, amellyel Magyarország 
nagymértékben hozzájárult a már nem működő – és nem önként vállalt – regionális 
együttműködések feloszlatásához.

A PEntAgonAlE, HEXAgonAlE és A közéP-EUróPAi 
kEzDEMényEzés

A Pentagonale Bécsben jött létre 1990. május 20-án, amikor csehszlovákia csatlako-
zott a korábbi négyoldalú – Ausztria, Jugoszlávia, Magyarország és olaszország kö -
zötti – együttműködéshez2. Alapja a kelet–nyugati kapcsolatokban végbemenő válto-
zások, illetve a korábban meglévő két- és többoldalú – Quadragonale – kapcsolatok 
hagyományai voltak. A szubregionális kezdeményezés célja, hogy hozzájáruljon az 
európai biztonság és a stabilitás megteremtéséhez, amelyhez szükséges a parlamenti 
demokrácia és az emberi jogok közös értékein alapuló struktúráinak kiépítése – a föld-
rajzilag körülhatárolt kereteken belül –, a kisebbségek problémáinak megoldása,  
a tagállamok demokratikus intézményeinek a megszilárdítása és a gazdasági együtt-
működés fejlesztése. A Pentagonale kiemelt figyelmet fordított a közlekedés, a kör-
nyezetvédelem, az energetikai problémák, a kis- és a közepes méretű vállalatok 
együttműködésére, a tudományos és a technológiai kapcsolatokra, valamint az okta-
tás, a kultúra és az idegenforgalom területén a tagországok relációinak a szorosabbá 
tételére. támogatták a nem kormányzati szintű együttműködéseket is.3 A Pentagonale 
az Európai Biztonsági és Együttműködési értekezlet (EBEé) folyamatába illeszke-
dett, ezért rendezték meg az ötoldalú kezdeményezés csúcsértekezletét Velencében, 
1990. augusztus elején, a Helsinki záróokmány tizenötödik évfordulóján, hogy a tag-
államok ezzel is hangsúlyozzák a kettő közötti összefüggést. Az értekezleten Antall 
József és Jeszenszky géza vettek részt. A magyar álláspont az volt, hogy gazdasági 

2 Ausztria, Jugoszlávia, Magyarország és olaszország együttműködése, a Quadragonale 1989. no -
vember 11-én jött létre, amelynek székhelye Budapesten volt. A négyoldalú együttműködésben 
nagy szerepe volt annak, hogy ekkor Ausztria az Európai szabadkereskedelmi társulás (European 
free trade Association – EftA) tagállama, Jugoszlávia az El nem kötelezett országok Mozgalmának 
egyik alapítója, Magyarország a kgst résztvevője és olaszország az Európai gazdasági közösség 
(közös Piac) alapító tagállama volt.

3 jeszenszKy géza: Kísérlet a trianoni trauma orvoslására. Magyarország szomszédsági politikája 
a rendszerváltozás éveiben. Budapest, osiris, 2016. (a továbbiakban: jeszenszKy, 2016.) 119–154.; 
sáringer János: Iratok az Antall-kormány külpolitikájához és diplomáciájához (1990. má  jus – 1990. 
december). Budapest, VEritAs–Magyar napló, 2015. (a továbbiakban: sáringer, 2016.) i. köt. 
537–550.
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területen tovább kell erősíteni a határ menti együttműködést, a kormányszervek kö -
zötti konzultációkat. kiemelten kezelték a Budapest–zágráb és a Budapest–Belgrád 
autópályák, illetve a Budapest–Belgrád gyorsvasút építésének tervét. A kisebbségek 
jogainak biztosítására kölcsönös garanciákat kívántak létesíteni és egyben javítani  
a kisebbségi oktatásügy helyzetét. A pentagonális együttműködés az új európai 
architektúra részeként az európai integrációs folyamat elősegítését szolgálta a köl-
csönös érdekek mentén. közös cél volt csatlakozni az Európai közösséghez és ezzel 
összefüggésben az infrastruktúra fejlesztésével összhangban a dinamikus összeköt-
tetés biztosítása a tagországok között.

A Pentagonálé keretében folyó együttműködés az Amerikai Egyesült államok -
ban alig volt ismert. Az illetékes vezetők, szakértők többnyire korlátozott hatáskörű 
– kul  túra, környezetvédelem – és bizonytalan jövőjű keretnek tartották. A Vsz és  
a kgst felbomlásával a Pentagonale elveszítette a különböző berendezkedésű orszá-
gok együttműködésében játszott sajátos szerepét. Emellett azonban 1991-ben – An -
tall József erőteljes nyomására – lengyelország csatalakozásával kialakult a Hexa-
gonale. Jugoszlávia felbomlását követően Horvátország és szlovénia is csatlakozott  
a szorosnak nem mondható intézményhez, amellyel megalakult 1992-ben a közép-
európai kezdeményezés (kEk). A Pentagonaléban, a Hexagonaléban és a közép-eu-
 rópai kezdeményezésben az európai hatalmak bizonyos értelemben az olasz befolyá-
 si ambíciók újjáéledését is látták. Az ötök, majd a Hatok és a kEk azonban alapítói 
szándéka ellenére sem vált a térség együttműködésének motorjává.

A VisEgráDi EgyüttMűköDés

A magyar–csehszlovák–lengyel együttműködés előzményeihez hozzátartozik, hogy 
krzysztof skubiszewski lengyel külügyminiszter levelet intézett Jeszenszky gézá -
hoz, amelyben javaslatot tett a három ország külügyminiszter-helyetteseinek egyez-
tető fórumára, és hasonló felkérést küldtek a prágai diplomácia vezetője számára is. 
A háromoldalú találkozó céljai között szerepelt a személyi forgalom nehézségeinek 
felszámolása, a környezetvédelem területén az összehangolt intézkedések megho-
zása, a nemzeti kisebbségek helyzetének javítása és jogainak védelme. Jeszenszky 
géza válaszában leírta, hogy „[…] elfogadjuk az ön által javasolt napirendi pontokat 
is, azzal a kiegészítésünkkel, hogy magyar részről szeretnénk véleménycserét foly-
tatni a Varsói szerződés aktuális problémáiról is […].”4 A három országban lényegé-
ben kialakultak a demokrácia intézményei és azok mechanizmusai. A korábbi rend-

4 sáringer, 2016. 568.
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szert megváltoztató dinamizmus és a regionális érdekközösség szükségessé tették  
a három ország további és folyamatos együttműködését.5

A Visegrádi Együttműködés elnevezés gondolatát Antall József 1990 novemberé-
ben az EBEé párizsi csúcsértekezlete közben osztotta meg Václav Havellel és lech 
Wałesával.6 

1991. január 21-én, Budapesten zajlott Jeszenszky géza, Jiří Dienstbier, a cseh és 
szlovák szövetségi köztársaság és krzysztof skubiszewski, a lengyel köztársaság 
külügyminiszterének tárgyalása. A külügyminisztereket fogadta Antall József, aki 
elmondta, hogy „[…] a háromoldalú együttműködést, a közös álláspont kialakítását 
napjaink valamennyi fontos kérdésében, beleértve a Varsói szerződés jövőjét, de a lit -
ván kérdést is fontosnak tartjuk. támogatjuk azt, hogy koordináljuk a nyugat-euró-
pai integrációkkal való együttműködésünket […].”7 A miniszterek a plenáris ülésen 
egyetértésre jutottak abban, hogy az elhalasztott visegrádi csúcstalálkozót még feb-
ruárban, lehetőleg február közepéig megtartják. Megállapították azt is, hogy állás-
pontjuk az összes megtárgyalt kérdésben azonos vagy közel áll egymáshoz. 

csehszlovákia, lengyelország és Magyarország állam- és kormányfői8 együtt -
működési megállapodást írtak alá 1991. február 15-én, Visegrádon, amellyel létrejött 

5 jeszenszKy, 2016. 119–133.
6 kodolányi gyula így emlékszik: „[…] egy szűk, négyszögletes szobában, egy háromszögletű asz-

tal három oldalán ült le tárgyalásra a csehszlovák, a lengyel és a magyar küldöttség – Havel, Wałesa 
és Antall három kísérővel. szürke párizsi délután volt, ebéd után, a fényűző, 19. századi bérpalota 
udvarából csak kevés fény szüremlett be a finom, kékesszürke faborítású helyiségbe. […] A talál-
kozót, amelyen magyar részről jelen volt még rajtam kívül Jeszenszky géza és szávai János párizsi 
nagykövet, Antall kezdeményezte, és ő vitte a szót. Antall előadta, hogy három ország, amelyik 
a kelet–közép-európai változások élén jár, és mostanra megegyezett a Vsz felmondásában, létre 
kell hozzon egy háromoldalú klubbot, amely a nyugathoz való integrációt összehangolja, és az 
összefogás révén nagyobb nyomatékot ad közös külpolitikai érdekeinek. nevezzük ezt – folytatta 
Antall – Visegrádi Együttműködésnek, emlékeztetve magunkat a közép-európai összefogás egyik 
nagy történelmi pillanatára. ő ezennel meghívja a megjelenteket az alapító ülésre Visegrádra, 1991 
márciusára. A megjelentek egyetértettek.” KodoLányi gyula: A mese igaz. Antall 1990-es kül-
politikai kezdeményezései. in: A politikus Antall József – Az európai úton. szerk. Kapronczay 
károly–jeszenszKy géza–biernaczKy richárd. Budapest, Mundus Magyar Egyetemi ki  adó, 2006. 
121.

7 Jeszenszky géza jelentése Magyarország, csehszlovákia és lengyelország külügyminisztereinek 
budapesti találkozójáról. keltezése: 1991. január 23. Magyar nemzeti levéltár országos levéltára 
(a továbbiakban Mnl ol), XiX–J–1–j, 1991. 2. doboz (a továbbiakban d.).

8 Magyar köztársaság képviseletében göncz árpád államfő és Antall József miniszterelnök, Je -
szenszky géza külügyminiszter és kádár Béla, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere 
volt jelen. A cseh és szlovák köztársaságból Václav Havel államfő, Marián Čalfa miniszterelnök 
és Jiří Dienstbier miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter vett részt a találkozón. A lengyel 
köztársaságot lech Wałesa államfő, krzysztof Bieleczki miniszterelnök és krzysztof skubi -
szewski külügyminiszter képviselte.



354

sáringEr János

a Visegrádi Együttműködés. Antall József a találkozón elmondta, hogy „[…] nem kí -
vánunk olyan szervezetet létrehozni, amely azt a benyomást keltené, hogy egy új 
nemzetközi szervezet jön létre, amely alternatívája lehet más európai szervezetek-
nek. fontos, hogy az európai szervezetekkel tárgyalásaink párhuzamosan és önál-
lóan történjenek. A három ország ugyanakkor koordináljon ezekben a kérdésekben. 
Ez vonatkozik katonapolitikai kérdésekre is. nyugaton elvárják, hogy ne egymás 
ellen dolgozzunk, hanem egymás mellett meneteljünk Európába. nyugati partnere-
ink szívesen veszik, hogy olyan demokratikus országokkal tárgyalhatnak, amelyek 
már egymással is tárgyalnak […]”9. 

A háromoldalú együttműködéssel olyan új regionalizmus született, amely nem állt 
ellentétben más országok érdekeivel, hanem elősegíthette a felzárkózásukat nyugat-
Európához. A szovjet külügyminisztériumban azonban bizalmatlanul és gyanakvás-
 sal szemlélték Magyarország, csehszlovákia és lengyelország fokozódó együttműkö-
dését, mert úgy vélték, hogy a hármas tömörülés a szovjetunió ellen irányul. A téma 
napirendre került a szovjet külügyminisztérium regionális nagyköveti értekezletén 
is, amelyen kelet- és közép-Európában dolgozó szovjet nagykövetek vettek részt.10

A Visegrádi triász külügyi vezetői krakkóban határozták el 1991 októberében  
a közép-európai szabadkereskedelmi Megállapodás, a cEftA11 létrehozását. Három 
hónappal később, Varsóban újabb találkozóra került sor, ahol megállapodtak abban, 
hogy erősíteni kell a háromoldalú kooperáció nemzetközi jelentőségét, valamint te -
vékenységük koordinációs elemét az EBEé-nél12 és az Európa tanácsnál. A felek tö -
rekedtek a nyugat-európai Unióval (nyEU), az Európai közösséggel (Ek) és az 
nAto-val a kapcsolatok fejlesztésére is. A három állam képviselője elismerte, hogy 
szükség van az együttműködés szorosabbá tételére a nemzeti és az etnikai kisebb-

9 A magyar külügyminisztérium tájékoztatója a Magyar köztársaság, a cseh és szlovák szövetségi 
köztársaság és a lengyel köztársaság vezető államférfijainak visegrádi csúcstalálkozójáról. 
keltezése: 1991. február 16. Mnl ol, XiX–J–1–j, 1991. 2. d.

10 szovjet aggodalmak a Visegrádi Hármak miatt. rejtjeltávirat Moszkvából. keltezése: 1991. feb-
ruár 14. Mnl ol, XiX–J–1–j, 1991. 2. d. 

11 A közép-európai szabadkereskedelmi Megállapodás (central European free trade Agreement 
– cEftA) létrehozását a Visegrádi triász államai írták alá 1992. december 21-én, krakkóban. 
A cEftA célja, hogy a tagországok a nyugat-európai intézményekkel az integrációt felgyorsítsák 
és egyben elmélyítsék, amellyel megerősítik államaik demokratikus rendszerét és a szabadpiaci 
gazdaságát. Az Európai Unióhoz történő csatlakozással párhuzamosan megszűnt a cEftA tagság.

12 Az Európai Biztonsági és Együttműködési értekezlet (EBEé) harmincöt tagállama 1975. augusz-
tus 1-jén írta alá a három kosárból álló (dekalógnak is nevezett) tíz alapelvet, a politikai kötelezett-
ségeket tartalmazó egyezményt Helsinkiben. A három kosár: 1. az európai biztonság, 2. az együtt-
működés a gazdaság, a tudomány, a technika és a környezetvédelem, illetve 3. az emberi jogok 
területén. Az Európai Hagyományos fegyveres Erőkről szóló szerződés és a nyitott égbolt szer -
ződés jelentősen hozzájárult az európai bizalom és biztonság megerősítéséhez.
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ségek jogainak mint a stabilitás és a biztonság elemének szabályozása érdekében. 
Ezzel összefüggésben „[…] a felek az együttműködés fontos területének, az európai 
integrálódás eszméjét szolgálónak tekintik, hogy saját jogrendszerüket azon követel-
ményekhez igazítsák, melyek az Európa tanács tagállamait kötelezik.”13

A Visegrádi Hármak tagállamainak csúcsértekezlete 1992. május elején Prágában 
volt, ahol Antall József elmondta: „[…] felvetődik a kérdés mindenkor, hogy mi köt 
bennünket össze? Először, összeköt bennünket a történelmi tradíció, jó és rossz emlé-
keivel együtt. Másodszor, összeköt bennünket a földrajzi kapcsolat, ami egyben gaz-
dasági együttműködési lehetőséget is nyújt. A harmadik, ami összeköt bennünket,  
az euro-atlanti biztonsági rendszer, amire feltétlenül szükségünk van. és végül  
a negyedik egy gyakorlati kérdés: közösen ülünk az Európai közösség »fogorvosi 
előszobájában«. A társulási megállapodás, amelyben együttesen állapodtunk meg, 
kikényszeríti azt, hogy közös érdekünk az együttműködés. […] tisztában kell len-
nünk azzal a maastrichti értekezlet után is – amivel tisztában is vagyunk mindany-
nyian ennél az asztalnál –, hogy az Európai közösségen belül sincs teljes egyetértés 
minden vonatkozásban. formálisan mindenki egyetért, de hangsúlybeli különbségek 
vannak (valutában, bizonyos gazdasági kérdésekben, a régiók fejlettségéből követ-
kező kérdésekben, a szuverenitás mértékében). tudnunk kell tehát azt, hogy mi nem 
az 1992-es Európai közösséghez fogunk csatlakozni, hanem – feltehetően – a szá-
zadvég Európai közösségéhez. nekünk erre fel kell készülni. Ezért nagyon fontos, 
hogy folyamatosan mintegy leképezzük az Európai közösség fejlődését. Párhu za-
mosan készüljünk fel arra, hogy milyen lesz ez az Európai közösség, és e szerint 
működjünk együtt az Ek-ban részt vevő tagállamokkal. nagyon fontos mindent 
megtennünk annak érdekében, hogy az Európai közösség normáihoz igazodjunk.”14

A magyar diplomácia vezetői kezdeményezték, hogy a triász állam- és kormány-
fői levélben forduljanak az Európai közösséghez annak érdekében, hogy a lisszaboni 
csúcson (június 26–27.) vitassák meg az Ek bővítési stratégiáját, mert a V3-ak közös 
célja az Ek tagság elérése. A három országban elsőbbséget élvezett a társulási szer-
ződés végrehajtása, és folyamatos volt a társadalmi, a politikai, a jogi, az intézmény-
rendszeri, a gazdasági és a pénzügyi adaptáció, amelyek elengedhetetlenek a teljes 
jogú tagság eléréshez. Ennek a folyamatnak a hatékonyságát és sikerét tovább növel-
hette a hármak egymás közötti kooperációja. A Visegrádi triász és az Ek kapcsola-
tait az erős egységesítő tendencia jellemezte, a törekvéseket a közösség egyértel-
műen pozitívan értékelte. A magyar diplomácia irányítói ezért úgy vélték, hogy 

13 Bába iván feljegyzése kodolányi gyula részére. keltezése: 1992. február 14. Mnl ol, XiX–A–
150–j, 91. d. 

14 Magyar Külpolitikai Évkönyv 1992. szerk. torda Endréné. Budapest, külügyminisztérium, 1992. 
190–192.
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tovább kell javítani a triász tagországainak az egymás közötti egyeztetési gyakor-
latát. Az együttműködésnek – akárcsak a társulási szerződésnek – ki kell terjednie  
a gazdasági, a politikai és a társadalmi élet szinte valamennyi területére, mert az 
egymás közötti integráció elmélyítése az összeurópai integrációt is erősíti. A magyar 
kormány úgy vélte, hogy a fontosabb relációkban valamennyi szintet intézményesí-
teni kell. Így Brüsszelben és a soros elnökség országaiban, valamint a jelentősebb 
nemzetközi szervezetek székhelyein (new york, genf, Bécs) is. rendszeressé kell 
tenni az Európai közösség tagállamai és a Visegrádi Hármak nagykövetei között az 
eszmecserét és az együttműködést.

EUróPA tAnács, Az EUróPAi közösség  
és Az EUróPAi Unió

Magyarország a három állam közül 1990. november 6-től elsőként lett teljes jogú 
tagja az Európa tanácsnak. A cseh és szlovák szövetségi köztársaság 1991. február 
21-én Madridban, később lengyelország 1991. november 26-án strasbourgban vált  
a tanács teljes jogú tagjává. 1992-re az Európa tanács politikájának hangsúlyos ele-
mévé vált a közép- és a kelet-európai térség demokratikus államainak a támogatása, 
amelynek során a Visegrádi Hármak kezdeményező szerepet játszottak. Ennek elle-
nére a triász tagállamainak egymáshoz fűződő viszonya az Európa tanácsban nem 
volt felhőtlen, a magyar kormány – az előzőekben vázolt – törekvéseivel szemben.  
A strasbourgban akkreditált magyar misszióvezető jelentései szerint az 1992 máju-
sáig tartó időszak jellemzője az volt, hogy csehszlovákia magatartása miatt a hár-
mak között fontosabb kérdésekben sem érdemi konzultáció, sem egyeztetés nem 
folyt. Prága utasítására a csehszlovák fél rendszeresen és tudatosan kitért az egyez-
tetések elől. strasbourgban a csehszlovák nagykövet a nem nyilvános rendezvénye-
ken a Hármak nevében lépett fel, azonban kizárólag a csehszlovák érdekeket juttatta 
érvényre. több esetben előfordult az is, hogy a csehszlovák delegáció a kifejezett 
magyar és lengyel egyeztetési kísérletek ellenére másként szavazott.15

Az Európai közösség és a közép- és kelet-európai államokkal kötött társulási 
egyezmények a kölcsönösségre és az egyenrangúságra épültek, mert ezen orszá-
gok – és különösen a három kelet–közép-európai állam – potenciális tagjelöltek 
voltak. Az Európai Megállapodások minőségi változást hoztak a volt kgst orszá-
gok és az Európai közösség kapcsolatában. 1990-től a közösség több intézkedést 

15 A külügyminisztérium aláírás nélküli dokumentuma: a Visegrádi Hármak az Európa tanácsban. 
keltezése: 1992. április 27. Mnl ol, XiX–A–150–j, 91. d.
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hozott a rendszerváltoztató folyamatok erősítése és segítése érdekében. Említhetjük 
a PHArE-programot,16 amelynek keretében első körben Magyarország és len  gyel-
ország pénzügyi, műszaki és technikai segítségben részesült. Az Európai Megálla-
podások aláírása után a PHArE programot a társulási konstrukcióba építették be. 
Magyarország, csehszlovákia és lengyelország 1991 decemberében írta alá a szer-
ződést, majd megtartották Magyarország és az Európai közösség közötti tárgyalá-
sok első fordulóját. Az Európai Megállapodásokban részes országok célja a teljes 
jogú tagság elérése volt. Erre azonban a közösség a társulási szerződésekben nem 
vállalt kötelezettséget. A szerződő felek közös törekvései az ipari termékek szabad 
kereskedelmének megteremtése, kölcsönös kedvezmények nyújtása a mezőgazda-
sági termékek esetében, a tőke, a szolgáltatások és a munkaerő fokozatos liberalizá-
ciója, a jogharmonizáció és a szoros politikai dialógus voltak.17

Maastrictban az Európai közösség tagjai 1992. február elején írták alá a Szerződés 
az Európai Unióról című okmányt18, amelynek célja az integráció magasabb szintre 
emelése volt. A megvalósítás érdekében az együttműködést három pillérre ala -
pozták: Az Európai közösségek (Európai gazdasági közösség, az Európai szén- és 
Acélközösség és az Euratom), a második pillér a közös kül- és biztonságpolitika 
(amely a mai napig nem valósult meg), a harmadik pillér pedig az Európai Politikai 
Együttműködés (jogszabályok, igazságszolgáltatás, a menedékjog és a bevándorlás 
összehangolása). A második és harmadik pilléren belül a döntéshozatal a nemzeti 
szuverenitás teljes megtartásával kormányközi együttműködés keretében történt. 

A Maastrichti szerződés a gazdasági és Pénzügyi Unió (EMU) végső céljául 
1999. január 1-ig a közös pénz bevezetését tűzte ki. Az EMU koncepciót három sza-
kaszban tervezte megvalósítani. Az első szakasz 1994. január 1-ig tartott, amelynek 
fő célja a tőkeáramlás szabaddá tétele (liberalizálása), a központi bankok független-
ségének megteremtése, illetve a tagállami gazdaságpolitikák közötti harmonizáció 
alapjainak a lerakása. A második szakasz 1994-ben kezdődött az Európai Monetá-
 ris intézet (az Európai központi Bank elődintézményének) felállításával, amelynek 

16 A PHArE (Pologne, Hongrie Aide à la reconstruction économique) program az Európai közös-
ségek tanácsa (council of European communities) 1989 decemberében hozott döntése értelmében 
300 millió EcU gazdasági segítséget folyósított Magyarország és lengyelország számára 1990. 
december 31-ig. Ez jelentette a PHArE-program létrejöttét, bár az elnevezés csak később született 
meg. 1990 szeptemberében elfogadott újabb szabályzat a pénzügyi segítséget a gazdasági és a tár-
sadalmi reformfolyamat támogatásaként határozta meg, s ennek érvényességét kiterjesztette Bul -
gáriára, csehszlovákiára, Jugoszláviára, a német Demokratikus köztársaságra és romániára. 

17 Az elmondottakra lásd KáLdyné Esze Magdolna – Kruppa éva – FerKeLt Balázs – taKács gábor: 
Integrálódó Európa II. Hatáskörök, politikák. Budapest, Perfekt gazdasági tanácsadó, 2010. 
17–61.

18 A szerződés az Európai Unióról 1993. november 1-jén lépett hatályba.
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feladata az egységes monetáris politika eszközeinek és rendszerének a kidolgozása, 
illetve a nemzeti jegybankok közötti együttműködés. A harmadik szakasznak 1999. 
január 1-jén kellett megkezdődnie, amikor meghatározták a résztvevő tagállamok 
körét és a közös pénz bevezetésének technikai és gyakorlati kivitelezését. A Maast-
richti szerződés szerint, a közös pénzövezethez csak azok a tagállamok csatlakozhat-
tak, amelyek teljesítik az Európai Unió szempontjából kiemelkedően fontos feltétele-
ket. Így az árstabilitást, a kamatok konvergenciáját, az árfolyamok stabilitását és  
a stabil kormányzati pénzügyi kondíciókat.19 Az Európai Unióba csatlakozni kívánó 
országok számára a maastrichti konvergencia-kritériumok teljesítése fontos cél lett. 
Európában azonban gazdasági recesszió kezdődött 1992 végén, amely 1993–1994 
során tovább erősödött. Mindez hátráltatta a kelet–közép-európai országok csatlako-
zását. súlyosbította Magyarország helyzetét, hogy 1990 májusában a belső adóssága 
ezermilliárd-háromszázmillió forint, a külső adóssága huszonegymilliárd dollár 
volt. Miközben hazánk politikai mozgástere egyfelől jelentős mértékben kitágult  
a nemzetközi porondon, presztízse a korábbi évtizedekhez képest jelentős mértékben 
megnőtt, másfelől a kádár-rendszertől örökölt adósságállomány rendkívüli mérték-
ben szűkítette a gazdaság nemzetközi mozgásterét. kiemelkedő kereskedelmi part-
ner volt németország, Ausztria és svájc. A volt szocialista országokba befektetett 
nyugati tőke több mint a fele Magyarországra érkezett. A nyugati tőke számára  
a hazánkba vetett bizalom töretlen volt 1990 és 1994 között.

AntAll JózsEf kElEt-közéP-EUróPAi Unió tErVE

Antall József kelet–közép-európai Unióra20vonatkozó tervét Helsinkiben tárta az az 
európai jobbközép pártok vezetői elé 1990 szeptemberében. Alapkoncepciója az volt, 
hogy az Unió egyenlő partnerként tárgyaljon a nyugat-európai Unióval, az Európai 
közösségek védelmi szervezetével, és így ez köztes intézményként szolgálhatna Ma -
gyarország nAto csatlakozásáig. A kelet–közép-európai Unió tagállamai Magyar-
ország, csehszlovákia és lengyelország lennének, amelyek kiválnának a Vsz-ből, 

19 Az árfolyamok stabilitását jelentette, hogy a nemzeti valutát az előző két évben nem értékelték le. 
A stabil kormányzati pénzügyi kondíciók értelmében pedig a költségvetési deficit nem haladja meg 
a gDP 3%-át, az államadóság a gDP 60%-át. V. ö. HorvátH zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. 
Budapest, Magyar országgyűlés, 1999. 

20 Antall József következetesen a kelet–közép-Európa fogalmat használta. V. ö. marinovicH Endre: 
1315 nap. Antall József naplója. Budapest, éghajlat, 2003. – jeszenszKy géza: Antall József, a kül-
politikus. in: Kapronczay–jeszenszKy–biernaczKy, i. m. 72–97. – jeszenszKy, 2016. 53–78. – 
sáringer, János: Antall József külpolitika gondolkodásának ge  nezise és főbb jellemzői. in: 
VERITAS Évkönyv 2015. Budapest, VEritAs–Magyar napló, 2016. 317–338.
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és attól független katonapolitikai szövetséget alkotnának. felépítése pedig a nyu -
gat-európai Unióhoz hasonlítana. o’sváth györgy javasolta, hogy a kelet–közép-
európai Unió „[…] megalakításában a szovjetuniónak azon érdekét kell felismerni, 
hogy ezáltal, az Atlanti szövetség és a szovjetunió között egy olyan katonapoliti-
kai szövetség létesül, amely nem tartozik közvetlenül az Atlanti szövetséghez, tehát 
a nAto haderői nem állnak a szovjet határon.”21 Így Moszkva biztonságpolitikai 
garanciát is kapna, amely erősítené gorbacsov pozícióját, miközben gyengítené  
a konzervatív héjákat a kremlben. Antall József kelet–közép-európai Unió terve 
nagy figyelmet keltett a nAto katonapolitikai köreiben is, azonban nem valósult 
meg. Valószínű, hogy az európai nAto-tagországok a nyugat-európai Uniót bizton-
ságpolitikai alternatívaként tartották számon, a nAto úgynevezett második foko-
zataként, amely a közép- és kelet-közép-európai térség biztonságával foglalkozott.22

MAgyArország és A nAto

ismeretes, hogy az Antall-kormány egyik legfontosabb külpolitikai célja, az euro-
atlanti integráció a kormányprogram része volt.23 A nAto vezetése azonban a kö -
zép- és kelet–közép-Európában zajló gyors folyamatokra nem volt megfelelően 
felkészülve. Az európai biztonsági rendszer átalakult, amelyre ekkor még a katona-
politikai válaszokat nem dolgozták ki. 

A magyar kormány kezdeményezésére 1990. június 29-én hivatalos kapcsolatfel-
vétel és eszmecsere volt Brüsszelben Jeszenszky géza és Manfred Wörner, a nAto 
főtitkára között, amelynek során előkészítő lépések történtek a magyar kormányfő 
látogatására is. Egy hónappal később került sor Antall József hivatalos utazására 
Brüsszelbe. A nAto központjában tárgyalást folytatott Wörnerrel és bejelentette, 

21 sáringer, 2016. 571.
22 granasztói györgy feljegyzése a nyugat-európai Unió biztonságpolitikai szerepéről térségünkben. 

keltezése: 1991. Mnl ol, XiX–A–150–j, 1990. 90. d. 
23 A Magyar Demokrata fórum budapesti nagygyűlésén Antall József elmondta: „[…] én már 

akkor a nAto híve voltam, amikor 1949-ben megalakult. tanítványaim százai tanúsíthatják, 
hogy a nAto-ról térképen tartottam nekik előadást 1955-től addig, amíg hagytak tanítani. és 
erről be  széltem az ellenzékben, és erről beszéltem Moszkvában, 1990 júniusában, amikor  
a Varsói szer  ződés feloszlatásáról és megszüntetéséről terjesztettünk elő javaslatot. Elsőként 
mentem el ebből a térségből Brüsszelbe, Wörner főtitkárhoz a nAto és Magyarország ügyei-
ről tárgyalni. Ma  gyar  ország volt az első, amelyik nagykövetét felhatalmazta arra, hogy a nAto-
nál bennünket kép  viseljen.” antaLL József: Modell és valóság. Budapest, Athenaeum, év. n. ii. 
köt. 248.; V. ö. jeszenszKy géza: Határozott atlantizmus. in: Kapronczay–jeszenszKy–bier-
naczKy, i. m. 302–306.
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hogy Magyarország Belgiumban akkreditált nagykövete24 kapott megbízást a nAto-
val való hivatalos kapcsolattartásra, amelyet a főtitkár elfogadott.25 A magyar kor-
mányfő – és előtte külügyminisztere – hivatalos brüsszeli látogatása lehetőséget biz-
tosított arra is, hogy a nAto vezetői átfogó képet kaphassanak a magyarországi vál-
tozásokról, az új kormány politikai törekvéseiről, amely nagymértékben hozzájárult 
a Brüsszelben kialakuló pozitív Magyarország-képhez, és befolyásolta a Budapesttel 
kapcsolatos politikai, gazdasági és katonai döntéseket. Emellett lényeges pont volt, 
hogy a nAto is baráti kapcsolatokra törekedett Magyarországgal, és a rendszeres 
párbeszéden túlmenően kész volt a konkrét együttműködés kialakítására. 

1991 tavaszán Antall József megbízta granasztói györgyöt, hogy tájékozódjon és 
érveljen a nyugat-európai Unió közép-európai biztonságpolitikai szerepvállalását 
illetően. A magyar kormányfő szerint a nyEU megerősítése és átszervezése a nAto 
második fokozatát is jelenti egyben. Ennek megfelelően granasztói györgy 1991. 
március 25-án a nAto mellett működő brüsszeli nagykövetek előtt ismertette a ma -
gyar elképzelést. A francia és a szovjet fél akkor volt érdekelt a nyugat-európai Unió 
megerősítésében, ha ezzel egyidejűleg az amerikaiak kiszorulnak közép-Európából. 
Ez azonban nem volt érdeke a többi nAto tagállamnak, illetve a közép- és a kelet-
európai államoknak sem.26

nem sokkal azelőtt, hogy az utolsó szovjet katona is elhagyta Magyarország te -
rületét, koppenhágában megrendezték a nAto tagállamok értekezletét. Az ekkor 
kibocsájtott nyilatkozat, a Partnerség a közép- és kelet-európai államokkal kimondta, 
hogy a nAto biztonsága elválaszthatatlan az összes európai ország biztonságától. 
Ebből a célból javasolták, hogy szorosan egymáshoz illeszkedő intézmények és kap-
csolatok hálózatát kell kialakítani, amely globális architektúrát alkot. Ebben a rend-
szerben a nAto, az európai integrációs folyamat és az EBEé kulcselemek voltak. 
fontos szerepet kaptak a regionális együttműködések is.27 

1991. augusztus 2-án a nAto főtitkársága hivatalosan közölte, hogy az észak-
atlanti tanács külügyminiszteri szintű ülésére október 28-ra várják a magyar minisz-
terelnököt.28 A Varsói szerződés tagállamainak kormányfői közül elsőként Antall 
József vett részt az ülésen, ahol elmondta, hogy „ […] néhány nagy pillanatot meg 

24 granasztói györgy rendkívüli és meghatalmazott nagykövet a megbízólevelét 1990. december 
11-én nyújtotta át Brüsszelben. 

25 A magyar külügyminisztérium közleménye Antall József látogatásáról az európai integrációs 
szervezeteknél Brüsszelben. közli: sáringEr, 2016. 360.

26 granasztói györgy biztonságpolitikai elemzése a miniszterelnöknek és a külügyminiszternek. 
keltezése: 1991. július 2. Mnl ol, XiX–A–150–j, 90. d. 

27 V. ö. gazdag ferenc: NATO – A változó NATO. Dokumentumok. 1989–1994. Budapest, stratégiai és 
Védelmi kutató intézet, 1994. 123–133.

28 rejtjeltávirat Brüsszelből. keltezése: 1991. augusztus 2. Mnl ol, XiX–J–1–j, 1991. 79. d.
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fogok őrizni emlékezetemben. Ezek közé tartozik az, amikor előterjesztettem tavaly, 
Moszkvában a Varsói szerződés felülvizsgálatáról és feloszlatásáról szóló okmányt. 
fontos momentum számomra az is, hogy a volt kommunista országok állam- vagy 
kormányfői közül tavaly elsőként léphettem ebbe az épületbe. […] Mi az európai 
integráció hívei vagyunk, és a schuman-díj birtokában talán nem kell hangsúlyoz-
nom személyes elkötelezettségemet. De azt kell mondanom, hogy az európai integ-
ráció nem képzelhető el a transzatlanti együttműködés nélkül. […] számunkra  
a nAto Európa stabilitásának záloga. nagyra becsüljük ugyan a nemzetközi meg -
állapodásokat, Helsinkit, az EBEé-t, de hathatós biztonsági szervezetnek mégis  
a nAto-t tekintjük.”29

1993 őszén a magyar diplomácia további aktív lépéseket tett hazánk nAto tag  sá-
 gának elérése érdekében, amelyben több tényező is közrejátszott: egyrészt az akuttá 
váló délszláv válság, másrészt Borisz Jelcin és a kommunista többségű Duma konf-
liktusa,30 harmadrészt az 1994 januárjában sorra kerülő nAto csúcsértekezlet. 
Antall József levelet írt az Amerikai Egyesült államok elnökének, William J. 
clintonnak, illetve Manfred Wörnernek, amelyben ismertette a magyar kormány 
álláspontját. A koncepció lényege az volt, hogy a visegrádi csoport nAto-hoz csat-
lakozásának előkészítése – meghatározott terv szerint – minél hamarabb megtörtén-
jen. Ennek megfelelően szükséges a politikai, a biztonsági és a katonai jellegű foko-
zatokat meghatározni, mert a térség biztonságához megfelelő garancia szükséges.  
A megfelelő jogi forma – hasonlóan az Európai közösség esetéhez – a társulás lenne, 
amelyet a rendes tagság követne. Ezt a távlati, stratégai célt a nAto januári csúcsér-
tekezletén be lehetne vezetni és a meghatározott programot végrehajtani. Ha a nAto 
és a nyugat-európai Unió nem integrálja átgondoltan és tervszerűen a nAto és az 
oroszország között elterülő térséget, hanem garancia nélküli biztonsági vákuum 
marad, akkor pesszimista forgatókönyv keletkezhet.31 

A magyar kormányfő leveleivel párhuzamosan további diplomáciai akcióra került 
sor Washingtonban is, amelynek célja az volt, hogy a delegáció tagjai ismertessék  
a kormány álláspontját a januári nAto csúccsal kapcsolatban. kodolányi gyula és 
tar Pál munkalátogatást tett az Amerikai Egyesült államok vezető személyiségei-

29 antaLL, i. m. 344–345.
30 Mint ismeretes, oroszország elnöke, Borisz Jelcin és a kommunista többségű Duma konfliktusá-

nak egyik eredője oroszország alkotmányjogi kérdése volt. 1993. szeptember 23-án a Duma meg-
fosztotta Jelcint elnöki hatalmától, amelyre válaszul Jelcin szükségállapotot hirdetett és belügyi és 
katonai egységek ostromolták meg az orosz törvényhozás épületét, a fehér Házat. Végül október 
elejére Jelcin győzelmet aratott.

31 Antall József levele William J. clintonhoz. keltezése: 1993. október 19. Mnl ol, XiX–A–150–j, 
90. d.
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nél. A magyar téziseket az Antall József által megfogalmazottak alapján Bába iván, 
granasztói györgy, gyarmati istván, kodolányi gyula és Martonyi János dolgozták 
ki. A magyar érvrendszer kiindulópontja a nAto Partnerség a békéért kifejezése 
volt, amely a magyar koncepcióban három elkülöníthető kategóriát tartalmazott: 
egyrészt különleges kapcsolat a nAto és Moszkva között, de nem a nAto kereté-
ben. Másrészt gyors csatlakozási „vágány” kialakítása a visegrádi csoport tagjai szá-
mára, hogy minél hamarabb bekapcsolódhassanak a nAto fejlődésébe, demokráci-
ájuk szilárdsága, katonai együttműködési készségük és geopolitikai helyzetük miatt 
is. Harmadrészt, egy lassúbb „vágány” a tagságra pályázó többi európai állam számá-
 ra. A kormány tézisének második pontja, hogy az orosz és a közép-európai államok 
közeledése nem egymást kizáró, hanem párhuzamosan kezelendő politikai stratégia. 
Ezt azért is hangsúlyozta a magyar delegáció, mert az amerikai biztonságpolitikát 
formálók második szintjén bizonyos téveszme alakult ki a közeledés miatt. A harma-
dik pont az volt, hogy Jelcin reálpolitikus, akinek a stratégiai prioritása a belpolitika, 
illetve a keleti és a déli irány. A negyedik tézis szerint, a helyzet esélyt ad az ameri-
kai adminisztráció és clinton elnök számára a történelmi kezdeményezésre, hogy  
a januári nAto csúcson látványos gesztust tegyen a visegrádi csoport tagállamai 
számra. 

A hivatalos tárgyalások mellett a „kulisszák mögött” további egyeztetések foly-
tak. Mindezek során nyilvánvalóvá vált, hogy még nem dőlt el semmi Washingtonban. 
Az amerikai kormányzati köröknek és a Pentagon döntéshozóinak „második szintje” 
ellenezte a közép-európai államok nAto-csatlakozásának differenciált kezelését.  
A nAto tagállamok között pedig franciaország32 és görögország nem támogatta 
a visegrádi országok „gyors vágány” koncepcióját. A nAto a Partnerség a békéért 
deklarációját végül 1994. január 10-én írták alá a brüsszeli csúcstalálkozón, hogy 
szorosabb politikai és katonai együttműködést alakítson ki a volt szovjet blokk álla-
maival. 

összességében megállapíthatjuk, hogy Antall József és kormánya rendkívül di -
namikus volt az európai regionális együttműködések területén. Antall József kez-
deményezője volt a Varsói szerződés feloszlatásának, a Hexago  nale és a Visegrádi 
Együttműködés létrejöttének. A magyar diplomácia további lendületét jelezte az Eu -
rópai közösséghez (majd Európai Unióhoz) és a nAto-hoz csatlakozás célja. Az euro-
atlanti integráció irányába tett jelentős lépések megalapozták Magyarország későbbi 
teljes jogú tagságát. Megszűnt a Vsz és a kgst, illetve az utolsó megszálló szovjet 
katona is elhagyta hazánk területét. úgy vélem, hogy az 1943–1944. évi esemé-

32 franciaországgal kapcsolatban szávai János nagykövet megkezdte az előkészítő munkát tar Pállal 
közösen a diplomáciai akcióhoz.



363

Az AntAll-korMány és EgyEs rEgionális EgyüttMűköDésEk EUróPáBAn

nyekre vonatkozó, „valahol utat vesztettünk a külpolitikában is” tételt végre megha-
ladva az Antall József vezette kormány „megtalálta a magyarság útját a külpolitiká-
ban is”. talán nem túlzás ezt állítanunk, ha ezeket az eseményeket a magyarság 20. 
századi történeti ívébe helyezzük.
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tHE AntAll goVErnMEnt  
AnD rEgionAl cooPErAtion in EUroPE

At the beginning of the 1990’s, parallel processes were observable in Europe: for one, 
old structures were being dismantled (the Warsaw Pact and comecon), existing inte-
grative structures were being both horizontally expanded (Pentagonale, Hexagonale 
and the central European initiative) and vertically strengthened (the European 
community and the European Union), and new organizations were being formed (the 
Visegrád cooperation). on the other hand, disintegration processes were also under-
way with the collapse of the soviet Union (1991), the breakup of yugoslavia (1991) 
and the dissolution of czechoslovakia (1992). Even as the military and security 
importance of central Europe was downgraded with the end of the cold War (the 
focal point moving in the direction of the Baltics and the north sea), the central and 
Eastern-central European region became a significant political factor. Various Euro-
 pean processes took place that followed the contours of the Paris peace treaty that 
brought WWi to an end, while the interests of a reunifying germany lay in a system 
of small states. the Antall government had to represent the interests of a democratic 
Hungary, all the while also aspiring to alter the country’s foreign policy, in this coor-
dinate system characterized by opposing processes. one of the most important com-
ponents of Antallian foreign policy was active involvement and initiation of regional 
cooperation.   

József Antall and his government were a driving force of regional cooperation. 
it was at the initiative of József Antall to disband the Warsaw Pact and create Hexa -
gonale and the Visegrád cooperation. the push to join the European community 
(later the European Union) and nAto further reinforced the dynamism of Hungarian 
diplomacy. significant steps were taken towards greater Euro-Atlantic integration, 
which would later be the basis for Hungary’s full membership. the Warsaw Pact and 
comecon were both dissolved, and the last occupying soviet troops left Hungarian 
territory. With the events of 1943–1944, Hungary “lost her foreign policy way some-
where”. i believe it was the József Antall government that “found the Hungarian path 
in foreign policy”. Perhaps claiming so is not an exaggeration when these events are 
properly placed in the arc of 20th-century Hungarian history.
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DiE AntAll-rEgiErUng UnD EinzElnE 
rEgionAlE kooPErAtionEn in EUroPA

Anfang der 1990er-Jahre waren in Europa mehrere parallele Prozesse zu beobachten. 
zum einen waren es der Abbau alter strukturen (Warschauer Vertrag, rgW), die hori-
zontale Erweiterung der bereits vorhandenen integrationsstrukturen (Pentagonale, 
Hexagonale, Mitteleuropäische initiative) oder deren vertikale festigung (Europäi-
sche ge  meinschaften, Europäische Union) sowie die schaffung neuer organisatio-
nen (zusam menarbeit in der Visegrád-gruppe), zum anderen die Desintegrations-
prozesse, wie der zerfall der sowjetunion (1991) sowie die Auflösung Jugoslawiens 
(1991) und der tschechoslowakei (1992). Während Mitteleuropa am Ende des kalten 
krieges aus militärpolitischer und sicherheitspolitischer sicht an Wert verlor und der 
schwerpunkt sich in richtung ost- und  nordsee verschob,  ist der mittel- und ost-
mit  teleuropäische raum vom politischen gesichtspunkt aus zu einem bedeutenden 
faktor geworden. Einzelne europäische Prozesse verliefen neben den konturen der 
Pariser Vorortverträge zur Beendigung des Ersten Weltkrieges, und das sich verei-
nende Deutschland war an einem system kleiner staaten interessiert. Die von József 
Antall geleitete regierung musste die interessen des demokratischen Ungarns im 
koor dinatensystem einander entgegengesetzter Prozesse durchsetzen und  in engem 
zu  sammenhang damit die Weichen ihrer Außenpolitik stellen. Eines der wichtigen 
Elemente der  antallschen Außenpolitik bildeten die übernommene rolle und die ini-
 tiativen Ungarns in den regionalen kooperationen.

József Antall und seine regierung waren auf dem gebiet der europäischen regio-
nalen kooperationen äußerst initiativreich und dynamisch. József Antall war initia-
tor der Auflösung des Warschauer Paktes sowie der Entstehung der Hexagonale und 
der zusammenarbeit in der Visegrád-gruppe. Einen weiteren Dynamismus der 
ungarischen Diplomatie signalisierte das ziel des Beitritts zur Europäischen gemein-
schaft (später zur Europäischen Union) und zur nAto. Die bedeutenden schritte in 
richtung euro-atlantischer integration schufen das fundament für die spätere voll-
berechtigte Mitgliedschaft Ungarns. Der Warschauer Vertrag und der rgW wurden 
abgeschafft, und auch der letzte sowjetische Besatzungssoldat hat Ungarns territo-
rium verlassen. ich bin der Ansicht, dass die von József Antall geführte regierung 
„den Weg des Ungartums in der Außenpolitik gefunden hat”, und zwar an stelle der 
Aussage in Bezug auf die Ereignisse 1943–1944: „wir haben in der Außenpolitik 
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irgendwo den Weg verloren”. Vielleicht ist es keine übertreibung, dies zu behaupten, 
wenn wir diese Ereignisse in den historischen Bogen des Ungartums des 20. Jahr-
hunderts setzen. 


