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Grúber Károly könyve hiánypótló a magyar könyvpiacon. Nem mintha a témá
ban nem jelentek volna meg a kisebbségekről, a nacionalizmusról, EU-csato
kozásról, határon túli magyar kisebbségekről szóló könyvek, hanem azért 

mert mindezeket a témákat a szerző összefüggéseiben, egymásra gyakorolt hatásaikat 
elemzi. A tanulmányíró jártas a nyugati szakirodalomban és a kisebbségi problemati
kában egyaránt. Az elméleti megközelítéseken túl külön kiemelendő az EU szempont
jából történő megközelítés. Grúber elméleti ismereteit (a sussexi egyetemen szerezte 
PhD-fokozatát) sikeresen ötvözi gyakorlati politikai ismeretivel (a Külügyminiszté
rium Stratégiai Tervezési Főosztályán, valamint a Határon Túli Magyarok Hivatalában 
mint az elemző osztály vezetője dolgozott). Ezzel Grúber azon ritka szerzők közé tar
tozik, akik több oldalról képesek megvizsgálni a címben szereplő témákat. A kérdés 
iránt érdeklődők a fejezetek végjegyzeteiben megtalálják a témákra vonatkozó 
legújabb nyugati és magyarországi munkákat.

A kötetben a szerző régebben már publikált -  néhány a kötet számára átszerkesztett, 
valamint a kötetben először megjelenő írásai kaptak helyet. A tanulmányok az Európai 
Tükör, Közpolitika, Pro Minoritate, valamint a Romániában megjelenő Magyar Kisebb
ségben jelentek meg. Indokolt volt ezeket külön kötetbe összegyűjteni, mivel a felso
rolt lapok csak a szűkebb szakmai körökben ismertek.

Az első tanulmányok az elméleti kérdésekkel foglalkoznak, elemezve a nacionaliz
mus, a demokrácia, és a regionalizmus kérdéseit. A következő részben az erdélyi, va
lamint a skót kérdéssel foglalkozó esettanulmányok kaptak helyet. A kötetet az euró
pai integrációról szóló írások zárják.

Az első tanulmányban a szerző a nacionalizmus és a demokrácia kérdését elemzi. 
Grúber, Walker Connor nyomán, az etnonacionalizmus fogalmat használja. A naciona
lizmus kétféle felfogása -  etnicista és modernista -  után, a demokrácia különböző fel
fogásait vázolja. Kimutatja a történelmi összefüggéseket a demokrácia és a nacionaliz
mus között, hangsúlyozva, hogy John Stuart Mill és Giuseppe Mazzini korában a ket
tő között nem létezett az az ellentmondás, amely a mai megközelítéseket jellemzi. Grú
ber következtetése az, hogy az 1989-1990-es kelet-közép-európai forradalmak nem 
váltották be azt a reményt, hogy az állampárti rendszerek bukása után térségünk or
szágai elfoglalják méltó helyüket Európa szellemi térképén.1 A délszláv példa 
ugyanakkor azt mutatja, hogy a szocializmus helyét az etnonacionalizmusok különbö
ző válfajai foglalták el. Grúber úgy látja, hogy a jelenlegi kérdés értelmezéséhez vissza 
kell nyúlnunk a különböző nacionalizmusok és a különböző demokráciafelfogások 
kialakulásához. Csak így tudjuk megérteni, hogy miért jelent meg olyan erővel a na
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cionalizmus a térségben, és ugyanakkor azt is, hogy miért és hogyan definiálják újra 
nemzeti identitásukat egyes nyugati „államtalan népek" az újjászülető regionalizmus 
nevében.

A Regionalizmus, nemzetállamok, európai integráció: kelet-közép- és nyugat-európai távla
tok fejezet központi kérdése a regionalizmus. A szerző fogalmilag tisztázza a régió, a 
regionalizáció és regionalizmus szavakat.

A Pozitív nemzeti alapú intézkedések a kisebbségek és a határon tú li nemzetpolgárok identitá
sának megőrzése Európában tanulmányban Grúber bemutatja az ET és az EU rendelkezé
seit a nemzeti kisebbségek támogatásával kapcsolatban. Rámutat, hogy az ET Kisebbsé
gi keretegyezménye és az ET Regionális és kisebbségi nyelvek chartája kimondja, hogy 
a kisebbségek támogatása nem minősül diszkriminációnak. Grúbert elsősorban az ér
dekli, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény, közismert nevén: 
a státustörvény, mennyire felel meg a nemzetközi kisebbségvédelmi előírásoknak. Ta
nulmányában elemzi a státustörvényhez hasonló európai jogszabályokat. Bemutatja a 
németországi törvénykezést, amely származási alapon határozza meg azt, hogy ki te
kinthető németnek, és ezek milyen kedvezményes elbírálásban részesülnek abban az 
esetben, ha eldöntik, hogy Németországban kívánnak élni. A német szabályozásról 
Gyertyánffy András írásaiban találhat az érdeklődő további részleteket.2 Spanyolország 
és Portugália preferenciális elbánásmódban részesíti a spanyol, illetve portugál nyelvű 
latin-amerikaiakat. A rendelkezések elsősorban a kedvezményes elbírálású vízumban, 
illetve vízummentességben mutatkozik meg. Az ír alkotmány kijelenti, hogy az ír állam 
különleges kapcsolatokat ápol á külföldön élő ír származásúakkal, odáig menve, hogy 
amennyiben az ír állampolgárságú bizonyítani tudja, hogy legalább egyik nagyszülője 
ír származású, akkor automatikusan megilleti az ír útlevél. Görögország kedvezménye
ket nyújt a görög származású albán állampolgároknak, akik számára egy „speciális sze
mélyi igazolványát állítanak ki, amely állandó görögországi tartózkodásra és görögor
szági munkavállalásra jogosítja fel tulajdonosát. A tanulmány második részében Grúber 
arra tér ki, a kelet-közép-európai térség egyes országai hogyan viszonyulnak a határai
kon kívül élő nemzettársakhoz. A szlovákiai „státustörvény" 1997-ben, négy évvel a 
magyar megfelelője előtt lépett hatályba. A szlovák törvény nem támogatja a határon túl 
élő szlovákokat az ország határain túl, viszont -  oktatási, beutazási, ingatlanvásárlási -  
kedvezményekben részesíti Szlovákia területén. Azok kérhetik ezt a különleges státust, 
akik nem szlovák állampolgárok, viszont szlovák nemzetiségűek vagy etnikai szárma
zásúak, és szlovák kulturális és nyelvi azonosságtudattal rendelkezik. A szlovák szár
mazás okmányokkal igazolható vagy az illető lakhelyén működő szlovák szervezet nyi
latkozatával. Amennyiben egyik módon sem tudja az illető ezt igazolni, akkor a kérel
mezővel azonos országban élő két külhoni szlovák is igazolhatja ezt. Romániában, 
1998-ban lépett hatályba a 150-es számú törvény, amely a külföldön élő románok támo
gatásáról szól. A román „státustörvény" sokkal kevesebb kedvezményt tartalmaz, mint
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a magyar, viszont a magyar törvényhez hasonlóan nemcsak az anyaországban, hanem 
más országok területén is nyújt kedvezményeket. Grúber tanulmánya után jelent meg 
Constantin Iordachi tanulmánya3 a román szabályozásokról, amely a román koncepció 
is nemzetpolitika további részleteit tartalmazza. A továbbiakban Grúber röviden kitér 
még a szlovén és a bolgár szabályozásokra, valamint a lengyelországi tervezetre. Grúber 
tanulmánya elsősorban azért jelentős, mert egy nemzetközi összehasonlítás keretében 
mutatja be, hogy mennyire nem egyedi -  sem Kelet-, sem Nyugat-Európában -  a ma
gyar státustörvényhez hasonló anyaországi támogatás. Magyar nyelven erről e kérdés
ről eddig kevés írás jelent meg, az olvasó további tájékozásául ajánlható a Majtényi Ba
lázs és Halász Iván által írt tanulmány.4

A homogenizáló államok, nemzeti kisebbségek és anyaországok: Erdély 1867-2001 
tanulmányban Grúber Rogers Brubaker elméleti modellje segítségével elemzi Ma
gyarország, Románia és Erdély (tulajdonképpen a romániai magyarság) viszonyát. 
Brubaker a kelet-közép-európai nacionalizmusokat a homogenizáló nemzetállam, a 
nemzeti kisebbség, valamint az anyaország dinamikus kapcsolatrendszerében vizsgál
ja. Ezen modell segítségével elemzi Brubaker az 1989 utáni különböző nacionalizmu
sokat. Brubaker különbséget tesz a nemzetállami nacionalizmus, az anyaországi nacio
nalizmus és a nemzeti kisebbségek nacionalizmusa között. Brubaker az 1989 utáni 
helyzetet az 1918 után kialakult helyzettel hasonlítja össze. Grúber a brubakeri modell 
segítségével nemcsak az 1918 utáni helyzetet vizsgálja, hanem visszamegy 1867-ig, 
amikor a szereplők a magyar állam, a román állam és a magyarországi román nemze
ti kisebbség voltak e háromszög aktorai. Tanulmánya nem történelmi, hanem szocioló
giai -  a modell alkalmazhatóságát vizsgálja elsősorban. Az elemzési keret támpontokat 
nyújthat a román-magyar viszony mélyebb megértéséhez, amely nem a románok és 
magyarok közötti „történelmi", „kulturális", stb. ellentétekkel magyarázza a feszültsé
geket, hanem ezek a politikai konstelláció függvénye: a mindenkori nemzetállam nem
zeti homogenizációra törekszik, amelynek a nemzeti kisebbség ellenáll, illetve anyaor
szága támogatását élvezi ebben a törekvésében.

A Macbethtől Sémi Conneryig, avagy a skót nacionalizmus politikatörténeti vázlata talán a 
kötet legalaposabb írása. Grúber, aki a skót kérdés egyik legjobb magyarországi isme
rője, a skót nemzeti tudat kialakulásától az 1999-es skót kormány és törvényhozás mű
ködésének elkezdéséig tekinti át a skót kérdést. Részletes ismertetése túllépi egy recen
zió keretét. A XX. századi skót nacionalizmus megerősödésénél mindenképpen érde
mes megemlíteni, hogy az a baloldalon alakult. A skót nemzeti pártok a húszas évek
ben alakultak meg, majd 1934-ben egyesültek és jelenítették meg a brit politikában a 
skót önrendelkezési törekvéseket. A hetvenes évekig nem igazán beszélhetünk áttörés
ről. Igazi áttörésről csak a hetvenes évek közepétől beszélhetünk, amikor a Skót Nem
zeti Párt az általános választásokon a szavazatok 30%-át szerzi meg Skóciában. Ezt a 
sikert több tényező magyarázza. Elsősorban a világgazdaság recessziója, amely a skót
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ipari gazdaságot sújtja, másodsorban az Északi-tengeren olajmezőket fedeznek fel, 
amely jövedelmei viszont a brit állami büdzsébe vándoroltak. így Skócia joggal érez
hette, hogy egy bizonyos fokú politikai és gazdasági függetlenség minden szempont
ból kívánatos lenne. A SNP épp e gazdasági érvekkel fordította maga mellé a skót sza
vazókat, és nem történelmi, kulturális retorikával.

Nyugodtan állíthatjuk, hogy ez a tanulmány, részben kiegészítve Grúber más írásai
val, a skót kérdés magyar nyelven megjelent legteljesebb összefoglalója.3 A végjegyze
tekben hivatkozott irodalom a témában megjelent legjobb írásokat tartalmazza.

A kötet második felében szereplő tanulmányok az európai integráció által felvetett 
kérdéseket helyezik a középpontba. Grúber mindegyik következő tanulmányában 
ezeknek egy-egy vetületét vizsgálja.

A  régiók Európája? A z  európai regionális politika történelmi fejlődése 1945-2001 tanulmány
ban Grúber felvázolja, hogy hogyan alakult ki, majd került középpontba a regionális po
litika. Az nyugat-európai államok integrációja mellett, a közös piac és a monetáris unió
val egységesülő folyamattal párhuzamosan, a régiók is fokozatosan nagyobb szerepet 
kaptak. A Néhány megjegyzés Magyarország önkormányzati rendszeréről az Európai Unió kele
ti bővítése kapcsán tulajdonképpen hasonló kérdéseket tárgyal -  ez alkalommal helyi szin
ten -  mint az előbbi tanulmány. Grúbert a kisebb politikai és gazdasági egységek kiala
kulás és működése érdekli. A szerző nem tekinti magát ennek az önkormányzati kérdés 
szakértőjének, ezért leszűkíti a kérdéskört a politikatudományi és az ezzel összefüggő 
csatlakozási aspektusra. Tanulmányában egyrészt Magyarország uniós integrációját, 
másrészt a megyerendszer átalakulását helyezi középpontba, összehasonlítva az 1989 
előtti időszakot az azt követővel. Az EU-csatlakozás által létrejött változásokat és politi
kákat elemzi, külön figyelmet szentelve az uniós támogatási rendszernek. A magyar kor
mánynak, de a magyarországi önkormányzatoknak is fokozatosan fel kellett (kell) ké
szülniük a várhatóan 2004-ben történő csatlakozásra -  és a társadalmi átalakulás leve
zényléséhez állandóan figyelembe kellett venniük az uniós joganyagokat és hosszú távú 
stratégiákat. Grúber kritikus a felkészültséget tekintve: „az önkormányzatokkal való 
együttműködés az integráció érdekében igen kezdetleges formában valósult meg, és szó 
sincs annak az európai trendnek az átvételéről, melyben a nemzetállam alatti közigazga
tási egységek egyre jobban beépülnek a döntéshozatal különböző szintjeibe".6 Ugyanak
kor, az Európai Bizottság országjelentésére hivatkozva kiemeli a szerző, hogy „Ma
gyarország volt az első kelet-közép-európai ország, amely olyan törvényi szabályozást 
állított fel, amely összhangban van az EU regionális és kohéziós politikájának elveivel"/ 
A  magyar részvételű határ menti együttműködések és eurórégiók a nemzetközi szerződések tükré
ben tanulmányban, Grúber a határ menti regionális kooperáció jogi kereteit elemzi. A tá- 
gabb közönség számára ez egy hiánypótló írás, hisz a legtöbb szerző egy-egy konkrét 
esettel foglalkozik, illetve általános szinten beszél a regionális együttműködésről, miköz
ben nagyon kevés figyelmet szentelnek a kooperáció törvényi kereteire.
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A  Nemzeti érdek, integráció és jövőkép: Németország, Franciaország és Nagy-Britannia 
2000-2010 valamint a Kis tagállamok érdekérvényesítési képessége az EU-ban két egymást 
kiegészítő tanulmány. Mint ahogy az a tanulmányok címeiből is kiderül, az első az erős, 
míg a második a gyenge tagállamok érdekérvényesítésével, gazdasági és politikai priori
tásaival foglalkozik. A nizzai szerződéssel a nagy tagállamok pozíciója erősödött meg, és 
Grúber szerint a következő években előreláthatólag növekedni fognak a kis és nagy, erős 
és gyenge tagállamok közötti feszültségek. Mindezt még jobban kiélezi a keleti bővítés 
okozta változások is. Európa jövőjére vonatkozóan, másokhoz hasonlóan, a szerző kulcs- 
fontosságúnak látja, hogyan fog működni a Párizs-Berlin-London tengely. Igaz, London 
majd csak akkor válhat jelentős pillérré, ha csatlakozni fog az Európai Monetáris Unió
hoz. A kis államokra vonatkozóan Grúber ezek esélyét a regionális együttműködésben 
látja, pontosabban abban, hogy a kisebb politikai és gazdasági befolyással rendelkező álla
mok hogyan tudnak majd egyensúlyozni a nagy államok érdekei között. Magyarország
nak pedig minél hamarabb el kell döntenie, milyen stratégiát kíván folytatni 2004 után.

A kötet Grúber Károly különböző témákban írott tanulmányait tartalmazza, nem 
olyan koncepciós kötet, amely csupán egy témát jár körül. Más szempontból tekintve 
pedig az olvasó egy olyan könyvet tart a kezében, amely kortárs világunk égető kérdé
seit taglalja, úgy, hogy a szerző egyszerre járatos a téma elméleti szakirodaimában és a 
politikum részéről felmerülő kérdésekre is tekintettel van. Az olvasóban talán némi 
hiányérzetet kelt, hogy a szerző nem írt egy rövid bevezetők a tanulmányok elé, elma
gyarázva a felvetett kulcsfontosságú kérdéseket és vázolva a legfőbb gondolatokat.

Röviden összefoglalva, az olvasó egy komplex könyvet tart a kezében, amelyben 
egy társadalomtudományi fokozattal rendelkező, a politikát belülről ismerő szerző el
méleti keretekben vet fel a gyakorlati kérdéseket és azokra válaszokat is ad.
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H e in e r  T im m e r m a n n  ( s z e r k .) :  E in e  V e r fa s s u n g  f ü r  d ie  E u r o p a e is c l ie  
U n io n . B e i t r a e g e  z u  e in e r  g r u n d s a e t z l i c h e n  u n d  a k tu e l l e n  D i s k u s s io n
(L esk e+ B u d rich , O p la d e n  2 0 0 1 , 4 1 0  o.)

E gyidejűleg egy történeti és egy aktuálpolitikai oka is van, ha napjainkban kérdé
sek fogalmazódnak meg az Európai Unió alkotmányának szükségességét ille
tően. A történeti okok visszatérően vetik fel az európai fejlődés államközi konf

liktusokba és világháborúkba torkolló menetelésében a nemzetállami modell meghala
dásának igényét, s valamiféle „Európai Egyesült Államok" létrehozását (Victor Hugo). 
A politikai indokot pedig az Európai Unió jövőképét felvázolni hivatott, 2002. február 
28-tól működő konvent első ülése szolgáltatja. Az unió jelenlegi és leendő tagállamai
nak szakértői testületé ugyanis olyan kérdésekre szeretne válaszokat találni, amelyek 
mindegyike valamiképp kapcsolatban áll a fenti, történeti vízióval, s nem véletlen, hogy 
az angolszász sajtó a konvent megalakulását egyenesen az amerikai alkotmányt kidol
gozó 1787-es, philadelphiai kongresszushoz hasonlította. Természetesen az még nem 
látható előre, hogy milyen javaslatokat fog a francia Giscard d'Estaing elnökletével te
vékenykedő konvent 2003 közepéig megfogalmazni, de annyi biztonsággal állítható, 
hogy az európai integráció alapkérdéseire válaszokat kereső ötletek és koncepciók iránt 
ismét növekedni fog a kereslet. Ebből a szempontból tekinthető figyelemre méltónak az 
otzenhauseni Europaishe Akademie igazgatójának, Heiner Timmermannak a szerkesz
tésében megjelent, 27 szerző tanulmányát összefoglaló kötet. Az európai egységgondo
lat iránt elkötelezetten küzdő Timmermann által verbuvált szerzőgárda ugyanis ezúttal 
az európai alkotmány szükségességét járta körül öt különböző aspektusból.

Az első aspektus elméleti-jogtörténeti vonatkozásokat érint. Az a kérdés ugyanis, 
hogy az EU-nak van-e alkotmánya, nem elsősorban formális jellegű. A hagyományos 
értelemben vett alkotmányok az államrendet szabályozzák. Meghatározzák a kor
mányzati formát, megnevezik a legfőbb államhatalmi szerveket, szólnak a hatalom- 
megosztásról és a kompetenciák elhatárolásáról, meghatározzák az állam és a polgá
rok viszonyát, garantálják a alapvető szabadságokat, valamint rendelkeznek arról, 
hogy az állam külső és belső biztonságát miként biztosítja. Mindezeket a tagállamok 
egyedileg és nem pedig uniós szinten szabályozzák, így érthető, hogy a szakértők a vi
tában két nagy csoportra oszlanak. Az egyik szerint nem beszélhetünk még létező EU- 
alkotmányról, míg a másik szerint az Európai Unió szerződései de facto lefedik az al
kotmány bizonyos területeit.

Horst Dippel például arra mutat rá, hogy a máig meghatározónak tekinthető al
kotmányos alapelvek a forradalmak hevében születtek, s a forradalom útján létrejött 
új alkotmányok hivatása pedig éppen az, hogy az általuk megalapozott új renddel a 
forradalmat befejezzék. Másfelől, a politikai uralmat kizárólag az alkotmány legiti
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