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Balázs Péter könyve Magyarországnak az Európai Unióba vezető útját írja le, a 

rendszerváltás óta eltelt két évtized magyar integrációs törekvéseit összegzi, miközben 

megismertet az integráció belső fejlődésével, reformkísérleteivel. 

Kellő távolságot kínál-e az egy-két évtized a magyar integrációs politika elemzésekor 

ahhoz, hogy kikerülhetők legyenek az aktuálpolitika csapdái? Vajon tekinthetünk-e már 

„objektíven” az EU bővítésének és intézményi megújulásának tapasztalataira? Balázs válasza 

a könyv nyolc fejezete, amelyek kevésbé törekszenek tudományos elemzésre, sokkal inkább a 

gyakorlat, a mindennapi tapasztalat oldaláról közelítik tárgyukat. Íme, a két évtized 

értékelésének néhány fejezetcíme: Vissza Európába!; A modernizáció kulcsa; A szuverenitás 

nyomában; Az integráció haszna; Nemzet és identitás az Európai Unióban. Ezek a fejezetek 

megismertetnek az integráció fogalomkörével, születésének és fejlődésének indítékaival, 

belső és külső hatásaival – mindvégig összekapcsolva Magyarország és térsége 

szempontjaival. 

A technokrata, diplomata, politikus és szinte mindvégig egyetemi oktató szerző 

pozícióinak köszönhetően kivételes helyzetből szemlélhette Magyarország és az EU 

kapcsolatának alakulását, illetve az unió evolúcióját. Gazdasági diplomataként már a 

rendszerváltás előtt, a kezdetektől ott volt az úton, amelyen Magyarország eljutott az Európai 

Közösséghez, az óvatos, szerény mértékű közeledéstől a társuláson át a csatlakozásig. 

Eközben mindkét fél alapos változáson ment keresztül. A rendszerváltó Magyarország 

egyértelművé tette, hogy modernizációját a Nyugathoz való felzárkózás formájában képzeli 

el,  miközben a „Nyugat” maga is mozgó célpontnak bizonyult, amint a Közös Piac laza 

gazdasági integrációjától eljutott a politikai unió, vagyis az Európai Unió intézményi 

feltételeinek megteremtéséig, majd – éppen a bővítés éveivel párhuzamosan – a gyakorlatba is 

átültette s ezen feltételek között alakította ki és érvényesítette a közösségi politikákat.  

Balázs munkamódszere is karrierje állomásait tükrözi, az egyes fejezetek elárulják, 

hogy most éppen a diplomata, a tudós vagy a politikus elemző tapasztalatára támaszkodik-e. 

Ettől a szöveg a szárazabb témákról szólva is olvasmányos. A kötetben sajnos hiába keresünk 

irodalomjegyzéket, nincs utalás az integráció elméleteire, a források között is legfeljebb 

elvétve, a lábjegyzetben bukkan fel egy-egy uniós dokumentum. A műfaj sem egységes, 

esszék, esszérészletek keverednek a színvonalas ismeretterjesztés termékeivel. Zavarban 

vagyunk akkor is, ha arra a kérdésre keressük a választ, kihez szól a könyv. Fogódzót kínál 

ugyan a szerző: „beszélgetés az érdeklődő és művelt közönséggel”, és valóban, a fejezetek 

mindegyike informatív, elmélyíti tudásunkat, továbbgondolásra ösztönöz, és tágítja 

horizontunkat. Ám mégiscsak szűkíti a befogadói kört, hogy az európai uniós gyorstalpaló 

inkább azok számára hasznos, akik hétköznapjaikban, foglalkozásuk okán maguk is 

kapcsolatba kerülnek az uniós intézményrendszerrel, és szeretnének eligazodni ebben a 

nagyon komplex világban. Az ő tájékozódásukat kétségkívül segíti a mű. 

Balázs követi Magyarország uniós csatlakozási tárgyalásainak főbb állomásait, 

egyúttal rendszerelméleti keretben elemzi a másik felet (azaz a többi tagállamot) is. Megérteti 

az olvasóval, miért is vált göröngyössé térségünkben a csatlakozás útja, és leírja a 

Magyarország számára fájdalmas folyamatot, amelyben kétségkívül – és Brüsszelben is 

elismerten – a régió egyik legfelkészültebb tagjelöltjének be kellett várnia az elmaradottabb 

országokat. A korábbi bővítések, továbbá az EU régi tagállamai előtt álló feladatok 

ismeretében azonban ennek is megvolt a maga logikája – talál mentséget Balázs, aki 

számtalanszor tapasztalta meg, miként vált illúzióvá a csatlakozás többször módosult hazai 

céldátuma. Miközben tehát Balázs megismertet a tizenötök napi problémáival, és világossá 

teszi, miért volt tarthatatlan a „minden tagjelöltet érdemén kezelni” elv, miként lassították 



akár mesterségesen is a bővítést, a racionális érveket sem hallgatja el, mi indokolta a big 

banget, a nagycsoportos bővítést, a tíz tagjelölt egyidejű felvételét. És bár nem fejti ki, de 

sejteti, hogy a megnyújtott várakozás nem föltétlenül volt hátrányos még Magyarország 

számára sem. 

A korai magyar–EK kapcsolatokat a szerző „kitörési kísérletnek” nevezi (19–22. old.), 

ami azért túlzás, ha meggondoljuk, hogy 56-ot is annak tekinti. A hatvanas–hetvenes évek 

politikai körülményei között aligha lehetett szó többről, mint egyértelmű, bár igencsak 

korlátozott anyagi haszonnal járó gazdaságdiplomáciai lépésekről. A „kitörési kísérlet” 

utólagos túlbecsülés, fölösleges mondani, hogy az EK felé tett apró lépések nem tükrözhettek 

politikai irányultságot, bár jóval később az MSZ(M)P egyes funkcionáriusai – mindenekelőtt 

Horn Gyula és Kovács László – szívesen láttatták nyolcvanas évekbeli tevékenységüket 

nyugati orientáltságuk bizonyítékának. Horn önéletrajzában azt állítja, hogy elsősorban ő volt 

az, aki azon munkálkodott, hogy Magyarország közeledjen a Nyugathoz. Kovács az Európai 

Parlamentben 2004 őszén, amikor az Európai Bizottság magyar tagjelöltjeként meghallgatták, 

ugyancsak büszkén hivatkozott arra, hogy a Központi Bizottság munkatársaként már a 

rendszerváltás előtt Magyarország és az Európai Közösség kapcsolatának elmélyítéséért 

buzgólkodott. Nehéz a kezdeti ágazati megállapodásokat – például a kaskavál sajt 

árgaranciáját – különösebb vívmánynak tekinteni… A rendszerváltás előtti EK-kapcsolatok 

jelentőségének politikai túlhangsúlyozását talán a saját karrier iránti elfogultság magyarázza. 

Az 1973-as GATT-tagság (Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény) persze 

minőségi lépés volt a külgazdasági kapcsolatokban, amelynek (ideológiai?) hátterét 

biztosította, hogy Moszkva egyetértésével történt. A Kreml kísérleti terepnek tekintette a 

magyar gazdasági próbálkozásokat – rá is lépett a fékre, amint a gazdaság pluralizmusa a 

politika pluralizmusával fenyegetett. 

Kezdettől vitatott volt a csatlakozás tempója. Ez még akkor is igaz, ha történelmi 

távlatból nézve néhány év csúszás nem számít. Voltak nyugati politikusok, akik inkább 

fékezték volna a bővítés folyamatát, azt remélve, hogy a tagság ígérete már önmagában 

politikai stabilitáshoz vezet térségünkben. Ebben volt is igazság, de a türelmetlenség jelei is 

hamar megmutatkoztak, a résztagság, a nem teljes jogú tagság gondolatát a tagjelöltek heves 

ellenállása láttán hamar elvetették. Ettől azonban a folyamat nem gyorsult fel, Hanna 

Suchocka, az egykori lengyel kormányfő – válaszul a súlytalan ígérgetésekre – gúnyosan ki is 

fakadt: „Az uniós tagság rendre három év távolságra van…” 

Ugyanakkor már a tagságra való felkészülés – a jogharmonizáció, az uniós joganyag átvétele 

és meghonosítása, intézményi hátterének biztosítása – is része volt a modernizációnak, bár a 

jelentős felzárkóztatási alapok megnyitásának kétségkívül volt egy jogi feltétele: a 

csatlakozás. A szerző egyértelművé teszi, de nem akarja mitizálni, hogy Magyarország 

számára az európai integrációnak nem volt alternatívája. A tagság csupán lehetőség, az 

országon, a politikusokon múlik, élnek-e vele, kitöltik-e azt a virtuális teret, amelyet az unió 

bonyolult intézményrendszere rendelkezésre bocsát – de nem garantál. Ezt a dilemmát írja le, 

amikor az unió bővítésének és reformjainak párhuzamos folyamatát összegzi, és érzékelteti a 

buktatókat. 

A rendszerváltó országokban vonzónak találták a piacgazdaságra épülő polgári 

demokrácia modelljének követését, az EU-tagság elérése mindenütt népszerű cél volt, azzal a 

reménnyel együtt, hogy a tagság rövid időn belül megteremti a nyugati jólétet.  

A csatlakozással megnyíltak az uniós források, ám nem a költségvetés mérlegének 

javítására találták ki őket. Enyhíthetnek ugyan a költségvetés terhein, de mivel a beruházások 

a kedvezményezettek társfinanszírozásával valósulnak meg, a támogatásokat csak okos 

tervezéssel lehet optimalizálni. Az a jó, ha az uniós prioritások egybeesnek a tagállami 

feladatokkal. Ha például a közműhálózatok fejlesztése, a víztisztítók amúgy is szerepelnek a 

rövid távú állami beruházások listáján, akkor az uniós támogatás valóban „talált pénz”. A 



fejlesztési alapok megfelelő hasznosítása nemcsak az új tagállamok problémája, amint azt Az 

integráció haszna című fejezet taglalja. Számos negatív és pozitív példa akad a régi 

tagországokban is, a konfliktusok pedig jól tükrözik, hogy a fejlettség eltérő szintje megosztja 

az érdekeket. A gazdagabb tagállamok óva intenek a pénzek „betonba öntésétől”, hiszen 

nekik már kevesebbet kell fordítaniuk úthálózatuk, repülőtereik vagy hidaik kiépítésére, és 

szívesebben vennék az innovációs beruházásokat, amelyek az új, szegényebb tagállamokban 

még nem föltétlenül élveznek prioritást. 

Ezzel is összefügg a centrum és a periféria problémája, amely a tanulmánykötetben is 

többször visszatér: Balázs láthatóan a tehetősebb tagállamok centruma és a belső periférián 

húzódó szegényebbek érdekellentéte keltette feszültségtől félti az integrációt 

(megkülönbözteti az EU belső perifériáját a külső perifériától, ez utóbbit az Európai Unióval 

szomszédos országok alkotják). Az egyik konfliktus a döntéshozatalt érinti, a szegényebb 

országok alkalmi koalíciója „legyőzheti” a gazdagabbakat, például a költségvetési 

kérdésekben. A gazdagabbak ugyanis irányt váltanának a fejlesztési politikában, ám a belső 

periféria ragaszkodik „szerzett jogaihoz” (158. old.). Ehhez a problémához járul a tagállamok 

méretének, súlyának kérdése. A kisebb és nagyobb tagállamok esélyei nem azonosak az 

érdekegyeztetésben, ám a nagyok politikai megfontolásból arra kényszerülhetnek, hogy uniós 

mezben lépjenek fel. Ilyenkor a kisebbek élvezik ugyan a közös fellépés előnyeit, de 

kompromisszumokat kell elfogadniuk. Ezek a viszonyok is azzal járnak, hogy mindkét 

kategória tagjai gyanakodva tekintenek egymásra. Balázs szerint Magyarország mint közepes 

méretű tagállam előnyös helyzetben van a koalíciókötésekkor. Általában – jegyzi meg – a 

„közepes méretkategória számára az unión belül tágabb politikai tér nyílik, mint azon kívül” 

(187. old.).  

Bár az ambiciózus EU-alkotmány kidolgozása a föderalisták térnyerését vetítette előre, 

a dokumentumról 2005-ben tartott francia és holland népszavazás negatív eredménye 

kijózanítóan hatott: a tagállami vezetőknek be kell érniük az integráció működőképességét 

biztosító, az alkotmány örökébe lépő lisszaboni szerződéssel. Az Európai Unió megtorpant a 

szorosabb integráció, az Európai Egyesült Államok felé vezető úton. A mai gyakorlat azt 

mutatja – mondja Balázs –, hogy a korai integrációelméletek elképzeléseivel szemben a 

tagállamok nem adják fel szuverenitásukat, hanem az állami szuverenitás újfajta, közös 

gyakorlatát alakítják ki. A szorosabb integráció mellett foglal állást, de ez nem akadályozza 

meg abban, hogy kimondja: ne tévesszük össze a nagyfokú centralizmust a nemzetek 

fölöttiség fogalmával: „Az integráltság foka még a piaci fejlődés által indokolt optimumot 

sem éri el” (121. old.) – jegyzi meg, és úgy véli, hogy „az integrált cselekvés folyamatos 

fejlődésének” útjában a tagállamok hatalomféltése áll (uo.). 

A könyv legsikerültebb fejezete az intézmények működését is leíró Kétszintű 

kormányzás. Izgalmassá válik az európai döntéshozatal folyamata, mert Balázs kiválóan 

érzékelteti a tétjeit. Itt sikerrel kamatoztatja első kézből szerzett tapasztalatait, hiszen az uniós 

fórumok mindegyikén megfordult: a magyar kormányt képviselte az uniós alkotmány kereteit 

kidolgozó konventben, amely a döntéshozatal reformját is kidolgozta. A brüsszeli 

politikacsinálás boszorkánykonyháját mint az EU-képviselet vezetője (Coreper II. 

nagykövetként) tanulmányozhatta közelről, hogy aztán, ha rövid időre is, átüljön a másik 

oldalra, az integráció végrehajtó szervébe, az Európai Bizottságba. Ezt követte a tanácsi 

munkát immár majdnem a legmagasabb szintről irányító külügyminiszteri poszt.  

Balázs akkor érzi magát elemében, amikor mítoszokat dönt, így például amikor 

Magyarország – az utolsó fél évezredben alig létezett – szuverenitásáról ír. Szerinte az ország 

– a közhiedelemmel ellentétben – éppenséggel az uniós tagságnak köszönhetően tágíthatja 

érdekérvényesítő képességét. Hasonlóan eretnek gondolatnak számít annak a firtatása, hogy 

valóban érettek voltak-e a tagságra térségünk országai. Tévedtek a tizenötök, amikor azt 

feltételezték, hogy a tagjelöltek elsajátították az „illemszabályokat”, készen állnak az 



alkalmazkodásra. Megállapítja, hogy például „Magyarország vagy Lengyelország nem lakta 

be igazán jelenlegi földrajzi és lelki határait, nem dolgozta fel hányatott történelmét” (68. 

old.), és számukra az integráció nem jelenti a történelmi megbékélést szomszédaikkal, mint 

Németország és Franciaország viszonyában. Kendőzetlenül, csöppet sem diplomatikusan ír az 

új tagállamokról, amelyek „vállalták az Európai Unió normáinak »importját« és átültetését, 

ám egyidejűleg saját nyomorúságos belpolitikájukat is exportálják az unióba, a lengyelek 

anakronisztikus történelmi konfliktusaikat, a magyarok érthetetlen belviszályukat, mások 

áporodott sovinizmusukat és szinte mindannyian szomszédaik lenézését, olykor gyűlöletét” 

(221. old.). Itt éppenséggel egy kis önreflexió is elkelt volna. Vajon melyik kategóriába 

sorolná Balázs saját emlékezetes interjúját a Süddeutsche Zeitung 2009. szeptember 17-i 

számában: „Magyarország Szlovákia idősebb testvére. De a kisebb testvért európai modorra is 

tanítanunk kell.” 

Sajnos a könyv példa arra, baj az, ha a szerző tekintélye elaltatja a szerkesztő 

éberségét. Számos pontatlanság, dátum és névelírás bosszantja az olvasót. Nem szerepel 

helyesen Günter Verheugen bővítési biztos neve (92. old.), az EU-alkotmányról a holland 

népszavazást 2005. június (és nem július) 1-jén tartották (183. old.), az EU tagállamainak 

száma 1995-ben 15 (és nem 16) volt (84. old.), az egyik utalás a csatlakozási tárgyalásokra 

2003 szeptemberét említi (226. oldal), jóllehet azok 2002 decemberében már lezárultak. 

Megannyi apró pontatlanság tehát, amelyek nem vethetnek ugyan árnyékot a szerző tárgyi 

tudására (még a feltételezés is sértő), de mivel könyvét sokan használják majd 

forrásmunkaként, kigyomlálásuk, korrekciójuk szerkesztő után kiáltott volna. 

Balázs előszavában kitér arra, hogy a kötet megírásakor újraolvasta a témában 

publikált cikkeit, és „merített” belőlük. Talán nem is annyira merített, mint inkább átemelt – 

lásd például a Magyarország és az Európai Unió című fejezetet (in: Európai közjog és 

politika. Osiris, Bp., 1995. 452–470. old. és Osiris, Bp., 2002. 811–839. old.). Ezzel nincs is 

gond, miért is kellene újrafogalmazni a tényszerű összefoglalót, hiszen az integrációs 

folyamat kezdeti, különösen technikai szakasza aligha igényel újraértelmezést. Ám 

sajnálatosan itt is pontatlan, amikor arról ír, hogy a tagság iránti magyar és lengyel kérelmet 

1994-ben „befogadja” az Európai Tanács, és felkéri az Európai Bizottságot az úgynevezett 

avis, azaz vélemény elkészítésére. Míg Balázs korábbi cikkeiben korrekten jegyezte meg, 

hogy Brüsszel halogatta az avis-t: csupán 1996-ban küldte ki a kérdőíveket a tagjelölteknek, 

mindössze három hónapot adva a válaszok visszaküldésére, összegzésükkel viszont csak 

1997-re készült el, a mostani kötetben azt olvashatjuk, hogy a tanácsi felkérésre a „bizottsági 

vélemény gyorsan elkészült” (61. old.). 

Terminológiai probléma az acquis communautaire magyar megfelelője: az európai 

uniós joganyag Balázsnál „közösségi szerzemény”, és bár az acquis vitathatatlanul fordítható 

szerzeménynek, mégis szerencsésebb a szakirodalomban meghonosodott „közösségi 

vívmány” kifejezés. Eltekintve attól, hogy az utóbbit széles körben használják, a szerzemény 

semleges hangzásához képest kifejezőbb a pozitív tartalmú vívmány szó. Ha Balázsnak 

gondja van az elterjedt terminológiával, akkor legalábbis megindokolhatta volna újítását. 

Balázs Péter élvezetes stílusban vonja meg húsz év mérlegét, ad számot arról a 

csaknem kényszerpályáról – mert más alternatíva aligha állt az ország előtt –, amelyen a 

mielőbbi tagság áhításától kezdve, kiábrándító lassúsággal ugyan, végül is révbe ért 

Magyarország. Közérthetően írja le az uniós intézmények közötti „kényes egyensúlyt”, 

vázolja az EU előtt álló kihívásokat, legyen szó akár a következő, 2014 és 2020 közötti 

költségvetési irányelvekről, akár a világgazdasági pozíciók megtartásáról, megerősítéséről. Az 

utolsó fejezetben (Nemzet és identitás az Európai Unióban) szembenéz azzal, hogy illúzió az 

unió homogenitásáról beszélni, és hogy a tagok közötti eltérések az érdekekben is 

megmutatkoznak. Elfogadhatónak találja, ha a nagyobb és tehetősebb tagállamok, amelyek 

költségvetési hozzájárulásukkal finanszírozzák a szegényebbek hosszúra nyúló 



felzárkóztatását, nagyobb mozgásteret kapnak a közösségi döntésekben, és – mint arra a 

könyv utószavában figyelmeztet – megtörténhet, hogy a nagyok lerázzák magukról az 

egyenlőséget reklamáló, okvetetlenkedő kicsik tömegét.  
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