
A többnyelvú í sé g sváici modellie
A ]ura- ké rdé s meqoldása

A Jura-ké rdé s valószí n leg a legsú lyosabb é s egyú ttal
a legé rzé kenyebb kisebbsé gi problé ma, amellyel
Svájcnak a 20. században szembe kellett né znie, Az
é vtizedeken keresztül htlzódó küszködé s ha]álos áldo-
zatok né lküli, de é les, esetenké nt er szakos né zetelté -
ré sekkel tarkí tva Jura kanton lé trehozásához vezetett,
nyugalmat hozva magával mé g akkor is, ha a megol,
dás nem tekinthet  százszázalé kosnak . Ez az ered"
mé ny a kezdet kezdeté n nem volt önmagától é rtet ,
d . A megoldás nehé zsé geit nem egyedül az a ké t,
egymással szöges ellenté tben álló vé lemé ny ielentet,
te, melyet egyré szr l Bern kanton, másré szr l pedig a
jurai területek kiválást sürget  kisebbsé gei ké pvisel-
tek, Az ok sokkaI inkább a problé ma összetettsé gé ben
keresend , hiszen törté nelmi, nyelvi, felekezeti, gaz-
dasági, kulturális é s adott esetben mé g etnikai kü-
lönbsé gek is álltak egy,,egyszer " megoldás ú t|ában,

A hé t julai kerület, amelyekr l szó volt, a nagyha-
talmak l815-ös bé csi kongresszusának ónké nyes dön-
té se alapján került Bernhez egyfajta ,,pótláské nt" a t -
Ie elcsatolt Waadt é s aZ aaraui ré szek fejé ben, A jurai
terüIetek 999 óta a baseli püspökfeiedelemsé g ré szé t
ké pezté k, amely a fiancia forradalom áldozatává vált,
A reformáció óta Pruntrutban szé khellyel bí ró herceg-
é rsek egy igencsak laza ké pz dmé ny felett uralkodott:
Biel városa viszonylag tág autonómiával rendelkezett,
a dé li Jura-völgyeket a hatalmas Bernhez szövetsé gi
megállapodás f zte, ú gyhogy az Aare folyó menté n
fekv  város a dé li Jura,völgyekben a reformációt ter-
jeszthette, é s az é rsek ellenreformációs támadásaival
szemben pedig vé deni tudta  ket. A,,ré gi kantonré -
szekt l" a francia nyelv ré vé n elhatárolt é s gazdag kul-
turális hagyományokon nyugvó 1urai önáIIóságtudat-
tal szemben tehát ott állt az egyes ré szeknek Bernnel
fennálló differenciált kapcsolata, Ezt a szembenállást
a szabadelv , Iadikális Beí n városa é s az é szak-iurai
katolikus kerületek között a 19- században, f ké nt a
kultú ra ké rdé sé ben kirobbant heves né zetelté ré sek
tovább er sí tetté k, ]urának egyé bké nt a nyelvi egysé -
ge sem volt teljesen egyé rtelm . ]tt VoIt el ször is Biel
Városa, amelyet a szeparatisták igen hamar teliesen
kizártak, miután ké tharmad ré szben né met nyelv ek
lakták, é s é rdekeik Sválc közé ps  ré sze felé  fordí tották
 ket; vé gül itt Volt a né met nyelv  Laufen körzete,
amelynek katolikus lakosai ugyan nem é rezté k magu-
kat bernieknek, de nem is akartak egy francia nyelv 
kantonhoz csatlakozni.
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Kurt MüIler

A francia nyelv  berni Jura közös vonása a né met
Svájc é s a né met Elzász irányából jöv  mindenfajta
né metesí t  törekvé ssel szembeni er telies vé dekez 
reflex volt, amely az els  világháború  el tt é s alatt az
els , bár csí rájában elfoitott szeparatista mozgalom-
hoz vezetett. A berni kormány a francia nyelv  kerüle-
tekkel ett l kezdve csak az anyanyelvükön, tehát fran-
ciául é rtekezett (holott a hercegé rsek annak idejé n a
né met nyelvet használta),

A második világháború  el tt é s a háború  idelé n
azután a iurai kerületekben felgy lt az elé gedetlensé g
a recesszió által amú gy is er sen é Iintett, a,,ré gi" kan-
tonré szek lakosságszámához ké pest megtizedelt la-
kosságú  ré gió elhanyagoltsága miatti. A robbanásra
akkor került sor, amikor Bern kanton Nagy TanácsaL
l947-ben Georges Moeckli, jurai kormánytanácsostól,
ré szben nyelvi okokra hivatkozva megtagadta az
ansziennitás2 alapián járó váltást az é pí té si osztályba,
Egé sz ]urán vé gigszaladt egy felszólí tás, Iura é rdekei-
nek é s |ogainak vé delmé re megalakult egy ú n.
,,Comité  de Moutier", amely a követelé sekr l hosszú
listát állí tott össze, A kormány, a Nagy Tanács, a sza-
vazati joggal rendelkez k egy l950-es alkotmánymó-
dosí tásban messzemen en figyelembe vetté k a fenti
listán szerepl  követelé seket, s t a,,ré gi kantonré szek
né pe" mellett mé g egy,,jurai né p" lé tezé sé t is elismer-
té k, de a ké tkamarás rendszer bevezeté sé t elvetetté k,

A kiválásról vallott né zetek megosztották a Comité
de Moutiert-t; hamarosan kiderült, hogy a kulturális
egysé g tudata nem tudja kiegyensú lyozni a központi-
nak minósül  politikai ké rdé sben mutatkozó meg-
egyezé s hiányát a juraiak köré ben. Courtelary, La
Neuveville é s Moutier dé l-jurai kerületekben a Bern
kantonból való kiválási szándé k nem talált támoga-
tókra, mert nem akarták a berniek hatalmát a tempe-
ramentumos, politikailag aktí vabb é szak-iuraiak ha-
talmára cseré lni; ehhez a másfajta állásponthoz a tör-
té nelmi é s felekezeti indokokon tú l az is hozzáiárult,
hogy a nagyobb ipari kapacitással rendelkez  dé l-
iurai területen er sebb volt a né pessé g keveredé se a
betelepült né met svájciak jelenlé te nyomán,

A francia nyelv  é szak-jurai kerületekben ezzel
szemben a Bernnel fennállt egyeté rté s olymé rté kben
megromlott, hogy ott a Jurai Tömörülé sbe szervez -
dött szepalatisták termé keny táptalaira találtak, É lé n
Roland Bé guelin f titkár é s Roger Schaffter álh, akik
é vtizedekig lankadatlan lendülettel hirdetté k - szóban
é s í rásban egyaránt - a Tömörülé s statú tumában fog-
lalt, az önálló Jura kanton lé trehozására szólí tó esz-
mé ket, A Jurai Tömörülé sben, a ,,Bé lier" nevet visel 
ifiú sági szervezetben, a Delé mont-ban mindig  sszel
megrendezett ,,Flte du peuple jurassien"-enr, a,,|ura



libre" elnevezé s  hetiIapban szünet né lkül emlegetté k
a kiválás mellett szóló é rveket, az államszövetsé ei é s
kantonális Bernr l, Valamint a jufai antiszeparatisták-
ról ellensé gké pet gyártottak, becsmé relté k é s nevet,
sé gessé  tetté k óket, A cé l elé ré se é rdeké ben semmi-
lyen politikai eszközt l nem riadtak vissza, MegpIó-
bálták pé ldául a francia Svájcot a né met Svájccal
szemben feglverbe hí vni - eredmé nytelenül -, vagy
megpróbáIták a Iura-ké rdé st nemzetközivé  szé lesí teni,
Az intellektuális alkatú , iroda]mi ambí ciókat táp]áló
f titkár engesztelhetetlensé ge né ha mé g a nála vala-
mive1 nyugodtabb, nagyobb kompromisszum-ké szsé ,
get mutató partneré nek a figyelmezteté sót is
kiké nyszerí tette:,,Humanise-toi"a!

Az 50-es é vekben a szeparatisták Vezet i i]tfa| pozí -
cióik kié pí té sé n fáradoztak, mí gnem egy berni kan-
tonális szint  né pszavazást er szako]tak ki, melyen a
té t ]ura kiválása Volt, Az 1959-ben lezailott né pszava-
zás, az azóta is Változatlan küIönbsé get mutatta,
amely a szepalatista é szak (Laufental né lkül) é s az an-
tiszeparatista dé l (szinté n a né met nyelv  Laufental
né lkül) között feszú lt, azzal, hogy ezen a né pszavazá-
son a dé liek ,,nem" szavazaí ai cseké ly többsé get ered,
mé nyeztek. A berni kormány a né psZaVaZáS kimenete-
le alapián té Vesen azt hitte, hogy a |urai ,,szalmaláng"
kialudt a Jurai Tömörülé s ezzel szemben, miután kihe-
verte a sokkot, ú jult er vel á]lt neki a kampánynak.
Nemcsak a nyelvi támadások eszkaláIódtak, intenzí -
Ven zajlott a nemzetköZivé  szé lesí té s, mozgósí tották
az ,,Ethnie franöaise" szervezeteit, megzavarták a küI-
földi diplomaták berni ri|é vi fogadását, a n i csoport,
iukat elküldté k Strassburgba, az Európa Tanácshoz.
Bé guelin szé ls sé ges megnyilatkozásaiban a Sváictól,
mint ,,hazától" való bels  távolságtartás hirdeté sé ig
iutott el,

Egy ,,Front de Libé ration jurassien"' elnevezé s 
szeruezet f ké nt l9ó2 é s l9ó4 során terrortámadások-
kal lé pett szí nre, amelyeket a szeparatisták hivatalos
szervezete nem hagyott ugyan jóvá, de soha nem is
határolta el magát t lük egyé rtelm en, A Bé lier-k, va-
gyis a szepaí atista ifjú sági szeruezet tag|ai provokál-
ták a svá;ci nyilvánosságot különböz  akciókkal, mint
pé ldául az 19ó4-es mozgósí tási ünnepen LeS Ran,
giers-ben, aho] Chaudet szövetsé gi tanácsost megver-
té k egy zászlórú ddal, vagy az l9ó8-as behatolás a Szö-
Vetsé gi Parlamentbe a szöVetsé gi elnök megválasztá-
sa után.

A Jura-konfliktus ilyen veszé lyes eszkalálódása egy
sor köZvetí té si kí sé rletet eredmé nyezett, A berni kor-
mánynak a Jura-ké rdé sben tanú sí tott nyitása az
19óó-os Választások után, valamint a Petitpierre nyu-
galmazott szövetsé gi tanácsos vezeté se a]att álló Jó-
szolgálati Bizottság javaslatai vé gül az l970,es
alkotmánykiegé szí té shez vezettek, amelyben a szava-
zásra jogosult berniek l4l33 ,,nem ellené ben" 90 358
,,igen" szavazattal (ebb l a jurai szavazatmegoszlása:
2259 ,1em" é s 20 42l ,,igen") megadták a juraiaknak az
önrendelkezé s iogát.

Ezek az  i alkotmányos rendelkezé sek lehet Vé  tet,
té k a differenciált megoldást, Amennyiben - amint az

a korábbi né pszavazások alapján várható volt - a kü-
lönböz  ré giókban elté r  vé Iemé nyek kerülné nek feI-
szí nre, ú gy egyes kerületek (s t, vé gs  soron mé g ha-
tárközsé gek is) é rvé nyesí thetté k elté r  né zetüket, Ez-
ze] a szeparatisták számára lehet vé  váIt egy saját
kanton alapí tása, annak ellené re, hogy Jura egé szé nek
többsé ge antiszeparatista maradt, de vá]asztási lehe-
t sé get adott a dé lieknek egy szeparatista többsé g
fellé pé se eseté re. A Jurai Tömörülé s eleinte vonako-
dott lé szt venni a szavazásokon, mert szelette volna a
szavazóiogot az ,,autochton"Ó juraiakra kor{átozni, é s
ké telkedett a korí ekt lebonyolí tásban is, Kurt Furgler
szövetsé gi tanácsos é s Roland Bé guelin köZött I974.
március 7,é n az é n Feldmeilenben lé v  házamban egy
titkos megbeszé lé sre került sor, amelyen sikerült a ké -
telyeket messzemen en eloszlatni, a Szövetsé gnek a
szavazásokkal összefügg  eIkötelezettsé ge bizonyí tá,
sáVal.

A Jura területé n, az egyes kerületekben é s közsé gek-
ben Iebonyolí tott né pszavazások visszaigazolták a ki-
válás ké rdé sé ben mutatkozó é ies eIlenté teket. Megle-
peté Snek számí tott, amikor 1974. jú nius 23-án az
egé sz ]urára kiterjed  szavazásnál cseké ly többsé ggel
ugyan, de az ,,igen" szavazatok száma meghaladta a
nemlegeseké t: 3ó 802 .,igen" ellené ben 34 O57 ,,nem"
szavazat állt (1752 üIeS vagy é rvé nytelen volt). Ez aZ
eredmé ny a szepaí atista é szaki Iurában vé gbement la-
kosságnövekedé snek é s az els sorban Moutier kerü-
leté ben vé gbement szeparatista hangok feler södé sé ,
nek volt köszönhet , A regionális elté ré sek pé ldája: az
,,igen"-szavazatok Courtelary francia nyelv  dé Ii kerü-
let 24 százalé ka é s a Freiberge kerüle t 7 6 százalé ka kö-
zött mozgott, a né met nyelv  Laufen háromnegyedes
többsé ggel elutasí totta a kiválást, Az alkotmány fent
emlí tett kiegé Szí té se lehet vé  tette, hogy ezeket a Vé -
lemé nykülönbsé geket a kerületekben é s a határközsé -
gekben a továbbiakban tartott né pszavazások során
figyelembe vegyé k, noha a szeparatisták a többsé g el-
é ré se után egé sz Jura területé n hangsú lyozottan köve-
telté k az egysé get, (FeI voltak ké szú lve arra, hogy ha a
szavazás antiszeparatista többsé get hoz, akkor akció-
ikkal Jura ketté szakadását követelié k-) vé gül is í gy ke-
1etkezett Iura kanton ,,korlátozott területen", amelyet
a svájci szavazójoggal rendelkez k l978-ban meggy -
z  többsé ggel (I 309 722,,igen" állt a 28l 9l7 ,,nem"
szavazat ellené ben) elfogadtak,

Ez a gyenge gazdasági alapokkal megáIdott ú i kan-
ton azóta, a vé szjósló hangok ellené re, é letké pesnek
mutatkozott- Kidolgozott egy haladó szellem  alkot-
mányt, de a gyakorlati politikában Sokszol ütközött a
pé nZügyi Iehetósé gek által támasztott korlátokba, Egy
,,É szak-|ura" kanton lé trejötte nagymé rté kben hozá
járult a politikai helyzet konszolidálódásához, ami az
áilamszövetsé gi szint  szavazások solán tanú sí tott,
Svájc többi ré szé nek magatartásához alkalmazkodó
ké szsé gben is megmutatkozott,

A kanton lé treiötte, nem oldotta meg a ré gió min-
den gondját, é s nem váltotta be az összes honá í  zótt
remé nyt, Ez az egymásnak szögesen ellentmondó né -
Zetek miatt nem is volt lehetsé ges, A lehet sé gek ha-
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tárain belül mé giscsak az é letké pes föderalista tudat
szerencsé s megnyilvánulása volt. A ]urai Tömörülé s
ugyan azóta sem sz nt meg köVetelni a dé liek egyesü-
lé sé t az é szakiakkal az ú j kanton kereté n belül - vagy
legalábbis átmeneti megoldáské nt egy fé l kanton lé t-
rehozását Dé l-Jurában - é s propagandisztikus mód-
szereit ennek é rdeké ben bevetni. Az l984-85,ös ,,ber-
ni pé nzügyi botrány", mely felszí nre hozta, hogy a ber-
ni kormány összesen 750 000 frankkal támogatta a
né pszavazások során az antiszeparatistákat - csak olai
volt a t zre, A Tömörülé st tevé kenysé gé nek folytatá-
sában az is meger sí tette, hogy a fontos városban,
MoutieIban aZ eleinte cseké ly antiszeparatista több-
sé g rövidesen cseké ly szeparatista többsé ggé  aIakult.
Az I959-es é s l974-es né pszavazás legionális adatai-
nak összeveté se mutatja, hogy a berni fé lrelé pé s nem
Változtatott lé nyegesen az,,igen",,nem" szavazatok
arányán, Laufen a mé rleg nyelve szerepet választotta:
ez a kerület ugyanis - a szövetsé gi legfels bb bí róság
áItal elrendelt második szavazás során - a Basel-vidé k
kantonhoz való tartozás mellett döntött.

A ]urai Tömörülé s a kanton lé treiötte óta különfé le
akciókkal igyekezett é bren tartani a Jura-ké rdé s láng,
ját. l990-ben elindí totta az ,,Unir" eInevezé st viseló
né pi kezdemé nyezé st, amely ]ura kanton kormányát
é s parlamentjé t ana kötelezné , hogy az összes francia
nyelv  jurai kerüIet egyesülé sé rt fellé p|en, Miután a
szöVetsé gi legfels bb bí róság a né pi kezdemé nyezé st
törvé nltelennek min sí tette, a kormányt egy tör-
vé nnyel arra kötelezté k, hogy az egysé gesí té st meg-
cé lzó tevé kenysé geket támogassa, Dé len a nagy több-
sé g azonban továbbra is elutasí tja az egysé g gondola-
tát- Mindaddig, amí g az el harcosok generációja a
né pszavazásokon hangadó marad, addig ez nem is fog
változni, Tú l mé lyek a sebek, amelyeket a szeparatis-
ták a mé rhetetlenül kí mé letlen csatározásban dé li el-
lenfeleiken Vágtak. Az er teljeS berni é s dé l-jurai el-
lensé gké p né lkül a szeparatistáknak valószí n leg nem
sikerült volna é vtizedeken keresztül saiát csapataikat
összetartaniuk, s t erósí teniük. Ennek ára a lurán be-
lüli lé gköt elmé rgesedé se volt, amely hosszú  id re ki-
zárta az egysé ges megoldás lehet sé gé t,

Nemcsak az er teljesebb, a dé li területekre irányu-
ló bevándorlás volt az oka - amit a szeparatisták
számtalanszor hangsú lyoztak - a kiválásról alkotott
elté I  né zeteknek. A törté nelmi gyökerek, az elté r  fe-
lekezeti hovatartozás é s a fé lelem egy é szak-jurai do-
minanciától legalább akkora visszatartó er t ké pvisel-

tek- Ezek differenciált, de kissé  komplikált megoldási
módszert tettek SzükSé geSSé . Beolvadt nyelvi kisebb,
sé gké nt a Bern kantonban való maradás dé len oko-
zott ugyan né mi identitászavart, é S nem hozott töké ,
letes megnyugvást, de abban a szituációban elkerül,
hetetlen volt, Egy ké s bbi generáció - gyógyult se-
bekkel - talán máské nt fogia látni a dolgokat, é s más,
ké nt fog dönteni,

Jura kanton lé trejötté vel a Jura,ké rdé s, legalábbis
lé nyegé t tekintve megoldást nyert. El felté tele Volt
egyré szr l egy nyakas, haté kony é s a politikai eszköz-
tárban járatos szeparatista vezeté s, A megoldáshoz
viszont legalább annyira szüksé ges volt a berni kor-
mány é s né p nagylelk  ké szsé ge a juraiaknak adott
önrendeIkezé si 1og biztosí tásában. Az a té ny azonban,
hogy a Jura-ké rdé s nem Vezetett a né gynyelvr1 Sváic
robbanásához, els sorban fiancia Svájcnak volt kö-
szönhet : amely szimpatizál ugyan a ,,Bern sú lyos ke-
ze" alatt szenved  |uraiakkal, de a Svá|c-ellenes, el-
lenzé kinek min sül  francia Svájc egyesí té sé re irá-
nyuló törekvé sekkel szemben fenntartással viseltetett.

Maguknál a szeparatistáknáI is megmutatkozott,
hogy minden engesztelhetetlensé gük dacára, minden
csú folódás é s er szakos cselekmé ny ellené re megma-
radt bennük a tárgyalási szándé k, ami a Furgler-Bé -
guelin találkozón, valamint a Rogel Schaffter é s
Petitpierre nyugalmazott szövetsé gi tanáCsos között
lezajlott bizalmas megbeszé lé seken kife|ezé sre is ju,
tott, Mindez a konfliktusmegoldás hosszú  helvé t ha,
gyományainak eredmé nye lehet, mint ahogy az a ber,
ni önmegtartóztatás is, amely az l970-es alkotmány-
kiegé szí té st kí sé rte, hiszen Bernnek számí tania kellett
a kanton egyes területeinek esetleges elveszté sé vel, A
né pszavazások egé sz sora adta meg a szövetsé gi ál-
lam l848-as lé trejötte óta fennálló kantonok összeté -
telé ben bekövetkezett els  változás legitim alapját, A
berni é s a jurai fé I beleegyezé sé re é s egy sor össz-
svájci szint  jószolgáiati lé pé sre volt szüksé g ahhoz,
hogy Sváic 20, századbeli legnagyobb kisebbsé gi ké r-
dé sé t elfogadható eredmé nnyel zárják le-

,EGYZETEK

l ,,Na8y Tanác§"; Bern kantonban a kantonális parlam€nt
neve

2 anszlenltás, anclennltás: korbell els bbsé g, rangid ssé g
3 É rtsd: a iqral né p ünnepe.
4 Lé gy emberlbb! - Fé kezd magad! é rtelemben
5 É rtsd: ,,A iuralak í elszabadí tá8l frontia"
ó aütochton: bennszülött, törzsökös,  si
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