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„A rendszerváltást követõen Magyarországon is egyre többen kezdtek fog-
lalkozni a nemzeti kisebbségek kérdésével.” - kezdõdik a „Szöveggyûj-
temény a nemzeti kisebbségekrõl” címû tanulmánykötetrõl írt re-

cenzió14. Gyõri Szabó Róbert könyve Kántor Zoltán és Majtényi Balázs kötetéhez
hasonlóan annak bizonyítéka, hogy napjainkra a kisebbségek tanulmányozása már
önálló kutatási területté nõtte ki magát Magyarországon is. Míg az utóbbi tanul-
mány nagyobb hangsúlyt fektet a kisebbségkutatás elméleti hátterének széleskörû
bemutatására, addig Gyõri Szabó Róbert az európai gyakorlatban megvalósuló ki-
sebbségvédelem bemutatására helyezi a hangsúlyt. Ezért a két kötet igen jól kiegé-
szíti egymást. Ez a tanulmánykötet már inkább specializálódik a kisebbségkutatás
egy részterületére, így a kisebbségvédelem gyakorlati bemutatására. Ez az elsõ
olyan átfogó kötet Magyarországon, amely az európai kisebbségek túlnyomó több-
ségével egyszerre foglalkozik, azok történetét, helyzetét kimerítõ részletességgel
mutatja be, hogy ez által az olvasó megismerhesse és összehasonlíthassa az európai
országok kisebbségvédelmi mechanizmusát. A mû legfõbb érdeme tehát abban áll,
hogy elsõként ad lehetõséget egy átfogó kép kialakítására. A könyv oktatási segéd-
anyagként is szolgálhat, mert a lényegre koncentrálva, összegezve mutatja be a ki-
sebbségvédelemhez kapcsolódó elméleti hátteret és az egyes kisebbségek autonó-
miáját, és a kötet végén lévõ tematikus, közel 400 könyvet és tanulmányt felsoroló
irodalomjegyzék pedig jó irányjelzõ a további tanulmányozáshoz.

A recenzált kötet felépítésében igaz 6 fejezetre tagolódik, három jól elkülöníthetõ
egységbõl áll. Az elsõ egység (elsõ fejezet) szolgál a fogalmi keret és az elméleti
háttér bemutatására. A második egység (második fejezet) történelmi bevezetõnek
álcázva magát tulajdonképpen a kisebbségvédelem XX. században kialakult jogi
hátterét mutatja be. Majd a harmadik egység (harmadiktól a hatodik fejezetig) – a
kötet fõ része – az európai kisebbségvédelem gyakorlati mûködését mutatja be terü-
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letenként és a kisebbségvédelem különbözõ lehetõségei szerint. A három egység
egy teljes egészet alkot.

A kötet elsõ fejezete bemutatja a kötetben használt összes szakkifejezés és foga-
lom elméleti és történeti hátterét. A szerzõ azon gondolata, hogy a kisebbségekhez a
nemzet fogalmán keresztül vezet az út, nagyon jól kirajzolódik a fejezet tagolásából,
felépítésébõl. Ahhoz, hogy megérthessük a nemzeti kisebbség fogalmát, illetve ké-
sõbb Európa „két felének” alapvetõen eltérõ kisebbségvédelemi mechanizmusát,
meg kell ismerkednünk a különbözõ nemzetkoncepciókkal, illetve nacionalizmus
fogalmakkal. A fejezetben a nemzetek kialakulása kapcsán közel teljes körû listáját
találjuk azoknak a szakértõknek, akik a nemzetfogalmakkal foglalkoztak. Ezen rész
vitathatatlan elõnye, hogy nem veszik el az elméletek részletezésében, hanem a lé-
nyegre koncentrálva megkönnyíti számunkra az eligazodást a különbözõ nézetek,
nézõpontok útvesztõjében és azok értelmezésében. A szerzõ gondos kutatómunká-
ját és tárgyilagosságát bizonyítja a kétfajta nemzetfelfogás bemutatásához kapcso-
lódó alfejezet, ahol az eddig egyértelmûen elkülönített elképzelések határait össze-
mosó és megcáfoló gondolatok is helyet kapnak, jelezve ezzel a kérdéskör
összetettségét. Az elsõ fejezet ötödik, a nacionalizmus, mint fogalom bemutatásával
foglalkozó alfejezete inkább emlékeztethet minket egy jegyzetre, mintsem egy leíró
tanulmányra, mert a szerzõ pontokba szedve, tipizálva mutatja be az egyes jellem-
zõket. Ezzel lehetõséget teremt a manapság igen érzékeny téma tárgyilagos bemuta-
tásra. Ezt követi az államok nemzetiségi alapú csoportosítása, amely már elõrevetíti
a könyv fõ részében alkalmazott tagolási logikát. A nemzeti kisebbség fogalmának
meghatározásánál a különbözõ definíciók hosszas ismertetése helyett a szerzõ ismét
csak a lényegre szorítkozik, és a különbözõ meghatározások metszetét mutatja csak
be, ezzel segítve minket az eligazodásban, és a szóhasználat megértésében. A feje-
zet végén pedig elérkezünk a lényegi rész elméleti tárgyalásához, a kisebbségvéde-
lem különbözõ eszközeinek bemutatásához. A szerzõ röviden ír a rendelkezésre álló
„lehetõségekrõl”, a homogenizációs technikáktól haladva a kisebbségbarát, kon-
szocionális nemzetiségpolitika bemutatása felé. Valószínûleg a könyv elõszavában
is kifejtett szerzõi vélemény – miszerint „az autonómia legitim törekvés, amely ké-
pes a kisebbségi identitás megõrzéséhez alkalmas politikai keret megteremetésére a
belsõ önrendelkezés alapján.” – vezethetett a könyv megírásához is, és éppen ezért
nem véletlen az sem, hogy az autonómia fogalmi kereteinek bemutatása a leg-
hosszabb, és legrészletesebb az elsõ részen belül. Az elsõ rész lezárásaként pedig
arra a kérdésre ad választ a szerzõ, hogy milyen feltételek megléte mellett alkalmaz-
ható a társulásos, autonómia-modell elméletben, majd hogy mikor lenne az alkal-
mazható az Közép- és Kelet-Európában. Ebbõl a rövid részbõl – valószínûleg nem
szándékosan – áthallatszik a szerzõ hangja a határon túli magyarság jogos autonó-
mia-követeléseinek pozitív megítélését illetõen, de a pesszimizmusa is a megvaló-
sulás tekintetében.

204 Szemle



A könyv második, egyben legrövidebb fejezete a kisebbségvédelem történelmi
elõzményeirõl szól, és bemutatja, hogyan alakult ki és „intézményesült” a kisebbség-
védelem a XX. század második felében a nemzetközi jogban. Az ismertetés nemzet-
közi szervezetek szerint (ENSZ, EBESZ, ET, EU), idõrendben halad. Mindegyik em-
lítésre méltó nemzetközi szerzõdés, charta, ajánlás és jelentés helyet kap a fejezetben.
Az Európai Unió, mint az említett négy nemzetközi szervezet közül az európai orszá-
gokra elméletileg legnagyobb hatást gyakorló közösség kapcsán helyesen jegyzi meg
a szerzõ, hogy az Uniónak egyelõre még nincsen koherens kisebbségvédelmi rend-
szere, és mindaddig, amíg a tagországok egymásnak ennyire ellentmondó „kisebb-
ségvédelmi” gyakorlatot alkalmaznak, addig nem szabad abban reménykedni, hogy
az EU komoly segítségére lehetne azoknak a kisebbségeknek, amelyek az autonómia
kivívása felé vezetõ úton haladnak. Az elképzelések, vágyak és a kielégítõ kisebbség-
védelmi gyakorlat között vezetõ hosszú és rögös utat a regionalizmus köt(het)i össze,
véli a szerzõ, ezért ennek a témának egy külön fejezetet szentel a könyv harmadik fõ
részében. A második rész egy rövid, de lényegre törõ összefoglalóval zárul, amely a
realitásoknak megfelelõen értékeli a bemutatott nemzetközi szervezetek és okmá-
nyok kisebbségvédelemben betöltött szerepét és súlyát.

A könyv harmadik része négy fejezetbõl áll. Ez a rész alkotja a könyv tartalmának
négy-ötödét, tehát joggal mondhatjuk, hogy a könyv elsõdleges célja az európai or-
szágok példa értékû, követendõ kisebbségvédelmi mechanizmusainak, kisebbség-
védelmi gyakorlatainak az összegyûjtése és bemutatása. Akönyvben tehát nem kap-
nak helyet azok az európai országok, ahol a centralizált állami berendezkedés nem
ad teret a kielégítõ szintû kisebbségvédelemnek (pl.: Görögország, Franciaország).

A harmadik fejezet a nyugat-európai autonómiákat mutatja be. Elsõként a kon-
szocionális államok, így Belgium, Finnország és Svájc kisebbségvédelmi mecha-
nizmusát ismerteti a szerzõ, mint példaértékû, tanulmányozandó eseteket Európa
más kisebbségei számára. Mindhárom esetben az országra jellemzõ sajátosságokat
elemzi a szerzõ: Belgiumnál a föderális modell felépítésének ismertetése kap na-
gyobb hangsúlyt, Finnország esetében az Åland-szigetek autonómiájának példaér-
tékû elemei kerülnek kiemelésre, míg Svájc esetében a többnyelvûség gyakorlati
megvalósulása kerül elõtérbe. Ezt követõen a Nyugat-Európában mûködõ autonó-
miák bemutatása következik. Ebben a részben megismerhetjük az Egyesült Király-
ságban megvalósult decentralizációt, a spanyolországi állam nélküli nemzetek auto-
nómiáit, az olaszországi dél-tiroli és Valle d’Aosta-i autonómia történetét, Korzika
megoldhatatlan(?) autonómiáját, olvashatunk a két speciális helyzetû sziget autonó-
miájáról (Grönland és Feröer) és a lappok egyedi esetérõl, ahol a területi és a szemé-
lyi autonómia ötvözõdik. Ez a fejezet a kötet leghosszabb, de talán legkevesebb
elemzést igénylõ fejezete, hiszen a nyugat-európai autonómiákról már Magyaror-
szágon is nagy számban jelentek meg ehhez hasonló elemzések. A témában járatlan
olvasó viszont egy jól összeszedett, lényegre törõ bemutatást talál.
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A kötet negyedik fejezete a közép- és kelet-európai autonómiákat ismerteti. Ez a
fejezet nagyobb figyelmet érdemel, mert a kelet-európai autonómia-modellek és
igények összegyûjtése és elemzése ilyen formában nem fordul elõ a szakirodalom-
ban. A fejezet elsõ fele a térség mûködõ autonómiáit elemzi: szó van az észtországi
személyi autonómiáról, Transznisztria rendezetlen státusáról, a gagauzok területi
autonómiájáról, a Krím Autonóm Köztársaságról illetve a jugoszláv utódállamok-
ban található speciális státusokról (pl.: Koszovó, Vajdaság, a horvátországi kulturá-
lis autonómia, a szlovéniai személyi autonómia). Az elõzõ fejezethez hasonlóan, itt
is részletes és tematizált leírásokat talál az olvasó. Majd ezt követõen fejezet máso-
dik felében azokkal a határon túli magyarság által támasztott igényekkel ismertet
meg minket, amelyek megvalósításához éppen az elõzõ fejezetek tapasztalatai se-
gíthetnének, és amelyek létrehozásához a szerzõ is hozzá szeretne járulni (közvetett
módon) a könyv megírásával. A székelyföldi autonómia múltjának bemutatásánál
találkoztam egy apró tárgyi tévedéssel, a két háború között született autonómia-ter-
vezetek számát illetõen15. Ez azonban nem befolyásolja a szerzõt, hogy az autonó-
mia-esélyek latolgatása kapcsán reális következtetéseket vonjon le.

Ennek a fejezetnek a végérõl hiányolok egy olyan rövid elemzést visszakapcsolva
az elsõ fejezet összegzõ részének elméleti fejtegetéseihez, amely a nyugati és keleti
autonómia-modellek bemutatása után, azok alapvetõ jellemzõit hasonlítja össze,
például a kialakulás, a mûködés, az életképesség szempontjából. (Hasonló össze-
foglaló van már a következõ fejezet végén az eurórégiók tekintetében.) Ezzel rá le-
hetett volna világítani többek közt arra is, hogy a hatáson túli magyarság autonó-
mia-igényei miért ragadtak le csak az igény szintjén. A fejezet végén azonban
található egy más, elsõ pillantásra a könyv tartalmához szorosan nem kapcsolódó
fejezetcím „Határon túli magyarság, a többségi nemzetek és az anyaország”. Ez a
fejezet se kisebbségvédelemrõl, se mûködõ autonómiáról nem szól, így oda nem tar-
tozónak ítélhetnénk, de amiért ennek mégis helye van a könyvben, az a határon túli
magyarság autonómiaigénye. Hiszen az anyaország támogatása nélkül (amennyi-
ben nem állam nélküli nemzetek példáját vesszük alapul) igen ritkán valósultak meg
autonómiák Nyugat-Európában.

Az ötödik fejezet a magyarországi kisebbségekrõl, azok jogairól és autonómiájá-
ról szól. Ezzel a fejezettel válik majd teljessé az Európában mûködõ kisebbségvé-
delmi mechanizmus ismertetése. A fejezet röviden bemutatja a magyarországi ki-
sebbségeket, és azok létszámának alakulását, majd ezt követõen a rendszerváltást
követõ parlamenti képviseletükrõl szól. A fejezet fõ része a kisebbségi törvénnyel
foglalkozik, ami Magyarországon tulajdonképpen a kisebbségvédelem egyetlen
eszközének tekinthetõ. Megismerhetjük a kisebbségi törvény négy évig húzódó elõ-
készítését, amely egy szakértõi csoport és a hosszas, az érintett felek bevonásával
tartott egyeztetések szellemi terméke volt. A törvény mintaértékûnek számított, a
nemzetközi kisebbségvédelmi megoldásokhoz mérten is, és az önkormányzatiság
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formáját vezette be Magyarországon, viszont a gyakorlati alkalmazása során már
problémák merültek fel. A szerzõ kimerítõen taglalja ezeket a felmerült problémá-
kat: így olvashatunk a választások kapcsán elõforduló etnobizniszrõl, az önkor-
mányzatok mûködésének zavarairól és az országos és a helyi önkormányzati szintek
között tátongó intézményi hiányosságokról. A fejezet végén pedig megismerhetjük
a kisebbségi törvény módosítása körüli tárgyalásokat, felmerülõ reform-javaslato-
kat, és végül a módosított kisebbségvédelmi törvényt, amelynek sikerült hatéko-
nyabbá és átláthatóbbá tennie a kisebbségi önkormányzati rendszert Magyarorszá-
gon.

A kötet utolsó, hatodik fejezete a regionalizmusról szól. Ez a fejezet már nem
kapcsolódik szorosan véve a kisebbségvédelemhez, de a kisebbségek számára még-
is nagy lehetõséget tartogat ez az európai integrációval párhuzamosan kifejlõdõ
regionalizmus, ezért nagyon helyesen szólni kellett róla. A fogalom most elõször
kerül elõ a kötetben, ezért a fejezet elején fogalmi bevezetõt találunk. Ezt követõen
megismerhetjük a különbözõ nyugat-európai államok régióinak mûködését, jogait
és kompetenciáit. Továbbá bepillantást nyerhetünk az egyes európai intézmények és
a régiók viszonyába, ami segít következtetéseket levonni a jövõbeni lehetõségeket
illetõen. Az tény, hogy a régiók szerepe növekedett be az utóbbi évtizedben Európá-
ban, de a ’Régiók Európájának’ megvalósulása még várat magára. Ezt követõen a
határon átnyúló regionális együttmûködésekrõl (eurórégiók) olvashatunk, és konk-
rét példákat ismerhetünk meg (pl.: Felsõrajnai Együttmûködés, SaarLorLux), amely
ismét testközelbe hozza ez elméleti elképzeléseket. A fejezet vége felé pedig már
azokról a magyar határon lévõ eurórégiókról olvashatunk, amelyek lehetõségek is
lehetnek a határ két oldalán lévõ kisebbségek egyesítésére. A fejezet az eurórégiók
lehetõségeinek és sikereinek felsorolásával zárul.

A kötetet függelék zárja, amely az európai államok, illetve Magyarország nemzeti
kisebbségeinek összetételét mutatja be táblázatok segítségével, valamint európai or-
szágban mûködõ etnikai pártok listáját tartalmazza.

Gyõri Szabó Róbert kötetének átgondolt, minden részletre kitérõ szerkesztése
utal a szerzõ téma iránti elkötelezettségére, de a könyv összességében tárgyilagos,
érzelmektõl és felesleges véleménynyilvánításoktól mentes. A szerzõ nyelvezete ér-
telmes, világos és követhetõ. A könyv külseje esztétikus, a használt betûtípus pedig
könnyen olvasható. Az egyetlen nehézséget a fejezetek tagolásának követése jelen-
tette, illetve olvasás közben néha nehezen átlátható a bekezdéseken belül használt
felsorolás, illetve pontozás. A fejezetszámok, és azon belüli megkülönböztetések
bevezetése esetleg megkönnyíthették volna a szerzõi logika egyszerûbb követését.
Bár elképzelhetõ, hogy a fejezetek számozása a könyvet túl tankönyv jellegûvé ala-
kította volna, és az viszont tagadhatatlan, hogy ez a könyv nem csupán egy tan-
könyv. A kötet remek segédanyagot jelenthet például egyetemi szemináriumok ve-
zetéséhez, de a tankkönyvek többségénél gondosabb munkával készült, ezért nem
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szabad csupán tankönyvként kezelni. A mû elvitathatatlan érdeme tehát, hogy a
szerzõ egy nagy terjedelmû téma összefoglalására vállalkozott, és azt sikerrel – és
talán hazánkban elsõként – teljesítette. Egy könyvben összefoglalta mindazt, amit
tudni kell az európai kisebbségvédelem és autonómia témakörében, mindezt pedig
úgy teszi, hogy nem csak az elméleti, és fogalmi értelmezések körüli vitákat vázolja
fel, hanem gyakorlati szempontból is megközelíti a kérdéskört – ami tulajdonkép-
pen a mû terjedelmének többségét teszi ki, és ezáltal legfõbb érdeme is egyben – , és
így sokkal megfoghatóbbá teszi a kisebbségvédelem kérdését. A kötet végén talál-
ható terjedelmes irodalomjegyzék felsorolásával pedig térképet kapunk a kezünkbe,
amely segít eligazodni a kisebbségvédelem útvesztõjében. A kötetet melegen aján-
lom minden kisebbségvédelemmel foglalkozó és foglalkozni vágyó figyelmébe.
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