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A kvan ti ta tív más ság fel fe de zé se
Az EU dis kur zu sa az 1997-es 

országvéleményekben

Kovács Melinda és Peter Kabachnik

Be ve ze tés

Nem Winston Churchill met szet te ket té Eu ró pát ak kor, ami kor ki je len tet te, hogy 
a Bal ti-ten ger től az Ad ri ai-ten ge rig vas füg göny eresz ke dett a kon ti nens re – a meg-
osz tott ság már ko ráb ban is lé te zett.1 Amint azt Larry Wolff „Inventing Eastern 
Europe…” cí mű köny vé ben be mu tat ta, a 18. szá za di fel vi lá go so dás ko rá ban 
„ke let-Eu ró pát” „nyu gat-Eu ró pa” ta lál ta ki, mint sa ját ma ga ki egé szí tő má sát 
(Wolff 1994: 4). Wolff mun ká ja ki emel ke dő pél da an nak a fel vi lá go so dás ko ra be li 
fo lya mat nak a di ag nosz ti zá lá sá ra, amely ke let-Eu ró pát nyu gat-Eu ró pá hoz ké pest 
ala cso nyabb ren dű ként és olyan el ma ra dott, ci vi li zá lat lan ré gi ó ként konst ru ál ta meg, 
amely sok kal in kább lé te zett a nyu ga ti kép ze let ben, mint bár mi lyen tér ké pen. A 
más ság ilyen meg szer kesz té sé nek a tör té ne te azért is re le váns ma, mert az Eu ró pai 
Unió (EU) ke le ti bő ví té se kap csán meg le pő en ha son ló di na mi ká kat fi gyel he tünk 
meg: ugya nez a dichotómia „író dik új ra” ke let-Eu ró pá ra.2

E ta nul mány ban el vé gez zük azon vé le mé nyek em pi ri kus elem zé sét, ame lye ket 
az EU Bizottság ké szí tett 1997-ben az EU-tagságra je lent ke ző ke let-eu ró pai or szá-
gok ról. Kü lö nö sen azok ra a sza ka szok ra kon cent rá lunk, ame lyek „Tag sá gi Kri té ri
u mok: Po li ti kai Kri té ri u mok” cí men sze re pel nek.3 Ered mé nye ink azt mu tat ják, 
hogy az országvélemények olyan mé di um ként szol gál nak, amely ré vén az EU a 
je lent ke zők re mint egy „új ra ír ja” az ala cso nyabb ren dű ke let-Eu ró pa fel vi lá go so-
dás ko ri fo gal mát.

Böröcz Jó zsef ko ráb bi elem zé se az országvéleményekről (lásd a Rep li ka elő ző, 
2001/43–44. szá má ban) bi zo nyos mér ték ben kon tex tus ba he lye zi ta nul má nyun kat 

1 Churchill sza va i nak ere de ti jét: „from Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron 
curtain has descended across the Continent” – „Winston Churchill’s Iron Curtain Speech in its 
Entirety” – l. a kö vet ke ző cí men: http://history1900s.about.com/homework/history1900s/library/weekly/ 
aa082400a.htm?terms=Winston+Churchill

2 Az „új ra írást” az an gol reinscribe-reinscription meg fe le lő je ként hasz ná lom, an nak a fo lya mat nak 
a je lö lé sé re, amely so rán egy kul tu rá li san do mi náns nor ma ma ni fesz tá ló dik az ál tal, hogy azt a ha tal mi 
po zí ci ó ban lé vők az alá ren del tek kel kap cso lat ban hasz nál ják, ki nyil vá nít ják vagy rá eről te tik má sok ra.

3 Lásd: http://europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm.
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(lásd még Böröcz 2000). Ma gya rul „Tér kép e táj…” cí men meg je lent mun ká já ban 
Böröcz elem zi az EU és Ma gyar or szág kö zöt ti kom mu ni ká ci ót, il let ve azt, ami 
ahe lyett áll. E mun ka kö rét ter jesz ti ki ta nul má nyunk az ál tal, hogy mind a tíz ke le-
ti je lent ke ző or szá got vizs gál ja, nem csak egyet. Míg a „Dön tés és indoklásá”-ban 
Böröcz (2001) csak az országvélemények össze fog la ló sza ka szá ról írt, ese tünk ben 
a po li ti kai kri té ri u mok sza ka sza i nak elem zé se be te kin tést en ged a tel jes diszkurzív 
vi lág ba. Cé lunk az, hogy átfogóbb ké pet kap junk ar ról a mód ról, aho gyan az EU 
el kép ze li és fel ajánl ja a ke le ti bő ví tést. Amit a té ma kör ki tá gí tá sá val nye rünk, azt 
el ve szít jük az elem zés mély sé gén. Elem zé sünk nem olyan rész le tes, mint Böröczé 
a „Tér kép e táj …”-ban, no ha az ő ere de ti ta nul má nya mo ti vált min ket ar ra, hogy 
meg vizs gál juk az 1997-es országvélemények összes sé gét.

Mód szer ta nunk Carlo Ginzburg „evidenciapradigmáját” hasz nál ja (lásd Ginz-
burg 1989); azt az ap ró lé kos ku ta tást a rész le tek ben bi zo nyos je lek után, ame lyet 
Böröcz ar ra hasz nál a „Dön tés és indoklásá”-ban, hogy be bi zo nyít sa: a Bi zott ság 
ország vé le ményei úgy ke rül tek ki ala kí tás ra, hogy a pri o ri elő ál lí tott kö vet kez te té-
se i ket bi zo nyít sák. A szö ve gek ala pos elem zé sé vel le het sé ges sé vá lik a fel ho zott 
ér vek dekonstrukciója, va la mint el lent mon dá sa ik és re dun dan ci á ik fel fe de zé se. 
Er re a meg kö ze lí tés re épí tünk kva li ta tív dis kur zus elem zé sünk so rán, hogy fel fed-
jük a szö ve gek stra té gi á it és ele me it.

Az országvéleményekből elő buk ka nó dis kur zus ele mek szá má ra a leg jobb el mé-
le ti ke re tet Larry Wolff nyújt ja an nak tár gya lá sá val, hogy ke let-Eu ró pa ho gyan 
ta lál ja ma gát a kel le met len pur ga tó ri u mi hely zet ben. Mun kánk má so dik sza ka sza 
be mu tat ja azt a há rom diszkurzív stra té gi át, ame lyet Wolff (1994) mun ká já ból 
anya gunk szem pont já ból re le váns nak ta lál tunk. A har ma dik sza kasz ugya ne ze ket 
a disz kurzív stra té gi á kat elem zi a tíz 1997-es ország vé le mény ben, az utol só pe dig 
meg vizs gál ja, hogy ke let-Eu ró pa fel vi lá go so dás ko ri fo gal ma ho gyan „író dik új ra” 
az országvéleményekben, és ér tel me zi az EU dis kur zu sát an nak fé nyé ben, mi 
kö vet ke zik be lő le a ke le ti je lent ke ző or szá gok szá má ra, s mi lyen hoz zá ál lást azo-
no sít ha tunk az EU és a ke le ti je lent ke ző or szá gok vi szo nyá ban.

Ered mé nye ink azt mu tat ják, hogy az EU dis kur zu sa vissz han goz za a 18. szá za di 
nyu gat-eu ró pai elit Wolff-elemezte dis kur zu sát. Akár csak Coopert és Stolert, akik 
a bi ro da lom épí tés di na mi ká ját ele mez ték, ben nün ket is az a di a lek ti ka ér de kel, 
amely az EU és a ke let-eu ró pai je lent ke ző or szá gok kö zött fe szül a gyar ma to sí tó és 
a gyar mat kö zöt ti vi szony ra jel lem ző ki re kesz tés és be fo ga dás sa já tos foly ta tá sa ként 
(Cooper és Stoler 1997: 3). E di na mi ka elem zé se azért fon tos, mert a fel vé tel hez és 
a fel vé tel utá ni le het sé ges in ter ak ci ók hoz az EU ál lít ja fel a mér cét. Ezért szük sé ges 
fel hív ni a fi gyel met ar ra, hogy a fel vi lá go so dás ko rá ból örök lött diszkurzív stra té gi-
ák mi lyen pon to san meg is mét lőd nek az EU ke le ti bő ví té sé nek fo lya ma tá ban.

A kvan ti ta tív má sik

A fel vi lá go so dás ke let-Eu ró pát mint a két ér tel mű ség meg kü lön böz te tett ré gi ó ját 
konst ru ál ta, ami nem volt sem iga zán ke le ti, sem iga zán nyu ga ti. S bár nem volt 
ki mon dot tan ke le ti, még is a más ság jel le mez te. A nyu gat-Eu ró pá nál kvan ti ta tí van 
ala cso nyabb ren dű ke let-Eu ró pát a fel vi lá go so dás ta lál ta ki, az EU-nak a ke le ti 
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je lent ke zők ről szó ló dis kur zu sa csak fenn tart ja és rög zí ti ezt a ké pet. Eb ben a sza-
kasz ban Wolff alap ján össze fog lal juk azo kat a diszkurzív stra té gi á kat, ame lye ket a 
fel vi lá go so dás ko rá ban hasz nál tak ke let-Eu ró pa ki ta lá lá sá hoz.

Wolff elem zé sé ben há rom, szá munk ra re le váns diszkurzív stra té gi át ta láltunk. 
Ezek:

– a de fi ní ci ós tö rek vé sek,
– a ci vi li zá ció esz mé je,
– a két ér tel mű ség.

Az el ső diszkurzív stra té gi át, a de fi ní ci ós tö rek vé sek al kal ma zá sát az pél dáz za, 
ami lyen sze re pet nyu gat-Eu ró pa ját szott an nak ki ta lá lá sá ban, amit ke let-Eu ró pa 
volt hi va tott meg tes te sí te ni: a Nyu gat el len té tét. Ke let-Eu ró pát nyu gat-Eu ró pá val 
el len tét ben ha tá roz ták meg, mint ahogy a Ke let is a Nyu gat konst ru ált el len té te 
volt. Ke let-Eu ró pát azért ha tá roz ták meg, hogy nyu gat-Eu ró pá nak le gyen mi nek 
el le né ben meg ha tá roz nia ma gát: fel sőbb ren dű ként és ci vi li zált ként – szem ben 
ke let-Eu ró pa al sóbb ren dű sé gé vel és bar ba riz mu sá val. Nyu gat-Eu ró pa sa ját kvan-
ti ta tív má sát he lyez te el ke let-Eu ró pá ban, ma gá nál ala cso nyabb ren dű nek és el ma-
ra dott nak mi nő sí tet te, ez ál tal hi e rar chi át te remt ve, és fel sőbb ren dű sé gé vel mint-
egy iga zol va sa ját ural mát.

A fel vi lá go so dás gon dol ko dói, fi lo zó fu sai és uta zói bi zo nyos mér té kig szak ér tő-
nek és szak te kin tély nek tar tot ták ma gu kat, ezért a fel vi lá go so dás ki ta lá ci ó ja oly 
mér ték ben ar ro gáns volt, hogy olyan szer zők is nyi lat koz tak a ke let-eu ró pa i ak bar-
ba riz mu sá ról, akik a lá bu kat sem tet ték be ke let-Eu ró pá ba. Wolff sza va i val „a fel vi-
lá go so dás ko ri ér tel mi ség má sok él mé nye in ke resz tül él te meg az uta zást” (Wolff 
1994: 196), ami nek ered mé nye ként Vol ta i re, aki Ber lin nél so sem járt ke le tebb re, 
ki vé te les lel ke se dés sel írt Oro szor szág ról, Ro us se au-nál pe dig sen ki sem kép vi sel te 
szen ve dé lye seb ben a len gye lek ügyét, no ha ő ma ga Svájc nál ke le tebb re so ha nem 
uta zott (Wolff 1994: 7). Mi vel a nyu ga ti narratívák a do mi nan cia ki fe je ző dé sei vol-
tak, a ke let-Eu ró pá val va ló iga zi ta lál ko zás hi á nya mi att nem ve szí tet ték el hi te lü ket.

A fel sőbb ren dű ség pers pek tí vá ja ke let-Eu ró pa azon vo ná sa it tö re ke dett azo no-
sí ta ni és meg ha tá roz ni, ame lyek meg fe lel tek a ré gi ó val kap cso la tos nyu ga ti el vá rá-
sok nak, míg a po zi tív vo ná so kat ne ga tí vok ká ala kí tot ta át. Mind ez azt is le he tő vé 
tet te a nyu gat-eu ró pa i ak szá má ra, hogy sze met huny ja nak sa ját hi á nyos sá ga ik 
fe lett, és a „má sik” szá má ra egy olyan mér cét ál lít sa nak fel, amely nek ők ma guk 
sem tud nak meg fe lel ni. Ke let-Eu ró pa így az ide o lo gi kus kí sér le te zés la bo ra tó ri u-
má vá vált, amely ben a fel vi lá go so dás úgy ta nul má nyoz ta a po li ti kai le he tő sé ge ket, 
hogy el mé le ti mű ve le te ket vég zett egy hi po te ti kus te rü le ten (Wolff 1994: 236).

A kö vet ke ző diszkurzív stra té gia – a ci vi li zá ció esz mé jé nek be ve té se – ak kor 
vá lik lát ha tó vá, ami kor ke let-Eu ró pa nyu gat-Eu ró pá val ke rül szem be ál lí tás ra. 
Nyu gat-Eu ró pa ci vi li zált, míg ke let-Eu ró pa „fej lő dés ben” van, ezért nyu gat-Eu ró-
pa a fel té te le zett el ső ség és hi e rar chia po zí ci ó já ból funk ci o nál (Wolff 1994: 357). 
A ci vi li zá ció lám pá sát a kar tog rá fia tar tot ta a kon ti nens ke le ti ré sze fö lé:

A tér ké pé szet egy ér tel mű en azo no sí tot ta ma gát a fel vi lá go so dás sal, a fel vi lá go sult 
em be rek azon mun ká já val, akik a kon ti nens leg sö té tebb sar ká ba akar tak fényt va rá-
zsol ni. Ezen túl a tér ké pé szet fé nye imp li cit mó don a ci vi li zá ció fé nyé hez kap cso ló-
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dott, hi szen ke let-Eu ró pát a 18. sz.-ban gyak ran ír ták úgy le, mint ami ép pen ki buk-
kan a sö tét ség ből, a ténèbres-ből (Wolff 1994: 149, for dí tás tő lem – K. M.).

A nor ma te hát nyu gat-Eu ró pa volt, s gon dol ko dói az zal az elő fel te vés sel él tek, 
hogy a vi lág más ré gi ó i nak is ha son ló fej lő dé sen kell ke resz tül men ni ük. Amennyi-
ben ke let-Eu ró pa fej lő dé se nem ütöt te meg a nyu gat-eu ró pai mér cét, úgy ke let-
Eu ró pát kvantitatíve ala cso nyabb ren dű nek nyil vá ní tot ták. Ami kor e ré gió fel ke-
rült a Nyu gat szel le mi és nyom ta tott tér ké pe i re, nem vált ci vi li zált tá. Sok kal in kább 
az tör tént, hogy ke let-Eu ró pa mint a ci vi li zá ció kons ti tu tív kül ső ha tá ra je lent meg.

A fi lo zo fi kus föld rajz ki zár ta ke let-Eu ró pát Eu ró pá ból (Wolff 1994: 7). A gyar-
ma tok al sóbb ren dű né pe i nek ko lo ni á lis konst ruk ci ó ja kva li ta tív mó don meg kü lön-
böz te tett, al sóbb ren dű „má si kat” biz to sí tott. A ke let-Eu ró pá ra vo nat ko zó nyu gat-
eu ró pai ko lo ni á lis gon dol ko dás nak sa já tos, kvan ti ta tív for má ja ala kult ki. Az Euró-
pa és Ázsia kö zöt ti dichotómiákból ke let-Eu ró pa föld raj zi je len tés hez ju tott, míg 
a ci vi li zá ció és a bar ba riz mus kö zöt ti dichotómiák fi lo zó fi ai je len tés sel lát ták el 
(Wolff 1994: 357). A fel vi lá go so dás ko ri út le írás ok, va la mint az el ma ra dott ság és 
bar ba riz mus ké pei ré vén ke let-Eu ró pát olyan mó don kép zel ték el, hogy szó sem 
le he tett a tér ség nyu gat hoz va ló vi szony la gos kö zel sé gé ről (Wolff 1994: 187–188). 
A Ke let el ma ra dott sá ga szem ben állt nyu gat-Eu ró pá val, amelyet a ci vi li zá ci ó ként 
le he tett meg ha tá roz ni.

A har ma dik, Wolff ál tal le írt, elem zé sünk szem pont já ból re le váns diszkurzív 
stra té gia a két ér tel mű ség. Wolff sze rint ke let-Eu ró pa to vább ra is két ér tel mű 
he lyet fog lal el ki re kesz tés és be fo ga dás kö zött a gaz da sá gi ügyek ben csak úgy, 
mint a kul tu rá lis el fo ga dás te rén (Wolff 1994: 9). Két ér tel mű ség és a nyu ga ti ak 
bi zony ta lan sá ga hat ja át az uta zók le írá sa it ke let-Eu ró pá ról. Salaberry már ki meg-
döb ben tő nek és ért he tet len nek tar tot ta, hogy ami kor egy nincs te len asszony, aki-
nek ő en ni va lót adott – és aki nek az ő ér tel me zé se sze rint éssze rű en csak a sa ját 
élet ben ma ra dá sá val kel lett vol na fog lal koz nia –, gyer me ké nek ad ta az ételt. Ez zel 
olyan ön fel ál do zó szü lői sze re tet ről tett ta nú bi zony sá got, amely el lent mon dott 
Salaberry ke let-Eu ró pá ról ki ala kult ké pé nek (Wolff 1994: 46). Fel je gyez ték, hogy 
ha son ló meg le pe tést és ér tet len sé get kel tett 1784-ben, ami kor Louis-Philippe de 
Ségur gróf Fran ci a or szá got el hagy va Oro szor szág ba in dult, és Potsdamban ta lál-
ko zott Fri gyes sel, aki be szá molt ne ki a len gye lek fur csa, két ér tel mű ter mé sze té ről: 
„A len gye lek jó har co sok, de a csa pa ta ik fe gyel me zet le nek. A len gyel fér fi ak bát-
rak és lo va gi a sak, de a len gyel nők nek, úgy tű nik, erő sebb a jel le mük és hő si e seb-
bek is” (Wolff 1994: 18, ki eme lés az ere de ti ben, for dí tás tő lem – K. M.). Fri gyes 
ezu tán gú nyo ló dott a hely ze ten, és azt ál lí tot ta, hogy iga zi ból a nők a fér fi ak (Wolff 
1994: 18). Az el lent mon dás és a pa ra do xon szem be öt lő a kor társ re to ri ká ban, mert 
az uta zók ta pasz ta la ta i nak né me lyi ke nem fe lelt meg a ke let-Eu ró pá ról ki ala kult 
kép nek, így a ta pasz ta la tok és az el vá rá sok össze üt kö zé sé ből két ér tel mű ség szü le-
tett.

Az uta zók meg bíz ha tat lan te rep mun ká ja és ke let-Eu ró pa moz gé kony ha tá rai 
mi att ke let-Eu ró pa meg ha tá ro zás ra és ma gya rá zat ra szo rult. Nyu gat-Eu ró pa jól 
meg ha tá ro zott te rü let volt, nem vol tak két ér tel mű sé gei: amennyi re meg ha tá ro zott 
volt nyu gat-Eu ró pa, annyi ra volt két ér tel mű ke let-Eu ró pa. Az el ma ra dott ke let-
Eu ró pa a le het sé ges fej lő dés ke re té ben je lent meg, és ezért al sóbb ren dű sé gét 
adott nak vet ték.
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4 Az EU-ra al kal ma zott stra té gi ák ról l. Böröcz és Engel-diMauro írá sa it eb ben a vá lo ga tás ban. A 
ko lo ni á lis stra té gi ák ere de ti kon tex tus ban va ló elem zé sé ről l. Comaroff (1997: 163–197).
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Az uta zók és tu dó sok, akik tér ké pek és en cik lo pé di ák alapján pró bál ták meg ra-
gad ni és el he lyez ni ke let-Eu ró pát, jól il luszt rál ják a fel vi lá go so dás gya kor lat ba 
át ül te tett de fi ní ci ós tö rek vé se i nek kor lá ta it és el lent mon dá sa it:

Ke let-Eur ópa olyan ten ger nek tűnt, ahol a vál to zó hat árok az ár apállyal együtt 
mo zog tak. Ezek olyan te rü le tek vol tak, ame lyek vé gül is mind a Ke let, mind pe dig 
Eu ró pa egy más sal ver sen gő fenn ha tó sá ga alól ki búj tak; olyan föld, ame lyet sem 
en cik lo pé dis ta, sem föld rajz tu dós nem tu dott tel jes bi zo nyos ság gal lo ka li zál ni (Wolff 
1994: 185, for dí tás tő lem – K. M.).

Kel et-Eu ró pa két ér tel mű és bi zony ta lan zó na volt, amely ál lan dó an vál to zott nyu-
gat-Eu ró pa per cep ci ó já ban.

A fel vi lá go so dás ke let-Eu ró pa-kon cep ci ó ja fenn ma radt és a 20. szá zad má so dik 
fe lé ben tel je se dett ki, ami kor a vas füg göny ki fe jez te és egy ben iga zol ta is ke let-Eu-
ró pa sö tét sé gét. Wolff hoz zá te szi: a vas füg göny el tűnt ugyan, de ár nyé ka meg ma-
radt (Wolff 1994: 3). A hi deg há bo rú vé ge új ki hí vás elé ál lí tot ta a ke let-Eu ró pát 
al sóbb ren dű ként ke zel ni tö rek vő nyu ga ti rep re zen tá ci ós rend szert. Er re vá lasz-
ként, mint e kö tet ta nul má nyai is jel zik, az EU „új ra ír ja” ke let-Eu ró pa fel vi lá go so-
dás ko ri konst ruk ci ó it. Most, hogy a szov jet blokk töb bé már nem iga zol ja ke let-
Eu ró pa túl egy sze rű sí tett meg je le ní té sét, nyu gat-Eu ró pá nak az EU-n ke resz tül kell 
új ra gon dol nia ke let-Eu ró pá hoz fű ző dő vi szo nyát. Wolff össze fog la ló ja sze rint:

Az 1989-es for ra da lom ke let-Eu ró pá ban egy fél év szá zad né ző pont ját ér vény te le ní-
tet te, és el ke rül he tet len né tet te Eu ró pa egé szé nek új ra gon do lá sát. A fa la kon ló gó 
tér ké pe ken mind ig is sok szí nű kon ti nens, szá mos ál lam puzzle-darabkái vol tak lát ha-
tó ak, és a vas füg göny sö tét vo na la, amely a fényt és az ár nyé kot el vá lasz tot ta egy más-
tól, a fe jek ben lé vő tér ké pe ken hú zó dott. Eze ket a tér ké pe ket át kell iga zí ta ni és új ra 
kell gon dol ni, de a szer ke ze tük igen mé lyen gyö ke re zik és nagy a kény sze rí tő ere je 
(Wolff 1994: 3, for dí tás tő lem – K. M.).

E mé lyen gyö ke re ző és erő tel je sen kény sze rí tő struk tú rák elem zé se kor Wolff Egward 
Said „Orientalizmus” cí mű, nagy ha tá sú mun ká já nak fo gal mi újí tá sa i ra tá masz ko dik:

…a kul tú rá hoz ha son ló, a min den nap ok va la mennyi ré te gét át jár ni ké pes össz tár sa-
dal mi rend sze rek időt ál ló sá gá nak, el nyű he tet len sé gé nek meg ér té sé hez csak kö ze lebb 
ve zet, ha be lát juk, hogy ezek a je len sé gek amo lyan bel ső kész te té sek, ame lyek az 
író kat, gon dol ko dó kat nem gúzs ba kö töt ték, ha nem épp el len ke ző leg, al ko tás ra ser-
ken tet ték (Said 1979: 32–33).

Ke let-Eu ró pa ki ta lá lá sa és az orientalizmus annyi ban ha son ló ak, hogy a do mi náns 
Nyu gat ob jek tív szel le mi ke re te ket hoz lét re, ame lyek ál lan dó sít ják a „má sik” 
le egy sze rű sí té sét és al sóbb ren dű ként ke ze lé sét. Said rá mu tat, hogy erős struk tú rák 
és in téz mé nyek jön nek lét re, ame lyek lét re hoz zák és fenn tart ják az orientalizmust. 
E gon dol ko dás mód a Böröcz és Engel-diMauro ál tal (eb ben a kö tet ben) idé zett, s 
Comaroff ré vén meg fo gal ma zott há rom gyar ma to sí tó stra té gi át hasz nál ja és al kal-
maz za az EU-ra. Eb ből az kö vet ke zik, hogy még ma is lé tez nek a kolonialitás tar-
tós men tá lis szer ke ze tei.4



66 replika

5 Em pi ri kus elem zé sünk höz az országvélemények (an gol nyel vű) on-line ver zi ó ját hasz nál tuk, 
ame lye ket 2000. ok tó ber 27-én ér tünk el azokon a cí me ken, melyeket a Hi vat ko zott iro da lom után 
so ro lunk fel.
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A Wolff ál tal di ag nosz ti zált fel vi lá go so dás ko ri diszkurzív stra té gi ák ke let-Eu ró-
pa ki ta lá lá sá hoz ve zet tek. Ta nul má nyunk kö vet ke ző sza ka sza azt mu tat ja be, hogy 
az EU ho gyan hasz nál ja ugya nezt a ke let-Eu ró pa-kon cep ci ót és eze ket a disz kur-
zív stra té gi á kat, s ho gyan élesz ti fel a fel vi lá go so dás el gon do lá sát egy ala cso nyabb 
ren dű ke let-Eu ró pá ról.

A Bi zott ság országvéleményei

Eb ben a sza kasz ban azt az EU-diskurzust te kint jük át, amely fel élesz ti a fel vi lá go-
so dás Wolff ál tal le írt ke let–nyu gat dichotómiáját, és azt fi gyel jük meg, mind ez 
ho gyan „író dik rá” a ke let-eu ró pai je lent ke zők re. Há rom ke let-Eu ró pát – mint 
alan tas „pó tén”-t – meg ha tá ro zó, diszkurzív tech ni ka fi gyel he tő meg: ke let-Eu ró-
pa ne ga tí vu ma i nak hang sú lyo zá sa, a ci vi li zá ciófo ga lom ki zá ró lag nyu gat-Eu ró pá-
nak tu laj do ní tá sa, il let ve ke let-Eu ró pa két ér tel mű sé gé nek ki eme lé se. E stra té gi ák 
mind egyi ke szá mos dis kur zus elem ben je le nik meg. Dis kur zus ele men az elem zés 
so rán elő buk ka nó ana li ti kus ka te gó ri á kat ért jük. Eze ket az EU Bi zott ság ország-
vé le mé nyei ben lét re ho zott dis kur zus ban azo no sí tot tunk. A ke le ti pá lyá zók le írá sá-
nak eme ti pi kus, új ra és új ra meg je le nő mó do za tai együt te sen ad ják a je lent ke zők 
mi nő sé gé re vo nat ko zó EU-s vé le ke dé sek tar tal mát és konnotációit. A kö vet ke ző 
dis kur zus ele me ket azo no sí tot tuk:

– hi ány
– aka dá lyok
– a ha gyo mány elő tér be he lye zé se
– a ro mák be mu ta tá sa
– „szo ci o ló gi ai té nye zők”
– ven dég sza vak
– ne mi elő fel te vé sek.

Azo kat a sza ka szo kat ele mez tük, ame lyek „A tag ság kri té ri u mai: Po li ti kai kri té-
ri u mok” al cím alatt sze re pel tek azon országjelentésekben, ame lye ket az EU 
Bi zott sá ga adott ki a ke let-eu ró pai je lent ke zők szá má ra 1997-ben.5 Ezek a sza ka-
szok vissza tér nek az EU Mi nisz te rek Ta ná csá nak 1993. jú ni u si kop pen há gai ér te-
kez le tén el fo ga dott fel té te lek re, ame lyek alap ján 1997-ben el dőlt, hogy egy adott 
or szág ra a fel vé te li tár gya lá sok meg kez dé se, vagy az el ha lasz tás vár. A há rom 
kop pen há gai kri té ri um a kö vet ke ző:

– a je lent ke ző or szág ban sta bilak nak kell len ni ük a de mok rá ci át, a jog ál la mi sá-
got, az em be ri jo go kat és a ki sebb sé gek tisz te le tét és vé del mét ga ran tá ló in téz mé-
nyek nek,

– az országnak mű kö dő pi ac gaz da ság gal kell ren del kez nie és ké pes nek kell len-
nie ar ra, hogy meg bir kóz zon az EU-n be lü li ver sennyel és pi a ci erők kel,
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6 For dí tá sunk alap ja: European Commission. “Commission Opinions concerning the Applica tions 
for Membership to the European Union.” Brussels: 1997 (http://europa.eu.int/comm/enlargement/ 
opinions/intro/index.htm).

7 Fi gyel mün ket a tíz, kö zelmúl tig államszocialista rend sze rű ke let-eu ró pai or szág nak, va la mint 
EU-jelentkezésük sor sá nak szen tel jük. Ez a tíz or szág nem az összes je lent ke ző, azon ban a ke let-eu-
ró pai or szá gok le gi tim cso por tot al kot nak, amennyi ben mind annyi an a kon ti nen tá lis Eu ró pán be lül 
ta lál ha tók. Mind egyi kük osz to zik ab ban a kö zel múlt be li tör té ne lem ben, amely a de mok rá ci á hoz tért 
vissza, és meg szün tet te a szov jet be fo lyás alatt ál ló kor mány za tot. Eb ben a ke le ti bő ví tés be tar to zó 
or szá gok kü lön böz nek a fenn ma ra dó há rom je lent ke ző től, Cip rus tól, Mál tá tól és Tö rö kor szág tól.

8 A je lent ke ző or szá gok tár gya lá sa kor és be mu ta tá sa kor asze rint oszt juk szét őket, hogy az EU 
kez dett-e ve lük fel vé te li tár gya lá so kat az 1997-es dön tés nyo mán.
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– ké pes nek kell len nie ar ra, hogy a tag ság gal já ró kö te le zett sé ge ket váll al ja, ide-
ért ve a po li ti kai, gaz da sá gi és mo ne tá ris unió cél ja i val va ló azo no su lást is.6

Ta nul má nyunk ban ar ra össz pon to sí tunk, hogy az EU ho gyan al kal maz ta az el ső 
kop pen há gai kri té ri u mot. Mi u tán meg ha tá roz ták a kop pen há gai kri té ri u mo kat és 
az összes je lent ke ző or szág el ké szí tet te ön ér té ke lő je len té sét, az Eu ró pai Unió 
Bi zott sá ga országvéleményeket írt mind egyik or szág ról.7 A Bi zott ság azt ál lít ja, 
hogy ezek az országvélemények ké pez ték az EU dön té sé nek alap ját: öt or szág (a 
Cseh Köz tár sa ság, Észt or szág, Len gyel or szág, Ma gyar or szág és Szlo vé nia) le he tő-
sé get ka pott ar ra, hogy to vább lép jen és tár gya lá so kat kezd jen a tel jes jo gú tag ság-
ról, míg öt má sik pá lyá zó ál lam mal (Bul gá ri á val, Let tor szág gal, Lit vá ni á val, 
Ro má ni á val és Szlo vá ki á val) el ha lasz tot ták a tár gya lá so kat.

A Bi zott ság a fel vé tel el ső fel té te le ként a sta bil de mok ra ti kus rend szert em lí ti 
(Jovanović 1997: 360). Miroslav Jovanović ma gya ráz za ezt a faj ta el vá rást: „Ez 
több párt rend szert, jog ál la mi sá got, az em be ri és ki sebb sé gi jo gok tisz te le tét, 
jó szom szé di kap cso la to kat és a te rü le ti vi ták hi á nyát je len ti” (uo., for dí tás tő lem 
– K. M.), majd ar ra a kö vet kez te tés re jut, hogy „egyet len rend szer vál tó or szág sem 
fe lel meg en nek a mér cé nek, de né hány EU-ország sem fe lel ne meg ne ki” (uo., 
for dí tás tő lem – K. M.). Az EU tag ál la ma i ban ma sem is me ret le nek az ál la mi ság 
kér dé se i vel kap cso la tos fegy ve res össze tű zé sek, te rü le ti vi ták és sze pa ra tis ta tö rek-
vé sek. Mi köz ben az EU a sta bil de mok rá cia el vá rá sá val él, sa ját ber ke i ben at ro ci-
tá sok zaj la nak. Tag ál la ma i nak cse le ke de tei, ha a ke let-eu ró pai je lent ke zők ről 
ki ala kí tott dis kur zus kon tex tu sa ként és hát te re ként te kint jük őket, ket tős er kölcs-
re val la nak. Az országvélemények dis kur zus ele me i nek elem zé sé hez ez ad ja a hát-
te ret. Szö ve günk ben pél dá kat és idé ze te ket hasz ná lunk az országvéleményekből, 
és a Füg ge lék ben összes em pi ri kus ered mé nyünk meg ta lál ha tó.

Hi ány

Ez a dis kur zus elem azok ra a je len sé gek re vo nat ko zik, ame lye ket mint olyan ele-
me ket em lí te nek, amik kel a je lent ke zők nem ren del kez nek. Nyil ván va ló vá te szik, 
hogy a ke le ti je lent ke ző ket egy ide ál hoz mé rik, amely nek meg kell fe lel ni ük, 
mi előtt fel ve szik őket. Ez a dis kur zus elem az EU de fi ní ci ós erő fe szí té se it mu tat ja 
meg: a ke le ti je lent ke zők iden ti tá sát az ad ja, mi jük nincs.

Ez je len tős dis kur zus elem, hisz a hi ány ra va ló uta lá sok a tíz ország vé le mény ben 
össze sen 102 al ka lom mal for dul nak elő. Az elő for du lá sok el osz lá sa a kö vet ke ző:8
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9 A do ku men tu mok fo lya ma to san el ma ra dó alá írá sa vagy ra ti fi ká ci ó ja rend sze re sen em lí tés re 
ke rül a ké sőb bi országjelentésekben, lásd Ko vács írá sát eb ben a blokkban.
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Ha az elő for du lá sok szá mát vesszük an nak je lé ül, hogy egyes ke le ti je lent ke zők ből 
mi lyen mér ték ben hi á nyoz nak az EU-kompatibilis vagy EU-ra ér de mes vo ná sok, 
ar ra a kö vet kez te tés re jut ha tunk, hogy az EU-ideálhoz Szlo vé nia és Len gyel or szág 
van a legközelebb, Ro má nia és Szlo vá kia a leg messzebb, Lit vá nia köz tes eset, s a 
má sik öt je lent ke ző helyzetét le het át la gos ként ér tel mez ni. Ez a más ság nak az a 
fo ka, ame lyet az EU a kü lön bö ző ke le ti je lent ke zők nek tu laj do nít. Az EU-diskurzus 
kö vet ke zet len és el lent mon dá sos ter mé sze té nek ta nú bi zony sá ga ként nem azok az 
or szá gok kap ják a leg ked ve zőbb ál ta lá nos meg íté lést, ame lyek, úgy tű nik, a leg kö ze-
lebb van nak az ide ál hoz. Az el ha lasz tott or szá gok egyi ké ben pont annyi a hi á nyos-
ság, mint a tár gya lás ra bo csá tot tak kö zül há rom ban. Ez nem csak az or szág vé le-
ményekre igaz, ha nem a ké sőb bi országjelentésekre is (lásd Ko vács írá sát eb ben a 
vá lo ga tás ban).

De mi is hi ány zik pon to san? A ke le ti je lent ke ző or szá gok ban hi á nyoz nak in téz-
mé nyek és tör vé nyek, va la mint az EU meg ál la po dá sa i nak és di rek tí vá i nak va ló 
meg fe le lés is. A hi ány zó in téz mé nyek re pél da Bul gá ria, a Cseh Köz tár sa ság, Észt-
or szág és Szlo vá kia ese té ben az ombudsman, a Leg fel ső Bí ró ság Bul gá ri á ban, a 
Leg fel ső Köz igaz ga tá si Bí ró ság a Cseh Köz tár sa ság ban, és Let tor szág ban a sza ko-
so dott bí ró sá gok ál ta lá ban. A hi ány zó tör vé nyek: a köz tiszt vi se lői tör vény Bul gá ri-
á ban, a mé dia tör vény Ma gya ror szá gon, a ki sebb sé gi ok ta tás ról szó ló tör vény Lett-
or szág ban, a por nog rá fi á ról és a gyer me kek ká rá ra tör té nő vissza élé sek ről szó ló 
tör vény Lit vá ni á ban, köz tiszt vi se lői tör vény Ro má ni á ban, és a ki sebb sé gi nyelv-
hasz ná lat ra vo nat ko zó tör vény Szlo vá ki á ban. A hi ány zó meg fe le lés a je lent ke ző 
or szá gok ban ar ra utal, hogy van nak olyan egyez mé nyek és do ku men tu mok, ame-
lye ket ezek az or szá gok nem ír tak alá, vagy pe dig nem ra ti fi kál tak. A ki sebb sé gek-
ről szó ló egyez mény ra ti fi ká ci ó ja hi ány zik Bul gá ri á ban, a Cseh Köz tár sa ság ban, 
Len gye lor szág ban és Szlo vá ki á ban. A szo ci á lis char ta hi ány zik Ész tor szág ban, 
Ma gya ror szá gon, Ro má ni á ban és Szlo vá ki á ban. Ezen felül Lit vá nia nem ra ti fi kál-
ta a kín zás el le ni egyez ményt, és Ma gyar or szág a me ne kül tek re vo nat ko zó gen fi 
egyez ményt csak az Eu ró pá ból ér ke ző me ne kül tek re vo nat ko zó an ír ta alá.

Az összes elem kö zül, amely hi á nyoz hat egy je lent ke ző or szág ból, a leg so kat-
mon dóbb tí pus azon ese tek cso port ja, ame lyek ben a ke le ti je lent ke zők nem en ge-
del mes ked nek az EU exp li cit di rek tí vá i nak, ami kor nem ír nak alá vagy nem ra ti fi-
kál nak egyez mé nye ket. Ezek ben az ese tek ben a je lent ke zők azért val la nak ku dar-
cot, mert nem te szik azt, amit az EU el vár.9 Ha ugya nis az EU egy szer re le té te mé-

’Hi ány’ – tár gya lás ra bo csá tott or szá gok ’Hi ány’ – el ha lasz tott or szá gok

Cseh Köztársaság 10
Észtország  10
Lengyelország 6
Magyarország 10
Szlovénia 4

Bulgária 10
Lettország 11
Litvánia 12
Románia 16
Szlovákia 13
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nye se a ci vi li zá ci ó nak és szak ér tő is azt il le tő en, hogy mi a leg jobb a de mok ra ti kus 
rend sze rek nek, ak kor ko moly gon dot je lent nem meg ten ni, amit mond. És pon to-
san ez is tör té nik, lé vén, hogy a fel vi lá go so dás ko ri nor mák – ame lyek sze rint nyu-
gat-Eu ró pa ci vi li zált, ke let-Eu ró pa pe dig el ma ra dott – „új ra íród nak”.

Az Eu ró pa ke le ti és nyu ga ti fe le kö zöt ti, fel vi lá go so dás ko ri dichotómiában fog-
lalt kü lönb ség kvan ti ta tív, és nem kva li ta tív. Az EU és a ke le ti je lent ke zők kö zöt ti 
kü lönb ség kvan ti ta tív ter mé sze te szá mos eset ben egy ér tel mű vé vá lik: Bul gá ri á ban 
ke vés a pénz az ár va há zak ra, a Cseh Köz tár sa ság ban a bí rók nak ke vés a ta pasz ta-
la tuk és nem elég kép zet tek, ke vés kép zett köz tiszt vi se lő van Észt or szág ban, az 
igaz ság szol gál ta tás nem elég ha té kony Let tor szág ban – ahol egyéb ként a ta ná ri 
sze mély zet is ke vés a nem ál lam pol gár ki sebb ség nyelv ta ní tá sá hoz –, ke vés kép zett 
bí ró van Lit vá ni á ban, Len gye lor szág ban esz köz sze gény a rend őr ség a szer ve zett 
bű nö zés el le ni küz de lem ben, Ro má ni á ban az igaz ság szol gál ta tás ban hi á nyoz nak a 
kép zett bí rók és a fel sze re lés, va la mint a bí rói el len őr zés a rend őr ség te vé keny sé ge 
fe lett, Szlo vá ki á ban pe dig az el len zék jo ga it nem tel je sen tart ják tisz te let ben.

A hi ány ezen em lí té seivel nem pocs kon di áz zák a ke le ti je lent ke ző ket, és ar ra 
sem utal nak, hogy a je lent ke ző or szá gok bár mit is rosszul ten né nek. A meg fe le lő 
mó don cse lek sze nek és a meg kí vánt pro ce dú rá kat hasz nál ják – csak ép pen nem 
tesz nek ele get. Ez azért vá lik egy ér tel mű vé, mert az EU egy ki nem mon dott szem-
pont sze rint ér té ke li a je lent ke ző ket. No ha a mér ce, amely hez a je lent ke ző or szá-
gok mé ret nek, so sem vá lik exp li cit té, az országvélemények azt az ér zést kel tik, 
hogy ilyen mér ce lé te zik. E mér ce lé te és a ke le ti je lent ke zők hi á nyos sá gai te hát 
pár hu za mos diszkurzív konst ruk ci ók.

Aka dá lyok

Az EU de fi ní ci ós tö rek vé sei ab ban a dis kur zus elem ben is nyil ván va ló ak, ame lyet 
’aka dá lyok’ név vel il le tünk. Ez a dis kur zus elem fe le lős azo kért az ese te kért, ame-
lyek ben az EU exp li cit mó don meg ne ve zi azo kat a vo ná so kat, ame lyek kel ren del-
kez nek a je lent ke zők, és ame lyek meg aka dá lyoz zák az EU-hoz va ló csat la ko zá su-
kat. Azért ke zel jük a ’hi ány’ dis kur zus elem től kü lön az aka dá lyo kat, mert itt az EU 
exp li ci ten hi vat ko zik a je lent ke ző országokbeli prob lé mák ra.

A dis kur zus elem 35 elő for du lá sa a kö vet ke ző kép pen osz lik meg a je lent ke ző 
or szá gok kö zött:

’Akadály’ – tárgyalásra bocsátott országok ’Akadály’ – elhalasztott országok

Cseh Köz tár sa ság 1
Észt or szág  1
Len gyel or szág 3
Ma gyar or szág 0
Szlo vé nia 3

Bul gá ria 0
Lett or szág 5
Lit vá nia 3
Ro má nia 9
Szlo vá kia 10

Az EU-tagság aka dá lyai szem pont já ból úgy tű nik, Ro má nia és Szlo vá kia van a leg-
messzebb a fel vé tel től. Ez meg is mét li és meg erő sí ti en nek a két or szág nak a ’hi - 
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10 Az itt hi vat ko zott ré szek a kö vet ke zők: “The situation of the courts in the Czech Republic 
constitutes a ma jor challenge for the country’s integration to the European Union”; “The Latvian 
authorities must consider ways to make it easier for stateless children born in Latvia to become 
naturalized”; in Lithuania, “police protection is needed for Jewish places of worship”; and “The fact 
that the Constitutional Court’s rulings can be overturned by a two-thirds majority in Parliament is a 
ma jor obstacle to genuine constitutional control in Romania.” Also, in Slovenia, the National 
As sembly needs better staff “to enable it to fulfill its legislative functions, notably in the context of 
European integration.”
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ány’ dis kur zus elem alat ti po zí ci ó ját. Az a két or szág, ame lyet a ’hi ány’ dis kur zus-
elem mint az EU-ideálhoz leg kö ze leb bit mu tat be – Len gyel or szág és Szlo vé nia –, 
itt nem kap ha son ló an ked ve ző be so ro lást. Azok az or szá gok, ame lyek ről az ’aka-
dály’ dis kur zus elem alap ján azt gon dol hat nánk, hogy a leg ke ve sebb gond juk lesz a 
fel vé tel lel, az íté let két kü lön bö ző ol da lán van nak: Ma gyar or szág meg kezd he ti a 
tár gya lá so kat, míg a Bul gá ri á val va ló tár gya lást el ha laszt ják. A si ke re sen tár gya lás-
ra bo csá tott Len gye lor szág nak és Szlo vé ni á nak ugyan olyan ke vés (3) ’aka dá lya’ 
van, mint az el ha lasz tott Lit vá ni á nak. No ha az EU két ség kí vül a je lent ke zők fe let-
ti bí ró sze re pé be he lye zi ma gát, és erő fe szí té se ket tesz al sóbb ren dű ként va ló meg-
ha tá ro zá suk ra – nem kö vet ke ze tes.

Az ’aka dály’ dis kur zus elem a kö vet ke ző pél dák ban fi gyel he tő meg plasz ti ku sab-
ban: a Cseh Köz tár sa ság ban a bí ró sá gok hely ze te nagy ki hí vást je lent az or szág 
EU-integrációja szem pont já ból; a lett ha tó sá gok nak mó dot kell ta lál ni uk ar ra, 
hogy a Let tor szág ban szü le tett nem ál lam pol gár gyer me kek könnyeb ben kap ja nak 
ál lam pol gár sá got; Lit vá ni á ban rend őri vé del met kell nyúj ta ni a zsi dó is ten tisz te le-
ti he lyek nek, Ro má ni á ban pe dig az al kot má nyos el len őr zés igen nagy aka dá lya az, 
hogy az al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta it a par la ment két har ma dos több ség gel fe lül-
bí rál hat ja. Szlo vé ni á ban a nem zet gyű lés nek jobb sze mély zet re van szük sé ge, hogy 
el lát has sa tör vény ho zó fel ada ta it, kü lö nö sen is az eu ró pai in teg rá ció fé nyé ben.10 
Az EU pon tos és exp li cit ál lí tá sai azt tük rö zik, hogy az EU egy szer re szak ér tő je a 
de mok ra ti kus be ren dez ke dés nek és a ke le ti je lent ke zők nek.

Ha gyo mány

Az EU Bi zott ság re zsim szak ér tő ként is meg konst ru ál ja ma gát, ami kor exp li ci ten 
hi vat ko zik a po li ti kai kul tú ra és in téz mé nyek ha gyo má nya i ra. A po li ti kai kul tú rá ra 
és in téz mé nyek re vo nat ko zó hi vat ko zá sok al kot ják a ’ha gyo mány’ dis  kur zus ele met, 
amely alatt a po li ti kai rend sze rek ha gyo má nyos, szo ká sos és egyez mé nyes vo ná sai 
ke rül nek em lí tés re. A hi vat ko zott ha gyo mány so sincs ki mon dot tan meg ha tá roz va, 
és nem vi lá gos, hogy az ki nek a ha gyo má nya kel le ne, hogy le gyen. Fel te he tő en 
le het ne az EU-é is, ám eh hez az EU-t mint ho mo gén en ti tást kel le ne el kép zel nünk. 
Az EU-t ha gyo mány ként konst ru ál ni ar ra szol gál, hogy job ban megvilágosodjék 
ke let-Eu ró pa két ér tel mű és bi zony ta lan ter mé sze te. Ez a fel vi lá go so dás ko ri nyu ga-
ti ak ke let-Eu ró pá ra va ló re ak ci ó i nak a nyo ma vagy meg fe le lő je: ke let-Eu ró pa nem 
mu tat ja azo kat a vo ná so kat, ame lye ket a nyu gat-eu ró pai meg fi gye lő el vár na tő le, 
er go: baj van a ha gyo má nya i val.

A ’ha gyo mány’ dis kur zus elem 12 elő for du lá sa elég egyen le te sen osz lik meg a tíz 
je lent ke ző or szág kö zött: mind egyik országvéleményben egy al ka lom mal for dul 
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11 A hi vat ko zott rész ere de ti je: “the present government does not fully respect the role and 
responsibilities of the other institutions and frequently adopts an attitude which goes beyond the 
confrontations traditionally accepted in a democracy”.

12 Ar ról, hogy a ki sebb ség po li ti ka ho gyan vá lik a de mok rá cia szi nek do ché já vá, lásd Böröcz (2001).
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elő, ki vé ve Lit vá ni át és Ro má ni át, ame lyek nél két-két elő for du lást ta lál ha tunk. 
Hi vat ko zás a ha gyo mány ra leg gyak rab ban mint a par la men ti kép vi se lők tra di ci o-
ná lis men tes sé gé re va ló uta lás for dul elő: ez tör té nik Bul gá ria, a Cseh Köz tár sa-
ság, Észt or szág, Len gyel or szág, Lett or szág, Lit vá nia, Ma gyar or szág, Ro má nia és 
Szlo vé nia ese té ben. Lit vá nia és Ro má nia ese té ben az ezen fe lü li hi vat ko zá sok az 
ál lam el nö kök ha tal má ra vo nat koz nak. Eb ben a dis kur zus elem ben a kü lön le ges 
eset Szlo vá kia, ahol a hi vat ko zás a kö vet ke ző: a mos ta ni kor mány nem tel je sen 
tisz te li a töb bi in téz mény sze re pét és fe le lős sé gét, és gyak ran olyan hoz zá ál lást 
ta nú sít, amely túl megy a de mok rá ci ák ban ha gyo má nyo san el fo ga dott konf ron tá ci-
ó kon.11 Ez az eset azért is ki vé te les, mert meg ne ve zi a vo nat ko zó ha gyo mányt és 
azt ki mon dot tan de mok ra ti kus ként azo no sít ja, to váb bá azért is, mert Szlo vá kia a 
le írás sze rint nem fe lel meg e ha gyo mány nak. A dis kur zus elem töb bi elő for du lá sa 
a je lent ke ző or szá gok olyan vo ná sa it eme li ki, ame lyek össz hang ban van nak a 
ha gyo mánnyal. En nek ered mé nye ként Szlo vá kia a töb bi je lent ke ző nél lé nye ge sen 
ked ve zőt le nebb szín ben tű nik fel.

A ’ha gyo mány’ dis kur zus elem ér de ke sen árny al ja a mód szert, amellyel az EU 
„új ra ír ja” a ke let–nyu gat dichotómiát a je lent ke zők vo nat ko zá sá ban. Azt vár hat-
nánk, hogy a „ha gyo mány” an nak az el ma ra dott ság nak, ide je múlt meg ol dá sok nak 
és a modernitás hi á nyá nak a fe dő ne ve, amellyel a ke le ti je lent ke ző ket vá dol ják. Ez 
a be mu ta tás len ne össz hang ban az zal a ke let–nyu gat hi e rar chi á val, ame lyet az EU 
a fel vi lá go so dás tól örö költ. Az itt hasz ná la tos ha gyo mány fo ga lom azon ban in kább 
a ci vi li zá ció szi no ni má ja, ami nek vi szont az EU a le té te mé nye se. A ha gyo mány 
szó for du la tá nak ilyen hasz ná la ta be le csat la ko zik az al sóbb ren dű ség-di na mi ká ba, 
hi szen azt su gall ja, hogy a ke le ti je lent ke zők nem eléggé ci vi li záltak.

Ro mák

Hogy a ke le ti je lent ke zők mennyi re nem ci vi li zál tak, azt kü lö nö sen azon le het 
le mér ni, ho gyan bán nak a ki sebb sé ge ik kel.12 A tíz országvélemény kö zül hét ben 
össze sen 34 al ka lom mal em lí tik a ro ma ki sebb ség el le ni diszk ri mi ná ci ót és az őket 
érő at ro ci tá so kat. Az elő for du lá sok el osz lá sa or szá gon ként a kö vet ke ző:

’Ro mák’ – tár gya lás ra bo csá tott or szá gok ’Ro mák’ – el ha lasz tott or szá gok

Cseh Köz tár sa ság 5
Észt or szág  0
Len gyel or szág 2
Ma gyar or szág 13
Szlo vé nia 2

Bul gá ria 4
Lett or szág 0
Lit vá nia 0
Ro má nia 4
Szlo vá kia 3
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13 A nyelvi formák ezen gaz dag sá gát nem tu dom ma gya rul ér zé kel tet ni, ezért az ere de ti for má ban 
köz löm az an gol ala ko kat – (K. M.).

14 Az EU dis kur zu sa eb ből a konceptualizációból sok kal in kább esszencializációvá vá lik a ké sőb bi 
országjelentésekben (lásd Ko vács írá sát eb ben a ta nul mány gyűj te mény ben).
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Ez a dis kur zus elem te hát ki vé te le sen arány ta la nul osz lik el: Ma gyar or szág 
or szág vé le ményében ta lál ha tó a ro mák 34 em lí té se kö zül 13. Ez azt az ér zést kel ti, 
hogy Ma gyar or szág kap cso ló dik leg in kább össze a ro ma ki sebb ség gel és azok kal a 
szim bo li kus je len té sek kel, ame lyek nek ezt a cso por tot meg fe lel te tik. Ha a ke le ti 
je lent ke zők el ma ra dot tak, ak kor az az or szág, amely leg erő seb ben kap cso ló dik 
össze a ben ne la kó folklorikus cso port tal, kü lö nö sen az.

Azok az an gol szö ve gek, ame lyek ta nul má nyunk alap ját ké pe zik, szá mos for má-
ban utal nak a ro mák ra.13 Ha egy adott dis kur zus ban egy en ti tás meg ne ve zé sé re 
szá mos mor fo ló gi ai va ri áns áll ren del ke zés re, az ar ra utal, hogy ez az en ti tás fon tos 
eb ben a dis kur zus ban. Mi vel a ro mák ra több szó is hasz ná la tos, ar ra kö vet kez te-
tünk, fon tos sze re pet ját sza nak ab ban, ahogy az EU a ke le ti je lent ke ző ket konst-
ru ál ja. A mor fo ló gi ai va ri án sok és elő for du lá sa ik a kö vet ke zők (a va ri án sok az 
országvéleményekből idé zett pon tos vál to za tok. Az egyes és töb bes szá mo kat 
ugya nab ban a ka te gó ri á ban tár gyal juk):

Mor fo ló gi ai va ri áns Előfordulásokszáma

„gypsies (Romanies)” 2
„gypsies”, „gypsy” 6
„Romany (tzigane)” 1
„gypsies (Roma)” 10
„Roma” 6
„Roma (gypsies)”, „Roma (gypsy)” 7
„gypsies or Roma” 1

Ugya nar ra a cso port ra hét mor fo ló gi ai va ri áns vo nat ko zik. Azon ban ab ban a fel vi lá-
go so dás ko ri szel lem ben, ame lyet az EU meg örö költ, a lo gi kus vá lasz tás a je len tés-
nek egy szi go rú an referenciális el mé le te vol na, amely a nyelv ben pon to san egy cím-
két ké szí te ne a kül vi lág min den egyes re fe ren sé hez. A fel vi lá go so dás nor má lis nyel-
ve ze te azért nem mű kö dik, mert a ro mák meg ha tá ro zá sa ne héz kes, bi zony ta lan és 
két ér tel mű. Ez az et ni kai cso port rej té lyes, és utal az összes ke le ti je lent ke ző rej té-
lyes sé gé re. A fel vi lá go sult Nyu gat fé nyé hez és in tel lek tu sá hoz ké pest a ’ro ma’ elem 
ál tal szí ne zett ke let-Eu ró pá ból hi ány zik a vi lá gos át te kint he tő ség és a sta bi li tás.14

Szociológiaitényezők

Ke let-Eu ró pa két ér tel mű ség ét és kö dös bi zony ta lan sá gát, ame lyek a fel vi lá go so-
dás ko ri dichotómia ál lan dó ele mei vol tak, a ro mák tár gya lá sa „új ra ír ja” az or szág-
vé leményekre. A ro mák ról szó ló dis kur zus ele met egy má sik elem, a ’szo ci o ló gi ai 
té nye zők’-re va ló uta lás is alá tá maszt ja az EU dis kur zu sá ban. Bul gá ria, a Cseh 
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15 Az el mon dot tak sem mi lyen ér te lem ben nem hi va tot tak le ki csi nyel ni a ro mák ne héz sé ge it ezek-
ben az or szá gok ban. Az ér vünk az, hogy az EU nem pusz tán fel hív ja a fi gyel met ar ra, hogy ez a cso-
port marginalizált, ha nem ar ra hasz nál ja a cso port tal szem be ni bá nás mó dot, hogy a ke le ti je lent ke ző-
ket bi zo nyos mó do kon konst ru ál ja.

16 Az an gol on-line do ku men tu mok ban hasz nált he lyes írást rep ro du ká lom – K. M.
17 A kva li ta tív más ság esz mé je in kább tá masz ko dik Said, mint Wolff mun ká já ra. Hogy a ké sőb bi-

ek ben az egzoticizmus ho gyan vá lik az EU-diskurzus egyik fő stra té gi á já vá, ar ról lásd Ko vács írá sát 
eb ben a vá lo ga tás ban.
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Köz tár sa ság, Len gyel or szág, Ma gyar or szág, Ro má nia és Szlo vá kia or szág vé le-
ményei mind meg em lí tik, hogy a ro mák sa nya rú sor sá nak okai ezek ben az or szá-
gok ban a „szo ci o ló gi ai té nye zők” kö zött ke re sen dők. Az országvélemények azon-
ban so sem tisz táz zák, hogy mik is ezek a szo ci o ló gi ai té nye zők. Ma ga a ki fe je zés 
tár sa da lom tu do má nyo san hang zik, mint ha azt a fel vi lá go sult Nyu gat ta lál ta vol na 
ki. Ezen fe lül az em pi ri kus vagy el mé le ti tár sa da lom tu do mány te kin té lyét idé zi a 
po li ti kai szö veg ben az ál tal, hogy „szo ci o ló gi ai”, és nem szo ci á lis, eset leg tár sa dal-
mi té nye ző ket em lít. A szo ci o ló gia mint tu do mány te rü let ke re té ben a ki fe je zés nek 
nincs ér tel me, ami erős jel zé se an nak, hogy va ló já ban va la mi fé le – az osz tály és a 
faj ka te gó ri á it zanzásító – eu fe miz mus sal ál lunk szem ben.

Mi vel a Bi zott ság sem mi lyen re fe renst nem ha tá roz meg a szo ci o ló gi ai té nye zők 
szá má ra, ezek oly bá tűn nek, mint ha egy ér tel mű ek vol ná nak a je lent ke ző ket meg íté-
lő szub jek tum szá má ra. Ez zel szem ben a je lent ke zők olya nok, ami lye nek: nem csak 
ro ma el le nes diszk ri mi ná ci ó val él nek, de van nak még „szo ci o ló gi ai té nye ző ik” is, 
ame lyek a kö rül mé nye ket saj ná la tos sá te szik.15 E „szo ci o ló gi ai té nye zők” lé te 
to vább árny al ja azt a ké pet, amely a je lent ke ző or szá go kat ke le ti alan taska ként tün-
te ti fel.

Ven dég sza vak

A ’ven dég sza vak’ dis kur zus ele me ként azt a 8 ese tet tart juk szá mon, ahol az or szág-
vé lemények az ér té kelt or szá gok nyel vé ből köl csön zött ven dég sza va kat sze re pel tet-
nek. En nek fő kö vet kez mé nye, hogy ál ta luk a ke le ti je lent ke zők eg zo ti ku sabb nak 
tűn nek. Ez az eg zo ti kus ság a nyu ga ti szub jek tum tól va ló kü lönb ség, tá vol ság, és 
eset leg a hoz zá vi szo nyí tott al sóbb ren dű ség hor do zó ja is egy ben. A dis kur zus elem 
elő for du lá sai a kö vet ke zők:16 Ész tor szág ban a ke rü le tek meg ne ve zé se ’maakond’, 
Let tor szág ban a par la ment egyet len há zá nak meg ne ve zé se ’Saeima’, a lit ván egy ka-
ma rás par la ment ’Seimas’, Ro má ni á ban a köz pon ti kor mány a köz igaz ga tást a 
me gyék (’judets’) fenn ha tó sá ga alá utal ta. Len gyel or szág ország vé le mé nyében sze-
re pel a 8 két nyel vű szó hasz ná lat ból 4. Ezek a kö vet ke zők: a par la ment egyik há za 
a ’Sejm’, a sze ná tus tag ja it olyan egy sé gek ben vá laszt ják, ame lyek meg ne ve zé se 
’voivodships’, a he lyi kor mány zók meg ne ve zé se ’voivods’, va la mint a ’vovivodships’ 
és a he lyi ön kor mány za tok szint je kö zött lé te zik egy he lyi köz igaz ga tá si szint, 
amely nek meg ne ve zé se ’powiats’. Mi vel a ven dég szó hasz ná lat ese tei ilyen szá mo-
sak Len gye lor szág ese té ben, ez az or szág kis sé eg zo ti ku sabb nak tű nik, mint a töb bi. 
Mi vel a ke le ti je lent ke zők nyel vén hasz ná la tos sza vak ne mi gen fog nak az EU-bővítés 
ter mi nus technicusaivá vál ni, meg je le né sük sze re pe más alig ha le het, mint az, hogy 
hang sú lyoz zák a ke le ti más sá got. Az egzoticizmus ar ra utal, hogy a ke le ti je lent ke-
zők eset leg nem csak kvan ti ta tív, ha nem kva li ta tív má sok is le het nek.17
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18 Ez a sza kasz tel jes egé szé ben ar ra épül, hogy az an gol ban a ma gyar tól el té rő en van nak nyelv ta-
ni ne mek, és ezek sa já tos je len tés moz za na to kat hor doz nak. A ma gyar for dí tás itt csak alig tud ja kö vet-
ni az an golt, de ered mé nye ink tel jes be mu ta tá sá nak ér de ké ben nem akar tam le mon da ni az egész 
sza kasz ról – K. M.

19 Az elem zés nek ez zel a ré szé vel va la mennyi re el té rünk a töb bi dis kur zus elem ese té ben hasz ná-
la tos mód sze rünk től: a ’ne mi elő fel te vé sek’ ese té ben a pri o ri ele me ket adunk az elem zés hez (je le sül 
azt, hogy ha az EU de mok ra ti kus, ak kor nem le het ne mi ala pon ki re kesz tő, va la mint azt az el kö te le-
zett sé gün ket, hogy az ide ál ter mé sze tét ku tas suk, le gyen az de mok ra ti kus vagy más mi lyen), míg a 
töb bi eset ben a dis kur zus ele mek az elem zés so rán emel ked tek ki anél kül, hogy ko ráb ban meg le vő 
nor ma tív el kö te le zett sé ge ink ből bár mi hoz zá juk adó dott vol na. No ha et től a ne mi elő fel te vé sek sa já-
tos ese tek ké vál nak, ez nem te szi őket ha szon ta la nok ká.

20 Ezt a kö rül írást az an gol ’agency’ je len té sé ben hasz ná lom. – K. M.
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Nemielőfeltevések18

Az országvéleményekben ta lál ha tó ’ne mi elő fel te vé sek’ fel ve tik a ci vi li zá ció kér dé-
sét és azt, hogy a ke le ti je lent ke ző ket konst ru ál ják-e bár hogy más képp, mint el ma-
ra dott or szá gok ként. Ha az az ide ál, ami hez a je lent ke zők mé ret nek, és ame lyet 
exp li ci ten so ha nem azo no sí ta nak, a de mok rá cia ide ál ja, ak kor azt té te lez zük, 
hogy a ki re kesz tés el le né ben a be fo ga dást tá mo gat ja és ezért azt ír ja elő, hogy a 
po li ti kai rész vé tel, a tiszt sé gek és te vé keny sé gek mind két/az összes nem előtt nyit-
va áll ja nak. Mi vel az elem zés alatt ál ló szö ve gek az EU ter mé kei, a ne mi elő fel te-
vé sek ki bon tá sá val rá vi lá gít ha tunk an nak az ide ál nak egy as pek tu sá ra, ame lyet az 
EU aján la ni lát szik.19

A ne mi elő fel te vé sek 25 elő for du lá sát 3 cso port ba le het besorolni: befogadás
(azok az ese tek, ame lyek ben mind két/bár mely ne mű sze mély től el vár ha tó, hogy 
ré sze sül jön az egyé ni cse le ke det be fo lyá so lá si ké pes sé gé be ve tett hit ben20 és a 
po li ti kai ha té kony ság ban – akár vá lasz tott tiszt vi se lő ként, akár vá lasz tó ként); ki re
kesz tés (azok az ese tek, ame lyek ben csak hím ne mű sze mély től vár ha tó el, hogy 
ré sze sül jön az egyé ni cse le ke det be fo lyá so lá si ké pes sé gé be ve tett hit ben és a po li-
ti kai ha té kony ság ban – akár vá lasz tott tiszt vi se lő ként, akár vá lasz tó ként); és té nyek 
(azok az ese tek, ame lyek ben a po li ti kai tiszt sé ge ket be töl tők fér fi ak, és ezért hím-
ne mű ként va ló le írá suk csak az adott hely ze tet tük rö zi). A 25 elő for du lás el osz lá-
sa, ame lye ket a Füg ge lék fel so rol, a kö vet ke ző:

Ne mek re vo nat ko zó
nyelv hasz ná lat

Atípuselőfordulásai(aszámok
a Füg ge lék ben fel so rol tak ra vo nat koz nak) Össze sen

be fo ga dás 4, 5, 6, 12, 25 5
ki re kesz tés 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
 19, 20, 21, 23 17
té nyek 8, 22, 24 3

A ki re kesz tés túl sú lya meg döb ben tő. Az EU ál tal elő ál lí tott dis kur zus olyan ide ált 
je le nít meg, amely po li ti kai rész vé tel ben nem be fo ga dó mind két/bár mely nem mel 
szem ben. Itt egy le het sé ges el len ve tés azt mond hat ná, hogy az EU mind össze le ír-
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ja a ke le ti je lent ke ző ket, és hogy ez a fo lya mat ve zet ezek hez a szö ve gek hez. Azon-
ban azon túl, hogy a pusz ta le írás nem el fo gad ha tó szá munk ra mint mo dell, a 
je lent ke ző országokbeli hely zet le írá sa csak a há rom tényt ma gya ráz za. A fenn ma-
ra dó 22 eset ben, ami kor az EU abszt rakt mó don ír ja le a po li ti kai rész vé telt és 
po zí ci ó kat, csak 5 eset ben vá laszt ja a be fo ga dó nyelv hasz ná la tot, no ha a nyelv hasz-
ná lat sza bad vá lasz tá sa. Va ló já ban, ha az EU el kö te lez te vol na ma gát a be fo ga dó 
de mok ra ti kus ide ál mel lett, ak kor a ki re kesz tő nyelv hasz ná lat ra egyál ta lán nem 
vol na pél da. Mi vel az EU nem vá laszt ja a be fo ga dó nyelv hasz ná la tot, ez a nor ma-
tív mér ce azt mu tat ja, hogy az EU ide ál ja – ame lyet a je lent ke zők elé tár – nem 
de mok ra ti kus. Ez el lent mon dás ban van az EU alap at ti tűd jé vel, ame lyet a töb bi 
dis kur zus elem kép vi sel, ame lyek hi e rar chi kus sor rend be ál lít ják a fel sőbb ren dű 
EU-t és az al sóbb ren dű je lent ke ző ket.

Az országvélemények egé sze fel fe di a tö rek vé se ket a ke le ti je lent ke zők ’hi ány’ 
és ’aka dá lyok’ dis kur zus ele me ken keresztüli meg ha tá ro zá sá ra, ame lyek sze rint 
azok nem tesz nek ele get a fel vé tel ükért. Ezek a de fi ní ci ós tö rek vé sek az EU-t a 
fel sőbb ren dű kí vül ál ló sze re pé be he lye zik, aki a meg ha tá ro zá so kon ke resz tül jut 
ha ta lom hoz. A de fi ní ci ós ha ta lom a szub jek tum és a má sik pár hu za mos konst ruk-
ci ó já val jár: az országvélemények egy szer re mun kál kod nak az EU meg ha tá ro zá sán 
és a je lent ke ző kén. Ez a ’ha gyo mány’ dis kur zus elem ben vá lik egy ér tel mű vé, ahol 
az EU dis kur zu sa az EU-ra mint a ci vi li zá ci ó val ro kon ér tel mű ha gyo mány le té te-
mé nye sé re hi vat ko zik. A ke le ti je lent ke zők a ’ro mák’-ról és a ’szo ci o ló gi ai té nye-
zők’-ről szó ló dis kur zus ele me ken ke resz tül két ér tel mű ként, bi zony ta lan ként és 
el ma ra dott ként je len nek meg. Egy et ni kai ki sebb ség el le ni diszk ri mi ná ció ci vi li zá-
lat lan vo nás, és a szo ci o ló gi ai té nye zők, no ha so ha nem ke rül nek meg ha tá ro zás ra, 
azt su gall ják, hogy a je lent ke ző or szá gok nak inherens, vál to zat lan lé nye gük van. A 
’ro mák’-kal kap cso la tos nyelv hasz ná lat ke let-Eu ró pa két ér tel mű sé ge i re utal. A 
’ven dég sza vak’ dis kur zus elem egzo ti ciz mus sal fű sze re zi a ke let-eu ró pai ké pet, míg 
a ’ne mi elő fel te vé sek’ azt mu tat ják meg, hogy az EU nem fel tét le nül de mok ra ti kus 
be fo ga dó ide ált vá laszt.

A vé le mé nyek fel fe dé se

A fel vi lá go so dás fi lo zó fi ai dichotómiát ve ze tett be ke let-Eu ró pa és nyu gat-Euró pa 
kö zött. Az EU ke le ti bő ví té sé ben ugya nezt a dichotómiát lát juk vi szont a tag ság ra 
pá lyá zó ál la mok ra vo nat koz tat va. Az EU itt a fel vi lá go so dás ko ri nyu gat-Eu ró pa 
diszkurzív stra té gi á it ele ve ní ti föl: kvan ti ta tív alantaskaként ír ja le a je lent ke ző ket, 
ki eme li el lent mon dá sos, két ér tel mű jel lem ző i ket, s ön ma gát a nyu ga ti szub jek tum, 
a ci vi li zá ció le té te mé nye se ként ál lít ja be. Az or szág vé le ményekből ki emelt dis kur-
zus ele mek eze ket a stra té gi á kat tük rö zik. A ’hi ány’ dis kur zus elem exp li cit de fi ní-
ci ós tö rek vés az EU ré szé ről, amely nek cél ja a ke le ti je lent ke zők mint kvan ti ta tív 
alantaskák konst ruk ci ó ja. Az ’aka dály’ dis kur zus elem jelzi az elő írá so kon és azok-
ra va ló hi vat ko zá so kon ke resz tül, hogy mi aka dá lyoz za meg a je lent ke zők fel vé te-
lét. To váb bi pél dá ja ként a de fi ní ci ós tö rek vé sek nek, a ’ha gyo mány’ dis kur zus elem 
ar ra vi lá gít rá, hogy csak az EU van a ci vi li zá ció bir to ká ban. Szin tén a ci vi li zá ció 
kér dé sét vi lá gít ja meg a ’ro mák’-ról szó ló dis kur zus elem, amely ben mor fo ló gi ai 
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vál to za tok hang sú lyoz zák a je lent ke zők két ér tel mű ség ét. A ’szo ci o ló gi ai té nye zők’ 
dis kur zus elem a je lent ke ző or szá gok ci vi li zá lat lan ter mé sze té vel ma gya ráz za a 
ro mák hely ze tét. A ’ven dég sza vak’ dis kur zus ele me szin tén azt il luszt rál ja, hogy 
ke let-Eu ró pa két ér tel mű ré gió. Vé gül pe dig a ’ne mi elő fel te vé sek’ dis kur zus ele me 
(amely sa já tos eset, mi vel fel fe dé sé hez a de mok ra ti kus ide ál a pri o ri nor ma tív 
ér tel me zé sé hez fo lya mod tunk) azt mu tat ja meg, hogy az EU nem olyan nyel ve ze-
tet hasz nál, ami össz hang ban vol na a de mok ra ti kus ide ál be fo ga dó vo ná sa i val, és 
ezért be széd mód ja üt kö zik az EU-nak mint a ci vi li zá ció le té te mé nye sé nek be mu-
ta tá sá val.

A ke le ti bő ví tés egye dül ál ló a bi ro dal mi ság és a gyar ma to sí tás tör té nel mé ben. 
Át te kint he tet len po li ti kai fo lya mat, amely nem köz vet len erő szak, ha nem ön kén-
tes füg gő sé gek ré vén nö vek szik. Az ön ren del ke zés il lú zi ó ja le he tő vé te szi a je lent-
ke zők szá má ra, hogy a je lent ke zés a sa ját dön té sük le gyen, hi szen nin csen köz vet-
len kény sze rí tés vagy ka to nai ag resszió. Amint er re Godlewska és Smith rá mu tat, 
hi ba vol na azt hin ni, hogy a de ko lo ni zá ci ó val el jött a bi ro dal mi ság vé ge (God lewska 
és Smith 1994: 268). Úgy tű nik, Eu ró pá ban az EU ké szül el fog lal ni a volt Szov jet-
unió po zí ci ó ját és ke let-Eu ró pát új faj ta bi ro dal mi kont roll kö ré be von ni. Amint 
azt Böröcz meg jegy zi (en nek a vá lo ga tás nak a be ve ze tő jé ben), nyu gat-Eu ró pa tör-
té nel me nem el vá laszt ha tó a bi ro dal mi ság és a gyar ma to sí tás tör té nel mé től. Eu ró-
pa esz mé je a bi ro dal mi ság ra épül.

A vizs gált em pi ri kus anyag ta nú sá ga sze rint „új ra írás ra” ke rül a fel vi lá go so dás 
kelet-Európa-képe. Ez fenn tart ja a dis tink ci ó kat, ki re kesz tést ajánl, és ez ál tal táp-
lál ja az EU iden ti tá sát. A do mi náns nyu gat-Eu ró pa fo gal má val szem be ál lí tott, 
alá ren delt ke let-Eu ró pa esz mé je be ágya zó dik az EU és ke le ti tag je lölt jei kö zöt ti, 
az utób bi ak tag sá gi pá lyá za ta kap csán ki ala kult pár be széd be. Az országvélemé-
nyek ala pos elem zé se fel fe di, hogy az EU ho gyan reifikálja az al sóbb ren dű ke let-
Eu ró pát, s ez a kép nem sok ban kü lön bö zik ke let-Eu ró pa fel vi lá go so dás ko ri 
ki ta lá lá sá tól.

A fel vi lá go so dás dichotómiája a fel sőbb ren dű nyu gat-Eu ró pa és az al sóbb ren dű 
ke let-Eu ró pa kö zött a hu sza dik szá zad ban meg is mét lő dik a nyu ga ti ka pi ta liz mus 
és az ál lam szo ci a liz mus kö zöt ti dichotómiában. A hi deg há bo rú idő sza ká ban a 
vi lág két pó lu sú geo po li ti kai el ren de zé se glo bá lis di men zi ó vá emel te ezt a 
dichotómiát. A fel vi lá go so dás szá mos ide o ló gi ai as pek tu sá ra már nem volt szük-
ség, mert a szov jet bi ro da lom lé te elég sé ges nek tűnt mint egyet len re fe rens és 
jel ző. A Szov jet unió fel bom lá sa után ez a nagy mér té kű le egy sze rű sí tés már nem 
volt le het sé ges, de mi vel a ke let–nyu gat dichotómiára nyu gat-Eu ró pá nak diszkurzív 
szük sé ge volt, újabb diszkurzív esz kö zök vál tak szük sé ges sé. Ez ve ze tett oda, hogy 
vissza tér tek a ke le ti al sóbb ren dű ség fel vi lá go so dás ko ra be li több ol da lú ide o ló gi á-
já hoz.

No ha a ke le ti al sóbb ren dű ség ki ta lá lá sá nak és ér vé nye sí té sé nek esz kö zei az 
el múlt szá za dok ban meg vál toz tak, nem vál to zott a ke let-Eu ró pá hoz va ló vi szony. 
A modernitás egész idő sza ká ban a „Nyu gat” ke let-Eu ró pát ál lan dó an al sóbb ren-
dű ként ta lál ta ki és fe dez te fel. A hi deg há bo rú ban a fel vi lá go so dás fi lo zó fi ai 
dichotómiája új ter mi no ló gi át ka pott ugyan, de nem ka pott új tar tal mat. A hi deg-
há bo rú után ke let-Eu ró pa fo lya ma tos ki ta lá lá sa meg őriz te tar tal mát, és a ki lenc-
ve nes évek ben vissza tért a fel vi lá go so dás ko ri ide o ló gi ák hoz. A ma gya rá za tot ar ra, 
hogy az EU mi ért „ír ja új ra” a fel vi lá go so dás ko ra be li dichotómiát, az or szág-  
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21 Ma gyar or szág ese té ről l. Ko vács (2001).
22 Ere de ti mun kánk ban a Füg ge lék tar tal maz fel jegy zé se ket, ame lye ket itt le for dí tok, va la mint idé-

ze te ket az EU szö ve ge i ből, ame lye ket parafrazálok és ame lyek nek an gol ere de ti jét is köz löm – K. M.
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vé lemények köz pon ti je len tő sé ge ad hat ja. E vé le mé nyek ál lít ják fel a bő ví tés ke re-
te it. Azt, hogy a ke le ti je lent ke zők ho gyan és mi lyen fel té te lek mel lett ke rül het nek 
be az EU-ba, elő ször ezek a do ku men tu mok vá zol ják fel. Hogy a bő ví té si fo lya mat 
va ló ban fenn tart ja a hi e rar chi kus dichotómiát, azt az el ső országvéleményeket 
kö ve tő éves országjelentésekből le het lát ni, ame lyek ben ugya nez a di na mi ka min-
dent át hat, és nincs al ter na tí vá ja (lásd Ko vács írá sát vá lo ga tá sunk ban). A je lent ke-
ző or szá gok is haj la mo sak ugya nezt a di na mi kát fel vál lal ni ha zai hasz ná lat ra ké szí-
tett dis kur zu sa ik ban.21 Az EU és az EU-tagállamok ma gas ran gú tiszt vi se lői is 
fenn tart ják a hi e rar chi át az EU és a je lent ke zők kö zött olyan for má ban, ame lyet 
An na Sher (szin tén eb ben a blokk ban) ’di-vízió’ el ne ve zés sel il let. Ezek a fej le mé-
nyek, va la mint a két se bes sé ges EU-tagság el kép ze lé se ar ra utal nak, hogy az 
or szág vé le mé nyek si ke re sen ta lál ták ki új ból ke let-Eu ró pát.

Függelék

Az aláb bi ak ban fel so rol juk a tíz országvélemény dis kur zus ele me i nek va la mennyi 
elő for du lá sát.22 Az ol dal szám ok a fent meg ne ve zett hon la pok ról ki nyom ta tott szö-
ve gek re vo nat koz nak.

Hi ány

 1. Bul gá ria 3. o. – nincs köz tiszt vi se lői tör vény
 2. Bul gá ria 4. o. – nincs ombudsman
 3. Bul gá ria 5. o. – „Nin csen olyan el já rás, amely ré vén az ál lam pol gár ok köz vet le nül az 

al kot mány bí ró ság hoz for dul hat ná nak.” – “There is no procedure whereby citizens 
can refer matters directly to the Constitutional Court.”

 4. Bul gá ria 5. o. – még mind ig nincs Leg fel ső Sem mí tő szék (no ha a 4. o. mint lé te ző ről 
be szél ró la).

 5. Bul gá ria 6. o. – nem ír ta alá sem a Szo ci á lis Char tát, sem a ki sebb sé gek ről szó ló 
egyez ményt; alá ír ta, de nem ra ti fi kál ta az em be ri jo gi egyez mé nye ket.

 6. Bul gá ria 6. o. – a sze gé nyek nek ne héz sé ge ik van nak az zal, hogy ügy vé det sze rez ze nek 
az elő ze tes meg hall ga tá si sza kasz ban.

 7. Bul gá ria 6. o. – a ha lál bün te tést nem tö röl ték el.
 8. Bul gá ria 7. o. – az elég te len fi nan szí ro zás mi att a bör tö nök ben rosszak a kö rül mé-

nyek.
 9. Bul gá ria 7. o. – az ár va há zak nak túl ke vés a pén zük.
10. Bul gá ria 9. o. – nin cse nek sta tisz ti kák a ro mák ról.
11. Cseh Köz tár sa ság 2. o. – nin cse nek sza bá lyok a ki sebb sé gek par la men ti kép vi se le té re 

vo nat ko zó an.
12. Cseh Köz tár sa ság 3. o. – nincs nép sza va zás ra vo nat ko zó el já rás.
13. Cseh Köz tár sa ság 3. o. – a ré gi ók szint jén még nem lé tez nek ön kor mány zat ok.
14. Cseh Köz tár sa ság 4. o. – „hi á nyoz nak a köz tiszt vi se lők re vo nat ko zó el já rá sok” – 

“absence of ci vil ser vi ce procedures”.
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15. Cseh Köz tár sa ság 5. o. – még nincs köz igaz ga tá si leg fel ső bí ró ság.
16. Cseh Köz tár sa ság 5. o. – nincs ombudsman.
17. Cseh Köz tár sa ság 6. o. – a bí rák nem meg fe le lő en kép zet tek és nincs elég ta pasz ta la-

tuk.
18. Cseh Köz tár sa ság 6. o. – nem ra ti fi kál ta a ki sebb sé gek ről szó ló egyez ményt.
19. Cseh Köz tár sa ság 9. o. – nem ra ti fi kál ta a ki sebb sé gek ről szó ló egyez ményt, má so dik 

em lí tés.
20. Cseh Köz tár sa ság 10. o. – nin cse nek sza bá lyok a ki sebb sé gek par la men ti kép vi se le té-

re vo nat ko zó an.
21. Észt or szág 2. o. – nincs biz to sít va a ki sebb sé gek kép vi se le te.
22. Észt or szág 4. o. – hi á nyoz nak a kép zett köz tiszt vi se lők.
23. Észt or szág 4. o. – a rend őr ség nem ha té kony.
24. Észt or szág 5. o. – nincs ombudsman.
25. Észt or szág 5. o. – a ha lál bün te tést nem tö röl ték el.
26. Észt or szág 6. o. – nem ír ta alá a Szo ci á lis Char tát.
27. Észt or szág 6. o. – a jo gi ga ran ci ák el le né re a jo gi ta nács adás a gya kor lat ban nem hoz-

zá fér he tő.
28. Észt or szág 6. o. – „A ha lál bün te tést nem tö röl ték el Ész tor szág ban” – má so dik em lí-

tés – “Capital punishment has not been abolished in Estonia.”
29. Észt or szág 9. o. – nincs elég pénz és erő for rás az oro szok észt nyelv-ta nu lá sá hoz.
30. Észt or szág 10. o. – nincs ki sebb sé gi kép vi se le ti tör vény.
31. Len gyel or szág 4. o. – „A rend őr ség nek to vább ra sin cse nek meg a meg fe le lő esz kö zei, 

hogy ha té ko nyan har col jon a bű nö zés, kü lö nö sen is a szer ve zett bű nö zés nö ve ke dé se 
el len” – “The police still lack adequate resources to combat effectively the rise in 
crime and, in particular, organized crime”.

32. Len gyel or szág 7. o. – nem ra ti fi kál ta a ki sebb sé gek re vo nat ko zó egyez ményt és a Szo-
ci á lis Char tát.

33. Len gyel or szág 7. o. – nem le het sé ges ügy vé det sze rez ni mind ad dig, amíg a vá da kat 
nem pon to sí tot ták.

34. Len gyel or szág 8. o. – a nonprofit szer ve ze tek nem kap nak adó ked vez mé nye ket.
35. Len gyel or szág 8. o. – az új ság írók rá gal ma zá sért bör tön nel sújt ha tók, és for rá sa ik 

nem él vez nek vé del met.
36. Len gyel or szág 8. o. – no ha a zsi dó kö zös ség vissza kap ta a ná cik ál tal el vett tu laj do nát, 

ugya nezt a ma gán sze mé lyek nem kap ták meg.
37. Lett or szág 2. o. – nincs jog sza bály a ki sebb sé gek kép vi se le té re.
38. Lett or szág 2. o. – akik nem ál lam pol gár ok, nem ala pít hat nak pár tot.
39. Lett or szág 4. o. – nin cse nek köz tes kor mány za ti szin tek.
40. Lett or szág 5. o. – nin cse nek sza ko so dott bí ró sá gok.
41. Lett or szág 6. o. – az igaz ság szol gál ta tást fej lesz te ni kell, meg fe le lő esz kö zei hi á nyoz-

nak, ha té kony sá ga nem ki elé gí tő.
42. Lett or szág 7. o. – nem ra ti fi kál ta a Szo ci á lis Char tát és nem ír ta alá a kín zás meg elő-

zé sé ről szó ló egyez ményt.
43. Lett or szág 7. o. – „ke vés a kép zett ügy véd” – “shortage of qualified lawyers”.
44. Lett or szág 7. o. – a ha lál bün te tést nem tö röl ték el.
45. Lett or szág 12. o. – „hi ány zik az ok ta tó sze mély zet” a nem ál lam pol gár ki sebb sé gek 

nyelv ta ní tá sá hoz – “lack of teaching staff”.
46. Lett or szág 12. o. – nincs par la men ti kép vi se le tük a ki sebb sé gek nek.
47. Lett or szág 12. o. – nincs tör vény a ki sebb sé gi ok ta tás ról.
48. Lit vá nia 2. o. – „Már nin cse nek spe ci fi kus jog sza bály ok, ame lyek ga ran tál nák a 

ki sebb sé gek kép vi se le tét” – “There are no longer any rules specifically ensuring the 
representation of minorities”.
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49. Lit vá nia 4. o. – „nincs meg fe le lő me cha niz mus a köz tiszt vi se lők fe le lős ség re vo ná sá-
ra” – “there is no suitable mechanism whereby public servants can be held 
accountable”.

50. Lit vá nia 6. o. – túl ke vés a kép zett bí ró.
51. Lit vá nia 6–7. o. – a kín zás meg elő zé sé ről szó ló egyez ményt nem ra ti fi kál ta.
52. Lit vá nia 7. o. – nem ír ta alá a Szo ci á lis Char tát.
53. Lit vá nia 7. o. – a köz tiszt vi se lő ket és a rend őr tisz te ket nem le het fe le lős ség re von ni.
54. Lit vá nia 7 . o. – a ha lál bün te tést nem tö röl ték el.
55. Lit vá nia 9. o. – „Lit vá ni á nak nincs meg fe le lő tör vé nye a por nog rá fia és a gyer me kek 

sze xu á lis zak la tá sa el len” – “Lithuania has no appropriate legislation against 
pornography or against the sexual abuse of children”.

56. Lit vá nia 9. o. – „A vil ni u si ha tó sá gok nem tar tot ták be ar ra vo nat ko zó ígé re tü ket, 
hogy a szov jet re zsim ál tal ho zott, em be ri ség el le ni bűn tet tek kel vá dolt sze mé lyek 
re ha bi li tá lá sá ra irá nyu ló in téz ke dé se ket el tör lik” – “Nor have the authorities in Vil-
ni us kept their promise to annul the measures, illegally taken by the Soviet regime, to 
rehabilitate persons suspected of crimes against humanity”.

57. Lit vá nia 10. o. – nem ra ti fi kál ta a ki sebb sé gek ről szó ló egyez ményt.
58. Lit vá nia 10. o. – az al kot mány nem ga ran tál kol lek tív ki sebb sé gi jo go kat.
59. Lit vá nia 10. o. – ki sebb sé gi nyel ve ket csak tol mács út ján le het bí ró sá gi tár gya lá son 

hasz nál ni.
60. Ma gyar or szág 3. o. – a szük ség ál la pot ra vo nat ko zó tör vény ja vas la tot még nem fo gad-

ták el.
61. Ma gyar or szág 4. o. – a rend őr sé gi tör vény egyes ré sze i nek al kot má nyos sá ga meg kér-

dő je lez he tő.
62. Ma gyar or szág 4. o. – a köz igaz ga tás ban dol go zók kép zett sé ge nem meg fe le lő.
63. Ma gyar or szág 6. o. – „Az igaz ság szol gál ta tás még nem min den szin ten mű kö dik ki elé-

gí tő en” – “Justice does not yet operate in a satisfactory way at all levels in Hun gary”.
64. Ma gyar or szág 6. o. – még nem ír ta alá a Szo ci á lis Char tát.
65. Ma gyar or szág 7. o. – a vé de lem hez va ló jo got nem min den cso port gya ko rol hat ja 

egyen lő en.
66. Ma gyar or szág 7. o. – nincs mé dia tör vény.
67. Ma gyar or szág 7. o. – a mé dia pi ac nem nyi tott kül föl di be fek te tők ré szé re.
68. Ma gyar or szág 8. o. – a Gen fi Me ne kült ügyi Egyez ményt csak az eu ró pai me ne kül tek-

re vo nat ko zó an ír ta alá.
69. Ma gyar or szág 8. o. – nem tör tén tek rend sze res in téz ke dé sek a rend őri bru ta li tás el len.
70. Ro má nia 4. o. – nincs köz tiszt vi se lői tör vény.
71. Ro má nia 4. o. – nincs fel ügye le te an nak, hogy a par la ment egyes vé del mi dön té se ket 

ho gyan hagy jó vá.
72. Ro má nia 4. o. – „A he lyi ha ta lom gya kor lást aka dá lyoz za a he lyi kor mány za ti al kal-

ma zot tak ra vo nat ko zó hi va ta los sza bály rend szer hi á nya, va la mint a he lyi ha tó sá gok 
kor lá to zott anya gi esz kö zei” – “The exercise of local authority is hampered by the 
lack of an official regulatory framework for local government employees and by local 
authorities’ li mi ted financial resources”.

73. Ro má nia 4. o. – „Gon dot okoz a köz tiszt vi se lői tör vény hi á nya és a ki vé te le sen ala-
csony fi ze té sek” – “The lack of a ci vil ser vi ce act and particularly low salaries pose 
problems”.

74. Ro má nia 5. o. – „A ro mán rend őr ség bru ta li tá sa el len nem mind ig lép tek fel” – “Acts 
of brutality by the Romanian police force have not always been prosecuted”.

75. Ro má nia 5. o. – a bí rák el hagy ják pá lyá ju kat a ma gán szek tor és a jobb fi ze té sek mi att.
76. Ro má nia 6. o. – az ombudsman ha tás kö re nem meg ha tá ro zott.
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 77. Ro má nia 6. o. – az igaz ság szol gál ta tás nem mű kö dik meg fe le lő en, hi ány van kép zett 
bí rák ból, hi ány zik a fel sze re lés.

 78. Ro má nia 7. o. – nem ra ti fi kál ta a Szo ci á lis Char tát.
 79. Ro má nia 7. o. – nem meg fe le lő a rend őr ség te vé keny sé ge fe let ti igaz ság szol gál ta tá si 

el len őr zés.
 80. Ro má nia 8. o. – a me ne dék jog ért fo lya mo dók igaz ság szol gál ta tás hoz va ló hoz zá fé ré-

se nem meg fe le lő.
 81. Ro má nia 8. o. – a rend őr ség ál ta li em ber te len bá nás mód bün te té sé re nincs tör vé nyi 

elő írás.
 82. Ro má nia 9. o. – „A gyer me kek jo gai hosszú ide je ag go da lom ra ad nak okot Ro má ni-

á ban” – “The rights of the child have long been a matter for concern in Romania” – a 
gyer mek vé de lem hi á nya meg sze gi Ro má nia nem zet kö zi kö te le zett sé ge it.

 83. Ro má nia 11. o. – „az alap ve tő jo gok tisz te let ben tar tá sá val kap cso la tos szá mos hi á-
nyos ság” – “a number of shortcomings with regard to respect for fundamental rights”.

 84. Ro má nia 11. o. – „ha a ma gyar ki sebb ség jól in teg rált nak tű nik, ugya nez nem mond-
ha tó el a ro mák ról (ci gá nyok ról)” – “even if the Hungarian minority seems well 
integrated … the same cannot be said for the Ro ma (gypsies)”.

 85. Ro má nia 11. o. – a gyer mek vé del mi re for mok még nem hoz tak ered ményt.
 86. Szlo vá kia 2. o. – „az in téz mé nyek mű kö dé se Szlo vá ki á ban szá mos ne héz ség be üt kö-

zik” – “the operation of institutions in Slovakia has encountered a number of 
difficulties”.

 87. Szlo vá kia 3. o. – „A par la ment Szlo vá ki á ban nem olyan kö rül mé nyek kö zött vég zi 
mun ká ját, ame lyek meg fe lel nek a de mok rá cia nor má lis mű kö dé si sza bá lya i nak” – 
“Parliament in Slovakia does not carry out its duties in conditions which comply with 
the normal rules for the operation of democracy”.

 88. Szlo vá kia 3. o. – „Az el len zék jo ga it nem tel je sen tart ják tisz te let ben” – “The rights 
of the Opposition are not fully respected”.

 89. Szlo vá kia 3. o. – nin cse nek ar ra irá nyu ló ren del ke zé sek, hogy az el len zék ará nyos szá-
mú par la men ti man dá tu mot kap jon.

 90. Szlo vá kia 3. o. – „A par la men ti kép vi se lők man dá tu má nak, va la mint a par la ment 
mun ká ját sza bá lyo zó pro ce dú rák nak a tisz te let ben tar tá sa nem mind ig ga ran tált” – 
“Respect for the mandates of members of parliament and the procedures governing 
the work of Parliament is not always guaranteed”.

 91. Szlo vá kia 4. o. – „A mos ta ni kor mány nem tel jes mér ték ben tart ja tisz te let ben más 
in téz mé nyek fel ada ta it és fe le lős sé ge it, és hoz zá ál lá sa gyak ran túl megy a de mok rá ci-
á ban ha gyo má nyo san el fo ga dott konf ron tá ci ó kon” – “the present government does 
not fully respect the role and responsibilities of the other institutions and frequently 
adopts an attitude which goes beyond the confrontations traditionally accepted in a 
democracy”.

 92. Szlo vá kia 5. o. – nincs ci vil el len őr zés alatt a tit kos szol gá lat ok te vé keny sé ge.
 93. Szlo vá kia 6. o. – még nem fo gad ták el az ügyész sé gi tör vény re vo nat ko zó ja vas la tot.
 94. Szlo vá kia 6. o. – nincs ombudsman.
 95. Szlo vá kia 7. o. – „a bí rák nak ja vuk ra vál na, ha füg get len sé gük re erő sebb ga ran ci ák 

lé tez né nek” – “judges would benefit from stronger guarantees of their independence”.
 96. Szlo vá kia 10. o. – a ki sebb sé gek nek nin cse nek kol lek tív jo ga ik.
 97. Szlo vá kia 10. o. – a ki sebb sé gek par la men ti kép vi se le té ről nincs ren del ke zés.
 98. Szlo vá kia 10. o. – még nincs ki sebb sé gi nyelv tör vény.
 99. Szlo vé nia 4. o. – „pil la nat nyi lag nincs tör vény, amely ga ran tál ná a köz igaz ga tá si in téz-

ke dé sek át lát ha tó sá gát” – “no law at present guaranteeing openness in measures 
taken by the administration”.

100. Szlo vé nia 6. o. – a bí ró sá gok nem ha té ko nyak.
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101. Szlo vé nia 7. o. – nem ra ti fi kál ta a ki sebb sé gek ről szó ló egyez ményt, sem nem ír ta alá 
a Szo ci á lis Char tát.

102. Szlo vé nia 8. o. – kor lá toz zák a kül föl di ek föld tu laj do nát.

Aka dály

 1. Cseh Köz tár sa ság 6. o. – „Az igaz ság szol gál ta tás hely ze te a Cseh Köz tár sa ság ban 
ko moly ki hí vást je lent az or szág EU-integrációja szá má ra” – “The situation of the 
courts in the Czech Republic constitutes a major challenge for the country’s 
integration to the European Union”.

 2. Észt or szág 11. o. – „Ész tor szág ban olyan in téz ke dé sek re van szük ség, ame lyek meg-
gyor sít ják az ál lam pol gár ság el nye ré sé nek fo lya ma tát, hogy az orosz anya nyel vű nem 
ál lam pol gár ok job ban in teg rá lód ja nak az észt tár sa da lom ba” – “Estonia needs to take 
measures to accelerate naturalization procedures to enable the Russian-speaking 
non-citizens to become better integrated into Estonian society”.

 3. Len gyel or szág 4. o. – „A he lyi ön kor mány zat ok önál ló sá ga to vább ra is szá mos aka-
dály ba üt kö zik, és to vább fej lesz tés re szo rul” – “Local authority autonomy continues 
to meet with obstacles on numerous fronts and must be further developed”.

 4. Len gyel or szág 8. o. – „To vább ra is van nak bi zo nyos ne héz sé gek a ma gán élet hez va ló 
jog, va la mint az ott hon sért he tet len sé ge tisz te let ben tar tá sá ban” – “Certain difficulties 
persist with regard to respect for privacy and the right of inviolability of the home”.

 5. Len gyel or szág 11. o. – „Len gye lor szág nak be kell fe jez nie azon pro ce dú rák ki dol go-
zá sát, ame lyek ré vén kár pót lás ban ré sze sül het nek azok, akik nek a tu laj do nát a ná cik 
vagy a kom mu nis ták el vet ték” – “Poland needs to complete procedures for 
compensating those whose property was seized by the Nazis or Communists”.

 6. Lett or szág 8. o. – „A me ne dék jog ért fo lya mo dók hely ze té nek ja vul nia kell a ha ma ro-
san el fo ga dan dó tör vény ja vas lat ha tá sá ra, amely az ilyen sze mé lyek ről ren del ke zik 
Let tor szág ban” – “The position of asylum-seekers should improve with the 
forthcoming adoption of an act governing the status of such people in Latvia”.

 7. Lett or szág 11. o. – „A lett ha tó sá gok nak mó dot kell ke res ni ük ar ra, hogy könnyeb ben 
ál lam pol gár sá got kap ja nak az »állam néküli« gyer me kek, akik Let tor szág ban szü let-
tek” – “The Latvian authorities must consider ways to make it easier for stateless 
children born in Latvia to become naturalized”.

 8. Lett or szág 11. o. – a nem ál lam pol gár ok még a hely ha tó sá gi vá lasz tá so kon sem sza-
vaz hat nak.

 9. Lett or szág 12. o. – az ál lam pol gár ok és a nem ál lam pol gár ok kö zöt ti kü lönb sé ge ket 
csök ken te ni kell.

10. Lett or szág 13. o. – „To vább ra is fenn kell tar ta ni az erő fe szí té se ket az igaz ság szol gál-
ta tás mű kö dé sé nek ja ví tá sá ra, va la mint a kor rup ció le küz dé sé re” – “Efforts to 
improve the operation of the judicial system and to intensify the fight against 
corruption need to be sustained”.

11. Lit vá nia 8. o. – „Az ilyen te vé keny sé gek (le hall ga tás előt ti hi va ta los vég zé sek) meg fe-
le lő jo gi alap ra kell, hogy ke rül je nek” – “An appropriate legal basis for such actions 
[warrants before wiretaps] should be laid down”.

12. Lit vá nia 9. o. – „A je len le gi hely zet nem te szi le he tő vé Lit vá nia szá má ra, hogy alá ír ja 
a kín zás, va la mint az em ber te len és meg alá zó bá nás mód meg elő zé sé ről szó ló eu ró pai 
egyez ményt” – “The present state of affairs prevents Lithuania from ratifying the 
European convention for the prevention of torture and inhuman and degrading 
treatment”.

13. Lit vá nia 9. o. – „a zsi dó is ten tisz te le ti he lyek rend őri vé del mé re van szük ség” – 
“police protection is needed for Jewish places of worship”.
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14. Ro má nia 6. o. – „A va ló di al kot má nyos el len őr zés igen nagy aka dá lya Ro má ni á ban 
az, hogy az al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta it a par la ment két har ma dos több ség gel fe lül-
bí rál hat ja” – “The fact that the Constitutional Court’s rulings can be overturned by a 
two-thirds majority of Parliament is a major obstacle to genuine constitutional control 
in Romania”.

15. Ro má nia 7. o. – „Van nak bi zo nyos aka dá lyai ama jog ér vé nye sí té sé nek, hogy sen kit 
ne tar tóz tas sa nak le ön ké nye sen” – “There are certain obstacles to the exercise of the 
right not to be arbitrarily arrested”.

16. Ro má nia 8. o. – „A tit kos szol gá lat ok je len tős ha tal ma ve szé lyez te ti a ma gán élet hez 
va ló jog tisz te let ben tar tá sát” – “Respect for privacy is endangered by the considerable 
powers of the secret services”.

17. Ro má nia 8. o. – „A tör vény előt ti egyen lő ség te kin te té ben a ho mo sze xu á li sok vissza-
élé sek nek van nak ki té ve ami att, hogy pon tat lan a »köz bot rány« ki fe je zés tar tal ma, 
amennyi ben azt a ho mo sze xu á lis cse le ke de tek re al kal maz zák” – “As regards equality 
before the law, homosexuals are exposed to abuses by the vagueness of the term 
‘public scandal’ as applied to homosexual acts” – vö. Lit vá nia 9. o., ahol nincs tör vény 
a por nog rá fi á ról – a szex mind ig po li ti kai és pol gá ri jo gok kér dé se.

18. Románia 10. o. – a ro má kat „vi szony lag gyak ran tá mad ják meg rend őrök vagy át lag-
em be rek, és ezek a tet tek bün te tés nél kül ma rad nak” – Roma “are quite often 
assaulted by police officers or members of the public, offences that go unpunished”.

19. Ro má nia 10–11. o. – „Fon tos, hogy a kor mány fel gyor sít sa az in teg rá ci ós in téz ke dé-
se ket” – “It is important that the Government step up the integration measures”.

20. Ro má nia 11. o. – „Szük sé ges a ro mák szá má nak meg bíz ha tó fel mé ré se, va la mint 
to váb bi in for má ció szer zés a hely ze tük ről” – “Further information is needed on the 
situation of the Roma and a reliable assessment of their numbers”.

21. Ro má nia 11. o. – az in téz mé nye ket „a tör vé nyek na gyobb tisz te le té re kell ala poz ni” 
– institutions “need to be anchored by greater respect for the primacy of law”.

22. Ro má nia 11. o. – „még sok a ten ni va ló a kor rup ció fel szá mo lá sa, a bí ró sá gok mun ká-
já nak ja ví tá sa és az egyé ni sza bad sá gok nak a rend őr ség től va ló vé del me ér de ké ben” 
– “much still remains to be done in rooting out corruption, improving the working of 
the courts and protecting individual liberties from the activities of the police”.

23. Szlo vá kia 5. o. – „A ha son ló, in téz mény kö zi konf lik tus messze túl megy azon, ami nor-
má li san el fo gad ha tó a de mok ra ti kus po li ti ka ke re té ben” – “Such inter-institutional 
conflict goes well beyond what is normally acceptable in democratic politics”.

24. Szlo vá kia 5. o . – „A kor mány ar ra is tö re ke dett, hogy el len őr zé si mód sze re it ki ter-
jessze a ci vil tár sa da lom szá mos te rü le té re” – “The government also sought to extend 
its methods of exercising control over various sectors of civil society”.

25. Szlo vá kia 6. o. – „Szlo vá ki á ban az igaz ság szol gál ta tás füg get len sé ge szá mos szem-
pont ból aka dá lyoz ta tik” – “The independence of the judicial system in Slovakia is 
impeded in a number of respects”.

26. Szlo vá kia 8. o. – a kor mány be fo lyá sol ja a mé di át.
27. Szlo vá kia 9. o. – a rend őr ség em ber te len bá nás mó dot al kal maz.
28. Szlo vá kia 10. o. – „azon ban fe szült a vi szony a kor mány és a ma gyar ki sebb ség kö zött” 

– “there are nevertheless some tensions between the government and the Hungarian 
minority”.

29. Szlo vá kia 11. o. – „Ezt a két ér tel mű hely ze tet sú lyos bít ják a kor mány nak a ma gyar 
ki sebb sé get érin tő bi zo nyos in téz ke dé sei, mint pél dá ul a ma gyar kul tu rá lis egye sü le-
tek nek adott tá mo ga tá sok csök ken té se, vagy a két nyel vű bi zo nyít vá nyok meg szün te-
té se a ma gyar is ko lák ban” – “This ambiguous situation is further aggravated by 
certain government decisions concerning the Hungarian minority such as reductions 
in the subsidies granted to Hungarian cultural associations and the cessation of 
bilingual school reports in Hungarian schools”.
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30. Szlo vá kia 11. o. – a ro mák szkinhederőszak cél pont jai.
31. Szlo vá kia 11. o. – „je len tős erő fe szí té se ket kell ten ni an nak ér de ké ben, hogy az igaz-

ság szol gál ta tás füg get len sé gét erő sebb ga ran ci ák véd jék, és hogy meg fe le lő kö rül mé-
nyek kö zött mű köd jön. A kor rup ció el le ni har cot is ha té ko nyab bá kell ten ni” – 
“substantial efforts will have to be made to provide better guarantees of the 
independence of the judicial system and of satisfactory conditions for its operation. 
The fight against corruption also needs to be made more effective”.

32. Szlo vá kia 12. o. – a ma gya rok kal va ló bá nás mó don is ja ví ta ni kell.
33. Szlo vé nia 2. o. – a nem zet gyű lés nek jobb sze mély zet re van szük sé ge, hogy „ké pes 

le gyen tör vény ho zói funk ci ó ja el lá tá sá ra, kü lö nö sen is az eu ró pai in teg rá ció fé nyé-
ben” – National Assembly needs better staff “to enable it to fulfill its legislative 
functions, notably in the context of European integration”.

34. Szlo vé nia 8. o. – „A par la ment nek el kell fo gad nia a szük sé ges tör vé nye ket” ah hoz, 
hogy kül föl di ek nek is le hes sen föld jük – “Parliament must adopt the necessary rules” 
to allow foreigners to own land.

35. Szlo vé nia 10. o. – „Az igaz ság szol gál ta tás mű kö dé se szá mos te rü le ten ja ví tás ra szo rul, 
akár csak a kom mu nis ta re zsim ál tal el vett föl dek nek az ere de ti tu laj do no sok hoz va ló 
vissza jut ta tá sa. A kor rup ció el le nes erő fe szí té sek nek ha té ko nyab bak nak kell len ni ük” 
– “Certain improvements still need to be made in terms of the working of the judicial 
system and the restoration to the original owners of property expropriated by the 
Communist regime. Efforts to combat corruption need to be more effective”.

Ha gyo mány

 1. Bul gá ria 2. o. – „A par la men ti kép vi se lők a men tes sé gek ha gyo má nyos kö rét él ve zik” 
– “Members of Parliament enjoy a traditional array of immunities”.

 2. Cseh Köz tár sa ság 2. o. – a par la men ti kép vi se lők nek „ha gyo má nyos men tes sé ge ik 
van nak” – MPs have “traditional immunities”.

 3. Észt or szág 2. o. – „A par la men ti kép vi se lők a szo ká sos men tes sé ge ket él ve zik” – 
“Members of Parliament enjoy the conventional immunities”.

 4. Len gyel or szág 2. o. – „A par la men ti kép vi se lők a men tes sé gek ha gyo má nyos kö rét 
él ve zik” – “Members of Parliament enjoy a traditional array of immunities”.

 5. Lett or szág 2. o. – „A par la men ti kép vi se lők a men tes sé gek ha gyo má nyos kö rét él ve-
zik” – “MPs enjoy a traditional array of immunities”.

 6. Lit vá nia 2. o. – „A par la men ti kép vi se lők a men tes sé gek ha gyo má nyos kö rét él ve zik” 
– “Members of Parliament enjoy a traditional array of immunities”.

 7. Lit vá nia 3. o. – „Az el nök az ál lam fők ha gyo má nyos jog kö re it gya ko rol ja” – “The 
President exercises the traditional prerogatives on a Head of State”.

 8. Ma gyar or szág 2. o. – „A par la men ti kép vi se lők ren del ke zé sé re áll a men tes sé gek 
ha gyo má nyos rend sze re” – “Members of Parliament have a traditional system of 
immunities”.

 9. Ro má nia 2. o. – „A par la men ti kép vi se lők a szo ká sos men tes sé gek kel ren del kez nek” 
– “Members of Parliament enjoy the usual immunities”.

10. Ro má nia 3. o. – „Az ál lam fő szo ká sos ha tal mán túl az el nök meg ha tá ro zó sze re pet 
ját szik az or szág in téz mé nyes és po li ti kai éle té ben” – “In addition to the usual powers 
of a head of state, the president plays a major role in the institutional and political life 
of the country”.

11. Szlo vá kia 4. o. – „a mos ta ni kor mány nem tel je sen tisz te li a töb bi in téz mény sze re pét 
és fe le lős sé gét, és gyak ran olyan hoz zá ál lás ról ta nús ko dik, amely túl megy a de mok rá-
ci ák ban ha gyo má nyo san el fo ga dott konf ron tá ci ó kon” – “the present government 
does not fully respect the role and responsibilities of the other institutions and 
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23 Mint azt már fel jebb (l. 13. jegy zet) em lí tet tem, az angol morfológiai variánsokat nem áll 
módomban magyarul visszaadni, és így a sokszínűség érzékeltetésére az angol eredetik szolgálnak. – 
K. M.
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frequently adopts an attitude which goes beyond the confrontations traditionally 
accepted in a democracy”.

12. Szlo vé nia 2. o. – „a kép vi se lők a szo ká sos par la men ti men tes sé ge ket él ve zik” – “MPs 
enjoy the usual parliamentary immunities”.

Romák23

 1. Bul gá ria 8. o. – „ci gá nyok (ro mák)” a sza kaszt kez dő szá za lé kok kö zött – “gypsies 
(Romanies)”.

 2. Bul gá ria 8. o. – „A ci gá nyok (ro mák) to vább ra is je len tős diszk ri mi ná ci ót szen ved nek 
el” – “The gypsies (Romanies) continue to suffer considerable discrimination”.

 3. Bul gá ria 9. o. – „a ci gá nyok szá má ról meg bíz ha tó fel mé rés” – “a reliable survey of the 
numbers of gypsies”.

 4. Bul gá ria 9. o. – „a ro ma (ci gány) la kos ság” – “the Romany (tzigane) population”.
 5. Cseh Köz tár sa ság 8. o. – „szá mos cseh ál lam pol gár sá gú ci gány (ro ma)” – “a number 

of gypsies (Roma) of Czech nationality”.
 6. Cseh Köz tár sa ság 9. o. – „ci gá nyok (ro mák)” a szá za lé kok nál – “gypsies (Roma)” 

percentages.
 7. Cseh Köz tár sa ság 10. o. – „azon ban a ro mák hely ze te” – “situation with regard to the 

Roma, however”.
 8. Cseh Köz tár sa ság 10. o. – „egyes ro má kat ki uta sí tot tak” – “some Roma were 

expelled”.
 9. Cseh Köz tár sa ság 10. o. – „a ro ma la kos ság” – “the Roma population”.
10. Cseh Köz tár sa ság 11. o. – „a ro má kat érin tő diszk ri mi ná ció” – “discrimination 

affecting the Roma”.
11. Len gyel or szág 10. o. – „Becs lé sek sze rint 40 000 ro ma (ci gány) van” – “There are an 

estimated 40 000 Roma (gypsies)”.
12. Len gyel or szág 10. o. – „A ro mák (vagy ci gá nyok), akik ke ve sen van nak Len gyel or-

szág ban” – “The Roma (or gypsies), who are few in number in Poland”.
13. Ma gyar or szág 7. o. – „a kül föl di ek és a ci gá nyok egyes cso port jai” – “certain 

categories of foreigners and gypsies”.
14. Ma gyar or szág 9. o. – „ci gá nyok (ro mák)” a szá za lé kok nál – “gypsies (Roma)” 

percentages.
15. Ma gyar or szág 10. o. – „A ci gá nyok nak (ro mák nak) sa já tos he lyük van” – “The gypsies 

(Roma) have a special place”.
16. Ma gyar or szág 10. o. – „a ci gá nyok (ro mák) még mind ig gyak ran tá ma dá sok ál do za-

tai” – “the gypsies (Roma) are still frequently subjected to attacks”.
17. Ma gyar or szág 10. o. – „a ci gá nyok (ro mák) ál do za tok” – “the gypsies (Roma) are 

victims”.
18. Ma gyar or szág 11. o. – „az el múlt évek ben meg nőtt a ci gá nyok (ro mák) és a ma gyar 

la kos ság töb bi ré sze köz ti esély egyen lőt len ség” – “inequality of opportunity between 
the gypsies (Roma) and the rest of the Hungarian population has increased in recent 
years”.

19. Ma gyar or szág 11. o. – „ja vult a ci gá nyok (ro mák) ok ta tá sa” – “the education of the 
gypsies (Roma) has improved”.

20. Ma gyar or szág 11. o. – „A ci gá nyok (ro mák) a mun ka erő pi a con is diszk ri mi ná ci ó nak 
van nak ki té ve” – “The gypsies (Roma) are also subject to discrimination on the labor 
market”.
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21. Ma gyar or szág 11. o. – „csök ken te ni a ci gá nyok (ro mák) és a ma gyar la kos ság töb bi 
ré sze köz ti esély egyen lőt len sé get” – “reduce the inequality of opportunities between 
the gypsies (Roma) and the rest of the population”.

22. Ma gyar or szág 11. o. – „a ci gá nyok kal kap cso la tos ügye ket ko or di ná ló ta nács az óta 
…” – “The Council for coordinating matters concerning the gypsies has since the …”.

23. Ma gyar or szág 11. o. – „a ci gány prog ra mért fe le lős bi zott ság” – “The Committee for 
the Gypsy Programme”.

24. Ma gyar or szág 11. o. – „a ci gány kö zös ség szo ci á lis prob lé mái” – “social problems 
encountered by the gypsy community”.

25. Ma gyar or szág 11. o. – „a ro mák (ci gá nyok) szá má ra vé del met és igaz sá gos sá got biz-
to sí ta ni” – “ensure justice and protection for the Roma (gypsies)”.

26. Ro má nia 10. o. – szá za lé kok a „ro mák ról (ci gá nyok ról), akik becs lé sek sze rint a 
la kos ság 5–7%-át te szik ki” – percentages for “Roma (gypsies) who are estimated to 
make up 5–7% of the population”.

27. Ro má nia 10. o. – „A ro mák, akik a la kos ság je len tős szá za lé kát ad ják” – “The Roma, 
who account for a considerable percentage of the population”.

28. Ro má nia 11. o. – „Szük sé ges a ro mák szá má nak meg bíz ha tó fel mé ré se, va la mint 
to váb bi in for má ció szer zés a hely ze tük ről” – “Further information is needed on the 
situation of the Roma and a reliable assessment of their numbers”.

29. Ro má nia 11. o. – „ha a ma gyar ki sebb ség jól in teg rált nak tű nik, ugya nez nem mond-
ha tó el a ro mák ról (ci gá nyok ról)” – “even if the Hungarian minority seems well 
integrated … the same cannot be said for the Roma (gypsies)”.

30. Szlo vá kia 9. o. – „a ci gá nyok vagy ro mák” ará nya – percentages of “gypsies or Roma”.
31. Szlo vá kia 11. o. – „A ci gá nyok vagy ro mák, akik szá ma meg nőtt Szlo vá ki á ban a szét-

vá lás után” – “The gypsies or Roma, whose numbers grew in Slovakia after partition”.
32. Szlo vá kia 12. o. – „A ro mák (ci gá nyok) hely ze te” – “The position of the Roma 

(gypsies)”.
33. Szlo vé nia 10. o. – „a ro ma (ci gány) kö zös ség sa já tos ter mé sze te” – “the special nature 

of the Roma (gypsy) community.
34. Szlo vé nia 10. o. – „a ci gá nyok vé del mé ről szó ló spe ci á lis tör vény” – “A special law on 

the protection of gypsies”.

Szociológiaitényezők

1. Bul gá ria 8. o. – „Tár sa dal mi hely ze tük ne héz, és eb ben szo ci o ló gi ai té nye zők is sze re-
pet ját sza nak a diszk ri mi ná ció mel lett” – “Their social position is difficult, though 
here sociological factors play a part alongside the discrimination”.

2. Cseh Köz tár sa ság 10. o. – „Tár sa dal mi hely ze tük gyak ran ne héz (no ha ezért va la mi-
lyen mér ték ben szo ci o ló gi ai té nye zők fe le lő sek)” – “Their social situation is often 
difficult (though sociological factors to some extent account for this)”.

3. Len gyel or szág 10. o. – „Gyak ran él nek ne héz szo ci á lis kö rül mé nyek kö zött …, ame-
lye ket kö zö sen ered mé nyez tek a szo ci o ló gi ai té nye zők, va la mint az, hogy a ha tó sá gok 
kép te le nek meg fe le lő mér ték ben fi gye lem be ven ni sa já tos hely ze tü ket” – “They 
frequently live in situations of social hardship … as a result of a combination of 
sociological factors and a failure by the authorities to take sufficient account of the 
special nature of their situation”.

4. Ma gyar or szág 11. o. – „Ezt a hely ze tet nagy mér ték ben szo ci o ló gi ai té nye zők ma gya-
ráz zák” – “This situation can largely be explained by sociological factors”.

5. Ro má nia 10. o. – „Amel lett a diszk ri mi ná ció mel lett, ame lyet a la kos ság töb bi ré szé-
től szen ved nek el, szo ci o ló gi ai és kul tu rá lis té nye zők fe le lő sek bi zo nyos mér ték ben 
na gyon ne héz tár sa dal mi hely ze tü kért” – “Besides the discrimination they suffer from  
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the rest of the population, sociological and cultural factors account to some extent for 
their very difficult social situation”.

6. Szlo vá kia 11. o. – „Tár sa dal mi hely ze tük gyak ran ne héz, no ha eb ben szo ci o ló gi ai 
té nye zők is sze re pet ját sza nak” – “Their social position is often difficult, although 
here sociological factors play a part”.

Kétnyelvűség

1. Észt or szág 3. o. – kör ze te ik meg ne ve zé se: ’maakond’.
2. Len gyel or szág 2. o. – „a par la ment két ház ból áll – a Sejm …” – “Parliament consists 

of two chambers – the Sejm …”.
3. Len gyel or szág 2. o. – „a sze ná tus tag ja it olyan egy sé gek ben vá laszt ják, ame lyek meg-

ne ve zé se: ’voivodships’”.
4. Len gyel or szág 4. o. – „He lyi szin ten a kor mány zat szer ve zé sé nek alap ja a 49 

’voivodships’, ame lyek ben a he lyi kor mány zó vagy ’voivod’ kép vi se li a köz pon ti kor-
mány za tot” – “Government at regional level is organized on the basis of (49) 
viovodships, in which the voivod or local governor represents central government”.

5. Len gyel or szág 4. o. – „a ’vovivodships’ és a he lyi ön kor mány zat ok szint je kö zött lé te-
zik egy he lyi köz igaz ga tá si szint, amely meg ne ve zé se: ’powiats’” – “an intermediate 
tier of decentralized administration between the municipalities and the voivodships 
(‘powiats’)”.

6. Lett or szág 2. o. – „A par la ment nek egyet len há za van, amely nek meg ne ve zé se: 
Saeima” – „Parliament consists of a single house – the Saeima”.

7. Lit vá nia 2. o. – „A par la ment nek egyet len há za van, amely nek meg ne ve zé se: Seimas” 
– „Parliament consists of a single house – the Seimas”.

8. Ro má nia 3. o. – „A köz pon ti kor mány az or szág köz igaz ga tá sát a me gyék (judets) 
ha tás kö ré be utal ta” – “Central government has devolved the administration of the 
country to the counties (judets)”.

Nemielőfeltevések

 1. Bul gá ria 2. o. – a köz tár sa sá gi el nö köt hím ne mű nek té te le zik.
 2. Cseh Köz tár sa ság 3. o. – a köz tár sa sá gi el nö köt hím ne mű nek té te le zik.
 3. Cseh Köz tár sa ság 3. o. – a kör ze tek ve ze tő it hím ne mű nek té te le zik.
 4. Cseh Köz tár sa ság 5. o. – ma gán sze mély is for dul hat az al kot mány bí ró ság hoz, ha „úgy 

íté li meg, hogy az ő (hím- és nő ne mű alak) alap ve tő jo gai sé rül tek” – “considers his/
her fundamental rights to have been infringed”.

 5. Észt or szág 3. o. – az ál lam el nök, „amennyi ben ő (hím- és nő ne mű alak) nem tud ja ezt 
a több sé get meg sze rez ni” – President of the Republic: “If he/she cannot command 
that majority”.

 6. Észt or szág 3. o. – a mi nisz ter el nök „mi e lőtt ő (hím- és nő ne mű alak) kor mányt ala-
kít hat” – Prime Minister: „Before he/she can form a government”.

 7. Észt or szág 5. o. – az igaz ság ügy-mi nisz tert hím ne mű nek té te le zik.
 8. Len gyel or szág 5. o. – az el nök hím ne mű – tény kér dés.
 9. Len gyel or szág 6. o. – az ombudsmant hím ne mű nek té te le zik.
10. Lett or szág 3. o. – a köz tár sa sá gi el nö köt hím ne mű nek té te le zik.
11. Lett or szág 5. o. – a fő ál lam ügyészt hím ne mű nek té te le zik.
12. Lett or szág 10. o. – „Az ál lam pol gár ság meg szer zé sé nek fel té te le egy olyan vizs ga, 

ame lyen a ké rel me ző (hím- és nő ne mű alak) bi zo nyít ja lett nyelv tu dá sát” – “The 
acquisition of citizenship depends on passing an examination where the applicant 
must demonstrate his/her knowledge of the Latvian language”.

13. Lit vá nia 2. o. – a köz tár sa sá gi el nö köt hím ne mű nek té te le zik.
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14. Lit vá nia 3. o. – a kor mány zó kat hím ne mű nek té te le zik.
15. Lit vá nia 5. o. – az ombudsmanokat hím ne mű nek té te le zik.
16. Lit vá nia 6. o. – a köz tár sa sá gi el nö köt hím ne mű nek té te le zik.
17. Ma gyar or szág 5. o. – a leg főbb ügyészt hím ne mű nek té te le zik.
18. Ro má nia 5. o. – a fő ál lam ügyészt hím ne mű nek té te le zik.
19. Ro má nia 6. o. – az ombudsmant hím ne mű nek té te le zik.
20. Szlo vá kia 3. o. – a köz tár sa sá gi el nö köt hím ne mű nek té te le zik.
21. Szlo vá kia 4. o. – a mi nisz ter el nö köt hím ne mű nek té te le zik.
22. Szlo vá kia 6. o. – az igaz ság ügy-mi nisz ter hím ne mű – tény kér dés.
23. Szlo vé nia 3. o. – a köz tár sa sá gi el nö köt hím ne mű nek té te le zik.
24. Szlo vé nia 6. o. – az ombdsman hím ne mű – tény kér dés.
25. Szlo vé nia 6. o. – „Az al kot mány 162. cik ke lye ér tel mé ben bár mely sze mély, aki (hím- 

és nő ne mű alak) be tud ja bi zo nyí ta ni, hogy ügye bí ró ság ra tar to zik, jo go sult azt bí ró-
ság elé vin ni” – “Pursuant to Article 162 of the Constitution any person who can 
demonstrate that he or she has a case to bring may bring it before the court”.

A magyar változat Kovács Melinda munkája
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