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Ha majd a bőség kosarából
mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
mert itt van már a kánaán!
 Petőfi Sándor: A XIX. század költői
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mindannyiunknak járnak bizonyos 
alapvető jogok – egyszerűen annál 
az oknál fogva, hogy emberi lények 
vagyunk. Ezeket nem egyszerűen 

kiváltságoknak hívják (amelyek valaki kénye-ked-
ve szerint elvehetők), hanem „emberi jogoknak”.

„Jogoknak” nevezzük őket, mert lehetővé te-
szik, hogy legyünk valami, tegyünk valamit, 
vagy birtokoljunk valamit. Ezek a jogok a mi 
védelmünkre szolgálnak olyan emberek ellen, 
akik bántani akarnak, vagy kárt akarnak okozni 
nekünk. Abban is segítenek, hogy összeférjünk 
egymással, és békében éljünk.

Az emberi jogok alapját az egyén iránti tisztelet 
elve képezi. Alapvetően abból indulnak ki, hogy 
minden ember erkölcsös és észszerűen gondol-
kodó lény, aki megérdemli, hogy méltósággal 
kezeljék. Azért hívják őket emberi jogoknak, 
mert egyetemesek. Nemzetek vagy meghatáro-
zott csoportok élvezhetnek olyan jogokat, ame-
lyek csak rájuk vonatkoznak, de az emberi jogok 
minden embert megilletnek – függetlenül attól, 
hogy ki ő, vagy hol él –, pusztán azért, mert él.

Sok ember tud valamennyit a jogairól. Általában 
tudják, hogy joguk van az ételhez és egy bizton-
ságos tartózkodási helyhez. Tudják, hogy joguk 
van fizetést kapni az általuk elvégzett munkáért. 
de van sok más jog is. Ha megkérdeznénk az utca 
emberét, hogy sorolja fel a jogaikat, sokan csak a 
szólásszabadságot vagy a vallásszabadságot nevez-
nénk meg, és esetleg még egy-két másik jogot. 

Mik az ember jogok?
míg néhány szótár „kiváltságként” hAtározzA meg A „jog” szót, 
Amikor Az emberi jogokkAl kApcsolAtbAn hAsználjuk, ennél sokkAl 
AlApvetőbb dologról beszélünk.

Ezek kétségtelenül fontos jogok, de az emberi jo-
gok teljes skálája nagyon széles. Az emberi jogok 
azt jelentik, hogy van választás, és van esély. Az arra 
való szabadságot jelentik, hogy munkát kapjunk, 
karrierbe kezdjünk, kedvünkre való társat válasz-
szunk, és gyerekeket neveljünk. Tartalmazzák azt a 
jogot, hogy sokfelé utazzunk, és azt a jogot, hogy 
nyereségesen dolgozzunk, zaklatás, durva bánás-
mód és az önkényes elbocsátás fenyegetése nélkül. 
még a szabadidőhöz való jog is közéjük tartozik. 
Ha az emberek nem ismerik jól az emberi jogo-
kat, akkor olyan visszaélések történhetnek, mint a 
diszkrimináció, az intolerancia, az igazságtalanság, 
az elnyomás és a rabszolgaság.

A ii. világháború kegyetlenkedései és hatalmas 
emberveszteségei nyomán született meg az ENSZ 
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, amelyet 
1948-ban írtak alá, hogy egyetértés legyen arról, 
melyek azok a jogok, amelyek mindenkit megil-
letnek. Ez alkotja egy olyan világ alapját, amely a 
szabadságra, igazságosságra és békére épül.
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de az emberiség számára az ezt 
következő tettei jelentettek 
nagy előrelépést. Felszabadí-
totta a rabszolgákat, kimond-

ta, hogy minden embernek joga van megválasz-
tani a saját vallását, és faji egyenlőséget hirdetett. 
Ezeket és egyéb rendeleteit egy agyaghengerre je-
gyezték fel akkád nyelven, ékírással. Ezt a kürosz-
henger néven ismert ókori feljegyzést tekintjük 
ma a világ első emberi jogi okiratának. Az ENSZ 
mind a hat hivatalos nyelvére lefordították, és 
rendelkezései hasonlók az Emberi Jogok Egyete-
mes Nyilatkozatának első négy cikkéhez.

Az emberI jogok terjedéSe
Az emberi jogok eszméje Babilonból gyorsan 
eljutott indiába, Görögországba, majd Rómába. 
Rómában megszületett a „természetjog” fogalma, 
mivel megfigyelték, hogy az emberek az életük 
során általában bizonyos íratlan törvényeket kö-
vetnek, és a római jog a dolgok természetéből 
eredő észszerű gondolatokon alapult.

Számos mai emberi jogi dokumentum írott 
előfutárai az olyan, egyéni jogokat elismerő doku-
mentumok, mint például a magna Charta (1215), 
a Petition of Right (a Jog kérvénye – 1628), az 
USA alkotmánya (1787), a francia Emberi és Pol-
gári Jogok Nyilatkozata (1789), valamint az ameri-
kai Bill of Rights (Jogok törvénye – 1791).

A mAgnA ChArtA (1215)
A magna Charta (vagy más néven „Nagy Sza-
badságlevél”), amelyet Anglia királya írt alá 
1215-ben, fordulópontot jelentett az emberi 
jogok történetében. A magna Charta („Nagy 
Szabadságlevél”) volt az a dokumentum, amely 
talán a legnagyobb korai hatást gyakorolta arra 
a hosszú történelmi folyamatra, amelynek ered-
ményeképpen az angol nyelvterületeken ma az 
alkotmányos jog van érvényben.

miután Angliában János király megsértett 
számos ősi törvényt és szokást, amelyek alapján 

Angliát addig kormányozták, alattvalói 1215-
ben a magna Charta aláírására kényszerítették. 
Ebben a dokumentumban olyan dolgok szere-
pelnek, amelyekre a későbbiekben emberi jo-
gokként kezdtek gondolni. Ezek között a jogok 
között szerepelt például az is, hogy a kormány 
nem avatkozhat bele az egyház ügyeibe; hogy 
minden szabad polgár birtokolhat és örökölhet 
földet; és hogy a polgárok védelmet élveznek a 
túlzott adóztatással szemben. megadta a föld-
del rendelkező özvegyeknek azt a jogot, hogy 
ne kelljen újra férjhez menniük, ha nem akar-
nak, továbbá lefektette a megfelelő jogszolgál-
tatás és a törvény előtti egyenlőség alapelveit. 
Tartalmazott rendelkezéseket a megvesztegetés 
és a hivatali visszaélések ellen is.

A magna Charta fordulópontot jelentett a 
szabadságjogokért folytatott küzdelemben, 
és széles körben úgy tartják, hogy ez volt az 
egyik legfontosabb jogi dokumentum, amely 
szerepet játszott a modern demokrácia kiala-
kulásában.

A PetItIon of rIght
(A jog kérvénye – 1628)

Az emberi jogok fejlődésében a következő állo-
más a Petition of Right volt, amelyet 1628-ban 
az angol parlament fogalmazott meg és küldött 
el i. károlynak mint a polgári szabadságjogok 
kinyilatkoztatását. miután az angol parlament 
nem volt hajlandó finanszírozni a király nép-
szerűtlen külpolitikáját, a király kényszerkölcsö-
nöket vetett ki, és takarékossági intézkedésként 
katonákat szállásolt el az alattvalók házaiban. 

Az ember jogok
rövid története
kezdetben nem voltAk emberi jogok. de Aztán 
nAgy kürosz, Az ókori perzsiA első királyA 
vAlAmi forrAdAlmi dolgot tett. 539-ben 
meghódítottA bAbilon városát. 

kürosz emberi jogokkal kapcsolatos rendeleteit egy 
agyaghengerre jegyezték fel akkád nyelven

A magna Charta (vagy 
más néven „nagy 
Szabadságlevél”), 
amelyet Anglia királya 
írt alá 1215-ben, 
fordulópontot jelentett 
az emberi jogok 
történetében

1628-ban az Angol Parlament ezt a 
polgárjogi nyilatkozatot küldte el I. károly 
királynak
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Az 1789-es nagy francia forradalmat követően az emberi és Polgári jogok nyilatkozata 
„a közakarat kifejezéseként” konkrét szabadságjogokat biztosított az elnyomás ellen.
A nyilatkozat kimondja, hogy minden polgárnak biztosítani kell „a szabadság, a 
tulajdon, a biztonság s az elnyomással szemben való ellenállás” jogát. kijelenti, hogy a 
törvény szükségessége abból ered, hogy „az egyes ember természetes jogainak gyakorlása 
más korlátokba nem ütközhetik, mint azokba, amelyek a társadalom többi tagjai 
számára ugyane jogok élvezetét biztosítják”. ezért a nyilatkozat úgy tekinti, hogy 
a törvény „a közakarat kifejezése” a jogegyenlőség előmozdítása céljából, és „csak a 
társadalomra nézve ártalmas cselekedetek megtiltására van joga”.

Az ellenszegülőket önkényesen letartóztatták 
és bebörtönözték, ami a parlament felháborodá-
sát váltotta ki károllyal és George Villiers-zel, 
Buckingham első hercegével szemben. A Sir Ed-
ward Coke kezdeményezésére íródott Petition 
of Right korábbi törvényeken és okmányokon 
alapult, és négy alapelvet jelentett ki: 

1. nem lehet adókat kivetni a parlament hoz-
zájárulása nélkül, 

2. nem lehet alattvalókat bebörtönözni bebi-
zonyított ok nélkül (a habeas corpus jogá-

nak megerősítése), 

3. katonák nem szállásolhatók el polgároknál, 
és 

4. békeidőben nem alkalmazható katonai bí-
ráskodás.

Az egyeSült ÁllAmok
függetlenSégI
nyIlAtkozAtA (1776)
1776. július 4-én az Egyesült Államok kong-
resszusa jóváhagyta a Függetlenségi Nyilatkoza-
tot. Fő szerzője, Thomas Jefferson azért írta ezt 
a Nyilatkozatot, hogy hivatalos magyarázatot 
adjon arra, a kongresszus miért szavazott úgy 
július 2-án (több mint egy évvel az amerikai 
függetlenségi háború kitörése után), hogy a 13 
amerikai gyarmat kinyilvánítja a Britanniától 
való függetlenségét. A kongresszus számos for-
mában kiadta a Függetlenségi Nyilatkozatot. 
Eredetileg nagyméretű lapként jelentették meg, 
amelyet széles körben terjesztettek és felolvastak 
a népnek.

Filozófiai szempontból a Nyilatkozat két té-
mát hangsúlyozott: az egyéni szabadságjogokat 
és a forradalom jogát. Ezek az eszmék széles 
körben népszerűvé váltak mind az amerikaiak 
körében, mind nemzetközileg, és különösen a 
francia forradalomra voltak nagy hatással.

Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata (1789)
1789-ben a francia nép megdöntötte a királyságot, és kikiáltotta az első Francia 
Köztársaságot. Mindössze hat héttel a Bastille ostroma és alig három héttel a feuda-
lizmus eltörlése után az Alkotmányozó Nemzetgyűlés elfogadta az Emberi és Polgári 
Jogok Nyilatkozatát (franciául: Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen). Ez 
volt az első lépés a Francia Köztársaság alkotmányának megírása felé.

1776-ban Thomas jefferson megírta az 
amerikai függetlenségi nyilatkozatot



AkAdémiA 2019

Az AmerIkAI egyeSült
ÁllAmok AlkotmÁnyA (1787)
éS A bIll of rIghtS (1791)
Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya, ame-
lyet 1787 nyarán írtak Philadelphiában, az USA 
szövetségi kormányzási rendszerének alaptör-
vénye, egyben döntő jelentőségű dokumentum 
a nyugati világ számára. Ez a legrégebbi, ma is 
használatban levő írott nemzeti alkotmány. meg-
határozza a kormány főbb szerveit, azok illetékes-
ségét, valamint az állampolgárok alapvető jogait.

Az alkotmány első tíz módosítása (Bill of 
Rights – Jogok törvénye) 1791. december 15-én 

lépett hatályba. A Bill of Rights korlátozza 
az Egyesült Államok szövetségi kormányának 
hatalmát, és védi az amerikai területen tartóz-
kodó minden állampolgár, lakos és látogató 
jogait.

A Bill of Rights védi a szólásszabadságot, a 
vallásszabadságot, a fegyvertartási és fegyver-
viselési jogot, a gyülekezési szabadságot és a 
petíció jogát. Tiltja az indokolatlan házkuta-
tást és letartóztatást, a kegyetlen és szokatlan 
büntetéseket és valaki kényszerítését arra, hogy 
önmaga ellen valljon. A Bill of Rights az álta-
la nyújtott jogi védelem részeként megtiltja a 

kongresszusnak, hogy bármilyen, vallásalapí-
tással kapcsolatos törvényt hozzon, és megtiltja 
a szövetségi kormánynak, hogy megfelelő jogi 
eljárás nélkül bárkit megfosszon az életétől, a 
szabadságától vagy a tulajdonától. Szövetségi 
bűnügyeknél megköveteli, hogy egy vádbíróság 
vádiratot készítsen bármilyen főbenjáró bűn-
cselekménynél vagy súlyos bűncselekménynél, 
gyors, nyilvános tárgyalást biztosít pártatlan es-
küdtbírósággal, abban a kerületben, amelyben 
a bűncselekmény történt, és megtiltja, hogy 
valakit ugyanazért a bűncselekményért kétszer 
vád alá helyezzenek.

Az elSő genfI egyezmény 
(1864)
Az első genfi egyezmény eredeti dokumentuma 
1864-ben ellátást garantált a sebesült katonák-
nak.

1864-ben a Genfi Bizottság kezdeményezésére 
és a Svájci Szövetségi Tanács meghívására tizen-
hat európai ország és több amerikai állam részt 
vett egy Genfben rendezett konferencián. A 
diplomáciai konferenciát azzal a céllal tartották, 
hogy elfogadjanak egy egyezményt a harctéren 
megsebesült katonákkal való bánásmódról vo-
natkozóan.

Az Egyezményben lefektetett fő alapelvek, 
amelyeket a későbbi genfi egyezmények is fenn-
tartottak, kötelezték a szerződő feleket, hogy 
megkülönböztetés nélkül gondozzák a sebesült 
és beteg katonákat, valamint hogy jelöljék meg a 
fehér alapon vörös kereszt megkülönböztető jel-
zéssel az egészségügyi személyzet szállítójármű-
veit és berendezéseit, és tartsák őket tiszteletben.

6 Alapvető emberi jogok

Hol kezdődnek az egyetemes emberi jogok?
„A közvetlen környezetünkben, az otthonunkhoz közel – olyan közeli és olyan 
jelentéktelen helyeken, amelyek nincsenek rajta egyetlen világtérképen sem. 
Mégis ezek alkotják az egyes ember világát: a környezet, amelyben lakik; az isko-
la vagy az egyetem, ahova tanulni jár; a gyár, a farm vagy az iroda, ahol dolgozik. 
Ilyen helyeken igényel minden férfi, nő és gyermek egyenlő jogokat, egyenlő 
lehetőségeket, egyenlő bánásmódot – diszkrimináció nélkül. Ha e jogoknak 
ezeken a helyeken nincs jelentőségük, akkor máshol sem igazán fontosak. Ha 
az állampolgárok nem tesznek összehangolt lépéseket annak érdekében, hogy 
ezeknek a jogoknak érvényt szerezzenek a közvetlen környezetükben, akkor 
teljesen hiábavaló előrehaladást várnunk a nagyvilágban.”

Eleanor Roosevelt, a volt amerikai elnök, Franklin D. Roosevelt felesége és an-
nak az ENSZ-bizottságnak az elnöke, amely 1948-ban megírta az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatát.

Az USA Alkotmányának bill of rights nevű kiegészítése az egyesült Államok polgárainak alapvető szabadságjogait védelmezi
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Az egyeSült nemzetek
Szervezete (1945)
A ii. világháború 1939-től 1945-ig tombolt, 
és amikor a vége felé közeledett, Európában 
és Ázsiában sok városból csak füstölgő romok 
maradtak. Emberek milliói haltak meg, és mil-
liók éheztek, vagy váltak hajléktalanná. A Vörös 
Hadsereg közeledett Németország szétbombá-
zott fővárosához, Berlinhez, hogy felszámolja 
a német ellenállás utolsó gócait is. A Csendes-
óceánon az USA haditengerészete még mindig 
beásott japán haderőkkel csatázott olyan szige-
teken, mint például Okinava.

1945-ben ötven ország gyűlt össze San Fran-
ciscóban, és megalapította az Egyesült Nemzetek 
Szervezetét, hogy megvédje és elősegítse a békét.

1945 áprilisában 50 ország küldöttei talál-
koztak San Franciscóban, optimizmussal és re-
ménnyel telve. A nemzetközi konferencia célja 
az volt, hogy megteremtsen egy világszervezetet 
a béke előmozdítására és a jövőbeli háborúk 
megakadályozására. A szervezet eszméit a terve-
zett alapokmány előszavában nyilvánították ki: 
„mi, az Egyesült Nemzetek népei, elhatároztuk 
azt, hogy megmentjük a jövő nemzedékeit a há-
ború borzalmaitól, amelyek életünk folyamán 

kétszer zúdítottak kimondhatatlan szenvedést 
az emberiségre.” Az újonnan létrejött Egyesült 
Nemzetek Szervezetének (ENSZ) az alapokmá-

nya 1945. október 24-én lépett hatályba, és az-
óta minden évben ezen a napon ünnepeljük az 
ENSZ napját.

Az emberI jogok egyetemeS 
nyIlAtkozAtA (1948)
1948-ra az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
új szerve, az Emberi Jogok Bizottsága vonta 
magára a világ figyelmét. Eleanor Roosevelt 
dinamikus elnökletével – aki Franklin delano 
Roosevelt amerikai elnök özvegye volt, az em-
beri jogok bajnoka és az Egyesült Államok 
ENSZ-küldötte – a Bizottság nekilátott egy 
dokumentum megfogalmazásának, amely vé-
gül az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 
címet kapta. Roosevelt asszony, akit a doku-

mentum ihletőjének tartanak, az egész embe-
riség nemzetközi magna Chartájának nevezte a 
Nyilatkozatot. Az ENSZ 1948. december 10-
én fogadta el a Nyilatkozatot.

Bevezetésében és 1. cikkében a Nyilatkozat 
egyértelműen kinyilvánítja minden emberi lény 
veleszületett jogait: „Az emberi jogok el nem 
ismerése és semmibevevése az emberiség lelkiis-
meretét fellázító barbár cselekményekhez veze-
tett, és hogy az ember legfőbb vágya egy olyan 
világ eljövetele, amelyben az elnyomástól, vala-
mint a nyomortól megszabadult emberi lények 

szava és meggyőződése szabad lesz. […] minden 
emberi lény szabadnak születik, és azonos mél-
tósággal és egyenlő jogokkal rendelkezik.”

Az ENSZ tagállamai megfogadták, hogy 
együttműködnek abban, hogy népszerűsítsék az 
emberi jogok harminc cikkét, amelyeket a törté-
nelem során először gyűjtöttek össze és foglaltak 
egyetlen dokumentumba. Ennélfogva e jogok 
közül sok szerepel ma – különböző formákban 
– a demokratikus nemzetek alkotmányos törvé-
nyeiben.
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1. Mindjájuknak szabadnak és egyenlőnek szü-
lettünk. mindegyikünk szabadnak született. 

mindegyikünknek lehetnek saját gondolatai és 
elképzelései. mindegyikünket azonos bánás-
módban kell részesíteni.

2. Nincs megkülönböztetés. Ezek a jogok 
mindegyikünket megilletik, bármiben is 

legyünk különbözőek.

3. Az élethez való jog. mindegyikünknek joga 
van az élethez, és ahhoz, hogy szabadság-

ban és biztonságban éljen. 

4. Nincs rabszolgaság. Senkinek sincs joga rab-
szolgaságban tartani minket. mi sem tehe-

tünk senkit a rabszolgánkká. 

5. Nincs kínzás. Senkinek sincs joga bántani 
vagy kínozni minket. 

6. Vannak jogaink, akárhová is megyünk. mind-
annyian emberek vagyunk, bőrszíntől, nyelv-

től, származástól, vallási hovatartozástól függetlenül. 

7. A törvény előtt mindenki egyenlő. A törvény 
mindenki számára egyenlő. mindnyájunk-

kal igazságosan kell bánnia. 

8. Az emberi jogokat a törvény védi. mindegyi-
künk segítségért fordulhat a törvényhez, ha 

nem bánnak vele tisztességesen. 

9. Nincs jogtalan letartóztatás. Senkinek sincs 
joga nyomós ok nélkül bebörtönözni és ott 

tartani minket, vagy elűzni minket a saját ha-
zánkból. 

10. A nyilvános tárgyaláshoz való jog. Ha va-
lami miatt bíróság elé kerülünk, akkor 

jogunk van a nyilvános tárgyaláshoz, bíráinknak 
pedig pártatlanoknak kell maradniuk. 

11. Bűnösségünk bebizonyításáig ártatlanok 
vagyunk. Senkit sem lehet felelőssé tenni 

valamiért, amíg az rá nincs bizonyítva. Ha valaki 
azt mondja, hogy valami rosszat tettünk, akkor 
jogunk van bebizonyítani, hogy az nem igaz. 

12. A magánélethez való jog. Senkinek sem 
szabad a jó hírnevünket sérteni. Senki 

sem mehet be a lakásunkba, bonthatja fel a leve-

Mi áll az ENSZ Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatában
nézzük át leegyszerűsítve és rövidítve, pontosAn mit is tArtAlmAz
Az emberi jogok egyetemes nyilAtkozAtA 30 pontjA:



Alapvető emberi jogok

AkAdémiA 2019

9

leinket, vagy zaklathat minket vagy családunkat 
nyomós ok nélkül. 

13. A mozgás szabadsága. mindegyikünk-
nek joga van oda menni a saját orszá-

gában, ahová akar, és kívánsága szerint utazni. 

14. A menedékjog. Ha attól tartunk, hogy 
a saját országunkban rosszul bánnak 

velünk, akkor jogunk van egy másik országba 
menekülni, ahol biztonságban lehetünk.

 15. Jog az állampolgársághoz. mindegyikünk-
nek joga van egy országhoz tartozni.

16. Házasság és család. minden felnőttnek joga 
van akarata szerint megházasodni, és csalá-

dot alapítani. A férfiak és a nők mind a házasságban, 
mind azon kívül azonos jogokkal rendelkeznek.

17. A jog az ember saját dolgaihoz. minden-
kinek megvan a joga, hogy birtokoljon 

dolgokat, vagy megossza őket másokkal. Sen-
kinek sem szabad elvenni tőlünk a dolgainkat 
nyomós ok nélkül.

18. A gondolat szabadsága. mindegyikünknek 
joga van abban hinni, amiben akar, és akara-

ta szerint megválasztani vagy megváltoztatni a vallását.

19. A kifejezés szabadsága. mindegyikünk-
nek megvan a joga, hogy kialakítsa a sa-

ját véleményét, hogy úgy gondolkodjon, ahogy 
akar, hogy kimondja, amit gondol, és megossza 
gondolatait másokkal.

20. A gyülekezési szabadság. mindegyikünk-
nek joga van találkozni a barátaival, vala-

mint békés eszközökkel együtt dolgozni a jogaink 
védelmében. Senki sem kényszeríthet arra, hogy 
akaratunk ellenére csatlakozzunk egy csoporthoz.

21. A demokráciához való jog. mindegyi-
künknek joga van részt venni az orszá-

gunk irányításában. minden felnőttnek lehetővé 
kell tenni, hogy maga válassza meg a saját vezetőit.

22. Szociális biztonság. mindegyikünknek 
joga van egy otthonhoz, amit megenged-

het magának; orvossághoz, oktatáshoz, gyermek-
gondozáshoz, a megélhetéséhez elegendő pénzhez 
és beteg- vagy öregsége esetén, orvosi ellátáshoz.

23. A dolgozók jogai. minden felnőttnek 
joga van munkát végezni, tisztességes 

munkabért kapni, és a szakszervezetekhez szaba-
don csatlakozni.

24. A játékhoz való jog. mindegyikünknek 
joga van a munka utáni kikapcsolódás-

hoz és pihenéshez.

25. Szállás és élelem mindenki számára. 
mindegyikünknek joga van a jó élet-

hez. Az anyák és gyerekek, az idősek, a munka-
nélküliek és rokkantak, valamint mindenki más 
jogosult arra, hogy gondoskodjanak róla.

26. A tanuláshoz való jog. A tanulás egy jog. 
Az általános iskolának ingyenesnek kell 

lennie, ahol az Egyesült Nemzetek Szervezetéről 
és arról kellene tanulnunk, hogy miként éljünk 
együtt másokkal. A szüleinknek joguk van meg-
választani, hogy mit tanuljunk.

27. A szerzői jog. A szerzői jogokra külön-
leges törvények vonatkoznak, amelyek 

a jogtalan sokszorosítás ellen védik a művészi 
alkotásokat és írásokat. mindannyian rendelke-
zünk a joggal, hogy a magunk módján éljük az 
életünket, és élvezzük azokat a dolgokat, ame-
lyeket a művészetek, a tudomány és a tanulás 
nyújtani tudnak.

28. Egy szabad és tisztességes világ. Or-
szágunkban és a világon mindenütt 

megfelelő rendnek kell uralkodnia ahhoz, hogy 
mindannyian élvezhessük jogainkat és szabadsá-
gunkat.

29. Kötelességeink. kötelezettségeink van-
nak mások iránt, és az ő jogaikat és 

szabadságukat is meg kell védenünk.

30. Senki sem veheti el tőlünk az emberi jo-
gainkat.
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Az 1945 óta elfogadott nemzetközi 
emberi jogi egyezmények kiter-
jesztették a nemzetközi emberi 
jogi törvényeket. köztük van 

egyebek mellett a népirtás bűntettének megelőzé-
séről és büntetéséről szóló egyezmény (1948), a faji 
megkülönböztetés minden formájának kiküszöbö-
léséről szóló nemzetközi egyezmény (1965), a nők-
kel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböz-
tetések minden formájának kiküszöböléséről szóló 
egyezmény (1979), az egyezmény a gyermekek 
jogairól (1989) és a fogyatékossággal élők jogairól 
szóló egyezmény (2006).

Az Egyesült Nemzetek Szervezete aktívan dol-

gozik azon, hogy meghatározza és ellenőrizze a 
nemzetközi emberi jogi normákat, és segítse a 
tagállamokat azok alkalmazásában. Az ENSZ 
Emberi Jogi Főbiztosa felel az emberi jogok vé-
delméért és alkalmazásáért, valamint az emberi 
jogi programok megvalósításáért az ENSZ-ben.

Az Emberi Jogi Tanács, amelyet 2006. március 
15-én hozott létre a közgyűlés, átvette a 60 éves 
ENSZ Emberi Jogi Bizottság munkáját és kulcs-
fontosságú kormányközi emberi jogi testülete 
lett az ENSZ-nek. A Tanácsban 47 állam kép-
viselője foglal helyet, feladatuk az emberi jogok 
védelme és alkalmazásuk elősegítése, az emberi 

Nemzetközi emberi
jogi törvények

A gyermekek jogairól szóló egyezmény 
1989-ben jött létre

jogi sértések elleni fellépés, és ajánlások tétele, 
beleértve az emberi jogi vészhelyzetek kezelését 
is. A Tanács az Egyetemes időszakos Felülvizsgá-
lat (UPR) során négyévente vizsgálja az emberi 
jogok helyzetét az ENSZ 193 tagállamában. A 
Tanács együttműködik az ENSZ megbízottjai-
val, amely csoportot a korábbi Emberi Jogi Bi-
zottság hozott létre.

A megbízott lehet egyén – különmegbízott 
vagy képviselő – vagy munkacsoport. Ők elis-
mert, független szakértők, akiket önkéntes ala-
pon jelöl ki az Emberi Jogi Tanács. megvizsgál-
ják, ellenőrzik és nyilvánosan jelentést tesznek 
az emberi jogok egyes országokban tapasztalt 
helyzetéről vagy súlyos emberi jogsértésekről, 
mint például az önkényes fogva tartás, kivégzés, 
kínzás, gyermekprostitúció vagy az alapjogok 
(lakhatáshoz, ivóvízhez, szólásszabadsághoz, ok-
tatáshoz stb. való jog) megtagadásakor.
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Emberi jogok közelebbről
A vAllÁSgyAkorlÁS
SzAbAdSÁgA
A vallásgyakorlás szabadságát a többi alapvető, alkot-
mányba foglalt emberi joggal együtt szavatolni kell 
mindenki számára. Születésünktől kezdve jogunk van, 
hogy előbb szüleink döntsék el, majd mi magunk is 
elhatározhassuk, vallásos életet élünk-e, csatlakozunk-e 
valamilyen hitközséghez. 

Az egyházakat érintő első összeurópai egyezmény az 
Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről 
szóló, 1950. november 4-én aláírt Európai Egyezmény, 
amelynek 9. cikkelye a gondolat-, lelkiismereti, valamint 
vallásszabadságról szól. A 14. cikkelye a megkülönbözte-
tés tilalmát mondta ki.

Az AlAPvető jogok 
eUróPAI ChArtÁjÁnAk 
10. CIkkelye (nIzzA 2000)
Az Amszterdami Szerződéshez csatolt 11. jegyző-
könyvön kívül a nizzai értekezleten 2000. december 
7-én elfogadott Alapvető Jogok Európai Chartájá-
nak 10. cikkelye foglalkozik vallási kérdésekkel. Ha 
valakit megkülönböztetés ér vallásgyakorlása miatt, 
a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán ke-
reshet jogorvoslatot.

AlAPvető jogok
eUróPAI ChArtÁjA

1. mindenkinek joga van a gondolat-, lelkiisme-
reti és vallásszabadsághoz. Ezek a jogok tartal-

mazzák a vallás és hit változtatásának szabadságát, 
valamint a vallás és hit kifejezésre juttatását imád-
sággal, tanítással, gyakorlással vagy szertartásokkal 
egyénileg vagy másokkal közösségben, nyilvánosan 
vagy magánkeretek között.

2. A katonai szolgálat lelkiismereti okokból való 
megtagadásához való jogot az e jog gyakorlá-

sát szabályozó nemzeti jogszabályok szerint el kell 
ismerni. (Alapvető Jogok Európai Chartájának 10. 
cikkelye, Nizza, 2000)

Vallásüldözésnek nevezzük azt, amikor 
a vallást gyakorlókat súlyosan (életüket, 
személyes vagy vagyoni biztonságukat 
veszélyeztetve) bántalmazza a vallásuk 
miatt szándékosan, rendszerszerűen egy 
ország hatalmon levő csoportja. A vallás-
üldözés során az államhatalom vagy va-
lamely hatalommal rendelkező szervezet 
számára nemkívánatos vallás embereit 
megölik, meghurcolják, bebörtönzik, 
megfélemlítik. Vallási kegytárgyaikat, 
templomaikat, szent könyveiket megsem-
misítik, lerombolják, elégetik.
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A pozsonyi gyertyás tüntetés
A pozsonyi gyertyás tüntetés békés felvonulás volt 
a vallási és polgári szabadságjogokért, valamint a 
püspöki székek betöltéséért a szocialista Csehszlo-
vákiában 1988. március 25-én Pozsonyban a Hviez-
doslav téren.

A hivatalosan bejelentett felvonulás célja az üre-
sen álló püspöki székek betöltésére tett vatikáni ja-
vaslat csehszlovák részről való elutasítása ellen való 
tiltakozás. Eredetileg külföldön tüntetéseket szer-
veztek volna a csehszlovák hivatalok elé, azonban ez 
meghiúsult. A szervezők közül többeket fogva tar-
tottak, hogy ne tudjanak a felvonuláson részt venni, 
valamint 2 püspököt házi őrizet alá helyeztek.

A felvonulásra az Amerika Hangja, a Szabad Euró-
pa, a Vatikán rádió, valamint különféle plakátok és 
szórólapok hívták fel a figyelmet.

A felvonulás alatt az emberek égő gyertyákat tar-
tottak és imádkoztak, illetve énekeltek. A mintegy 
3-4 ezer fős, békésen tüntető tömeget a rendőrség 
és a titkosszolgálatok (kb. 950 fő) kemény fellépés-
sel, vízágyúk, könnygáz és gumibotok bevetésével 
szétkergette. 126 személyt és további 12 külföldi 
állampolgárt letartóztattak. Ezzel megsértették a 
polgári és szabadságjogokat, legfőképpen a szabad 
gyülekezés jogát, melyet az 1960-as csehszlovák 
alkotmány is garantált, valamint a szabadság és 
politikai jogok nemzetközi egyezményét, melyet 
Csehszlovákia 1976-ban elfogadott.

SzÁmok tükrében
A statisztikai hivatal adatai szerint a 2011-es népszámláláson bár csökkent a vallásos lakosok száma, 
az ateisták (isten nélküliek, azaz olyanok, akik nem vallásosak, nem tartoznak egy vallási felekezethez 
sem) száma nem nőtt jelentősen. A legnagyobb egyház – a visszaesés ellenére is – a római katolikus, 
melynek 3,35 millió híve van. A második legtöbb híve az evangélikus egyháznak van (316 ezer), a 
harmadik pedig a görög katolikus egyház (207 ezer). A főként magyar hívők alkotta református egy-
háznak 99 ezer tagja volt 2011-ben. Ateistának 725 ezren vallották magukat. 

Szlovákiában a legnépesebb a 
római katolikus egyház, a 2011-es
népszámlálás adatai szerint 3,35 
millió híve van

A gyertyás tüntetés 
egyik szervezője 
františek mikloško volt

eUróPAI körkéP
  A cseh lakosság 39%-a vallja magát 

római katolikusnak, 3–3%-a ortodox 
és protestáns. 40%-a felekezeten kí-
vüli, az egyéb vallások az össznépesség 
10%-át teszik ki. 

  magyarországon a népesség 74,4%-a 
keresztény (ezen belül 54,5% katoli-
kus, 19,5% protestáns), 0,1% zsidó, 
14,5% nem vallásos. 

  Az osztrák társadalom 78%-ban 
római katolikus, 5%-ban protestáns 
vallású. A keresztény valláson belül a 
társadalom két részre oszlik, protestán-
sokra és római katolikusokra. 

  hollandiában vallásszabadság van. 
ma a lakosság harminc százalékát ki-
tevő katolikusok jelentik a legnagyobb 
vallásos csoportot. A többi holland 
sok kisebb protestáns egyházhoz tar-
tozik, melyek között a legnagyobb a 
két református egyház: a Nederlandse 
Hervormde kerk és a Gereformeerde 
kerken in Nederland, illetve ezek 
2004-es, az evangélikusokat is magá-
ban foglaló egyesülése óta a Holland 
Protestáns Egyház. 

  máltán az emberek 90%-a katolikus 
egyház követője, a maradék 10% pedig 
az anglikán és a muzulmán vallást 
követi. 

  A spanyolok 76%-a katolikusnak 
vallja magát, 19% ateista. 

  olaszországban szinte minden vallás 
jelen van. A lakosság túlnyomó része, 
85%-a katolikus. A maradék 15%-ban 
pedig vannak buddhizmuskövetők, 
pogányok, vallás nélküliek, protestán-
sok, iszlámkövetők, ortodox-kereszté-
nyek. * Portugáliában a lakosság 94%-
a római katolikus, 6% egyéb vallású. 

  A szlovén népesség 57,8%-a vallja ma-
gát katolikusnak, 10,1% ateista, 2,3 % 
ortodox, 2,4% muzulmán hitű. 0,8%-
uk evangélista, 0,3% egyéb vallású, a 
fennmaradó 26,3 % nem osztotta meg 
vallási nézeteit. 

  németország lakosságának a kéthar-
mada keresztény vallású, azon belül 
33–33%-uk protestáns, illetve katoli-
kus. Az országban 30% nem tartozik 
egyetlen felekezethez sem. Sok a török 
bevándorló, ők muszlim vallásúak. 

  Az egyesült királyság területén a 
népesség 71%-a tartozik az anglikán 
kereszténységi felekezethez, 23% vallja 
magát felekezeten kívülinek.

  Írország 88,4%-a római katolikus, 
3%-a anglikán felekezetű. 

  franciaországban a hívők közül 62% 
római katolikus, 6% muszlim, 2% 
protestáns, 1% zsidó, a lakosság 33%-
a ateista.
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Hontalanul
Az emberi jogok egyetemes nyilAtkozAtA 
értelmében minden embert megillet 
A menedékjog. AzAz, hA Attól tArtunk, hogy 
A sAját országunkbAn rosszul bánnAk 
velünk, Akkor jogunk vAn egy másik országbA 
menekülni, Ahol biztonságbAn lehetünk.

december 18-án van az emigránsok 
nemzetközi napja. A világ lakossá-
gának mintegy két százaléka él szü-
lőföldjétől távol.

A világon 70,8 millióra nőtt az otthonukból 
erőszakkal elűzött emberek száma 2018-ban, 
ami 2,3 milliós növekedés az előző évhez képest. 
Ez messze a legnagyobb adat az ENSZ mene-
kültügyi Főbiztossága (UNHCR) csaknem 70 
éves történetében, kétszer akkora, mint húsz 
évvel ezelőtt.

A háborúk, a helyi erőszak vagy más zaklatás 
miatt otthonukból elűzött emberek száma 2,3 
millióval, 70,8 millióra nőtt tavaly – derül ki 

az ENSZ menekültügyi Főbiztossága közle-
ményéből. Ezen belül 25,9 millió külföldi me-
nekültet tartanak számon, 41,3 millióan saját 
országukban belül maradtak, miután elhagyták 
otthonukat. menekültkérelmük elbírálására 3,5 
millióan várnak.

A világ fejlett régiói a menekültek 16 százalé-
kát látják vendégül, miközben az otthonukból 
elüldözött emberek harmada, 6,7 millió ember 
a legfejletlenebb országok valamelyikében húzza 
meg magát. A bajba került emberek négyötöde 
egy a saját hazájával szomszédos országban ta-
lált menedékre. A 18 évesnél fiatalabbak, azaz 
a gyermekek adták 2018-ban a menekültek 

nagyjából felét, míg 2009-ben még csupán 41 
százalék volt ez az arány. Az idei évre vonatko-
zó adatok előreláthatóan a 2018-as rekordot is 
megdöntik majd, hiszen a kb. 4 millió, hazáját 
elhagyó venezuelai egy része még mindig nem 
szerepel az idén publikált jelentésben, mely sze-
rint egyébként 6,7 millió menekült polgárával 
világszerte, még mindig Szíria vezeti a ranglistát.
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Humanitárius 
tevékenység
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztos-
sága (UNHCR) a II. világháború 
után jött létre azzal a céllal, hogy 
az otthonainkat a háború során 
elhagyni kényszerült európaiak 
számára segítséget nyújtson. 
Soha nem merült fel annak a 
gondolata, hogy nincs szükség az 
UNHCR munkájára. A kényszer-
vándorlás egyre inkább globális 
jelenséggé vált. A szervezetnek 
az 1960-as években Afrikában, az 
1970-es és 80-as években Ázsiá-
ban és Latin-Amerikában kellett 
segítséget nyújtania az otthonu-
kat elhagyni kényszerülőknek. 
A 20. század végére Afrikában 
és Európában alakult ki újabb 
menekültválság, utóbbi helyen 
a balkáni háborúk miatt. A 21. 
század elején az UNHCR az afrikai 
kontinensen – Kongóban és Szo-
máliában –, valamint Ázsiában – 
főleg az afganisztáni helyzet miatt 
–, pár éve pedig a szíriai konfliktus 
miatt vett részt súlyos menekült-
helyzetek megoldásában.

Az évek során a főbiztosság 
gyakran nyújtott segítséget olyan 
embereknek is, akiknek konfliktus 
vagy erőszak miatt országukon 
belül kellett új otthont találniuk. 
A hontalanok számára is reményt 
ad. A probléma milliókat érint, 
akik mind ki vannak téve annak 
a veszélynek, hogy megtagadják 
tőlük az alapvető jogokat.

1954-ben az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztossága megkapta a No-
bel-békedíjat. Negyedszázaddal 
később, 1981-ben az UNHCR újra 
elnyerte a díjat globális menekült-
segítő tevékenységéért, különös 
tekintettel arra, hogy működése 
során számos politikai akadályt 
kellett és kell leküzdenie.
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A múlt évben 2,9 millió ember tért vissza lakó-
helyére – a hazatérés nem tudott lépést tartani az 
új menekültek számának növekedésével. A me-
nekültek több mint kétharmada, 67 százaléka 
mindössze öt országból származik: Szíriából 6,7, 
Afganisztánból 2,7, dél-Szudánból 2,3, mian-
marból 1,1, Szomáliából 0,9 millió.

immáron ötödik éve Törökország fogadta be 
a legtöbb menekültet, 3,7 millió embert. A má-
sodik helyen Pakisztán áll 1,4, a harmadikon 
Uganda 1,2, a negyedik-ötödiken Szudán és 
Németország 1,1-1,1 millióval. Népességéhez 
képest Libanon fogadta be a legtöbb embert: 6 
libanonira jut egy menekült, Jordániában 1:14, 
Törökországban 1:22 ez az arány.

A menekültügyI
főbIztoSSÁg tevékenySége
A menekültügyi Főbiztosság világszerte koor-
dinálja a menekültek és menedékkérők védel-
mével kapcsolatos tevékenységeket, valamint 
igyekszik tartós megoldást találni a menekültek 
helyzetére.

Az 1951-es genfi menekültügyi egyezmény 
és az azt kiegészítő 1967-es New York-i jegyző-
könyv az a jogi alapdokumentum, amely meg-
határozza a menekült és a hozzá kapcsolódó 
menedékjogi eljárás fogalmát. 

ISmerkedjünk meg
PÁr AlAPkIfejezéSSel!
  menedékkérő: minden olyan személy, aki 

nemzetközi védelmet kér üldöztetés vagy az 
attól való megalapozott félelme miatt, aho-
gyan az az 1951. évi menekültegyezmény-
ben szerepel, és akinek kérelmét jogerősen 
még nem bírálták el.

  menekültstátus-meghatározási eljárás: a 
kormány által lefolytatott eljárás, amelynek 
során elbírálják a menedékkérelem jogossá-
gát. Az eljárásnak négy lehetséges kimene-
tele van.

  menekültstátus: a menekült olyan személy, 
„akinek faji, vallási, nemzeti hovatartozása, 
meghatározott társadalmi csoporthoz való 
tartozása vagy politikai nézetei miatti ül-
döztetéstől való félelme megalapozott; aki 
származási országán kívül tartózkodik; és 

aki az üldöztetéstől való félelme miatt nem 
képes vagy nem hajlandó magát az adott 
ország védelmére bízni, vagy oda visszatér-
ni”. A menekültstátus általában feljogosít 
a polgárjogok teljes körű igénybevételére, 
oktatáshoz, illetve munkához, szociális 
segélyekhez.

  Ideiglenes védelem: kiegészítő védelem, 
ezt a státust olyan személyek kapják meg, 
akik nem menekültek, de szükségük van 
nemzetközi védelemre. Ezek azok a sze-
mélyek, akik olyan súlyos bántalom terhe 
mellett térhetnének csak vissza származási 
országukba, mint például a halálbüntetés, 
a kínzás vagy az embertelen és megalázó 
bánásmód.

  befogadott státus: ezt azok kapnak, akik-
nek nincs megalapozott menedékkérelmük, 
azonban nem lehet őket visszaküldeni a 
származási országukba, általában valamely 
technikai akadály miatt, például ha nem 
tisztázott a nemzetiségük, vagy mert az 
ország válság következtében elérhetetlen, 
vagy nincs repülőjárat.

  A menedékkérelem visszautasítása: ha a 
menedékkérelmet visszautasítják, a mene-
dékkérő fellebbezhet a döntés ellen legalább 
egy alkalommal. Ha a kérelmét végleg visz-
szautasítják, adnak időt a személynek, hogy 
elhagyja az országot. Ha ezt nem teszi meg, 
fogva tartással büntetik és kitoloncolják az 
országból.

Nem könnyű 
a letelepedés
Szlovákiában a belügyminisz-
térium bevándorlási hivatala 
bírálja el a menekültek kérelmét. 
Nagyon kevesen kapják meg a 
letelepedési engedélyt. Tavaly 
178 kérvényből csak 5-öt bírál-
tak el pozitívan, idén mostanáig 
176 kérvényből 4-et.

14 Alapvető emberi jogok
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Kisebbségek jogai
nemzeti kisebbségeknek AzokAt A nemzeteket vAgy A nemzeteknek 

Azon részeit nevezzük, Amelyek vAlAmilyen oknál fogvA olyAn állAm 
fennhAtóságA AlAtt élnek, Ahol egy másik, számszerű többségben lévő 

nemzethez viszonyítvA több nAgyságrenddel kevesebben vAnnAk.

Az anyaország nélküliek is 
kisebbségek. Az emberi 
jogok része az is, hogy a 
kisebbségekhez tartozók-
nak elidegeníthetetlen 

joguk van a saját anyanyelvük használatához.

kISebbSégek nyelve
Európa 47 államában több mint háromszáz ki-
sebbség él, közel százmillió ember szerte a konti-
nensen. Hogyan definiálják a kisebbségek nyel-
vét? Több európai uniós tagállam „A regionális 
és kisebbségi nyelvek európai chartája” által be-
vezetett meghatározást alkalmazza. E nemzetkö-
zi szerződés szerint regionális és kisebbségi nyelv 
minden olyan nyelv, melyet egy állam lakosságá-
nak egy része használ, és amely nem a hivatalos 
nyelv dialektusa, nem bevándorlók nyelve és 

nem mesterségesen létrehozott nyelv. Sok nyelv 
felel meg ennek a definíciónak. A legtöbben a 
katalánt beszélik: összesen körülbelül 7 millió 
katalán anyanyelvű ember él Spanyolországban, 
Franciaországban és Szardínia Algero városában. 
A legtöbben közülük Spanyolországban élnek, 
olyan területen, ahol a katalánul beszélők több-
ségben vannak, és a nyelv a spanyollal együtt 
hivatalos nyelv.

Az eUróPAI nemzetISégek 
föderAtÍv UnIójA
Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója 
(FUEN) 32 országból 85 tagszervezetet fog ösz-
sze, ekként a nemzeti kisebbségeket képviselő 
szervezetek legnagyobb európai tömörülésének 
számít. Hatvan évvel ezelőtt alapították Ver-
sailles-ban. „Az európai kisebbségek helyzete 

vegyes képet mutat. Egyes térségekben példás 
a kisebbségi és a többségi népcsoportok együtt-
élése. máshol azonban sok kisebbség a túlélésért 
kénytelen küzdeni. Európai nyelvek és kultúrák 
vannak kihalófélben, és ez csak a kisebbségi po-
litika világos irányváltásával állítható meg” — 
olvasható a FUEN egyik nyilatkozatában.

Európában 220-230 különféle nyelv és nyelv-
család van jelen, ezek közül a baszk a legősibb 
európai nyelv. Az unió adatai szerint 23 hivatalos 
európai uniós nyelv és több mint 60 regionális 
vagy kisebbségi nyelv létezik, melyet több mint 
40 millióan beszélnek Európa-szerte. Christoph 
Pan, az Európai Népcsoportok Föderatív Unió-
jának korábbi elnöke, ismert dél-tiroli profesz-
szor kutatásai alapján megállapíthatjuk, hogy 
Európában 90 nyelv él egymás mellett, ebből 37 
államnyelv, 53 pedig „állam nélküli nyelv”.
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kISebbSégI nyelvI
helyzetkéP
Azokat a kisebbségi nyelveket, amelyek egy 
másik országban többségi nyelvnek számí-
tanak, általában nem fenyegeti veszély. Ám 
még ezek a kisebbségi kultúrák és nyelvek 
is lehetnek veszélyeztetettek, akárcsak a bre-
ton és az ír, melyek fennmaradása csak ne-
hézségek árán érhető el. Az Európa Tanács 
meghatározása azokat a nyelveket is felöleli, 
amelyek jogi helyzete ingatagabb, vagy ame-
lyek többségi nyelvnek számítanak ugyan 
egy országban, de máshol kisebbségek be-
szélik: a számi nyelveket az észak-Finnor-
szágban, Svédországban, Norvégiában és 
Oroszország kola-félszigetén élő őshonos 
nép beszéli; egyes nyelvi közösségek csupán 
néhány száz főből állnak, és nyelvüket kiha-
lás fenyegeti; a németet Belgiumban, dáni-
ában, Franciaországban és Olaszországban 
is beszélik, a dánt Németországban, az al-
bánt és a görögöt Olaszországban, a horvá-
tot és a szlovént Olaszországban és Ausztriá-
ban, a magyart Romániában, Szlovákiában, 

Ausztriában, Szerbiában, Ukrajnában stb. 
és még sorolhatnánk tovább. A meghatáro-
zás magában foglalja az Európa különböző 
részein élő vagy vándor életmódot folytató 
népcsoportok általbeszélt „mobil” nyelve-
ket is. ide sorolható a jiddis, a romani és a 
szinto nyelv.

A nyelvi határok sokszor nem egyeznek 
meg az országhatárokkal. A német például 
több országban is hivatalos nyelv. Egyes ki-
sebbségi nyelvek, nyelvjárások szintén túl-
nyúlnak a határokon, gyakran közös kultú-
rájú közösségeket kapcsolva össze. Példaként 
említhetjük a Spanyolországban és Francia-
országban élő baszk és katalán nyelvű közös-
ségeket, valamint a kelta nyelvű közösségeket 
Franciaországban, Írországban és az Egyesült 
királyságban. Nagy jelentősége van ezeknek 
a kapcsolatoknak, és tesznek is regionális 
szintű erőfeszítéseket fenntartásukért. Ám 
e közösségek közös érdeke, hogy nyelvük és 
kultúrájuk fennmaradjon, tovább fejlődjön, 
és a bennük rejlő lehetőségek kibontakozhas-
sanak az Európai Unióban.

16 Alapvető emberi jogok

hol beSzélhetünk 
mAgyArUl?
Tulajdonképpen bárhol. A magyar nyelvet a ma-
gánéletben, nyilvánosan, szóban és írásban is, 
korlátozás nélkül mindenki szabadon használhatja 
Szlovákia egész területén. A magyarlakta telepü-
léseken pedig nemcsak lehetőség a magyar nyelv 
használata, hanem kikövetelhető jog, melynek 
alapján a közigazgatási szervek kötelesek használni 
a magyar nyelvet, ha magyarul fordulnak hozzá-
juk, vagy egyébként a törvény erre kötelezi őket.

Szlovákia mely településein használható hi-
vatali érintkezésben a magyar nyelv?

A törvény alapján szóbeli érintkezésben bárhol, 
bármely település bármelyik hivatalában használ-
hatjuk a magyar (és bármilyen más) nyelvet, ha 
ezen a nyelven értő hivatalnokkal kerülünk szem-
be. Például Pozsonyban is beszélhetünk magyarul 
bármelyik hivatalban, ha ebbe a hivatalnok bele-
egyezik, azonban ha az eljárásban más személyek 
vesznek, az ő beleegyezésük is kell. míg a nem 
magyarlakta településen a lehetőség véletlensze-
rűen felmerülő, s csupán szóbeli nyelvhasználati, 
a magyarlakta településeken az állami és önkor-
mányzati hivatalok kötelesek biztosítani a magyar 
nyelv (mint nemzeti kisebbség nyelvének) hasz-
nálatát szóban és írásban. E kötelességük megsér-
tése szankciókat vonhat maga után.

Szlovákia mely településein kötelező bizto-
sítani a magyar nyelv hivatali használatát?

A kisebbségi nyelvtörvény (184/1999 sz. tör-
vény) legutóbbi, 2011-es évi módosítása ugyan 
változtatott azokon a szabályokon, amelyek 

Kisebbségi 
nyelvhasználat 
Szlovákiában

Az Európai Unió és a kisebbségek
Az Európai Unió kedvező politikát folytat a regionális és kisebbségi nyel-

vek érdekében az Európai Unió Alapjogi Chartája 22. cikkének értelmében, 
amely kijelenti:

„Az unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget”.
Az Európai Bizottság 1992-ben részletes tanulmányt indított útjára az 

unió regionális és kisebbségi nyelvi közösségeiről. Az új országok csatla-
kozásával a vizsgált közösségek száma is kibővült. Az Euromosaic nevű 
kutatás 300 ezer beszélőt határoz meg, ennél a létszámnál tud gond nélkül 
továbbélni és fejlődni egy nyelv. Az UNESCO szerint világszerte a nyelvek 
felét fenyegeti a kihalás veszélye, mintegy háromezret.
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meghatározzák,  hogy Szlovákia mely települé-
sein kötelező biztosítani a hivatali érintkezésben 
a kisebbségi nyelvek – egyebek mellett a magyar 
nyelv – használatát, azonban ezek a változások 
legkorábban csak 2021. évi népszámlálás után 
érvényesülnek. Addig tehát nincs változás, to-
vábbra is a 221/1999 számú kormányrende-
letben eddig is szereplő településeken kötelező 
biztosítani a magyar nyelv hivatali használatát. 
A kormányrendelet 512 ilyen magyarlakta tele-
pülést tartalmaz. 

névhASznÁlAt
Aki nemzeti kisebbséghez tartozik, az a nevét 
hivatalosan is használhatja anyanyelvén, ha az 
anyakönyvbe is így jegyezték be.

Tehát aki magyar nemzetiségű, az mind csalá-
di, mind keresztnevét magyar helyesírás szerint 

írhatja a hivatalos iratokban is (például személyi 
igazolvány, útlevél, jogosítvány stb.). A nőknek 
sem kell családi nevüket a szlovák „ová” végző-
déssel megtoldani.

A keresztnevek módosításához szlovákról ma-
gyar alakra nem kell hatósági engedélyt kérni, 
ezért illetéket sem kell fizetni (pl. Ladislav – 
László, Alžbeta – Erzsébet). A szülő gyermeke 
megszületésekor magyar keresztnevet jegyez-
tethet be az anyakönyvbe. Ha erre a gyermek 
születésekor nem gondolt, később is bejegyez-
tetheti a magyar nevet az anyakönyvbe. Ha a 
gyermek már elmúlt 15 éves, akkor az ő bele-
egyezése is kell hozzá. A keresztnév magyarra 
javítását írásbeli nyilatkozattal annál az anya-
könyvi hivatalnál kell kezdeményezni, amely-
nek az anyakönyvében az illető nevét születés-
kor bejegyezték.

Az „ová” toldalék elhagyására nem szlovák 
nemzetiségű vagy más állampolgársággal is ren-
delkező személyeknek van lehetőségük. magyar 
nemzetiségűként lánygyermekünk születésekor 
már eleve kérhetjük a szlovák toldalék elhagyá-
sát, amikor bejegyzik az anyakönyvbe. Ha erre a 
gyermek születésekor nem gondoltunk, később 
is megtehetjük, azonban ha a gyermek elmúlt 
15 éves, akkor az ő belegyezése is kell hozzá. Há-
zasságkötéskor a nő kérheti, hogy családi nevét 
toldalék nélkül jegyezzék be az anyakönyvbe. 
Akkor is, ha a férje szlovák nemzetiségű. mint-
hogy magyar nemzetiségű személy engedély nél-
kül kérheti az anyakönyvi hivatalban a szlovák 
toldalék elhagyását, ezért külön illetéket sem 
kell fizetni.

A magyarlakta településeken a közigazgatási 
és önkormányzati szervek megnevezését kö-
telezően fel kell tüntetni magyarul is (körzeti 
hivatal, községháza, anyakönyvi hivatal stb.). 
A közintézmények és a magyar tannyelvű ok-
tatási intézmények épületein szintén fel kell 

A másság elfogadása
A Szlovák Köztársaság Alkotmá-
nya kimondja, hogy a nemzeti 
kisebbségeknek a nyelvüket nem-
csak a magán- vagy a nyilvános, 
hanem a hivatalos érintkezés-
ben is használhatják. A Polgári 
és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmánya szerint: „Olyan 
államokban, ahol nemzeti, vallási 
vagy egyéb nyelvi kisebbségek 
élnek, az ilyen kisebbségekhez 
tartozó személyektől nem lehet 
megtagadni azt a jogot, hogy cso-
portjuk más tagjaival közösség-
ben saját kultúrájuk legyen, hogy 
saját vallásukat vallják és gyako-
rolják, vagy hogy saját nyelvüket 
használják.” A Szlovák Köztársa-
ság Alkotmánya kimondja, hogy a 
nemzeti kisebbségek a nyelvüket 
nemcsak a magán- vagy a nyilvá-
nos, hanem a hivatalos érintke-
zésben is használhatják.

tüntetni az intézmény nevét magyarul is. Az 
anyanyelven való tanulás szintén a kisebbségi 
jogokhoz tartozik. Szlovákiában jelenleg 222 
magyar alapiskola, és 27 közös igazgatású szlo-
vák–magyar alapiskola működik, melyekben 
csaknem 30 ezer diák tanul. idén emlékezünk 
a magyar anyanyelvi oktatás újraindításának 
70. évfordulójára.
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Szlovákiai magyarok –

100 év dióHéJbAN

A demokratikusnak mondott cseh-
szlovák politika részéről számos 
sérelem érte a két háború közötti 
szlovákiai magyarságot: magyarok 

tízezreit utasították ki az országból, az isko-
lák egy részét bezárták. különösen sérelmes 
volt a csehszlovák földreform, amely során a 
magyar vidéken felparcellázott nagybirtoko-
kat nem a helyi szegényparasztság, hanem az 
odatelepített szlovák és cseh telepesek kapták 
meg. Ez a gazdasági veszteség kihatott a ma-
gyarság politikai érdekérvényesítő szerepére és 
kulturális lehetőségeire is. mindezek ellenére a 
két háború közötti szlovákiai magyarság teljes 
életet élt: voltak politikai pártjai, jelentős kul-
turális szervezetei, számos napi-, heti- és ha-
vilapjai, önálló sportszervezetei. Az első bécsi 

döntés és kárpátalja megszállása következtében 
az 1918-ban Csehszlovákiához került magyar 
nemzetrész döntő többsége pár évre ismét ma-
gyarország polgárává vált. A visszatérést követő 
öröm mellett azonban gyorsan jelentkeztek a 
gondok is. A visszacsatolt területeket elözönlő 
anyaországi hivatalnokok és a Csehszlovákiá-
hoz képest elmaradottabb gazdasági és szociális 
viszonyok sok keserűséget okoztak a „visszatért 
magyaroknak”. Az igazi gondokat azonban a 
magyarság feje fölé gyülekező háborús fellegek 
jelentették, amelyek a megpróbáltatások újabb 
sorát hozták a felvidéki magyarok számára. A 
don-kanyari katasztrófa közös sorsa volt a fel-
vidéki és anyaországi magyaroknak. Ezmellett 
a holokauszt borzalmai egyaránt érintették a 
felvidéki és az anyaországi zsidóságot. A ma-

gyarság egy kis – mintegy 67 ezres lélekszámú 
– közössége a fasizálódó első Szlovák köztár-
saságban élte át a második világháború éveit. 
Egyetlen politikai reprezentánsa az Egyesült 
magyar Párt volt, amelynek elnöke végig az az 
Esterházy János volt, aki már a 30-as években 
is fontos szerepet játszott a szlovákiai politi-
kában, de aki a háború idején vált a magyar 
kisebbség mindenki által elismert vezetőjévé. A 
szlovák parlamentben egyedüliként csak ő nem 
szavazta meg a zsidók deportálását lehetővé 
tevő 1942. évi 68. számú törvényt.

A szlovákiAi (felvidéki) mAgyArság 
Az i. világháborút lezáró versAilles-i 
békeszerződések következtében AlAkult ki. 
sorsunk immár több mint 100 éve 
A csehszlovák, illetve A szlovák állAmhoz 
köt bennünket.

esterházy jános
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mivel a győztes nagyhatalmak már a háború idején 
elfogadták Csehszlovákia 1937-es határainak felújí-
tását, a ii. világháború után a szlovákiai magyarság 
ismét kisebbségi sorba kényszerült. A Beneš vezette 
csehszlovák politikai vezetés célja egy nemzeti kisebb-
ségek nélküli csehszlovák nemzetállam létrehozása 
volt. Ehhez a magyarok egyoldalú kitelepítését tervez-
ték, amihez indokként a kollektív bűnösség elvének 

magyarországra áttelepített felvidéki magyarok egy csoportja 
dunacsún községben, 1946 novembere

megfogalmazása szolgált. miután azonban a 
nagyhatalmak az egyoldalú kitelepítés terveze-
tét elutasították (a németek kitelepítéséhez a 
nagyhatalmak jóváhagyásukat adták), a cseh-
szlovák politika új módszerekkel akarta elérni 
célját. A magyaroktól megvonták az állampol-
gárságot és az ezzel járó jogokat (nyugdíj, szo-
ciális támogatás, állami alkalmazás), elkobozták 
földtulajdonukat, bezárták a magyar iskolákat, 
felszámolták a magyar sajtót és a magyar kul-
turális intézményeket, a magyar közvagyont 
pedig elkobozták. Ezzel megkezdődtek a jog-
fosztottság, a hontalanság évei.

A Szovjetunió nyomására magyarország 
1946. február 27-én aláírta a szerződést a cseh-
szlovák–magyar lakosságcseréről. Az egyez-
mény értelmében a csehszlovák hatóságok 
annyi szlovákiai magyart voltak jogosultak ma-
gyarországra áttelepíteni, amennyi magyaror-
szági szlovák önként jelentkezett a Szlovákiába 
való áttelepülésre. A lakosságcsere végrehajtása 
végül 1947 áprilisában kezdődött meg. A több 
mint két évig tartó akció során a magyarország-
ról Szlovákiába önként áttelepült 59 774 szlo-
vákkal szemben 76 616 magyar volt kénytelen 
elhagyni a szülőföldjét. közben a csehszlovák 
kormányzat a szlovákiai magyarok csehországi 
kényszerközmunkára való hurcolását is elren-
delte. 1946/47 telén mintegy 44 ezer személyt: 
férfiakat, nőket, gyerekeket és öregeket szállí-
tottak fűtetlen marhavagonokban Csehország-
ba, ahol mezőgazdasági munkát végeztettek 
velük. A deportálások és az áttelepítések követ-
keztében védtelen és megrémült magyarságot a 
reszlovakizációs akcióval próbálták végérvénye-
sen megtörni.

Az 1945 és 1949 közötti évek – amelyet a 
felsoroltak mellett a magyarok ellen indított 
tömeges népbírósági perek és a magyar tele-
pülésnevek megváltoztatása is jellemzett – a 
szlovákiai magyarság eddigi legsúlyosabb meg-
próbáltatásait jelentették. Tízezreket űztek el 
otthonukból, százezreket aláztak meg embersé-
gükben és magyarságukban.

1948 februárjától, a kommunista hatalomát-
vétel után bizonyos ideig enyhült a magyarok 
jogfosztottsága. Akik letették a hűségesküt, 90 
napon belül visszakaphatták állampolgárságu-
kat. 1949 márciusában létrejött a Csehszlová-

kiai magyar dolgozók kulturális Szövetsége, 
a Csemadok. 1949-ben megindulhatott a ma-
gyar nyelvű oktatás alap- és középfokon. Lassan 
aktivizálódni kezdett az országban maradt ma-
gyar értelmiség is.

Az 1956-os és az 1960. évi csehszlovák alkot-
mány is említést tett a magyar és a többi ki-
sebbségről, papíron biztosította az anyanyelvi 
oktatás és művelődés lehetőségét. Súlyos csapás 
volt azonban a magyarságra, hogy megváltoz-
tatták a közigazgatási beosztást. Ezzel tovább 
csökkent azoknak a közigazgatási körzeteknek 
a száma, ahol a magyarság többségben volt. 
1968 tavaszán a CSEmAdOk a szlovák parla-
ment és a kormány mellett nemzetiségi szervek 
létrehozását javasolta, az alapiskoláktól a főis-
kolákig terjedő magyar nyelvű iskolarendszert 
kívánt létrehozni, felvetette a közigazgatási 
beosztás módosítását. A Csemadok tervezetét 
cseh és szlovák részről élesen támadták.

Az 1968-as csehszlovák függetlenségi törekvé-
sek bukása és az ország szovjet megszállása után 
elfogadott új csehszlovák alkotmány deklarálta 
a cseh és a szlovák tagállam szövetségét, a cseh-
szlovák föderáció létrejöttét.

A nemzetiségek helyzetét szabályozó 
1968/144. sz. alkotmánytörvény először ígért a 
különböző választott testületekben a nemzeti-
ségek számára arányos képviseletet, ez azonban 
papíron maradt, sőt kísérletek történtek az al-
ternatív oktatás bevezetésére a magyar tanítási 
nyelvű iskolákban. 1968–88 között mintegy 
200 magyar iskolát zártak be.

A Csehszlovákiai 
Magyar Kisebbség 
Jogvédő Bizottsága
A Charta 77 min-
tájára alakult 
meg Szlovákiá-
ban 1978-ban a 
Csehszlovákiai 
Magyar Kisebbség 
Jogvédő Bizottsá-
ga. Duray Miklós, 
Püspöki Nagy 
Péter és A. Nagy 
László alapította. 
A bizottság meg-
alakulásának köz-
vetlen kiváltó oka 
a magyar iskolák 
létét fenyegető 
veszély volt 
a szlovák iskola-
ügyi kormányzat 
és a kommunista 
párt részéről. A 
veszélyt a magyar 
iskolák oktási 
nyelvének készülő 
erőszakos meg-
változtatása, majd a magyar 
iskolák tervezett megszünte-
tése jelentette. A bizottság-
ban 1978–1982 között Duray 
Miklós első letartóztatásáig 
tíz dokumentum készült. Ezek 
tiltakozások, elemzések és 
javaslatok voltak a szlovákiai 
magyar iskolaügyről, kultú-
ráról, társadalmi, gazdasági 
életről, jogi helyzetről, a diszk-
rimináció konkrét ügyeiről.

Az 1989. november 17-én 
Csehszlovákiában kirobbant 
bársonyos forradalom új 
korszakot nyitott a szlovákiai 
magyarok történetében is. A 
magyarországi rendszerváltás 
eseményeit nagy figyelemmel 
kísérő magyar közösség képvi-
selői a kezdetektől fogva aktív 
szerepet vállaltak a szocialista 
rendszer lebontásában és a 
demokratikus társadalom 
kiépítésében.

Duray Miklós

A. Nagy László
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A szlovákiai magyarságról képekben
A kisebbségünknek is AlApvető emberi jogA Az AnyAnyelven 

vAló tAnulás, Az AnyAnyelven vAló tájékozódás, kultúránk, 
hAgyományAink őrzése

A magyar diákok 40 középiskolában (gimnáziumokban, 
szakközépiskolákban) tanulhatnak anyanyelvükön

A hazai magyarság napi- és hetilapja a 70 éves Új Szó
és az 50 éves vasárnap, emellett számos könyvkiadó is működik

Az országban mintegy tucat amatőr
felnőtt-néptáncegyüttes működik

A nyitrai konstantin filozófus egyetem közép-európai 
tanulmányok kara 2003-ban kapta meg alapítólevelét

A somorjai zsinagógában 
működő magángaléria, az At 
home gallery hazai magyar 
művészeken mellett külföldi 
képzőművészeknek is teret ad

A Szlovák nemzeti múzeum – Szlovákiai magyar kultúra múzeuma 
speciális intézményként a szlovákiai magyarság történetét, anyagi 
és szellemi kultúráját vizsgálja, ezzel párhuzamosan tudományos 
kutatómunkát, dokumentációs és módszertani tevékenységet folytat

A szlovákiai magyarsághoz anyanyelvén szól a Pátria rádió.
A magyar nemzetiségi rádiózás 90 éves múltra tekint vissza.

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma pénzügyi támogatásával valósul meg az emberi jogok és szabadságjogok előmozdí-
tását, támogatását és védelmét, valamint a diszkrimináció, a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az intolerancia 
megnyilvánulása valamennyi formájának megelőzését célzó támogatási program keretében. A dokumentum tartalmáért kizárólag 
a DUEL-PRESS, s.r.o. felelős. Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na 
presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a preedchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá DUEL-PRESS, s.r.o.
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