
Bevezető: a nagy ábránd

1 909-ben megjelent Londonban egy politikai pamf
let „Európa optikai illúziója”2 címen, amelyet Nor
man Angell könyvé dolgozott át és 1910-ben New 

Yorkban publikálta A nagy ábránd címmel.3 Angell amel
lett érvelt, hogy a háború elvesztette jelentőségét, mivel az 
európai államok gazdaságilag egymástól függenek: a hitel 
és a tulajdonviszonyok értelmetlenné teszik azt, mivel egy 
terület elfoglalásától a hódító állam polgárai nem lesznek 
gazdagabbak.

Angell megélte nem csupán az első, de a második vi
lágháborút, sőt a hidegháború jórészét is. Ennek köszön
hetően tanúja lehetett, hogy az általa egyébként helyesen 
érzékelt tendenciák ellenére a világ kétszer is foglyává 
vált annak, amit nagy illúziónak tartott: hogy a gazdasági 
és a kereskedelmi előnyök a katonai erő alkalmazásától 
várhatók.4 Mind a két világháború jelentős területi átren
dezéssel járt, valamint a terület felosztásában a nagy hábo
rú okozta változások elvezettek a kisebbségek nemzetközi 
jogi védelmének intézményesüléséhez.

Néhány gondolat a nemzetközi jog 
és a nemzetközi jogi gondolkodás 
változásáról az első világháború után
1914-ben Németország Belgium lerohanásával megsér
tette annak állandó semlegességet, amely a brit hadba lé
pés indokaként szolgált. Az antant ennek következtében 
a „hunok” elleni háborúban már a kezdetektől fogva hi
vatkozhatott arra, hogy a nemzetközi jog érvényesüléséért 
is harcol. Ezt a nyilvánvaló nemzetközi jogsértést számos 
további követte az első világháború során.5

A háború alatt új korszak kezdődött a nemzetközi jog 
történetében, amely több tekintetben is szakítást jelentett 
a világégést megelőző pozitivizmussal. Ez utóbbi a nem
zetközi autoritás kizárólagos forrásának az államokat te
kintette, a nemzetközi jog kizárólagos szabályozási terü
letének pedig a szuverének közötti viszonyokat. Az állam 
nemzetközi legitimitását a hatalomgyakorlás ténylegessé
géből, továbbá sok esetben még mindig az uralkodó törté
netileg megszentelt uralmából nyerte. Az első világháború 
egy dinamikus és optimista korszak végét eredményezte, 
amely ugyan bízott a nemzetközi normák mögötti egyet
értésben, de amit alapvetően az államok sok tekintetben 
anarchikus együttélése jellemzett. Ekkor is érvényesült 
azonban egy, az anarchiát korlátozó mechanizmus: a ha
talmi egyensúly rendszere -  a feltörekvő hatalom elleni, 
változó koalíciók útján történő összefogás - , amely az 
állandó katonai szövetségek létrejöttével szűnt meg. Az 
államok kizárólagos autoritásából kiinduló pozitivizmust 
az első világháború során egyre inkább háttérbe szorította 
a nemzet önrendelkezésére6 mint a nemzetközi legitimi
tás megkerülhetetlen forrására építő liberális nacionalista 
szemlélet. Az államközpontú pozitivizmus és a nemzet
központú liberális nacionalizmus meghaladását a moder
nista nemzetközi jogi szemlélet jelentette. Ez a szemlélet 
az állam legitimitását a nemzetből (nemzetállam) vezette
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le, továbbá kísérleti jogi technikák, valamint intézmények 
bevezetésével az államközi konfliktusok békés rendezésé
re törekedett.7 Ezek egyike volt a kollektív biztonság gon
dolata. Wilson elnök elképzelése szerint a Nemzetek Szö
vetsége garantálta volna a kollektív biztonságot. Az élén 
tanács állt volna, amely viták esetén intézkedni jogosult. 
„Ha nem jár sikerrel, a vétkes nemzetet törvényen kívül 
kell helyezni.”8 Ez együtt járt az olyan kulcskategóriák, 
mint a háború, béke, agresszió és biztonság értelmezési 
monopóliumának megteremtésével, ami igazi egziszten
ciális értékközösség híján lehetővé tette, hogy a legerő
sebbek egyszerűen saját érdekeiknek megfelelő jelentést 
tulajdonítsanak nekik, ezáltal érdekeiket egyetemes ér
deknek, értékeiket (liberális demokrácia, emberi jogok és 
így tovább) egyetemes értéknek tüntessék fel. Az abszt
rakt konstrukció felhasználásával így teremtették meg a 
lehetőségét, hogy ellenségeiket az emberiség ellenségei
nek nyilváníthassák és az ellenük való háborút minden ál
lam kötelességévé tegyék -  állapította meg Carl Schmitt 
német nemzetközi jogász.9 Schmitt abból kiindulva, hogy 
a háborút az államok létéből eredő jelenségnek, formá
jában pedig azok párbajának tekintette, a háborúindítás 
jogán alapuló nemzetközi jog elleni legfőbb csapásnak a 
támadó háború kriminalizálását tekintette, amely a rossz 
és a jó abszolút fogalmaiban láttatja az imperialista ver
senyfutást, valamint annak következményeit.

A Nemzetek Szövetsége mint kollektív biztonsági 
rendszer mellet további innovatív nemzetközi jogi techni
kák, illetve jogintézmények voltak a támadó háború kor
látozása: a kisebbségvédelem, a mandátum rendszer (amit 
J. P. Taylor birodalmi szándékokat rejtő fügefalevélnek 
nevezett10), az állandó nemzetközi bíráskodás, amelynek 
kapcsán még a nemzetközi bíráskodás kötelező jellegének 
megteremtése is komoly alternatívát jelentett. A korszak 
egyik vezető nemzetközi jogásza az amerikai Theodor S. 
Woolsey a kisebbségi jogok védelme kapcsán így írt: „Ez 
valóban teljes változás a nemzetek társadalmának szerve
zetében. Képzelő erőt és reményt kíván, de az alternatíva 
a kétségbeesés.”11 Úgy is fogalmazhatunk, hogy az első 
világháborút követően megérett a meggyőződés, hogy a 
régi hatalmi politikát, amely annak kirobbanásához ve
zetett, csak úgy, mint a vele szorosan összekapcsolódó 
szuverenitás abszolút jellegét nemzetközi intézményekbe 
kell oldani. Azok, akik bíztak a nemzetközi rendszer meg
újulásában, úgy vélték, ezek az intézmények majd utat 
engednek a legitimitás egyéb, nem állami forrásainak, a
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nemzetek önrendelkezésé
nek, amelyek felügyelt nép
szavazások útján rendez
nek el kényes határvitákat, 
avagy a többségi állammal 
szemben nemzetközileg ga
rantálnak kisebbségi jogo
kat. Az intézmények, ame
lyekbe a bizalmat helyezték 
a Nemzetek Szövetsége 
és az Állandó Nemzetközi 
Bíróság volt. Ezt a moder
nista felfogást tehát alapve
tően négy dolog jellemezte.
A szuverén állam, mint az 
egyedüli hatalom bírálata; 
a nyitottság a nemzeti érzü
let legitimitást teremtő ereje 
iránt; a nemzetközi bonyo
dalmak kezelését illetően a 
hit a sokféle, joginak tekin
tett eljárási technikában és 
döntéshozatali eljárásban; 
továbbá a tradicionális nem
zetközi jogi felfogásban 
egymással össze nem illő 
autoritások, állam, nemzet, 
nép és egyén egymás mel
lé helyezése.12 A nép, a nemzet, illetve a kisebbség nem
zetközi jogi karrierjében alighanem szerepet játszhatott a 
korszellem, a népiesség megjelenése a társadalomtudo
mányokban -  gondoljuk a falukutatásra vagy Bartók Béla 
zenéjére.13

Geopolitikai megfontolások
A birodalmak helyén elméletileg nemzet-, gyakorlatilag 
soknemzetiségű államokat teremtő békerendszer igényel
te az önkényesen, a hatalmi megfontolások szerint átraj
zolt határok stabilitását. Azt, hogy a területi rendezés sta
bilitásával baj lesz, Lloyd George brit miniszterelnök is 
felismerte, igaz csak akkor, amikor a béke már lényegében 
kész volt. Így írt Wilsonnak 1919. március 25-én: „Egy 
eljövendő háborúnak nem tudok nagyobb okot elképzelni, 
mint azt, hogy a német nép, amely világosan bebizonyí
totta, hagy a világ egyik legéleterősebb és leghatalmasabb 
népe, körül lesz véve egy csomó kis állammal, amelyek 
legtöbbjének népe soha azelőtt nem bírt stabil kormány
zattal, viszont mindegyikükben hatalmas német tömeg 
él, amely az anyaországgal való egyesülést követeli.”14 
A rendezés eredményeként csaknem annyi ember élt ide
gen uralom alatt, mint az Osztrák-Magyar Monarchiában, 
most azonban sokkal több, sokkal gyengébb nemzetállam 
között osztották szét őket.15 „A térség különösen kevert, 
életveszélyes forgású örvényzónái”16 ugyanúgy megma
radtak.

A vágyott stabilitás eszközei voltak a kisebbségek
nek nyújtott garanciák, amelyeknek azonban végső cél
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ját a minél kevésbé fájdal
mas asszimiláció jelentette. 
Ezt Aristide Briand francia 
államférfi ki is mondta.17 
A győztes nagyhatalmak 
Ausztriával, Bulgáriával és 
Magyarországgal kisebbsé
gi jogokat vettek be a béke
szerződésekbe. Az 1923. évi 
lausanne-i békeszerződés 
Törökország és Görögor
szág számára állapított meg 
kisebbségvédelmi kötele
zettségeket. Ilyen tartalmú 
egyezményeket kötöttek az 
újonnan létrejött vagy terü
letileg kibővített közép- és 
kelet-európai szövetsége
seikkel, így Lengyelország
gal, Csehszlovákiával, 
Romániával, a Szerb-Hor- 
vát-Szlovén Királysággal (a 
későbbi Jugoszláviával) és 
Görögországgal, míg más 
országok -  a balti államok 
és Albánia -  egyoldalú nyi
latkozatban tettek ez irányú 
ígéretet. Kétoldalú egyez

mény született Lengyelország és Németország között 
Danzigban, illetve Felső-Sziléziában élő kisebbségek te
kintetében, továbbá Svédország és Finnország között az 
Aland-szigeteket illetően. Mi több, a Népszövetséghez 
fűződő rendszeren kívül is születtek a kisebbségek védel
mét szolgáló nemzetközi szerződések. Egyes esetekben 
lakosságcserére is sor került.18

A kisebbségi jogokat garantáló szerződések, amelye
ket a területileg gyarapodó, illetve a nemzetközi közösség 
új szereplőiként létrejött államokkal kötöttek az antant 
nagyhatalmai, korlátozták azok szuverenitását. Ez ese
tükben -  szemben a vesztes államokkal kötött békeszer
ződésekkel -  magyarázatot igényelt. Ezt a magyarázatot 
a Clemenceau-doktrína adta meg. A francia miniszterel
nök a lengyelekkel kötött szerződés kapcsán Paderewski 
lengyel miniszterelnöknek írt levelében kifejtette, hogy 
Európa közjoga szerint semmi új nincs abban, hogy ha 
egy új állam születik, vagy ha egy létező állam nagy te
rülettel gyarapodik, akkor a nagyhatalmak az elismerés 
feltételéül megkívánják a kötelező nemzetközi egyez
mény formájában történő kötelezettségvállalást a kor
mányzás bizonyos alapelveit illetően. Ilyen alapelv a la
kosok számára a szükséges védelmet nyújtó jogoknak a 
belső alkotmány bármilyen változásának esetére nézve 
történő garantálása.19

Amikor Clemenceau Európa közjogára (ius publicum 
europeum) utalt említhette volna például az 1878. évi ber
lini kongresszust, ahol egyes balkáni államok elismerésé
nek feltételéül a nagyhatalmak olyan feltételeket szabtak, 
mint a vallásszabadság tiszteletben tartása. Ugyanakkor 
Clemenceau világosan látta a változást, amit a nemzetkö-

David Lloyd George, A z Egyesült Királyság miniszterelnöke 
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zi jog modernista megújítá
sának tekinthetünk. A francia 
miniszterelnök kijelentette, 
hogy a régebbi rendszerben a 
kisebbségvédelemhez hason
ló rendelkezések garantálása 
a nagyhatalmak feladatát ké
pezte, amely a gyakorlatban 
nem működött hatékonyan, és 
bírálni lehetett azon az alapon, 
hogy beavatkozási jogot adott 
más államok alkotmányos 
ügyeibe, amely kihasználha
tó volt politikai célokra. Az 
új rendszerben a garantálás a 
Nemzetek Szövetségének fel
adata.20 A nagyhatalmak tehát 
megújították magatartásukat -  
így a nemzetközi jogot is - , a 
mandátumrendszerhez hason
lóan intézményeket és eljárá
sokat görgettek maguk előtt.

A geopolitikai megfontolá
sok meghatározták a nemzet
közi jogi megoldást, aminek 
lényege a kisebbségi önren
delkezési igények kizárása.
A többségé az önrendelkezés, 
a kisebbségeké a kisebbségvédelem.

A kisebbségi jogok védelme
Ami a kötelezettségek tartalmát illeti, a modell a szövetsé
ges és társult hatalmak, illetve Lengyelország közötti szer
ződés volt. A kisebbségi egyéneknek az általános politikai 
szabadságok mellett jogot biztosítottak az állampolgárság 
megszerzéséhez, a diszkriminációmentes bánásmódhoz, a 
vallásuk szabad gyakorlásához, vallási, oktatási, kulturális 
intézmények alapításához és fenntartásához, a magánéleti 
és részleges közéleti nyelvhasználathoz (bíróság előtt), il
letve az anyanyelven való alapfokú tanuláshoz az állami 
iskolarendszerben és a méltányos részesedésére a közva
gyonból nevelési, vallási és jótékonysági célokra. A több
ségi államtól elvárt magatartás tehát többnyire negatív 
jellegű volt, a jogok szabad gyakorlásának eltűrését je
lentette (diszkriminációmentes gyakorlat, állami alapfokú 
oktatás, támogatás). A kisebbségi jogok az államok belső 
jogában különleges védelmet kaptak, így a megváltozta
tásuk csupán alkotmányerejű törvényekben volt lehetsé
ges. A jogok mellett a kisebbségi személyeket a többségi 
állammal való békés együttélés és baráti együttműködési 
kötelezettség terhelte.

Ami az eljárási garanciákat illeti, ez egyrészt azt jelen
tette, hogy a Nemzetek Szövetsége Tanácsának egyetér
tése nélkül a kisebbségvédelmi szabályokat nem lehetett 
módosítani. Másrészt a kisebbségi személyek panasszal 
élhettek a Nemzetek Szövetségéhez. A panaszoknak össz
hangban kellett állniuk az alapjukat képező szerződések-

kel, nem lehettek névtelenek, 
vagy nem származhattak 
„nem autentikus” forrásból, 
nem használhattak durva ki
fejezéseket, valamint olyan 
formában kellett benyújtani 
azokat, hogy a kisebbség és 
az állam viszonyát ne ront
sák, továbbá nem ismételhet
nek meg már korábbi panasz 
tárgyává tett ügyeket. A pa
naszokat először a Nemze
tek Szövetségének Titkársága 
vizsgálta meg. Elfogadhatóvá 
nyilvánításuk esetében a ta
nács -  három tagállam kép
viselőiből álló bizottság -  elé 
kerültek, amely érintkezésbe 
lépett a bepanaszolt kormány
nyal, és felkérte, hogy dolgoz
za ki álláspontját a panasszal 
kapcsolatban. Ha a kormány 
válaszát nem találta elfogad
hatónak, akkor a bizottság 
felvette a tanács napirendjére 
a kérdést, amely megvitat
ta, és iránymutatást adott a 
megoldásra. Ha a kisebbségi 

panasszal a tanács egy tagja azonosította magát, akkor a 
kérdés közvetlenül annak napirendjére kerülhetett, füg
getlenül a három tagállamból álló bizottság álláspontjá
tól. A gyakorlatban a legtöbb panasz nem került a tanács 
napirendjére, mivel a bizottság elfogadta a bepanaszolt 
kormány álláspontját. Amennyiben mind az elutasítást, 
mind a napirendre tűzést el kívánta kerülni, a bizottság in
formális tárgyalást kezdeményezett a kompromisszumos 
megoldás érdekében. A panaszok tárgya igen változatos 
volt: a kisebbségi nyelvek használatának korlátozásától a 
nyugdíjjogosultság és az állampolgárság megtagadásáig 
terjedt. A legtöbb panasz 1931 és 1932 között érkezett, 
háromszázöt, amiből százötvenhármat nem fogadtak el.21 
A kisebbségi rendelkezést tartalmazó szerződés végrehaj
tásából eredő vita, ha azt a szerződés maga lehetővé tet
te, az Állandó Nemzetközi Bíróság elé kerülhetett, amely 
az ügyben kötelező döntést hozott. Emellett az Állandó 
Nemzetközi Bizottság, ha azt a kisebbségi rendelkezést 
tartalmazó szerződés értelmezése megkívánta, tanácsadó 
véleményt adott. A kisebbségi jog egyes koncepcionális 
kérdéseinek a megválaszolása is az Állandó Nemzetközi 
Bíróság nevéhez fűződik. Ezen túlmenően egyes államok 
-  Magyarország, Románia, Jugoszlávia és Csehszlová
kia -  1930 után fellebbezési jogot engedtek az Állandó 
Nemzetközi Bírósághoz a békeszerződések végrehajtásá
ból eredő jogviták eldöntésére szolgáló vegyes döntőbí
róságok döntései ellen. Az Állandó Nemzetközi Bíróság 
jogértelmezései közül az egyik legfontosabb a kisebbségi 
közösség fogalma, amelyhez a csoportképző tényezőkön 
(vallás, nyelv, hagyományok) túl a szolidaritás érzése a 
fenntartás és a megőrzés vágya társul, különösen a gyer-
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meknek való átadás formájában, jellemzője az egymás 
segítése és az, hogy meghatározott területen élnek. A ki
sebbségekhez tartozás értelmezése, amely a bíróság meg
állapítása szerint ténykérdés és nem állami elismerés kér
dése (a Bulgáriai görög közösségek ügye22). Ugyancsak 
kiemelkedő jelentőségű az egyenlőség értelmezése, amely 
magában foglalhatja az eltérő bánásmód szükségességét 
a ténylegesen fennálló helyzetek kiegyenlítése érdekében, 
azaz a formális egyenlőség sérülhet az érdemi egyenlőség 
érdekében (az albániai kisebbségi iskolák ügye23).

Mindez persze nem jelenti, hogy a gyakorlatban tö
kéletesen működő mechanizmusról volt szó. Egy francia 
nemzetközi jogász 1938-ban a következőkben foglalta 
össze a nehézségeket. „A kisebbségvédelem szabályai
nak alkalmazása kezdettől fogva számos nehézségbe üt
között. A szerződések által kötelezett államok nem voltak 
készek e kötelezettségek teljesítésére, a Nemzetek Szö
vetségének capitis deminutio-szerű ellenőrzési rendszerét 
szuverenitásuk sérelmének tekintették, különösen azért, 
mert más olyan államok, amelyek lakosságában szintén 
voltak kisebbségek, teljesen szabadok maradtak az ilyen 
állampolgáraikkal való bánásmódot illetően. (Tudniillik 
őket nem kötötték a nemzetközi jogi szabályok -  K. G.) 
.. .ez a diszkrimináció tűrhetetlennek tűnt (...) mivel más 
államokban is, sőt panaszt tévő államokban is a kisebb
ségekkel néha úgy bántak, amely egyáltalán nem volt a 
szerződésekben leírt rezsimmel összhangban.”24

Ennek ellenére a rendszer mögött ott húzódott a felis
merés, hogy a kisebbségi jogok védelme a békés európai 
együttélés és együttműködés egyik kulcsa lehet. Ahogyan 
ezt Woodrow Wilson amerikai elnök nem sokkal az első
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világháború befejeződése után, 1919 májusában, a pári
zsi békekonferencián egyértelműen ki is fejezett. „Semmi 
sem valószínűbb, hogy megzavarja a világ békéjét, mint 
az a bánásmód, amellyel bizonyos körülmények közepette 
a kisebbségeket illetik.”25

Pozitivizmus és utójáték
1933-ban egy zsidó származású német állampolgár Franz 

Bernheim panaszt nyújtott be a Nemzetek Szövetségéhez, 
amelyben a Felső-Sziléziában élő kisebbségek jogvédel
méről intézkedő német-lengyel egyezmény megsértésre 
hivatkozva. Bernheim 1931 és 1933 között Felső-Szilézi
ában élt, ahol elbocsátották állásából az 1933 áprilisában 
bevezetett kormányzati jogszabályok alapján. A Nemze
tek Szövetségében lezajlott vita után a panaszt megvizs
gáló bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a német 
hatóságoknak korrigálniuk kell a belső jog konstruálása 
során elkövetett hibát.26 Azaz a diszkrimináló törvények 
országosan hatályban maradhatnak, és korrekcióra csupán 
azon németországi területek tekintetében kell, amelyekre 
a nemzetközi jogi kötelezettség vonatkozik. Ez a döntés 
teljes mértékben megfelelt a nemzetközi jog akkori álla
potának, tudniillik Németországot az említett nemzetközi 
szerződés kizárólag Felső-Szilézia, illetve Danzig tekin
tetében kötelezte a diszkriminációmentes bánásmódra. 
Általános nemzetközi jogszabály ebben a tekintetében 
nem volt, de ha lett volna is, annak megsértést nem le
hetett volna ebben az eljárásban a Nemzetek Szövetsége 
elé terjeszteni. Németország pedig nemsokára kilépett a



Nemzetek Szövetségéből, így erre az eljárásra sem kerül
hetett sor többé. Ez az ügy mindennél jobban mutatja a 
rendszer ellentmondásait.

1950-ben az ENSZ Titkársága tanulmányt készített 
a népszövetségi kisebbségvédelmi rendszer hatályáról. 
A tanulmány a győztesek potsdami megállapodása nyo
mán végbement kitelepítésekre való hivatkozással okafo- 
gyottá nyilvánította a magyar, a csehszlovák és a lengyel 
államot terhelő kötelezettségeket. Az egyoldalú nyilatko
zatokat felfüggesztettnek tekintette, sőt a balti államokét 
kifejezetten megszűntnek a szovjet beolvasztás és körül
mények alapvető megváltozása miatt. Így tekintett Dan- 
zigra, illetve a Lengyelországra vonatkozó szerződésekre. 
Míg a békeszerződések kisebbségi rendelkezéseit meg
szűntként értelmezte, mivel a második világháború után, 
ugyanazokkal az államokkal kötött békeszerződések már 
ilyeneket nem tartalmaztak, és azok ilyen értelmű nyilat
kozatot sem tettek.27 San Franciscóban, az ENSZ Alap
okmányt előkészítő értekezleten, amikor felvetődött a 
kisebbségek védelmének kérdése, egy diplomata a kö
vetkezőképpen fejezte ki a közhangulatot. „Amire ma a 
világnak szüksége van, az nem a kisebbségek védelme, 
hanem a védelem a kisebbségektől.”28

Mi történt? Az ENSZ megszületésével kezdődő új 
korszaka a nemzetközi jognak egyszerre nem akart tud
ni a kisebbségekről. A nemzetközi rendszert újraalkotó 
győztesek így akartak tanulni a múltból. Meg kívántak 
szabadulni a korábbi államközi viszonyok tehertételeitől, 
amelyek súlyos feszültségeket keletkeztettek, és azután 
elvezettek a második világháború kitöréséhez. Ilyen, az 
államközi kapcsolatokat terhelő tényezőnek ítélték a ki
sebbségek nemzetközi védelmét. A kisebbségeknek nyúj
tott garanciákat illetően a korábbi meggyőződést pontosan 
az ellenkezője váltotta fel. Uralkodóvá vált a meggyőző
dés, hogy a nemzetközi szabályok csupán hivatkozási ala
pul szolgáltak arra, hogy egyes államok -  főként a náci 
Németország -  az államközi feszültségeket növelő köve
teléseket támasszanak más államokkal szemben.

Hitler valóban agresszív módon lépett fel a környező 
államokat illetően, önmagát a német kisebbség védelme
zőjeként feltüntetve. Ennek a kétségtelen ténynek az ér
tékeléshez azonban feltétlenül figyelembe kell vennünk a 
következőket. Hitler ez irányú nemzetközi szerepvállalá
sára kancellárként akkor került sor, amikor Németorszá
got már kiléptette a Nemzetek Szövetségből. Így annak 
kisebbségvédelmi rendszerét ez aligha járathatta le. Mi 
több, amint a későbbiekből világossá vált, Hitlert a te
rületi expanzió érdekelte, nem a kisebbségi jogok, noha 
valóban hivatkozott rájuk. Ezt egyértelműen bizonyítja, 
hogy miután Mussolini tétlenül nézte Ausztria bekebe
lezését, lemondott a dél-tiroliak jogainak képviseletéről, 
amit egyébként diktátortársával szemben korábban sem 
erőltetett.29 A megoldást az áttelepülésben látta. (Ezen túl
menően erősen kérdéses, hogyha valaki visszaél valami
vel, az önmagát a dolgot milyen mértékig diszkreditálja.)

Továbbá a győztes nagyhatalmak úgy vélhették, egy a 
kisebbségek védelmét szolgáló nemzetközi rezsim egyéb
ként is szociológiai és politikai alapját vesztette. Szocioló
giai értelemben a döntő változás az volt, hogy a második

világháború végén, majd befejeződése után nagy nép
mozgások indultak meg, amelyek eredményeként egyes 
kisebbségek anyaállamuk területére költöztek, illetve je
lentőssé vált a kisebbségek harmadik államba történő 
kivándorlása is. A győztes nagyhatalmak saját maguk 
a potsdami értekezleten olyan határozatot fogadtak el, 
amelynek tizenharmadik fejezete előírja a lengyelorszá
gi, a csehszlovákiai és a magyarországi német kisebbség 
részben vagy egészben történő áttelepítését Németország
ba. Ugyanakkor a csehszlovák diplomáciának nem sike
rült elérnie, hogy a potsdami értekezlet ugyanezt helyezze 
kilátásba a magyar kisebbség esetében. Ennek ellenére a 
potsdami értekezletről készült jelentés valamiféle legiti
mációt kölcsönzött a csehszlovákiai magyarság kitelepíté
sének is. Mivel a kisebbségek amúgy is „zavarkeltőkké” 
váltak a nemzetközi kapcsolatokban, mindezt a nagyha
talmak a béke érdekében elkerülhetetlennek ítélték. Ami 
a politikai változásokat illeti, a náci megszállás után -  el
vileg -  mindenütt demokráciák jöttek létre, amelyektől 
elvárható volt, hogy az általános emberi jogok hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes biztosításával garanciákat 
nyújtsanak a (megmaradt) kisebbségeknek. A legyőzöttek 
esetében pedig, ahol további biztosítékokat tartottak szük
ségesnek, a békeszerződésekbe építettek be az általános 
emberi jogokra vonatkozó szabályokat.

Azt a tételt, miszerint az általános emberi jogok diszk
riminációmentes garantálása kellő jogvédelmet nyújt a 
nemzeti kisebbségeknek is, maga az ENSZ Alapokmány 
hitelesítette. Ennek kidolgozása során az arra irányu
ló módosító javaslatokkal szemben érvként jelent meg, 
hogy az általános emberi jogok úgyis felhasználhatók a 
kisebbségek jogvédelmére.30 Ez a szemlélet eredményez
te a kisebbségi jogok kihagyását az Emberi jogok egyete
mes nyilatkozata szövegéből, noha az 1946-ban létrejött 
ENSZ Emberi Jogok Bizottsága mandátumában felhatal
mazást kapott, hogy létrehozhasson egy, a diszkrimináció 
megakadályozásával és a kisebbségek védelmével foglal
kozó albizottságot, amit 1947-ben meg is tett.31 (Az albi
zottság elnevezése 1999-ben megváltozott [Emberi Jogok 
Védelmének és Támogatásának Albizottsága], az új elne
vezésből kikerült a kisebbségekre való utalás.)

A kedvezőtlen előjelek ellenére az Egyetemes nyilat
kozat előkészítése során az ENSZ Titkárság emberi jogi 
munkatársai elkészítették egy, a kisebbségi jogokat tar
talmazó cikk szövegét. „Minden olyan országban, amely
ben, lényeges számban élnek a lakosság többségétől fa- 
jilag, nyelvileg vagy vallásilag különböző személyek, az 
ilyen etnikai, nyelvi vagy vallási kisebbségekhez tartozó 
személyeknek joguk van, hogy létrehozzák és fenntart
sák -  az erre a célra elérhető arányosan egyenlő mérté
kű közalapokból -  iskoláikat, kulturális intézményeiket. 
Továbbá, arra hogy nyelvüket használhassák a bíróságok, 
más hatóságok és más állami szervek előtt, a sajtóban és a 
közgyűlésekben.”32

A szövegből először -  francia javaslatra -  a közalapok
ra történő utalást vették ki, majd az Albizottság újraalkotta 
annak szövegét. Ez már több olyan megfogalmazást tar
talmazott, amely a többségi állam számára kibúj ási lehe
tőséget tartalmazott a tényleges végrehajtás alól, illetve
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szerencsétlen módon beillesztette a kisebbségi csoport fo
galmát és ezzel megnyitotta a lehetőséget, hogy a kisebb
ségi jogokat mint egy közösséghez kötődőket száműzzék 
az egyén jogait tartalmazó Egyetemes nyilatkozatból. 
Ami a kibújási lehetőségeket illeti, ilyen volt például an
nak megállapítása, hogy többségtől való eltérésnek egy
értelműnek kell lenni, az eltérő bánásmódot kifejezetten 
akarni kell, vagy a kisebbségi nyelvhasználat kívánságtól 
függ.33

A vita során Dánia, Jugoszlávia és a Szovjetunió állt 
elő alternatív szövegjavaslattal. A dán javaslat lényege a 
kisebbségi oktatás garantálása volt, míg a másik két állam 
a szocialista nemzetiségi politika ideálképének megfelelő 
szélesebb körű kulturális és nyelvhasználati jogokat kí
vánt a szövegbe foglalni. Ezeket a javaslatokat azonban 
elvetették. A végső döntés pedig ugyanezt tette az Albi
zottság szövegtervezetével. Ausztrália arra hivatkozott, 
hogy nem kívánja az eltérő csoporttudatot erősíteni la
kosságában, Brazília delegátusa is a nemzeti egység, sőt 
az asszimiláció fontosságát hangsúlyozta. Mindezeket az 
érveket Chile, Franciaország -  amely pedig korábban tá
mogatta a tervezetet - ,  Haiti és Uruguay szintén erősen 
helyeselte. India azt hangsúlyozta, hogy egy ilyen cikk fe
lesleges az Egyetemes nyilatkozatban, mert a mindenkit 
megillető emberi jogok amúgy is védik a kisebbségeket. 
A belga delegátus emlékeztetett rá, hogy Hitler hogyan élt 
vissza a német kisebbség jogaival. Kína és az Egyesült

Királyság határozottan ellenezte a kisebbségi személyek 
jogainak felvételét az Egyetemes nyilatkozatba. Roose- 
velt elnök özvegye, az Egyesült Államok delegátusa pedig 
egyszerűen kijelentette, hogy a kisebbségi jogoknak nincs 
helye a nyilatkozatban, mivel azok nem rendelkeznek 
egyetemes jelentőséggel. A kisebbségi jogok egy történe
tileg korlátozott koncepciót jelentenek és nem érvényesek 
a modern korban. A kisebbségi problémára pedig, tette 
hozzá, a legjobb megoldás az emberi jogok tiszteletben 
tartásának bátorítása.34 Bár egyes államok, mint például, 
Belgium és India később meggondolták magukat, illetve 
az említett kelet-európai országok további erőfeszítéseket 
tettek a kisebbségi jogok érdekében -  kiváló lehetőséget 
nyújtva egyben a polgári demokráciák elmarasztalására 
- , mindez nem vezetett sikerre. Végül is 1948. december 
10-én -  ezen a napon fogadták el az Emberi jogok egyete
mes nyilatkozatát -  a helyzet némi orvoslására az ENSZ 
Közgyűlése külön határozatot hozott, amely a „Kisebbsé
gek sorsa” elnevezést kapta. Ebben felszólította az Emberi 
Jogok Bizottságát és az Albizottságot, hogy tanulmányoz
zák a problémát annak érdekében, hogy a szervezet képes 
legyen az ügyben hatékony lépésekre.35

Az 1966-ban aláírt és 1976-ban hatályba lépett Pol
gári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányának 
előkészítése során e szervek munkája és a részes államok 
megváltozott felfogása vezetett el a szerződés 27. cikké
hez, amely rögzítette a kisebbségi jogokat.

KARDOS, Gábor

Folge des ersten Weltkriegs: Minderheitenschutz im Völkerrecht
(Zusammenfassung)

Nach dem ersten Weltkrieg war die Überzeugung reif, 
dass die alte Machtpolitik, die zum Ausbruch des Kriegs 
führte, genauso wie der absolute Charakter der damit fest 
verbundenen Souveranitat in internationalen Institutionen 
aufzulösen seien. Diejenigen, die auf eine Erneuerung des 
internationalen Systems vertrauten, waren der Meinung, 
dass diese Institutionen den sonstigen, nicht staatlichen 
Legitimationsquellen Platz machen werden (wie unter 
anderen der nationalen Selbstbestimmung), die durch 
kontrollierte Volksabstimmungen empfindliche Grenz- 
probleme lösen oder Minderheitenrechte gegenüber dem 
Mehrheitsstaat völkerrechtlich garantieren werden.
Das Friedenssystem, das an Stelle von Monarchien theo- 
retisch Nationalstaaten, in der Praxis jedoch multinationa- 
le Staaten schuf, brauchte eine Stabilitat der willkürlich, 
nach Machtinteressen umschriebenen Grenzen. Mittel 
der ersehnten Stabilitat waren die den Minderheiten ge-

wahrten Garantien, deren Ziel letztendlich eine möglichst 
schmerzlose Assimilation war.
Die mit dem Völkerbund verbundenen Garantien materi- 
eller und verfahrensrechtlicher Minderheitenrechte konn- 
ten ihre Funktion nur teilweise erfüllen, aber hinter dem 
System stand die richtige Erkenntnis, dass der Minder- 
heitenschutz einer der Schlüssel eines friedlichen Zusam- 
menlebens und Zusammenwirkens in Europa sein könnte. 
Die im System steckenden Widersprüche waren an der 
Sache Bernheim plastisch zu sehen. Nach dem zweiten 
Weltkrieg gewann die Auffassung die Überhand, nach der 
völkerrechtliche Regeln des Minderheitenschutzes nur 
dazu da seien, als Grundlage verwendet zu werden, wenn 
gewisse Staaten Forderungen an andere Staaten stellen, 
die zwischenstaatliche Spannungen erhöhen. Deshalb 
wurden die Minderheitenrechte in die Allgemeine Erkla- 
rung der Menschenrechte nicht aufgenommen.
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1 911-ben Olaszország annektálta Trípoliszt, mely
nek következtében Olaszország és Törökország 
között háború tört ki. A feszültséget a következő 

évben megkötött lausanne-i béke sem tudta feloldani, sőt 
Szerbia és Bulgária közeledése, majd 1912. március 1-én 
megkötött szövetségi szerződése előkészítette a Balkán 
tűzbe borítását. Miután a Balkán-szövetség kiegészült 
Görögország és Montenegró csatlakozásával, mint arra 
számítani lehetett, 1912 októberében kitört az utóbb el
sőnek nevezett balkáni háború. Az Osztrák-Magyar Mo
narchia Balkán-politikája és az osztrák vezérkar agresz- 
szív háborús készülődése2 Magyarországon is napirendre 
kényszerítette az évek óta elodázott törvényi rendelkezést 
a háború vagy a háború fenyegető veszélye esetén eset
legesen bevezetendő rendkívüli intézkedésekről, kivételes 
állapotról.

1912. október 7-16. között -  a balkáni eseményekkel 
összefüggésben -  tárcaközi értekezlet keretében szakértői 
egyeztetésekre került sor a honvédelmi minisztériumban.

Mezey Barna

A kivételes hatalom jogi 
természete1

Az, hogy a korábbi tárgyalások helyszíneként szereplő 
igazságügy-minisztériumból a honvédelmi tárca épületé
be került át a munka színhelye, vitathatatlan bizonyítéka 
a hadkészültség fokozásának. Az 1906 óta folyamatosan 
tárgyalt javaslat3 előkészítésének felgyorsulása a hábo
rú fenyegető előjeleként ítélhető meg. Az események 
felgyorsulását és az azonnali döntés fontosságát igazol
ja  az is, hogy a minisztertanácsban október 7-én Lukács 
László miniszterelnök előzetes elvi felhatalmazást kért a
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