
Maj té nyi Ba lázs: A nem zet ál lam új ru há ja.
Bu da pest, Gon do lat, 2007.

A nem zet ál lam mez te len, sej te ti Maj té nyi Ba −
lázs köny vé nek cí me. A szer ző nem csak azt
mu tat ja be, hogy ez az ál lam szer ve zé si rend
nem ze ti leg mi ként szo rít ja hát tér be, nyom ja
el azon pol gá ra it, akik más nem ze ti sé gű nek
vall ják ma gu kat, mind a több ség, ha nem azt
is, hogy a ki sebb sé gek jog egyen lő ség ének
dek la rá lá sa ese tén is haj la mos a nem ze ti
diszk ri mi ná ci ó juk ba va ló vis  sza hul lás ra. Ma −
gyar em ber nyom ban fel kap ja a fe jét, ha a
nem ze ti ki sebb sé gek kér dé sé re ke rül a szó.
Nem ze ti ki sebb ség alatt pe dig szin te min dig
a ma gyar ki sebb sé ge ket ér ti. Nem így a szer −
ző. Rész le te sen fog lal ko zik a ki sebb sé gi kér −
dés meg ol dá sá nak mo dell je i vel, hi szen ezek
a ma gyar ki sebb sé gek szá má ra is min ta ként
szol gál nak. Alap té zi se, hogy a ki sebb sé gek −
nek különjo gok ra van szük sé gük meg ma ra −
dá suk hoz és fej lő dé sük höz. Eze ket iga zol ha −
tó nak tart ja an nak az igaz sá gos ság el mé let −
nek alap ján, mely sze rint amen  nyi ben az ál −
lam ugyan úgy vi szo nyul kü lön bö ző pol gá ra i −
hoz, ak kor egye se ket, ese tünk ben a ki sebb −
sé get al ko tó kat hát rá nyos hely zet be so dor ja.
Az egyen lő ség nek ezért igaz sá gos egyen lő −
ség nek kell len nie, s nem pusz tán for má lis
egyen lő ség nek. Eh hez pe dig po zi tív diszk ri −
mi ná ci ó ra van szük ség, ami hez nem elég sé −
ge sek a jo gi esz kö zök, ha nem a tár sa da lom
szem lé let mód já nak is meg kell vál toz nia,
szö ge zi le a szer ző. 

He lye sen ál la pít ja meg, hogy tév út ra visz
az a lo gi ka, amely a nem ze ti ki sebb sé gek
elem zé sét e cso por tok meg ha tá ro zá sá val
kez di, még ha a jo gi kö ze lí tés mód nak szük −
sé ge is van de fi ní ci ók ra. A ki sebb sé gi iden ti −
tás ugyan is nem csak ob jek tív, ha nem szub −
jek tív ele mek ből, a nem ze ti cso port hoz tar to −
zás ér zé sé ből is áll, amit a jog al ko tó nak is fi −
gye lem be kell ven nie. Ugyan ak kor a ki sebb −
sé gi kö zös ség tá mo ga tá sá hoz min den kép −
pen meg kell fo gal maz ni egy faj ta kri té ri um −
rend szert. A szer ző ál lás pont ja sze rint en nek

ki ala kí tá sá ba az érin tett ki sebb sé get is be
kell von ni.

Maj té nyi Ba lázs bí rál ja a ki sebb sé gi kér −
dés biz ton ság po li ti kai meg kö ze lí té sét. A ki −
sebb sé gi kér dést ve szély for rás ként ke ze li ez
a szem lé let mód. Sok kal el fo gad ha tóbb szá −
má ra az em be ri jo gi meg kö ze lí tés, amely a
kü lön le ges vé del met nem biz ton sá gi koc ká −
zat hoz, ha nem a ki sebb sé gi hely zet ad ta hát −
rá nyok hoz tár sít ja, s a ki sebb sé gek jo gi vé −
del mét az igaz sá gos egyen lő ség fo gal ma fe −
lől ve ze ti le. Kö zép−Eu ró pá ban már az is nagy
elő re lé pés vol na, ha a tér ség ál la ma it si ke −
rül ne meg győz ni ar ról, hogy a ki sebb sé gi au −
to nó mia tö rek vé sek s a több kul tú rá jú kö zös −
ség mo dell jé nek el fo ga dá sa nem hogy nem
ve zet nek fel tét le nül el sza ka dás hoz, ha nem
ép pen el len ke ző leg, al kal ma sak a ki sebb sé −
gi konf lik tu sok ke ze lé sé re. 

A szer ző azon ban egy ben bí rál ja is a ki −
sebb sé gek jo ga i nak em be ri jo gi meg kö ze lí té −
sét, s ez fe szült sé get okoz a kö tet ben. He −
lye sen lát ja, hogy a nem ze ti ki sebb sé gek kü −
lön fé le jo gai nem egy, ha nem szá mos be vett
em be ri jog ba so rol ha tók. Sőt mi több, az em −
be ri jo gok más−más egy más tól rész ben el té −
rő sa já tos sá gok kal bí ró ge ne rá ci ó já ba tar toz −
ná nak. 

Csak hogy nem az így ke let ke ző sok ré tű −
ség okoz za a leg na gyobb prob lé mát a ki −
sebb sé gek jo ga i nak ilyen ér vek kel alá tá −
masz tott ér vé nye sí té se kor, jól le het nyil ván −
va ló an ös  sze tett fel adat előtt áll a jog al ko tó
és a jog al kal ma zó. Sok kal na gyobb bajt
okoz, hogy for dít va is ér vé nyes az em lí tett
ös  sze füg gés. Az az, nem csak a nem ze ti ki −
sebb sé gek jo gai so rol ha tók kü lön fé le em be −
ri jo gok fo ga lom kö ré be, ha nem az em ber jo −
ga i nak is van nak nem ze ti vo nat ko zá sai. Tu −
do má sul vé tel ük és ér vé nye sí té sük nél kül pe −
dig nem egyen lő en, ha nem egye sek re néz ve
dis zkri mi na tí van ér vé nye sül az adott jog. Pél −
dá ul alig ha be szél he tünk az egyen lő vé le −
mény sza bad ság ról, ha az ál lam egye se ket
se gít, má so kat pe dig aka dá lyoz ab ban, hogy
anya nyelv ükön él je nek e jo guk kal. 

A kö vet ke ző prob lé ma lé nye ge ab ban rej −
lik, hogy a nem zet sa já tos sá ga i nak ka ta ló gu −
sa nem vég le ge sít he tő. Nin csen olyan ele −
me, ame lyik min den nem zet re ér vé nyes vol −
na, és fo lya ma to san ke let kez nek újak is.
Ugyan ez ér vé nyes az egyén nem ze ti iden ti tá −
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sá ra is. Ép pen ezért bár mi fé le de fi ní ci ós
szán dék, ab ban a pil la nat ban, hogy ha tal mi −
lag ér vé nye sí tik egy szer re lesz pon tat lan és
ki re kesz tő. Ez ér vé nyes a leg gyak rab ban
hasz nált ál lam nem ze ti és kul túr nem ze ti
meg ha tá ro zá sok ra is. Sőt, a ket tő kom bi ná −
ci ó ja sem old ja meg a prob lé mát. 

A jo gász nak azon ban de fi ní ci ó ra van
szük sé ge a jog sza bály hoz, eb ben Maj té nyi
Ba lázs nak két ség kí vül iga za van. Ha azon −
ban az egyén nem ze ti mél tó sá gá ra épü lő
nem ze ti jo ga i ra épít jük, ak kor nem csak mo −
rá lis alap jai vál nak tisz táb bá, ha nem a nem −
ze ti sa já tos sá gok nak az adott eset ben lét re −
jött konk rét kom bi ná ci ó ja, ha nem is tö ké le −
tes ség re tö rő en, hi szen az el ér he tet len, de
pon to sab ban kö ze lít he tő a va ló ság hoz. Ezért
ne héz, meg ke rül ni a nem ze ti ki sebb sé gek jo −
ga i nak em be ri jo gi ér tel me zé sét, anél kül,
hogy be le ne sza lad nánk a ha tal mi de fi ní ció
ad ta pon tat lan ság és ki re kesz tés prob lé ma −
kö ré be. 

A szak ma i lag igé nyes kö tet ér dek fe szí tő
ös  sze fog la lá sát és egy ben bí rá la tát ad ja a
nem ze ti ki sebb sé gek kel fog lal ko zó jog anyag −
nak. Ugyan ak kor a nap ja ink ban el ter jedt ma −
gyar gya kor lat tól el té rő en nem csak a nem −
zet kö zi in téz mé nyek, va la mint más or szá gok
– el ső sor ban a Ma gyar or szág gal szom szé do −
sak – ne ga tív gya kor la tá ban akad el. Sa ját
ha zá ja, Ma gyar or szág nem ze ti ki sebb sé ge i −
nek prob lé más jo gi hely ze tét is szám ba ve −
szi. Pél dá ul kü lön fe je zet fog lal ko zik a leg −
ége tőbb ma gyar or szá gi prob lé má val, a ro −
mák kér dé sé vel.

Egy szó val jel zi: nem csak a má sik nem zet
ál la ma mez te len, ha nem bi zony pu cér a ma −
gun ké is. S ez a szem lé let mód a kö tet leg na −
gyobb eré nye, hi szen nem csak egy szak ma i −
lag fel ké szült, ha nem egy a bí rá lat és az
igaz mon dás eré nyé ben sem szű köl kö dő
szer ző mun ká ját ve het jük ke zünk be. Te gyük
hát meg mi nél töb ben! 

Öllös Lász ló
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