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A cím meghökkenti az embert: mi lehet ebben a könyvben? A státustör-
vényrõl, azaz a határon túli magyarok kedvezményeirõl szóló szabályokról és
azok hányattatásairól már több magyar, sõt idegen nyelvû kötet jelent meg.
Minek még errõl írni? Ám ha belelapozunk, akkor kiderül: nem errõl van
szó. Az alkotmányjogászok státusjogként nevezik a különbözõ jogállású em-
berekre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket keretbe foglaló szabályok
összességét. Vitatkoznak persze arról, hogy elõbb van-e egy képzeletbeli ke-
ret, amit aztán a jogalkotók megtöltenek tartalommal, avagy a sok-sok réteg-
ben egymásra rakódó jogok és kötelezettségek hirtelen összeállnak, valamifé-
le belsõ renddé szervezõdnek, s akkor elõtûnik egy kész státus. A szerzõ, a sze-
gedi jogi kar oktatója, igen sok adatot feltálalva az olvasóra bízza, hogy
megfejtse ezt a kérdést. Ennek érdekében részletesen áttekinti az állampolgár-
ság tartalmát, a nemzeti és etnikai kisebbségek, a külföldiek, a vándormunká-
sok, a menekültek és a hontalanok helyét a magyar és a nemzetközi, emberi
jogi rendszerben. Az utolsó fejezetben a most alakuló jogállásokat is bemutat-
ja: az uniós polgárjogot, a diaszpóra tagjainak nyújtott kedvezményeket, a le-
telepedett külföldiek és a tolerált (az ország területén megtûrt, szerény támo-
gatásban részesülõ) külföldiek sokszor perspektíva nélküli jogi helyzetét.

A kötet kilenc fejezetbõl áll, és kissé rendhagyó módon, az elsõ mintegy
bevezetõ és összefoglaló. Mintha a szerzõ nem bízna abban, hogy lesz olyan
kitartó olvasó, aki végigrágja magát a tucatnyi táblázaton, elmerengve, vajon
miért kell állampolgárság például az árverési csarnok vezetéséhez, miféle elõ-
jogot ad ez magyar állampolgárként... A „Mi fán terem a státusjog” címet vise-
lõ fejezet tehát bevezeti az érdeklõdõ olvasót, és egyben összegzi is, mit kell
értenünk a fogalom alatt, miként alakult ki, és milyen fõbb kategóriákban
gondolkodnak a jogászok. Ám a kötet nem csak nekik és fõleg nem róluk, ha-
nem az önkényes jogalkotásról és a társadalmi konszenzus hiányáról és a poli-
tikusok tévképzeteirõl legalább annyira szól.

A második fejezetben a magyar állampolgárság néhány történeti kérdése
után igen alapos áttekintést kapunk, hogy mit jelent ma magyar állampolgár-



nak lenni. A szerzõ több réteget talált e jogállást leírva. Érdekesség, hogy az ál-
lampolgárok kötelezettségeirõl, moralitásáról és az állam, a társadalom tagjai
iránti lojalitásról is szól, megtalálja az erre utaló nyomokat a mai jogszabályok
dzsungelében is. Nem mondhatjuk tehát, hogy kiüresedett volna teljesen az ál-
lampolgári státus e nem-jogias, az állampolgári hûséget megjelenítõ oldala.

A harmadik fejezetnél megpihenhet az olvasó. Azt firtatja a szerzõ, vajon
lehet-e népszavazással szabályozni az elõzõ fejezetekben bizonyított módon
összetett állampolgári jogállást. Erre a kérdésre több úton keresi a választ. Rész-
ben az Alkotmánybíróság és a svájci bíróság népszavazásra vonatkozó ítéletein,
részben az Országgyûlés vitáin keresztül. Vajon gondolnak-e arra a honatyák,
hogy gyújtó hangú felszólalásaikat utóbb elemzik, és egy mozaik részeként
összerakják belõl az állampolgárság mibenlétére vonatkozó, a politikai elitben
uralkodó nézeteket?

A negyedik fejezet a nemzeti és etnikai kisebbségek nemzetközileg és iro-
dalmilag kialakult fogalmával, és ahhoz képest a hazai törvény státus-elemei-
vel ismertet meg minket. Röviden utal az 1993-ban a kisebbségekrõl szüle-
tett törvény esetleges változásaira is, amely további kérdéseket vet fel. Például
azt, miért és mennyiben tartható a kisebbségi jogállás és az állampolgári jogál-
lás egymásra épülése, mit jelent az Alkotmányban hivatkozott (politikai)
nemzet és a kisebbségek „államalkotó tényezõ” jellege, az etnikai elem
becsempészése a nemzet alkotmányos fogalmába.

A kötet további újdonsága, hogy átfogóan összehasonlítja a honos – külföl-
di ellentétpárt, és nagy teret szentel a külföldiek jogállásának, amely az uniós
csatlakozás óta pontosan már csak az Unión kívüli világ népességét jelenti.
Erre épül rá a vándormunkások sajátos jogait tartalmazó fejezet, amelyhez ha-
sonló átfogó leírás eddig nem született itthon. Ezzel azt sugallja a szerzõ, hogy
a nemzetközi népmozgás nagyobb figyelmet érdemlõ, ám a hazai jog számára
eddig alig létezõ kategóriája a vándorló munkaerõ. Ehhez képest sokkal na-
gyobb teret kapott a menekültek jogi helyzete a szabályozásban és a sajtóban,
pedig õk csak idõlegesen válnak láthatóvá a köznapi emberek számára. Hason-
lóan láthatatlanok a hontalanok is, akikre egyetlen jellemzõ szót talál a szerzõ:
Magyarországon jogtalanok, még akkor is, ha nemzetközi egyezményt írtunk
alá az ENSZ-ben róluk.

Az utolsó fejezet – kissé összezsúfolva – háromféle jogállási csoportot
foglal magába. Közös vonásuk, hogy még nem teljesen látszanak körvonala-
ik, mert a hazai jogalkotó késlekedik, bizonytalan vagy éppen szûkkeblû e há-
rom csoporttal kapcsolatosan. A határon túliak, az uniós polgárok vagy az ide-
iglenesen megtûrt külföldiek feltehetõleg csodálkoznának, hogy egy plat-
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formra kerültek, de a szerzõ célja nem csak a puszta leírás. Szeretné az olvasót
elgondolkodtatni, kritikára késztetni, kissé megfricskázva a honatyákat és a
rendészeket. A kötet abban a reményben íródott, hogy beszéljünk õszintén
a jogokról, kötelezettségekrõl, kedvezményekrõl a nemzettársainkkal, az
uniós polgárokkal, a kisebbségekkel vagy éppen a velünk élõ külföldiekkel.

Gyõri Szabó Róbert: Nemzet és kisebbség, autonómia
és regionalizmus Európában.
Budapest: Zsigmond Király Fõiskola, 2004.

A 2004 õszén megjelent felsõoktatási tankönyv bevezetõje szerint a szov-
jet blokk összeomlását követõ bõ évtizedben a nemzeti kisebbségek szempont-
jából örvendetes események történtek Európában. Hangsúlyosan elõtérbe ke-
rült a kisebbségvédelem ügye, és azon belül a nemzeti, etnikai közösségek fenn-
maradásának egyik zálogaként, s talán legfontosabb eszközeként az autonómia
kérdése. A kisebbségek státusának méltányos rendezése, az autonómia legitim
törekvés, amely képes a kisebbségi identitás megõrzéséhez alkalmas politikai
keret megteremtésére a belsõ önrendelkezés alapján.

Ahogy a tankönyv címe is utal rá, a kisebbségi sorssal kapcsolatos szerteá-
gazó kérdések, dilemmák közül a szerzõ számára az egyik kulcselem, hogy el-
méleti szinten az autonómia melyik típusának a megvalósulása segítheti legin-
kább a kisebbségi közösségek fennmaradását, illetõleg a gyakorlatban milyen for-
májú, tartalmú autonómia létrehozására nyílhat adott esetben reális lehetõség és
milyen stratégiával érhetõ el a kitûzött cél.

A kötet három nagyobb részre tagolódik. Az elsõ rész a kisebbségi autonó-
miával kapcsolatos elméleti, jogi kérdéseket tárgyalja, az elméleti keretet kívánja
megadni: a nemzeti és kisebbségi kérdéssel kapcsolatos fogalmak, folyama-
tok tisztázásán túl (modern nemzet, nemzetté válás, nacionalizmus, kisebb-
ség, nemzetállam, asszimiláció) azt vizsgálva, hogy nemzeti szempontból
heterogén társadalmak alkothatnak-e kohézív, mûködõképes politikai közös-
séget, s ha igen, melyek a társas együttélés, a konszocionális modell alkotóele-
mei. Ezzel eljutunk az önrendelkezés, a közösségi jogok, az autonómia fogal-
mához, illetve annak különbözõ változataihoz (fõként a területi alapú és a sze-
mélyi elvû modellekhez). Az általános rész továbbá a nemzetközi jog
kisebbségvédelmi fejleményeit vizsgálja, különös tekintettel az autonómiá-
ra, a Nemzetek Szövetségének kisebbségvédelmi rendszerétõl egészen a je-
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lenlegi univerzális (ENSZ) és európai szabályozásokig, dokumentumokig
(Európa Tanács, EBESZ, Európai Unió).

A kötet második részében hetes csoportosításban az európai példák olvasha-
tók esettanulmányok formájában:

1. Határ menti nemzeti kisebbségek területi autonómiája (az olaszországi
Dél-Tirol, a belgiumi németek autonómiája);

2. Autonómiák Spanyolországban (Katalónia, Baszkföld, Galícia auto-
nóm közösségek);

3. Polietnikus, társnemzeti modellek (a többnyelvûség svájci modellje,
a finnországi svédek, az Åland-szigetek autonómiája). A belgiumi föderális mo-
dellt a kötet külön fejezetben a többi példához képest részletesebben elemzi.

4. További szigetek autonómiája (autonóm szigetek Dániában: Ferö-
er-szigetek, Grönland, illetve Franciaországban Korzika);

5. A brit devolúció (Skócia, Wales devolúciója, az északír konfliktus és bé-
kefolyamat);

6. Területi autonómiák Közép- és Kelet-Európában (Koszovó, Vajdaság
regionális autonómiája, Gagauzia);

7. Személyi elvû autonómiák Európában (a lappok autonómiája az északi ál-
lamokban, az észtországi modell a 20-as években és jelenleg, szlovéniai magyar
és olasz közösség).

A tankönyv harmadik része az európai régiók, a regionalizmus témakörét
taglalja több fejezetben: a régiók szerepe az európai integrációban és az egyes tag-
államokban, a határ menti, határokon átnyúló interregionális együttmûködések,
az eurorégiók, esettanulmány a tiroli eurorégióról.

A szerzõ gondolatmenetének másik kulcseleme ugyanis a regionalizmus je-
lensége. Érvelése abból indul ki, hogy Európa nyugati felén jónéhány sikeres auto-
nómia-modellmûködik,míg Közép-ésKelet-Európában kevesebb pozitív példát
találunk (területi alapút végképp csak elvétve). Gyõri Szabó Róbert szerint ebben
a térségben a kisebbségek védelme a direkt politizálás helyett szélesebb mederbe
ágyazottan, közvetett úton valósítható meg: nevezetesen az országok további de-
mokratizálásával és államszerkezetük európaizálásával. A homogén nemzetálla-
mok építésének bûvöletében élõ, s közben az Európai Unió tagságát régóta élvezõ,
azt a közelmúltban megszerzõ, vagy arra még csak áhítozó többségi nemzetek
még sokáig képtelenek lesznek elfogadni a nemzeti kisebbségeknek a belsõ önren-
delkezéselvén létrejövõspeciális státusát, azonbanaz integrációdemokratizálási és
regionalizálási elvárásai alól képtelenek (lesznek) kibújni.

A kimondottan nemzeti-etnikai alapú autonómiatörekvések a nemzetálla-
misághoz ragaszkodó többségi nemzeteknek elfogadhatatlanok. A centralizált or-
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szágokbankomolyellenállástkelt a régiókrabontáskoncepciója is,deelõbb-utóbb
valamilyen formában minden integrálódó államnak meg kell barátkoznia ezzel
a gondolattal. A kisebbségek Európa regionalizálódásának nyertesei lehetnek.

Autonómia és regionalizmus a szerzõ véleménye szerint tehát a kisebbségi
kérdés két kulcsfogalma az egységesülõ Európában. A sokat emlegetett dél-tiroli
autonómia létrejötte is szélesebb keretbe ágyazódott, hiszen a folyamat összefügg
Olaszország demokratizációjával és a központosított állam legalább részleges le-
bontásával, régiókra tagolásával. Spanyolországban a katalánok, baszkok, galíciaiak
törekvéseinek sikere is szorosan összekapcsolódott az ország demokratizálásával,
valamint a centralizált állam emancipált régiókra osztásával.

A régiók térnyerését ráadásul az államhatárok sem korlátozzák. Euró-
pa-szerte terjed a regionális szint együttmûködésének határon átívelõ formája,
az eurorégió, amely az anyaországokkal határos nemzeti kisebbségeknek is új táv-
latokat nyitott.

A kötetet függelék zárja, amely az európai államok nemzetiségi összetételét
mutatja be táblázatos formában, valamint az etnikai pártok listáját tartalmazza
országonkénti bontásban.

Blénesi Éva – Mandel Kinga (szerk.):
Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában, 2002–2004.
Budapest: Gondolat – MTA Etnikai-nemzeti
Kisebbségkutató Intézet, 2004.

A magyar nyelvû szakirodalomból hiányzott egy olyan típusú kisebbségi
kormányzással kapcsolatos kiadvány, mint amilyen a Gál Kinga szerkesztésé-
ben Minority Governance in Europe címmel nemrégiben megjelent kiváló kötet
angol nyelven. Ezt a hiányt próbálta vélhetõen jóval szerényebb eszközökkel
és lehetõségek közepette pótolni a Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európá-
ban (2002–2004) címû könyv, amely a X. és egyben zárókötete is a Gondolat
Kiadó és az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet gondozásában
megjelentetett Kisebbségek Kelet-Közép Európában címû sorozatnak.

A könyv a magyar kisebbségek politikai részvételének kérdéséhez több
szempontból is közelít. A kisebbségi magyar pártok kormányzati szerepvállalása
címû I. fejezetben a három kisebbségi párt vezetõ politikusai, Markó Béla
(RMDSZ), Csáky Pál (MKP), illetve Kasza József (VMSZ) azokról a kihívá-
sokról és sok próbát kiállt tapasztalatokról vallanak, amelyek a szomszédos or-
szágok kormányzásában való részvételbõl adódnak.
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A kötet II. fejezete, A kisebbségi magyar pártok és szervezetek szerepe a szomszé-
dos államok kisebbségpolitikájának alakításában szintén a politika „csinálói”, azaz
a horvátországi, a muravidéki, a kárpátaljai és az ausztriai magyarok képvise-
lõinek a szemszögébõl láttatja a kisebbségek politikai részvételét.

Egy újabb fejezetben kapnak helyet azok a szakértõi értelmezések, ame-
lyek legkülönfélébb aspektusokból közelítenek a kisebbségi kormányzással
kapcsolatos kérdéskörhöz, legyen az egy tágabb perspektíva, mint amilyen Gál
Kinga tanulmánya (A kisebbségek és a kormánypolitika szerepe Közép-Euró-
pában), a heves nemzetközi- és honi polémiát kavaró státustörvény (Tóth Ju-
dit tanulmánya), a szlovákiai magyarok integrációjának kérdése (Jarábik Ba-
lázs), vagy a vajdasági autonómia problematikája (Korhecz Tamás), hogy csak
néhány példát emeljünk ki a szerzõk közül, a teljesség igénye nélkül.

Végezetül a IV. rész elsõ fele nemzetközi dokumentumokat tartalmaz
(a Lund-i Ajánlások, és a Velencei Bizottság Jelentése), a második fele (Az
egyes országokra vonatkozó dokumentumok) a szomszédos országok kisebb-
ségek pártjai és a többségi nemzetek kormányzó pártjai közötti koalíciós szerzõ-
dések gyûjteményét tartalmazza. Sajnálatos módon ebbõl a fejezetbõl kimarad-
tak azok a kétoldalú megállapodásokról szóló dokumentumok, amelyek a ma-
gyarországi kormányzó pártok és a szomszédos országok kormányzó pártjai
között jöttek létre, és amelyek kétségkívül fontos kihatással vannak nemcsak
a jószomszédi viszonyra, hanem a kisebbségek politikai részvételének sikeres-
ségére vagy éppen kudarcára, s így ezen keresztül egész sorsuk alakulására.

A Megjegyzés a dokumentum címû fejezethez rövid összeállítás segédeszkö-
zül szolgálhat valamennyi idõközben aktualitását vesztett adatnak a felfrissíté-
séhez, a különbözõ megváltozott vagy módosított törvények útvesztõiben
való eligazodáshoz.

Remélhetõleg fontos hozadéka lesz a kötetnek, hogy rávilágít arra a tény-
re, mely szerint még a kisebbség és többség viszonylatában is elsõsorban a po-
litikai kultúra függvénye az, hogy a politizálás mennyire bölcs, nívós és ki-
egyensúlyozott a felek között. Az a fajta kisebbségi politizálás pedig, amelyrõl
a kötetünkben szereplõ kisebbségi pártok tanúbizonyságot tettek, számos
szempontból tekinthetõ példaértékûnek.
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Ábrahám Barna: Az erdélyi románság polgárosodása a 19. század
második felében. Csíkszereda: Pro-Print Kiadó, 2004.

A monográfia az erdélyi román elit és a polgárosuló parasztság körében
a 19. század második felében megindult polgárosodás összetevõit, az életmód
és az értékrend változását kívánja föltérképezni: egyrészt, a románság társada-
lomszerkezete mennyiben differenciálódott a kapitalizmus kihívásainak követ-
keztében, másrészt, mely régiókban alakultak ki a folyamat legkedvezõbb felté-
telei. Ezen túlmenõen vázlatos képet kíván adni az alakuló román középosztály
gazdasági és kulturális tevékenységérõl, mellyel egyrészt önnön pozícióinak
erõsítését, másrészt saját társadalmi bázisának szélesítését szolgálta, végsõ so-
ron pedig egy etnikai alapú önálló román „nemzetgazdaság” megteremtését cé-
lozta. A mû fõ forrása három korabeli újság: a Iosif Vulcan szerkesztette Fami-
lia, mely 1865 és 1906 között jelent meg, és a román polgárosodás szócsövének
tekinthetõ – társasági hetilapként nagymértékben formálta a középosztály élet-
módját, ízlésvilágát, s egyben közölt minden fontosabb hírt a román iskolák-
ról, az ösztöndíjakról, egyesületekrõl, kiemelkedõ személyiségekrõl, társadal-
mi eseményekrõl. Mellette a szerzõ egy helyi lapot választott, a Szászvároson
1895–99 között megjelent Revista Orãºtiei címû hetilapot, melyben szintén sok
elméleti társadalompolitikai, „nemzetgazdasági” és kulturális cikk jelent meg,
s beszámolt a város és a tágabb környék, Hunyad megye minden jelentõsebb
eseményérõl. A harmadik fölhasznált periodikum a román bankszövetség havi
folyóirata, az 1899-ben indult Revista Economicã (annak elsõ évfolyama), mely
szintén az egész románságot érintõ gazdasági kérdéseket is tárgyalt. A sajtó mel-
lett a szerzõ beépítette néhány gazdálkodási népkönyv, higiéniai brosúra, egy
útikönyv, egy illemtankönyv és egy leányoknak szánt erkölcsi útmutató gondo-
latait is, a nagyszebeni nõegylet egyik évi jelentését, a kolozsvári és a Hunyad
megyei nõegylet almanachját, illetve ez utóbbi elnökasszonya, Elena Pop Hos-
su Longin emlékiratait. Területileg a dolgozat a volt Királyföld fejlõdését vizs-
gálja részletesebben Szeben megyei falumonográfiák alapján, mivel fõként itt
alakultak ki a szélesebb körû - paraszti - polgárosodás feltételei. A szerzõ az
eredményeket esetenként megpróbálja összevetni a romániai viszonyokkal.
A kortársak érzékelték, hogy a nemzet Kárpátokon inneni és túli fele más úton
fejlõdik, s ez az 1918-as egyesülés után számos politikai, kulturális probléma
forrásává vált.

A könyv elsõként megkísérli fölvázolni a román középréteg kialakulásá-
nak esélyeit és folyamatát, az intelligencia ebben játszott szerepét, az önálló
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„nemzetgazdaság” és mûvelõdés megteremtésére irányuló erõfeszítéseit. Ezt
követik azok a szûkebb fejezetek, melyek általában a román társadalom állapo-
tát vizsgálják (földmûvelés, háziipar, kézmûipar, kereskedelem, bankok), a tár-
sadalmi rétegzõdés és kohézió kérdéseit, az urbanizáció haladását és a falvak
modernizációját. A második nagy tematikai egység az egyén mindennapjainak
világa (lakásviszonyok, táplálkozás, higiénia, öltözködés, sport), a harmadik
nagy fejezet pedig a családi életre összpontosít (házasodás, munkamegosztás,
gyermeknevelés, nõi szerepek). Az utolsó fõfejezet a nemzeti közszellem
összetevõit próbálja föltérképezni (a nemzeti jellem kérdései, az egyhá-
zak, az iskolák – különösen a leányiskolák – szerepe, továbbá az ön- és nép-
mûvelés jelentõsége – népkönyvek, könyvtárak, az ismeretterjesztõ elõadá-
sok, szavalóestek). A dolgozat ezután az egyesületi életet tekinti át (közmû-
velõdési egyletek, olvasókörök, kórusok, mûkedvelõ színtársulatok), végül
számba veszi a nemzet kulturális örökségét (népviselet, anyanyelv, népkölté-
szet, sajtó, irodalom, színház, zene- illetve tánckultúra, honismeret, nemzeti
múzeum, nemzeti kiállítások).

A monográfia erénye, hogy a viszonylag szûk forrásbázison képes széles
és érzékletes körképet adni a vizsgált társadalmi rétegekrõl illetve jelenségek-
rõl, s mivel szerkezete áttekinthetõ, és a szövegekbõl bõven idéz, egyfajta tár-
sadalomtörténeti szöveggyûjteményként is használható. Annál is inkább,
mert az egykori ország nem magyar népei a magyarországi kutatást ezidáig in-
kább csak politikai dimenziójukban, mint a „nemzetiségi kérdés” elszenvedõ
vagy cselekvõ szereplõi érdekelték, ilyen jellegû forráskiadvány jó néhány
született. Ez a könyv viszont a mindennapi témák, a „kis történetek” vizsgála-
tára ösztönözhet, így elõítéletektõl és politikumtól mentesen hozzájárulhat
egymás mélyebb megismeréséhez is.
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