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katársa.

Az 1989 utáni közép- és

kelet-európai változások
következtében szamos
olyan fogalom került a fi·
gyelem középpontlába,
amelyekkel korábban a
politikaelméleti irodalom
csak egészen kivételesen
foglalkozott. Szükséges
nek tartom ezért e fogal
mak definiálását.

1. Autonómia: etnikai ala
pon szerveződött közössé
gek és csoportok esetében
(a nemzetközi jog által
használt fogalmak közül vé
leményünk szerint ide tar
toznak a fentiekben emlftet!
értelemben a nemzetek, a
népek és népcsoportok,
bennszülött népek és a
nemzeti, etnikai ésnyelvi ki
sebbségek) az a fogalom,
illetve az a társadalmi esz
me, amelynek megfelelően

e közösségek és csoportok
önállóan döntenek azokban
az ügyekben, amelyek a
közösségként való fennma
radásukkai elválaszthatatla
nul összefüggnek. Ilyenek
kisebbségek esetében a
nemzeti, etnikai, nyelvi, val
lási és kulturális identitás
ápolása, fejlesztése és az

Kollektív jogok?
A liberális nemzetállam eszméjét - amely idegen testként kezel
minden, a szuverenitás egyneműségétmegbontó korporációt - az
első nyugati nemzetállamok kialakulásának pillanatától kezdődően
erőteljes politikai és morális kihívások érték. A hátrányos helyzetű

csoportok "emancipálása" a társadalmi béke megőrzésénekköve
telményével egyetemben például egyik elsőrendű politikai kérdé
seként merült fel. Amíg a 20. századi jóléti állam keretei között
szociális problémaként szociális módszerekkel - elsősorban pénz
zel- az eltérő életkörülmények kiegyenIíthetőekvoltak, a politikai
megoldásokhoz megvolt a közös nevező. Bonyolultabb volt a hely
zet, ahol a jóvátétel kérdése merült fel, azaz ott, ahol kisebbségi
társadalmi csoportok igazolhatóan az éppen uralkodó többség ál
dozatai voltak a múltban. Még összetettebb a kérdés akkor, ha az
érintett csoport tagjai intézményes kereteket hoznak létre, s bele
szólást követelnek az őket érintő ügyekbe. A társadalmi kisebbsé
gek zöme strukturális, örökös kisebbség, eltérően a politikai kisebb
ségektől, amelyeknek elvileg lehetőségükvan arra, hogy többségbe
és domináns pozícióba kerüljenek.

A nemzeti vagy etnikai kisebbségek napjainkban szinte az
összes eddig felsorolt jellegzetességgel rendelkeznek, s ezen kívül
néhány csak rájuk jellemző ismérvvel is bírnak. A nemzeti vagy
etnikai kisebbségek elsősorban közösségek olyan értelemben,
hogy képesek önálló, kollektív akarat megfogalmazására és kép
viseletére. Önálló kulturális, etnikai és történelmi identitással ren
delkeznek, amelyet folyamatosan kívánnak átörökíteni az utódok
nak, s ezáltal közösségként fennmaradni. A legtöbb esetben e kö
zösségek önmaguk kívánnak dönteni a közösségként való fenn
maradásukat biztosító ügyekben, azaz élni kívánnak az önrendel
kezési joggal. Ez utóbbinak előfeltétele a modem korban az önál
ló politikai szereplőként való elismerés-elismertetés, beleértve az
önmeghatározás szabadságának biztosítását. Mivel a politikai au
tonómia, az önrendelkezés és a kollektív identitás a nemzetnek
szintén lényeges mozzanatai, a részleges autonómia követelése, a
rész-szuverenitások létrejötte, a korlátozott önrendelkezés és a
többségétől eltérő csoportidentitás tételezése magát az identitás
államként felfogott nemzeti állam lényegét érinti. A nyugati típu
sú liberális nemzetálIam lényege a homogén politikai nemzet esz
méje. A "liberális" jelző itt addig érvényes, amíg az egyneműség

az államstruktúra egyneműségét jelenti: egy alkotmány, egységes
közigazgatási-területi szerkezet, kiegészítve az emberi és állam
polgári szabadságjogok eszméjével. Ezen az alapon létrejöhetnek
a nemzetállamok olyan kombinációi is, mint a föderáció vagy a
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utódoknak való továbba
dása körüli tevékenysé
gek.

2. Önkormányzat: az au
tonóm döntés olyan intéz
ményes keretét vagy in
tézményrendszerét jelenti,
amelyben a döntések de
mokratikus módon, köz
vetlenül választott képvi
selök vagy választott elek
torok (közvetett módszer)
által történnek. Amíg az
autonómia a társadalom
és politikaelmélet körébe
tartozó fogalom, az önkor
mányzat mindig meghatá
rozott intézményt jelent. A
kisebbségi (nemzeti vagy
etnikai) önkormányzat azt
az intézményt jelöli, amely
a törvény meghatározta
hatáskörön belül a kisebb
séghez tartozó személyek
által választott képviselők

meghatározott körben kö
telező döntéseket hoznak
azönkormányzat hatáskö
rébe tartozó ügyekkel és
személyekkel kapcsolat
ban. Ha a törvény az ön
kormányzat illetékességét
kulturális ügyekre korlátoz
za, kisebbségi kulturális
önkormányzatról beszé
lünk.

3. Önrendelkezés: lénye
gét tekintve az autonómia
szinonimája. Az uralkodó
felfogás szerint azonban
különbséget kell tenni az
önrendelkezés, mint politi
kai elv és az önrendelke
zés, mint kollektív emberi
jog között, Az önrendelke-

konföderáció, amelyek azonban már nem nemzetállamok a szó
eredeti értelmében, de megőrzik a politikai liberalizmus alapérté
keit. Ha azonban a kevert lakosságú államok esetében a homoge
nitás-elv kiterjed olyan szférákra is, mint az egyéni és közösségi
nyelvi, vallási és nyelvi identitás, és ezek megnyilvánulási formá
ira, a "liberális nemzetállam" megjelölés már nem alkalmazható.
A rész-szuverenitás különböző mértékeit megkövetelő kollektív
vagy csoportjogokat a liberális nemzetállam is elvi alapon utasítja
vissza, ugyanakkor a minden szempontból homogén politikai
nemzet létrehozásának módszerei a liberalizmussal ellentétes, to
talitarisztikus formákat is ölthetnek.

A nemzetállam a nemzet kollektív jogainak a kifejezője és
megjelenítője. Két csoport kollektív jogait egy intézmény pedig
egyszerre nem tudja képviselni: a hatékony kormányzás, sőt, egy
határon túl maga a kormányozhatóság kerül veszélybe, szól a gya
korlatias érvelés. Ennek az érvnek azonban önmagában véve nem
sok köze van a társadalmi szerződés, a politikai közösség létreho
zása által a természeti állapotból való kilépés eredeti előfeltevése
ihez. A kormányozhatóság követelménye ideológiai szempontból
semleges, bármilyen politikai rendszer esetében felhozható érvként.
Ez az a pont, ahol az eszme és a gyakorlat elválik egymástól, de
az eszme továbbra is befolyásolja a politikai retorikát, legalább
addig, amíg az a kormányzók érdekeit szolgálja. S mivel a liberá
lis nemzetállam logikája olyan koherens logika, amelyet két év
százados történelmi fejlődés és világmodellként való elterjedés
igazol, kollektív jogokat követelni a kisebbségek számára egy
ilyen környezetben meglehetősen reménytelen dolog.

A nemzetek és az etnikai csoportok kollektív jogai

Kérdés, hogy a kollektív (nemzeti vagy etnikai kisebbségi) jogok és
az egyéni jogok meghatározása körül folyó vita hoz-e életképes
eredményeket, vagy csupán meddő intellektuális gyakorlattal ál
lunk szemben; véleményem szerint ez utóbbival van dolgunk. Elő

ször is, aki így veti fel a kérdést, az eleve elfogadja a nemzetállami
paradigmát, pontosabban azt, hogy a nemzet mint olyan kollektív
jogokkal rendelkezik, hiszen a kisebbség kollektív jogait e kontex
tusban rész-jogokként értelmezi. A legfontosabb kollektív jog e szem
pontból a (minden) nemzet (saját) államhoz való joga. Ez az önren
delkezés wilsoni-lenini értelmezése, az egyetlen jelentése az így fel
fogott nemzeti önrendelkezési jognak. Ugyanakkor a vitatkozó pa
radox módon annak a vádnak teszi ki magát, hogyanemzetállami
kereteket kívánja közvetve vagy közvetlenül lerombolni, hiszen a
nemzetállamot nem testületek, korporációk, csoportok konstituál
ják, hanem egyének. Láttuk, hogy amíg a kollektív jogok szociális
téren jelentkeznek, addig elvileg nincs gond. Az ENSZ Polgári és
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zési elvolyan politikai elv,
amely a nemzetközi kö
zösség struktúráját közvet
lenül befolyásolja. Egy et
nikai csoport önrendelke
zési törekvése akkor legi
tim, ha a nemzetközi (ál
lam)közösség azt elismeri.
Az önrendelkezési jog a
jelenlegi nemzetközi vi
szonyok közepette elfoga
dott definíció szerint olyan
emberi jog, amely az
1966-os emberi jogi
egyezményeknek megfe
lelően a népeket illeti meg.
E jog alapján a népek 
éscsakis a népek - sza
badon választják meg po
litikai státuszukat, valamint
kulturális és gazdasági fej
lődésük irányát. Az egyéb
nemzetközi dokumentu
mokban tartalmazott ön
rendelkezési jogra szóló
kitételek kivétel nélkül ér
telmezési viták tárgyát ké
pezik. A nép kategóriája,
az ily módon szentesített
önrendelkezési jognak
egyetlen alanya azonban
jogilag definiálhatatlan. A
kilencvenes években,
amint már közvetve utal
tam rá, csak a kisebbség
ben élő etnikai csoportok
tói (nemzeti, etnikai és
nyelvi kisebbségek) vitat
ják el ezt a jogot a nem
zetközi kormányközi szer
vezetek (főként az ENSZ,
az Európa Tanács és az
EBESZ). Számos nem
kormányzati szervezet
(NGO) és a szakirodalom
tekintélyes része azonban
euel ellenkező és kellő-

Politikai Jogok 196().,.os· Nemzetközi Egyezségokmánya (PPJNE)
például világosan előírja a szakszervezeti szervezkedés kollektív
jogát. Az egyetemes emberi jogi dokumentumok ezen kívül számos
kollektív jogot elismernek közvetlen módon, így a békéhez, a fejlő

déshez stb. való jogokat, nem is beszélve a népek önrendelkezési
jogáról, amely az idézett dokumentum által elismert egyetemes em
beri jog (PPJNE, 1.), ám ezek természete már korántsem egységesen
értelemezett az érintett fórumok keretében s a szakirodalomban.
Kűlönben nem jogászok számára is nyilvánvaló, hogya legtöbb
nemzetközileg elismert emberi és polgári jognak csak akkor van
értelme, ha csoportosan gyakorlható, gondoljunk csak az egyesülé
si, a gyülekezési jogra, nem is beszélve a vallás szabad gyakorlásá
ról. Ezért az értelmezési vitáknak elsősorban politikai indítékai
vannak.

Szigorúan doktrinális szempontból a kollektív jogok fogalma
természetesen elemezhető, s operacionalizálható is abban az esetben,
ha politikai konszenzus alakul ki akörül, hogy egyfelől az állami
szuverenitás nem egyenlő a nemzeti (mint etnikai és kulturális cso
port-) szuverenitással, másfelől a nemzet szuverenitása nem abszo
lút értelemben áll fenn. A kollektív jogok fogalma ebben az esetben
annak a tautológiának az elnevezése, amely szerint vannak egyes jo
gok, amelyek vagy kizárólag csoportosan, vagy így is gyakorolha
tók. Számos ilyen jog létezik, mint utaltam rá, s egyesek relevánsak
az etnikai csoportok esetében, így a nemzeti vagy etnikai kisebbre
gekre vonatkoztatva is, mások nem. Az igazi kérdés a törvényhozó
számára a fenti politikai feltételek megléte esetében nem a kollektív
jogok szabatos normatív definíciója az egyéni jogok definíciójával
szemben s e jogok kimerítő felsorolása, hanem a különböző helyze
tek kodifikációra alkalmas jogi körülírása. (A sajtószabadság például
egyetemesen elismert szabadságjog, ám a különböző jogi megoldá
sok e szabadság gyakorlását illetően országonként különböznek. A
szólásszabadságba beletartozik az anyanyelv nyilvános használatá
nak a szabadsága, azonban többségi környezetben - feltéve, hogy e
szabadságot magát nem vitatják - ahhoz, hogy a kisebbséghez tar
tozó személy szólhasson anyanyelvén. és meg is értesse magát, egy
sor gyakorlati lépés szükséges (tolmács stb.), amelyek egy része
pénzbe kerül. Az ilyen esetekben felmerülő részben jogi, részben
technikai, financiális lépéseket is, helytelenül, a kollektív kisebbségi
jogok fogalmával jelölik.

Az ebben az értelemben vett kisebbségi jogokat többféleképpen
lehet osztályozni:

1. a) "jogi" szankcióval garantált jogok, azaz olyan jogok, ame
lyek bíróság vagy más jogalkalmazási szerv előtt vita tárgyává te
hetők, s igényesetén formális eljárás keretében érvényesíthetők;

b) kollektív jogok, amelyek nem érvényesíthetők az előbbi mó
don, szankciójuk morális vagy politikai jellegű; etnikai csoportok
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képpen árnyalt véleményt
vall. (A téma egyik legala
posabb összefoglalója,
amely kitér a kisebbség
ben élő etnikai csoportok
önrendelkezési jogára:
A. Cassese: Self-Determi
nation of Peop/es. A Lega/
Reappraisa/. University
Press, Cambridge, 1995)

4. Önigazgatás: azönkor
mányzat szinonimája; ott
használják a fogalmat,
ahol a döntéshozatal fo
lyamata kiegészülve a
végrehajtás elemeivel lé
nyeges részét alkotja egy
közigazgatási struktúrának
is.

5. Személyi autonómia
vagy személyi elvű auto
nómia vagy személyi el
vű önkormányzat: az au
tonómia ésazönkormány
zat eszméjének, illetve in
tézményének egyik formá
ja. E forma keretében sem
az autonóm döntések,
sem azok alanyai, de az
intézmény maga sem kö
tődnek meghatározott köz
igazgatási-területi egység
hez, beosztáshoz. Ide tar
tozik az összes korporatív
jellegű intézmény, a köz
testületek, valamint ide so
rolhatók az autonómia
egy tágabb felfogásában
az önkormányzattal ren
delkező, de köztestületi
státussal nem bíró magán
jogi-társadalmi egyletek is.

6.Területi autonómia: jo
gi természetét illetően al-

esetében ilyenek az önrendelkezéshez és az identitáshoz való jo
gok;

2. a) jogok, amelyek gyakorlásához intézményes keretek szük
ségesek; ebbe a csoportba sorolhatók az anyanyelv oktatásához és
az anyanyelvi oktatáshoz való jogok; b) jogok, amelyek gyakorlá
sához nem szükségesek intézmények, például anyanyelvű felira
tok nyilvános kifüggesztésének joga;

3. a) politikai jogok, a PPJNE nómenklatúrája szerint; b) kultu
rális jogok, a Gazdasági, Kulturális és Szociális Jogok Nemzetközi
Egyezségokmányának megfelelően;

4. a kisebbségben élő nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi
közösségek és csoportok esetében a kodifikáció és a jog gyakorlá
sa szempontjából fontos még a következő megkülönböztetés: a)
jogok, amelyek gyakorlásához szükséges a közösséget vagy cso
portot alkotók nyilvántartásba vétele, és b) jogok, amelyek gya
korlásához a nyilvántartásba vétel nem szükséges.

Egy sor félreértést okoz ebben az összefüggésben a pozitív disz
krimináció fogalma, amelyet sokan szintén kollektív jogként értel
meznek. Elvi álláspontom az, hogyakisebbségvédelem általában,
s azon belül a pozitív diszkrimináció fogalma nem tévesztendők

össze a jog vagy a jogosítvány fogalmaival. Az etnikai csoportok
büntetőjogi védelme önmagában nem akadályozza meg a termé
szetes asszimilációt, de a tapasztalatok szerint az irányítottat sem.
Az identitás védelme, ápolása, fejlesztése és továbbadása az utó
doknak lehetséges olyan típusú pozitív diszkrimináció nélkül is,
amely egy csoport tagjainak bizonyos előnyöket biztosít pusztán
azért, mert annak a bizonyos csoportnak a tagjai. Nem kell elfe
ledni, hogy az a fajta pozitív diszkrimináció, amely az egyén egy
bizonyos dimenzióját, hogy előnyben részesítse, kiemeli, az való
jában negatív értelemben is diszkrimináció, másokkal szemben. A
pozitív diszkrimináció bizonyítottan nem volt képes egy sor eset
ben megakadályozni etnikai jellegű konfliktusok kirobbanását, a
kiválasztás ténye számos esetben önmagában is önkényes ele
mekkel terhelt. A pozitív diszkrimináció mint eszme nem tévesz
tendő össze azonban a különböző okok miatt hátrányos helyzetbe
kerültek felkarolásával. Ebben az esetben azonban időben behatá
rolt, pontosan megindokolható és áttekinthető lépésekről van szó,
s ha az állam foganatosít ilyen lépéseket, akkor az átlagos esetben
közvetve a nem kedvezményezetteknek is javára szolgál, például
a társadalmi béke fenntartásával.

Etnopolitika

Az etnopolitikai szemlélet régiónkban lényegében azt jelenti, hogy
a "politikai" jelentése a "mi" etnikumunk ellenségeire és barátaira
összpontosul, azzal a nóvummal, hogy az államon belül élő más
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kotmányjogi és/vagy köz
igazgatási jogi kategória,
amely azt jelenti, hogy egy
egységes államban (azaz
nem föderációban vagy
konföderációban) egy
adott területi-közigazgatá
si egység lakossága más
jogokat (is) élvez, mint az
ország többi közigazgatási
egységeiben élő lakos. E
jogok gyakorlása kizárólag
a területi illetőség hez kö
tődik. A közigazgatási au
tonómia olyan területi-köz
igazgatási konstrukciót je
lent, amelyben az állam
területén lévő közigazga
tási egységek némelyike
vagy mindegyike magas
fokú döntéshozói és köz
igazgatási kompetenciákat
magában foglaló önálló
sággal rendelkezik a köz
ponti kormánnyal szem
ben. A regionális autonó
mia a területi autonómia
egyik változata, amikor az
autonómiát egy földrajzi
régió sajátosságai minősí

tik. Regionális önkormány
zat: a regionális elemekkel
(is) minősített területi auto
nómia intézménye, zárt te
rületi egység esetében.

etnikumok némelyike közösségenként és együttesen is belső ellen
ségnek számít, de legalábbis potenciális rendbontó. Egyik gyakor
lati eredménye e szemléletnek az a felfogás, amely az államot és
annak területét a többségi etnikum kizárólagos tulajdonának tekin
ti, továbbá, hogy az állami szervekben és szervezetekben nincs he
lye az "idegen" tisztségviselőknek.

Ott, ahol nincs mód a fenti gyakorlati következmények alkal
mazására, a lojalitás kategóriájának etnopolitikai értelmezése ad
módot a nem többségi etnikai csoportok mindennemű érvényesü
lésének az akadályozására. Ebben az esetben olyan lojalitásfoga
lom érvényesítési kísérletéről van szó, amelyegyértelműen töb
bet: hűséget, kétséget kizáró megbízhatóságot jelent, mint a foga
lom hagyományos liberális értelmezése, azaz a jogkövetésben
megnyilvánuló törvénytiszteletet, az alkotmányos állampolgári
kötelezettségek teljesítését. A politikai értelemben vett lojalitás po
zitív tartalmánál talán messzemenőbb következményekkel jár a
lojalitás hiányának, az illojalitásnak a feltevése. A lojalitás hiánya
ugyanis ez utóbbinak megfelelően nemcsak egyszerű gondatlan
ság, valamely kötelezettség felróható elmulasztása, hanem a
szembeszegülés szándékára utaló jel. .

Az illojalitás vádja és az etnicitás egybemosása az etnopolitikai
szemléletmódban a nem favorizált helyzetű etnikai csoportok és a
hozzájuk tartozó személyek kizárását vonja maga után a politika
részvevőinek köréből, a privilegizált etnikum tagjainak lojalitása
vélelmezett, míg a "többieké" az ellenkező bizonyításáig megkér
dőjeleződik. A nemzetállam keretein belüli bármilyen, például na
gyobb önnállóság elérésére irányuló, törvényes etnikai jellegű

szervezkedés, vagy a különböző nemzetközi szervezetek előtt tett
panasz is az illojalitás bizonyítéka lehet.

Az állampolgári lojalitás mint törvénytisztelet és jogkövető maga
tartás mindenekelőtt az alkotmány tiszteletben tartását feltételezi.
Mivel a liberális nemzetállami alkotmányok általában tartalmazzák
az állam nemzeti, egységes és megbonthatatlan jellegére vonatkozó
deklaratív jellegű és kifejezetten politikai célzatú előírásokat, azaz az
előbbiekben már említett szuverenitási kitételeket, egy pusztán jog
technikai kérdés is azonnal közvetlen politikai üggyé válhat. A nem
zetközi szervezetek előtti panasztevés például nemcsak az illojalitás
bizonyítéka, hanem annak is a jele, hogy a kisebbségi egyszeruen le
kívánja rázni az állampolgári kötelékeket, vagyis még inkább indo
kolt a politikai közösségen kívül való helyezése.

Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a nemzetállami liberaliz
mus jelentős erőfeszítéseket tett mindenkor arra, hogy az etnopo
litikai szemléletet visszaszorítsa, azonban paradox módon régi
ónkban a kilencvenes években éppen a nemzetállami liberalizmus
merev értelmezése és alkalmazása tűnik az itt meghatározott et
nopolitikai szemléletmód legjobb szálláscsinálójának. Termé
szetesen képviselőinek legjobb szándéka ellenére.
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Lehetőségek a megoldásra

Szociológiai szempontból a nemzeti vagy etnikai kisebbségeket a
nemzetekkel és a népekkel együtt általánosan olyan etnikai csopor
tokként határozhaljuk meg, amelyek saját hagyományokkal, önálló
kulturális arcéllel rendelkeznek. E csoportok tagjai, vagy azok je
lentős számú képviselői általában fontosnak tartják e sajátosságok
megőrzését és továbbadását az utódoknak. Ebből a perspektívából
két olyan természetes jogot lehet meghatározni, amely mint közös
ségben gyakorolható jog csak az ilyen típusú közösségekre jellem
ző: az önrendelkezéshez és az identitáshoz való jog. Fontos hang
súlyozni e jogok természeljogi megalapozását, újabb kori szóhasz
nálattal emberi jog jellegüket, mert a jelenlegi nemzetközi viszo
nyok közepette e jogoknak csak politikai és bizonyos esetekben
morális szankciói képzelhetők el, azaz gyakorlásuk a politikai erő

viszonyoknak megfelelőenalakul, a rájuk való hivatkozás politikán
túli-felüli elvekre alapozva történik. Míg a politikai szankció lehe
tővé teszi meghatározott kontextusban az e jogokkal való élés akár
azonnali lehetőségét garantálva ugyanakkor elvileg jövőbeli folya
matos megvalósulásukat, a morális vonatkozások csak hosszú tá
von érvényesülnek. Ezért lehet például a kilencvenes években a
nemzetközi viszonyokban a nemzetekről és népekről mint privile
gizált (azaz saját állammal rendelkező) csoportokról egyfelől, más
felől a kisebbségi kérdésről mint "megoldandó" kérdésrőlbeszélni.
Ez nem mindig volt így.

Az önrendelkezéshez és az identitáshoz való jogok az etnikai
csoportok esetében összefüggő emberi jogok. Egy államon belül
akkor lehet realitásuk, ha mindenekelőtt demokratikus technika
ként értelmezzük gyakorlati megvalósulásukat. Ebben az értelem
ben a "kisebbségi jogok" biztosítása valóban a demokrácia fok
mérője, ha azonban e garancia hangsúlyozása a kisebbségek te
kintetében az egyenlő részvételre vonatkozik csupán, akkor az
nem más, mint üres demagógia.

Amint a széljegyzetben található fogalom-meghatározásokból
kitűnik, az intézményes kereteket nem kell kitalálni, a teendő az
adott helyzetnek leginkább megfelelő formák kiválasztása. A kol
lektív kontra egyéni jogok vitát pedig a jogtörténet hatáskörébe
kell utalni.
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