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MAGYARORSZÁG ÉS EURÓPA 
A KÜLÜGYMINISZTER SZEMÉVEL
Balázs Péter: Magyarország és Európa 

Történészek között szinte már banali-
tásnak ható íratlan szabály, hogy a múlt
eseményeinek objektív, tudományos fel-
tárásához és értelmezéséhez legalább fél
évszázadnak kell eltelnie. Ezzel a dogma-
szerû beidegzõdéssel akar szakítani a Föl-
des György szerkesztésében néhány éve
elindított, 20 év után címû, nagy sikerû

sorozat. Az ismert magyarországi szocio-
lógusok,1 politológusok,2 történészek,3

jogászok,4 közgazdászok5 kötetei a pártpo-
litikától a csoportidentitáson át a gazda-
sági kérdésekig, a média növekvõ befolyá-
sától a jogrendszer átalakulásáig korunk
megannyi kihívását veszik górcsõ alá. E
sorba szervesen illeszkedik a sorozat ti-

Napvilág Kiadó, Bp., 2011.



zennegyedik köteteként Balázs Péter fris-
sen megjelent munkája Magyarország
visszatérésérõl a nyugat-európai nemzet-
közi rendszerbe.

A szerzõt részletesen bemutatni szük-
ségtelen. A Bajnai-kormány külügymi-
niszteri tárcáját 2009 és 2010 között több
mint egy éven át elvállaló, alapvetõen
közgazdász végzettségû, nemzetközi té-
ren is elismert szakember neve még a
közismerten rövid emlékezetû társada-
lom legnagyobb részében is ismerõsen
cseng. Balázs Péter két évtizedes visszate-
kintéséhez mégsem ez adja meg a szak-
mai alapot, hanem majd évtizedes kop-
penhágai, majd bonni, illetve berlini
nagyköveti tevékenysége, illetve elsõsor-
ban az a tény, hogy 2003 és 2004 között õ
volt Magyarországnak az Európai Unió-
hoz kiküldött elsõ állandó képviselõje,
majd az ország EU-csatlakozása után rö-
vid ideig az Unió legszupranacionálisabb
szervének, az Európai Bizottságnak elsõ
magyar tagja. E közérdeklõdést kiváltó té-
mában tehát mondhatni szerzõnk egyike
a legilletékesebbeknek.

Történészként ugyan kezdetben ké-
telkedve vettem kézbe a közelmúlt mel-
lett jószerint mégis a máról szóló köny-
vet, attól tartva, hogy kevés újdonsággal
szolgálhat. Kellemesen kellett csalód-
nom, hiszen a szerzõ nagy ívû megköze-
lítése mindenütt áttöri a húsz év szûk di-
menzióit. Olyan folyamatot tár elénk le-
bilincselõen színes, olvasmányos módon,
amely még a kommunizmus idõszakában
tett elsõ bátortalan lépésekkel kezdõdik
és jelenleg is tart. Balázs Péter munkájá-
nak egyik nagy érdeme, hogy ellent-
mondva a lassan szokásossá vált mód-
szernek, nem áll meg Magyarország euró-
pai uniós csatlakozásánál, hanem igyek-
szik az állam uniós tagként való mûködé-
si mechanizmusait összefoglalni, elemez-
ni, sõt értékelni. Így amellett, hogy múl-
tat tár fel, egyben a jövõbe is mutat.

A magyarországi és hasonlóképpen a
romániai szakirodalom ugyanis mindmá-
ig olyan egyszerû sikertörténetként írja le
a kelet-közép-európai országok EU-
integrációját, amelynek csúcspontja az il-
letõ állam EU-csatlakozása. Nem véletlen
hát, hogy a szakkönyvek zöme Magyaror-
szágon a 2004 körüli években, Romániá-
ban pedig 2007 tájékán jelent meg. Azóta
pedig mintha valamelyest lanyhult volna
a téma iránti érdeklõdés. Ugyanakkor 
fõleg a nagy keleti bõvítést6 taglaló alkotá-

sok jószerint óriási összefoglalók, ame-
lyek a tíz kelet-európai állam csatlakozá-
sát egészében tárgyalják, és inkább az
azonos célokat követõ országok fejlõdésé-
nek közös tényezõire összpontosítanak.7

Ezzel szemben Balázs Péter mûve a ma-
gyar partikularitásokról szól, és elmond-
hatjuk, kizárólag csak Magyarországról e
tekintetben ilyen átfogó alkotás talán
nincs még egy.

Ennél is fontosabb viszont, hogy a
könyv alapvetõ célja Magyarország EU-
tagállamként való mûködésének bemuta-
tása, a nagy európai családban a magyar
állam és közvetve az egész magyarság ér-
dekérvényesítési lehetõségeinek leírása
és elemzése. Ezáltal Balázs Péter volta-
képpen arra tesz kísérletet, hogy az Euró-
pai Unió belsõ mûködési mechanizmusa-
iról tájékoztassa az olvasóközönséget,
mintegy megtanítson élni az EU-ban. Ki
is lehetne erre illetékesebb, mint a gya-
korló diplomata, a több évtizedes oktatá-
si múlttal bíró egyetemi tanár?8

Hasonló kezdeményezés a román
szakirodalomban is idõszerû lenne. Saj-
nos egyelõre nálunk nem foglalkoznak a
szakkönyvek Románia EU-tagállamként
való mûködésével. Az eddig megjelent 
jelentõsebb mûvek zöme – mint már em-
lítettük – vagy az ország uniós csatlakozá-
sát közvetlenül megelõzõen,9 vagy szinte
azonnal azt követõen látott napvilágot.10

Így a kérdés velejét, a hogyan tovább? mi-
kéntjét szinte nem is érinthette.

Mindezeken túl Balázs Péter könyve
más értelemben is egyedinek számít.
Szakmai hiány pótlására született, tudo-
mányos igényû és mégis a nagyközönség-
nek szánt alkotás. Megállapításai, értéke-
lései alapján tudományos színvonalúnak
tekinthetõ munka, mégsem elvont vagy
érthetetlen. A szerzõ magával ragadó stí-
lusa, logikus érvelése, könnyen követhetõ
gondolatmenete szinte a diplomata tár-
gyalómûvészetét tükrözi vissza. A szöve-
get nem terhelik hivatkozások, legfeljebb
néhány magyarázó, pontosító lábjegyzet.
Ezért a kötet szinte olvastatja magát.

Talán ezáltal e könyv is hozzájárul
ahhoz, hogy a Kelet-Közép-Európában
1989 után mindenütt érzékelhetõ generá-
ciós szakadékot enyhítse. Hiszen a mun-
kában tárgyalt idõszak kezdetétõl, a múlt
század hetvenes éveinek végétõl napjain-
kig, az akkori fiatalok mellett már lassan
felnõtt egy olyan új generáció, amelynek
tagjai Magyarország (és Románia) EU- téka
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csatlakozásának idõszakában szocializá-
lódtak, és ezért nem vagy csak nagyon
nehezen találnak kapcsolatot a korábbi
idõk lényegesen különbözõ életfelfogásá-
val, az akkoriban domináns önképpel. 

Ugyanakkor Balázs Péter könyvének
az a része, amelyben Magyarországnak az
Európai Unióhoz való csatlakozását sza-
kaszokra lebontva elemzi, a kortársak 
számára is igencsak érdekes és tanulságos
lehet. Kezdve az 1968-as új magyar gaz-
daságpolitikától, majd a ’89-es rendszer-
váltáson át, eljutva a csatlakozási tárgya-
lásokig és a 2004-es tagfelvételig a szerzõ
élesen elkülönítve, de ugyanakkor szoros
egymásutániságban mutatja be az integ-
rációs folyamat állomásait, a fejlõdéstör-
ténet eseményeinek ok-okozati kapcsolat-
rendszerét. Olyan, lassan ma már törté-
nelminek is nevezhetõ tabló rajzolódik ki
elõttünk, amelynek hosszú, több évtize-
det felölelõ idõszakát átéltük ugyan, rész-
elemeit ilyen összefüggésekben a hétköz-
napokban mégsem érzékeltük.

Külön érdeme a kötetnek, hogy Ma-
gyarország NATO- és EU-csatlakozását
együtt tárgyalja, a két folyamatot párhuza-
mosan elemzi, a kölcsönhatásokat kidom-
borítja. A két szervezetbe való belépés Ba-
lázs Péter által feltárt forgatókönyve pedig
kisebb-nagyobb eltérésekkel akár bárme-
lyik közép- és kelet-európai államra is vo-
natkozhatna. A Magyarországéhoz nagyon
hasonló utat bejáró Románia esetében e
megállapítás kimondottan érvényes. E 
kötet ezért az erdélyi magyar olvasónak
külön is érdekes lehet, fõleg azért, mert a
román állam NATO-hoz való csatlakozása
az itthoni szakirodalomban érthetetlen
módon elhanyagolt téma.

Az Észak-atlanti Szerzõdés Szerveze-
tével ellentétben a szerzõ kötetében egy-
általán nem szentel figyelmet a Közép-
európai Szabadkereskedelmi Megállapo-
dásnak (Central European Free Trade
Agreement–CEFTA),11 holott ennek meg-
alakítása és a keretében megerõsödõ
lengyel–cseh–szlovák–magyar gazdasági
kapcsolatok az 1990-es évek elsõ felében
nagyot lendítettek Magyarország és az
egész közép-európai térség EU-kapcso-
latain. Hasonlóképpen a jóval keveseb-
bek által ismert Közép-Európai Kezdemé-
nyezés (KEK)12 sem kerül említésre a
könyvben, pedig ennek a szervezett
együttmûködési formának is szerepe volt
az integrációs folyamatban. Ezek a való-
színûleg terjedelmi okokkal magyarázha-

tó hiányosságok természetesen nem te-
kinthetõk a munka értékét jelentõsen
csökkentõ tényezõknek. Hiszen e két
szervezet nemzetközi életben játszott 
szerepe nyilvánvalóan meg sem közelíti
az Európai Unió vagy a NATO súlyát és
befolyását. Mégis legalább céljuk és léte-
zésük rövid bemutatása, illetve elemzése
nagymértékben hozzájárult volna a
könyvben leírt folyamatról alkotott kép
teljességéhez. Annál is inkább, mert
mindkét nemzetközi szervezõdési forma
létrehozásában vezetõ szerepet vállalt az
ún. „visegrádi országok csoportja”,13

amelynek megalakulásáról Balázs Péter
bõven értekezik, és jelentõségét munkájá-
ban több helyen méltatja.

Címével összhangban a könyv alap-
vetõen két részre oszlik: Magyarország
húszéves fejlõdését és az Európai Unió
bõvüléseit, átalakulásait ismerteti szoros
összefüggésben. Kiegyensúlyozott felépí-
tését mutatja, hogy nyolc fejezetébõl négy
a magyar állam Nyugat-Európa intézmé-
nyi rendszeréhez való közeledését, négy
pedig az EU utóbbi évtizedekben végbe-
ment fejlõdését, bõvüléseit, szerkezeti 
reformjait mutatja be. Igen érdekfeszítõ
része a mûnek az európai alkotmány, a
késõbbi Lisszaboni Szerzõdés megalkotá-
sának leírása, amelynek hitelességét a
szerzõ e folyamatban való cselekvõ rész-
vétele adja. 

Mindazonáltal, Balázs Péter sorait ol-
vasva, érezhetõvé válik, hogy az Európai
Unió nemzetek feletti jellegének Lissza-
bon után is megmaradó hiányosságai mi-
att a munka néhol pesszimista, mondhat-
ni euroszkeptikus hangulatú. Mint ahogy
a szerzõ maga is megvallja, ennek fõ oka
az EU-ban jelenleg is érezhetõ jelentõs
mértékû tagállami befolyás és hatalom és
ezzel összefüggésben a nagyhatalmak és
a kisebb tagországok közötti, még mindig
szembetûnõ, különbség. Mindezt azon-
ban megfelelõképpen ellensúlyozza Ba-
lázs Péternek a magyar jövõvel szembeni
nagyrészt optimista, bizakodó látásmódja
és az Unió további megreformálásának le-
hetõségében való töretlen hite.

Amellett, hogy a magyar–EU kapcso-
latok nagy ívû összefoglalóját alkotta
meg, e kötetét a szerzõ nem titkoltan az
Európai Unió belsõ mûködését feltáró ké-
zikönyvnek is szánta. Munkájának több-
oldalúságát bizonyítja, hogy a kötet akár
az Unión belüli érdekérvényesítési lehe-
tõségek összegzéseként is felfogható. Az122
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aktív diplomata szemszögébõl elemezve
az Európai Unió struktúráját és a tagál-
lamok kapcsolatrendszerét, Balázs Péter
arra tesz kísérletet, hogy meghatározza
Magyarország helyét az EU-ban. Ugyan-
akkor külön figyelmet szentel annak a
kérdésnek, hogy a magyar államnak mi-
lyen kilátásai vannak a közeljövõben, mi
az, amit az Unió nyújtani tud egy – a szer-
zõ szavaival élve – a közösség „félperi-
fériális” övezetében lévõ, nemrég még
szocialista berendezkedésû országnak.

Külön figyelmet érdemel még a
könyvnek az Európai Unió szomszédsá-
gát és a további bõvítés kilátásait taglaló
része, amelyrõl a szerzõ alapvetõen geo-
politikai nézõpontból értekezik, és
hosszú távon egy nagy kiterjedésû, a vi-
lággazdaságot alakítani képes Unió lehe-
tõségét tárja fel.

Jelentõsen emeli a munka értékét a
könyv végén található, jól megválogatott
kronológia, amely egyrészt az Európai
Unió még Európai Gazdasági Közösség-
ként, 1957-tõl kezdõdõ történetének leg-
fontosabb mozzanatait, másrészt pedig

Magyarország EU-val való kapcsolatainak
fõbb állomásait tartalmazza. Emellett a
kötet specifikumának számít a Magyaror-
szág európai integrációjában fontos sze-
repet játszó személyek nevét és politikai,
illetve gazdasági vezetõ beosztását tartal-
mazó lista, amelynek nagy szerepe van a
mûben tárgyalt események jobb értelmez-
hetõségében.

Világos vonalvezetése, pontos adatai,
megbízható szakmai értékítéletei és hasz-
nos mellékletei folytán Balázs Péter
könyve Magyarország nyugat-európai
reintegrálódásáról – a szerzõ eredeti
szándéka ellenére – nem csupán egy a
nagyközönség által forgatható olvasmány,
hanem egy olyan szakember által írt
visszatekintés, amely méltán tarthat szá-
mot az egyetemi diákság, sõt a diplomata-
társak érdeklõdésére is. A szövegben
minduntalan fel-felbukkanó, vallomás-
szerû elemek pedig hosszú távon a kor-
szakkal majdan behatóan foglalkozó tör-
ténészeknek nyújthatnak értékes tám-
pontokat.

Murádin János Kristóf

téka
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