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Jeszenszky Geza
A regi6k es auton6miak

Eur6paja

fele*

Egy j6 etnikai terkepen (ami ritkasag) Kozep- es
Del-Kelet-Eur6pa sok videke tarka mozaiknak IMszik.
A mozaik, mint tudjuk, apr6, szfnes darabkakb61 all,
nem pedig ktilonfele szfneknek a palettan osszekevert
elegye. Vagyis Eur6pa e taja nem a nepek olvaszt6tegelye, hanem egymas mellett, sokfele keverten elo, de
onazonossagukra, nyelvtikre, kulturajukra es vallasukra
btiszke, azon feltekenyen orkodo kozossegekbol tevodik ossze. Amennyiben valaki eroszakkal pr6balja oszszeolvasztani e csoportokat, a mestersegesen letrehozott keverek konnyen felrobban. Az Egyestilt Allamokkal ellentetben a vilag legtObb allamaban, sot varosaban a ktilonbozo etnikumok mindig osztOnosen is
elktilontiltek, ktilon negyedekben, elojogokkal felruhazott egysegekben tOmortiltek.A regi Magyarorszagon a
szaszoknak, jaszoknak, cipszereknek, szerbeknek stb.
megvoltak az onkormanyzattal, ktilon tOrvenyekkel
rendelkezo elktilontilt tertiletei. A nepmozgasok, kivaIt
az iparosodas es az urbanizal6das termeszetesen egytitt
jart az onkentes asszimilaci6val, de ezt nem szabad
osszeteveszteni az eroszakos be- es kitelepftesekkel, az
ut6bbiak nyomaban mindig fesztiltsegek tamadnak.
Eur6pa nyugati es kozepso feleben a modem nemzetek kialakulasa, a nyelvre es az etnikai-nemzeti tu-

*

lrasban elkiildott hozzasz6his
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datra eptila lojalitas uralkod6va valasa a XIX. szazadban lezajlott. A Balkanon a folyamat nemileg kesett, de
a XX. szazad elejere ott is kialakultak az etnikai valaszvonalak, sajnos altalaban frontvonalak formajaban.
A XX. szazad balkani haboruinak az alapveta aka a
szerbek es szomszedjaik klizdelme volt egyes vegyesen
lakott tertiletek birtoklasaert, illetve a kialakult etnikai
aranyok es hatarok megvaltoztatasara iranyul6 kfserletek. Az 1921-es jugoszlav alkotmany val6di foderaci6
helyett szerb dominanciat, egyfajta Nagy-Szerbiat teremtett, meg az evszazadok 6ta fenna1l6horvat orszaggyiilest, a Szabort is megszlintette. A ll. vilaghaboru
utan Tito megerezte a kiralyi Jugoszlavia sztiletesi hibajat es orvosolni pr6balta azt, de az altala letrehozott
auton6miak alig ktilonboztek a Szovjetuni6 tertileten
leteza hasonl6 konstrukci6kt61, mivel a diktaturaban
helyi szinten sincs demokracia, igazi onkormanyzat.
Ezzel egytitt a Vajdasag es Koszov6 auton6miaja az
albanok ill. a magyarok, horvatok, szlovakok, ruszinok,
stb. szamara biztosftott bizonyos kulturaIis jogokat.
Amikor Milosevic 1989-ben ezt az auton6miat megszlintette, ezzel megkondftotta a halalharangot Jugoszlavia fOlOtt.
A vilag mara hajlamos elfelejteni, hogy amikor
1991 nyaran-aszen a szerb vezetesii Jugoszlav Nephadsereg megtamadta Szloveniat, majd Horvatorszagot
(az ut6bbit az orszagban ela szerb kisebbseg vedelmere
hivatkozva), az eur6paiak sietas kozvetftesenek alapja
a horvatorszagi szerbek szamara kfnalt tertileti auton6mia, az un. Carrington-terv volt. Amfg azonban ez a
horvatok szamara tul sok volt, a szerbek szamara tul
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keves. Igy kertilt SOTa vedtelen emberek tizezreinek
lemeszarlasara vagy eliizesere, az etnikai tisztogatasnak nevezett etnikai alapu gyilkossagokra.
Boszniaban harom evnyi oldokles, rablas, tOmeges
nemi eroszak titan a NATO beavatkozasa veget vetett a
haborunak, a daytoni egyezmeny az orszag harom etnikai-vallasi csoportjanak a szetvalasztasan alapulo
fegyvernyugvast hozott letre, de fonntartotta az egyseges allam fikciojat, azonban nem is probalta hatastalanitani az idozitett bombat, Koszovo megoldatlan
problemajat. Koszovoban az autonomia megsziintetesere az albanok valasza majdnem tiz even at a passziv
rezisztencia volt, majd az ebbe egyarant belefaradt
szerbek es albanok fegyverrel probaltak eldonteni a
vitat. Ez vezetett kozel egy millio alban eliizesehez,
aminek a nemzetkozi kozosseg fegyveres beavatkozassal vetett veget. Az albanok visszatertek es az ott maradt szerbek ellen fordultak, akiknek a tObbsege elmenektilt, a maradek egyetlen varosba, Mitrovicaba es
kornyekere tOmoriilt, ahol most a NATO katonak vedelme alatt tengeti napjait.
Macedonia eseteben, amikor a vilag (Gorogorszag
kivetelevel) vegre megtanulta, bogy letezik egy ilyen
orszag, ra kellett jonnie, bogy az orszag vezetese, kozigazgatasa, rendorsege, a gazdasagi es politikai hatalam a lakossag 2/3-at kitevo szlavok kezeben van, a
nyugati peremvideken osszefliggo teriileten elo albanok pedig csak megtiirt, masodosztalyli allampolgarok.
Raadasul a macedon alkotmany - csakugy, mint a
szlovak es a roman - egyetlen nemzetiseg, a
"macedonok, " azaz a szlavok orszaganak tekintette az
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uj allamot. Az albanok evek eta koveteltek maguknak
egyetemet, de ezt az igenyt, s annyi mas nemzeti kovetelest a szlav tObbseg meg sem hallotta, mindaddig,
amig a koszovoi esemenyektol fOlbatorltva, s minden
bizonnyal a fegyvereiket megtarto alban harcosoktol
tamogatva, fegyveres tItan nem probaltak ervenyt szerezni celjaiknak. Amikor az is nyilvanvalova valt, hogy
a szlav kormanyerok ugyan szetlottek egy sereg alban
falut, de a felkelesen nem tudtak urra lenni, a vilag is
megmozdult. Az eroszakot ugyan elitelve, de kozvetlteni kezdtek a ket fel kozott, s vegtil ravettek a szlavok
jozanabb kepviseloit, hogy fogadjak el az alban kovetelesek tObbseget.Vegtil az az erv hatott, hogy ellenkezo
esetben aNA TO es az EU magara hagyja az orszagot, s
a polgarhaboru vege menthetetlentil az orszag ketteosztasa lesz.
E szomorU tOrtenetek egybehangzoan bizonyitjak,
hogy a Balkanon es mashol is, a kisebbsegeket ma mar
nem lehet sem asszimilalni, sem eliizni, sem legyilkolni. Elni akarnak oseik fOldjen, sajat szokasaik szerint, sajat nyelvtikon tanito iskolakba ktildve gyermekeiket, onmaguk koztil valasztott vezetok alatt. Ennek
intezmenyes formaja a helyi demokracia, az onkormanyzat, gorog szoval az autonomia. Ket f6 formaja es
megoldasa a tertileti (kanton, megye vagy tartomany)
es a szemelyi elvii, ahol lakhelyetol ftiggetlentil alkot
egy szervezetet egy kozosseg, mint az egyhazfelekezetek eseteben. Sajnos a vilag meg nem jutott el addig a
felismeresig, hogy a nemzeti hagyomanyaikhoz ragaszkodo es azt joggal veszelyeztetve erzo etnikumokat nem elegitik ki az egyeni jogok, amiknek a betarta33
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sara nines is intezmenyes garancia. Ideje a Balkan
szomoru peldajab61 megtanulni, hogy ahogy a diszkriminaci6 alapja is mindig egy esoporthoz (azonos
szarmazashoz vagy valIashoz) tartozas, ennek elIenszere is esak a esoportjogok biztosltasa lehet.
Nyugat-Eur6pa kozelmultja sokkal remenyt keltobb. 1997. szeptember 11-en Sk6eia lakossaga nepszavazason igent mondott a brit munkasparti kormany
ajanlatara, hogy Sk6eia, amely a 17. szazadig ona1I6
kiralysag volt, valasszon sajar parlamentet, s fgy a jovoben ne Londonb61 kormanyozzak,
hanem
Edinburghb61. Egy hettel kesobb hasonl6 dontest hoztak Wales lak6i, az 0 parlamentjtik Cardiff varosaban
tilesezik. Nagy-Britannia es a szamunkra elsosorban
koltoink j6voltab61 ismert es rokonszenves ket tartomanya, Burns es a bardok nepe tehar esatlakozik az
eur6pai orszagok bovtilo korehez, ahol a kozponti orszaggyiiles es kormany melIett komoly hataskorrel rendelkezo tartomanyi parlamentek biztosftjak a demokdeia j61 erzekelheto helyi gyakorlasat, azt, hogy a nagyobb tOrtenelmi es fOldrajzi regi6k sajatos erdekeit a
polgarokhoz kozel a1I6politikusok es hat6sagok kepviseljek, tigyeiket helyben intezzek. Noha a feltiletes
szemlelo szamara az Eur6pai Vni6ban esokkeni latszik
a nemzeti erzes, a kisebb nepek onazonossaganak a
tudata, a val6sagban ennek az elIenkezoje tapasztalhat6. Az Eur6pai Vni6 mar sok evvel ezelott rajott, hogy
a jovot nem a eentralizalt es btirokratikus, a nemzeti
sajatossagokat lenezo kormanyzas jelenti, hanem a
minden szinten ervenyestilo helyi demokracia. TolUnk
nyugatra mara alapelvve valt az un. "szubszidiaritas,"
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vagyis az, bogy minden dontest a lehet6 legalacsonyabb szinten, a polgarokhoz kozel ke11meghozni, a
befizetett ad6kat erzekelhet6 m6don a polgarok javara,
az 6 donteseik alapjan ke11felhasznaIni, bogy a falvak,
varosok es tartomanyok sajat tigyeiket az altaluk valasztott kepvisel6k es hat6sagok utjan tudjak kozmegelegedesre intezni.
A korabbi konzervatfv kormanyzat e11eneztea kozponti hatalom hataskoreinek lebontasat, a devoluci6t,
mert att61 tartott, bogy ezzel megindulhataz Egyestilt
KiraIysag szetesese, de a munkasparti politikusok, az
elemz6k es az erdekelt lakossag tObbsege pant az ellenkez6jet a11ftotta.A tekintelyes hetilap, az Economist
megfogalmazasa szerint a nagyobb tartomanyi ona116sag, a Home Rule (ona116,"hazai" kormanyzat) "nem
fenyegetest jelent az Uni6 [az Egyestilt Kiralysag]
szamara, hanem biztosftja annak jov6jet."
Az6ta eltelt at ev, es nem bomlott fal az Egyestilt
Kiralysag. Ma a sk6t es walesi lakossag maga rendelkezik ad6ja falhasznalasar61, es a mindennapi elettiket
meghataroz6 tigyekben a dontest nem a tavoli f6varos
miniszteriumai hozzak, hanem saj<ithelyi kepvisel6ik.
Nagyon j61 miikodik az ona116,sajat iranyftas alatt a116
es saj<ittanterveket alkalmaz6 sk6t oktatasi rendszer.
Ennel is kezzelfoghat6bb,bogy a kozpenzekb61,az
ad6kb61 es az aIlami jovedelmekb61 Sk6cia lak6i
evente 14 milliard font osszeget kapnak vissza, ez egy
fOrevetftve liS-del tObb,mint az egyestilt kiralysagbeli
atlag. A 129 fOs edinburghi parlament maga door az
emlftett 14 milliard elkolteser61.Ugyancsak hataskorebe tartozik a csak Sk6ciara ervenyes tOrvenyekmegho35
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zatala, tovabba a helyi onkormanyzat es kozigazgatas,
a rendorseg es az igazsagszolgaItatas, a kozuti kozlekedes, az egeszsegtigy, a kultura es termeszetesen az
oktatas. A kozponti hatalom jogkore maradt az alkotmany, a honvMelem, a ktilpolitika, az ad6rendszer, a
tarsadalombiztosftas es a gazdasag iranyftasa. Egeszeben veve az orszagresz onall6saga nagyjab61 akkora,
mint Bajororszage a Nemet Szovetsegi Koztarsasagon
bellil. A sk6t miniszterek az orszagukat erinto tigyekben az Eur6pai Uni6nal is onaIl6an jarhatnak el.
A 60 kepviselobol all6 walesi parlament hataskore
szerenyebb, de tObb, mint szep beszedek elmondasara
alkalmas f6rum, ellenorzi a tartomanynak jar6 kozpenzek - jelenleg het milliard font - elkOlteset. A ket orszagresz lehetoseget kap arra is, bogy bizonyftsa,
onall6 gazdasagpolitikaval jobb gazdasagi teljesftmenyt tud nylijtani, es fgy a ma meg elmaradottnak
szamft6 tertileteken gyorsabban nohet az eletszfnvonal.
A korlatozott onall6sag, a belso onrendelkezes elonyeit a jelenlegi eur6pai peldak is igazoljak. NyugatEur6paban a 11.vilaghaborU6ta a legtObborszag ratert
a decentralizaci6, a hatalom vertikalis megosztasa,
als6bb szintekre vitele utjara. E folyamat vitathatatlanul jelentos politikai es gazdasagi elonyokkel jart:
csokkentek a regionalis - reszben etnikai es tOrtenelmi
- fesztiltsegek, es a belso onall6sag birtokaban sok korabban hatranyos helyzetii terseg gazdasagilag fellendtilt. Belgium flamand tertiletei jelentik az egyik leglatvanyosabb, noha kevesse ismert peldat. 1945 6ta
Nemetorszagban szeleskorU jogokkal, onall6 parlamenttel es kormannyal rendelkeznek a tartomanyok
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(Uinder), ez is hozzajarult a Szovetsegi Koztarsasag
gazdasagi es politikai sikereihez. Franco diktaturaja
idejen a spanyolorszagi katalanok es a baszkok meg
nyelvtiket sem hasznalhattak, ezert a kormanyzat esklidt ellenfelei voltak, de a demokratikus fordulat
nyoman elnyert helyi ona1l6sagj6reszt megsztintette a
regi ellenteteket, es az allami egyseget megorzo
Hispania addig elmaradott tartomanyaiban is paratlan
fellendtiles bontakozott ki. Az 1980-as evekben a ket
evszazad 6ta a kozpontosftas fellegvaranak szamft6
Franciaorszag is decentralizalta kozigazgatasat, s ez is
egyre jobban bevalik. Megallapfthat6, hogy Eur6pa
nyugati feleben a ktilonfele szintii onkormanyzatok
jellemzove valtak, ezert joggal beszelhettink a regi6k
es auton6miak Eur6pajar61.
A magyar hatarokon kfvtilre rekesztett magyar kozossegek nyo1c evtized alatt igen sokat veszftettek letszamban, intezmenyekben, ingatlanokban, gazdasagi
eroben, szervezettsegben. Az auton6mia celja a fogyas,
a romlas, a ketsegbeeses megallftasa, a sztilofOldon
tOrteno maradas es boldogulas elomozdftasa, vagyis a
beke es a nyugalom megorzese. Ez egyarant szolgalja a
tObbseg es a kisebbseg erdekeit. Mi, magyarok, sorolni
tudjuk a peldakat a j6l miikodo auton6miakr6l: Alandszigetek, Del-Tirol, Kata16nia, legujabban pedig Sk6cia es Wales. Vannak meg kisebb csoportokat erinto,
kevesbe ismert peldak is, mint a belgiumi vagy daniai
par tfzezer nemet auton6miaja. Kanada esete is azt
mutatja, hogy az angol es a francia etnikum ktilonvalasztasa, az ut6bbi tartomanyi auton6miaja tudja a
leginkabb egyben tartani az orszagot. Szamunkra meg
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kezenfekvobb a svajci kantonalis rendszer, amely evszazadok 6ta biztosftja a svajci konfOderaci6ban elo
nemetek, franciak, olaszok es retoromanok bekes
egytitteleset.
A Magyarorszagon kfviilre keriilt kisebb-nagyobb
magyar etnikai tOmbok alapveto celja a megmaradas,
ehhez azonban jogokra, elfogadhat6 gazdasagi viszonyokra van sziiksegiik, mindenekelott arra, bogy otthon
erezzek magukat. A Balkan mai helyzete is bizonyftja
az auton6mia sziiksegesseget, illetve azt, bogy auton6mia nelkiil nem lesz beke azon a tajon, legfeljebb a
SIrbekeje. Arnold Toynbee, a mult szazad nagy tOrtenetfiloz6fusa 1915-ben tulsagosan is j6 j6snak bizonyult, amikor azt mondta, bogy a primitfv nepek kiirtjak kisebbsegeiket, mfg a civilizalt nepek gyiijtik a
kisebbsegek elegedettsegenek jeleit. Hogyan vizsgaztak Kozep- es Delkelet-Eur6pa orszagai Toynbee kriteriumai szerint?
Ma mar nem ut6pia, hanem j6l miikodo realitas az
eur6pai integraci6, maholnap eljut acta, ami KozepEur6paban szaz eve mar megva16sult,a kOlaS penzhez
es a legiesftett, alig erzekelheto hatarokhoz. Az etnikai
mozaikok szamara az auton6mia legbiztosabb kerete
nem a magat nemzetinek deklara16 centralizalt allam,
hanem egy olyan Eur6pa, ahol a hatarok nyitottak, szabad a mozgas, szabadon aramlik a take, de megmaradnak a nemzetek, akar nyolc orszagba szetosztva. Nektink, magyarok szamara az egyetlen megoldas ez a
Hatartalan Haza.
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