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A nemzet kérdése a nemzetközi porondon
Kántor Zoltán

A kisebbség számára biztosítandó jogok, a kisebbségi kérdés rendezése az első 
világháborút lezáró békeszerződések óta a nemzetközi porond állandóan napi-
renden lévő kérdése. Visszatekintve meglepő, hogy a nemzet kérdése, ponto-

sabban annak meghatározása lényegében csak a 21. század elején került az érdeklődés 
középpontjába. A magyar státustörvény körülö�i vita nemzetközivé válása indíto�a
el ezt a folyamatot. A magyarországi törvényhozási és közéleti vita a magyar nemzet 
meghatározását érinte�e. A szomszédos államokkal – elsősorban Romániával és Szlo-
vákiával való – konfliktus a nemzetközi érdeklődés középpontjába helyezte a nemzet
kérdését. Az utóbbi két évtizedben észlelhető az a változás, hogy a korábban kizárólag 
belügynek tekinte� kisebbségi jogok biztosítása mára már megkérdőjeleződö�. Elég,
ha az Európai Unió csatlakozási feltételeire gondolunk, de a Bosznia-Hercegovina és 
Koszovó rendezésének folyamata is nemzetközi befolyás melle� történik. Az anya-
ország és a határon kívüli nemze�ársak kérdése viszont csak az utóbbi években vált
központi témává. A Jürgens-jelentés (Az ETPK 1335. (2003) sz. határozata) tartalmaz 
egy megjegyzést, miszerint nincsen Európában általánosan elfogado� jogi definíciója a 
„nemzet” fogalmának. Ennek a problémának a tisztázása érdekében az EPTK Frunda 
György romániai szenátort jelölte, hogy vizsgálja meg a kérdést és készítsen elő egy 
jelentést és egy javasla�ervezetet. A jelentésről (1735. (2006) sz. ajánlás – A nemzet fo-
galma) 2006. január 26-án szavazo� az EPTK, és elfogadta a javaslatot.

Írásomban azt a kérdést teszem fel, hogy vajon a nemzet bármikor is tudományos 
kérdés volt-e, avagy a nemzet meghatározásának első megjelenésétől mindig is poli-
tikai kérdésként merült fel. Felvetődik a kérdés, hogy tudományosan hogyan, milyen 
elméleti keretben elemezhetők mindazok a nemzetre vonatkozó kérdések, amelyek a 
státustörvény és a ke�ős állampolgárságról szóló népszavazás kapcsán merültek fel.
Először is le kell szögezni: nem tudományos kérdést, hanem politikai folyamatot elem-
zünk, amelyben a nemzetfogalomnak központi szerep juto�. Tudományos kérdésünk
az lehetne, hogy mi a nemzet, hogyan határozhatjuk meg, illetve hogyan tipologizál-
hatjuk a nemzeteket. Ezt azért használom feltételes módban, mivel szerintem – igen sok 
szerzővel ellentétben – a nemzetmeghatározás sohasem volt a (társadalom)tudomány 
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kérdése. Hozzátehetjük, hogy a társadalmi, politikai folyamatok megértéséhez nem 
jutnánk közelebb, ha netán tudományos pontossággal meg tudnánk határozni, hogy 
mi a nemzet, vagy ha egy egyértelmű, precíz tipológiát felállíthatnánk. 

Egy ado� nemzetmeghatározásnak politikai következményei vannak, hisz amennyi-
ben egy ado� állam elfogad egy meghatározást, annak alapján intézményesíti a társa-
dalmat, ezen belül viszonyát a határain belül élő kisebbségekkel és a határain kívül élő 
nemze�ársakkal.Ennekmesszemenőpolitikaikövetkezményeivannak.Más-máshatása
van annak, ha a politikai nemzet, illetve a kulturális nemzet eszménye alapján határoz-
za meg az állam viszonyulását a nemzeti kérdéshez. A kulturális nemzetmeghatározás 
azt eredményezi, hogy az ado� állam határain kívül élők is az ado� többségi/tituláris
nemzethez tartoznak, de egyben azt is jelenti, hogy az állam területén élő kisebbségek 
nem tartoznak az ado� nemzethez. A politikai nemzetmeghatározás egy államban élő-
ket tekinti a nemzet tagjainak, így az ado� állam területén élő összes – etnikai, nem-
zeti hovatartozásától függetlenül – állampolgár tagja a nemzetnek, viszont a többségi, 
tituláris nemze�el „rokon” határokon kívül élők nem tartoznak az ado� nemzethez.
A tudományos gondolkodás kritériumai szerint egy ado� állam nemzetfelfogása ko-
herens kellene, hogy legyen. A jog is hasonló koherenciát követel meg, hisz egy állam 
törvényei közö� elvi összhangnak kell lennie. A politikai gyakorlat viszont más képet
tár elénk. Azt vehetjük észre, hogy az államok a tudomány kritériumait és a jogi kohe-
renciát figyelmen kívül hagyva viszonyulnak az illető állam területén élő kisebbségek-
hez és a határaikon kívül élő nemze�ársakhoz.

Tévednek mindazok, akik azt állítják, hogy a rendszerváltás után térségünkben újra 
megjelent a nacionalizmus. A nacionalizmus mindig is jelen volt mind Nyugat-Euró-
pában, mind Kelet-Közép-Európában. A rendszerváltók jelszavai közö� nem szerepelt
az állam nemzeti alapon történő újjászervezése, legfeljebb utalásokat találunk a nem-
zeti és etnikai kisebbségek jogainak tiszteletben tartására. Ennek fényében meglepőnek 
tűnhete�, hogy csak néhány hónappal a rendszerváltásokat követően a nyilvános szfé-
rát ellepte a nacionalista retorika. A demokratikus intézményrendszer kialakítása során 
egyes államokban heves vita alakult ki, míg másokban egyetértés mutatkozo� az állam
nemzeti önmeghatározása, illetve a kisebbségeknek adandó vagy nem biztosítandó jo-
gok tekintetében. 

Tény, hogy a posztkommunista társadalmakat, és a nyugat-európai politikusokat és 
véleményformáló elitjét sokkolta a nemzeti retorika megjelenése a nyilvánosságban, 
a jugoszláv háborúk, majd később a Szovjetunió felbomlását követő, etnikainak bé-
lyegze� harcok. Mindez azonban az átmenet szükséges velejárója. Minden társadal-
mi átalakulást, forradalmat – bársonyosat vagy véreset – a politikum nemzeti vona-
lak mentén való újraszerveződése kísér. Nemcsak a demokratikus intézményeket, a 
piacgazdaságot stb. kelle� megteremteni, hanem választ kelle� adni az állam nemzeti
jellegére is. Az állam újradefiniálása nem csak azt jelenti, hogy a tegnapi kommunis-
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ta/szocialista állam mától piacgazdaság, a tegnapi egypártrendszer mától többpárt-
rendszer stb. A korábban magát a szocialista államnak nevező, a kisebbségi kérdést 
megoldo�nak tekintő állam azzal szembesült, hogy területén aktivizálódnak a nemzeti
kisebbségek, azzal kelle� szembenéznie, hogy a többséghez tartozó politikai elit egy
része (helyenként a meghatározó többsége) a befejezetlennek tekinte� nemzetépítést
kívánja folytatni.1 Függetlenül a�ól, hogy a régi alkotmányt módosíto�ák, vagy alkot-
mányozó nemzetgyűlés szövegezte meg az új alkotmányt, a politikai elitnek politikai 
választ kelle� adnia arra, hogy a nemzeti kisebbségek számára milyen jogokat biztosít,
hogyan viszonyul a határain kívül élő nemze�ársakhoz, illetve – nem utolsósorban
– arra, hogy milyen legyen a nemzeti öndefiníció. A térség államainak döntő többsége
a nemzetállami meghatározás, illetve politika melle� te�e le a voksát.2

Aligha találunk Európában olyan államot, amelyben a nemzeti kisebbségi proble-
matika ne kerülne időnként a politikai napirendre. A nemzeti kisebbségek védelme, 
illetve a nemzeti/etnikai kisebbségek meghatározása a legutóbbi időkig nem került 
összefüggésbe az anyaország, illetve a nemzet meghatározásának kérdésével. Kuta-
tói szemszögből ez a probléma lényegének félreértése, ám a politika nézőpontjából ez 
érthető. A társadalomtudományok a nacionalizmus kialakulását, a – többségi és ki-
sebbségi – társadalmak nemzeti alapon történő szerveződést vizsgálják, míg a politika 
megoldásokat keres ado� kérdésekre. Az állami álláspontokat előtérbe helyező uniós
kisebbségvédelmi politika gyakorlatilag nem a kisebbségek érdekének szemszögéből, 
hanem a stabilitásra tekinte�el közelíti meg a kisebbségi jogokat.3

Az európai társadalmak fejlődése nem érthető meg a nacionalizmus intézménye-
sülése nélkül. A nacionalizmus teremti meg a nemzeti alapon szerveződő államokat, 
és intézményesíti nemzeti alapon a többségi és kisebbségi társadalmakat. A nemzeti 
alapú összetartozás alapvető értékké vált az ado� csoportban, és ezen az sem változ-
tato�, hogy a csoport ado� része(i) más nemzetállamok területére kerültek. Habár a 
kisebbségben élők és az anyaországban élők számára is egyértelmű, hogy egy ado�
nemzethez tartozóknak tekintik magukat, a kisebbségvédelem ezt a legutóbbi időkig 
nem ve�e figyelembe.

A Velencei Bizo�ságnak a státustörvényről szóló jelentéséig az anyaország, anya-
állam egyetlen kisebbségmeghatározásban sem jelent meg. Szemléltetésképpen két 
kisebbségmeghatározást idézek, az elsőt a Velencei Bizo�ság dolgozta ki 1991-ben:

„Olyan csoport, amely számban kisebb, mint azon állam népességének fennmaradó 
része, amelynek tagjai, bár az ado� állam polgárai, olyan etnikai, vallási vagy nyelvi
ismérvekkel rendelkeznek, amelyek különböznek a népesség többségétől, és az az 
akarat vezérli őket, hogy megvédelmezzék kultúrájukat, hagyományaikat, vallásukat 
vagy nyelvüket.”

A tág körben elfogado�, Capotorti-féle nemzeti kisebbségmeghatározás pedig így
hangzik: 
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„Olyan nem domináns csoport, amely lélekszámban kisebb az állam népességének 
többi részénél, s amelynek tagjai – mint az ado� állam szülö�ei (nationals) – olyan
etnikai, vallási vagy nyelvi jegyekkel rendelkeznek, amelyek különböznek az állam 
népességének többi részétől, és olyan szolidaritásérzést tanúsítanak, még ha csak 
burkolt formában is, amely kultúrájuk, hagyományaik, vallásuk vagy nyelvük meg-
őrzésére irányul.”4

Egyik meghatározás sem említi az anyaországot, mint ahogy az idéze� meghatáro-
zásokon kívül más meghatározások sem. Természetesen nem mindegyik kisebbségnek 
van anyaországa, ezért általános meghatározó tényező sem lehet. Viszont a térségünk-
ben, de facto, jelentős számú kisebbség él az anyaország határain kívül, és ez az anya-
ország valamilyen módon támogatja a határain túl élő nemzeti kisebbségeit. A „gond” 
elsősorban azokkal a nemzeti kisebbségekkel van, amelyek nemzetépítési politikát 
folytatnak, s ehhez az anyaország általában – valamilyen formában – támogatást nyújt. 
Ilyen kisebbségek a határon túli magyarok. Ezek a kisebbségek olyan nemzetállamok-
ban élnek, amelyek a maguk részéről ugyancsak nemzetépítő politikát folytatnak. A két 
párhuzamos nemzetépítési politika gyakorlatilag – ha nem is erőszakos, de – feloldha-
tatlan konfliktust eredményez. Ezért ha az anyaország – bármilyen formában is – támo-
gatja a nemzeti kisebbséget, egyben annak (kisebbségi)5 nemzetépítését is támogatja. 
Az európai kisebbségvédelem nagy hangsúlyt helyez a kétoldalú együ�működésre és
az ezen belüli problémakezelésre. Viszont ezek a „jószomszédságon” alapuló egyez-
mények nem válto�ák be a hozzájuk fűzö� reményeket.6 Az állam és a nemzeti kisebb-
ségek közö�i viszonyban nem arról van szó, hogy a kisebbségek egyszerűen megőrizni
akarják nyelvüket és kultúrájukat (azt is, természetesen), hanem meg akarják teremteni 
azokat az intézményeket, kereteket, amelyek biztosítják a nemzeti kisebbség kulturális 
(nemzeti) reprodukcióját. Ha csupán az identitás „megőrzésről” lenne szó, az gyakor-
latilag a lassú, de biztos asszimilációt eredményezné. Ezért a kisebbségek számára nem 
elégséges a jelenlegi kisebbségvédelmi szabályozás. 

A nemze�el foglalkozó szakirodalom mintegy másfél-két évszázada próbálja megha-
tározni a nemzet fogalmát, ám – ez mára már világos – módszertani akadályokba üt-
közik. Találó Daniele Conversi megfogalmazása: „a nacionalizmus egyszerre határok 
fenntartása és teremtése, tehát egyfajta definíciós folyamat. A nemzet és nacionalizmus
általánosan elfogado� meghatározásának hiánya abból adódik, hogy maga a nemzet a
definíció eszköze is.”7 A nemzeti kisebbségek vonatkozásában hasonló problémába ütkö-
zünk, amelyhez hozzájárul a politika primátusa: „ha valaki a kisebbségek definíciójának
taglalásába fog, akkor alapos okkal feltételezhető, hogy vagy disszertációt ír, vagy pedig 
valamely kisebbségvédelmi kodifikációs kísérlet előrehaladását készül lassítani.”8

Tudományos kérdéseink a folyamatok leírására, a legmegfelelőbb elméleti keret 
megtalálására vonatkoznak: meglátásom szerint ez a keret a nacionalizmus, valamint 
a nemzetépítés. Csak egyetérthetünk Rogers Brubakerrel, amikor arra hívja fel figyel-
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münket, hogy „nem azt kell kérdeznünk »mi a nemzet«, inkább azt, hogy a nemzeti 
lét, mint politikai és kulturális forma hogyan intézményesül az államokon belül és az 
államok közö�? Hogyan működik a nemzet, mint gyakorlati kategória, mint osztályo-
zási séma, mint kognitív keret?”9 Így, amennyiben elfogadjuk, hogy nem a nemzet-
re vonatkoznak tudományos kérdéseink, hanem társadalmi folyamatokra, a nemzeti  
tipologizálás is másodlagos kérdéssé válik. Brubaker lényegében azt állítja – és minden 
okunk megvan ara, hogy egyetértsünk vele –, hogy a társadalmi folyamatok megérthe-
tők a nemzet mibenlétének meghatározása nélkül is. A nemzet csak annyiban érdekes, 
hogy egy ado� állam milyen nemzetkoncepció alapján intézményesíti társadalmát és
szabályozza az ado� állam és a határain kívül élő nemze�ársak közö�i viszonyt. Eb-
ben az értelemben már beszélhetünk a politikai és/vagy a kulturális nemzeteszmén alapuló 
politikákról, illetve az ezek alapján intézményesíte� politikáról. Hogy egy ado� állam
épp melyik nemzetmeghatározást részesíti előnyben, az elsősorban alkotmányból, az 
állampolgársági törvényből és a nemze�ársakra vonatkozó törvényből olvasható ki.10

A nacionalizmus története és politikai gyakorlata a befogadás és kirekesztés politikája. 
A nemzetmeghatározás ennek a folyamatnak az eredménye és nem pedig kiváltó oka! A na-
cionalizmus – tudományosan mint értéksemleges és folyamatot leíró fogalom – úgy is 
meghatározható mint a hivatalos nemzetmeghatározásért (és az ebből következő poli-
tikai gyakorlat) folytato� politikai küzdelem. A nemzetmeghatározás, illetve a nemzet
és állam viszonyának rendezése a szerint változik, hogy egy ado� politikai párt/oldal/
ideológia milyen alapon határozza meg azokat, akiket a nemzethez tartozónak tekint 
és azokat, akiket kirekeszt. A politikai gyakorlatban ezt a szándékot az alkotmányból, 
az állampolgársági törvényből, a kisebbségekre vonatkozó törvényből, a „státustör-
vényből”, az oktatásra, kultúrára stb. vonatkozó törvényekből lehet kiolvasni. Alapjá-
ban véve ezekből a jogszabályokból szinte hibátlanul ki lehet olvasni egy ado� állam
nemzetkoncepcióját. 

Első megközelítésben a státustörvény a határon túli magyarok és a magyar állam kö-
zö�i viszony rendezéséről, a nekik ju�atandó kedvezményekről és támogatásokról, va-
lamint tágabban a magyar államhatáron túli magyarok támogatásáról szól. Nem lehet 
azonban nem észrevenni, hogy a státustörvény körülö�i politikai vita egyik sarokpontja
a nemzet kérdése körül forgo�. A státustörvény a kulturális nemzetmeghatározásból
indult ki, míg a státustörvényt ellenzők a politikai nemzetmeghatározást részesíte�ék
előnyben. Tévedés lenne azt hinni, hogy a magyar politikai elit hirtelen mély érdeklő-
dést mutato� volna elméleti kérdések iránt.11 Egy ado� állam nemzetmeghatározásának
politikai implikációi vannak, következményei az ado� állam nemzeti alapon történő
intézményesítése számára. A nacionalizmus kialakulása idejétől minden állam nemzeti 
alapon is intézményesíti társadalmát: a történelmi kialakulás függvényében különböző 
módon, de ha leegyszerűsítjük a kérdést, észrevehető, hogy az európai államok vagy a 
politikai, vagy a kulturális nemzeteszme jegyében határozzák meg a nemzetet, és az ado�



452008. nyár

A nemzet kérdése a nemzetközi porondon

felfogásnak megfelelően intézményesítik társadalmukat. Ez az alkotmányban, állampol-
gársági, bevándorlási, oktatási, közigazgatási törvényekben materializálódik. A kilencve-
nes évektől kezdve ebbe a folyamatba sorolhatók a „státustörvények” is. Látni kell, hogy 
annak ellenére, hogy a politikai és kulturális nemzeteszmék egymástól viszonylag jól 
elkülöníthetők elméleti szinten, a politikai gyakorlatban egyikük sem létezik vegytiszta 
formában. Inkább arról beszélhetünk, hogy egyik vagy másik felfogás dominál egy ado�
állam önmeghatározásában, illetve e felfogásból levezethető politikai gyakorlatban. A�ól
sem tekinthetünk el, hogy egy ado� államon belüli nemzetfelfogás az idők során változ-
hat (habár inkább az állandóság a jellemező), módosulhat, leggyakrabban rendszerváltá-
sok után. Ám azokban az államokban, amelyekben a nemzetre vonatkozó kérdések nem 
tisztázo�ak, o� kormányváltásokat követően is vita tárgyává válik.

A magyarországi,12 illetve Magyarország és a szomszédos államok (elsősorban Ro-
mánia és Szlovákia) közö�i vita a státustörvény megszavazása után nemzetközivé
vált. Habár a vita elsősorban politikainak tekinthető, írásomban az európai vitának a 
nemzeti vonatkozásait vizsgálom. A magyarországi politikai vita lényege, hogy milyen 
nemzetfelfogás alapján viszonyuljon a magyar állam a nemzet kérdéséhez – mind a 
magyarországi kisebbségekhez, mind a határokon kívül élő magyarokhoz, de a kérdés 
a magyar állam és a Magyarországon élő többségi magyar nemzet relációjáról is szól. 
Jogos lehet az az elvárás, hogy a nemzeti kérdés vonatkozásában a magyar állam egy-
azon elv alapján viszonyuljon a kérdéshez. Ugyanakkor természetes, hogy a politika 
nem absztrakt elméleti modellek szerint működik. 

A magyarországi vita által felvete� problémák nemzetközivé váltak, hiszen olyan
kérdéseket vete�ek fel, amelyek az európai biztonságot, a stabilitását, a kisebbségvé-
delmet is érinte�ék. Továbbmenve, azt a lényegi vitát is a politika asztalára te�e, hogy
vajon az Európai Unió a nemzetek vagy az államok Európája. A kérdést kutatók szeret-
nék azt hinni, hogy elsősorban elméleti vita az, amelyik a státustörvény körül zajlo�,
de látni kell, hogy elsősorban politikai kérdéssel állunk szemben – mind bel-, mind kül-
politikailag. Elméleti köntösben zajló politikai vita az, ami Magyarországon és egyes 
európai intézményekben zajlo�.

A szomszédos államok kifogásai, a Velencei Bizo�ság, az EBESZ kisebbségi főbizto-
sának állásfoglalása, a bővítési főbiztos levele, valamint az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyűlése (ETPK), a bővítési biztos levele is jelzi, hogy a magyar státustörvény olyan 
kérdéseket vete� fel, amelyekkel az Európai Unióban nem szívesen foglalkoztak. A ma-
gyarországi és a szomszédos országokbeli viták melle� európai kérdéssé nő�e ki magát
a határon túli kisebbségekre és az azokhoz tartozó személyek jogairól szóló kérdés.13

A Velencei Bizo�ság elsősorban elvi kérdésekkel foglalkozo�, és jelentése után vált
mindenki számára nyilvánvalóvá, hogy a határokon kívül élő nemze�ársak támogatása
létező nemzetállami gyakorlat. A kisebbségi főbiztos a stabilitás szemszögéből tarto�a ag-
gályosnak a nemze�ársak támogatásának gyakorlatát, és konfliktuspotenciált láto� ben-
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ne. Az ETPK viszont a nemzet meghatározásának szemszögéből közelíte�e meg a kérdést,
összefüggést látván a nemzetmeghatározás, a kisebbségvédelem és a stabilitás közö�. 
A kérdéssel foglalkozók jól lá�ák, hogy egy ado� nemzetmeghatározásnak politikai kö-
vetkezményei vannak, és habár ezek beláthatatlanok, a nemzetközi reakciók azt jelzik, 
hogy nézetük szerint az etnokulturális meghatározás politikai instabilitáshoz vezethet.

A nemzetre vonatkozóan külön kell választanunk a társadalomtudományi, a jogi 
és a politikai megközelítéseket. Ez természetesen csak műfaji elkülönítés lehet, látni 
fogjuk, hogy lényegében minden esetben politikai megközelítésekkel állunk szemben.  
A társadalomtudományok egészen a huszadik század közepéig a nemzet meghatározá-
sát tekinte�ék a központi kérdésnek. Igazából Ernest Gellner elmélete világíto� rá, hogy
a társadalomtudományok központi fogalma nem a nemzet, hanem a nacionalizmus. Ekkor 
helyeződö� át a hangsúly a nemzet mibenlétének meghatározásáról, a nemzet tipologi-
zálásáról a nacionalizmus mint társadalmi intézményesülés folyamatának elemzésére. 

A nemzet meghatározásának problémás volta már a 19. században is problémákat 
vete� fel, ezért több szerző pontosítani próbálta a fogalmat, azáltal hogy a nemzetet,
illetve a nacionalizmust jelzővel ille�e. Így szüle�ek meg a klasszikus – politikai ere-
jükből a mai napig nem vesztő – tipológiák. A tipológiákat tekintve vita folyik arról, 
hogy a nemzetre vonatkozóan vajon objektív ismérvek vagy a szubjektív elem a döntő. 
Az objektív tényezők meghatározó szerepét valló megközelítések egy nemzet jellemzői 
közé a kultúrát, a nyelvet vagy a vallást sorolják. Azt feltételezik továbbá, hogy ezeknek 
az objektív kritériumoknak a megléte önmagában generál egy bizonyos nemzeti identi-
tást. A szubjektív megközelítések – nem tagadván egyes objektív jellemzők meglétének 
fontosságát – a nemzethez való tartozás hitét tekintik a legfontosabbnak: nemzetről 
csak akkor lehet beszélni, ha a hozzá tartozók érzik, vallják is odatartozásukat. Két-
ségtelen, hogy szükséges valamilyen objektív ismérv, ám nem találunk olyat, amelyik 
egy elméleti meghatározás igényeit kielégítené. A két felfogás vitája áll Ernest Renan 
klasszikus tanulmányának középpontjában.14 Ez az írás tekinthető az objektív illetve 
szubjektív nemzetmeghatározás első megfogalmazásának. A vita – habár a terminoló-
gia módosult – azóta is folyik a különböző tudományágak képviselői közö�. Renan az
Elzász-Lotaringia elcsatolását követő német–francia történészvitához szólt hozzá és az 
elfoglalt terület lakosságának Franciaországhoz való hozzátartozása melle� érvelt.15 
Ebben a vitában tulajdonképpen elhangzik az összes érv, amely a későbbi értelmezése-
ket, meghatározási kísérleteket is jellemzi. Fontos észrevennünk, hogy az első jelentős 
vita a nemzet mibenlétének, meghatározásának kapcsán nem tudományos, hanem po-
litikai vita. Friedrich Meinecke,16 Hans Kohn,17 John Plamenatz18 más-más, de lénye-
gében ugyanarra az alapgondolatra épülő tipológiát ajánlanak. Politikai és kulturális, 
nyugati és keleti, valamint polgári és etnikai nemzeteket, illetve nacionalizmusokat 
különböztetnek meg. Látnunk kell viszont, hogy súlyos normatív előfeltevésen nyug-
szanak megállapításaik. A „helyes”, a „jó” politikai nemzet áll szemben a „helytelen”, 
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a „rossz” kulturális nemze�el, illetve nacionalizmussal. Mindezek a tipológiák az el-
méleti korszak ellő� szüle�ek, amikor még nem állt rendelkezésünkre a nacionalizmus
kialakulást magyarázó elmélet.19 Alain Dieckhoff a polgári és a kulturális nemzetfelfo-
gásokat a következőféleképp határozza meg: „a polgári nemzetet a polgárok szabad szö-
vetségeként, racionális és önkéntes politikai konstrukcióként jellemezhetjük – ez a fran-
cia nemzetfelfogás alapja, melyet a felvilágosodás filozófusai alko�ak meg, és a francia
forradalom hívo� életre. A kulturális nemzet egy történeti közösség megtestesülése, egy
identitásérzés kifejeződése, egy természetes rend megnyilvánulása, amely a német esz-
mény alapja. Ezt a romantikusok vallo�ak magukénak, és a Második, illetve a Harmadik
Birodalomban öltö� testet.”20 Ez utóbbi megközelítés etnokulturálisan határozza meg a 
nemzetet, a közös nyelvre és kultúrára helyezi a hangsúlyt, az előbbi pedig az egy ál-
lam területén élőket tekinti egyazon nemzet tagjainak. E röviden ismertete� tipológiák
azonban csak a társadalomtudományi kategóriaként valójában igen nehezen megra-
gadható nemzet fogalmának tisztázására törekednek. A kérdés lényegéhez a tipológiák 
alkotása nem visz közelebb. Megkockáztathatjuk, hogy ezek a tipológiák több zavart 
okoztak, mint amennyivel a kérdésről való gondolkodást segíte�ék. Egyrészt megerő-
síte�ék azt a szemléletet, hogy a nemzet központi kategória, ténylegesen létező entitás,
másrészt leegyszerűsítő kategóriát alko�ak, amely a kérdésről való tudományos gon-
dolkodást mind a mai napig gátolja.21 Bármennyire is pontosítanánk a két fogalmat, a 
társadalmi jelenségek, a politikai átalakulás megértéséhez nem vinne közelebb. 

Minden bizonnyal célszerűbb a nacionalizmust, nacionalizmusokat – folyamatot, 
intézményesülést – elemezni, hisz így érthető meg a társadalmi átalakulás, a különbö-
ző – állami, kisebbségi, anyaországi – politikák.22 A különböző tipológiák sematikus 
használata helye� gyümölcsözőbb megvizsgálni, hogyan alakult ki egy ado� nacio-
nalizmus, egy ado� nemzetfelfogás, amiből jobban megérthetjük, hogy az ado� állam
miért preferálja inkább az egyik vagy a másik felfogást. Szinte egyértelmű, hogy egy 
társadalmi átalakulás eredményeként kialakuló nacionalizmus miért közelíti inkább a 
politikai modellt, és egy felülről kezdeményeze�, a saját nyelvet, a saját kultúrát köz-
pontba helyező nemzetépítés miért áll a kulturális modellhez közelebb. 

Habár a jog nem vindikálja magának az autoritást a nemzet meghatározásának te-
kintetében, jogi jellegű szövegekben rendszeresen megjelenik. Az alkotmányokban 
gyakran találunk utalást arra, hogy egy ado� állam, hogyan viszonyul a nemzeti kér-
déshez, milyen nemzetfelfogással legitimálja magát. Az állampolgársági törvények, 
valamint a „státustörvények is operálnak a nemzet fogalmával. Nézetem szerint téves 
ezeket a dokumentumokat pusztán jogi szövegeknek tekinteni, hisz céljuk elsősorban 
politikai.

A státustörvény kapcsán két neves jogász is úgy látja, hogy a jog nem megfelelő 
eszköz a nemzethez való tartozás meghatározására. Varga A�ila helyesen mutat rá,
hogy „a jog általában, illetve a jogszabályok nem alkalmasak arra, hogy meghatározzák 
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bárkinek is a nemzeti hovatartozását. A jog csupán azt határozhatja meg, hogy ki ado�
esetben a magyar állampolgár, kik azok a személyek, akikre nézve a magyar állam 
főhatalmi jogosítványait gyakorolja. Ez azonban nem zárja ki, hogy a magyar jogalko-
tó jogosítványokat, kedvezményeket vagy éppen köteleze�ségeket írjon elő más or-
szágok állampolgáraira nézve, különösen, ha azok Magyarországon tartózkodnak.”23  
Így látja ezt Tóth Judit is: „a magyar nemzethez tartozás jogi szempontból érdemben 
nem határozható meg, legfeljebb formálisan (például anyanyelve magyar, vagy – a sza-
bad identitásválasztás alapján – az illető nyilatkozatot tehet magyar nemzetiségéről).”24  
Tulajdonképpen a jog csak kodifikálhatja a politika szándékait.

Habár a nemzet gyakran a társadalomtudományi elemzés tárgya, nézetem szerint a 
társadalmi átalakulás, a politikai folyamatok elemzéséhez a nemzetre történő összpon-
tosítás nem visz közelebb. Szinte értelmetlen egy ado� nemzetet politikainak vagy kul-
turálisnak jellemezni, viszont nacionalizmusokat – mint intézményesülési folyamatot 
– lehet e kategóriák segítségével vizsgálni. Ezt is úgy, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy 
milyen nemzetfelfogásra hivatkoznak a politika szereplői, pontosabban, hogy melyik 
nemzeteszme alapján kívánják intézményesíteni az ado� társadalmat. A jogszabályo-
kat, a politikai nyilatkozatokat és politikai cselekvést vizsgálva juthatunk közelebb agy 
ado� állam nemzetpolitikájának megértéséhez, és – amennyiben azt akarjuk – kiállít-
hatjuk a bizonyítványt, hogy az ado� politika inkább a kulturális vagy inkább a politi-
kai nemzeteszméhez áll közel. A magyarországi belpolitikai viták jól elemezhetők eb-
ben a keretben. Nincs okunk feltételezni, hogy a nemzetközi vita elemzése ne politikai 
lenne, és ne az európai „hivatalos” nemzetmeghatározásról szólna. 

A Velencei Bizo�ság

A szomszédos országok általában elítélően viszonyultak a státustörvényhez, ami azt 
jelzi, hogy kisebbségi és szomszédsági ügyekben ezeknek az államoknak a politikája, a 
látszat ellenére, nem sokat változo�. Elsősorban Románia és részben Szlovákia fejezte
ki fenntartásait. Ennek magyarázatát abban látom, hogy a kisebbségekkel rendelkező, 
nemzetépítő vagy nemzeterősítő politikát folytató államok a nemzeti kérdéseket csak 
mellékesen érintő kérdésekben viszonyulnak pozitívan a kisebbségi vagy anyaországi 
követelésekhez, illetve a kisebbségtámogató politikához.

A Románia és Magyarország közötti diplomáciai villongások végül a Velencei Bizo�-
ság elé kerültek. A román fél a státustörvény véleményezését kérte (elsősorban a po-
zitív diszkriminációra és a törvény extraterritoriális hatályára vonatkozóan, valamint 
a törvény szociális vetületére),25 amelyre ellenlépésként a magyar fél egy olyan bead-
ványt ado� be, amelyben a Velencei Bizo�ság állásfoglalását kéri a hasonló törvény-
kezésekről és a határon túli nemzettársak támogatása elvéről.26 A Velencei Bizo�ság
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2001. október 19-én hozta nyilvánosságra véleményét,27 amelyet mind a román, mind a 
magyar fél saját győzelmeként értelmeze�.

A magyar diplomácia – amelle� hogy ügyesen reagált a román fél lépésére – gya-
korlatilag kemény, akár támadónak is nevezhető kisebbségvédelmi lépést te�. Nem
csupán a státustörvényt ve�e védelmébe, hanem a határokon túl élő kisebbségek tá-
mogatása európai gyakorlatának a kérdését vete�e fel. Úgy fogalmazhatunk, hogy elvi
állásfoglalást kért a határon túli nemze�ársak támogatásának kérdéséről.28

A Velencei Bizo�ság elemzésében kilenc állam – Ausztria, Szlovákia, Románia, az
Orosz Föderáció, Bulgária, Olaszország, Magyarország, Szlovénia, Görögország – a stá-
tustörvényhez hasonló jellegű jogszabályait vizsgálja meg. A Velencei Bizo�ság négy
alapelvet fogalmaz meg, amelyeket figyelembe kell venni a határon túli kisebbségek
támogatásánál, és ennek alapján elemzi a vizsgált államok jogszabályait. A bizo�ság
véleménye szerint az államoknak lehetőségük van egyoldalú intézkedések foganatosí-
tására a nemzeti kisebbségeik védelme érdekében, függetlenül a�ól, hogy azok a szom-
szédos országokban, vagy máshol élnek; ez az alábbi elvek tiszteletben tartásától függ: 
a) az államok területi szuverenitása; b) pacta sunt servanda (köteleze�ségek jóhiszemű
teljesítése); c) baráti kapcsolatok az államok közö�; d) az emberi jogok és alapvető sza-
badságjogok tiszteletben tartása, különösen a (negatív) diszkrimináció tilalma.

Az alapelvek közö� semmi nem utal a nemzetre, viszont a továbbiakban a véle-
ményben több utalás is vonatkozik rá.

A Velencei Bizo�ság egyik legfontosabb megállapítása arra vonatkozik, hogy elis-
meri az anyaországi támogatás elvét, amely mindaddig nem szerepelt a kisebbségekre 
vonatkozó jogszabályokban és dokumentumokban:

„A legutóbbi időkig az anyaországok azon törekvése, hogy kisebbségeiknek sajá-
tos jogokat biztosítsanak törvények vagy adminisztratív döntések útján, nem ka-
po� különleges figyelmet, s csak kismértékben vagy egyáltalán nem kelte�e fel a
nemzetközi közösség érdeklődését. E törvényeknek eddig semmilyen felügyeletét 
vagy koordinálását nem kérték.” 

Az állam és az anyaország viszonyáról a bizo�ság megállapítja, hogy mind a két fél
rendelkezik jogosultságokkal a kisebbségek védelmére vonatkozóan:

„A kisebbségek védelméért elsősorban a lakóhelyük szerinti állam tartozik fele-
lősséggel. A bizo�ság tudomásul veszi ugyanakkor, hogy az anyaállamok szintén
szerepet játszanak kisebbségeik védelmében és megőrzésében, az őket összekötő 
nyelvi és kulturális kötelékek szorosan tartásának céljával.”

Kisebbségvédelmi alapelv, hogy a területén élő kisebbségekkel szemben az illető ál-
lam tartozik felelősséggel. Ha nem is tekinthető a kisebbségmeghatározás részének, a 
bizo�ság kimondja azt az alapvető elvet, hogy az anyaállam szerepet játszhat kisebb-
ségeinek védelmében. A kérdés úgy is feltehető, miért szükséges, hogy az anyaállam 
szerepet vállaljon ebben. Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy térségünkben éppen 
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azért, mert az illető állam, amelyben a kisebbségek élnek, nem biztosítja megfelelően 
a kisebbségek védelmét. Ezt a kérdést meg lehet közelíteni jogilag, és hivatkozni lehet 
a különböző kisebbségvédelmi dokumentumokra. De ez nem visz közelebb a kérdés 
megértéséhez és megoldásához. Könnyűszerrel bebizonyítható – például Románia 
esetében éppen a magyar kisebbségre vonatkozóan – az is, hogy megfelelő módon 
védelmezi azt, és az is, hogy igen keveset tesz annak érdekében. A romániai magyar 
kisebbség és a magyar állam szubjektív módon azt érzékeli, hogy a romániai magyar 
kisebbség jogai nem biztosíto�ak Romániában. Egyéni szinten talán igen, és a kisebbsé-
gekhez tartozó egyének társadalmi integrációjára vonatkozóan sem lehet túl sok kifogást 
emelni. De ez nem elégséges a kisebbségek kulturális reprodukciójához, ami minden 
kisebbség politikájának alapvető célja. Ilyen értelemben a nemzeti kisebbség elvárja, 
hogy az anyaország kompenzálja valamilyen módon, és ezt az anyaország többnyire 
meg is teszi (státustörvények által vagy más formában).

Az igazán izgalmas kérdés a személyi hatály meghatározása. A szabad identitásvá-
lasztás elve alapján a státustörvény kerülte az objektív kritériumok meghatározását.  
A Velencei Bizo�ság pedig épp ezt javasolja.29 Továbbra is alapvető a vállalt 
önidentifikáció. A magyar nyelv ismerete a legfontosabb objektív kritérium, de mint
azt Renan óta tudjuk, ez nem meghatározó kritérium. Emelle� valamilyen magyar in-
tézményhez való tartozást kell bizonyítani, vagy azt, hogy az illetőt az állam magyar-
ként tartja nyilván. Romániában ez utóbbi igen kevés hivatalos dokumentumban jelenik 
meg,30 de például Szerbiában ez eredményesen alkalmazható. Végeredményben to-
vábbra is a „Ki a magyar?” kérdés marad a központban, és továbbra is szimbolikusan a 
magyar állam és az illető nemzeti kisebbség határozza meg a kisebbségi magyarokat.

A Velencei Bizo�ság javaslatai új korszakot nyithatnak a kisebbségvédelemben. 
Az utóbbiak hivatkozási alapul szolgálnak majd a továbbiakban, s azt is kimondhatjuk, 
hogy a javaslatok túlmutatnak az eddigi kisebbségvédelmi paradigmákon. Azt, hogy 
a Velencei Bizo�ság ajánlásai túlmutatnak a román–magyar ellentéten, bizonyítja Só-
lyom László kĳelentése is:

„A bizo�ság nem a magyar–román vitában döntö�, hanem az európai standardot
fogalmazta meg az anyaország és külföldi kisebbségei kapcsolatáról. Ezért van 
különös jelentősége a magyar–román viszonyban is annak, hogy a jelentés elis-
merte: az anyaországnak joga van egyoldalúan védeni és támogatni más államban 
élő, más állampolgárságú kisebbségét, amennyiben ez a nyelvi és kulturális kap-
csok fenntartását szolgálja. Ezek után nem lehet kétségbe vonni a Magyar Köztár-
saság jogát erre a támogatásra, s a szomszédos államok esetleges ellenkezése csak 
az elvek alkalmazására, javarészt technikai érdekű témákra szorítkozhat.”31

A Velencei Bizo�ság megállapítja, hogy kialakulóban van a kisebbségvédelem új és ere-
deti formája – erősíti meg Sólyom László egy későbbi írásában.32 A különböző nemzeti 
kisebbségek meghatározásánál, a kisebbségvédelem jogi kodifikációjában mind ez idáig
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hiányzo� a kapocs az anyaországban élő nemzet valamint a határokon kívül élő nemzeti
kisebbségek közö�. A Velencei Bizo�ság által használt terminológiában is megjelenik a 
„rokoni” kapcsolat (kin-state, kin-minority). A Rogers Brubaker által használt, és írása nyo-
mán széles körben elterjedt terminológia (nationalizing state, national minority, external 
national homeland) helye� a Velencei Bizo�ság az anyaország és a nemzeti kisebbség kö-
zö�i relációt hangsúlyozó terminológiát fogado� el. Ez a reláció egyértelműen elismeri a 
nemzeti rokonságot egy tituláris nemzet és határain kívül élő nemze�ársai közö�.

A Velencei Bizo�ság, implicit módon, a kulturális nemzet meghatározást részesíte�e
előnyben. Mindaddig, a különböző kisebbségek védelmére születe� dokumentumok
kínosan ügyeltek arra, hogy semmilyen kapcsolatot ne feltételezzenek egy ado� nem-
zeti vagy etnikai kisebbség és egy ado� állam, illetve annak többségi lakossága közö�.
A nacionalizmus kialakulása óta az egyének valamely nemzethez tartozónak tekintik 
magukat, az állam pedig nemzeti alapon (is) kategorizálja lakosságát. A határok meg-
változásával egy ado� nemzethez tartozók egy része kisebbséggé válik, ám e�ől nem
szűnik meg a kulturális, érzelmi kapcsolat a magukat egy etnokulturális értelemben 
egy nemzethez tartozónak tekinte�ek közö�.

Kisebbségvédelmi szempontból az igazán lényeges kérdés az, hogy a Velencei Bi-
zo�ság legitimnek tekinti azt az elvet, mely szerint az anyaország támogatja a határain
kívül élő kisebbségeket, és nem tekinti ezt pozitív diszkriminációnak, sem a státustör-
vényt extraterritoriális hatályúnak. A Velencei Bizo�ság állásfoglalása alapján elkép-
zelhető, hogy új fejezet nyílt a kisebbségvédelem területén, még akkor is, ha a 2001. 
november 13-i országjelentés inkább negatív fényben tünteti fel a státustörvényt. Nem 
felejthetjük el, hogy a kisebbségekre vonatkozó dokumentumok, a nemzeti kisebbsé-
gek meghatározásában sehol sem említik az anyaországot.

A kisebbségi főbiztos

A fentebbiek fényében érthető meg Rolf Ekeusnak, az EBESZ kisebbségi főbiztosá-
nak heves reakciója, amelyet egyértelműen a Velencei Bizo�ság javaslataira te�.33  
A kisebbségi főbiztos mandátuma a konfliktusok megelőzésére vonatkozik, és nem a
kisebbségek jogainak biztosítására. Ekeus a Velencei Bizo�ság jelentése után egy hé�el
nyilatkozatot te� közzé, amelyben Magyarország megnevezése nélkül, ám a magyar
státustörvény által kelte� helyzetről beszél.34 A magyar Külügyminisztérium szóvivő-
je néhány órával később cáfolta, hogy a dokumentum Magyarországra vonatkozik.35 
Martonyi János ezt november 7-én is megismétli a Rolf Ekeusszal való találkozást köve-
tően. Érthető a magyar fél értelmezése, azonban minden valószínűség szerint azoknak 
van igazuk, akik azt állítják, hogy az EBESZ kisebbségi főbiztosa Magyarországnak 
üzent. Nehéz nem egyetérteni Bauer Tamás állításával: „A magyar Külügyminiszté-
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riumnak az a reagálása, hogy az EBESZ (Európai Biztonsági és Együ�működési Szer-
vezet) főbiztosának kĳelentése nem a magyar státustörvényről szól, az országjelentés
ismeretében már nem vehető komolyan.”36

Habár Ekeus konfliktuspotenciált lát a státustörvényben és a Velencei Bizo�ság je-
lentésében, elfogadja, hogy egy ado� államnak köze lehet az egyazon etnikumhoz tar-
tozó, de külföldön élő személyekhez.37

Nehéz megjósolni, hogy ez milyen hatással lesz a politikai stabilitásra, amely az  
európai kisebbségvédelem kulcsfogalma, de valamilyen formában megkérdőjelezi a 
kisebbségi kérdéshez való eddigi hozzáállást. 

A Velencei Bizo�ság javaslataival és a kisebbségi főbiztos állásfoglalásával nem zá-
rult le a vita. Románia kifogásolta a magyar igazolvány alapján nyújto� munkavállalási
kedvezményeket, valamint a magyar igazolvánnyal rendelkező házastárs jogosultságát 
a „hozzátartozó igazolványra.” Így, a 2001. december 22-i román–magyar egyezmény38 
alapján minden romániai állampolgár hasonló kedvező feltételek melle� vállalhat
munkát Magyarországon, illetve a romániai magyarok nem magyar hozzátartozói nem 
kaphatnak „hozzátartozói igazolványt.” Szlovákiával mind a mai napig nem születe�
megegyezés a státustörvény végrehajtásáról.

2003 januárjában Günther Verheugen bővítési biztos, a magyar kormányfőnek íro�
levelében jelzi, hogy a nemzet fogalmának jelenléte a törvényben problematikus, és 
„semlegesebb” fogalomhasználatot javasol. Aggodalmát fejezi ki, hogy a státustör-
vényben használt nemzetfelfogás a határok el nem ismerését tükrözi. 

Az Európai Tanács Parlamenti Közgyűlése

Az Európai Tanács Parlamenti Közgyűlése is napirendre tűzte a státustörvényt, és Erik 
Jürgens holland szocialista képviselőt bízta meg a jelentés elkészítésével. Eredetileg 
Jürgens mandátuma arról szólt, hogy megvizsgálja a hasonló európai törvényeket, ő 
viszont csak a magyar státustörvénnyel foglalkozo�. Az első jelentésében39 a politi-
kai nemzet koncepciójából kiindulva – a Velencei Bizo�ság javaslatainak szellemével
ellentétben – aggályosnak tarto�a a határokon átnyúló nemzetkoncepciót. Mint már
jeleztem, ez egy szakmailag egyoldalú felfogás, amely nem veszi figyelembe az európai
nemzetek és államok kialakulását, valamint a különböző, gyakran egymással ellenté-
tes, nemzetkoncepciókat. A jelentésben – jogosan – a magyar állam szemére veti, hogy 
csak a végrehajtási utasításokban ve�e figyelembe a Velencei Bizo�ság javaslatait, de 
a törvényt nem módosíto�a a javaslatok alapján.40 Ugyanakkor a jelentés azzal zárul, 
hogy Magyarországnak hatályon kívül kellene helyeznie a törvényt. A magyar Euró-
pa Tanács-i képviselők a bizo�ságban módosító javaslatokat nyújto�ak be, és a jogi és
emberi jogi bizo�ság felkérte a rapporteurt, hogy látogasson el az érinte� országokba
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a törvény és végrehajtásának alaposabb megvizsgálása érdekében. Erik Jürgens több-
ször is módosíto�a a jelentést, amelyet végül 2003. márciusban fogado� el az Európa
Tanács Parlamenti Közgyűlésének jogi és emberi jogi, valamint a politikai bizo�sága. 
A bizo�ságokban elfogado� jelentés már nem javasolta a törvény felfüggesztését,
csupán módosítását, viszont egy igen érdekes megkülönböztetést tesz a Hungarians  
(a magyarországi magyarok, a magyar állampolgárok) és a Magyars (a határon túl élő 
magyarok) közö�.41

„Az eredeti angol szöveg – helytelenül – különbséget tesz a Magyarországon élő 
magyarok közö�, akiket »Hungarians«-ként említ, és a határon túli magyarok kö-
zö�, akiket »Magyars«-ként jelöl. Ennek megfelelően az angol szövegben a szom-
szédos államokban élő magyarokról szóló törvény után zárójelben a »Magyars« 
szó szerepel, ami fordítási szempontból ilyen összefüggésben értelmezhetetlen.” 
(A fordító megjegyzése – Görömbei Sára.)

 A jelentés továbbra is a politika nemzet koncepciójára épül.

A Frunda-jelentés: a nemzet fogalma

A jelentés 35 állam alkotmányát vizsgálja meg arra vonatkozóan, hogy hogyan határoz-
za meg a nemzet fogalmát, és azt hogyan intézményesíti. Emelle� „a közgyűlés meg-
vizsgálta, hogy a nemzet fogalma – ahol helyénvaló egy újragondolt és modernizált 
fogalom – segíthet-e és hogyan a nemzeti kisebbségek, illetve jogaik kérdésének meg-
közelítésében a 21. századi Európában”. A javaslat a Velencei Bizo�ság jelentésének
szellemében összeköti a nemzet és a nemzeti kisebbségi problematikákat. Korábban, a 
Velencei Bizo�ság jelentésére reflektálva, Sólyom László is központinak tekinti a nem-
zet fogalmának meghatározását:

„Az alapkérdések sorában tisztáznunk kell a »nemzet« fogalmát; hiszen a viták 
mögö� az állam és a nemzet viszonyára vonatkozó elérő koncepciók állnak. Az
»államnemzet« szilárd és formális fogalma szerint a nemzet egy ado� állam állam-
polgáraiból áll. Ezzel áll szemben a közös nyelv, kultúra, esetleg etnikum tartalmi 
jegyeivel körülírt nemzetfogalom. Sok állam doktrínájában, sőt sok nyelvben is az 
államnemzet számára foglalt a »nemzet« szó.”42

A Frunda-jelentés – a Jürgens-jelentéssel szembemenve – a politikai és a kulturális 
nemzetfelfogást egyenrangúnak tekinti: 

7. A közgyűlés megjegyzi, hogy a nemzetépítés és a nemzetállamok születésének 
meglehetősen összete� folyamata során a modern európai államok legitimitásukat
vagy a nemzetfogalom állampolgári, vagy pedig kulturális jelentésére alapozták.

Egyben – és kisebbségvédelmi szempontból ez a fontosabb – elfogadja, hogy a kisebb-
séghez tartozó egyén maga döntse el, hogy melyik nemzethez tartozónak tekinti magát: 
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12. A közgyűlés szükségesnek tartja megerősíteni minden egyes európai polgár 
kapcsolatát identitásával, kultúrájával, hagyományaival és történelmével, továb-
bá minden egyén számára lehetővé tenni, hogy egy kulturális „nemzet” tagjaként 
határozza meg önmagát, függetlenül az állampolgársága szerinti országtól vagy 
a�ól az állampolgársági nemze�ől, amelyhez állampolgárként tartozik, továbbá
hangsúlyosan szükségesnek tartja azon kisebbségek erősödő törekvéseinek tá-
mogatását, amelyek különösen tudatában vannak egy ado� kulturális nemzethez
való tartozásuknak. 

Külön érdekesség, hogy Frunda György és Eric Jürgens a státustörvény ETPK-vitája 
során összekülönböztek, amelyről Frunda így számol be:

„Csaknem három éve Eric Jürgens szocialista Európa Tanács-i képviselő jelen-
téstervezetet mutato� be a magyar státustörvényről. Ekkor merült fel a nemzet
fogalma meghatározásának kérdése. Heves vita alakult ki köztem és a szocialista 
képviselő közö�. Én mindig úgy mutatkozom be, mint romániai magyar, ő vi-
szont leszögezte, én a számára román vagyok, mert Romániából származom.”43

Összegzés

Arra te�em kísérletet, hogy kimutassam, hogy nemcsak a nemzetről szóló kortárs viták
politikaiak, hanem már a kezdetektől a nemzet meghatározása politikai kérdés volt. 
Azon nézetemet próbáltam bemutatni, hogy a nemzetmeghatározás nem társadalom-
tudományi kérdés, hanem csak társadalomtudományi érvekkel zajló politikai vita. Mi-
vel egy ado� nemzetmeghatározásnak politikai következményei vannak, így a politika
számára nem közömbös, hogy milyen nemzetkoncepció alapján intézményesíti az álla-
mot, és hogy hogyan határozza meg, hogy ki tartozik, illetve ki nem tartozik a nemzet-
hez. Egy ado� nemzetfelfogás legitimál vagy delegitimál ado� politikai cselekvéseket.
A társadalomtudományok meghatározhatják a nemzetet, tipológiákat állíthatnak fel, 
ám ezzel a társadalmi folyamatok, a társadalmi átalakulás megértéséhez kevés tám-
pon�al szolgálnak. A nemzetmeghatározás körülö�i politikai viták és az ennek követ-
kezményeképp megvalósuló intézményesülés lényegét tekintve nem más, mint annak 
meghatározása, hogy egy ado� állam kit fogad be, illetve kit rekeszt ki. Ez pedig nem
a tudomány, hanem a politika kérdése.

A legutóbbi nemzetközi fejlemény, Koszovó státusának rendezése, illetve Koszovó 
függetlenségének kikiáltása újra előtérbe hozta a nemzet, illetve a nemzeti kisebbségek 
(nemzeti közösségek) kérdését. Az Ahtisaari-terv, valamint Koszovó állam alkotmá-
nya nem biztosítja a nemzeti kisebbségek/közösségek autonómiáját, viszont kiterjedt 
jogokat biztosít a nemzeti közösségeknek. Állítható, hogy a korábbi szemlélet, amely 
a kisebbségi kérdést csak biztonságpolitikai szemszögből nézte, megváltozo�: az
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Ahtisaari-terv és a koszovói alkotmány azt sugallja, hogy az új szemlélet szerint etni-
kailag megoszto� társadalmakban nem biztosítható a béke és a stabilitás a kisebbségek
jogainak elismerése nélkül. 

Mint ahogy rendszeresen elhangzik: Koszovó nem jelent precedenst. Sem Magyar-
ország, sem a határon túli kisebbségek nem törekednek semmilyen területi/állami át-
rendezésre. Ugyanakkor a koszovói nemzeti közösségek számára megfogalmazo� –
bármilyen is legyen azok gyakorlatba ültetése – jogok hivatkozási alapul szolgálhatnak 
más – így a határon túli magyar – kisebbségeknek is. Kicsi annak valószínűsége, hogy 
az EU – főleg a tagállamok esetében – bármiféle nyomást gyakorolna az államokra, 
hogy tágabb kisebbségi jogok biztosítására ösztönözze az államokat, de a különböző 
európai fórumokon a kisebbségek képviselői és a kisebbségekkel bíró anyaországok 
tematizálni fogják a kérdést. A koszovói közösségek jogai hivatkozási alapul fognak 
szolgálni. A közeljövőben elsősorban a diskurzusban, a távolabbi jövőben esetleg a po-
litikai gyakorlatban is egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a kisebbségek jogai.
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Résumé

The Issue of the ’Nation’ in the International Arena

‘Nation’ is one of the most frequently used concepts in social sciences. It is striking how 
loosely this term is o�en used. The study presents the different political and academic
approaches to the term. Social scientists a�empt – within the framework of the theories
of nationalism – to offer a value free, usable definition of the nation, while politicians
define the concept in accordance with their interests. However, at a closer look, one
has to observe that the agenda of the social scientists has been set by the politicians 
since the beginnings. The article shows that the international debate around the Hun-
garians status law is nothing else than a debate between politicians about the official
conception of the nation. A particular definition of the nation is not without underly-
ing interests; defining a nation as political or cultural has political consequences. The
article presents the involvement of the Venice Commission, the High Commissioner for 
National Minorities, and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in this 
multilateral game concerning the definition of the nation.


