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Nemzeti tudat, nemzeti és etnikai folyamatok

Euroszkepticizmus – EU-csatlakozás előtt és után lengyel, bolgár 

és horvát politikai minták példáján

Beischl, Martin: Euroskeptizismus vor und nach dem EU-Beitritt: 
Mittelost- und südosteuropäische Parteien im Vergleich. = Südosteuropa. 60. 
Jg. 2012. No. 2. 167–192. p.

Ha a nyugati közvélemény enyhén meglepődött (Brüsszel talán ke-
vésbé), amikor a 2004. évi keleti bővítés végakkordjaiba több ország-
ból máris beleszövődött az euroszkeptikus retorika, akkor csupán nem 
érzékelte az EU-csatlakozási folyamat során már megjelenő félelmek, 
aggályok megfogalmazását. Ezeket a tárgyalások és egyeztetések proto-
kollja nyilvánvalóan elfedte. Igazából azonban számítani lehetett volna 
arra, hogy a rendszerváltó országok első, euforikus Európa-lelkesedése 
fokról fokra megkopik az átalakítási folyamatban előtérbe kerülő konk-
rét feltételek és elvárások ismeretében, különösen a gazdaság átalakítá-
sával kapcsolatban, ahogy a diktatúrák végső erőfeszítésével fenntartott, 
szerény színvonalú szociális létbiztonság menthetetlenül szétcsúszott. 
E  tekintetben okkal váltak közönyössé az uniószintű politizálás iránt az 
átalakulásban vesztes tömegek és kritikussá egyes véleményformálók. 
Az elit egy része viszont az integráció jogi, politikai feltételrendszerét 
nem feltétlen tudta és tudja, nem akármely elemében kívánta és kívánja 
máig elfogadni. EU-státusba kerülve pedig Brüsszel akár az új „elnyo-
mó” képében is megjelenhetett.

1. Motivika, tipológia

Az elemzés három kiragadott közép-kelet-, illetve délkelet-európai tér-
pontra, egyszersmind a példákkal képviselt különböző bővítési időszak-
ra vetítve vizsgálja az átalakuló régió elitcsoportjainak euroszkeptikus 
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válaszait a zökkenőkre. Széles szakirodalmi bázisra támaszkodva párt-
mozgalmakat jellemez, típusokat ragad meg és hely- (politikai előz-
mény-, politikai környezet-, politikai kultúra-), illetőleg bővítési idő-
szak-függő változatokat különít el. Elindulásképpen (P. Kopecký, illetve 
C. Mudde nyomán) pontosít az Európa- (Unió-) ellenes kategória (az 
integráció merev elutasítása) és – az elvi igenlés mellett – a feltételrend-
szer, a szisztéma elemei, vagy éppen az időzítés, az ütem ellenzése között. 
E megkülönböztetés szerint számol euroellenes (eurofób) és euroszkep-
tikus (önmagában eurofi l), esetleg „eurorealista” alapállásokkal, melyek 
fogalmisága gyakran tévesen keveredik és cserélődik össze egymással. 
Az „eurorealizmussal” rokon a „szkepszis” utilitarista dimenziója (rá-
fordítás–haszon mérleg). A  politikai dimenzióban főként a nemzeti 
identitás, szuverenitás kérdése lép előtérbe. Értékorientált dimenzióban 
mozog az erkölcsi és normatív kérdések köre.

Euroellenes mozgalomként jelentkezett már jóval a csatlakozás (2004) 
előtt a 2007-re le is tűnt, keresztény-nemzeti arculatú Lengyel Családok Li-
gája (LPR), továbbá a roma és török kisebbséggel szemben kirekesztő, bul-
gáriai szélsőjobb Ataka, amely Törökország csatlakozási törekvéseinek is 
harcos ellenzéke. A három vizsgált ország viszonylatában összesen ez a két 
szélsőséges párt sorolható az euroellenes (eurofób) kategóriába. Parlamenti 
erőként és az európai grémiumokba bejutva is kifejtik nézeteiket, propa-
gandájukat terjesztik. A bemutatott többi kritikus formáció a „szkeptikus” 
kategóriát példázza, azaz: alapjában véve aff éle, kisebb-nagyobb mértékben 
„nyűgös” eurofi l (!) népséggel van dolgunk. Ez egészen más kép, mint ha 
kiterjedt Európa- vagy EU-ellenességről lenne szó. 

A  lengyel euroszkeptikusok zömmel előbb a 2007-ben már szin-
tén elsüllyedt, parasztpárt jellegű, populista Önvédelem (SO) zászlaja alá 
sorakoztak, majd a Kaczyński fi vérek által fémjelzett Jog és Igazságosság 
(PiS) tagságát, illetve szimpatizánskörét gyarapították. Ez utóbbi, 2005–
2207 között vezető kormányerő lévén, nem kevés nehéz órát szerzett 
Brüsszelnek és Strassbourgnak. (Súlyához mért európai pozíciók Len-
gyelországnak, hazai jogrend primátusa, teljes szuverentiás, külföldiek 
földvásárlása stb.) A lengyel EU-ellenzék, eurofób erőkkel bővülve, a P. 
Taggart és A. Szczerbiak által defi niált „éles szembenállás” (open contes-
tation) megtestesítőjének számíthat.

A 2007. évi bővítéssel Eu-tagállammá vált Bulgária a populista Pol-
gárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB), valamint a régebbi, de cseké-
lyebb súlyú Demokraták az Erős Bulgáriáért égisze alatt jelezte szuvereni-
tás-elvű, mérsékelten szkeptikus alternatíváját. Bolgár viszonylatban éles 
ütközéspontok voltak a csatlakozás körül: a közös adópolitika, a kozloduji 
atomerőmű lekapcsolása, a szabad munkamigráció, és – a honi etnikai 
nyúlvány kapcsán – a török csatlakoztatás kérdése. A GERB rövidítés a 
nemzeti identitásféltés emblémaszava lett a maga ’címer’ jelentésű köz-
szó-megfelelője révén. Bulgáriában P. Taggart és A. Szczerbiak értelmében 
a „limitált szembenállás” (limited contestation) típusa érvényesül.

A  csatlakozással 2013-ra várományos Horvátország társadalma 
hosszú időn keresztül ízlelgethette az EU-integrációs perspektívát, de el 
is unhatta a várakozást. A nemzeti-fundamentalista Tudjman-éra elég 
sok füstöt fújt el nyugatra, így az ország megtartóztathatta magát továb-
bi eurofób érzelmektől. Az „elhúzódó szembenállás” (constrained con-
testation) viszont nem szűkölködik szkepszisben, és várakozása közepes. 
A nem különösebben nagy súlyú Horvát Parasztpárt (HSS) a nemzeti 
identitást és a horvát vidék erőtartalékait félti a globalizációtól (12 éves 
tilalom a külföldiek földvásárlására). Regionális színárnyalatot képvisel 
a Szlavónia és Baranya Demokratikus Közössége (HDSSB). A Horvát Jo-
gok Pártja (HSP) valamikor szélsőséges formációként indult, de 2003-
ban profi lt módosított, és oldalhajtásával – Horvát Jogok Pártja dr. Ante 
Starčević – együtt bővíti a szkeptikus kört. Előbbi az integrációfolyamat 
kapcsán szeretné kizárni a jugoszláv összállam esetleges feltámadását, 
utóbbi „realista” szemmel tekint az EU pénzügyi válságára, s inkább to-
vább halasztaná a kitűzött csatlakozást.

2. Az EU-ellenzék erőpotenciálja

A minták politikai súlyát a vizsgált országokon belül a szóban forgó pár-
tok élettartama és választási sikerei jelzik. A tanulmány eredményszáza-
lékokat jelző táblázatokkal illusztrál. Lengyelországban az ellenzék elég 
magas értéken: 2005–2007 között a közel 50%-os érték irányába kilen-
dülve, mint előtte, 2007 után is ca. 30%-on áll. A meghatározó hányad a 
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PiS-hez köthető, amely a jelzett három évben, radikális koalíciós partne-
reivel együtt az újdonsült tagállam „renitens” nemzeti kormányát adta. 
A PiS ezt a 30%-ot azóta egymaga képviseli, ellenzékben. Még magasabb 
értékre futott fel az ellenzék Bulgáriában: a 2009-es választásokon – a 
friss erejű és kormányerővé lett GERB-nek köszönhetően (egymagában 
40% eredménnyel) – 56%-ig jutott. Most, a ciklus vége előtt aktuális mé-
rések nem állnak rendelkezésre. Horvátország egyelőre szerényen hú-
zódik meg a háttérben a maga, 2003 óta csökkenő 14– 13– 12%-ával. 
(Utolsó adat: 2011.) De legkésőbb a 2013-ra kitűzött csatlakozás pilla-
natától nyilván növekedés várható.

Az országonként eléggé eltérő értékek és időbeli tendenciák világo-
san jelzik: az EU-ellenzék erőnléte a vonatkozó mintákon messze nem 
egyöntetű, és egyedenként pedig önmagában hullámzó. A lengyel és a 
bolgár példában közös a taggá válás pillanatában mutatkozó növekedés; 
kérdés: véletlen-e ez így, vagy szükségszerű. A  politikai tartalmakban 
közös az identitás-, szuverenitás- és mentalitás-kérdések sora, ezek nyo-
matéka viszont már változó: lengyel–bolgár vonatkozásban részben a 
nyílt szembenállásig jut el, horvát viszonylatban ellenben csak mérsé-
kelt ellenzékiségre futja belőle.

3. Nemzeti, strukturális, környezeti adottságok

Az ellenzéki magatartás erőnléte, motivikája nyilvánvalóan függ a helyi 
környezet történeti örökségtartalmától, nemzeti önfelfogásától, politi-
kai kultúrájától. De beleszól mindebbe a pártstruktúrák, a jól-rosszul 
kialakított választási rendszer, a választói magatartás adott jellegzetes-
sége is. Az évszázados elnyomatás emlékezete, tudata például megha-
tározó a nemzeti érzékenység szempontjából, és melyik kelet-közép- és 
délkelet-európai nemzetet nem sújtotta ez az átok? A nagyjában a 20. 
századra elért, de a szovjet blokk keretében újra elveszített függetlenség 
fragmentált nemzeti politikai gyakorlatának sok kezdetlegessége kísért 
minden EU-integrációs igyekezet közepette (populista, fundamenta-
lista örökségek, politikai gondolkodás megállapodatlansága). Ezeket a 

kontextusokat hosszan lehetne elemezni; a tanulmány, rövid formában 
ugyan, de próbálkozik is ezzel.

Mennyire általánosíthatók a három országminta alapján levont kö-
vetkeztetése? További országok behelyettesítése bizonyára még többet 
mondana, szilárdabb következtetésekre vezethetne. 

Komáromi Sándor

Kategóriák az elemzésben és a gyakorlatban: gondolatok 

az európai muszlimok vizsgálatával kapcsolatban

Brubaker, Rogers: Categories of analysis and categories of practice: a note on the study 
of Muslims in European countries of immigration = Ethnic and Racial Studies, Vol. 36, 
2013, No. 1, 1–8. p.

A  cikk kritikus szemmel vizsgálja a muzulmánok tanulmányozását a 
bevándorlás által érintett európai országokban. A  „muszlim” fogalom 
egyaránt lehet elemzési kategória és bizonyos társadalmi, politikai és 
vallási gyakorlatokat jelölő, egyre inkább vitatott gyűjtőfogalom. A szer-
ző felhívja a kutatók fi gyelmét, hogy a „muszlim” kategória használata a 
jelenleginél nagyobb körültekintést kíván.

Az elmúlt években egyre nagyobb lett az érdeklődés a vallás iránt 
a nemzetiségi, faji kérdéseket és a nacionalizmust kutató hallgatók kö-
rében. Ez a fellendülés a témában megjelenő tudományos publikációk 
számában is erősen megmutatkozik. Nem meglepő, hogy ezen cikkek 
jelentős hányada az Európában élő muzulmánokat teszi vizsgálat tár-
gyává. A gyakorlatban a „muszlim” kategória azonosulásra és a musz-
lim közösség tagjainak azonosítására használatos. Mint az azonossággal 
kapcsolatos kategóriák esetében mindig, az azonosulás és a mások által 
történő azonosítás szorosan összefügg egymással.

Az elmúlt évtized során lényeges elmozdulás volt érzékelhető a be-
vándorló háttérből érkező lakosság azonosításában. Észak- és Nyugat-Eu-
rópában a lakosság azon csoportjait, akiket korábban aszerint neveztek 
meg, hogy mely országból, régióból érkeztek vagy milyen társadalmi-gaz-


