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"Azt vártam, hogy egy a kormányzat és a nép közötti harcot találok. 
Egy állam kebelén harcoló két népet találtam: nem elvek, hanem 
fajok harcát. És azt észleltem, hogy meddő lenne a törvények vagy 
az intézmények javítása, hacsak nem sikerül megszüntetni azt a 
halálos gyűlölködést, ami most franciák és angolok ellenséges 
részére választja szét Kanada lakóit.” 

Lord Durham, 1839 
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ELŐSZÓ 
 
2002. április 16. napján lesz húsz esztendeje annak, hogy II. Erzsébet brit uralkodó, 
aki egyben Kanada államfője is, az ottawai Parlament Téren aláírásával szentesítette 
Kanada Alkotmánytörvényét, amelynek eredményeképpen végérvényesen 
megszűntek az Egyesült Királyság törvényhozásának a kanadai alkotmánnyal 
kapcsolatos jogosítványai, és az 1867. évben elfogadott Brit Észak-Amerika 
Törvényben megtestesülő, az Alkotmánytörvénnyel kiegészített kanadai alkotmány 
feletti ellenőrzés a kanadai szövetségi parlament kezébe került. Az Alkotmánytörvény 
elfogadásának a körülményei már akkor sejteni engedték, hogy az alkotmány 
„honosításának” (patriation) nyilvánvalóan örömteli jellege ellenére az ország 
belpolitikai élete nem lesz konfliktusmentes. Arra azonban akkor valószínűleg 
kevesen gondoltak, hogy alig több mint tíz év elteltével Kanada a felbomlás szélére 
sodródik. 
 
Márpedig 1995. október 30. napján este nemcsak Kanada, hanem jóformán az egész 
fejlett világ lélegzetvisszafojtva figyelte az állam egyik tartományában, a francia ajkú 
Québecben aznap tartott népszavazás eredményéről szóló tudósításokat. A 
referendum tétje - annak ellenére, hogy a voksolás csupán egy provinciát érintett - 
egész Kanada számára roppant nagy volt: nem kevesebb, mint az, hogy hogyan alakul 
a kanadai föderáció további sorsa. A szövetségi állam keretein belül marad-e a 
Kanada többi része által örökké elégedetlennek bélyegzett, magát “eltérő 
társadalomnak”, a tartomány lakóit pedig önálló nemzetnek tekintő Québec, vagy 
elindul a függetlenség útján, minden valószínűség szerint véget vetve ezzel a világ 
egyik legjobban működő föderációjának. 
 
A földkerekség második legnagyobb kiterjedésű országa, amely államformáját 
tekintve alkotmányos monarchia, demokratikus jogállam, ahol megtalálhatóak 
mindazok a társadalmi, politikai és jogi intézmények, amelyek napjaink polgári 
demokráciát jellemzik. Az ország magasan fejlett gazdasággal rendelkezik, s mind az 
egy főre eső GDP-t, mind pedig az életszínvonalat tekintve az elsők között található. 
 
A fenti körülmények között a beavatatlanok számára valószínűleg teljességgel 
érthetetlennek tűnik, hogy napjaink Kanadája évtizedek óta tartó súlyos alkotmányos 
válsággal küzd: az Alkotmánytörvény 1982. évi elfogadásával kezdődően több, az 
1867-ben elfogadott alkotmány reformjára irányuló kísérletnek lehettünk tanúi, e 
kísérletek azonban teljesen sikertelenek maradtak. 
 
Kanada esetében azonban nem egyszerűen arról van szó, hogy az alkotmányozási 
folyamat politikai szereplőinek megegyezése hiányában nem kerülhet sor az 
alkotmány minden felet kielégítő reformjára. A reform kérdése ugyanis itt nem 
egyszerűen alkotmányozási kérdés. Az események hátterében egy sokkal összetettebb 
probléma, az ország két nyelvi közössége, az angol és a francia közösség közötti 
feszültség áll, amelynek központi eleme az, hogy a frankofón kisebbség évtizedek óta 
keresi a helyét Kanada alkotmányos intézményrendszerében, illetve igyekszik 
elismertetni Kanada többi részével (azaz québeci terminológia szerint Angol 
Kanadával) az önrendelkezéshez való jogát. 
 
A helyzet paradoxona, hogy a francia nyelvű közösség - csakúgy, mint az 
anglofónoké - egyszerre van a többség és a kisebbség pozíciójában, hiszen 82%-os 
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többséget képez Québecben, míg a magukat frankofónnak vallók Kanada 
összlakosságának csupán a 24%-át teszik ki. Ugyanígy az anglofónok többségben 
vannak Kanada egészét tekintve, de kisebbségben élnek Québec területén. Ez a furcsa 
helyzet, mint ahogy azt a történtek mutatják, rendkívüli módon megnehezíti a francia 
kanadai kérdés megoldását. 
 
A francia és az angol közösség közötti viszony és a ma Kanadájának alkotmányos 
krízise nehezen érthető meg az ország történetének és különösen 
alkotmánytörténetének az ismerete nélkül. Lehetetlen elvonatkoztatni attól, hogy Új-
Franciaország francia lakossága a hétéves háború idején hódítás útján került angol 
uralom alá. Fontos tényező továbbá, hogy a kanadai föderáció 1867. évi életre 
hívásakor létrejött Québec tartomány, kijelölve ezzel a francia kanadai 
autonómiatörekvések fő intézményi kereteit. Nem lehet szó nélkül elmenni azok 
mellett a politikai és szociológiai változások mellett sem, amelyek Québecben az 
1960-as évek csendes forradalmához vezettek és feltétlenül utalni kell az 1980-as és 
90-es évek alkotmányreform-javaslataira, amelyek ugyan nyíltan a francia kanadai 
kérdés megoldását állították a középpontba, de végül bukásra ítéltettek. 
 
Az 1995. november 30. napján tartott népszavazás azt is megmutatta, hogy a francia 
kanadai kérdés nem feltétlenül oldható meg a föderáción belül. Erről tanúskodik az 
önálló Québec megteremtését nyíltan a zászlajukra tűző szeparatista pártok térnyerése 
a szövetségi politikában, illetve biztos győzelme a legutóbbi két tartományi 
választások alkalmával is. A voksolást követő, szinte percről-percre más 
végeredményt előrejelző, végig hallatlanul izgalmas szavazatszámlálási procedúra a 
TV5 műholdas adó jóvoltából Magyarországon is figyelemmel kísérhető volt, így 
magyar idő szerint úgy hajnali két óra körül már az is kiderülhetett, hogy - bár a 
voksok összesítése során komolyan felsejlett egy ellentétes eredmény lehetősége is - a 
szavazók 50,6 %-a végül az unióban maradás mellett voksolt. 
 
A szoros eredmény azt mutatja, hogy a tartományi szeparatisták szerint a játszmának 
még koránt sincs vége. Annál is inkább, mivel a népszavazási kampány során a 
szövetségi kormányfő, Jean Chrétien által a Québec igényeit is kielégítő 
alkotmányreform mihamarabbi véghezvitelével kapcsolatos ígéretek megvalósítása 
mindezidáig még várat magára. 
 
Ez a munka arra tesz kísérletet, hogy megértesse az érdeklődővel mindazt, ami a ma 
Kanadájában történik. Ezek az események ráadásul nemcsak abból a szempontból 
érdekesek, hogy bekövetkezhet-e egy újabb nagy, Észak-Amerika térképét alaposan 
átrajzoló változás átalakuló világunkban. A francia kanadai kérdés vizsgálata fontos 
adalékokkal szolgálhat egy szövetségi állam alkotmánytörténetéhez és egy kisebbségi 
lét alkotmányos szabályozásának a tanulmányozásához is. 
 
Mindazonáltal a téma feltárása során szükségszerűen ki kellett lépni az alkotmányjog 
területéről, és vonatkozásban történeti, illetve jogpolitikai szemléletmódra volt 
szükség. Reményeim szerint azonban ez a komplex megközelítés csak hozzájárult 
ahhoz, hogy az olvasó a dolgozat által vizsgált problémát jobban megérthesse. 
 
Budapest, 2002. június 
 
        A szerző 
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1.  Az első telepesektől az angol hódításig 
 
 
A különféle népek történelme során az angol és a francia nemzet egymás mellett 
élésének mindig is megvoltak a maga problémái. Az ellentétek még az Angliát 
leigázó normann Hódító Vilmossal kezdődtek, majd folytatódtak a két ország 
birodalmi versengésében, amelynek egyik színtere éppen Észak-Amerika volt. 
 
Ami a mai Kanadát alkotó, a fehér ember által akkor még jobbára érintetlen területek 
meghódítását illeti, az első felfedezők a franciák voltak. Jacques Cartier 1534. július 
24. napján szállt partra a Szent Lőrinc folyó torkolatánál, aztán két évvel később 
eljutott egészen a mai Montréalig. Cartier-t nemsokára követték a francia telepesek és 
megalapítva Québecet (1608), majd Montréalt (1642), az újonnan meghódított 
területet Nouvelle France-nak, azaz Új-Franciaországnak nevezték el.1

 
Az anyaország kezdetben nem fordított túl nagy figyelmet a területre. Az annak 
betelepítésével megbízott Száztagú Társaságot (Compagnie des Cent Associés) csak 
1663-ban váltotta fel az állami közigazgatás és csupán 1700 körül épült ki az 
anyaországi abszolútista államberendezkedést visszatükröző államhatalmi-
közigazgatási szervezetrendszer. 
 
A kolónia legfontosabb intézménye a hatalmi hierarchia csúcsán álló Legfelsőbb 
Tanács (Conseil Supérieur) volt, amely a királyi udvar, illetve az annak 
képviseletében eljáró anyaországi Tengerészeti Minisztérium utasításainak 
megfelelően igazgatta a gyarmatot. A tanács tagjai a fő tisztségviselők, vagyis a 
kormányzó (gouverneur), a püspök (évêque) és az intendáns (intendant) voltak, akik a 
királyi hatalom három támaszát, a hadsereget, a római katolikus egyházat és a 
bürokráciát képviselték2. 
 
A franciák után aztán megjelentek az angolok is, telepeseik partra szálltak New-
foundlandon és a Hudson-öbölben, kb. az új-angliai megjelenéssel egyidőben. A két 
gyarmatosító hatalom ezt követően igen hamar szembekerült egymással: 1689-ben 
kirobbantak az első fegyveres összetűzések angolok és franciák között. A 
kereskedelemért folytatott harc átmenetileg a franciák sikerét hozta, a spanyol 
örökösödési háború észak-amerikai harcaiban azonban az angolok - az irokéz 
indiánok segítségével - meghátrálásra késztették ellenfelüket. 
 
Az angolok győzelmüket nem csupán hadi fölényüknek és jobb indiánpolitikájuknak 
köszönhették: az igazság az volt, hogy a Voltaire által egyszerűen csak "egy pár 
holdnyi hóként"3 jellemzett terület jelentőségét Franciaországban egyszerűen nem 
ismerték fel annak ellenére, hogy a gyarmat igazgatásáért felelős miniszterek 1663-tól 
folyamatosan azon erőlködtek, hogy Kanada gazdasági fontosságát bebizonyítsák4. 

                                                 
1A terület későbbi elnevezései közül a huron “kanata” (közösség, falu) szóból származó Kanada név 
már Cartier leírásaiban is felbukkan, míg a “Kebec” (ahol a folyó elkeskenyedik) nevet ugyancsak az 
indiánok adták a Szent-Lőrinc folyó torkolatvidékének, illetőleg az ott létesített településnek. 
2Spiro, Herbert J.: Government by Constitution - The Political Systems of Democracy (Toronto, New 
York, 1959) 127. old. 
3MacKirdy, K. A. - Moir, J. S. - Zoltvany, Y. F.: Changing Perspectives in Canadian History - Selected 
Problems (Don Mills, 1967) 1. old. 
4MacKirdy: 3. lábjegyzet 1. old. 
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A gyarmat szerepe csupán a spanyol örökösödési háborút lezáró Utrechti Békét 
(1713) követően növekedett meg, miután Franciaország kénytelen volt lemondani a 
továbbterjeszkedésről Newfoundland, Akádia5 illetve a Hudson-öböl irányába és 
fontos koncessziókat volt kénytelen adni Angliának a Nagy Tavaknál valamint a 
Mississippi völgyében. Ekkorra világossá vált ugyanis, hogy Kanada az "a legerősebb 
akadály, amely az angolok további újvilágbéli terjeszkedése elé emelhető"6. 
 
Ami a gyarmat igazgatását illeti, ebben az időszakban - csakúgy, mint az 
anyaországban - hiányoztak a népképviseleti jellegű intézmények és a gyarmati 
hatalom a korona által kinevezett Legfelsőbb Tanács, illetve annak tagjai, a már 
említett tisztségviselők - de legfőképpen az intendáns - kezében volt7. A kormányzó 
csupán katonai ügyekkel foglalkozott, de a végső döntés meghozatalának joga ilyen 
ügyekben is inkább csak elméletben volt az övé. 
 
Maga a Legfelsőbb Tanács ugyanakkor, amellett, hogy a végrehajtó és a törvényhozó 
hatalmi funkció ellátásában is részt vett, hiszen végrehajtotta a királyi rendeleteket, 
sőt maga is rendeleteket bocsátott ki, főleg az igazságszolgáltatásban játszott szerepet. 
A három körzetből álló gyarmat bíróságainak ítéletével szemben a Legfelsőbb 
Tanácshoz lehetett fellebbezni8. 
 
Az új-franciaországi társadalom az óhaza osztálytagozódását tükrözte vissza: a 
korona feudális alapon biztosított földet a római katolikus egyháznak és a 
Franciaországból érkezett telepeseknek, akik rendszerint elszegényedett nemesek 
voltak. Hűbérbirtokaikért cserébe a földesurak (seigneurs) katonai funkciókat láttak 
el, és a helyi kormányzat tisztségeit is betöltötték9. A legtöbb földesurat megillette a 
bíráskodás joga is, e joggal azonban kevesen éltek, tekintettel arra, hogy az itélkezési 
szervezet és a börtön fenntartása meglehetősen költséges volt10.  A hierarchikus 
társadalmi struktúra alján álló földbérlők (habitants) feudális adókat fizettek a 
földesuraknak. 
 
Érdekes, hogy míg egyes szerzők az önkormányzat és a szabadságjogok hiányát 
emelik ki11, mások arra mutatnak rá, hogy igenis léteztek olyan módszerek, amelyek 
segítségével a társadalom különböző rétegei valamilyen formában részt vehettek a 
kormányzásban. Az igaz, hogy Kanadában szó sem volt az angol gyarmatokon 
korábban bevezetett választott tartományi gyűlésekről, a népesség mégis képes volt 
befolyásolni a fontos határozatok megszületését. 
 

                                                 
5Történelmi terület a mai Kanadában, körülbelül a mai New Brunswick és Nova Scotia 
tartományoknak felel meg, de magába foglalta a Gaspé-félsziget bizonyos területeit is, ami ma Québec 
részét képezi. 
6MacKirdy: 3. lábjegyzet 2. old. 
7Az ő feladata volt az igazságszolgáltatási rendszer kialakítása - beleértve bizonyos esetekben az 
ítélkezési jog gyakorlását is - sőt arra is jogosult volt, hogy a gyarmat egészére kiterjedő hatállyal 
rendeleteket bocsásson ki. Az intendáns elnökölt emellett a Legfelsőbb Tanács ülésein is. - Neatby, 
Hilda M.: The Administration of Justice Under the Québec Act (Minneapolis, 1937) 6. old. 
8A kanadai francia uralom igazságszolgáltatási rendszerével kapcsolatban részletesebben ld. Mosères, 
Francis: A View of the Civil Government and Administration of Justice in the Province of Canada 
While It Was Subject to the Crown of France - Lower Canada Jurist, Vol. 1. (Montréal, 1857). 
9Spiro: 2. lábjegyzet 127. old. 
10Neatby: 7. lábjegyzet 6. old. 
11Spiro: 2. lábjegyzet 127. old. 
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A kormányzó és az intendáns rendszeresen tanácskozott a nemesi gyűlésekkel a 
gyarmatot érintő kérdésekről s bár e gyűlések valójában csak tanácsadó szerepet 
töltöttek be, az azokon kialakult véleményt gyakran figyelembe vették a döntések 
meghozatalánál. A kereskedőknek ugyancsak megvoltak a maguk képviselő 
testületeik, amelyek döntöttek a "szakmát" érintő kérdésekről és gyakran készítettek 
petíciókat az állami hatóságok felé. A földesúri birtokok szintjén pedig a bérlők 
gyűlései gyakoroltak valamiféle ellenőrzést a helyi ügyek felett.  
 
Összegezve elmondható, hogy “valamiféle szabadság létezett Új-Franciaországban, a 
kérdés inkább úgy merül fel, hogy az milyen természetű és mértékű volt”12.  
 
A különböző szerzők általában egyetértenek abban, hogy az abszolútizmus francia 
kanadai megjelenése mélyen keresztény érzületű és erősen humanitárius jellegű volt: 
a koronát évszázados hagyomány kötelezte a társadalom különböző osztályaiba 
tartozó egyének jogainak védelmére. Az Ancien Régime a saját "társadalmi 
csoportjainak, intézményeinek és területi egységeinek összessége volt: az egyházi 
embereké, a nemeseké, a városlakóké és a parasztoké, az egyetemeké, az 
iparegyesületeké és a kolostoroké, tartományoké, városoké és falvaké13".  
 
Új-Franciaország társadalma mindamellett ízig-vérig vidéki társadalom volt, magán 
viselve a feudalizmus két fontos jegyét: a föld fontos szerepét, és a római katolikus 
egyház erőteljes befolyását. E vidéki, mezőgazdasági jelleg igen sokáig meghatározó 
maradt még Kanada létrejöttét követően is és alapvetően elkülönítette Francia-
Kanadát a föderáció többi, városiasabb, inkább ipari jellegűnek tekintett részeitől. 
 
 
 

                                                 
12MacKirdy: 3. lábjegyzet 17. old. 
13MacKirdy: 3. lábjegyzet 17. old. 
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2.  Az angol hódítástól a Quebec Actig 
 
 
A XVIII. század nagy háborúja aztán végképp megpecsételte a kanadai francia 
kolóniák sorsát. Az 1763-ig tartó hétéves háborúban Franciaország néhány partközeli 
sziget kivételével minden észak-amerikai birtokát elvesztette és Montréal 1760-as 
kapitulációját követően mintegy 65.000 kanadai francia került angol uralom alá. 
 
Az angolok a tartományt hadi kormányzat alá helyezték, amelynek a feje a korona 
által kinevezett kormányzó (Governor) volt. A kormányzó tevékenységét az általa 
létrehozott Végrehajtó Tanács (Executive Council), és a szintén kinevezett tagokból 
álló Törvényhozó Tanács (Legislative Council) segítette14. 
 
A történészek véleménye megoszlik abban a kérdésben, hogy az angol hódítás milyen 
következményekkel is járt a francia kanadaiakra nézve. Tény az, hogy a 
Franciaországgal fennálló kapcsolatok megszakadtak s Kanada immár egy új 
birodalom - a brit - részét képezte. A francia uralom intézményrendszere, beleértve a 
gazdasági, oktatási, kultúrális intézményeket is, összeomlott. A vezető réteg jelentős 
része elhagyta Québecet és visszatért Franciaországba.  
 
Ugyanakkor viszont sokan - főleg az újabb felfogások képviselői közül - úgy vélik, 
hogy a hódítás csupán a volt anyaországgal való kapcsolatot vágta el, az új-
franciaországi társadalom berendezkedését viszont érintetlenül hagyta. Így 
kialakulhatott egy tipikusan “francia-kanadai” társadalom, amely ugyan eltért a 
franciaországitól, de megőrizte alapvetően francia jellegét. Számosan képviselik azt 
az álláspontot is, hogy ez az eltérő jelleg valójában már jóval a hódítás előtt kialakult, 
egyre szélesítve a szakadékot "québeciek" és "franciák" között. John F. Conway 
például a hétéves háború kanadai francia hadvezérének, Montcalmnak a 
szárnysegédjét, Bougainville-t idézi, aki szerint "úgy tűnik, mintha egy másik 
nemzetből származnánk, mégpedig egy ellenséges nemzetből"15. 
 
Többen azt is sietnek leszögezni, hogy az angol gyarmatosítók igazán "kegyesen" 
bántak a meghódított Kanada lakosságával. Jane Jacobs szerint "ahhoz képest, ami 
Írországban vagy Skóciában történt, Québec története igazán egy szolíd történet"16. 
Bár kétségtelen, hogy az Ábrahám-fennsíkon lezajlott döntő csata előtt, Québec Ville 
felé menetelve Wolfe, az angol hadvezér egész falvakat égettetett fel, külön 
történetek születtek Murray tábornok - a csatában elesett Wolfe utódja - és az 
elfoglalt Québec Ville lakossága közötti barátságos viszonyról is. Az igaz ugyan, 
hogy a francia lakosság egy része távozott  a Conquest után, tény azonban, hogy 
Kanadából az angolok senkit sem űztek el17. 
 

                                                 
14Spiro: 2. lábjegyzet 127. old. 
15Conway, John F.: Debts to Pay - English Canada and Québec from the Conquest to the Referendum 
(Toronto, 1992) 11. old. 
16Jacobs, Jane: Quebec and the Struggle over Sovereignty - The Question of Separatism (New York, 
1980) 7. old. 
17Nem úgy, mint Akádiából, ahonnan 1755-ben, a háború előestéjén - amikor a terület már jó negyven 
éve Angliához tartozott - sok franciát elűztek, mert megtagadták a hűségesküt az angol uralkodóra. 
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Az 1760. szeptember 8. napján kibocsátott Kapitulációs Cikkelyek több olyan 
rendelkezést is tartalmaztak, amelyek segítették a kanadai francia társadalom 
fennmaradását.  
 
1. A XXVII. cikkely kimondta, hogy "a katolikus apostoli római vallás továbbra is 
teljes egészében szabadon gyakorolható, mégpedig olymódon, hogy minden rend, 
valamint a városok, vidékek, helységek és távoli postaállomások lakói továbbra is 
összegyűlhetnek a templomokban, és magukhoz vehetik a szentséget mint eleddig, 
bármiféle közvetlen vagy közvetett háborgatásuk nélkül. Ezeket az embereket az 
angol kormány kötelezi arra, hogy fizessék a papjaiknak a tizedet és minden olyan 
adót, amit fizettek a Legkeresztényibb Felség kormányzata alatt is”. 
 
Amint az a cikkely szövegéből kiderül, az új hatalom nemcsak az egyén számára 
garantálta a vallásszabadságot, hanem a római katolikus egyház korábban szerzett 
privilégiumait is fenntartotta. Ezek után talán nem meglepő, hogy az egyház vezetői 
belátták: hatalmuk fenntartása érdekében lojálisnak kell lenniük a protestáns 
angolokkal szemben, hiszen bármiféle ellenséges magatartás a privilégiumok 
elvesztésével járhatott volna együtt18.  
 
2. A XXXVI. cikkely előírta, hogy "ha Kanada a békeszerződés eredményeképpen az 
Ő Brit Felségéhez tartozó marad, minden francia, kanadai, akádiai, kereskedő és más 
személy, aki vissza kíván térni Franciaországba, engedtessék el a brit tábornok által". 
 
Kétségtelen, hogy az első időben a hódítás nemcsak a francia szimbólumok eltűnését 
eredményezte, hanem családok felbomlását, barátok és rokonok elválását is. Csaknem 
a teljes közigazgatás távozott, az egyház viszont maradt és ki is használta helyzeti 
előnyét. Lassan átvette mindazon funkciók ellátását, amelyeket azelőtt az elit más 
tagjai birtokoltak19.  
 
3. A XXXVII. cikkely úgy rendelkezett, hogy "a földesurak, katonai és civil 
tisztviselők, a kanadaiak, a városiak és a vidéken lakók egyaránt, a franciák, akik 
Kanada gyarmat területének bármely részén letelepedtek vagy kereskednek, és 
bármely más személy, tartsák meg és birtokolják tovább teljes békében tulajdonukat. 
(...) Legyenek jogosultak azt megtartani, elhagyni vagy eladni, franciáknak és 
briteknek egyaránt; elvinni azok gyümölcsét váltó, szőrme, pénz vagy más ellenérték 
formájában". 
 
A tulajdon szabadságát biztosító cikkely a földesúri osztálynak megteremtette a 
továbbélés lehetőségét. Természetes azonban, hogy ez az osztály is szemet vetett az 
állami pozíciókra; cserébe együttműködtek a brit hatóságokkal, és "bérlőiket III. 
György lojális és odaadó híveivé tették"20. A vidék paraszti társadalma ugyanakkor 
jóformán érintetlen maradt, a volt anyaország, a francia uralkodó nosztalgikus 
tiszteletét semmiféle brit befolyás nem zavarhatta meg21. 
 
4. Igen fontos rendelkezést tartalmazott még a XLII. cikkely, amely lehetővé tette, 
hogy "a franciák és a kanadaiak továbbra is Párizs szokásjoga és mindazon törvények 
és szokások alapján kormányoztassanak, amelyek ezen országra nézve születtek, és 
                                                 
18MacKirdy: 3. lábjegyzet 50. old. 
19Spiro: 2. lábjegyzet 127. old. 
20MacKirdy: 3. lábjegyzet 52. old. 
21MacKirdy: 3. lábjegyzet 56. old. 
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ne legyenek alávetve semmiféle más adónak, mint amelyeket már a francia birtoklás 
alatt is kivetettek rájuk". 
 
A brit hódítók tulajdonképpen Kanada kapcsán is a többi, más gyarmatosítóktól 
zsákmányolt terület esetében jól bevált taktikát alkalmazták: a korábban kialakult 
jogrendet érintetlenül hagyták, szép lassan azonban előbb-utóbb mindenütt megindult 
a jog elangolosítása. Így kezdődött ez Kanada esetében is.  
Az asszimiláció jegyében fogalmazták meg már az 1763-as Királyi Proklamációt is, 
amely a hétéves háborút lezáró Párizsi Békét hirdette ki. A proklamáció világossá 
tette, hogy a franciáktól elhódított tartománynak a hagyományos angol stílusban kell 
működnie. Ezt szolgálta az angol kereskedelmi jog és büntetőjog bevezetése - igaz 
maga a francia eredetű lakosság sem bánta igazán, hogy a félfeudális francia 
szabályozást a polgári jellegű, habeas corpuson alapuló, "könyörületesebb" angol 
büntetőjog váltotta fel22. Később ugyancsak átvételre került a franciánál lényegesen 
liberálisabb angol bizonyítási rendszer is23. 
 
Ugyancsak az angolosítást szolgálta az angol nyelv közigazgatási és kereskedelmi 
nyelvvé tétele, ami sértette a francia érdekeket, csakúgy, mint az, hogy a katolikusok 
tulajdonképpen nem tölthettek be közhivatalokat, mivel a proklamáció arra kötelezte 
volna őket, hogy esküt tegyenek az angol királyra, aki az anglikán egyház feje volt. 
Mindez a kanadai franciákat teljes mértékben kizárta saját társadalmuk irányításából, 
és a hatalomból kirekesztett - alkalmasint az óhazába visszatért - francia elit helyét az 
angol kereskedelmi vezető réteg foglalta el. A francia kanadai társadalom a falvakba 
szorult vissza, befelé forduló lett és a - belső - közösségi élet középpontjába a római 
katolikus egyház került. 
 
A francia eredetű civiljog számára az az 1764-es kormányzói rendelet jelentett nyílt 
támadást, amely a gyarmati legfelsőbb bíróság felállításáról intézkedett. A bíróság 
bármely büntető és polgári ügyben eljárhatott "Anglia törvényeinek megfelelően". Ez 
a rendelet persze érthető módon meglehetősen népszerűtlen volt a franciák körében, s 
a kormányzó a nagy felháborodás hatására kénytelen volt a francia jog alkalmazására 
utasítani a bíróságot, legalábbis a föld birtoklásával és az örökösödéssel kapcsolatos 
ügyekben24. 
 
Ebben az időszakban a gyarmat joggyakorlatát nagy zűrzavar jellemezte: a lakosság, 
teljesen figyelmen kívül hagyva a jogrendszer változásait, továbbra is a saját szokásai 
szerint élt, az eljáró angol bírák ugyanakkor a franciák által teljesen idegennek tartott 
esküdtrendszer segítségével ítélkeztek, és hol elfogadták, hol pedig minden ok nélkül 
megtagadták a francia jog alkalmazását25. Így aztán nincs mit csodálkozni azon, hogy 
a kanadai francia közösség kétszer is petíciót intézett az angol uralkodóhoz, kérve 
többek között a francia eredetű jog és szokások hatályban tartását, franciául beszélő 
bíróság felállítását és az új törvények francia nyelven való kibocsátását26. 
 
Részben e petíciók hatására fogadta el az anyaország parlamentje 1774-ben az ún. 
Québec Törvényt, amely tulajdonképpen Kanada első igazi alkotmánytörvénye volt. 

                                                 
22Castel, Jean-Gabriel: The Civil Law System of the Province of Québec (Toronto, 1962) 21. old. 
23Neatby: 7. lábjegyzet 45. old. 
24Castel: 22. lábjegyzet 22. old. 
25Castel: 22. lábjegyzet 22. old. 
26Gall, Gerald L.: The Canadian Legal System (Toronto, 1983) 135. old. 
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3.  A Québec státuszát meghatározó törvények áttekintése 1774 és 
1867 között 

 
 
Az 1774. évi Quebec Act27, amelyet "a franciák saját Magna Chartájuknak 
tekintettek"28 kétségtelenül mérföldkőnek számított Québec, sőt egész Kanada 
töténelmében. Jelentősége abban rejlett, hogy ez volt az első törvényi szintű 
jogszabály, amely az angol hódítást követően a gyarmat státusát rendezte. 
 
Az új anyaország számára kétségtelenül újdonságnak számított, hogy Új-
Franciaországban a hódítók egy számbelileg is jelentős, etnikailag homogén 
társadalommal találták szembe magukat. Már korábban is előfordult persze, hogy 
nem angol nyelvű, és nem protestáns területeket olvasztottak be a birodalomba, e 
területek lakossága azonban minden esetben könnyen asszimilálódott vagy azért, mert 
számuk jelentéktelen volt, vagy pedig azért, mert társadalmilag egy fejletlenebb 
szinten álltak. "Kanada meghódítását megelőzően a brit államférfiak sohasem találták 
szemben magukat egy olyan nemzet fölötti kormányzás problémájával, amely 
kultúrálisan annyira eltérő lett volna, mint Új-Franciaország - talán a boldogtalan 
Írországot kivéve"29. 
 
A francia kanadai közösség nyelvi, jogi, vallási különbözőségének a kérdése azonban 
ebben az időben korántsem foglalkoztatta komolyan a terület angol urait. Az 1774. 
május 20. napján, a Bostoni Teadélutánra reagáló négy törvénnyel (The Intolerable 
Acts) együtt elfogadott Quebec Act megalkotásának sem az volt az elsődleges célja, 
hogy a francia közösség angol gyarmatosítókkal kapcsolatos viszonyát rendezze, 
hanem az, hogy még időben megakadályozza a tizenhárom gyarmatról származó 
lázadó eszmék elterjedését Kanadában. 
 
A Québec Törvény először is kiterjesztette a tartomány határait a Labrador-
félszigetre, illetve az Ohio-Mississippi - Nagy Tavak vonalra, elvágva ezzel az 
amerikai gyarmatosok terjeszkedésének útját (II. fejezet). Megerősítette továbbá a 
francia lakosság korábban már elismert jogait, úgymint a római katolikus vallás 
szabad gyakorlását, illetve a feudális jellegű, földtulajdonnal kapcsolatos egyházi 
privilégiumokat (V. fejezet), a birtoklásra, tulajdonra és elidegenítésre vonatkozó 
jogokat (IX-X. fejezet), és hatályban hagyta a francia eredetű civiljogi törvényeket 
(VIII. fejezet), vagyis a Királyi Proklamációhoz képest a hivatalos politika újra 180 
fokos fordulatot vett, és visszatért a Kapitulációs Cikkelyekben foglaltakhoz. A 
Törvény még az 1763-ban bevezetett hűségesküt is eltörölte. A történész Jacques 
Lacoursière egyébként feljegyezte, hogy a francia jog és a katolikus vallás elismerése 
kérdésében komoly vita bontakozott ki Westminsterben30. 
 
Volt mindamellett a törvénynek a francia közösség szempontjából két alapvető 
fogyatékossága is. Egyrészt nem garantálta a franciák anyanyelvi jogait, másrészt 
nem teremtette meg az önkormányzatot a gyarmat részére, holott a déli kolóniákban 
                                                 
27An Act for making more effectual Provision for the Government of the Province of Quebec in North 
America - The Quebec Act, 1774 (U. K.) R.S.C. 1985, Appendix II. No. 2. 
28MacKirdy: 3. lábjegyzet 65. old. 
29MacKirdy: 3. lábjegyzet 64. old. 
30Lacoursière, Jacques: Histoire populaire du Québec – Des origines à 1791. Tome 1. Les éditions du 
Septentrion (Sillery, 1995) 384. old. 
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(pl. Virginiában) már egy évszázaddal korábban megszületett a választott 
törvényhozás, sőt 1758-ban a szomszédos Nova Scotiában, majd Prince Edward 
Islandon (1773) is létrehozták a képviselet elve alapján működő törvényalkotó 
testületet. 
 
A történelem mindenesetre azt bizonyította, hogy az angol gyarmatosítók taktikája 
bevált: hiába írta meg az amerikai kongresszus alig pár hónappal a Québec Törvény 
elfogadását követően Québec népéhez azt a levelét, amelyben deklarálta, hogy 
minden angol gyarmatost megillet öt alapvető szabadságjog (a képviseleti 
kormányzat, az esküdtbíráskodás, a személyi szabadság, a zavartalan földbirtoklás és 
a sajtószabadság), és amely valójában felhívás volt az amerikai kolóniák 
mozgalmához való csatlakozásra, a francia gyarmatosokat “jobban érdekelte vallási 
és nyelvi jogosítványaik megőrzése”31. A függetlenségi háborúban aztán hiába 
vonultak be az amerikai csapatok a gyarmat területére, hiába foglalták el Montréalt és 
ostromolták Québecet, a francia kanadaiak nem kívántak a tizennegyedik elszakadó 
gyarmattá válni. Ebben igen nagy szerepe volt a római katolikus egyháznak, amely 
félt attól, hogy egy amerikai típusú társadalmi rendben elveszítheti privilegizált 
helyzetét32. 
 
Az is igaz ugyanakkor, hogy Québec francia nyelvű lakói nem álltak a britek mellé 
sem, és még az amerikai invázió alatt sem voltak hajlandóak a britek oldalán harcolni. 
"Az amerikaiakat nem ellenségeknek és országdúlóknak tekintették, hanem sokkal 
inkább a kellemetlenkedő túristák első hullámának, amely zajos felfordulást okoz 
csöndes közösségeikben."33

 
A képviseleti kormányzás igénye komolyabban csak a 13 amerikai gyarmat 
függetlenségi harcát, illetve az Amerikai Egyesült Államok létrejöttét követően 
merült fel, de akkor sem a francia, hanem az egyre növekvő számú angol lakosság 
nyomására34. Az 1780-as években ugyanis angolbarát lojalisták ezrei hagyták el a 
lázadó államokat és telepedtek le a Nagy Tavaktól északra. Ez a tény nem egyszerűen 
azt eredményezte, hogy az angol nyelvet beszélő gyarmatosok száma megnövekedett; 
a bevándorlás alapvető változásokat eredményezett az angol és a francia lakosság 
létszámának egymáshoz való arányában35. 
 
Az újonnan érkezettek, akik idegennek érezték magukat a franciául beszélő katolikus 
lakók között, már 1785-ben előterjesztették petíciójukat a Québectől való 
elszakadásra és a képviseleti kormányzat megteremtésére vonatkozóan. 
 

                                                 
31Richard, John D.: Two Hundred Years of Constitutionalism in the Americas: The Influence of the 
United States Constitution on the Legal Systems of the Americas - A Canadian Perspective (The 
University of Miami Inter-American Law Review, 1987-88 Tél, 2. szám) 335. old. 
32Richard: 31. lábjegyzet 336. old. 
33Conway: 15. lábjegyzet 17. old. 
34Azt, hogy Kanadában az önkormányzat hiánya sokáig nem is volt napirenden, Dawson a két 
anyaország, az abszolútista Francia Királyság és az angol alkotmányos monarchia társadalmi 
berendezkedése közötti különbséggel magyarázta: szemben a franciákkal, "az angol emberek már 
hosszú ideje tekintélyes mértékű önkormányzatot élveztek otthon. Ezt a jogot úgy hozták át magukkal 
az Atlanti-óceánon, mint legdédelgetettebb birtokukat, és ragaszkodtak annak elismeréséhez új 
környezetükben is.” Dawson, Robert MacGregor: Democratic Government in Canada (Toronto, 1975) 
6. old. 
351790 körül Québecben kb. 100.000 francia és 40.000 angol kanadai élt. 
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Az angol parlament által 1791-ben elfogadott Alkotmány-törvénynek36 több 
funkciója is volt: 
 
- egyrészt rendezte az angol-francia kérdést, mégpedig olymódon, hogy 

kettéosztotta a tartományt az angol nyelvűek lakta Felső-Kanadára (Upper 
Canada vagy Haut-Canada), illetve a franciák lakta Alsó-Kanadára (Lower 
Canada vagy Bas-Canada); ezzel a megoldással kb. 30.000 angol került át 
Felső-Kanadába; 

 
- másrészt - az esetleges függetlenségi törekvéseket megelőzendő - mindkét 

provinciában megteremtette a képviseleti kormányzatot, azaz a kormányzó, a 
kinevezett Végrehajtó Tanács, és a szintén kinevezett Törvényhozó Tanács 
mellé létrehozták a választott Törvényhozó Gyűlést is. 

 
Ami a tartomány jogrendszerét illeti, Alsó-Kanada francia jellegű maradt: ismét 
deklarálták a vallásszabadságot, valamint a francia civil jog védelmét. Felső-
Kanadában ugyanakkor bevezették az angol jogot (a farmerek számára különösen az 
bírt jelentőséggel, hogy a földesúri bérleti rendszert felváltotta a freehold jellegű 
földtulajdon37), és az anglikán egyház is megkapta a maga privilégiumait. 
 
Az Alkotmány-törvény erőteljesen védte az Alsó-Kanadában maradt angol 
kisebbséget. A brit koronát képviselő kormányzó angol volt, s ugyancsak angol 
többségű maradt az általa kinevezett Végrehajtó Tanács. A Törvényhozó Gyűlés 
megválasztása során alkalmazott választókerületi rendszer pedig biztosította az angol 
kisebbség számára a létszámarány alapján indokoltnál nagyobb képviseletet. 
 
A gyakorlat később megmutatta, hogy az Alkotmánytörvény csak részben volt 
előrelépés a korábbi helyzethez képest. A választott Törvényhozó Gyűlés a puszta 
létezésen kívül szinte semmilyen jelentőséggel sem bírt, döntési jogkörrel alig néhány 
kérdésben rendelkezett. A kormányzó Végrehajtó Tanácsa ugyanakkor a 
leggazdagabb néhány család képviselőiből állott, a Törvényhozó Tanács pedig csupán 
az előbbi szűkebb változata volt38. 
 
1831-ben Alexis de Tocqueville, a nagy politikai gondolkodó az alábbi megállapítást 
tette Alsó-Kanada francia nyelvű közösségével kapcsolatban: „saját kormánya, és 
törvényhozása van. Valóban eltérő nemzetet alkot.” Saját nyelve, vallása és szokásai 
mellett, írta Tocqueville, e közösségnek saját joga és intézményrendszere is van39. 
 
A rendszer rövidesen válságba került. A legszélsőségesebbeket nem elégítették ki az 
anyaország engedményei, és az 1830-as években mindkét Kanadában  fejlődésnek 
indult egyfajta reformmozgalom. E mozgalmak azonban jellegükben jelentősen 
különböztek egymástól. Felső-Kanadában amerikai hatások inspirálták a reformokat 
keresőket olyannyira, hogy a szélsőségesek még az amerikai típusú köztársaság 
kikiáltásának gondolatát is megfogalmazták. Alsó-Kanadában ugyanakkor Louis-

                                                 
36An Act to repeat certain Parts of an Act passed in the 14th Year of His Majesty's Reign, intitled 'An 
Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec in North 
America' and to make further Provision for the Government of the said Province - The Constitution 
Act, 1791 (U. K.) R.S.C. 1985, Appendix II. No. 3. 
37MacKirdy: 3. lábjegyzet 83. old. 
38Spiro: 2. lábjegyzet 128. old. 
39Vallée, Jacques: Tocqueville au Bas-Canada - Les Éditions du Jour (Montréal, 1973) 104. old. 
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Joseph Papineau és Patriote-mozgalma - bár szintén a független állam megteremtését 
tűzte ki célul - összekapcsolódott a nemzeti kérdéssel, és a nyelvi problémák 
megoldatlanságával. 1834-ben Alsó-Kanada törvényhozása elfogadta az ún. 92 
Határozatot, amelyek egy radikális reform alapvető elemeit tartalmazták. Így az 52. 
Határozat pl. kifejezetten a francia nyelv használatával kapcsolatos igényekkel 
foglalkozott40.  
 
Az igényelt reformokkal kapcsolatos parlamenti döntéseket általában az anyaországi 
kormányhoz intézett petíciók követték, amelyek többnyire megválaszolatlanok 
maradtak. Végül az alsó-kanadai törvényhozás bevetette a legvégső fegyvert, és 
megtagadta a köztisztviselők bérének fedezésére szolgáló pénzek megszavazását. A 
gyarmati miniszter egyszerűen zsarolásnak minősítette az esetet, és a birodalmi 
parlament elfogadta tíz határozatát, amelyek kereken megtagadták a kért reformok 
megvalósítását. Mindez rövidesen a fegyveres felkelés, majd a liberális forradalom 
kitörését eredményezte - Felső-Kanadában is (1837). 
 
A forradalmat ugyan elfojtották, a brit gyarmati igazgatóságnak mégis új megoldást 
kellett keresnie. 1838-ban John George Lambton, Lord Durham, a kor egyik 
legismertebb államférfija, aki már korábban is síkra szállt a reformok mellett, 
Kanadába utazott, hogy saját szemével lássa az ottani viszonyokat, majd megírta híres 
jelentését. A jelentés, amely Spiro szerint "az Újvilág társadalmának és politikájának 
brilliáns elemzése"41, először veti fel a kétnyelvűség és kétkultúrájúság problémáját: 
 
"Azt vártam, hogy egy, a kormányzat és a nép közötti harcot találok. Egy állam 
kebelén harcoló két népet találtam: nem elvek, hanem fajok harcát. És azt észleltem, 
hogy meddő lenne a törvények vagy az intézmények javítása, hacsak nem sikerül 
megszüntetni azt a halálos gyűlölködést, ami most franciák és angolok ellenséges 
részére választja szét Kanada lakóit.42" 
 
Lord Durham mindamellett természetesen angol szemszögből vizsgálta a kérdést, és 
nemigen vette a fáradságot, hogy a francia álláspontot is megismerje. Szerinte "az 
angolok oldalán áll az intelligencia határozott felsőbbrendűsége"43, a francia-kanadai 
társadalom pedig "egy öreg és mozdulatlan társadalom, egy új és haladó világban"44. 
Mindehhez még azt is hozzátette, hogy a francia-kanadai "egy történelem és irodalom 
nélküli nép"45. 
 
Lord Durham szerint a kanadai probléma két "reform" egyidejű alkalmazásával 
oldható meg. Az egyik általa javasolt intézkedés a felelős kormányzat megteremtése, 
a másik pedig a fajok egybeolvasztása (amalgamation of the races) volt, azaz a két 
Kanada egyesítése, ami szerinte egyet jelentett a francia kanadaiak asszimilálásával. 
"Nincs igazán kétségem afelől, hogy ha a franciák az események törvényes folyása és 
természetes okok folytán kisebbségbe kerülnének, elveszítenék nemzetiségükkel 
kapcsolatos hiábavaló reményeiket" - írta Lord Durham46. 

                                                 
40MacKirdy: 3. lábjegyzet 127. old. 
41Spiro: 2. lábjegyzet 128. old. 
42Report on the Affairs of British North America (Lord Durham) (1839); idézi C. P. Lucas 
(szerkesztő): Lord Durham's Report (Oxford, 1919) 
43Durham-jelentés: 147. old. 
44Durham-jelentés: 28. old. 
45Durham-jelentés: 150. old. 
46Durham-jelentés, 159. old. 
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Az egyik reformot az 1840. évi Union Act (Egyesülési Törvény)47 valósította meg, 
amely ismét egyesítette a két Kanadát. Durham javaslatára az új tartomány nem 
szövetségi berendezkedésű volt, ez ugyanis a brit főúr szerint összeegyeztethetetlen 
lett volna az egyesítés fő céljával, az asszimilációval. A kb. 400.000 angolul beszélő 
lakossal rendelkező Felső-Kanada, és a kb. 150.000 angol és 450.000 francia nyelvű 
lakossal bíró Alsó-Kanada egyenlő képviselethez jutott a közös parlamentben. Ezzel a 
ravasz megoldással sikerült elérni, hogy az angol nyelvű lakosság nagyobb többségbe 
került a testületben, mint ahogyan azt a létszámarányok indokolták volna. Ráadásul a 
korábbihoz képest az Egyesülési Törvény olyan magas vagyoni cenzust alkalmazott a 
passzív választójog esetében, amely a francia kanadaiak jelentős többségét eleve 
kizárta a potenciális képviselőjelöltek köréből.  
 
A Union Act mindkét országrészben hatályban tartotta a korábban elfogadott 
törvényeket és az alkalmazott jogot, bár csupán addig, amíg az új közös parlament 
meg nem változtatja azokat. A közös törvényhozás egyetlen hivatalos nyelve az angol 
lett. 
 
Minden törvényi szabály ellenére ma már megállapítható, hogy a Durham-féle 
asszimilációs politika csődöt mondott, és alighanem akkor sem tévedünk sokat, ha 
mindezt legfőképpen annak tudjuk be, hogy 1840-ben a Union Act elfogadása nem 
járt együtt a második durhami ajánlás megvalósításával, vagyis a felelős kormányzás 
bevezetésével. A közös kanadai parlament pártjainak elsődleges célja ugyanis 
továbbra is a felelős kormányzat megteremtése maradt, s e cél érdekében rövidesen 
szövetséget kötött egymással Robert Baldwin Felső-Kanadai Reformpártja, és Louis 
Lafontaine, a francia kanadaiak politikai vezetője. Baldwin ígéretet tett arra, hogy 
amennyiben az összefogás eredményeképpen a felelős kormányzatot sikerül 
megvalósítani, a franciák olyan politikai hatalmat kapnak, amely lehetővé teszi a 
számukra, hogy megőrizhessék kultúrájukat. Nem működött az asszimilációs terv 
intézményi szinten sem: az angol nyelv kizárólagos hivatalossága ellenére tovább 
használták a parlamentben a francia nyelvet is.  
 
Az asszimiláció ellen hatott az is, hogy a sajátos államberendezkedés az 1840-es 
években mintegy quasi-föderációként működött. A 16 minisztérium közül 15-nek 
kettős (angol és francia) vezetése volt48. 
 
Amikor aztán 1848-ban megalakult az első felelős kormány, már késő volt. 
Kanadában addigra már kiosztották a kártyákat, és a játszma már nem alakulhatott az 
anyaországi politikusok szájíze szerint: a francia nyelvű lakosság képviselői ott ültek 
a hivatalos intézményekben, és még a francia nyelv hivatalosságát is visszaállították. 
Az angol kanadaiak tevékeny közreműködésével az asszimiláció esélyei végképp 
elszálltak. 
 
Az 1850-es, 60-as években aztán a felelős kormányzati rendszert is utolérte a válság. 
Ennek okai között igen sokat nyomott a latban az angolok és a franciák között 
időközben újra megnövekedett etnikai ellentét. Paradox módon ebben az időszakban 
már főleg az angol többség lett elégedetlen a két országrész egyenlő képviseletével: 
Felső-Kanada lakossága ugyanis sokkal dinamikusabban növekedett, mint Francia 
                                                 
47An Act to re-unite the Provinces of Upper and Lower Canada - The Union Act, 1840 (U. K.) R.S.C. 
1985, Appendix II. No. 4. 
48Reesor, Bayard: The Canadian Constitution in Historical Perspective (Scarborough, 1992) 40. old. 
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Kanadáé. Ráadásul állandósultak a kormányválságok is: "Amikor a Kormányzó 
Tanácsa az Egyesült Kanadában elveszített egy bizalmi szavazatot a Törvényhozó 
Gyűlésben, lemondott, és egy új lépett a helyébe. Ez hatástalansági periódust indított 
el a kanadai politikában. Mindkét félnek elege lett a Durham ajánlásai alapján 
kierőszakolt francia-angol házasságból. Egyesült Kanada Törvényhozó Gyűlése faji, 
és egyéb klikkekre oszlott."49

 
A felelős kormányzat megjelenése véget vetett a harmónia időszakának, Kanada 
kettészakadt politikailag, vallásilag, gazdaságilag és társadalmilag egyaránt. "Francia 
kanadaiak álltak szemben angol kanadaiakkal, római katolikusok a protestánsokkal, 
Alsó-Kanada Felső-Kanadával"50. 
 
Ami az 1840-es egyesítés társadalmi hatásait illeti, a kisebbségbe került francia  
közösség igen határozottan válaszolt az asszimilációs politika kihívására: bár ez a 
törekvés már a hódítás óta jelen volt a politikában, 1840 után politikusok, vallási 
vezetők, irodalmárok egész sora tűzte zászlajára a túlélés eszméjét. 
 
A fent részletezett belső okokhoz csatlakozott még az is, hogy az Egyesült Államok a 
létrejöttétől fogva többször is megkísérelte Kanada bekebelezését, majd miután az 
annexiót sikerült megakadályozni, az észak-amerikai angol gyarmatok gazdasági 
függővé tételén munkálkodott51. 
 
Ezek a külső és belső körülmények sarkallták arra a kolóniákat, hogy lépéseket 
tegyenek az egyesülés felé, amely végül az 1867. évi Brit Észak-Amerika Törvény 
elfogadásával valósult meg. 

                                                 
49Spiro: 2. lábjegyzet 129. old. 
50MacKirdy: 3. lábjegyzet 160. old. 
51A korszakról általában lásd Careless, J. M. S.: The Union of the Canadas, 1841-1857 (Toronto, 
1967) 
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4.  A Brit Észak-Amerika Törvény 
 
 
Bár a tizenhárom gyarmat függetlenségi háborúját követően angol kézen maradt 
észak-amerikai angol kolóniák uniójának gondolata már korábban is felmerült, az 
első igazi lépést Nova Scotia, New Brunswick és Prince Edward Island tette meg 
1864-ben, amikor küldötteik találkoztak Charlottetownban, hogy lefektessék egy 
tengerparti unió alapjait. Ezen a tanácskozáson Kanada képviselői is jelen voltak, és 
felvetették egy szélesebb egyesülés gondolatát. E kezdeményezés alapján a következő 
évben Québecben gyűltek össze a gyarmatok küldöttei, és a konferencia meg is 
alkotott egy 72 pontos határozatot, amelynek leglényegesebb tartalmi eleme az 
egyesült provinciák jövőbeli föderális intézményrendszerének a felvázolása volt. A 
delegációk nagyobb része egy centralizált, unitárius forma mellett tört lándzsát, a 
francia kanadaiak azonban egy olyan föderációhoz ragaszkodtak, amelyben saját 
tartományuk van, amelynek intézményi keretei között képesek megőrizni nyelvi, 
vallási, jogi, és kulturális önállóságukat. 
 
A Québeci Határozatok, amelyek a négy kolónia által tető alá hozott paktumot 
tükrözték, és amelyeket végül csak Kanada, Nova Scotia és New Brunswick 
parlamentje hagyott jóvá, lettek az alapjai az 1866-ban, immáron Nagy-Britannia 
részvételével tartott Londoni Konferencián elfogadott határozatoknak. Ez utóbbiakat 
vette aztán alapul a birodalmi törvényhozás, amikor 1867-ben elfogadta a Brit Észak-
Amerika Törvényt, ami Kanadából, Nova Scotia és New Brunswick tartományokból 
létrehozta a föderatív Kanada Dominiumot, és ami - későbbi módosításaival együtt - 
gyakorlatilag ma is Kanada alkotmánya52. 
 
Ahogy arra Conway rámutat, Egyesült-Kanada francia lakta részein a Bleus (kékek), 
azaz a konzervatív mozgalom erős pozíciójának tudható be az unió gondolatának 
elfogadása. A mozgalom ugyanis gyakorlatilag egyfajta paktumra lépett a mérsékelt 
angol kanadai politikai irányvonallal, és - tulajdonképpen elfogadva a francia kanadai 
nemzet meghódítottságának a tényét - azon munkálkodott, hogy legalább a nemzeti 
lét bizonyos elemeit megmentse53.  
 
A föderációs paktum francia kanadai atyja, George-Etienne Cartier így lelkesedett a 
BNAA elfogadását követően lapja, a La Minerve hasábjain: “Az új alkotmány a 
francia kanadaiakat eltérő és önálló nemzetnek ismeri el. Államot alkotunk az 
államban. Jogainkat teljes körben gyakorolhatjuk, és nemzeti függetlenségünk 
formálisan elismerésre került. (...) Saját tisztségviselőink kezében van minden, ami 
drága és értékes a számunkra, és saját szerencsénkből nekünk kell hasznot húznunk.” 
Cartier persze valószínűleg maga is tisztában volt azzal, hogy cikkében nem a 
                                                 
52An Act for the Union of Canada, Nova Scotia and New Brunswick and the Government thereof; and 
for the Purposes connected therewith - The British North America Act, 1867 (U. K.) R.S.C. 1985 
Appendix II, N° 5. (a továbbiakban BNAA). Az 1870-es évektől fogva Kanada dominium 
folyamatosan újabb tartományokkal gyarapodott: 1870-ben lett a föderáció tagja Manitoba, a Yukon 
Terület és az Északnyugati Területek (Northwest Territories), 1871-ben British Columbia, 1873-ban 
Prince Edward Island, 1905-ben Alberta és Saskatchewan, végül 1949-ben, Newfoundland 
csatlakozásával alakult ki a föderáció területe. Ma Kanada egy tíz tartományból és három területből 
álló föderáció, miután 1999-ben hatályba lépett az 1993-ban a szövetségi parlament által hozott, az 
Északnyugati Területekből az eszkimó lakosságú Nunavut Területet önálló egységként leválasztó 
törvény. 
53Conway: 15. lábjegyzet 36. old. 
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valóságot írja le, hanem sokkal inkább azt, amit a francia kanadaiak hallani szerettek 
volna. 
 
Összességében a Határozatok elfogadását és a BNAA megalkotását Francia 
Kanadában igen kedvezően fogadták, és az akkori közmegítélés az új alkotmányt a 
két alapító nemzet, az angol és a francia paktumának tekintette. 
 
Az alkotmány rendelkezéseinek részletes elemzése nélkül érdemes vázlatosan 
áttekinteni azokat az alkotmányos szabályokat, amelyek a francia kanadaiaknak 
nyújtott koncessziók szempontjából jelentősek: 
 
 
a) Saját tartomány létrehozása 
 
A BNAA újra ketté osztotta Kanada provinciát, a francialakta, korábban Alsó-
Kanadának nevezett területből lett Québec tartomány, az angol nyelvű lakosságú 
Felső-Kanadából pedig Ontario54. 
 
Bár a föderális struktúra kialakításának egyik fő oka a franciák autonómia 
törekvéseinek a támogatása volt, a BNAA olyan rendszert hozott létre, amely egyben 
be is határolta ezeket a törekvéseket, hiszen a francia kanadai kérdést véglegesen a 
tartományi keretek közé szorította. Azt, hogy ennek a megoldásnak milyen 
következményei voltak, csupán a századforduló Nyugat-Kanada benépesítésével 
kapcsolatos eseményei mutatták meg. 
 
Cartier cikkével ellentétben ugyanakkor a BNAA semmi olyasmit nem tartalmazott, 
hogy Québec vagy társadalma “eltérő” jellegű lenne, és nem volt kiolvasható belőle a 
kétnemzeti paktum jelleg sem. 
 
 
b) A tartomány államhatalmi intézményrendszerére vonatkozó szabályozás 
alkotmányi szintre emelése 
 
A BNAA részletes szabályokat tartalmazott Québec tartományi törvényhozásával 
kapcsolatban, amely eredetileg két házból állott, a Törvényhozó Tanácsból, amely a 
tartományi helytartó által kinevezett testület volt, valamint a közvetlenül választott 
Törvényhozó Gyűlésből. A Törvényhozó Tanács tagjait a helytartó természetesen 
elsődlegesen a tartományi angol kisebbség köréből válogatta, hosszú időre 
konzerválva ezzel az angol elit politikai uralmát55. 
 
 
c) A tartomány képviselete a szövetségi államhatalmi intézményekben  
 
A BNAA szerint a kétházas szövetségi törvényhozás felsőházában, a 72 kinevezett 
tagból álló szenátusban Québec (csakúgy, mint Ontario) kb. a lakosság 
létszámarányának megfelelő képviseletet kapott, 24 szenátorral56. 

                                                 
54BNAA 6. szakasz  
55BNAA 71-80. szakaszok. Az 1970-es években a második kamarát eltörölték, azóta Québec 
tartományi törvényhozása csak egy házból áll. 
56BNAA 21-22. szakaszok. Az unió bővülésével a rendszer napjainkra úgy módosult, hogy Ontario és 
Québec megmaradt egy-egy körzetnek 24-24 szenátusi hellyel, a tengerparti provinciák alkotják a 
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A választott képviselőház felépítése a tartományok arányos képviseletének az elvén 
nyugodott, és nyugszik ma is, bár eléggé sajátságos módon. Az alkotmány szerint a 
törvényhozók az alkotmányos szabályok módosításával időről időre megállapítják a 
ház taglétszámát és az egyes tartományok képviseletét, méghozzá olymódon, hogy 
Québec mindig egy meghatározott számú képviselői hellyel rendelkezik, a többi 
provincia képviseletét pedig ehhez a számhoz arányítják. A BNAA eredetileg 181 
tagú képviselőház felállításáról rendelkezett, amelyből 65 hely illette meg 
Québecet57.  
 
Összességében az angol érdekek védelmének elve alapján állt össze a tartomány 
képviselőházi képviselete is: erről gondoskodott az alkotmány azzal, hogy az angol 
kisebbségnek kedvezve alakította ki a választókerületi rendszert, ráadásul, mivel a 
választókerületek listáját a BNAA melléklete tartalmazta, azok határainak 
megváltoztatása csak alkotmánymódosítás útján volt lehetséges. 
 
A kormánnyal, illetve a szűkebb kabinettel kapcsolatos kérdésekről az Alkotmány 
nem rendelkezett, és nem is rendelkezik mai sem. Dawson azonban utal rá, hogy e 
testületek is magukon viselték a föderáció jegyeit. "Ha [a kabinetben - a szerző] 
Québec kap egy angol nyelvű képviselőt (ami szokásos), három-négy francia tagot is 
kell kapnia, ami Ontario quotáját automatikusan négy-ötre emeli."58  Ilyen értelemben 
tehát a miniszterek a szokásjognak megfelelően elfogadott formula szerint kerülnek ki 
az egyes provinciákból. Québec képviselői között mindig volt angol nyelvű miniszter, 
ezáltal is biztosítva a kisebbség védelmét. Látható tehát, hogy Québec korántsem 
“saját tisztviselői”, hanem - legalábbis részben - az angol nyelvű kisebbség kezébe 
került. 
 
A BNAA ugyan rendelkezik a Kanadai Legfelsőbb Bíróság felállításáról,59 a részletes 
szabályokat azonban külön törvény, az 1875. évi Supreme Court Act tartalmazza. A 
bíróságnak 9 tagja van, az elnök (Chief Justice) és 8 bíró. A törvény eredeti szövege 
nem rendelkezett a bíróság összetételéről, egy későbbi módosítás azonban már előírta, 
hogy a 9 tag közül 3 személyt Québecnek kell adnia a testületbe. 
 
 
d) A törvényhozási jogok megosztása a szövetségi szint és a tartományok között 
 
Ami a föderális és tartományi szintek egymáshoz való viszonyát illeti, a 
törvényhozási jogok megosztása alapján az állapítható meg, hogy a kanadai unióra a 
szövetségi szint dominanciája a jellemző. A rendszer kulcsszabálya a BNAA 91. 
szakaszában található, amely szerint a szövetségi parlament joga a törvényalkotás 
"minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a provinciák e törvény által 
meghatározott kizárólagos hatáskörébe". A BNAA 92. és 93. szakasza ugyanakkor 
felsorolja mindazokat a törvényhozási tárgyakat, amelyek a tartományok 
kompetenciájába tartoznak. 
 
                                                                                                                                           
harmadik körzetet, a nyugati provinciák pedig a negyediket, szintén 24-24 hellyel. Newfoundland 6 
szenátorral rendelkezik, a három szövetségi terület pedig 1-1 főt küld a testületbe, így a testületnek 
jelenleg 105 tagja van. 
57BNAA 37. és 51. szakaszok. A jelenlegi szabályozás szerint 301 főből áll a ház, 75 Québecben 
választott taggal (1974. évi módosítás). 
58Dawson, Robert MacGregor: The Government of Canada (Toronto, 1957) 131. old. 
59BNAA 101. szakasz 
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Bár a már említett 91. szakasz generálklauzulája általában feljogosítja a szövetségi 
parlamentet arra, hogy a tartományokhoz nem telepített tárgyakban törvényeket 
alkosson, "a nagyobb biztonságért, de nem a szakasz első részében foglalt 
általánosság szűkítése végett" a szövetségi szint kizárólagos jogait is felsorolja - 
persze nem taxatívan. A 91. szakaszban fel nem sorolt, de a generálklauzulából 
adódóan mégis a szövetségi szinthez tartozó törvényhozási jogokat az elmélet az ún. 
residual powers vagy residuary powers (“maradék” jogok) címszó alatt foglalja 
össze60. 
 
A kanadai alkotmány ismeri az ún. párhuzamos vagy konkurens jogkörök kategóriáját 
is. E kérdésekben mindkét szint alkothat törvényeket, összeütközés esetén azonban a 
szövetségi parlament által hozott törvény az elsődleges. A BNAA szerint a konkurens 
jogkörök közé tartozott a szabályozás a mezőgazdaság és a bevándorlás 
tekintetében61. 
 
Ha a 91. és a 92. szakasz felsorolásait tüzetesebben megvizsgáljuk, az világlik ki, 
hogy az uniót létrehozó tartományok föderációs paktuma alapján azok a 
törvényhozási tárgyak kerültek a provinciákhoz, amelyekben az angol és francia 
közösségek hagyományai egymástól különböztek (pl. a vagyoni és polgárjogok, a 
polgári eljárásjogi szabályok, az oktatás, a házasság stb.), ez azonban nem változtatott 
azon a tényen, hogy a föderáció alapvetően centralizált lett, hiszen a tartományok 
kompetenciájába nem tartozó összes kérdésben a szövetségi parlament volt jogosult 
törvényeket alkotni, és a szövetségi törvény volt a felsőbb rendű az egymással 
konkuráló törvények vonatkozásában is (federal paramountcy). 
 
Nem rendezte ugyanakkor a BNAA azt a később rendkívüli fontosságúvá váló 
kérdést, hogy a nyelvhasználat jogával kapcsolatos törvényhozás melyik szint 
kompetenciájába tartozik.62

 
 
e) A civiljogi rendszer érintetlenül hagyása 
 
A francia eredetű polgári joggal kapcsolatban a BNAA nem tartalmaz kifejezett 
rendelkezést, a rendszer érintetlenül hagyására való törekvés, illetve a jogrendszer 
eltérő jellegének elismerése azonban az egyes rendelkezésekből levezethető: A 129. 
szakasz általában hatályban hagyta a korábban az egyes tartományokban hozott 
törvényeket, a 91. szakasz pedig, amint azt már láttuk, a polgári jog szabályozását a 
tartományi szint törvényhozói hatáskörébe utalta. Végül a 94. szakasz utal arra, hogy 
a szövetségi parlament a jövőben alkothat olyan rendelkezéseket a polgári jogi és 
eljárásjogi szabályok tekintetében, amelyek egységessé teszik az e tárgykörökben 
született tartományi törvényeket. A szövetségi parlamentnek ez a jogegységesítési 
jogosultsága azonban a BNAA szerint nem terjedt ki Québecre. 
 

                                                 
60Lásd például: Hogg, Peter W.: Constitutional Law of Canada (Toronto, 1992) 110. old. 
61BNAA 95. szakasz. Ez a lista napjainkig kiegészült a természeti erőforrásokkal és a nyugdíjakkal is 
(BNAA 92/A, 94/A szakaszok). 
62A gyakorlat ezt a problémát oldotta fel, hogy a jogosultságot a nevesített törvényhozási tárgyak 
szempontjából vizsgálta. Ha tehát például a nyelvhasználat kérdése egy, a tartományhoz telepített 
törvényhozási tárgyhoz kapcsolódott, akkor a nyelvhasználatot is a tartomány szabályozhatta, és 
viszont. 
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Ebben a vonatkozásban tehát legalább elmondható: eltérő jogrendszerének fenntartása 
érdekében Québec valóban garanciákat kapott63. 
 
 
f) A francia nyelv használata a szövetségi és a tartományi szervezetrendszerben 
 
A BNAA nem tartalmazott a modern polgári alkotmányoktól megszokott 
rendelkezéseket az állampolgári jogokkal kapcsolatban, így nem rendelkezett a 
szabad nyelvhasználatról sem. Ugyanakkor első ízben az angol hódítás óta a BNAA 
legalábbis korlátozottan (a québeci és a szövetségi törvényhozás, illetve bíróságok 
vonatkozásában továbbá a törvények kinyomtatása kapcsán), az angol mellett 
hivatalossá tette a francia nyelvet is64. 
 
A szabályozás korlátozottságára jellemző, hogy egyrészt figyelmen kívül hagyta a 
Québecen kívül (pl. Akádiában) élő franciák nyelvi jogait, másrészt a francia nyelv 
használatának joga még Québecben sem vonatkozott pl. a közigazgatásra. 
 
 
g) Az oktatási jogok 
 
A BNAA oktatási jogokkal foglalkozó 93. szakaszának több rendeltetése is volt: 
egyrészt biztosította a tartományoknak a kizárólagos törvényhozási jogokat a 
kérdésben, másrészt pedig konzerválta az egyházi szervezetek oktatással kapcsolatos 
jogait és korábban szerzett privilégiumait, amelyeknek a BNAA a tartományi 
törvényhozási jogokat alárendelte. Az alkotmánynak ez a rendelkezése mindamellett 
valójában a nyelvi kisebbségek - így elsődlegesen a Québecben élő angol nyelvi 
kisebbség - oktatással kapcsolatos jogainak a megőrzésére irányult. A korábban 
szerzett oktatással kapcsolatos jogok védelme érdekében a szövetségi parlament és a 
szövetségi kormány kapott fontos jogosítványokat, hiszen a BNAA lehetővé tette a 
számukra az e jogokat vagy az alkotmány szellemét sértő tartományi törvények 
felülvizsgálatát65. 

                                                 
63A tartományban 1866-ban lépett hatályba a Polgári Törvénykönyv (Code Civil du Bas-Canada), 
amelyet az 1994. január 1. napjától alkalmazandó új törvénykönyv helyezett hatályon kívül (Code 
Civil du Québec). 
64A BNAA 133. szakasza szerint “mind az angol, mind a francia nyelvet használhatja bármely személy 
a kanadai parlament házainak vagy a québeci törvényhozás házainak a tanácskozásain, és mindkét 
nyelv legyen használható e házak irataiban és naplóiban, és mindkét nyelvet használhatja bármely 
személy Kanada e törvény alapján létrehozott bármely bíróságán, illetve Québec bármely bíróságán 
folyó bármely perben vagy eljárásban. Kanada parlamentjének és Québec törvényhozásának törvényei 
mindkét nyelven nyomattassanak ki és adattassanak ki”. 
65A BNAA 93. szakasza az alábbiakat tartalmazta: 
“Minden provinciában a törvényhozás kizárólagos joga, hogy törvényeket hozzon az oktatással 
kapcsolatban a következő rendelkezéseknek megfelelően: 
 (1) Ezen törvényekben semmi sem érintheti hátrányosan a tartomány bármely csoportja által 
az unió idején a jog alapján birtokolt felekezeti iskolák jogait és kiváltságait; 
 (2) Mindazon jogok, kiváltságok és kötelezettségek, amelyek az unió idején jogszerűen Felső-
Kanadában a Királynő római katolikus alattvalóinak elkülönült iskoláit és iskolagondnokait megilletik, 
legyenek kiterjesztve a királynő québeci protestáns és római katolikus alattvalóinak független 
iskoláira; 
 (3) Ahol valamely tartományban az elkülönült és független iskolák rendszere az unió idejében 
törvényen nyugszik, vagy ezután állapíttatik meg a tartomány törvényhozása által, a Főkormányzó 
Titkos Tanácsához címzett fellebbezésnek van helye bármely tartományi hatalom által alkotott 
bármely törvénnyel vagy határozattal szemben, amely az oktatással kapcsolatban a Királynő protestáns 
vagy kisebbségi római katolikus alattvalóinak bármely jogát vagy kiváltságát sérti. 
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h) Az alkotmánymódosítási eljárás 
 
A BNAA rendhagyó módon nem tartalmazott rendelkezéseket az alkotmány 
módosításával kapcsolatban. Ennek az a magyarázata, hogy Kanada alaptörvényét az 
alkotmány alapján ekkor - és még hosszú ideig - csak a brit parlament volt jogosult 
módosítani. A domínium szempontjából ennek a gyakorlatban nemigen volt 
jelentősége, mert a kialakult gyakorlat, és az azt írott formában is rögzítő 1931. évi 
Westminsteri Statutum alapján a birodalmi parlament mindig csak akkor módosította 
a BNAA-t, ha azt a domíniumi parlament kezdeményezte, azaz az alkotmányt 
módosító törvényeket "a domínium kérésére és beleegyezésével"66 alkotta meg, 
méghozzá olymódon, hogy nem volt jogosult a kanadai törvényhozásnak nem tetsző 
módosítást elfogadni67. 
 
A szövetségi parlament tehát gyakorlatilag korlátlan módosítási jogkörrel bírt, még 
akkor is, ha formailag egy másik szervet kellett a módosításokhoz igénybe vennie. 
Mindez persze jelentősen csorbította a tartományok, illetve a tartományi parlamentek 
jogait, hiszen ezeknek az alkotmánymódosításokkal kapcsolatos döntések 
meghozatalába semmilyen beleszólásuk sem volt. 
 
A fentiek alapján nem véletlen, hogy 1867 után az alkotmánymódosítás kérdése igen 
nagy szerepet kapott, és nemcsak az alkotmány honosításának igénye miatt, hanem a 
szövetségi szint és a tartományok közötti viszony átértékelődése szempontjából is. 
1949-ben a brit parlament egyébként - meglehetősen tág körben - megadta a 
módosítás jogát a kanadai szövetségi törvényhozásnak (a módosítás tételesen sorolta 
fel mindazokat a tárgyköröket, amelyekre nézve a felhatalmazás nem állott fenn)68. 
Ettől kezdve azután szinte azonnal megindult a szövetségi parlament és a provinciák 
közötti huzavona az alkotmánymódosításban való részvétel mértékének a 
meghatározása körül. Bár - amint azt látni fogjuk a későbbiekben - ennek a 
huzavonának kétségtelenül jelentős eredményei voltak (lásd az 1982. évi 
Alkotmánytörvényt), a rivalizálás még korántsem ért véget. 
 
Összegezve az eddig leírtakat, témánk szempontjából az alábbi fontos 
megállapításokat tehetjük: 
 
1. A hétéves háborút követően Kanadában egy viszonylag nagy létszámú, homogén, 
franciául beszélő népesség került angol uralom alá. Ez a francia közösség kultúráját, 
életvitelét, vallását, nyelvét és jogrendszerét tekintve élesen elkülönült az őt 
gyarmatosító, majd területileg teljesen körülvevő angolul beszélő népességtől, és 
minden asszimilációs törekvés ellenére is képes volt megőrizni önálló identitását. 
 

                                                                                                                                           
 (4) Az olyan tartományi törvény esetében, amely időről időre a Főkormányzó Titkos Tanácsa 
megítélése szerint e törvény rendelkezéseinek végrehajtására nem megfelelő, vagy az olyan, a 
Főkormányzó Titkos Tanácsa által e szakasz alapján fellebbezésre hozott határozat esetében, amelyet a 
tartományi hatalom nem megfelelően hajt végre, tehát minden ilyen esetben, olyan mértékben, ahogy 
azt a körülmények megkívánják, Kanada parlamentje jogosult helyreigazító szabályokat hozni e 
törvény rendelkezéseinek, vagy a Főkormányzó Titkos Tanácsa által e szakasz alapján hozott 
határozatnak a végrehajtására.” 
66An Act to give effect to certain resolutions passed by Imperial Conferences held in the years 1926 
and 1930 (British Statutes, 22 George V, Chapter 4) Statute of Westminster: 4. szakasz 
67McWhinney, Edward: The Canada Act and the Constitution Act, 1982 - Jahrbuch des Öffentlichen 
Rechts der Gegenwart (Tübingen, 1983) 627. old. 
68Az 1949. évi 2. sz. BNAA-val megállapított (azóta már hatályon kívül helyezett) szöveg. 

 26



 

2. A hódítástól kezdve a különböző jogforrások az elkülönültséget elősegítő 
legfontosabb jogokat (lelkiismereti szabadság, civiljogi jogrendszer, stb.) rendre 
megerősítették, majd az 1867. évi Brit Észak-Amerika Törvény létrehozta a francia 
többségű Québec tartományt. Így a francia-angol kérdést tartomány-föderáció, illetve 
tartomány-tartomány szintre terelte, ami lehetővé tette, hogy a "francia kérdés" ezt 
követően általában rendre "Québec-kérdésként" jelenjék meg. A föderációban tehát 
szó sem volt két nemzet megállapodásáról, a kezdetben négy, majd később 
tizenhárom pólusú föderáció földrajzilag világosan behatárolta a francia kanadaiak 
életterét és politikai lehetőségeit. 
 
3. A föderáció két szintje közötti hatásköri megoszlás biztosított ugyan bizonyos 
szintű autonómiát Québec (és a többi tartomány) számára, ez az autonómia azonban, 
a föderáció rendkívül centralizált jellege miatt, igen törékenynek volt tekinthető. 
 
4. A Québecre, illetőleg a francia nyelvre, jogrendszerre és a római katolikus egyház 
jogosítványaira vonatkozó rendelkezések már az unió idején biztosítottak egyfajta 
speciális státuszt a tartomány számára, enyhén asszimmetrikussá téve az uniót 
bizonyos területeken. Ezt a speciális státuszt, illetve a tartomány eltérő jellegét 
azonban az alkotmány nem deklarálta kifejezetten. 
 
5. Bár a BNAA a francia nyelvet a szövetségi, és a Québeci törvényhozások és 
bíróságok tekintetében a hivatalos nyelv rangjára emelte, az egyén anyanyelv 
használatára vonatkozó jogáról nem rendelkezett. Még a nyelvi jogokkal szoros 
kapcsolatban álló oktatási jogokra vonatkozó alkotmányos szabályozás is sokkal 
inkább az egyház, illetve a nyelvi kisebbségek jogainak megőrzésére irányuló 
törekvéseit tükrözi. Ettől függetlenül éppen az alkotmányi rendelkezés hiánya 
akaratlanul is kijelölte a francia kérdésnek ezt a másik dimenzióját. 
 
6. Végül az is megállapítható, hogy az alkotmány teljesen figyelmen kívül hagyta a 
Québecen kívül élő franciák problémáját, ugyanakkor viszont számos olyan szabályt 
tartalmazott, amely közvetlenül vagy közvetve a Québecben élő angol nyelvi 
kisebbség pozícióját erősítette. 
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5.  Québec területi fejlődése 1763-tól napjainkig 
 
Brun, Henry: Le territoire du Québec: á la jonction de l'histoire et du droit 
constitutionnel (Les Cahiers de Droit 33. évfolyam 3. szám, 1992. szeptember) című 
cikke mellékleteként között mellékleteként közölt térképvázlatok alapján 
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II. RÉSZ: AZ IDEOLÓGIAI ALAPOK - A CSENDES 
FORRADALOM 
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1. Stabilizáló tényezők az angol-francia viszonyban a csendes 
forradalom előtt 

 
 

Esett már szó arról, hogy az észak-amerikai angol gyarmatokat elsősorban a francia 
kanadaiak nyomására egyesítették szövetségi állam keretében. Ilyen értelemben 
feltétlenül igazat kell adni Donald V. Smiley-nek, aki szerint "a kultúrális kettősség 
volt a kanadai föderáció elsődleges és fő raison d'être-je”. A torontoi egyetem 
professzora az 1972-ben megjelent, a föderáció akkori állapotát vizsgáló könyvében 
külön fejezetet szentelt a francia kérdésnek1, és rámutatott arra, hogy a francia és az 
angol nyelvű lakosság közötti viszony Kanadában először az 1970-es évek elején 
romlott meg számottevően, míg korábban a BNAA minden fogyatékossága ellenére 
alapvetően stabilnak volt mondható. Ekkorra ugyanis kibontakoztak mindazok a 
québeci mozgalmi irányzatok, amelyek az 1960-as évek csendes forradalma során 
jelentek meg a politikai palettán. 
 
A század első felének Francia Kanadájára az intézményes önelszigetelés volt a 
jellemző. Az angolszász kultúrával mereven szembenálló frankofón "ellenkultúrát" 
Pierre Elliott Trudeau későbbi miniszterelnök egy 1968-ban megjelent munkájában az 
alábbi módon jellemezte: "az angol, protestáns, demokratikus, materialista, 
kereskedelmi és későbbi ipari világgal szemben a mi nacionalizmusunk kidolgozott 
egy védelmi rendszert, amelyben az összes ellentétes erőket hangsúlyoztuk: a francia 
nyelvet, a katolicizmust, a tekintélyelvet, az idealizmust, a vidéki életformát és 
később az anyaföldhöz való visszatérést"2. 
 
Tény, hogy a francia kanadai társadalom a hódítást követően igen gyors ütemben 
vidékiesedett. Míg az 1760-as években a lakosság 25%-a városokban élt, ez a szám 
már 1825-re 12%-ra esett vissza és Alsó-Kanada két legnagyobb városában, 
Montréalban és Québecben már ebben az időpontban is az anglofónok voltak 
többségben3. A vidéki életre berendezkedett francia kanadai társadalom ilymódon 
egyáltalán nem veszélyeztette a városokban megtelepedett, az ipart és a tőkét kézben 
tartó angolszász politikai és gazdasági hatalmat. 
 
Ebben az időszakban a két nyelvi közösség közötti politikai kérdések elintézése 
hagyományosan a két közösség politikai elitjének szintjén történt meg. Szövetségi 
szinten az anglofón kormány mindig rendelkezett egy Québecért felelős frankofón 
miniszterrel, aki általában sokkal szélesebb hatalommal bírt, mint a többi - 
valamilyen szaktárcáért felelős - miniszter4. Ugyanígy Québec kormányában is rendre 
helyet kapott egy, a tartományi angol kisebbséget képviselő politikus. Ilyenformán a 
nyelvi csoportok közötti ügyek kezelése vonatkozásában kialakulhatott egy 
szabályozott eljárási rend. 
 
A francia kanadaiakra egyébként is jellemző volt, hogy igyekeztek távol tartani 
magukat a politikától, bizalmatlanok voltak az állammal, illetőleg a kormányzattal 
                                                 
1Smiley, Donald V.: Canada in Question: Federalism in the Seventies (Toronto, 1972) 143. old. 
2Trudeau, Pierre Elliott: Federalism and the French Canadians (Toronto, 1968) 110.old. 
3Conway, John F.: Debts to Pay - English Canada and Quebec from the Conquest to the Referendum 
(Toronto, 1992) 15. old. 
4Gibson, Frederick W.: Cabinet Formation and Bicultural Relations: Seven Case Studies (Ottawa, 
1970) 156. old. 
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szemben, még a saját tartományukban is, ahol számbeli fölényben voltak. Igaz ehhez 
hozzájárult az is, hogy a francia kanadai tartományban a valóságos hatalom az angol 
nyelvű kisebbség kezében volt, ami a francia nyelvű lakosságot alapvetően 
gyanakvóvá tette az állami intézményekkel szemben.  
 
Ebben az időszakban az egyetlen francia kanadaiak által irányított intézmény a római 
katolikus egyház volt, amely maga is "egy olyan társadalmi és vallási eszmerendszert 
épített ki, amely tekintélyelvű és az állammal szembehelyezkedő volt"5. Az állami 
beavatkozás minden formájának ellenzése jó eszköz volt az egyház számára arra, 
hogy egységbe tömörítse a francia kanadai politikai és vallási vezetőket a Québecet 
gazdaságilag és politikailag irányító angolszász tőkével szemben, ugyanakkor 
tulajdonképpen hozzájárult az angolszász dominancia fenntartásához is. 
 
A francia kanadai vezetők huzamosabb időn keresztül összekapcsolták a közösség 
túlélésének eszméjét az általuk a konföderációs megállapodásban is megtestesülni 
látott jogok védelmével. Az 1880-as évektől kezdve a konföderációt már kimondottan 
is a két közösség között létrejött és éppen ezért csak mindkét fél által módosítható 
paktumnak tekintették, annak ellenére, hogy sem maga az alkotmány, sem pedig a 
gyakorlat nem támasztotta alá ezt az álláspontot. 
 
Abban, hogy az angol-francia viszony hosszú ideig viszonylag stabil maradt, 
közrejátszott az is, hogy a francia kanadai kérdést hosszú időn keresztül háttérbe 
szorították az anyaország és a domínium közötti viszony alakulásának kérdései is. Az 
1880-as évektől kezdve sokkal jobban foglalkoztatta a kanadai politikusokat az 
ország nemzetközi jogi státuszának rendezése, mintsem hogy az unióban élő "két 
nemzet" problémáit az országos politika rangjára emeljék. E folyamat kétségtelenül 
legfontosabb elemei az 1926. évi Birodalmi Konferencia és az annak határozatait 
egybefoglaló 1931. évi Westminsteri Statutum voltak: az anyaország ugyanis 
elismerte a domíniumok nemzetközi értelemben vett önálló, egyenlő státuszát, 
nemzetközi szerződéskötési képességét illetve az önálló diplomáciai kapcsolattartás 
jogát. 
 
Kulcsár Kálmán rámutat arra, hogy a "birodalmi anyához" kötődő szálak szakadozása 
mellett a nemzetközi politikában az egyszerű brit tartományként való kezelés elleni 
harcot fokozatosan felváltotta az amerikai érdekszférához tartozó kis állammá 
minősítés elleni küzdelem6. 
 
A Westminsteri Statutummal tehát Kanada - a többi domíniumhoz hasonlóan - 
teljesen függetlenné vált, bár a volt anyaországgal való viszonyában fennmaradt egy 
sajátos kapocs, amely alkotmányjogi szempontból Nagy-Britannia, pontosabban a brit 
törvényhozás függésében hagyta. Ez a bizonyos kapocs, ahogyan arról már volt szó, 
az alkotmány módosítása volt. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a britek eredetileg 
szerették volna feladni a BNAA-val kapcsolatos joghatóságukat, miután azonban a 
kanadaiak nem tudtak megegyezni az alkotmánymódosítási formulában, a 
Westminsteri Statutumban kényszerűségből fenn kellett tartani a korábbi rendszert.7

                                                 
5Smiley 1. lábjegyzet 144. old. 
6Kulcsár Kálmán: Politikai gondolkodás és politikatudomány Kanadában (Politikatudományi Szemle 
2/94. 171. old.) 
7Nem lehet elvonatkoztatni attól a ténytől sem, hogy a francia kérdés mellett (vagy helyett) más 
belpolitikai problémák is jellemezték a kanadai viszonyokat, amelyek úgyszintén hozzájárultak ahhoz, 
hogy - ha voltak is feszültségek - a kérdés nem bírt igazán jelentőséggel. Először is a múlt század 
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Természetesen a két anyanyelvi csoport viszonyának viszonylagos stabilitása nem 
jelentett egyben teljes problémamentességet is.  
 
Először is borzolta a kedélyeket a mesztic Louis Riel felakasztása (1885), akit a 
francia kanadaiak az újonnan betelepített részek francia és katolikus kisebbsége 
védelmezőjének tekintettek. Louis Riel volt a vezetője annak a két felkelésnek, 
amelyeket Középnyugat-Kanada vegyes (indián, mesztic és fehér) lakossága indított a 
kanadai kormányzat annexiós politikájával szemben. A kérdéses területet, amely 
nagyjából a mai Manitobát, Saskatchewant, Albertát, az Északnyugati Területeket és 
Ontario egy részét foglalta magában, a kanadai kormány egyszerűen megvásárolta a 
Hudson’s Bay Companytól a terület kb. 73.000 ezer fős lakosságának  a 
megkérdezése nélkül és kormányzót küldött az általa egyszerűen gyarmatként kezelt 
területre. A területen élő főként franciául beszélő fehér és mesztic lakosság, Riel 
vezetésével, jogai deklarálásátát követelte - kilátásba helyezve, hogy ha nem születik 
a felek között megállapodás, saját államot hoznak létre a korona közvetlen 
fennhatósága alatt. Az első, 1869-es felkelés még részben eredményesnek bizonyult: 
ennek eredményeképpen alakult meg Manitoba tartomány, az új tartományban 
hivatalos rangra emelték a francia nyelvet és deklarálták a különálló iskolarendszert 
mindkét nyelvi közösség részére. Az 1885. évi, már-már polgárháborúba torkolló 
második felkelés azonban végzetes volt Riel számára: a felkelők vezérét elfogták és 
felakasztották. 
 
Angol és Francia Kanada közvéleménye teljesen eltérően értékelte Riel szerepét a 
felkelésekben. Ontario számára például Riel nem volt egyéb, mint rebellis és gyilkos. 
Québecben ugyanakkor úgy tekintettek a mesztic származású vezetőre, mint valami 
népi hősre, aki megkísérelt szembeszállni az angol kanadai expanziós politikával. Az 
ő felakasztása egyértelműen jelezte a francia kanadaiak számára, hogy nem szántak 
nekik komoly szerepet a nyugat meghódításában, azaz Nyugat-Kanada egyszer és 
mindenkorra az anglofónoké. 
 
A domínium megszületését követő nyugati terjeszkedés során az újonnan létrehozott 
Manitobában, sőt az Északnyugati Területeken is (1870 és 1875) törvényi szinten 
ismerték el a francia nyelv hivatalosságát és az elkülönült iskolarendszerhez való 
jogot, e jogosítványokat azonban a Riel-ügy után, még a századforduló előtt - 
Manitobában az 1890. évi nyelvtörvénnyel, a Northwest Territories esetében pedig 
1892-ben - teljesen felszámolták8. 

                                                                                                                                            
utolsó évtizedeiben javában tartott a többi brit észak-amerikai kolónia egységbe kovácsolása. Aztán az 
I. világháborút megelőzően a préritartományok vámrendszerrel kapcsolatos elégedetlenségi mozgalmai 
tartották lázban a közvéleményt. Majd az 1920-as években az atlanti provinciák kerültek a belpolitika 
középpontjába, amelyek különleges bánásmódért folytatott küzdelmének lényege az volt, hogy a 
kormány a fuvarköltségek csökkentésével segítse elő az Atlanti-partvidékről származó termékek 
versenyképesebbé tételét az összkanadai piacon. Mindez persze újabb elégedetlenségi mozgalmat 
váltott ki a préritartományokban. Végezetül természetesen Kanada belpolitikai életére is rányomta a 
bélyegét a nagy világválság és a két világháború is. 
8Érdekes, hogy a manitobai franciák alkotmányos szintű törvényekben (így elsősorban a tartományt 
létrehozó Manitoba Actben) biztosított nyelvi jogainak nyilvánvaló sérelme csak 1980-ban került a 
figyelem középpontjába, amikor egy konkrét ügyben a Kanadai Legfelsőbb Bíróság vizsgálta az 1890-
es nyelvtörvény alkotmányellenességét. Pedig 1909-ben a St.Boniface Megyei Bíróság már 
megállapította, hogy a nyelvtörvény ellentétben áll az alkotmányos szabályokkal, fellebbezés 
hiányában azonban az ügy akkor nem került feljebb a bírósági hierarchiában, így nem is vált 
különösebb jelentőségűvé. A nyelvtörvény alkotmányellenességének az ügye csak majd 100 évvel 
később, történetesen ugyanannak a bíróságnak egy másik ítélete nyomán került a Legfelsőbb Bíróság 
elé (Forest v Attorney General of Manitoba (1979) 2. S.C.R. 1032) 
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Gyakorlatilag ugyanez játszódott le Ontarioban is, ahol az Oktatási Minisztérium 
1912. évi XVII. sz. szabályzata a franciául beszélő ontarioiak anyanyelv-oktatáshoz 
kapcsolódó jogait a közoktatás legalacsonyabb szintjeire redukálta. Mindez érthetően 
elégedetlenséget váltott ki a francia kanadaiak körében, különösen miután a Brit 
Titkos Tanács Itélőszéke 1916-ban érvényesnek nyilvánította a szabályzatot9.  
 
1917-ben a Kanadai Legfelsőbb Bíróság következetesen leszögezte, hogy az 
alkotmány alapján egyedül a tartományok jogosultak arra, hogy szabályozzák a nyelvi 
oktatással kapcsolatos kérdéseket, beleértve a kisebbségi nyelvi oktatás 
hozzáférhetőségét is10. A reakció sem váratott sokáig magára: Québec törvényhozása 
kétszer is Ontario belügyeibe közvetlenül beavatkozva reagált a történtekre. Először 
is még abban az évben elfogadásra került egy határozat, amelyben a honatyák 
"kifejezték azon reményüket", hogy a francia-ontarioiak jogait helyreállítják, majd 
egy évvel később egy másik határozat arra jogosította fel a québeci iskolai 
bizottságokat, hogy közvetlenül nyújtsanak anyagi támogatást az ontarioi francia 
iskolák ügye érdekében11. 
  
A francia kanadaiaknak rá kellett ébredniük, hogy a BNNA 93. szakasza, amely 
elvben lehetővé tette a szövetségi parlament számára a beavatkozást, ha a kisebbség 
oktatásához fűződő jogait egy tartományi intézkedés folytán sérelem érné, a 
gyakorlatban nem több jelképes deklarációnál. Ez a krízis ékesen bebizonyította, 
hogy a konföderációt, mint "kultúrális megállapodást" másképpen értelmezik 
Québecben és másképp Angol Kanadában. 
 
Időről időre feszültségeket okozott a két nyelvi közösség között a különböző 
háborúkban való kanadai részvétel kérdése is. A francia kanadaiak akaratuk ellenére 
vettek részt a kanadai csapatok részeiként az angolok oldalán a búr háborúban és 
ellenállásba ütközött a francia kanadaiak besorozása az I. majd a II. világháborús 
hadseregbe is12. Amikor például a szövetségi kormány 1918 tavaszán erőszakos 
sorozásokat kísérelt meg foganatosítani a háborús részvételt kerek perec elutasító 
francia tartományban, Montréal utcáin szabályos zendülés tört ki, sőt 
szükségállapotot kellett kihirdetni. Szerencsére az ottawai kormány nem erőltette 
túlságosan a sorozásokat13 s így képes volt feloldani a feszültséget, igaz ebben 
alighanem közrejátszott az európai frontokon fokozatosan az antant mellé álló 
hadiszerencse is. 
 
A II. világháborús sorozás ügye már korántsem volt ilyen komoly, mégis jelentős 
szerepe volt a két nyelvi csoport közötti szakadék mélyülésében. Mackenzie King 
miniszterelnök kormánya - okulva az első világháborús tapasztalatokból - igyekezett 
előre "mosni kezeit" a sorozások miatt és népszavazást írt ki a kérdésről. A 
népszavazáson Angol Kanadában 80%-kal a sorozásokat helyeslők győztek, míg 
Québecben 73% a sorozások ellen szavazott. Ottawa ismét sikeresen vágta el a 
gordiuszi csomót: a sorozások ugyan folytatódtak, tengerentúli szolgálatra azonban 
jobbára csak az erre önként jelentkezőket küldték. Ezt a konfliktust tehát sikerült 

                                                 
9A brit parlament ítélőszéke (The Judicial Committee of the Privy Council) 1933-ig minden ügyben, 
1949-ig pedig már csak a polgári ügyekben a végső fellebbviteli fórum volt Kanadában. 
10Ottawa Separate Schools v. Mackell 32.D.L.R.1 (1917) 
11Cook, Ramsay: Canada and the French-Canadian Question (Toronto, 1966) 37. old. 
12Mackirdy K. A. - Moir J. S. - Zoltvany Y. F.: Changing Perspectives in Canadian History - Selected 
Problems (Don Mills, 1967) 233. old. 
13Conway: 4. lábjegyzet 49. old. 
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feloldani, a két nyelvi csoport közötti mentalitásbeli különbség azonban egyre 
nyilvánvalóbbá vált. 
 
Az ismertetett körülmények között a sündisznóállásba húzódott québeci politika 
egyetlen reális célja csak a túlélés lehetett. Igaz ugyanakkor, hogy a csendes 
forradalomban felerősödött eszmei-politikai áramlatok csírájukban már ebben az 
időszakban megjelentek, de amint azt a következő fejezetben látni fogjuk, 
kiteljesedésükre csak az 1960-as évektől került sor. 
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2. A csendes forradalom 
 

 
A tartomány-szövetségi szint kapcsolatrendszerben az unió létrejöttétől fogva 
bizonyos ritmikusság volt megfigyelhető s a szövetségi kormányzatnak a 
központosítást erősítő törekvéseit a tartományi ellenállás hatására mindig egy 
bizonyos fokú decentralizáció követte. Az 1939 és 1957 közötti időszakot, elsősorban 
a nagy gazdasági világválság és a második világháború hatására Ottawa erőteljes 
dominanciája jellemezte. Québec valójában mindig ellene volt a centralizációs 
törekvéseknek, a tartomány magatartása azonban meglehetősen bizonytalan volt: míg 
a provinciában rendszeresen az autonomista Union Nationale alakíthatott kormányt, 
addig a szövetségi parlamentbe mindig a centralizációt támogató liberálisok 
küldhettek képviselőket. Többször is előfordult, hogy a szövetségi liberális pártnak 
éppen a québeci szavazatok biztosították a kormányzati többséget. "Általában 
elismert, hogy egyetlen párt sem kerülhet többségbe a Képviselőházban Québec 
erőteljes támogatása nélkül és az is, hogy ez a támogatás volt nagyjából a felelős a 
hosszú liberális uralomért" írta például Dawson14.  
 
A fenti szituációban a Maurice Duplessis-vezette Union Nationale taktikája érthető 
módon az volt, hogy a liberális uralmat összekapcsolta az angol uralommal, amellyel 
szemben Québec szerinte csak úgy védekezhetett, ha távol tartotta a tartományi 
liberálisokat a hatalomtól. Ez a politika egészen 1957-ig kiválóan működött, ekkor 
azonban teljesen váratlanul a konzervatívok alakíthattak kormányt Ottawában. A 
hatalomba belekényelmesedett Duplessis-kormány ekkor azonban már képtelen volt 
arra, hogy az új helyzethez alkalmazkodjék. 
 
Duplessis hosszú “uralkodása” (1936-tól 1939-ig, majd 1944-től 1959-ig) később úgy 
vonult be Québec történelmébe, mint a "Nagy Sötétség" időszaka (La Grande 
Noirceur). Az angol tőke és a katolikus egyház támogatásával a kormány képes volt a 
politikai viszonyokat konzerválni s ebben az időszakban nem volt helye sem haladó 
gondolatok hangoztatásának, sem pedig a reformmozgalmaknak. Duplessis elérte, 
hogy a katolikus egyház által vezetett társadalmat, amelyet sokkal inkább francia 
kanadainak, mint québecinek neveztek, a tartományi autonómia védelme jegyében 
sikerült teljesen elszigetelni. 
 
A csendes forradalom kezdőpontjának általában a liberális Jean Lesage-vezette 
kormány megalakulását (1960) szokás tekinteni15, bár vannak olyanok is, akik a 
forradalom kezdetének az ún. Földgázbotrány kirobbanását tartják16.  
 
1958. június 13-án a Le Devoir az Union Nationale kormány több tagját azzal vádolta 
meg, hogy az állami földgáztársaság részvényeivel manipuláltak. Az agresszív 
cikksorozat aztán napokon át folytatódott, pellengérre állítva a korruptnak bélyegzett 
minisztereket. A kormány ekkor már gyenge volt ahhoz, hogy felléphessen az 
elégedetlenkedőkkel szemben. Duplessis egy ízben ugyan még megengedhette 
magának, hogy rendőrökkel vitesse el a Le Devoir egyik riporterét, a lavinát azonban 
már nem lehetett megállítani. Néhány héttel később André Laurendeau a lap 

                                                 
14Dawson, Robert MacGregor: Democratic Government in Canada (Toronto, 1957) 124. old. 
15Ld. pl. Smiley: 1. lábjegyzet 146. old. Cook: 10. lábjegyzet 20. old. 
16Myers, Hugh Bingham: The Québec Revolution (Montreal, 1963) 3. old. 
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hasábjain már azt is megengedhette magának, hogy Duplessis angol szövetségeseivel 
élcelődjön. "A néger király" című cikkében Québecet egy afrikai angol gyarmathoz 
hasonlította, a québeci anglofónokat pedig céltudatos gyarmatosítókhoz: "A britek 
politikai szempontból túlságosan is okosak; ritkán rombolják le a meghódított ország 
politikai intézményeit. Körülveszik a Néger Királyt, de hagyják, hogy kedve szerint 
cselekedjék. Alkalmasint azt is megengedik, hogy fejeket vágjon le, ha ez a szokás. 
Sohasem kérik a Néger Királyt, hogy alkalmazkodjék a britek magas erkölcsi és 
politikai követelményeihez."17

 
1959-ben újabb események történnek, amelyek siettetik a "rendszerváltást": egyre 
másra jelennek meg a cikkek a Le Devoirban a francia nyelvi kisebbség Albertában és 
Manitobában tapasztalható helyzetéről, márciusban pedig sztrájkba lépnek a Radio 
Canada francia nyelvű alkalmazottai.18

 
Ilyen körülmények között a québeci liberálisok 1960-as választási kampánya 
logikusan alapulhatott a változások ígéretén. "C'est le temps qui ça change!" szólt a 
kampány hivatalos jelmondata és aligha volt kétséges, hogy eljött a történelmi esély a 
liberálisok számára. Duplessis 1959-ben bekövetkezett halála tovább erősítette Jean 
Lesage és pártja pozicióit: míg Duplessis maga a pártja iránti bizalom megrendülése 
ellenére is erős maradt politikailag, utódja Paul Sauvé már nem tudott megbírkózni a 
konzervatívok hatalomban tartásának a feladatával, s végzetes szívinfarktusát 
követően, a korrupttá, autokratikussá vált rezsim megbukott. 
 
Persze önmagában a kormány megváltozása aligha eredményezhetette volna a 
csendes forradalom “kitörését”. Az valójában csak kifejeződése volt a québeci 
társadalomban időközben bekövetkezett változásoknak. 
 
Először is alapvetően megváltozott a társadalom jellege. A második világháborút 
követő iparosítás és városiasodás alaposan átalakította a tartomány népességi 
térképét: 1941-ben még a lakosság 41%-a foglalkozott farmergazdálkodással, 1961-
ben már csak 13%. Ugyanebben az időszakban a városlakók aránya 55%-ról 71%-ra 
nőtt19, így Québec végérvényesen megszűnt vidéki társadalom lenni, ráadásul drámai 
növekedés volt tapasztalható a tartomány születési rátájában is: "a bölcsők revansa" 
(le revanche des berceaux) hatására még egyszer 30% fölé emelkedett a francia 
kanadaiak Kanada összlakosságához viszonyított aránya.  
 
A városiasodás maga után vonta Montréal "visszafoglalását" is. A város, amely a 
hódítást követően az angol kisebbség központja lett, még az 1950-es években is 
alapvetően anglofón jellegű volt. Az 1960-as évekre aztán az angol lakosság aránya 
20% alá esett vissza, s a város jellegében francia lett. Megjelentek a francia könyvek, 
filmek, megszületett a francia kanadai zene, beindult a francia nyelvű televíziózás20. 
Montréal visszafranciásodása ugyanakkor szükségszerűen maga után vonta az angol 
gazdasági elit egy jelentős részének a távozását is, ez pedig a nagy rivális, Toronto 
                                                 
17Laurendeau, André: Le roi nègre (Le Devoir, 1958. július 4.) 
18Ez a sztrájk nemcsak azért jelentős esemény, mert világosan megmutatja, hogy Duplessist cserben 
hagyták angol szövetségesei (miután az angol sajtó "agyonhallgatta" a földgázbotrányt, nem 
foglalkozott a rádió sztrájkjával sem), hanem azért is, mert ekkor lép először a politika színpadára - 
még mint a Montreali Művésszakszervezet tagja - az a René Lévesque, aki később Québec egyik 
legjelentősebb politikusává válik. 
19Conway: 4. lábjegyzet 54. old. 
20Jacobs, Jane: Quebec and the Struggle over Sovereignty - The Question of Separatism (New York, 
1980) 10. old. 
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ugrásszerű fejlődését idézte elő: az 1970-es évekre Montréal tehát a francia kanadai 
kultúra fellegvára lett, hagyományos kanadai vezető szerepét azonban elveszítette, az 
(angol) kanadai kultúra és üzleti élet központja fokozatosan Torontoba tevődött át. 
 
A québeci társadalom drámai változása logikusan eredményezte az intézményes 
önelszigetelés politikájának gyengülését is. A tradicionális politikai és vallási vezető 
rétegnek és az üzleti világ anglofón vezetőinek alárendelten szinte észrevétlenül 
kialakult egy új középosztály, amely nyíltan tűzte a zászlajára a québeci társadalom 
ésszerűbbé és modernebbé tételének ideológiáját. Ennek az új középosztálynak a 
tagjai - minthogy a gazdaság kulcspozícióit az angolszász tőke tartotta a markában - 
automatikusan a közintézmények és a közigazgatás felé fordultak, az azonban 
nyilvánvaló volt, hogy előbb-utóbb elkerülhetetlenek lesznek a konfliktusok a két 
közösség elitjei között21. 
 
Az 1960-as évektől már nyoma sem volt annak a viszonylagos egységnek, ami 
Québec elitjét korábban jellemezte. "Hirtelen a vezető réteg túl sok tagja kezdett el az 
egész francia-kanadai lakosság nevében beszélni"22. Ennek az időszaknak a 
legdrámaibb változása volt, hogy a katolikus egyház elveszítette addigi hagyományos 
társadalmi vezető szerepét és gyakorlatilag kénytelen volt teljesen kivonulni a 
politikából. 
 
A hatalomra kerülő Lesage-kormány igen jó reputációja szinte teljesen eloszlatta az 
állammal szemben korábban tapasztalt általános gyanakvást: a reformerek már 
egyenesen úgy tekintettek a tartományi kormányzatra, mint a francia-kanadai 
társadalom megreformálásának fő eszközére: az új középosztály érdekei az állami 
szféra kiterjesztését, a köz- és magánintézmények bürokratizálását kívánták meg, 
beleértve az egészségügy, oktatás és szociális ellátás területén addig dominanciával 
bíró egyházakat is. 
 
Québec az állam szerepének megítélése tekintetében ezzel végérvényesen 
hasonlatossá vált anglofón környezetéhez, vezetői most már meg voltak győződve 
nemcsak arról, hogy a francia kultúra fennmaradhat egy városi-ipari társadalomban is, 
hanem arról is, hogy egy "jó" állam a korábbiaknál sokkal jobb életet biztosíthat 
polgárai számára. Lesage ugyanakkor félreérthetetlenné tette azt is, hogy "államon" 
nem Kanadát, hanem Québecet kell érteni. 
 
Megváltozott a társadalom történelmi jogokhoz fűződő viszonya is. Québec pozícióját 
immáron nem az 1867-ben történetileg elnyert jogok szemszögéből vizsgálták, hanem 
a nemzetek elidegeníthetetlen önrendelkezési jogából vezették le. Sok francia kanadai 
elveszítette érdeklődését Kanada többi része iránt, sőt olyanok is akadtak, akik szerint 
minden bajok forrása maga a föderáció volt23. 
 
A csendes forradalom "kitörésének" okait vizsgálva aligha vonatkoztathatunk el egy 
további nagyon fontos momentumtól: a tartományi érdekek védelméért, a nagyobb 
autonómiáért folytatott harc ebben az időszakban más tartományokban is előtérbe 

                                                 
21Guindon, Hubert: Two Cultures: An Essay on Nationalism, Class and Ethnic Tension (Kruhlak, 
Orest - Schulz, Richard - Pobihuschy, Sidney: The Canadian Political Process (Toronto, 1970) 75. old. 
22Ouellett, Fernand: Quebec: Year Eight (Toronto, 1968) 80. old. 
23Cook: 11. lábjegyzet 18. old. 
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került, különösen Ontarioban24. A szövetségi kormány centralizációs törekvései, az 
ötvenes évek csődöt mondott monetáris politikája, amelyek összkanadai szinten is 
elégedetlenséget váltottak ki a provinciákban - ha nem is voltak a csendes forradalom 
kitörésének okai - annak kiteljesülésében, illetve célkitűzéseinek megvalósításában 
mindenképpen szerepet játszottak. 
 
Rendkívül figyelemreméltó, hogy bár a témakör meglehetősen bőséges irodalommal 
rendelkezik, a különböző szerzők következetesen tartózkodnak a csendes forradalom 
fogalmának a meghatározásától. Helyénvalónak tűnik azonban az a megállapítás, 
hogy a "forradalom" a québeci kormányzat forradalma volt, amely a társadalom 
bázisát képező középosztály igényeinek megfelelően saját intézményrendszerének a 
reformján keresztül alapvető változásokat igyekezett elérni a tartomány javára a 
Québec-Kanada, illetőleg a Québec-többi provincia viszonyban. 
 
1960-ban tehát az a liberális Lesage alakíthatott kormányt, aki korábban szövetségi 
politikusként arról volt híres, hogy következetesen képviseli Québec érdekeit 
Ottawában. Az új kormány immáron az új szellemi irányzatokat szem előtt tartva, a 
régi beidegződésekkel élesen szembefordulva kezdett hozzá a reformoknak. Az első 
két év során Lesage megtisztította a kormányzatot a korrupciótól és a tartományban a 
magán- és közintézmények új rendszerét építette ki. Köztisztviselőként vagy 
független szakértőként sikerült bevonnia a kormányzati munkába több közismert és 
köztiszteletben álló személyiséget. A Société Générale de Financement 
közvetítésével több magán- és kormányzati alapot sikerült létrehoznia a tartomány 
iparának megreformálására. 
 
Ebben az időszakban állítják fel a tartományi Oktatási Minisztériumot és 
megszövegeznek egy közoktatási programot is, amely az óvodáktól az egyetemi 
szintig, azaz az oktatás minden fázisára kiterjedt. Az egészségügyi és szociális 
rendszert ésszerűsítik. A vízienergiát termelő erőműveket államosítják: az ennek 
során létrehozott állami vállalat, a Hydro-Québec a változások fő referenciájává válik. 
A kormányzat kilép a külpolitika mezejére is: kapcsolatok épülnek ki a frankofón 
világ országaival. 
 
A reformok általában szimpátiát és megbecsülést váltottak ki Kanada többi részében, 
sőt fontos reformfolyamatok kiváltói lettek szerte az országban. "Először Kanada 
történetében a változás forrása Québecben eredt” - írja Smiley25. Igaz ugyanakkor, 
hogy a francia-kanadai öntudat eme robbanásszerű ébredése aggodalmat is kiváltott 
Angol Kanadában.  
 
Lesage miniszterelnökségének első éveiben a québeci kormány még nem ment túl a 
“kötelező” reformokon, amelyek közül több az ország többi részében már korábban 
megvalósult. 1962-től azonban, főleg a René Lévesque és Paul Gérin-Lajoie nevével 
fémjelzett nacionalisták hatására agresszívebb reformpolitikát kezdett folytatni: az új 
jelszó, a “Maîtres chez nous!” már lényegesen zavaróbb volt Angol Kanada számára. 
“Mert az, hogy a québeciek olyan változásokat akartak, amelyek segítségével 

                                                 
24A provinciai jogok első harcosa is Ontarioból került ki, még a századfordulón Oliver Mowat 
személyében. El kell persze ismerni, hogy a két tartomány motivációi egészen különbözőek voltak. 
Míg Québec esetében a provinciai jogokhoz való ragaszkodást a francia kanadai életmód 
megőrzésének vágya motiválta, addig Ontario törekvéseinek a hátterében az állt, hogy a leggazdagabb 
provincia nem kívánta finanszírozni a többi tartományra is kiterjedő szövetségi programokat. 
25Smiley: 1. lábjegyzet 148. old. 
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felzárkózhatnak az ország többi részéhez, csupán egy dolog volt, de az, hogy saját 
szülőföldjük urai akartak lenni - bármit is jelentsen ez - már egy teljesen más ügynek 
minősült.26” 
 
A Maîtres chez nous! jelszót sokféleképpen értelmezték Québecben. A minimális cél 
egy olyan kultúrális és nyelvi forradalom kibontakoztatása volt, amely lehetővé tette 
volna, hogy a franciák kultúrális és nyelvi szempontból domináns tényezővé váljanak 
a tartomány mindennapi életében. A jelszó tágabb értelmezése ugyanakkor túlment a 
kultúra és a nyelv kérdésein, hatalmat akart a gazdaságban és felül kívánta vizsgálni 
Québec unióbeli helyét és szerepét is.  
 
A Québec által megfogalmazott új igények már a tartomány unióbeli szerepének 
teljes átértékelésére irányultak. Lesage meg kívánta újítani a szintközi 
hatáskörmegosztásra vonatkozó szabályokat, ki kívánta zárni a szövetségi szint 
szerepvállalását a BNAA által kifejezetten a tartományok hatáskörébe rendelt 
kérdésekben, és Québec részére nagyobb szerepet igényelt a szövetségi 
intézményekben (szenátorok, legfelsőbb bírósági bírák kinevezése, stb.). 
 
A Lesage-kormány tehát, bár kezdetben autonómista volt, egyszerre nacionalistává 
vált. A napi politikában napirendre kerültek a szövetségi Diefenbaker-kormánnyal 
való surlódások, melyek okaként előbb egyszerűen a liberális-konzervatív ellentéteket 
jelölték meg, 1963. április 5. napján tartott beszédében azonban éppen Lesage cáfolta 
meg ezt az elméletet. Lesage deklarációja, amelyre három nappal a szövetségi 
választások előtt került sor, "világossá tette, hogy a kormány olymértékben el van 
kötelezve az autonómia és a költséges reformtörekvések mellett, hogy elvárja Québec 
pénzügyi követeléseinek teljesítését 12 hónapon belül, bármelyik párt is legyen 
hatalmon Ottawában27". 
 
A nyilatkozat, amelyet többen ultimátumként értékeltek, sok ottawai politikust 
egyszerűen sokkolt. "Valójában ez egy agyafúrt függetlenségi nyilatkozat volt. Arra 
az esetre, ha a liberálisokat választanák meg, Lesage teljesen nyilvánvalóvá akarta 
tenni, különösen Québec szavazói számára, hogy kormánya nem lenne a szövetségi 
politika egyszerű szolgálólánya"28. 
 
A csendes forradalom tehát igen komoly igényeket támasztott az unióval szemben. 
Ezeket az igényeket, az 1963-ban megválasztott, kisebbségben kormányzó szövetségi 
liberális kormány általában teljesíteni kényszerült. 
 
Először is a költséges reformok finanszírozása érdekében sikerült elérni a szövetségi 
adók csökkentését, ami lehetővé tette a provinciai adók növelését. A tartományok 
közül egyedül Québec növelhette részesedését a vállalkozási és személyi 
jövedelemadóból, sőt kiépíthette saját adóbeszedő rendszerét is. 
 
Másrészt csökkent a szövetségi beavatkozás bizonyos tartományi jogkörökben, a 
BNAA 1951. évi módosítása például lehetővé tette a tartományoknak, hogy 
párhuzamosan alkossanak törvényeket a nyugdíjak vonatkozásában. Miután Québec 
egyszer már korábban is kilépett a szövetségi nyugdíjrendszerből (1927 és 1936 
között), az alkotmánymódosítás alapján újra a kilépést választotta: 1965-től 
                                                 
26Conway: 4. lábjegyzet 58. old. 
27Cook: 11. lábjegyzet 16. old. 
28Cook: 11. lábjegyzet 17. old. 
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véglegesen kettévált Québec Nyugdíjalapja (Quebec Pension Plan) és Kanadáé a 
többi tartomány vonatkozásában. Hasonló sikereket ért el a kormányzat más olyan 
programok esetében (pl. egyetemista ösztöndíjrendszer), amelyeket a többi 
tartományban szövetségi alapból finanszíroztak és a provincia csak 1964-ben 28 más 
szövetségi programból lépett ki29. 
 
Harmadrészt sikerült kialakítani a kormányközi együttműködés intézményesítettebb 
formáját. Minthogy a különféle szövetségi gazdaságpolitikai döntések direkt módon 
kihatottak a tartományokra, Québec a szabályozott, időről-időre történő szintközi 
konzultáció és annak intézményesítése igényével lépett fel.  
  
Ahogy azt Smiley megállapítja "mire a Lesage-kormányzat az 1966-os québeci 
általános választások eredményeként elhagyta hivatalát, a tartomány a kanadai 
szövetségi rendszeren belül egy de facto speciális státusz számos elemét 
megvalósította"30.  
 
Bár a Lesage-kormányzat igen jelentős eredményeket ért el, nem lehet kritika nélkül 
elmenni amellett, hogy a kormányt talán túlságosan is lefoglalták az egyes 
részkérdésekben folytatott - egyébként sikeres - csatározások s ebben az időszakban 
egyáltalán nem foglalkoztak egy átfogó, alkotmányos reform gondolatával31. 
 
1966-ban némiképp váratlanul egy hajszállal ismét a Daniel Johnson által vezetett 
Union Nationale nyerte a tartományi választásokat. Ezzel egyidejűleg ismét 
keményebbé vált a szövetségi álláspont a provinciák autonómiatörekvésével szemben. 
E két tényező együttes hatására a Québec-Ottawa viszony minden eddiginél jobban 
megromlott. A konfliktus középpontjába pedig a meghatározott egyedi ügyekben 
biztosítandó tartományi autonómia helyett egyre inkább az alkotmányjogi reform és a 
tartomány nemzetközi kapcsolatokban betöltött szerepe kerültek. Az Union Nationale 
ideológiájából és választói bázisából adódóan már nem az intervencionista módon 
sürgetett konkrét változásokon volt a hangsúly, hanem ésszerű alkotmányos 
változásokon, amelyek Québec föderációbeli helyének tisztázásával esetleg 
segíthetnek feloldani a kialakult ellentéteket. Az alkotmányos változások 
sürgősségének igénye pedig attól függően volt gyengébb vagy erősebb, hogy a 
csendes forradalomnak éppen melyik irányzata volt a domináns32. 
 
Az 1966 és 1970 közötti időszakban a québeci és ottawai kormányzat közötti súrlódás 
fő oka a tartomány nemzetközi porondon való megjelenése volt. Már a Lesage-
kormány hivatala idején gazdasági és kulturális kapcsolatok létesültek Québec és több 
ország között, sőt Európában, valamint az Egyesült Államokban quasi-diplomáciai 
irodákat is létrehoztak. 
 
Bár a BNAA alapján a nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fenntartása a szövetségi 
kormányzat feladata volt33, a québeci kormányzat egyre azt bizonygatta, hogy a 

                                                 
29Fidler, Richard: Canada Adieu? Quebec Debates Its Future (Lantzville, 1991) 9. old. 
30Smiley: 1. lábjegyzet 151. old. 
31Smiley: 1. lábjegyzet 152. old. 
32Smiley: 1. lábjegyzet 153. old. 
33A 132. szakasz szerint "Kanada parlamentje és kormányzata rendelkezzék minden hatalommal, 
amely szükséges és célszerű Kanada vagy bármely provincia, mint a Brit Birodalom része, olyan 
kötelmeinek a teljesítéséhez külországok felé, amelyek a birodalom és külországok között szerződés 
formájában felmerülnek". 
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tartományokat minden olyan kérdésben megilleti az önálló külkapcsolatok 
fenntartásának a joga, amely az alkotmány alapján a tartományok hatáskörébe 
tartozik. Tehette ezt annál is inkább, mivel több más tartomány (pl. Ontario) is ezen 
az állásponton volt. 
 
1959 és 1965 között Québec különösen nagy buzgalommal fordult Franciaország felé: 
1963 decemberében létrejött egy együttműködési megállapodás a québeci Ifjúsági 
Minisztérium és a francia L'Organisation des Stages en France között. 1965. február 
27-én újabb megállapodás született - ezúttal a québeci és a francia kormányok között 
- egy oktatási csereprogrammal kapcsolatban. A közvetlen kapcsolatfelvétel 
alkotmányjogilag kényes problémáját a tárgyalásokon részt nem vevő ottawai 
kormányzat úgy oldotta meg, hogy az aláírás napján az ottawai francia követ egy 
jegyzéket vehetett át a szövetségi kormány képviselőjétől, amelyben a szövetségi 
kormány a hozzájárulását adta az egyezményhez34. 
 
A szövetségi kormány pozitív hozzáállását mutatja, hogy 1965. november 17-én 
egyezményt írt alá Franciaországgal, amelyben jelentősen megkönnyítette a francia 
kormány és Québec közötti kapcsolattartást. Néhány nappal később a felek között 
létre is jött egy újabb kulturális megállapodás. 
 
1968-ban a korábbiaknál sokkal komolyabb összeütközésre került sor Québec és 
Ottawa között, amikor a Gabonban rendezett oktatási konferenciára a többi frankofón 
ország mellett meghívást kapott Québec is. A meghívás Ottawa által kifogásolt 
szépséghibája az volt, hogy azt nem Kanadának, hanem közvetlenül Québecnek 
címezték. Mindenesetre a "kis affér" a diplomáciai kapcsolatok megszakadásához 
vezetett Kanada és Gabon között35. 
 
Visszatetszést keltett az is, amikor az 1969-ben Nigériában rendezett oktatási 
konferencián a kanadai és a québeci küldöttség egymástól függetlenül jelent meg, 
saját zászlójuk alatt ültek és maguk fizették költségeiket. Egy másik alkalommal a 
szövetségi kormányzat egyszerűen "elsikkasztotta" Tunézia Québecnek szóló 
meghívását36. 
 
Az ottawai álláspont 1966-tól, Pierre Elliott Trudeaunak a miniszterelnök parlamenti 
államtitkárává történő kinevezésétől jelentős mértékben megkeményedett 
általánosságban is. Amikorra pedig Trudeau 1968-ban a miniszterelnöki székbe 
került, már kész volt a Québec-ellenes stratégia, ami az alábbi öt pilléren nyugodott37: 
 
1. A szintek közötti törvényhozási jogokra vonatkozó megosztás megfelel a québeci 

francia lakosság igényeinek, azaz mindazokat a jogokat, amelyek a francia 
kanadai társadalom további fennmaradásához szükségesek, az alkotmány a 
tartományokhoz telepítette, így e vonatkozásban további korrekcióra nincs 
szükség. 

 

                                                 
34Leeson, Howard A.: Foreign Relation and Quebec - Quebec and Confederation (Toronto, 1976) 513. 
old. 
35Leeson: 33. lábjegyzet 514. old. 
36McWhinney, Edward: The Quiet Revolution in French Canada and its Constitutional Implications 
for Canadian Federalism - Jahrbuch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart (Tübingen, 1970) 343. old. 
37Smiley: 1. lábjegyzet 154-155. old. 
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2. Québecnek elsősorban a tartományi törvényhozási hatáskör hatékony 
alkalmazásával kell, hogy megvalósítsa a céljait, a  szövetségi szerveknek pedig 
tiszteletben kell tartaniuk ezt a törvényhozási hatáskört.  

 
3. Bármiféle Québec részére adandó speciális státusz elfogadhatatlan. Minthogy a 

létező törvényhozási jogok megosztására vonatkozó szabályozás kielégítő, 
semmiféle különleges bánásmódra nincs szükség. 

 
4. A kanadai francia jelenlétet, mint olyat, kifejezetten el kell ismerni. Ennek 

azonban az egyén szintjén kell megtörténnie, mégpedig leginkább a nyelvi jogok 
alkotmányos elismerése útján, egyébként pedig a francia kanadaiakat úgy kell 
kezelni, mint bármely más etnikai csoportot. 

 
5. A liberális és a nacionalista értékek egymással ellentétesek, ráadásul ez 

utóbbiaknak nincs is helyük a kanadai föderációban. 
 
Trudeau ez utóbbi vonatkozásban a nacionalizmust még mint francia kanadai 
nacionalizmust vizsgálta. Néhány évvel később aztán már egy sajátos összkanadai 
nacionalizmusról beszél, amely már korántsem elítélendő, sőt egyenesen szükséges: 
 
"A szeparatizmus vonzereje gyengítésének egyik módja a nacionalizmus erősítése 
idő, energia és pénz nem kímélésével a föderáció szintjén"- írta Trudeau 1968-ban. 
"Meg kell teremteni egy nemzeti imázst, amely képes nem kívánatossá tenni a 
szeparatista csoportok imázsát."38

 
Összességében az 1966-70 közötti időszak egyfajta egyensúlyi helyzetet 
eredményezett Québec és Kanada többi része között, azzal együtt, hogy a föderáció 
hívei és a szeparatista alternatíva képviselői erőteljesen eltávolodtak egymástól. 
 
A szeparatizmusban kifejeződő francia kanadai nacionalizmus pedig egyre 
jelentősebbé vált. Ennek megfelelően egyáltalán nem volt meglepő a René Lévesque 
által vezetett elszakadáspárti Parti Québécois megjelenése a politikai palettán, amely 
rögtön az első választási szereplése alkalmával (1970) 7 helyet szerzett meg az 
Assemblée Nationale 108 helyéből. 
 
Az 1970. évi québeci választások kitűnően tükrözték a föderalista-szeparatista 
polarizációt: a választásokat toronymagasan megnyerő, föderalista értékeket 
képviselő liberálisok mellett a másik jelentős politikai erővé a Parti Québécois vált, 
míg a konzervatívok kétértelmű politikájuk miatt szinte teljesen elveszítették a 
befolyásukat. 
 
Ami az 1970-es éveket illeti, bár kezdetben a liberális Robert Bourassa és kormánya 
némiképp rendezni tudta kapcsolatait Ottawával39, az évtized második felére újra 
felélénkültek a szeparatista törekvések. Ennek eredményeképpen az 1976. évi 
választások után René Levesque, azaz a Parti Québécois alakíthatott kormányt a 
tartományban. 

                                                 
38Trudeau: 2. lábjegyzet 193. old. 
391971-ben például a kanadai kormány engedélyével Québec tagja lett a harminc francia nyelvű 
nemzet által létrehozott Francia Kulturális és Műszaki Együttműködésének. 
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3. A csendes forradalom irányzatai 
 
 
A csendes forradalomnak nem alakult ki egységes ideológiája, hanem több, a 
tartomány alkotmányos szerepét, illetve többi tartományhoz való viszonyát 
különbözőképpen megfogalmazó elmélet alakult ki egymással párhuzamosan, és 
közülük egy-egy adott időszakban éppen az érvényesült erőteljesebben, amelynek 
képviselői a napi politikában nagyobb befolyással bírtak. 
 
Ezekre az elméletekre az volt a jellemző, hogy kialakulásuk nem a csendes 
forradalomhoz kötődött, hanem korábbra: csírájában mindegyik elmélet képviseltette 
magát a québeci politikában már a századforduló tájékán is. Az viszont feltétlenül 
igaz, hogy az egyes elméletek a csendes forradalomban teljesedtek ki és nyerték el 
nagyjából végső formájukat. 
 
A különféle megközelítések mind abból indultak ki, hogy a BNAA által biztosított 
alkotmányos struktúra Québec számára nem megfelelő, így a tartomány státuszának 
megváltoztatására van szükség. A különbség csak az volt az egyes megközelítések 
között, hogy ennek az új, megszerzendő státusznak a lényegét másként határozták 
meg. 
 
 
A) A kétnyelvű és kétkultúrális alternatíva (A két nemzet elmélet) 
 
Ami kialakulását és első megjelenési formáit illeti, minden bizonnyal ez a 
megközelítés jelent meg elsőként a québeci gondolkodásban. Említésre került már, 
hogy egyes szerzők a föderáció létrejöttét éppen az angol-kanadai, francia-kanadai 
dualitással magyarázták40, illetve hogy Québecben a BNAA-t elsődlegesen egy 
kétnemzeti paktumnak tekintették. 
 
Tény, hogy a föderáció idején még nagyjából egyenlő volt a francia és az angol 
nyelvet beszélő lakosság aránya, 1871-ben azonban már csak 31,1%-ot tettek ki a 
francia nyelvűek az egész népességhez viszonyítva41. Lassan tehát kialakult az a 
paradox helyzet, hogy mindkét nyelvi közösség egyszerre vált többséggé és 
kisebbséggé: a franciák kisebbségbe kerültek az unióban, de a többséget képezték 
Québecben, ugyanakkor a föderációban többségben levő angol nyelvi közösség 
kisebbséggé vált a francia tartományban. 
 
A népességi arányok ilyen gyors és határozott eltolódása azzal magyarázható, hogy a 
múlt században a Kanadába vándorlók főként angol orientációjúak voltak és a 
frankofónokra nemigen volt jellemző a kivándorlás. Fontos szerepet játszott az is, 
hogy a Kanada nyugati részén letelepedő franciául beszélőket nemigen 
különböztették meg a németektől, lengyelektől, ukránoktól, stb. "Mindenhol az 
Ontario-típusú demokrácia győzedelmeskedett, egy demokrácia, amely az egyéni 
jogokat hangsúlyozza és a csoportjogokat elutasítja"42. Bár a québeci politikusok 
                                                 
40Smileyn kívül ld. pl. McWhinney: 35. lábjegyzet 333. old. 
41Napjainkban Kanada lakosságának kb. egynegyede tartja magát a frankofón közösséghez tartozónak. 
(Schmid, Carol: Language and Education Rights in the United States and Canada - International and 
Comparative Law Quarterly, 1987. október 903. old.) 
42Cook: 10. lábjegyzet 32. old. 
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észlelték a telepesek egyoldalú orientációjából eredő problémákat, kifejezett 
felhívásuk ellenére sem sok francia kanadai vándorolt tovább nyugat felé, inkább 
Québec északi régióit választották, különösen, miután a Riel-affért követően a haladó 
szellemű nyelvtörvényeket hatályon kívül helyezték az újonnan alakított 
provinciákban.43

 
A deux nations elmélet szellemi atyjának Henri Bourassát, a Le Devoir megalapítóját 
tartják. Maga a lap is országos lapként került megalapításra, hogy - Bourassa 
jelmondata szerint - védelmezze a francia kanadaiak jogait egész Kanadában. 
Bourassát mindenki tisztelte Francia Kanadában, bár politikai ellenfelei jócskán 
akadtak - ezekkel időnként harcias pengeváltásba is keveredett a lap hasábjain. 
Elméletének lényegét szemléletesen fogalmazza meg a szeparatista Jules-Paul 
Tardivelnek, nézetei kritikájára adott válaszában: 
 
"A haza a számunkra Kanada egésze, azaz elkülönült nemzetek és autonóm 
tartományok föderációja. Az a nemzet, amit fejlődni látni szeretnénk a kanadai 
nemzet, amelyet francia kanadaiak és angol kanadaiak alkotnak, azaz két elem, 
amelyet a nyelv és a vallás egymástól elkülönít, és amely saját hagyományainak 
megőrzéséhez szükséges jogi megoldások segítségével, de a testvériségnek 
elkötelezetten egyesülve, együttesen kötelezi el magát a közös haza iránt."44

 
Bourassa kétely nélkül hitt abban, hogy Kanada számára csak egyetlen lehetőség van: 
az 1867. évi föderációs megállapodás alapján kétnyelvű és kétnemzeti alapon 
szerveződni, mint "két nemzet szabad és önkéntes társulása" (free and voluntary 
association of two peoples)45. Bourassa és követői számára az unió nemcsak 
tartományok, de két kultúra föderációja is volt, amelyben a francia és angol kanadaiak 
egyenlő nyelvi, vallási és polgári jogokat kell, hogy élvezzenek a Csendes-óceántól a 
keleti partokig. Amint azt későbbi kritikusai megállapítják, Bourassa ízig-vérig 
föderalista volt, s "föderalizmusa messiásvárással és térítői buzgósággal 
színeződött"46. 
 
A századelő másik nagy gondolkodója Lionel Groulx abbé volt, aki szintén önálló 
nemzetként kezelte a francia kanadaiakat. Groulx, bár alapvetően ő is föderalista volt, 
nagy súlyt fektetett a francia-kanadai identitás fejlődésének szükségességére. 
Szemben Bourassával, aki kanadai nacionalista volt, Groulx québeci nacionalistának 
számított, aki a francia-kanadai társadalmat olyan homogén társadalomnak tekintette, 
amit a francia nyelv és főleg a katolicizmus tart egyben. "Katolikusok maradunk, mert 
franciák maradunk" írta egyszer47. Föderalizmusát mutatja ugyanakkor, hogy a 
föderáció a számára egyenlő volt Francia Kanada feltámadásával48. 
 
                                                 
43Hogy mennyire másképp alakulhatott volna Kanada története egy céltudatos és zavartalan francia 
kanadai terjeszkedés esetén, azt jól mutatják a számadatok: a századfordulón az Ontariotól nyugatra 
eső területek 600.000 lakosából csupán 30.000 volt francia nyelvû, ugyanakkor több, mint 500.000 
frankofón vándorolt ki az Egyesült Államokba. Ha ez a népesség Kanadában maradt volna, ma az 
országban hatmillióval több frankofón élne. (Conway: 4. lábjegyzet 43. old.)  
44Laurendeau, André: Sur une polémique entre Bourassa et Tardivel - L'Action Nationale Vol. XLIII. 
No. 2. 1954. február, 248. old. 
45Bourassa, Henri: La Conscription (Montréal, 1917) 20. old. 
46Monière, Denis: Le développement des idéologies au Québec des origines à nos jours (Montréal, 
1977) 242. old. 
47Groulx, Lionel: Notre Maître le passé III. 324. old. idézi Monière: 45. lábjegyzet 246. old. 
48Monière: 45. lábjegyzet 250. old. 
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A harmadik gondolkodó, Michel Brunet Bourassa "kanadaizmusának" egyik 
továbbfejlesztője volt, aki történészként fogalmazta meg az nézeteit. Bourassa 
elméletével szemben, amely abból indult ki, hogy a Kanadában együttélő két nemzet 
eleve elkötelezett a közös fejlődés mellett, Brunet elsősorban úgy vélte, hogy 
Kanadában két nemzet él együtt, a "Canadians" és a "Canadiens", és Kanada 
történelme nem más, mint e nemzetek állandó harca. Durham már idézett mondását 
átalakítva úgy vélte, hogy Kanadában "egy állam kebelén két nacionalizmus harcol 
egymással". Brunet ragaszkodott ahhoz, hogy Angol Kanada egy nemzet, amely egy a 
francia kanadai nacionalizmusnál sokkal erősebbb monolitikus nacionalizmust 
képvisel. 
 
Brunet szerint a francia kanadaiak hazája Québec, a diaszpórát ugyanakkor "el kell 
felejteni", az ő sorsuk az asszimiláció. Ottawa Angol Kanada fővárosa, Québec pedig 
Francia Kanadáé49. 
 
A "két nemzet" elmélet jelentősége a Duplessis-időszakban bontakozott ki leginkább, 
olyannyira, hogy többé-kevésbé a hivatalos politika rangjára is emelkedett. Az 1956-
os ún. Tremblay-jelentés szerint "történelme és népességének kultúrális 
jellegzetességei miatt Québec nem olyan tartomány mint a többi, bárhogyan is állítják 
az ellenkezőjét. A tartomány a Konföderációt létrehozó két etnikai csoport egyike 
nevében beszél, mint egy azon két társ közül, amelynek hivatalosan joga van arra, 
hogy ebben az országban éljen és fejlődjön"50. 
 
A teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy Maurice Duplessis a franciákat 
megillető jogokat a tartomány autonómiatörekvéseivel kapcsolta össze. "A tartomány 
ereje a vallásos érzület mélységében lakozik" írta 1946-ban. "Ennek kell, hogy a 
keresztény civilizáció erődjévé váljék Kanadában és az egész amerikai 
kontinensen."51 Az autonómiáért folytatott harc ellenére Duplessis szintén föderalista 
maradt. "Egyedül a föderalizmus képes arra, hogy biztosítsa a nemzeti harmóniát és 
hogy Kanadát nagy és erős nemzetté tegye."52

 
A "deux nations" elmélet a csendes forradalomban újra megjelent, méghozzá több 
ízben éppen az Osztrák-Magyar Monarchiára hivatkozással53. "Csak sajnálni tudom, 
ha Québec szónokai Magyarországnak az 1867. évi kiegyezés utáni viszonyaiban 
kutatnak, hogy megalapozzák saját privilégiumokra és státuszra vonatkozó igényeiket 
a föderációban" írja McWhinney 1965-ben54, bár kétségtelen, hogy - ha elfogadjuk a 
BNAA kétnemzeti jellegét - a párhuzam nem lett volna erőltetett, hiszen az osztrák-
magyar kiegyezés tulajdonképpen szintén egy győztes és egy legyőzött nemzet 
paktuma volt. 
 
Az irányzat követői szerint a két nemzetnek önálló önkormányzattal kellett volna 
rendelkeznie, szuverén jogalanynak kellett volna lennie, s a szuverenitás csak 
annyiban szenvedett volna csorbát, amennyiben létezett volna egy közös központi 

                                                 
49Brunet, Michel: Canadians et Canadiens (Montréal, 1957) 30. old. 
50Report of the Royal Commision of Enquiry on Constitutional Problems Vol. III. 294. old. 
51Le Devoir 1946. november 22. idézi: Monière: 45. lábjegyzet 298. old. 
52Le Devoir 1946. január 3. idézi: Monière: 45. lábjegyzet 300. old. 
53Lásd pl. Morin, Jacques-Yvan: The Need for a New Canadian Federation - Canadian Forum Vol. 
XLIV. No. 521. 1963. június 
54McWhinney, Edward: Federalism, Constitutionalism and Legal Change, Legal Implications of the 
Revolution in Quebec - The Future of Canadian Federalism (Toronto, 1965) 165. old. 
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kormányzat, amely a két nemzet egyenlő képviselete alapján alakult volna meg. A 
központi kormányzat hatásköre csupán a külügyekre, a honvédelemre, a 
külkereskedelemre, a postára, a közlekedésre és a pénzügypolitikára terjedt volna ki. 
A központi kormányzat működését az ún. kétnemzeti vétó (bi-national veto) 
korlátozta volna, amelynek értelmében egyetlen olyan törvény sem léphetett volna 
hatályba, amelyet nem fogad el mindkét társult állam képviselőinek többsége55. 
 
Egy másik álláspont szerint a képviselőház felépítése nem változott volna - bár a 
törvényelőkészítő eljárásban itt is érvényesült volna a kétnemzeti vétó intézménye - a 
szenátus viszont a két nemzet egyenlő képviseletének az elve alapján felépülő 
Nemzetek Kamarájává alakult volna át56. 
 
McWhinney egy másik munkájában egy olyan megoldást is idéz, amely szerint a 
"Kanadai Nemzetközösség" (The Canadian Commonwealth) fő szerve a Diéta lenne, 
amelyben legalább 30 %-os képviselet illetné meg Québecet. E javaslat szerint teljes 
szuverenitás csak a nemzetközösséget illette volna meg57. 
 
Bora Laskin professzor egy 1967-ben megjelent tanulmányában McWhinneyhez 
hasonlóan bírálja a deux nations elmélet egyes megnyilvánulásait: szerinte az a 
gyakorlatban nem jelentheti "két állam, két rivális politikai egység létét, amelyek 
hasonló törvényhozói jogokkal bírnak, anélkül, hogy egymással ellentétes vagy 
összeférhetetlen törvények esetén valamelyik felsőbbséget ne élvezne"58. 
 
Az elmélet ellenzői szerint a "két nemzet" teória leglényegesebb tételével vannak 
alapvető problémák: a gyakorlatban British Columbia állandóan azért hadakozik, 
hogy elismertesse saját identitását Ontarióval szemben, Newfoundland lakói pedig 
kifejezetten hangsúlyozzák különbözőségüket a szárazföldi tartományokkal szemben, 
azaz az egységes Angol Kanada valójában nem létezik. 
 
Ramsay Cook úgy véli, hogy Angol Kanada egy blokkban való intézményesítése 
egyszer és mindenkorra véget vetne a politikai rendszer rugalmasságának. "Hiheti-e 
igazán bárki, aki csak egy kicsit is ismeri a kultúrális, politikai és gazdasági 
konfliktusok történetét, amelyek alapjaiban rázták meg Egyesült Kanadát az 1850-es 
és 1860-as években, hogy a kétnemzeti vétók és párhuzamos többségek még 
szigorúbb rendszere működhetne? (...) Nagy igazság van abban az öreg mondásban, 
hogy a konföderáció igazi atyja a holtpontra jutás volt. (...) Az új rendszer, amit az 
államok társulásának hívnak, majdnem biztosan ugyanolyan zsákutcához vezetne, 
mint ami 1864 előtt az Egyesült Kanadát megbénította."59

 
További kritikus pont ugyanakkor, hogy mi történjék a kétnemzeti rendszerben a 
másik területén élő angol és a francia kisebbséggel. Az egyik elmélet szerint e 
kisebbségi csoportok sorsa az asszimiláció60, a másik szerint ugyanakkor olyan 
                                                 
55Le Fédéralisme, l'acte de l'Amérique du nord britannique et les Canadiens français - Mémoire de la 
Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal au Comité Parlementaire de la Constitution du Gouvernement 
du Québec (Montréal, 1964) 118. old. 
56Morin: 52. lábjegyzet 64. old. 
57McWhinney, Edward: Quebec and the Constitution 1960-1978 (Toronto, 1979) 31. old., hivatkozás 
Gérard Bergeron Canadian Commonwealth című írására 
58Laskin, Bora: Reflections on the Canadian Constitution after the First Century - Canadian Bar 
Review, 1967. szeptember 397. old. 
59Cook: 10. lábjegyzet 77. old. 
60Le Fédéralisme: 118. old. 
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alkotmányos garanciákra van szükség, amelyek segítségével a kisebbségi jogok 
szavatolhatók61. 
 
A québeci politikában a deux nations elv utolsó képviselője Daniel Johnson volt, aki 
1966-os kormányra kerülésétől ezen elv figyelembevételével követelt újabb 
tartományi hatásköröket annak érdekében, hogy a Kanada két kulturális közössége 
közötti egyensúly biztosítva legyen. Miután a két nemzet elvét mind a szövetségi 
kormány, mind pedig a többi tartomány elutasította, a Johnsont az Union Nationale és 
a tartományi kormány élén rövid időre követő Jean-Jacques Bertrand kénytelen 
kelletlen feladta az elv alkalmazását, és már anélkül vette át az elődje által 
megfogalmazott igényeket. 
 
Trudeau színrelépésével a "két nemzet" elv új megközelítést kapott és alapvető 
minőségi változáson ment keresztül. Az angol-francia házasságból származó, teljesen 
kétnyelvű, sokak szemében az új Kanadát megtestesítő későbbi miniszterelnök és 
követői tagadták a területi alapokon szerveződő kétnemzeti Kanada létezését, és a két 
nemzet egymás mellett élését már nem a közösségek szintjén (Québec-Kanada többi 
része), hanem az egyén szintjén fogalmazták meg. Az ő megközelítésükben ráadásul a 
kétnemzetiség a nyelvi dualitással volt egyenlő, s ezen túlmenően minden egyéb 
különbség létezését tagadták. Nem tartották ugyanakkor szükségesnek a létező 
föderációs struktúra megváltoztatását, sőt kifejezetten elleneztek mindenfajta 
specialis státuszt Québecnek és úgy vélték, hogy bőségesen elegendő a francia nyelv 
és kultúra elismerése a szövetségi intézményekben és azokon a Québecen kívüli 
területeken, ahol a frankofón lakosság nagyobb számaránya ezt indokolja. Az ő 
számukra Ottawa Francia Kanada fővárosa volt éppúgy, mint Angol Kanadáé. 
 
Amint az a következő fejezetben látható lesz, a Trudeau-féle kétnyelvű alternatíva az 
1960-as években erőteljesen jelen volt a kanadai politikai életben és miután a 
szövetségi politikusok is kezdeményezői voltak az abból következő reformoknak, 
több olyan jelentős gyakorlati eredménye is született, amely még ma is a jogrendszer 
részét képezi. Mindez annak ellenére történt, hogy Québecben magában az 
alternatívának illetve gyakorlati megvalósulásának az 1970-től egymást követő 
kormányok általában nem tulajdonítottak nagy jelentőséget, sőt valamiféle 
figyelemelterelésnek tekintették az általuk sokkal lényegesebbnek tartott problémáról, 
a törvényhozási és financiális jogok új elosztásáról. A Trudeau-féle intézményesített 
formával kapcsolatban még az alapjában véve föderáció-hívő québeci politikusok 
nagy része is úgy vélte, hogy a hivatalos nyelvi egyenlőség valójában sokkal inkább a 
québeci angolok pozíciójának erősítésére irányul, mintsem a francia pozíciókéra 
Kanadában, azaz úgy vélték, hogy a szövetségi kormányzat valódi üzenete az, hogy a 
Québec és Kanada többi része közötti viszony alakulása a jövőben a Québecben élő 
angolokkal szembeni bánásmódtól függ. Mindezek pedig csupán azt eredményezték, 
hogy a tartományban újult erővel tört fel a nacionalizmus62. 
 
 
B. A speciális státusz megoldás 
 
A speciális státusz elmélet az ún. autonómia mozgalmakból táplálkozott, amelyek a 
föderációs keretek között igyekeztek valamiféle különleges elbírálást kiharcolni 
Québec (illetve általánosságban a tartományok) számára az unió-provincia 
                                                 
61Morin: 52. lábjegyzet 66. old. 
62Smiley: 1. lábjegyzet 161.old. 
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viszonyban. Az autonómista vonal első québeci  követői még a föderáció francia 
kanadai ellenzéke köréből kerültek ki63. A föderáció időpontjában egyébként az 
autonómiára való törekvés még nem kifejezetten a tartományi jogok növelésének az 
igényében nyilvánult meg, hanem sokkal inkább a nyelvi kisebbségi jogokra 
vonatkozó igények megfogalmazásában, ami egyértelműen arról tanúskodik, hogy 
egyes francia kanadai politikusok is felismerték az abból eredő veszélyeket, hogy a 
franciák az unióval végleg kisebbségbe kerültek Kanadában. 
 
Az autonómia-igény az 1880-as években Francia és Angol Kanadában egyaránt jelen 
volt, igaz más-más kiindulóponttal: Honoré Mercier Québecben a francia nyelvű 
tartomány kisebbségi poziciójából igyekezett tárgyalni és befolyásolni a szövetségi 
kormányzat politikáját, az Ontarioból származó Oliver Mowat ugyanakkor a másik 
nagy tartományt igyekezett kedvezőbb helyzetbe hozni az unión belül64.  
 
Az autonómia elv kétféle megközelítése aztán éppen a francia-kérdésben ütközött 
össze, méghozzá meglehetősen paradox módon. Québec akkori miniszterelnöke, 
Wilfrid Laurier folyamatosan azon munkálkodott, hogy a szövetségi kormányzat 
beavatkozási jogát a lehető legnagyobb mértékben korlátozzák, amikor Manitobában 
elfogadták a korábban már említett franciaellenes oktatási törvényt, mégpedig 
kifejezetten a tartományi autonómia szellemében, amelyet ráadásul a szövetségi 
kormányzat éppen az autonómia-mozgalmak miatt nem volt képes megakadályozni. 
A helyzet iróniája tehát, hogy "ezt az eretnekséget (mármint a szövetségi parlament 
beavatkozásának a tilalmát - a szerző) először éppen egy francia kanadai javasolta"65. 
 
Az autonómia kérdését az 1950-es évek végéig erőteljes fenntartásokkal fogadták 
Québecben főleg azért, mert a Duplessis-féle autonomizmus a szövetségi oktatási 
programok tartományi programokkal való felváltásával a vártnál lényegesen nagyobb 
terheket rótt a tartományi költségvetésre és az adófizetőkre. Lesage 
miniszterelnöksége idején az autonómia-igény újra előtérbe került, előbb 
általánosságban, majd később kifejezetten Québec vonatkozásában. A québeci 
liberálisok decentralizációval kapcsolatos politikája a szövetségi Új Demokrata Párt 
1961-es programjából táplálkozott, amely Kanadában először fogalmazta meg az ún. 
co-operative federalism iránti igényt.  
 
Lesage kormánya tehát először általános érvénnyel vetette fel a tartományi autonómia 
növelésének a szükségességét, beleértve a hatáskörök újrafelosztását és a rendszeres 
föderáció-tartományi szint egyeztetések bevezetését is. Később ebből fejlődött ki az 
elmélet konkretizáltabb formája, amely - összhangban a québeci nemzettudat egyre 
erőteljesebb kifejeződéseivel és azzal a gyakorlati tapasztalattal, hogy valójában csak 
Québec mutatott hajlandóságot arra, hogy éljen is egy az esetleges kedvező 
változásokból adódó lehetőségekkel - már kifejezetten a tartomány számára igényelt 
különleges elbírálást. Míg tehát kezdetben Lesage általánosságban követelte a 
súlypont provinciák felé tolását a föderáción belül, később már csak Québec ilyen 
igényeire hivatkozott. 

                                                 
63Ld. pl. A-A. Doriont, aki a többségi nemzet "természetes agresszivitását" és "despotizmusra 
törekvését" tartotta a bajok forrásának (idézi Cook: 10. lábjegyzet 46. old.) 
64Már az 1887. évi Tartományközi Konferencián is felmerült a kérdés, hogy hogyan lehetne korlátozni 
a szövetségi parlament vétójogát a tartományi törvényhozással szemben, illetve, hogy hogyan lehetne a 
provinciák számára nagyobb összegű támogatást kicsikarni a szövetségi költségvetésből. A 
konferencia mindamellett néhány tartomány érdektelensége miatt nem bizonyult sikeresnek. 
65Asselin, Oliver: Sir Wilfrid Laurier; Pensées françaises (Montréal, 1895) 101. old. 
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A speciális státusz hívei számára általában nyilvánvaló volt, hogy a BNAA alapján és 
adottságaiból adódóan Québec valójában mindig is rendelkezett egyfajta "quasi" 
speciális státusszal66. Ezért a megoldás híveinek követelése nem is a státusz 
megteremtésére, hanem annak alkotmányban történő kifejezett elismerésére illetve 
esetleges kiterjesztésére irányult. E kiterjesztés kapcsán egyesek egészen odáig is 
elmentek, hogy azt hangoztatták: a BNAA maradjon meg a többi tartomány 
vonatkozásában, míg Québec "kapjon valamiféle quasi-szuverén státuszt a 
nemzetközi jogban, teljes autonómiával a belső ügyekben és némi függetlenséggel a 
külügyek területén"67, az unióhoz illetve a többi tartományhoz való viszonyát pedig 
kétoldalú megállapodások rögzítsék. 
 
A speciális státuszért kiállók legfőképpen arra hivatkoztak, hogy Québec 
nyilvánvalóan  nem ugyanolyan provincia mint a többi, hiszen azoktól 
megkülönbözteti az a tény, hogy a francia kanadaiak hazája; e különbözőségnél fogva 
tehát nem is kezelhető úgy, mint mondjuk Prince Edward Island vagy Saskatchewan. 
Bár a speciális státusz elv ebben az időszakban meglehetősen sok hívet szerzett 
magának Québecben, abban nemigen volt egyetértés, hogy mit is jelentsen pontosan 
ez a speciális státusz, azaz mennyivel is legyen "több" Québec, mint a többi kilenc 
tartomány. 
 
Angol Kanada ugyanakkor nem támogatta egyértelműen a speciális státuszra 
vonatkozó igényeket. Bár még olyan angol-kanadai nacionalisták, mint Gad Horowitz 
is úgy vélték, hogy Québecnek a többi tartománynál nagyobb autonómiával kell 
rendelkeznie, "különben nincs többé Konföderáció"68, a legtöbben azt az álláspontot 
képviselték, hogy "egy igazán szövetségi rendszerben nincs helye különféle tipusú 
regionális kormányzatoknak vagy bármelyikük számára speciális státusz 
biztosításának"69, míg mások szerint a speciális státusz legfeljebb azt jelenthette 
volna, hogy a többi tartomány vonatkozásában a centralizációnak egy magasabb foka 
érvényesül - mivel pedig ez már megvalósult a gyakorlatban, további korrekciókra 
nincs szükség70. 
 
Az 1960-as évek történései mindenesetre azt mutatták, hogy a speciális státusz 
bizonyos elemei - minden fogalmi bizonytalanság ellenére - a gyakorlatban is 
megvalósulhattak. Québec kilépésével a különféle szövetségi finanszírozási 
programokból a tartomány speciális státusza hallgatólagosan elfogadottá vált anélkül, 
hogy pontosan lehetett volna tudni, mi is a viszony tartalma valójában. 
 
Cook arra mutat rá, hogy ez a rendszer azért is működhetett, mert más tartományok 
nem éltek a programoktól való távolmaradás lehetőségével. "Ha más provinciák, 
különösen a gazdagok, mint British Columbia és Ontario, szintén élnének a 
lehetőséggel, az egész program összeomlana, ami a szegényebb tartományok számára 

                                                 
66Sőt McWhinney például azt írja 1979-ben, hogy "valójában Québec Brit Birodalomba történő 
beolvasztásának egész története egy a vallási és civiljogi ügyekben megkülönböztetett jogállás 
története, amelyet az 1759-60-as Kapitulációs Cikkelyek, az 1763. évi Párizsi Béke és az 1774. évi 
Québec Törvény is kifejezetten biztosított". (McWhinney: 56. lábjegyzet 23. old.) 
67McWhinney: 35. lábjegyzet 333. old. 
68Idézi Smiley: 1. lábjegyzet 162. old. 
69Faribault, Marcel - Fowler, Robert: Ten To One: The Confederation Wager (Toronto, Montréal, 
1965) 13. old. 
70Smiley: 1. lábjegyzet 162. old. 
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komoly nehézségeket okozna. Nem nehéz elképzelni, hogy hogyan befolyásolná 
mindez Saskatchewan vagy Nova Scotia magatartását Québec-kel szemben"71. 
 
A speciális státusszal kapcsolatos gyakorlati problémaként vetődött fel az is, hogy 
hogyan érintené ez a státuszbeli különbség Québec részvételét a különböző szövetségi 
intézményekben, így különösen miként viselkedjenek a tartomány képviselői a 
szövetségi parlamentben egy olyan szövetségi programmal kapcsolatos szavazás 
során, amelyben a tartomány nem érdekelt. Trudeau például éppen ebben látta a 
speciális státusz megvalósíthatatlanságának az okát is: "A speciális státusz eddig 
szóba került lehetséges válfajai mind a következő logikai problémához vezetnek: 
hogyan lehetne úgy átalakítani az alkotmányt, hogy az Québecnek több jogkört 
biztosítson, mint a többi tartománynak, anélkül, hogy csökkentené Québec jogait 
Ottawában? Hogyan lehetne elfogadtatni más tartományok polgáraival azt a tényt, 
hogy nekik a szövetségi szinten kisebb hatalmuk lenne Québec felett, mint 
Québecnek felettük? (...) Hogyan válhatna Québec a francia kanadaiak 
nemzetállamává igazi speciális jogkörrel anélkül, hogy egyidejűleg fel ne adná a 
francia és az angol nyelv egyenlőségére vonatkozó követeléseit Kanadában és az 
ország többi részén? E kérdések válasz nélkül maradnak, mert 
megválaszolhatatlanok."72

 
Összességében, bár az alkotmányos struktúrában kétségtelenül fellelhető volt egyfajta 
speciális státusz, Québec számára ez az állapot mégsem volt kielégítő, hiszen 
semmiféle alkotmányos garancia nem volt mögötte. A politikai garancia megvolt, 
hiszen a szövetségi kormány csak kivételes esetben merészelt Québec kivánságaival 
ellentétesen cselekedni, ez azonban nem elégítette ki a tartomány politikusait, akik 
jobb szerették volna a speciális státuszra vonatkozó elveket az alkotmányban rögzítve 
látni és nem kivántak kizárólag a másik tárgyaló fél jóhiszeműségétől függeni. 
 
A speciális státusz vonatkozásában a liberális Robert Bourassa első québeci 
miniszterelnöksége (1970-1976) számít mérföldkőnek. Ő volt az, akinél először 
hangsúlyozottan megjelent a tartomány "eltérő jellegére" (distinct character) való 
utalás73. 
 
 
C. Québec, mint önálló állam 
 
Jules-Paul Tardivel, francia kanadai író ezt írta az 1895-ben megjelent Pour la patrie 
című könyvében: 
 
"Az isten minden francia-kanadai hazafi szivébe a remény virágát ültette. Azt a 
vágyat, hogy a Szent Lőrinc folyó partjain megalapítsák Új-Franciaországot, 
amelynek rendeltetése az lesz, hogy ezen az amerikai földön folytassa a keresztény 
civilizáció által megkezdett munkát, amit a régi Franciaország oly dicsőséggel végzett 
hosszú századokon át."74

 

                                                 
71Cook: 10. lábjegyzet 67. old. 
72Trudeau: 2. lábjegyzet XXIV-XXV. old. (kiemelés az eredeti szövegben) 
73Les positions traditionnelles du Québec en matière constitutionnelle, 1936-1990 – Gouvernement du 
Québec, Ministère des Affaires Intergouvernementales du Québec (Québec, 1991) 118. old. 
74Tardivel, Jules-Paul: Pour la patrie (Montréal, 1895) 7. old. 
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Tardivel a független Új-Franciaország létrehozásának lehetőségét szembeállította az 
1867-ben létrejött unióval, amely szerinte nem más, mint az első lépés a francia 
kanadaiak teljes asszimilációja felé vezető úton. Gondolatmenete hosszú ideig 
alapvető iránymutatásul szolgált a szeparatista mozgalmak számára. 
 
Francia Kanadában mindig is voltak olyan gondolkodók, akik az uniót átkos dolognak 
tartották. Tardivel után meg kell említeni az ún. L'Action française csoport tagjait az 
1920-as vagy a Jeune-Canada mozgalmat az 1930-as években. A szeparatista érvelés 
mindig abból indult ki, hogy Francia Kanada önálló nemzet, és mint ilyennek, 
rendelkeznie kell a nemzeteket megillető minden ismertetőjeggyel, beleértve a 
független államiság lehetőségét is.  
 
Mindamellett 1960 előtt a szeparatisták csak elenyésző hatással bírtak a tartományi 
politikai életre75. Ezt követően jelentősen megnövekedett a függetlenségpárti 
mozgalmak száma, ezek legtöbbje azonban nem igazán volt képes jelentős politikai 
tényezőként megjelenni a politikai palettán76. 
 
A szeparatista alternatíva első igazán jelentős képviselője az 1968-ban létrehozott 
Québec Párt (Parti Québécois) volt. Ettől kezdve "elkerülhetetlen volt, hogy a 
nemzeti kérdés jelentősége a québeci politikában ne erősödjék és hogy minden azt 
követő québeci választás ne legyen lényegét tekintve egy a kanadai konföderációról 
tartott népszavazás"77. 
 
A Parti Québécois alapítója egyébként az az eredetileg liberális René Lévesque volt, 
akinek szuverén társulási javaslatát a tartományi Liberális Párt kongresszusa 1967-
ben elvetette. Lévesque válaszul kilépett a pártból és megalapította a Le Mouvement 
souveraineté-association nevű mozgalmat és nyíltan zászlajára tűzte a független 
Québec létrehozását. A szeparatista alternatíva mostmár komolyan megjelent a napi 
politikában, nem kis feszültséget okozva Québec Ville és Ottawa között. A krízishez 
hozzájárult a világkiállításra érkező Charles de Gaulle francia elnök is, akinek a 
montréali városháza erkélyén 1967. július 24. napján elhangzott híres, a szabad 
Québecet éltető nyilatkozata komoly külpolitikai botrányt is eredményezett78. 
Lévesque - főleg a mozgalom tagságára alapozva - egy évvel később hozta létre a 
Québec Pártot. 
 

                                                 
75A korábban már említett I. világháborús sorozási ügy mindenesetre kicsalt egy szeparatista jellegű 
határozati javaslatot az Assemblée Nationale-ból: 1918 februárjában, miután a francia kanadaiak 
tiltakozása ellenére az angol többség a szövetségi parlamentben megszavazta a tengerentúli katonai 
szolgálatra történő behívásokat, J. N. Francoeur képviselő az alábbi javaslatot terjesztette elő: "Ez a 
ház azon a véleményen van, hogy Québec tartomány hajlandó lenne elfogadni az 1867. évi 
Konföderációs Paktum felbontását, ha a többi tartományban úgy vélik, hogy Québec az unió, a haladás 
és a fejlődés kerékkötője Kanadában". Végül a házban senki sem támogatta a javaslatot, még csak 
szavazásra sem került. (Quebec and Confederation. A Record of the Debate of the Legislative 
Assembly of Quebec on the Motion proposed by J. N. Francoeur - idézi Cook: 10. lábjegyzet 53. oldal) 
761957-ben ilyen szeparatista mozgalomként jelentkezett a L'alliance laurentienne, 1960-ban a 
L'action socialiste pour l'indépendance du Québec és a Le Rassemblement pour l'indépendence 
nationale, 1962-ben a le Partie républicain du Québec, 1964-ben a le Ralliement national és 1967-ben 
a le Mouvement souveraineté-association. 
77Smiley: 1. lábjegyzet 156. old. 
78A francia elnök beszédének pszichikai hatása hatalmas volt a szeparatista mozgalomra. A hatalmon 
lévő tartományi liberálisokat pedig számos kritika érte a tábornokkal való találkozásuk alkalmával 
tanúsított "visszafogott" magatartásuk miatt [Durand, Marc: Histoire du Québec (Paris, 1999) 152. 
old.]. 
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Ami az önálló Québec társadalmi bázisát illeti, a változást szemléletesen támasztják 
alá a közvéleménykutatások adatai: míg a csendes forradalom harmadik évében 
(1963) még csak a lakosság 13%-a támogatta az elszakadás gondolatát (főleg a 
fiatalok körében), 1969-ben ugyanez az arány már 26% volt79. A következő évben a 
Parti Québécois 24%-ot szerez a választásokon, 1973-ban pedig 30%-ot. Ezek után 
már aligha meglepő, hogy a következő alkalommal, 1976-ban már a szeparatista párt 
nyeri a tartományi  választásokat, méghozzá nem is kis fölénnyel. 
 
A szeparatista alternatíva lényege természetesen a két nemzet elmélet lehető 
legteljesebb kifejezése, amely még egy igen gyenge központi kormányzatot sem "bír 
el", azaz Québec teljes önállósága és kiválása Kanadából. 
 
A Kanadából való kiválást és a független Québec létrehozását a nacionalista-
szeparatista mozgalmak azzal indokolták, hogy a kanadai föderációban - ahogy 
Lévesque írta - Québec pusztán "egy másik nemzeti egység által tulajdonlott és 
irányított belső gyarmat"80 és az unióban valójában minden Angol Kanada szája íze 
szerint történik. Ebben a viszonyban pedig Québec lakói csupán másodrendű 
állampolgárok lehetnek, akik gazdasági és kultúrális szempontból elnyomottak - 
részben Angol Kanada, részben pedig saját anglofón kisebbségük által. A nacionalista 
ideológusok előszeretettel vontak párhuzamot Québec és Rhodesia között, mely 
utóbbiban egy kisszámú angol nyelvű fehér réteg tartotta elnyomás alatt a fekete 
többséget81. 
 
A szeparatisták abból a tételből indultak ki, hogy Québecnek joga van az unió 
elhagyására, bár az alkotmány kifejezetten nem szabályozza a kérdést és a meglévő 
rendelkezések értelmezése sem feltétlenül vezet erre az eredményre, különösen ha a 
kilépést alkotmánymódosításnak tekintjük, amelyre ekkor még a föderális parlament 
sem volt jogosult. Mindenesetre az 1970-es évek elejétől fogva Kanada-szerte 
elfogadottá vált az a nézet, hogy Québec önrendelkezési jogát el kell ismerni. A 
legtöbbek szerint ez a jog felöleli a függetlenséghez való jogot is82. 
 
A második kérdés természetesen az volt, hogy milyen is legyen Québec viszonya 
Kanadához a függetlenné válást követően. 
 
Először is nyilvánvalóan figyelmet kivánt az a földrajzi tény, hogy az önálló Québec 
gyakorlatilag kettévágná Kanadát, elszakítva az Atlanti tartományokat az ország többi 
részétől. René Lévesque szerint Kanada pakisztanizálódásának problémája 
áthidalható egy olyasfajta, az áruk és a polgárok szabad mozgását lehetővé tevő 
szárazföldi híd biztosításával, mint amely Alaszkát összeköti az USA többi 
részével83. 
 
Lévesque úgy vélte továbbá, hogy bár Québecnek birtokolnia kell a szuverenitás 
összes jegyeit, gazdasági szempontból aligha képzelhető el a kapcsolatok teljes 

                                                 
79McKinsey, Lauren S.: Dimensions of National Political Integration and Disintegration: The Case of 
Quebec Separatism - Quebec and Confederation (Toronto, 1976) 471. old. 
80Lévesque, René: For an Independent Quebec - Quebec and Confederation (Toronto, 1976) 486. old. 
(kiemelés tőle) 
81Lásd pl. Vallières, Pierre: Nègres blancs d’Amerique (White Niggers of America, Toronto, 1971) 
82Lásd pl. Rotstein, Abraham: The October Crisis and the Repression of Quebec, Toronto, 1971, 
ismerteti Smiley: 1. lábjegyzet 176. old.) 
83Lévesque: 79. lábjegyzet 490. old. 
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megszakadása Québec és Kanada között. Szükség van ezért az EGK-n belül 
érvényesülőhöz hasonló vámunió és pénzügyi unió fenntartására a két állam között. 
Az elszakadást meg kell előznie egy hároméves átmeneti időszaknak, amely alatt a 
"Társulási Szerződés" feltételeit ki kell dolgozni84. 
 
Lévesque és a Parti Québecois álláspontja a gazdasági kapcsolatok tekintetében azon 
a feltételezésen nyugodott, hogy Québec és Kanada között a gazdasági integráció a 
politikai kapcsolatok megszakadása után is fenntartható. A szeparatista alternatíva fő 
kritikája azonban kezdettől fogva éppen az volt, hogy a gazdasági unió korántsem 
olyan mindkét fél számára előnyös megoldás, mint amilyennek azt Lévesque és pártja 
beállítja. Richard Simeon pl. úgy vélte, hogy az elszakadás után a békés kapcsolatokat 
esetleg sokkal inkább az ellenségeskedés válthatja fel: "A gazdasági kapcsolatok 
olyanok lennének, mint az Egyesült Államok és Kuba között."  És ha ez a lehetőség 
nem is következik be, "az világosan látszik, hogy Québecnek sokkal inkább szüksége 
van az észak-amerikai piacra, mint Észak-Amerikának Québecre"85. Mások, például 
Smiley is úgy gondolták, hogy a függetlenség megvalósítása a gazdasági integrációra 
negatív hatást fejtene ki86. Lévesque nagy ellenlábasa, a liberális ideológus Claude 
Ryan egyenesen azt hangoztatta, hogy az elszakadás elpusztítaná a törékeny québeci 
gazdaságot és társadalmat, amelynek szüksége van a kanadai bankrendszerre, az 
egész országban szabadon mozgó tőkére és a központi támogatásokra87. 
 
Ami az új Kanada-Québec viszony intézményi vonatkozásait illeti, Lévesque és 
pártjának elképzelései szerint, amelyeket hűen tükrözött a párt programját tartalmazó 
ún. Fehér Könyv (Livre blanc)88, a létrehozandó közös intézményekben, mint pl. a 
Conseil d'administrationban vagy a Conseil communautaire-ben érvényesült volna a 
proporcionalitás elve, bár a program bizonyos határozatok meghozatalához mindkét 
fél belegyezését kivánta volna meg89. 
 
Végezetül meg kell említeni, hogy a nacionalista mozgalmak nem mindig maradtak 
meg a békés politizálás szintjén. A csendes forradalom időszakának egyik 
legszélsőségesebb nacionalista szervezete, a Front de Libération du Québec (FLQ) 
például 1963-ban kiterjedt terrorista kampányba kezdett, amelynek keretében egyre-
másra érték a bombatámadások az anglofón kisebbség hatalmának szimbólumait, 
Wolfe tábornok Québec Ville-ben felállított szobrától a montréali McGill Egyetemig, 
de támadás érte a montréali anglofón felső tízezer lakóhelyét, a Westmount negyedet 
és a tőzsde épületét is. Ez a kampány kisebb-nagyobb intenzitással 1970 októberéig 
tartott, amikor az FLQ még egyszer utoljára megkisérelte erőszakos úton befolyásolni 
a politika történéseit: a szervezet Montréalban elrabolta James Crosst, a brit 
kereskedelmi tanácsost, majd Pierre Laporte tartományi munkaügyi minisztert. Az 
“Októberi krízisként” említett események során, amelyek Laporte szomorú és 
értelmetlen halálát okozták, szinte hadiállapot uralkodott Québecben, végül aztán a 
mozgalom vezetőit letartóztatták, a mozgalmat magát pedig teljesen felmorzsolták. 

                                                 
84Lévesque: 79. lábjegyzet 491. old. 
85Simeon, Richard: Scenarios for Separation - Quebec and Confederation (Toronto, 1976) 443. és 448. 
old. 
86Smiley: 1. lábjegyzet 165. old. 
87Ryan álláspontját tükrözi a québeci liberálisok által összeállított és 1980-ban nyilvánosságra hozott 
ún. "Beige könyv" (Livre Beige). 
88A Livre Beige tulajdonképpen a Livre Blanc kritikája volt. 
89A Fehér Könyv lényeges elemeit ismerteti: Dion, Léon: Le Québec et le Canada - Les voies de 
l'avenir (Montréal, 1980) 
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4. A csendes forradalom eredményei 
 
 
1. Az 1960-as évek elején a kétnyelvű és kétkultúrális alternatíva szellemében 
következtek be jelentős változások a Québec-Kanada viszonyban. Ebben az 
időszakban, főként a québeci eseményeket rokonszenvvel figyelő szövetségi 
miniszterelnök, Lester Pearson kezdeményezésére Ottawában a kétnyelvűség és a 
kétkultúrájúság (bilingualism and biculturalism) a hivatalos politika rangjára 
emelkedett. Míg korábban a francia-kanadaiaknak valóságos háborút kellett 
folytatniuk olyan kérdésekben, mint a kétnyelvű postabélyegek vagy a kétnyelvű 
papírpénzek kibocsátása90, 1963-tól hirtelen meglódult a szövetségi közigazgatás 
kétnyelvűsítése, ami elsősorban abban nyilvánult meg, hogy a korábbinál több francia 
kanadait neveztek ki a szövetségi közigazgatás különféle posztjaira és a francia 
kezdett elfogadott nyelvvé válni az ügyintézésben. 
 
Ugyanebben az évben a szövetségi parlamentben bizottság alakult a kétnyelvűség és a 
kétkultúrájúság, illetve a francia-angol kapcsolatok kérdéseinek a vizsgálatára. A 
bizottság legfőképpen a francia és az angol kanadaiak helyzetét, illetve a különféle 
csoportoknak a kanadai társadalomban betöltött szerepét vizsgálta, különös tekintettel 
a Québecen kívül élő francia nyelvű lakosság helyzetére. A bizottság egyik elnöke 
André Laurendeau volt, aki mint a Le Devoir főszerkesztője, a francia-kanadaiak 
érdekeit következetesen szem előtt tartó, közismert és közmegbecsülésnek örvendő 
személy volt Québecben. Ahogyan azt előzetes jelentésében a bizottság 
megállapította, az angol nyelvű tartományokban kevés hajlandóság volt tapasztalható 
a franciák másságának az elismerésére: 
 
"Az eddig összegyűjtött bizonyítékokból az tűnik ki a számunkra, hogy az angol 
nyelvű kanadaiak közösségének el kell jutnia odáig, hogy elismerje egy életerős 
francia nyelvű társadalom jelenlétét Kanadában, és hogy többet akarjon megtudni a 
Québecben és azon kívül élő francia nyelvű kanadaiak törekvéseiről, csalódásairól és 
eredményeiről. (...) Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy ha Kanada tovább 
akar létezni, egy igazi társulásra van szükség, és ez a társulás egyenlők között kell, 
hogy létrejöjjön. (...) Ugyane bizonyítékok alapján úgy tűnik a számunkra, hogy a 
francia nyelvű kanadaiaknak a maguk részéről késznek kell mutatkozniuk arra, hogy 
pozitív módon válaszoljanak, ha igazán jelentős lépésekre kerül sor a jobb társulás 
érdekében. Szükség lenne arra, hogy a franciául beszélő québeciek visszafojtsák azt a 
jelenlegi hajlamukat, hogy oly erőteljesen a saját ügyeikre koncentrálnak és hogy oly 
nagyon befelé tekintenek. Az egész Kanadát érintő problémák az ő problémáik is. (...) 
Mind a tizünknek meggyőződése, hogy a jelenlegi helyzetben komoly veszély 
leselkedik Kanada és minden kanadai jövőjére nézve.91" 
 
Az 1967-ben elkészült végleges jelentés többek között a nyelvi kisebbségek oktatási 
jogai közötti különbségekre hívta fel a figyelmet: 
 
"Jelenleg Québec az egyetlen olyan tartomány, amelyben a hivatalos nyelvi kisebbség 
teljes elismerésben részesül. Függetlenül attól, hogy miféle történelmi vagy gazdasági 
igazolás található a helyzetre, ez egyre inkább rendellenességnek tűnik. Ami egyre 
kevésbé elfogadható az nem is annyira az, hogy Québec a maga angol nyelvi 
                                                 
90Az elsőt 1927-ben, a másodikat 1935-ben vezették be. 
91Preliminary Report of the Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism 138-139. old. 
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kisebbségével hivatalosan is kétnyelvű, hanem az, hogy a maguk nagylétszámú 
francia közösségeivel Ontario és New Brunswick nem azok. Ezt a kirívó 
egyenlőtlenséget amilyen gyorsan csak lehet, korrigálni kell, ha valóban egy egyenlő 
társulást akarunk megvalósítani Kanadában"92. 
 
A jelentés azt is megállapíthatta, hogy 1961-ben a francia anyanyelvűek 
átlagjövedelme csupán az anglofón lakosságénak a 80%-át tette ki s ugyanez az arány 
Québecben csak 65% volt! Ráadásul a francia nyelvű lakosság körében magasabb 
volt a munkanélküliek aránya, alacsonyabb az iskolázottság, összehasonlíthatatlanul 
rosszabb állapotban voltak az iskolák és a kórházak.93

 
Ugyanebben az időszakban - így a szociológus John Porter tanulmánya - Québec 
iparának jelentős részét tartományon kívüli tőkéscsoportok tartották a kezükben s a 
munkaerő 38%-át anglofón kanadaiak, további 15%-át pedig külföldiek tulajdonában 
álló vállalatok alkalmazták, míg a francia kanadaiak tulajdona csak olyan, erősen 
hanyatló tendenciát mutató ágazatokban volt domináns, mint pl. a ruházati vagy a 
bútoripar. Porter azt is megállapítja, hogy a francia kanadaiak összkanadai 
népességhez viszonyított, kb. 25%-os arányához képest a kanadai gazdasági elitnek 
csupán 6,7% volt francia kanadai94.  
 
Ami a Laurendeau-féle Bizottság jelentéséből még csak áttételesen olvasható ki, 
világosan megjelenik az 1968-as Alkotmányos Konferencia egyik záróokmányában a 
következő módon: "a méltányosság alapján a Québecen kívül élő francia nyelvű 
kanadaiakat ugyanazoknak a jogoknak kell megilletniük, mint amelyek az angol 
nyelvű kanadaiakat megilletik Québecben"95. 
 
A parlamenti bizottság tevékenységének eredményeképpen 1969-ben a szövetségi 
törvényhozás elfogadja a hivatalos nyelvekről szóló törvényt (Official Languages 
Act), amelynek kiindulópontja az, hogy az angol és a francia nyelvet egyaránt 
hivatalossá teszi a szövetségi intézményrendszer tekintetében. Az egyén jogosulttá 
vált tehát a hivatalos nyelvek bármelyikén a szövetségi intézményekhez fordulni s az 
intézmény köteles lett az egyén által választott nyelven az ügyfél rendelkezésére állni. 
A nyelvtörvény céljainak biztosítása érdekében minden érintett intézmény feladatává 
vált, hogy az ügyintézők között megfelelő számarányban legyenek angolul illetve 
franciául beszélő alkalmazottak. 
 
Igen lényeges eleme volt a törvénynek, hogy előírta a szövetségi jogszabályok és 
bírósági ítéletek mindkét hivatalos nyelven történő kihirdetését. További fontos 
momentum, hogy a törvény létrehozta a Hivatalos Nyelvek Parlamenti Biztosának a 
tisztségét (Commissioner of the Official Languages), akinek a feladata az volt, hogy 
anyanyelvi ombudsmanként ellenőrizze a törvény rendelkezéseinek az érintett 
intézményekben történő betartását, védelmezze a jogaikban sértett állampolgárokat és 
közreműködjön a két nyelvi közösség fejlődése szempontjából lényeges programok, 
reformok kidolgozásában. 
 

                                                 
92Report of the Royal Commission of Bilingualism and Biculturalism (Laurendeau-Dunton Bizottság) 
I. könyv 96. old. 
93Report of the Royal Commission of Bilingualism and Biculturalism III. könyv, 61. old. 
94Porter, John: The Vertical Mosaic (Toronto, 1966) 286. old. 
95Consensus on Language Rights 545. old. 
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A szövetségi nyelvtörvény alapján még ugyanebben az évben elfogadta saját 
Hivatalos Nyelvekről szóló Törvényét a jelentős számú francia lakossággal 
rendelkező New Brunswick törvényhozása is, gyakorlatilag szóról szóra átvéve és 
saját intézményeire vonatkoztatva a szövetségi törvényt. Pozitív változások 
következtek be a francia kisebbség kezelésében több más tartományban is. 
Ontarioban például ugyancsak konkrét intézkedések születtek a francia nyelv 
elismerésére: az olyan területeken, ahol nagyobb létszámú frankofón lakosság 
koncentrálódott, francia nyelvű oktatási intézményeket - köztük két kétnyelvű 
egyetemet - hoztak létre. Még az olyan tartományokban is, mint British Columbia és 
Newfoundland, ahol elenyésző a frankofón lakosság létszáma, legalábbis 
szimbolikusan elismerték a francia nyelv hivatalosságát.  
 
Ami Québecet illeti, a nyelvi reformok fogadtatása nem volt egyértelműen pozitívnak 
mondható. Az időközben jelentősen megerősödött nacionalisták úgy vélték, hogy a 
kétnyelvű és kétkultúrális alternatíva térnyerése nem egyéb, mint a figyelem 
elterelése az olyan sokkal fontosabb kérdésekről, mint pl. a törvényhozási hatáskörök 
megosztásának újragondolása. Még az alapjában véve föderalista beállítottságú 
francia-kanadaiaknak is az volt a véleményük, hogy a hivatalos nyelvekkel 
kapcsolatos ottawai politika a tartományban élő anglofón közösség jogainak 
megőrzésére irányul96. 
 
 
2. A speciális státusz megoldással kapcsolatban már esett szó arról, hogy az 1960-as 
években Québec - még ha ennek hivatalos deklarálása nem is történt meg - többé 
kevésbé különleges helyzetbe került: bizonyos korlátok között a szövetségi 
kormányzat asszisztálása mellett jogot szerzett saját külkapcsolatainak kiépítésére, 
több országban mind a mai napig önálló "diplomáciai" missziót tart fenn. A 
tartomány az ottawai kormánnyal folytatott tárgyalások eredményeképpen kiléphetett 
továbbá néhány, a szövetségi költségvetés által finanszírozott programból, 
megteremtve pl. saját nyugdíjrendszerét és a többi tartománynál nagyobb 
önállósággal rendelkezve pl. az adózás területén. 
 
Megemlítésre került az is, hogy mindez egy olyan folyamat eredményeképpen 
valósulhatott meg, amelyben eredetileg általánosságban fogalmazódott meg a 
tartományi jogok növelésének igénye az unió szintjével szemben. Ezt a folyamatot 
mindenféleképpen érdemes részletesebben is áttekinteni, mert a már említettek 
mellett további lényeges események történtek - Québec hathatós közreműködésével. 
 
Először is Québec, illetőleg a Lesage-kormány volt a fő oka annak, hogy nem került 
elfogadásra az 1964-ben kidolgozott s a kidolgozóiról Fulton-Favreau formulának 
nevezett javaslat, amely az alkotmány teljes honosítására és az alaptörvény 
módosítására vonatkozóan tartalmazott volna szabályokat. Québec fő kifogása a 
formulával szemben annak túlságosan szigorú és kötött jellege volt, amely a legtöbb 
esetben az összes tartomány hozzájárulásától tette volna függővé az alkotmány 
módosítását, ami Québec számára azt jelentette, hogy akár a legkisebb provincia is 
meghiúsíthatja Québecnek az alkotmány megváltozására irányuló reformtörekvéseit. 
 
A következő, valamivel határozottabb lépés a reformok felé az Ontario által 
kezdeményezett ún. "A holnap konföderációja" konferencia volt, amelyre 1967-ben 

                                                 
96Smiley: 1. lábjegyzet 161. old. 
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került sor és amely egy egészen 1971-ig tartó tartomány-föderáció szintközi 
tanácskozássorozatban folytatódott. 
 
A konferencia fő célja az volt, hogy alternatívákat adjon a kanadai föderáció jövőbeli 
formájával és különösen Québec jövőbeli helyével kapcsolatban. Formális határozati 
javaslatot nem terjesztettek ugyan elő, a találkozó végén viszont négy tartomány - 
Alberta, Ontario, Québec és Nova Scotia - miniszterelnökeiből bizottság alakult, 
amelynek az volt a feladata, hogy feltárja a problémákat és megjelölje a jövőbeli 
párbeszéd módját. A konferencia zárókommünikéje az alábbi figyelembe veendő 
pontokat jelölte meg: alkotmánymódosítás; a regionális aránytalanságok 
kiegyenlítése; nyelvi jogok. 
 
A konferencia ottawai fogadtatása minden volt, csak barátságos nem, olyannyira, 
hogy a szövetségi kormányzat el sem fogadta az arra szóló meghívást. Az álláspont 
aztán fokozatosan puhult: 1968 februárjára összehívták az első Alkotmányos 
Konferenciát, amelyen Ottawa elővezette az alkotmány felülvizsgálatára vonatkozó 
saját elképzeléseit. A javaslat szerint az elsődleges feladat az emberi jogok 
hatékonyabb alkotmányos védelmének kidolgozása lett volna97. A második lépcsőben 
a tervek szerint a kanadai unió központi intézményeire vonatkozó szabályozás 
reformja állt volna a középpontban, míg a harmadik témának a két szint közötti 
hatáskörmegosztás újragondolását szánták. Ottawa azt is deklarálta, hogy nem egy 
csupán a részletekre szorítkozó, hanem egy átfogó alkotmányreform mellett kötelezte 
el magát. 
 
Az 1968 februárjában tartott első Alkotmányos Konferencián főként a legtöbb 
résztvevő által legfontosabbnak tartott két problémáról folytak a tanácskozások: a 
tartományok közötti gazdasági egyenlőtlenségekről és a nyelvi jogokról. Ami a 
második kérdést illeti, az uralkodó nézet az volt, hogy a francia nyelvet a 
korábbiaknál szélesebb körben el kell ismerni. Említésre került már, hogy a találkozó 
végére kikristályosodott az a tézis, hogy a Québecen kívül élő francia nyelvű 
kanadaiaknak ugyanazokkal a jogokkal kell rendelkezniük, mint a Québecben élő 
angol nyelvű kanadaiaknak. 
 
Rendkívül figyelemreméltó volt ugyanakkor, hogy igen jelentős különbségek 
mutatkoztak az egyes tartományok álláspontjai között a nyelvi kérdésben, az előbb 
idézett "konszenzus" is csak azután születhetett meg, hogy Alberta és British 
Columbia miniszterelnökei elhagyták a tanácskozást. Ugyanakkor Québec álláspontja  
az volt, hogy a törvényhozási jogok megosztásának kérdése sokkal fontosabb lenne a 
nyelvi jogok kérdésénél. 
 
Az 1969 februárjában újrakezdett tanácskozáson a szövetségi kormányzat részletes 
javaslatokat terjesztett elő az állampolgári jogok és bizonyos szövetségi intézmények 
rekonstrukciója tekintetében, és különböző - hol komolyabb, hol pedig kevésbé fontos 
- előterjesztések születtek az egyes tartományok részéről is. Ami Québecet illeti, a 
tartomány küldöttsége az alkotmány kétnemzeti alapon történő radikális módosítására 
tett javaslatot98. Minthogy azonban a különféle javaslatok sok részterületre 

                                                 
971960-ban ugyan hatályba lépett a jogok törvénye (The Canadian Bill of Rights - S. C. 1960, c. 44), ez 
azonban csak egy néhány szakaszból álló keretjellegű jogszabály volt. 
98Ld. The Government of Quebec and the Constitution, L'Office d'Information et de Publicité du 
Québec, 1969. 
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vonatkoztak, nem sikerült a tárgyalásokat egy bizonyos kérdésre koncentrálni és csak 
néhány apróságban született valamiféle egyetértés99. 
 
1970 őszén úgy tűnt, hogy az alkotmányreform ügye végképp megfeneklett. A 
szeptemberi szövetségi-tartományi konferencia, csakúgy, mint az 1969-es, kizárólag 
kormányközi problémákkal foglakozott és nem az alkotmánnyal, ami kiváltotta több 
tartomány kritikáját. Az év vége felé aztán az áprilisban megválasztott Robert 
Bourassa-vezette québeci liberális kormány volt az, amelyik sürgetni kezdte a 
tárgyalások folytatását, természetesen az alkotmányreform középpontba állításával.  
 
Az 1971. évi Alkotmányos Konferencia már kifejezetten azzal a céllal került 
összehívásra, hogy a módosító formulával és az alkotmány teljes honosításának 
kérdéseivel foglalkozzék. Ugyancsak figyelembe vették az emberi jogok alkotmányos 
védelmének lehetőségét és Québec igényeit is a szociális politika területén. 
 
A februári konferencia után intenzív tárgyalássorozat kezdődött Ottawa és a 
tartományok között, majd a júniusban Victoriában tartott újabb konferencián 
megszületett az ún. Victoria Charter, amely az alábbi elemekből állott: 
 
a.) Az alkotmány honosítására és módosítására vonatkozó formula, amely 
 

- végérvényesen megszüntette volna a brit parlament alkotmánymódosítási 
jogát, 

 
- a szövetségi parlamentnek adta volna exkluzív jelleggel a módosítás jogát a 
központi kormányzattal és a parlamenttel kapcsolatos kérdésekben, 

 
- feljogosította volna a tartományokat, hogy maguk módosítsák 
alkotmányukat és  

 
- a legfontosabb kérdésekben a szövetségi parlamenti többséghez és a 
tartományok többségének elfogadásához kötötte az alkotmány módosítását 
méghozzá oly módon, hogy szükséges lett volna minden olyan tartomány 
igenje, amely lakóinak száma meghaladja Kanada lakosságának 25%-át, 
továbbá legalább két Atlanti tartományé, és legalább két nyugati tartományé, 
amelyeknek együttesen legalább az érintett provinciák lakosságának felét 
kellett képviselniük100. 

 
b.) Az emberi jogok védelmére vonatkozó rendelkezések az alábbi három 
tárgykörben: 
 

- egyetlen szövetségi vagy tartományi törvény sem sértheti a gondolati és 
vallásszabadságot, a véleménynyilvánítás, a békés gyülekezés és egyesülés 
jogát, 

  

                                                 
99Pl. az adózási hatáskörmegosztások és az egyes szintek által biztosított társadalombiztosítási 
ellátások tekintetében. 
100Ebbe a csoportba tartoztak pl. az alábbi ügyek: a legmagasabb közjogi méltóságok (királynő, 
főkormányzó, kormányzók) tisztsége, a parlament időtartama, a szenátus jogköre, a tartományok 
képviselőházi képviselete, az angol és a francia nyelv alkotmányos privilégiumai, stb. 
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- az általános választójog és a szabad választások elve alapvető alkotmányos 
elvként került megfogalmazásra, 
- a nyelvi jogok körében kinyilatkoztatásra került, hogy az angol és a francia 
egyaránt használható a szövetségi parlamentben és a tartományi 
törvényhozásokban Saskatchewan, Alberta és British Columbia kivételével. A 
szövetségi parlament kiadványait két nyelven kell publikálni, csakúgy, mint a 
tartományi törvényhozásokét. Az angol és a francia használható a szövetségi 
bíróságokon, valamint Québec, New Brunswick és Newfoundland bíróságain, 
a közigazgatásban a szövetségi intézményekben, továbbá Ontario, Québec, 
New Brunswick, Prince Edward Island valamint Newfoundland hatóságai és 
egyéb intézményei előtt. 

 
c.) A Victoria Charter szerint a jövőben a kilenc legfelsőbb bírósági bíró közül hármat 
Québecből kellett volna választani. Olyan ügyekben, amelyekben Québec polgári 
joga is érintett volt, a tanácsnak olyan összetételűnek kellett volna lennie, hogy abban 
többségben legyenek Québec képviselői. 
 
d.) A Charter értelmében a jövőben a két szint törvényhozásának konkurens jogköre 
került volna megfogalmazásra a nyugdíjak és a társadalombiztosítás egyes kérdései 
kapcsán, méghozzá a tartományi szint dominanciájával. 
 
e.) Előirányozták a miniszterelnökök évi legalább egy találkozóját. 
 
A Victoria Charter önmagában kétségtelenül eredménynek számított a többévi 
eredménytelen tárgyalássorozat után, hiszen alapvető reformokat vezetett volna be az 
alkotmányos rendszerben. Québec több újabb kedvezményt kapott, a 25%-os 
alkotmánymódosítási szabály gyakorlatilag a vétót biztositotta a számára, a 
Legfelsőbb Biróság összetételével kapcsolatos szabály pedig a már hasonlóképpen 
rendelkező törvényi szabály alkotmányos szintre emelését jelentette volna. A nyelvi 
jogokkal kapcsolatos eredmények ugyanakkor tüzetesebb vizsgálódást követően már 
nem is tűntek igazi eredményeknek: az érintett tartományok kijelölése tulajdonképpen 
visszalépést jelentett a Hivatalos Nyelvekről szóló Törvény általános 
megfogalmazása alól, s a Charter nem tartalmazott rendelkezést, pl. az oktatási nyelvi 
jogokkal, illetve a számszerűleg kisebb jelentőségű nyelvi kisebbségekkel 
kapcsolatban. Nem született továbbá egyezség az adózás, a külügyek stb. területén és 
más tárgykörök kapcsán sem. 
 
A Victoria Chartert elfogadó tartományi miniszterelnökök megállapodása úgy szólt, 
hogy a konferencia befejezését követően a kormányfőknek 11 nap áll a 
rendelkezésükre, hogy jelezzék: kormányuk támogatja-e a Charter törvényhozás elé 
terjesztését. Bár valójában a Charter rendelkezései Québec számára számos előnyt 
tartalmaztak, a liberális kormány ellenzéke gyorsan támadásba lendült a javaslattal 
szemben. Még a 11 napos határidőt is sikerült a saját szolgálatukba állítaniuk: 
igyekeztek úgy beállítani, hogy a Charter és az elfogadásra adott rövid határidő 
tulajdonképpen ultimátum a tartomány részére, és azt jelzi, hogy ez a maximum, amit 
a többi tartomány Québecnek adni hajlandó101. Az erősödő ellenzék nyomásának 
Bourassa miniszterelnök sem tudott ellenállni és öt nappal a határidő lejárta előtt 
bejelentette, hogy Québec nem fogadja el a Victoria Chartát. Bár a hivatalos 
bejelentés a szövegezés bizonytalanságaira, kétértelműségére hivatkozott, Smiley 

                                                 
101Smiley: 1. lábjegyzet 49. old. 
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szerint az elutasítás mögött egyértelműen az ellenzéki nacionalista csoportok heves 
tiltakozása állott. E csoportok kezdettől fogva jelezték, hogy semmiféle olyan új 
módositó formulát nem fogadnak el, amely Québec jövőbeli alkotmányos pozicióját a 
többi provincia diszkréciójától teszi függővé102. 
 
Bár az első szövetségi reakció az volt, hogy Québec nélkül is folytatni kell az 
alkotmány felülvizsgálatát, végül aztán öt évbe is beletellett, míg Trudeau és 
kormánya újabb javaslattal volt képes előállni. 
 
Az új javaslat voltaképpen a Victoria Charteren alapult, kivéve az 
alkotmánymódosítási formulát, ugyanakkor azonban igyekezett tekintettel lenni a 
tartományi igényekre is. A Québec szempontjából legfontosabb új elem annak 
megfogalmazása volt, hogy "a kanadai föderáció alapját képező alapvető cél a francia 
nyelv és az azon alapuló kultúra megőrzésének és teljeskörű fejlődésének a 
biztosítása" és hogy "az őt megillető jogok gyakorlása során sem Kanada parlamentje, 
sem pedig annak kormánya nem járhat el olymódon, hogy azzal a francia nyelv és az 
azon alapuló kultúra megőrzése és fejlődése ellen hasson"103. 
 
Az elv megfogalmazásának egyértelműen az volt a célja, hogy Bourassa számára jobb 
tárgyalási poziciót biztosítson a saját ellenzékével szemben, bár az is nyilvánvaló 
volt, hogy az alapelvvel kapcsolatos részletek kidolgozása még a jövő feladata. 
 
Az 1976-os események másik lényeges mozzanata a nyugati tartományok előretörése 
volt, különösen Alberta járt elől a különféle autonómiaigények megfogalmazásában. 
Módosító javaslatok születtek többek között a szenátus illetőleg a kultúrával 
kapcsolatos törvényhozási jogok tekintetében is. 
 
A javaslattal kapcsolatos tárgyalások konkrét eredmény nélkül zajlottak, amikor is 
1978 júliusában Trudeau ismét új javaslattal állt elő. Az ún. Fehér Tanulmány104 új 
rendszerbe csoportosította a korábbi javaslatokat, sőt a szenátus vonatkozásában egy 
konkrét szövegjavaslatot is tartalmazott. A tanulmányban foglaltak a korábbi 
javaslatoknál is nagyobb ellenállásba ütköztek, sőt végül nemcsak az ellenzék és a 
tartományok által ostorozott javaslat bukott el, hanem magának Trudeaunak is 
mennie kellett: a megrendült poziciójú liberálisok kénytelenek voltak - ha rövid időre 
is - átadni a helyüket a konzervatív Joe Clark vezette kormánynak.  
 
3. Az 1976-os tartományi választások előtt a Lévesque-párt kampányának központi 
eleme volt az az ígéret, hogy Québec unióból való kilépését mindenképpen 
tartományi népszavazás előzi majd meg. McWhinney szerint ez az ígéret volt 
Lévesque választási győzelmének fő oka105. 
A választásokat követően Lévesque szemmel láthatóan azon volt, hogy erőteljes 
ismeretterjesztő kampánnyal többségi állásponttá tornássza fel a függetlenségpártiak 
20% körüli arányát. Végül 1980. május 20-án, többszöri halasztást követően sor 
került a tartomány jövője szempontjából jelentős népszavazásra. 
 

                                                 
102Smiley: 1. lábjegyzet 50. old. 
103Romanow, Roy - Whythe, John - Leeson, Howard: Canada... Notwithstanding - The Making of the 
Constitution 1976-1982 (Toronto, 1984) 2. old. 
104White Paper: A Time for Action. Toward the Renewal of the Canadian Federation (Ottawa, 1978) 
105McWhinney, Edward: Canada and the Constitution 1979-1982 (Toronto, 1982) 29. old. 

 61



 

A kormány igyekezett óvatosan megválasztani a szavazók elé vitt kérdést. A 
választott kérdés általánosságokat, következtetéseket tartalmazott, ugyanakkor több 
lényeges problémát is sikerült kikerülni: nagyvonalúan elsiklottak pl. afölött, hogy 
jogosult-e egyáltalán a tartomány önállóan népszavazást tartani az elszakadásról. A 
szövetségi kormány mindenesetre - inkább politikai okokból - nem kérdőjelezte meg 
a népszavazás törvényességét. 
 
A választópolgároknak feltett kérdés így hangzott: 
 

"Québec kormánya nyilvánosságra hozta azt a javaslatát, hogy a nemzetek 
egyenlősége alapján egy új megállapodásról tárgyaljanak Kanada többi részével. 
 
Ez a megállapodás lehetővé tenné Québec számára, hogy kizárólagos jogokat 
szerezzen törvényeinek megalkotására, adói beszedésére és külkapcsolatainak 
kiépitésére - más szóval a szuverenitásra - és hogy ugyanakkor gazdasági társulást 
tartson fenn Kanadával, a közös fizetőeszközt beleértve. 

 
Az e tárgyalások eredményeképpen a politikai státuszban bekövetkező bármiféle 
változás népszavazás formájában a nemzet elé kerül. 
 
Ilyen feltételek mellett egyetért-e a kormány feljogosításával a Québec és Kanada 
közötti tárgyalásokra a javasolt megállapodásról? 
 
 Igen      
           
 Nem" 

 
A "puhán" megfogalmazott kérdés tulajdonképpen azoknak szólt, akik Québec 
státuszának megváltoztatását elfogadták ugyan, de az elszakadást nem: feléjük vállalt 
kötelezettségvállalás volt egy újabb referendum kiírása a tárgyalások eredményéről. 
 
A népszavazási kampányban tulajdonképpen három irányzat csapott össze egymással: 
az egyik oldalon a Lévesque-féle hivatalos kormánypolitika, amely természetesen a 
Parti Québecois által kimunkált ideológiai alapon nyugodott. A kormányprogram, 
amelynek középpontjában a "szuverén társulás" elve állott és nem az azonnali 
elszakadás, már a népszavazási kérdéssel egyidejűleg nyilvánosságra került106. A 
másik oldalon az ellenzéki (liberális) vezér, a Le Devoir főszerkesztője, Claude Ryan 
állott, aki nem érte be azokkal az eszközökkel, amelyeket normális esetben az 
ellenzék alkalmaz a kormány programjával szemben: fiatal jogászokból, 
tanácsadókból bizottságot állított fel, amely húsz önálló tanulmányt készített 
különféle tárgykörökben. Ryan föderalista volt és a tartomány jövőjét 
mindenféleképpen az unión belül képzelte el107. A harmadik álláspontot Trudeau 
szövetségi miniszterelnök képviselte, a Ryanéhoz igen hasonló alapelvekkel. Trudeau 
fő érve a "nem" mellett egy átfogó alkotmányreform igérete volt. 
 
A népszavazás végeredménye aztán egyértelműen megmutatta, hogy a tartomány 
lakossága egyelőre az unión belül képzeli el a jövőjét. A szavazáson a lakosság 80 %-
                                                 
106Ld.: La nouvelle entente Québec-Canada. Proposition du gouvernement du Québec pour une 
entente d'égal á égal: la souveraineté-association 
1071980-ban megjelent könyvében, amelynek címe "Une Nouvelle Fédération" volt, részletesen 
kifejtette a megújított föderációval kapcsolatos nézeteit. 

 62



 

a részt vett, 59,5 % szavazott nemmel és csak 40,5 % igennel. McWhinney szerint 
Lévesque vereségében közrejátszott nemcsak a következetesen megfogalmazott 
Ryan-álláspont illetve a Trudeau által képviselt reformpolitika és az alkotmányreform 
ígérete, hanem az is, hogy az utolsó pillanatban az angol nyelvű tartományok 
miniszterelnökei is beszálltak a kampányba. Ontario miniszterelnöke pl. 
egyértelműen kijelentette, hogy a provincia a szuverén társulás gondolatát semmilyen 
formában sem támogatja, ha a népszavazáson az "igen" szerez többséget. Ugyanakkor 
viszont arra is utalt, hogy támogatni fogja az alkotmányreform gondolatát, mégpedig 
a "francia tény" (French fact) elismerésének középpontba állitásával108. 
 
Bár a referendum végeredménye a Parti Québecois számára felért egy politikai 
bukással, a Lévesque kormány mégsem mondott le azonnal, hanem kitöltötte az 
idejét, és csak évek múltán adta át a helyét egy "föderalista" tartományi kormánynak. 
Az elszakadás ügye pedig egyelőre lekerült a politikai napirendről. 
 

                                                 
108McWhinney: 104. lábjegyzet 35. old. 
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1. Trudeau és a kerekasztal lovagjai: az alkotmány honosítása 
 
 
A tiszavirág-életű és csupán néhány hónapig létező konzervatív Clark kormány 
bukását követően a hatalomba visszatért Trudeau igyekezett gyorsan kihasználni a 
québeci referendum eredményéből fakadó politikai előnyöket. Már a népszavazást 
követő napon üzenetet küldött a szövetségi képviselőházhoz, amelyben egyértelműen 
állást foglalt az alkotmányreform mellett, rámutatva arra, hogy a népszavazás során 
"a québeciek kinyilvánították erőteljes támogatásukat a szövetségi rendszer 
megváltoztatásával kapcsolatban"1. Trudeau utalt arra is, hogy Lévesque a 
népszavazási kampány során ígéretet tett a reformmal kapcsolatos tárgyalásokon való 
részvételre, ha a népszavazáson a "nem" győzne, jelezte továbbá, hogy Québec nélkül 
is hajlandó végigvinni az alkotmányreform ügyét, ha a tartományi kormány esetleg 
mégis távol maradna a tárgyalóasztaltól. 
 
1980. május 21. napja egyébként országszerte a megkönnyebbülés és az ünneplés 
napja volt: ekkor úgy tűnt, hogy a québeci népszavazás "nem"-je megnyitotta az utat 
az alkotmányreform előtt: a szeparatista veszély egy időre elhárult, s maradt a 
föderalista alternatíva, azaz Québec alkotmányos igényeinek a szövetségi rendszer 
megújításán keresztül történő kielégítése. Más kérdés ugyanakkor, hogy jóformán ez 
volt az egyetlen dolog, amiben az összes érintett fél egyetértett, a szövetségi rendszer 
megújítását mindenki lelkesen támogatta, azzal az aprósággal azonban akkor senki 
sem törődött, hogy Québec vélhető álláspontjától függetlenül is igen messze álltak 
egymástól az egyes tartományok igényei és a korábbi javaslatokon alapuló szövetségi 
kezdeményezés. 
 
A Parti Québécois-kormány ugyanakkor igen kényes helyzetbe került a 
tartományban: a népszavazáson a lakosság elvetette az általa képviselt souveraineté-
association javaslatot, azaz gyakorlatilag a párt programját. A legkézenfekvőbb 
megoldás valószínűleg az lett volna, ha Lévesque a népszavazási vereséget a 
kormánya és pártja iránti bizalmatlanság megnyilvánulásaként értékeli és lemond. A 
kormány azonban maradt, és Lévesque arra kényszerült, hogy erőteljesen megrendült 
pozícióból egy olyan - föderalista - javaslat megvalósításáról tárgyaljon, amely 
teljesen ellentétes volt a kormánypárt programjával és álláspontjával.  
 
A referendumkampány során tett ígéretek miatt ugyanakkor a québeci kormány nem 
tehette meg, hogy nem vesz részt a tárgyalásokon, hiszen ezzel elszigetelte volna a 
tartományt, és alighanem szavazatok tízezreit veszíthette volna el a következő 
választásokon. Lévesque-nek tulajdonképpen kapóra jött az, hogy a szövetségi 
kezdeményezéssel a nyugati tartományok sem értettek egyet, és az általuk képviselt, 
egyfajta "regionális föderáció" létrehozására irányuló elképzelés jobban 
összeegyeztethetőnek tűnt Québec igényeivel, mint Trudeau "kanadaizmusa", 
kézenfekvőnek látszott tehát beállni az elégedetlen tartományok sorába. 
 
Az 1980-82-ben történtek angol kanadai krónikásai éppen ennek az alapvető politikai 
ellentmondásnak az alapján általában kétségbe vonják, hogy elérhető lett volna-e 

                                                 
1Romanow, Roy - Whythe, John - Leeson, Howard: Canada... Notwithstanding - The Making of the 
Constitution 1976-1982 (Toronto, 1984) 61. old. 
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egyáltalán egy Québec által is támogatott kompromisszum2, míg a francia kanadai 
oldal Lévesque teljes jóhiszeműségét és mindenre kiterjedő tárgyalókészségét 
hangsúlyozza3. Ma már aligha lehet az igazságot kideríteni, az mindenesetre tény, 
hogy Lévesque valóban kinyilvánította hajlandóságát a tárgyalásokra, bár kezdettől 
fogva igen komoly fenntartásai voltak a szövetségi javaslattal szemben. 
 
Trudeau első lépésben az alkotmányreform ügyét a kétoldalú (unió-tartományok 
közötti) tárgyalások és megállapodások alapján akarta véghezvinni. Ennek jegyében 
került sor Ottawában a miniszterelnökök találkozójára, alig három héttel a 
referendum után, 1980. június 9-én. A szövetségi kormány előterjesztése a korábbi 
javaslatokon, vagyis a Victoria Charteren és annak 1976-os változatán alapult, a 
reform középpontjába azonban most már az egyén jogait, illetve az alapvető 
állampolgári jogokat védelmező rendelkezéseket állította, amelyeket egy - az 
elképzelések szerint az alkotmány részét képező - Bill of Rights-szerű kartában, a 
Jogok és Szabadságok Kartájában foglaltak volna össze. Az új javaslat mindamellett 
figyelembe vett néhány, a tartományok által megfogalmazott igényt is, így az 
alkotmány módosítási formuláján, a Legfelsőbb Bíróságon, és a Jogok Kartáján kívül 
a különböző tartományok nyomására olyan témakörök is bekerültek a javaslatba, mint 
a természeti erőforrások kiaknázásának a kérdése (Alberta),  a szenátus (British 
Columbia), a halászat (Nova Scotia és Newfoundland), továbbá a fejletlenebb és a 
fejlettebb tartományok közötti gazdasági egyenlőtlenségek kiküszöbölése (New 
Brunswick, Prince Edward Island). 
 
A szövetségi kormányzat és a különféle tartományi küldöttségek ekkorra már 
elfeledkezni látszottak a québeci igényekről, a referendumról, az azt követő, a 
reformnak kedvező belpolitikai légkörről és a reform megvalósításának jó esélyeiről, 
így a találkozó rövid idő alatt süketek párbeszédévé vált: úgy tűnt, hogy a reform 
eredeti célja, Québec igényeinek a kielégítése már nem is érdekes, azok nem 
szerepeltek a szövetségi javaslatban, a tartományok pedig csak a saját javaslataikat és 
igényeiket szajkózták, vagy esetleg újabb igényekkel álltak elő. A találkozónak 
ilymódon nem is lehetett más végeredménye, mint a szövetségi javaslat teljes 
elvetése. Valójában csupán egyetlen dologban sikerült valamiféle konszenzust elérni, 
mégpedig abban, hogy a Trudeau-kormány által előterjesztett javaslat a provinciák 
számára teljességgel elfogadhatatlan: a tartományok egységbe tömörültek Ottawa és 
egyetlen szövetségese, Ontario ellenében. 
 
Ami Francia Kanadát illeti, Québecnek a javaslattal kapcsolatos álláspontja az 
alábbiakban foglalható össze: 
 
1. Lévesque erőteljesen ellenezte a Jogok és Szabadságok Kartáját, és különösen azon 
belül a nyelvi kisebbségek oktatáshoz fűződő jogainak alkotmányba iktatását, amely 
szerinte az oktatás szabályozásához és a nyelvpolitika kialakításához fűződő 
tartományi jogok elleni nyílt támadás lett volna. Lévesque teljesen elfogadhatatlannak 
tartotta, hogy az Assemblée Nationale helyett a szövetségi parlament, illetve a 

                                                 
2Milne, David: The Canadian Constitution - The Players and the Issues in the Process that has led from 
Patriation to Meech Lake and to an Uncertain Future (Toronto, 1991) 70. old. Később így emlékszik 
vissza például Peter Lougheed is, aki Alberta miniszterelnökeként maga is részt vett az 1980-82-es 
tárgyalásokban [Lougheed, Peter: The Charlottetown Accord: A Canadian Compromise - az írás 
megjelent McRoberts, Kenneth - Monahan, Patrick: The Charlottetown Accord, the Referendum and 
the Future of Canada c. tanulmánykötetében (Toronto, 1993) 173. old.] 
3Morin, Claude: Lendemains piégés - du référendum à la nuit des longs couteaux (Montréal, 1988) 
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többnyire angol nyelvű bírákból álló Legfelsőbb Bíróság legyen az a legfőbb állami 
szerv, amely e kérdésben állást foglalni, azaz “jogot alkotni” jogosult4.  
 
2. Komoly ellenkezést váltott ki Québec részéről az új alkotmány preambulumával 
kapcsolatos szövetségi javaslat is, amely nem vette figyelembe a tartomány igényeit a 
québeci nemzet önrendelkezési jogának és a québeci társadalom eltérő jellegének az 
elismerésével kapcsolatban, márpedig ezeket Lévesque legalábbis szükséges 
minimumnak tekintette. "Már nem Felső- és Alsó-Kanada világában élünk" írta 
Trudeau 1980. július 11-én, a québeci sajtó számára írt levelében, amelyben a 
miniszterelnök igyekezett megvédeni a szövetségi álláspontot a két nemzet elvével 
szemben, utalva arra, hogy Kanada ma már sokkal inkább a régionális 
különbözőségek országa, így Québec eltérő jellegének a megfogalmazására sem 
kerülhet sor a többi különbözőségre való utalás nélkül5. Morin ehhez még azt is 
hozzáteszi, hogy a 136 oldalas szövetségi programban egyetlen utalás sem volt már 
arra nézve, hogy - Trudeau referendum előtti ígéreteivel összhangban - a reform célja 
a népszavazás "nem"-jéért cserébe "egy olyan föderáció létrehozása, amely jobban 
figyelembe veszi Québec szükségleteit és törekvéseit"6.  
 
3. A szenátus reformjával kapcsolatban Lévesque úgy vélte, hogy arról 
semmiféleképpen sem lehet szó addig, amíg a törvényhozási jogok újrafelosztásában 
egyezség nem születik a felek között. Félő volt ugyanis, hogy esetleges szenátusbeli 
pozícióvesztését követően - amire egyébként a nyugati tartományok javaslata alapján 
komoly esély volt - Québec már nem lesz képes megfelelő alkupozíciót kialakítani a 
szintközi hatalommegosztás újraszabályozása tekintetében. A québeci küldöttség 
ragaszkodott ahhoz is, hogy még ha a szenátus a tartományok egyenlőségének az elve 
alapján épül is fel, Québecet illesse meg vétó a testületben a nyelvet és a kultúrát 
érintő kérdésekben7. 
 
4. Ami a Legfelsőbb Bíróságot illeti, a tartományok általában egyetértettek azzal, 
hogy az e fórumra vonatkozó törvényi szabályokat be kell iktatni az alkotmány 
szövegébe. Québec azonban ennél lényegesen többet akart: egy olyan speciális 
alkotmányértelmező tanács felállítását követelte a bíróságon belül, amelyben a bírák 
egyenlően képviselnék Québecet, illetve Kanada többi részét8. 
 
5. Québec úgy vélte, hogy az alkotmánymódosítási eljárásokra vonatkozó szabályok 
kialakítására csak azután kerülhet sor, hogy a felek megegyeztek a törvényhozási 
hatáskörök újrafelosztásának módjában (ezen a téren a tartomány természetesen 
ellenzett minden olyan változtatást, ami a jogait csorbíthatná), ezért e kérdéssel a 
küldöttség nem is nagyon foglalkozott. Mindamellett - feltételezve a törvényhozási 
jogok kedvező átcsoportosítását - Lévesque hajlamosnak mutatkozott bármilyen - a 
Victoria Charter elvein alapuló vagy más - metódus elfogadására, amennyiben az a 
vétót biztosítja a tartomány számára9. 

                                                 
4Más tartományok ugyanakkor azért is ellenezték a Chartert, mert úgy vélték, hogy nem állnak a 
rendelkezésükre olyan pénzügyi és intézményi eszközök, amelyekkel a nyelvi kisebbségek oktatáshoz 
fűződő jogainak érvényesítése biztosítható lenne (Romanow: 1. lábjegyzet 77. old.). 
5Romanow: 1. lábjegyzet 86. old. 
6Morin: 3. lábjegyzet 49. old. 
7Quebec, Notes for a Statement on the Senate, 8 July, 1980, C.I.C.S. Doc. 830-81/016 
8Quebec, Notes for a Statement on the Supreme Court of Canada, 8 July, 1980, C.I.C.S. Doc. 830-
81/032 
9Quebec, Position on Patriation and the Amending Formula, 8-11 July, 1980 C.I.C.S. Doc. 830-82/004 
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Visszatérve a miniszterelnöki tárgyalásokra, három hét intenzív vitát és eszmecserét 
követően végeredményben semmiféle megállapodás sem született, sőt az álláspontok 
még eltérőbbek voltak, mint annakelőtte. Augusztusra pedig, amikor a szövetségi 
kormány több kisebb tartományi javaslatot is figyelembe vevő új dokumentumot 
terjesztett elő, már odáig fajult a dolog, hogy csak három tartomány mutatkozott 
hajlandónak elfogadni a Charternek az alkotmány szövegébe iktatását, holott a 
szövetségi kormányzat már korábban kinyilvánította: ebben a kérdésben nem ismer 
kompromisszumot. 
 
1980 szeptemberében a vita főként a decentralizáció illetve annak mértéke körül 
folyt, ami azt mutatta, hogy a Trudeau "nemzeti víziója" és a tartományok "regionális 
víziója" közötti ellentét továbbra is alapvető fontosságú maradt. Miután pedig 
Trudeau kinyilvánította, hogy a szövetségi kormány számára a regionális föderáció 
koncepció alig különbözik a québeci szeparatizmustól10, és ezért elfogadhatatlan, már 
látszott, hogy ez a megközelítési különbség roppantmód megnehezíti az álláspontok 
összeegyeztetését. A helyzeten az sem változtatott, hogy Québec ekkor új javaslatot 
terjesztett elő, amely elfogadta volna a kisebbségi nyelvi oktatási jogok alkotmányos 
védelmét, de csak a meglévő törvények megváltoztatásának kényszere nélkül és 
amely egy olyan alkotmánymódosítási formulát tartalmazott, amely kombinálta volna 
a vétó intézményét egy ún. opt-out rendszerrel, amely lehetővé tette volna a 
tartományok számára, hogy egy-egy alkotmánymódosítást ne vegyenek figyelembe, 
azaz, hogy törvényi deklarációval kivonják magukat egy-egy alkotmánymódosítás 
hatálya alól. 
 
A tárgyalások sikertelenségét látva Trudeau számára nyilvánvalóvá vált, hogy a 
kétoldalú tárgyalások aligha hoznak gyors eredményt. A miniszterelnök hirtelen 
változtatott hát a stratégián és úgy határozott, hogy ha nem ér célt a tartományokkal 
együtt, akkor majd provinciai támogatás nélkül kiséreli meg keresztülvinni a reform 
ügyét a szövetségi parlamenten, azaz Trudeau elszánta magát arra a lépésre, amelyet 
végső esetre tartogatott: 1980. október 2. napján a szövetségi kormány úgy döntött, 
hogy a szövetségi parlament elé terjeszti az általa kidolgozott alkotmánymódosítási 
javaslatot, amit aztán október 6. napján meg is tett. 
 
A reform ügye ezzel áthelyeződött a képviselőház napirendjére. Itt már nem volt tíz 
tartomány, csak a kormány és az ellenzék, mely utóbbit alaposan sokkoltak a 
történtek. A konzervatívok álláspontja tétova és bizonytalan maradt, a másik 
ellenzéki párt, az Új Demokrata Párt soraiban ugyanakkor szabályos szakadás 
következett be11. 
 
Ahogyan az előzetesen várható volt, Trudeau egyoldalú lépése nagyon felháborította 
a provinciai kormányokat. Bár Ontario és New Brunswick támogatni látszott a 
szövetségi akciót, a többiek hevesen ellenezték azt. Trudeau természetesen számolt 
ezzel a lehetőséggel, de az ottawai kormányzat arra épített, hogy a tartományok 
felháborodásukban csak az egyoldalú lépés tényével, és nem a képviselőházhoz 
beterjesztett javaslat érdemével fognak foglalkozni. Így a szövetségi kormány utoljára 
még módosított is egy kicsit a javaslaton a maga javára pl. az alkotmánymódosítási 
eljárással kapcsolatban. 1981. január 12-én a képviselőházi vita a zárónapjához 
érkezett: az eredetileg beterjesztett javaslat Jean Chrétien igazságügyminiszternek a 

                                                 
10Milne: 2. lábjegyzet 96. old. 
11Romanow: 1. lábjegyzet 108. old. 
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parlamenti viták eredményeit figyelembe vevő indítványára még pontosult egy kicsit, 
ami lényegesen javította a törvényjavaslat elfogadásának az esélyeit. 
 
Időközben a tartományok kétfrontos harcot indítottak a szövetségi kezdeményezés 
ellen, azt bizonygatva, hogy a kanadai szövetségi kormány az alkotmány módosítása 
kérdésében nem kerülheti meg a provinciákat és bármiféle javaslat csak az ő 
jóváhagyásuk után kerülhet elfogadásra a szövetségi parlamentben. Az egyik front 
Westminsterben nyílott meg, ahol a tartományok (különösen Québec) kétségbeesetten 
igyekeztek meggyőzni az igazukról az alkotmánymódosítás formális 
törvénybeiktatásáért felelős angol parlament tagjait. A másik hadművelet a 
bíróságokon zajlott, három tartomány is saját bírósága elé vitte a kérdést: érvényes-e 
alkotmányjogi szempontból a szövetségi kormányzat egyoldalú akciója.  
 
Ottawában időközben az ügy rendíthetetlenül haladt előre. Trudeau azt remélte, hogy 
a javaslat gyorsan elfogadtatható a szövetségi parlamenttel, Londont pedig nem fogja 
érdekelni a kanadai alkotmányos vita, így a brit törvényhozás jóváhagyása is 
beszerezhető még mielőtt a tartományok által kezdeményezett bírósági eljárások a 
végükhöz érhetnének. Nem is beszélve arról, hogy Trudeau valószínűnek tartotta: 
London állásfoglalása után várhatóan a tartományi álláspont is lényegesen puhulni 
fog. 
 
Ami az "angliai csatát" illeti, a tartományok lobbyzása összességében eredményesnek 
bizonyult: a kanadai tartományok petícióinak hatására létrehozott parlamenti 
bizottság az 1981. január 10. napján nyilvánosságra hozott jelentésében arra a 
következtetésre jutott, hogy "Westminster nem viselkedhet egyszerű bélyegzőként a 
Kanada parlamentjétől származó kérelmeken", ami óvatos megfogalmazása volt 
annak, hogy a tartományok beleegyezése nélkül előterjesztett javaslat sorsa legalábbis 
kérdéses. "Úgy véljük, helyén való lenne, - írta az ún. Kershaw-jelentés - ha az 
Egyesült Királyság parlamentje elvárná, hogy egy olyan honosításra vonatkozó 
módosítási kérelmet, amely jelentős mértékben érinti Kanada szövetségi 
berendezkedését, legalábbis egy olyan mértékű (kormányok, törvényhozások vagy 
népszavazási többség által kifejezett) tartományi hozzájárulás kísérjen, amely egy 
honosítást követő módosításnál is megkívánt lenne, amennyiben az hasonló módon 
érinti a szövetségi struktúrát."12

 
A brit állásfoglalás legalábbis elgondolkodtatta Ottawát, a tartományok által indított 
alkotmányossági kereseteknek pedig hirtelen megnőtt a jelentőségük. Nem sokkal 
később meg is született az első bírósági döntés: 1993. február 3. napján a manitobai 
Court of Appeal szoros, 3:2 arányú szavazással a szövetségi kormány eljárásának a 
jogszerűségét állapította meg. Ezt követően Newfoundland tartományban a bíróság 
egyhangúlag jogellenesnek minősítette a döntést, Québecben pedig 4:1 arányban 
ismét a szövetségi szintnek adtak igazat a bírák. A bírói úton kapott végeredmény 
tehát összességében inkább Ottawának kedvezett, bár az is nyilvánvaló volt, hogy az 
ellentétes bírósági döntések miatt a Legfelsőbb Bíróság állásfoglalására is szükség 
van az ügyben, ami pedig újabb hónapokkal vetheti vissza a módosítás ügyét.  
 
A kérdés tehát továbbra sem dőlt el, az események pedig tovább peregtek: egyrészt 
április végére kialakult a véglegesnek szánt határozati javaslat a képviselőházban, 
másrészt április 16-án a javaslatot ellenző tartományok, azaz a "Nyolcak Bandájának” 

                                                 
12Kershaw-jelentés 114. old. idézi Milne: 2. lábjegyzet 117. old. 
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(The Gang of Eight) tagjai Ottawában aláírtak egy közös megállapodást, amelyben 
rögzítették egy - a nyolcak által elfogadhatónak ítélt - alkotmánymódosítás főbb 
tartalmi elemeit.  
 
Québec csatlakozása ehhez a dokumentumhoz történelmi jelentőségű volt. Lévesque 
ugyanis, akit csak néhány nappal előbb választottak meg újra tartományi 
miniszterelnöknek, a nyilatkozat aláírásával tulajdonképpen feladta Québec vétóval 
kapcsolatos hagyományos álláspontját, és elfogadta a többiek által javasolt 
módosítási formulát, amely egyik tartománynak sem biztosított volna vétót, bár 
lehetővé tette volna, hogy a tartományok kivonják magukat az olyan 
alkotmánymódosítások hatálya alól, amelyek a szövetségi szint jogait növelték volna 
a tartományi jogokkal szemben (azaz a törvényhozási tárgyak felosztásában 
eredményeztek volna valamiféle, a föderációnak kedvező változást). Ez az opt-out 
javaslat egy pénzbeli kompenzációt is biztosított volna az érintett tartományok 
számára13. 
 
Québec aláírása a nyilatkozaton egyben azt is eredményezte, hogy Lévesque 
elfogadni látszott: a francia kanadaiak lakta tartomány csupán egy a többi közül. Ezt a 
kétségtelenül váratlan húzást Milne taktikai lépésként értékeli: úgy véli, hogy 
Lévesque egészen egyszerűen mindent egy lapra tett fel a szövetségi javaslat 
megtorpedózása érdekében14. A megállapodás aláírása valóban rendkívül kockázatos 
volt, hiszen látni lehetett: még ha a szövetségi kezdeményezést sikerül is 
meghiúsítani, Québecnek a tartományi kormányok által hangsúlyozott, és 
hagyományosnak tekintett szerepe az unióban megkérdőjelezhetővé válik. A később 
történtek mindenesetre igazolták, hogy Lévesque túl nagy kockázatot vállalt, és végül 
jóformán mindent elveszített. 
 
Amikor a kanadai Legfelsőbb Bíróság 1981. szeptember 28. napján összeült, hogy 
meghozza döntését a szövetségi módosítási javaslattal kapcsolatban, minden érdekelt 
fél tisztában volt azzal, hogy a csaknem egy éve tartó csatározások egy igen fontos 
mérföldkőhöz érkeztek. A Legfelsőbb Bírósághoz intézett kérdések egyszerre voltak 
jogi és politikai jellegűek, az ügy maga pedig alighanem a legnagyobb jelentőségű 
volt az unió létrehozása óta. A bíróság számára - bár már korábban is volt példa arra, 
hogy "politikai" kérdésben foglalt állást - a feladat roppant kényes volt: nyilvánvaló 
volt ugyanis, hogy bármilyen döntés is születik, az alapvetően befolyásolni fogja a 
föderáció jövőjét. Ráadásul a bíróságnak azután kellett meghoznia a döntését, hogy a 
szövetségi javaslat alkotmányosságát vitató keresetek már három különböző fórumot 
is megjártak, három különböző eredménnyel. 
 
A kereset tárgya maga a szövetségi kormányzat által előterjesztett módosítási és 
honosítási javaslat volt, a bíróság elé terjesztett kérdések pedig az alábbiak voltak:   
 
1. A Kanadai Alkotmány módosítása érinti-e a tartományok jogait vagy unióhoz 
fűződő viszonyát, és ha igen, hogyan? 
                                                 
13A kompenzációs igény indoklása az volt, hogy ha a módosítás eredményeképpen egy olyan 
szövetségi törvény születik, amelynek értelmében a jövőben szövetségi közpénzekből (értsd szövetségi 
adókból) finanszíroznak valamilyen programot, egyetlen tartomány sem kerülhet hátrányos helyzetbe, 
ha kivonja magát az adott programból, és saját, önmaga által finanszírozott programot indít el. A 
kompenzáció lényege gyakorlatilag a saját programmal rendelkező tartományból eredő központi 
adóbevételek arányos részének a tartományba történő visszajuttatását jelentette volna - Bayard, Reesor: 
The Canadian Constitution in Historical Perspective (Scarborough, 1992) 393. old. 
14Milne: 2. lábjegyzet 123. old. 
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2. Alkotmányos szokásnak (constitutional convention) minősül-e az, hogy a 
módosítás brit parlament elé terjesztése előtt be kell szerezni a tartományok 
beleegyezését? 
 
3. Ha létezik ilyen alkotmányos konvenció, az megkívánt-e az olyan módosítások 
jogszerűségéhez, amelyek érintik a tartományok jogait? 
 
Ami az első kérdést illeti, bár a szövetségi kormányzatot képviselő ügyvédek arról 
igyekeztek meggyőzni a bírákat, hogy a kérdés egyrészt spekulatív, másrészt pedig 
idő előtti, hiszen az alkotmánymódosítás pontos tartalma még nem ismert, és ezért a 
kérdést nem is lenne szabad megválaszolni, a bíróság kilenc bírája egyhangúlag úgy 
foglalt állást, hogy az alkotmány módosítása érinti a tartományok jogosítványait és 
unióhoz való viszonyát. Igaz a bírák sem arra nem tértek ki, hogy melyek ezek a 
jogosítványok, sem pedig arra, hogy a módosítás milyen módon befolyásolja-e 
jogosítványokat. 
 
A második kérdésre adott válasz már nem volt ilyen egységes. A szövetségi oldal 
előbb itt is azt próbálta sugallni, hogy a bíróságnak nem kell megválaszolnia a 
kérdést, tekintve, hogy az politikai, és nem jogi természetű, majd egészen egyszerűen 
tagadta a konvenció létezését. A többségi bírói álláspont (6 bíró szavazott így) végül 
azt állapította meg, hogy a kanadai alkotmányos gyakorlatban létezik olyan szokás, 
miszerint az alkotmány csak a tartományok egyetértésével módosítható, így a 
szövetségi kormány akciója a szokások szempontjából alkotmányellenes, és csak a 
kisebbség (3 bíró) vélte úgy, hogy ilyen konvenció nem létezik. 
 
"(A szokások) az Alkotmány és az alkotmányos rendszer szerves részét képezik.” - 
Így a többségi indoklás - “Azok beleértendők az 1867. évi Brit Észak Amerika 
Törvény preambulumának "Alkotmány" szavába. (...) Éppen ezért tökéletesen 
elmondható, hogy egy szokás megsértése olyan valami, ami alkotmányellenes, még 
ha annak nincs is jogi következménye."15 Az "igen" oldal még azt is hozzátette, hogy 
az alkotmányos konvenció az alkotmánymódosítások esetében egy "tekintélyes 
mértékű" (substantial degree) tartományi hozzájárulásra szükség van, azt azonban 
nem határozta meg konkrétan, mi is tekintendő tekintélyes mértéknek. 
 
A másik oldal ugyanakkor így indokolta álláspontját: "Egy szövetségi államban, ahol 
az Alkotmány legfontosabb ismérve a kormányzat két szintje közötti 
hatalommegosztás kell, hogy legyen - mindkettő felsőbbrendűen a maga 
törvényhozási területén - az alkotmányosságnak meg kell egyeznie a törvényességgel, 
és a szokás szabályainak nem szabad akkora jelentőséget tulajdonítani, mint 
amekkora egy olyan unitárius államban lenne, mint az Egyesült Királyság."16

 
A harmadik és egyben a leglényegesebb kérdésre 7:2 arányban nemleges választ 
adtak a bírák, kimondva, hogy bár a szokás létezik, és annak megsértése 
alkotmányellenes, az jogellenesnek nem minősül, azaz - bár azok az alkotmány részét 
képezik - a szokások nem tekinthetők jogszabályoknak, és így alkalmazásuk nem is 
kényszeríthető ki a bíróságok által. 
 

                                                 
15Re.: Resolution to amend the Constitution (1981) 1. S.C.R. (a továbbiakban: Patriation Reference) 1. 
old. 
16Patriation Reference 2.old. 
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A Legfelsőbb Bíróság döntését az alkotmányjogászok sokkal inkább politikainak 
minősítik, mint joginak. Hogg különösen a Quebec Veto Reference ügyben hozott 
döntéssel együtt vizsgálva véli úgy, hogy a bíróság jogi szempontból nem volt 
teljesen következetes17, McWhinney pedig azt rója fel, hogy a bírák tisztán politikai 
kérdést csinálva az ügyből képtelenek voltak világos és logikus érvelést adni a felek 
és az alsóbb rendű bíróságok számára. Ezt különösképpen jelzik az ellenvélemények, 
amelyek miatt "ez a határozat nem a legjobb példája a kollegialitásnak"18. 
 
A Supreme Court döntését követően Trudeau legalábbis fellélegezhetett. A bíróság 
megállapította, hogy jogi előírás nem kötelezi a szövetségi kormányzatot a 
tartományok hozzájárulásának a beszerzésére, és ez legitimálta a történteket. Politikai 
szempontból ugyanakkor a konvenció léte és a tekintélyes mértékű hozzájárulás 
követelménye miatt mégis az látszott célszerűbbnek, ha Ottawa újabb tárgyalásokat 
kezdeményez a tartományokkal. Az a tény, hogy a bíróság jogi szempontból 
szükségtelennek nyilvánította a tartományi hozzájárulást, a provinciákat is 
visszakényszerítette a tárgyalóasztalhoz, ekkorra azonban ez utóbbiak tárgyalási 
pozíciói már lényegesen rosszabbá váltak. Trudeau, aki az ítélet kihirdetésekor éppen 
Szöulban tartózkodott, sietett is kijelenteni, hogy ha a tartományok nem készek 
elfogadni Ottawa feltételeit, a szövetségi kormány a jog talaján egyedül is kész 
végigvinni a módosítás ügyét. 
 
Ekkor már kezdett világossá válni, hogy a Nyolcak táborában valamiféle szakadás 
következett be. Október első napjaiban Bill Bennett, British Columbia 
miniszterelnöke és Allan Blakeney, Saskatchewan első minisztere már siettek 
kijelenteni, hogy esetleg hajlandóak lennének valamiféle kompromisszum 
elfogadására. Bár mindketten hangsúlyozták, hogy a tárgyalási alap mindenképpen a 
Nyolcak áprilisi megállapodása, nyilvánvaló volt, hogy a két tartomány 
kompromisszumkészsége ennél lényegesen nagyobb. 
 
Időközben, Québec álláspontja tovább keményedni látszott. 1981. október 3-án az 
Assemblée Nationale elfogadott egy határozatot, amelyben arra szólította fel a 
szövetségi kormányt, hogy hagyjon fel az önálló akcióval, és tartsa tiszteletben a 
kanadai alkotmányos hagyományokat. A határozat, amelyet 111:9 arányban fogadtak 
el, tartalmazta továbbá azt is, hogy a nemzetgyűlés "minden olyan cselekményt 
ellenez, amely a hozzájárulása nélkül megsérti a jogait, vagy befolyásolja a 
hatáskörét".19

 
Lévesque, észlelve két kollégája ténykedését, elkeseredetten igyekezett egyben tartani 
a Nyolcakat, bár egyre inkább világossá vált, hogy amint az újabb tárgyalások 
megkezdődnek, a szövetség valószínűleg végérvényesen felbomlik, annál is inkább, 
mivel a Nyolcakon belül is egyre inkább megoszlottak a vélemények. Október 5-én 
Lévesque már azt sürgette, hogy tartsanak országos népszavazást a szövetségi és a 
tartományi javaslatról, erről azonban a Nyolcak többi tagja hallani sem akart. 
 
Október 27-én váratlan bejelentés érkezik: Saskatchewan, British Columbiával 
karöltve mintha megegyezne Ottawával. Morin Robert Normand miniszterhelyettest 
idézve keserűen állapítja meg: "Saskatchewan utoljára csatlakozott a Nyolcakhoz és 

                                                 
17Hogg, Peter: Constitutional Law of Canada (Toronto, 1992) I-18. old. 
18McWhinney, Edward: Canada and the Constitution 1979-1982 (Toronto, 1982) 88. old. 
19Milne: 2. lábjegyzet 157. old. 
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elsőként távozott közülük”20, de nem csodálkozik igazán ezen a fejleményen: a 
saskatchewani küldöttség valójában mindig is kompromisszumra hajlamos volt, 
British Columbia pedig a maga ingadozó módján szeretett szerepet vállalni a 
történelmi megállapodásokban - írja Morin. Ekkor valójában már csak a "kemény 
mag" létezett a Nyolcakon belül (Québec, Newfoundland, Manitoba és Alberta), 
Nova Scotia habozni látszott, Prince Edward Island pedig túl kicsi volt ahhoz, hogy 
érdemben beleszólhasson a történtekbe. 
 
Ilyen körülmények között hívták össze a miniszterelnökök újabb konferenciáját 1981. 
november 2. napjára Ottawába. A konferenciát megelőző estén, még a formális 
megnyitó előtt, a Nyolcak képviselői még egyszer összegyűltek, hogy megkiséreljék 
kialakítani a követendő közös taktikát. Bár azt Ottawa korábban már nyilvánosan is 
elvetette, még egyszer letették a voksukat saját korábbi javaslatuk mellett, márcsak 
azért is, mert a szövetségen belüli feszültségek miatt újabb előterjesztés már nem 
születhetett. Ugyancsak megállapodás született arra nézve, hogy ha bármelyik 
szövetséges megváltoztatná az álláspontját a módosítási javaslat kérdésében, arról 
először a többieket kell tájékoztatnia21. 
 
Az első, hétfői tárgyalási nap gyakorlatilag eredménytelenül telt el, voltak ugyan 
javaslatok, de általában úgy tünt, hogy egyik fél sem képes elfogadni sem a másik fél 
javaslatát, sem pedig egy új alternatívát. Lévesque mindenesetre kifejezetten ki is 
jelenti, hogy Québec sohasem egyezik bele meglévő jogainak a csorbításába. 
 
A második nap főként az alkudozás jegyében telt, a felek különféle engedményeket 
ajánlgattak egymásnak a módosítási formulánál a Charterre vonatkozó engedmények 
ellenében, végül azonban semmiféle megállapodás nem született. Ez az alkudozás 
mindamellett feltehetőleg arra is ráébresztette Trudeaut, hogy a szövetségi javaslatot 
ellenző tartományok többsége valószínűleg kisebb-nagyobb engedmények árán 
megnyerhető, kivéve Québecet, hiszen Lévesque semmiképpen sem engedhetett a 
tartomány jogosítványaira vonatkozó korábbi álláspontjából. 
 
Claude Morin visszaemlékezése szerint (ő egyébként, mint Québec 
igazságügyminisztere szintén ott ült a tárgyalóasztalnál) szerdán reggel úgy tűnt, 
hogy az ellenzéki táborban esetleg már csak Québec és Alberta maradnak. Ontario 
időközben előterjesztett kompromisszumos javaslatát ugyanis, amelynek két 
legfontosabb eleme a kompenzációs opt-out módosító formula és az ún. 
notwithstanding klauzulával ellátott Charter voltak, a többiek támogatni látszottak. A 
notwithstanding klauzula új elem volt a tárgyaláson és az volt a lényege, hogy 
bizonyos esetekben a tartományi törvényhozás jogosult lett volna a Charterrel 
ellentétes, az abban rögzített alapvető jogokat csorbító törvényeket elfogadni. 
Trudeau ezt a javaslatot hevesen ellenezte, mondván, hogy sosem lenne hajlandó 
elfogadni egy "kiherélt" Charter gondolatát és egy kilépési jogot tartalmazó módosító 
formulát sem, különösen nem kompenzációval22. 
 
Aztán sorban jöttek a Québec számára meglepőbbnél meglepőbb javaslatok: 
Blakeney új javaslata egy lényegesen szűkebb alkalmazási körű Chartert tartalmazott, 
a módosító formula ugyanakkor már nem tartalmazott volna sem vétót, sem kilépési 
jogot, sem pedig kompenzációt. Bennett viszont azt jelentette ki, hogy már nem 
                                                 
20Morin: 3. lábjegyzet 278. old. 
21Romanow: 1. lábjegyzet 193. old. 
22Morin: 3. lábjegyzet 300. old. 
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ellenezné a kisebbségi nyelvi oktatási jogok felvételét a Charterba. Mindennek a 
tetejében Trudeau váratlanul bejelentette, hogy mégis elfogadna egy kilépési jogot és 
kompenzációt tartalmazó módosító formulát a teljes általa javasolt Charter ellenében. 
Ezen a ponton tehát teljes volt a káosz. 
 
Ekkor került elő Ottawa tarsolyából a referendum kártya. A motivációk és ok-okozati 
összefüggések leírásánál e ponton eltérnek a különböző források. Romanow, aki 
egyébként Saskatchewan küldöttségében maga is részt vett a tárgyalásokon, egész 
egyszerűen úgy véli, hogy Trudeau jobb híján jött elő a javaslattal, annak ellenére, 
hogy úgy tűnt, csupán Ottawa és New Brunswick támogatja azt. Szerinte még Québec 
is mintha igyekezett volna visszatáncolni a korábbi támogató álláspontjától23. A többi 
tartomány ugyanakkor rögeszmésen ellenezte a referendum gondolatát, mert biztosak 
voltak benne, hogy egy népszavazást elveszítenének a szövetségi tervezet ellenében. 
Milne ugyanakkor a referendum kártya kijátszását egyértelműen annak tulajdonítja, 
hogy Trudeau tudta: ha Lévesque-et sikerül rávenni a népszavazás támogatására, 
Québec esetleg elszigetelhető a Nyolcak többi, a népszavazást ellenző tagjától24. 
 
Ma már aligha állapítható meg egyértelműen, hogy a referendum-kérdés újbóli 
felvetése valóban csapda volt-e vagy sem, egy azonban biztos, Lévesque elfogadta a 
népszavazás gondolatát. Morin szerint a québeci miniszterelnök ekkor már úgy 
érezte, hogy a közös front végérvényesen összeomlott, és (Alberta kivételével) 
mindenki elkezdte játszani a "mindenki önmagáéért - kit érdekelnek a többiek" 
játékot25. Lévesque ilyen körülmények között nem sokat tétovázott egy, a Québec 
hátrányára elfogadott javaslat és egy bármilyen döntést legitimáló népszavazás 
között. Milne ehhez még azt is hozzáteszi, hogy Lévesque abban bízott, hogy egy 
esetleges népszavazáson az általa képviselt álláspont győzne26. Morin viszont sokkal 
prózaibb okokkal magyarázza a döntést. Szerinte a népszavazás elfogadását leginkább 
az motiválta, hogy a nép megkérdezése "sokkal tiszteletre méltóbb és bátrabb" 
cselekedet lett volna, mint a szövetségi kormány által addig javasolt bármely 
módszer, ráadásul ez volt az első olyan javaslat, ami nem csorbította Québec jogait27. 
 
A harmadik nap délelőttjén, zártkörű tárgyalásaikat követően Trudeau és Lévesque 
megjelentek a televízió kamerái előtt és bejelentették a referendummal kapcsolatos 
megállapodást s Trudeau rögtön sietett kinyilvánítani, hogy új szövetség köttetett 
Ottawa és Québec Ville között. A Nyolcak persze nem rejtik véka alá a 
felháborodásukat és rögtön nekiesnek Lévesque-nek azzal vádolva a québeci 
miniszterelnököt, hogy megszegve a külön tárgyalásokra vonatkozó megállapodást, a 
hátuk mögött kötött egyezséget.  
 
Ugyanennek a napnak a délutánján Trudeau csavart még egyet a dolgon. Amikor a 
népszavazás részletei tárgyalásra kerültek, már arról beszélt, hogy a referendum 
tárgyát csak a Charter képezné, a szövetségi törvényhozás két háza a népszavazás 
eredményeivel összhangban egyhangúan elfogadná a javaslatot, majd azt Londonba 
küldenék. A westminsteri parlament jóváhagyását követően pedig már csak akkor 
kerülne sor egy újabb népszavazásra, ha abba minden tartomány beleegyezne. 
Lévesque még észlelte, hogy kutyaszorítóba került és megpróbált visszakozni, 
                                                 
23Romanow: 1. lábjegyzet 207. old. 
24Milne: 2. lábjegyzet 135. old. 
25Morin: 3. lábjegyzet 299. old. 
26Milne: 2. lábjegyzet 167. old. 
27Morin: 3. lábjegyzet 301. old. 
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azonban ekkor már késő volt. A Nyolcak szövetsége mostmár teljesen egyértelműen 
és végérvényesen felbomlott. 
 
A körülmények Ottawa számára adottak voltak egy kompromisszumhoz. Este a 
québeci küldöttség Ottawából átköltözött a folyó túloldalára, a Québecben levő Hull 
városkába. Morin úgy emlékszik vissza, hogy a felek még az esetleges esti találkozás 
reményében váltak el egymástól, sőt a québeci küldöttség még le is foglalt egy 
lakosztályt az ottawai Chateau Laurier Hotelban, ahol a többi küldöttség is 
tartózkodott. Este nyolc óra felé British Columbia delegátusától még egy telefonhívás 
is érkezett, amelyben a Nyolcak következő találkozójának az időpontját másnap 
reggel nyolc órában jelölték meg28.  
 
Lévesque és küldöttsége tehát mit sem sejtve nyugovóra tért, miközben odaát, a folyó 
túlpartján a hetek között újrakezdődtek a tárgyalások s a tárgyalások végén, egy 
fárasztó és hosszú éjszaka után - amelyet Morin “a hosszú kések éjszakájának” nevez 
- Québec háta mögött megszületett a várva várt kompromisszumos javaslat. A 
javaslat három lényeges elemet tartalmazott, az opt-out formulát pénzbeli 
kompenzáció nélkül, a teljes Chartert a notwithstanding clause-zal továbbá egy új 
rendelkezést, amely lehetővé tette volna, hogy a kisebbségi nyelvi oktatási jogok 
körében a tartomány elérhesse, hogy a javaslatnak ez a része az ő esetében csak egy 
későbbi időpontban lépjen hatályba. Ez utóbbi javaslat nem titkoltan Québec 
megnyerése végett került a szövegbe. Egyetlen kérdés volt csupán: hogyan adagolják 
a dolgot Lévesque-nek29. 
 
Amikor másnap reggel a közös reggeli alkalmával Lévesque kezébe nyomták a 
kétoldalas dokumentumot azzal, hogy ez egy olyan új javaslat, "amin éjszaka 
dolgoztak, sőt már Ottawa is tud róla", a québeci miniszterelnök azonnal elutasította 
azt. Első ránézésre a javaslat két olyan rendelkezést is tartalmazott, amely sérthette 
Québec érdekeit: a kompenzáció nélküli kilépési jog és a teljes Charter, amely a maga 
jól kiépített garanciáival nyílt támadást jelentett Québecnek a francia nyelvet és 
kultúrát védő jogalkotásával szemben. Valószínűleg nem járunk azonban messze az 
igazságtól, ha azt mondjuk, hogy Lévesque-et sokkal inkább az az eljárási mód 
sértette, amellyel őt teljesen kihagyták a tárgyalásokból. "Évek óta ismervén 
Lévesque-et, azt hiszem mondhatom, hogy mint embert és mint Québec 
miniszterelnökét mérhetetlenül sértette ez a megbocsáthatatlan álnokság, ahogyan azt 
ő ezt követően nevezte."30  
 
Romanow másképp kommentálja az esetet: szerinte Lévesque azért került bajba, mert 
"Québec jól felkészült egy alkotmányos háborúra, de egy alkotmányos békére 
egyáltalán nem". Így az a tény, hogy Lévesque ismét megkisérelte a javaslatba 
belevenni a pénzbeli kompenzációt, csak azt célozta, hogy ismét Trudeau számára 
elfogadhatatlanná váljon a javaslat31. 
 
Az újrakezdődött tárgyalásokon aztán Lévesque még egy elkeseredett kisérletet tesz 
arra is, hogy Québec vétóját visszacsempéssze a javaslatba. A többiek azonban akkor 
már erről hallani sem akarnak. Trudeau gyorsan megragadja az alkalmat, hogy 
emlékeztesse ellenlábasát: Québec korábban maga mondott le a vétóról, amikor 
                                                 
28Morin: 3. lábjegyzet 305. old. 
29Romanow: 1. lábjegyzet 209. old. 
30Morin: 3. lábjegyzet 308. old. 
31Romanow: 1. lábjegyzet 211. old. 
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Lévesque áprilisban "a kalucsnijával együtt a vétót is az ajtóban hagyta"32. Nem jár 
szerencsével a kompenzációval sem: Trudeau már nem hajlandó kockáztatni a 
kialakult javaslatot. Ráadásul a notwithstanding clause-zal már így is eleget engedett 
ahhoz, hogy célirányos tartományi politika esetén az egész rendszer lényege 
kérdőjeleződjön meg. 
 
November 5-én délután az alkudozás véget ért, a kompromisszum megszületett - igaz 
csupán a szövetségi szint és kilenc tartomány között. November 9-én Québec 
bejelenti, hogy a megállapodást nem ismeri el érvényesnek és hogy a jövőben nem 
hajlandó részt venni semmiféle szintközi vagy tartományközi megbeszélésen vagy 
konferencián. Szemben azonban 1971-gyel, Québec elutasító álláspontja ezúttal nem 
állította meg a folyamatot és december 2-án a kanadai képviselőház elfogadta a 
módosítási javaslatot. Ugyanezen a napon Québec saját fellebbviteli bíróságához 
fordult annak eldöntése végett, hogy Québec rendelkezik-e olyan hagyományos 
vétójoggal, amely megakadályozhatná a módosítás elfogadását. 
 
Miután december 8-án a szenátus is jóváhagyta az alkotmánymódosítás kapcsán a 
főkormányzó által a brit parlament elé terjesztendő határozatot, Québec újabb 
intenzív lobbyzásba kezd Londonban. Margaret Thatcher azonban hallani sem akar 
még arról sem, hogy Westminsterben megvárják a bíróság döntését. 
 
A brit parlament két házának döntését követően 1982. március 29. napján II. Erzsébet 
szentesítette a Kanada Törvényt. 
 
Április 7-én a québeci Court of Appeal egyhangú határozattal úgy foglal állást, hogy 
Québecnek nincs vétójoga és 10 nappal később Kanadában hatályba lép az 1982. évi 
Alkotmánytörvény. És hogy Québec és Lévesque veresége teljes legyen, december 6-
án a Legfelsőbb Bíróság ugyancsak megállapítja, hogy Québecet nem illeti meg 
semmiféle vétójog az alkotmánymódosítások kapcsán33.  
 
Az itélet elemzői általában rámutatnak, hogy a gyakorlatban az összes korábbi 
módosításoknál kikérték Québec beleegyezését34, a bíróság mégis úgy foglalt állást, 
hogy a vétójog még a konvenciók szintjén sem létezik, tekintettel arra, hogy hiányzik 
a konvenció kialakulásának legfontosabb kritériuma, azaz annak "kifejezett 
elfogadása vagy elismerése" az eljárásban résztvevők által. "Ez az elismerés nemcsak 
hogy egy alapvető eleme a szokásoknak: ez a legalapvetőbb, határozott elem, amely a 
lehetővé teszi a számunkra, hogy félre nem érthetően megkülönböztessünk egymástól 
egy alkotmányos szabályt egy kényelmi szabálytól vagy a politikai hasznosságtól." 
Emellett "egy szokás nem maradhat teljesen kifejezetlen, kivéve talán a kezdeti 
stádiumot, amikor azt még nem fogadják el kötelező szabályként"35. 
 
Hogg erőteljesen kritizálja a bíróság döntését, amelyről - mint ahogy arra már utalás 
történt - úgy véli, hogy sokkal inkább politikai indokok motiválták, semmint jogiak. 
Rámutat arra, hogy a kanadai alkotmányos gyakorlatban több olyan szokás létezik, 
amelyet senki sem hangsúlyoz s mégsem jut eszébe senkinek, hogy a létezését 

                                                 
32Milne: 2. lábjegyzet 178. old. 
33Re.: Objection to a Resolution to Amend the Constitution (1982) 2. S.C.R. (a továbbiakban: Canada 
Veto Reference) 
34Hogg: 17. lábjegyzet I-21. old. 
35Canada Veto Reference: 817. old. 
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kétségbe vonja36. Szerinte a bíróság a roppant gyenge indoklásával "elpusztította az 
alkotmányon kívüli alkotmány szellemét"37. Ehhez még nyugodtan hozzátehetjük, 
hogy a bíróság elegánsan egészen egyszerűen figyelmen kívül hagyta saját korábbi 
döntését is a Patriation Reference ügyben és fel sem vetődött a számára, hogy, ha 
Québecnek nincs is vétója, a kanadai lakosság 25%-át képviselő tartomány 
hozzájárulása esetleg szükséges ahhoz, hogy a tartományok hozzájárulása a 
javaslathoz a megkívánt “tekintélyes mértéket” elérje. 
 
1982. december 17-én Lévesque még egy kisérletet tesz: Trudeau-hoz intézett 
levelében sürgeti a vétójog visszaadását, az opt-out formula módosítását és Québec 
mentesítését a kisebbségi nyelvi oktatási jogokra vonatkozó szabályozás alól. 
Trudeau udvariasan és biztatóan válaszol, de egyértelműen jelzi, hogy bármiféle 
tárgyaláshoz szükséges a többi tartomány részvétele is. Addig is azonban - így a 
szövetségi álláspont - Québecnek el kell fogadnia az 1982. évi Alkotmánytörvény 
létezését. Ezzel Trudeau egyértelműen kollégája tudtára adta, hogy a maga részéről az 
ügyet egyelőre lezártnak tekinti. 
 
E fejezet nem lehet teljes a Constitution Act legfontosabb rendelkezéseinek 
ismertetése nélkül, márcsak azért sem, mert a következő fejezetek megértéséhez 
néhány 1982-ben beiktatott alkotmányos szabály ismerete feltétlenül szükséges. Az 
1982. évi módosításnak a francia kanadai kérdés szempontjából két fontos eleme volt: 
 
- az Emberi Jogok és Szabadságok Kanadai Kartája (The Canadian Charter of Rights 
and Freedoms) és 
- az alkotmánymódosítási formulák38. 
1. The Canadian Charter of Rights and Freedoms 
 
A törvény első részét a Charter képezi, amely összesen 34 szakaszban foglalja össze 
az alkotmányos védelemben részesített alapvető jogokat39. A Charter által biztosított 
jogok a vonatkozó nemzetközi egyezményekben is felsorolt alapvető emberi jogok 
jelentős hányadát tartalmazzák. Nem kerültek viszont bele - különösen a szegényebb 
tartományok ellenkezése miatt - az ún. szociális jogok. 
                                                 
36Ilyen például az a szokás, hogy a királynő, a főkormányzó vagy a tartományi helytartó sohasem 
tagadja meg egy törvényjavaslat szentesítését (Hogg: 17. lábjegyzet I-21. old.) 
37Hogg: 17. lábjegyzet I-18. old. 
38A Constitution Act [Schedule B to Canada Act 1982 (U.K. 1982 c. 11.)] rendelkezéseket tartalmazott 
még az őslakosok korábban szerzett jogainak elismerésére vonatkozóan, továbbá az elmaradottabb 
tartományok pénzügyi kompenzációjával (Equalization) kapcsolatban és konkurens jogkört biztosított 
a tartományok számára a természeti kincseket, az erdőket és az elektromos energiát illetően. E 
tekintetben különösen figyelemre méltó volt, hogy az Alkotmánytörvény az őslakosok kollektív jogait 
elismerte, a francia kanadaiakét viszont nem. Az Alkotmánytörvényt tartalmazó brit Canada Act 
rendelkezett még a brit parlament törvényhozási jogainak a megszűnéséről, azaz az alkotmány 
honosításáról is.  
39Az 1. szakasz általánosságban garantálja a későbbiekben megfogalmazott jogokat, kimondva, hogy 
azokkal szemben csak "olyan törvényben előírt ésszerű korlátok állíthatók, amelyek kimutathatóan 
igazolhatók egy szabad és demokratikus társadalomban". A Karta a továbbiakban felsorolja a védett 
jogokat, amelyek a következőek: 
    - az alapvető szabadságjogok (lelkiismereti és vallásszabadság, a gondolat, a hit, a vélemény és a 
kifejezés szabadsága, beleértve a sajtószabadságot is, a békés gyülekezés és az egyesülés joga), 
    - a demokratikus jogok (aktív és passzív választójog), 
    - a költözködéshez való jog, 
    - a büntetőeljárással kapcsolatos alapvető jogok, 
    - a törvény előtti egyenlőség, és  
    - a nyelvi jogok (hivatalos nyelvek, kisebbségi nyelvi oktatási jogok). 

 77



 

A Charter, amit egyébként ő maga is életműve legfontosabb elemének tart, hűen 
tükrözi Trudeau "kanadaizmusát", amelynek középpontjában nem a két alapító 
nemzet, hanem a különböző nyelvi közösségekhez tartozó egyének állnak. A Charter 
kiteljesíti a korábban törvényi szinten már szabályozott nyelvi jogokat: először is 
alkotmányos szintre emeli a hivatalos nyelvekkel kapcsolatos 1969-es törvényi 
szabályozást. Immáron az alkotmány mondja tehát ki, hogy az angol és a francia 
nyelv egyaránt Kanada hivatalos nyelve, s mint ilyenek egyenlő jogokat élveznek a 
szövetségi törvényhozásban, a központi kormányzat intézményeiben és a szövetségi 
bíróságok előtt 40. 
 
A Charter hivatalos nyelvekre vonatkozó rendelkezéseinek új eleme, hogy a 
kétnyelvűségi követelményeket gyakorlatilag megegyező tartalommal kiterjeszti New 
Brunswickra is. Ennek oka, hogy a tartomány lakosságának egyharmada francia 
anyanyelvű41.  
 
A nyelvi szabályozás másik eleme a kisebbségi nyelvi oktatási jogok alkotmányba 
iktatása volt. A végleges változatba 23. szakaszként bekerült szabályok voltak az 
1982. évi Alkotmánytörvény talán legvitatottabb elemei, annak ellenére, hogy a végül 
is elfogadott forma már 1981. áprilisában kialakult. Különösen Québec ellenezte már 
magát a koncepciót is: a kisebbségi nyelvi jogok biztosítása sem hatályos nyelvi 
törvényével sem pedig a francia nyelv megőrzésével kapcsolatos politikájával nem 
volt összhangban. 
 
A Charter 23. szakasza előírja, hogy azoknak a szülőknek, akiknek az "első nyelve" 
vagy az elemi iskolában használt oktatási nyelve (language of instruction) a két 
hivatalos nyelv közül az adott tartomány kisebbségi nyelve, joguk van a 
gyermekeiket is olyan iskolába járatni, ahol az oktatás nyelve az adott kisebbségi 
nyelv, ha az ilyen iskolák fenntartását az erre jogosult állampolgárok száma lehetővé 
teszi. Ez a megoldás lényegében véget vetett annak a Lévesque-kormány által 
alkalmazott gyakorlatnak, hogy a tartományba újonnan érkezetteket automatikusan a 
francia iskolarendszerbe utalja. 
 
1981. novemberében Trudeau, akinek édes gyermeke ez a szabály, még egy tőle 
váratlan engedményt is tesz, hogy rábírja Lévesque-t a paktum elfogadására. Az 
Alkotmánytörvénybe 59. szakaszként bekerült rendelkezés ugyanis a kisebbségi 
anyanyelvű szülők jogaira vonatkozó szabály québeci hatályba lépéséhez a 
tartományi törvényhozás vagy a kormányzat erre irányuló nyilatkozatát is 
megkívánja. 
 
Bármi is motiválta Trudeau döntését erre az engedményre nézve, az világos, hogy 
nagy áldozatot vállalt: az általa kreált mű lényegét és érvényesülését kérdőjelezte 
meg, amikor a québeci angol nyelvi kisebbség oktatási jogainak a sorsát a québeci 
kormányzattól tette függővé. Tény azonban az is, hogy még ez sem segített. A hosszú 
                                                 
40A két nyelv hivatalossága minden esetben azt jelenti, hogy nemcsak az egyénnek van joga a két 
nyelv bármelyikét használni a parlamentben vagy a bírósági eljárásokban, hanem azt is, hogy a 
közigazgatási intézményekben biztosítani kell az egyén számára azt, hogy az igényelt szolgáltatásokat 
az általa választott hivatalos nyelven igénybe vehesse. Fontos szabály az is, hogy a szövetségi 
parlamentből származó dokumentumokat mindkét nyelven közzé kell tenni, és mindkét változat 
hitelesnek minősül. (Canadian Charter of Rights and Freedoms 16-22. szakaszok) 
41Ezzel a rendelkezéssel ugyanis New Brunswick Kanada egyetlen hivatalosan is kétnyelvű 
tartományává vált. Quebec ugyanis a különböző tartományi nyelvtörvények alapján hivatalosan 
egynyelvű (francia). 
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kések éjszakáját követően Lévesque már aligha fogadott volna el bármit is, ami 
kevesebb, mint az eredeti québeci elképzelések42. 
 
A Charter egy másik számunkra fontos eleme a már többször említett notwithstanding 
clause. A Charter 33. szakasza, amely 1981. november 5-én a tartományi jogok 
Charter általi csorbítását ellenző provinciák megnyerése érdekében került a szövegbe, 
ugyanis lehetővé tette a tartományi törvényhozások számára, hogy kifejezetten 
kinyilvánítsák: az általuk alkotott valamely törvény vagy annak valamely 
rendelkezése "a Karta 2. vagy 7-15. szakaszában foglalt rendelkezések ellenére 
érvényesül43". A tartományi parlament e szakasz alapján tett nyilatkozata öt évig 
marad érvényben, de hasonló szabályok szerint megújítható44.  
 
A kanadai alkotmányjogi terminológiában notwithstanding clause-nak nevezett 
szabály elő- és utóéletéhez hozzátartozik, hogy valójában nem is elsősorban Québec 
volt az, aki a klauzula szövegbe iktatásán erősködött, hanem némely nyugati 
tartomány, később viszont éppen Québec alkalmazta nagy előszeretettel saját, a 
kisebbségek nyelvi jogait szűkítő törvényeinek legitimálására45, míg Angol 
Kanadában már nem sokkal az Alkotmánytörvény hatályba lépése után mozgalom 
szerveződött a klauzula eltörlése érdekében. 
 
Végezetül utalni kell arra, hogy a Karta alkotmányba iktatásával a Kanadai 
Legfelsőbb Bíróság vált a Kartában rögzített jogok értelmezésével kapcsolatos 
jogviták végső fórumává. 
 
 
2. Az alkotmánymódosítási formulák 
 
Az 1982. évi Alkotmánytörvényben rögzített alkotmánymódosítási formulák teljes 
mértékben a nyugati tartományok pozicióját tükrözték. A vétót ellenző és a saját 
részükre nagyobb és hatékonyabb szerepet igénylő Western provinces nyomására 
Ottawa már a tárgyalások kezdeti szakaszában eltávolodott a Victoria Chartától, 
amely korábban a tárgyalások alapját képezte. A végleges változat, amely a 
honosítással összhangban természetesen megszüntette a brit parlament módosítási 
jogát, ötféle eljárási módot határozott meg, amelyek alkalmazását a módosítás tárgya 
határozta meg. Amellett, hogy a csak a szövetségi szintet, csak valamely tartományt 
vagy a szövetségi szintet és csak egy vagy több tartományt érintő kérdésekben a 
szövetségi parlament vagy a tartományi törvényhozás maga vagy az érintett 
törvényhozások közösen jogosultak az alkotmány módosítására46, a rendszer 
kulcsszabályai az általános és az egyhangúsági szabályok voltak. 

                                                 
42Arra talán már utalni sem kell, hogy a kérdéses szakasz természetesen a mai napig nincsen hatályban 
Quebecben. 
43A 33. szakasz (1) bekezdésének a szövege így hangzik: "A Parlament vagy a tartományi 
törvényhozás egy általa megalkotott törvényben kifejezetten kinyilváníthatja, hogy a törvény vagy 
annak egy rendelkezése a jelen Karta 2. szakaszában vagy 7-15. szakaszaiban foglalt rendelkezésekre 
tekintet nélkül érvényesül."  
44Hogg az Alkotmánytörvény elemzése során utal a törvényszöveg értelmezésével kapcsolatos 
bizonytalanságra: ő a maga részéről amellett foglal állást, hogy a megújítási nyilatkozatot a tartomány 
nemcsak egyszer, hanem ötévenként bárhányszor megteheti. (Hogg, Peter W.: Canada Act Annotated, 
Toronto, 1982, 80. old.) 
45Quebecen kívül egyedül Saskatchewan alkalmazta egyszer a klauzulát egy munkaügyi jogszabállyal 
kapcsolatban. 
46Constitution Act 43-45. szakaszok 
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Az egyhangúsági szabály értelmében a szövetségi parlamenten kívül az összes 
tartományi törvényhozás hozzájárulása is szükséges a legalapvetőbb alkotmányos 
szabályok módosítása esetében47.  
 
Gyakorlatilag az összes többi esetben48 az általános eljárást kell alkalmazni, amely a 
Victoria Charterrel ellentétben úgy került kialakításra, hogy egyik tartományt se 
illesse meg vétójog. Így ezekben az esetekben a módosításhoz a szövetségi parlament 
illetőleg a tartományi törvényhozásoknak az összlakosság legalább 50%-át képviselő 
2/3-ának a hozzájárulása szükséges. Ez pedig azt jelentette, hogy az ügyek egy igen 
jelentős csoportja tekintetében Québec jóváhagyása már nem volt szükséges a 
módosításhoz. 
 
Ha a vétó nem is került be az alkotmánymódosításba, bekerült a tartományok kilépési 
joga az olyan alkotmánymódosítások hatálya alól, amelyek sértik a provinciák 
törvényhozási jogait, a vagyoni jogokat vagy a tartományi parlament vagy 
kormányzat korábban szerzett más jogait, a provinciai törvényhozás kinyilváníthatja, 
hogy a módosítás hatálya a tartományra nem terjed ki. Ennek az opt-out szabálynak 
az értelmében a nyilatkozat bármikor megváltoztatható, a kilépés joga viszont csak az 
alkotmánymódosítási eljárást kezdeményező határozat elfogadásától számított három 
éven belül illeti meg a tartományt. 
 
Bár Trudeau a tárgyalások folyamán hallani sem akart arról, hogy az 
alkotmánymódosítás hatálya alól így kilépő tartományt pénzbeni kompenzáció illesse 
meg, Québec megnyerése érdekében Ottawa még ebben a kérdésben is tett egy utolsó 
engedményt. A végleges és végül elfogadott változat "ésszerű kárpótlást" biztosított a 
szóban forgó tartományok részére, igaz csak "oktatási vagy egyéb kultúrális 
kérdésekben"49.  
 
Összegezve a honosítással kapcsolatos eseményeket megállapítható, hogy Lévesque - 
akár kockázatos politikai sakkhúzásainak eredményeképpen, akár pedig egyszerű 
jóhiszeműségénél fogva - elveszítette Québec tradicionális unióbeli jogállását, 
elveszett a vétó, és elfogadásra került a tartomány francia nyelvet és kultúrát védő 
nyelvpolitikájával szemben álló, azzal ellentétes szellemű Charter.  
 
Ugyanakkor az is igaz, hogy ha az Alkotmánytörvényt kizárólag jogi szempontból 
elemezzük, azonnal látható, hogy Québec valójában sokkal kevesebbet veszített, mint 
amit a törvénynek általában felrónak: a notwithstanding szabály, az opt-out formula 
és a kisebbségi nyelvi jogokkal kapcsolatos speciális hatályba léptető szabály mind 
olyan eszközök voltak, amelyekkel élve Québec nemcsak egyszerűen kivonhatta 
volna magát az 1982. évi Alkotmány és a későbbi alkotmánymódosítások hatálya 
alól, hanem saját unión belüli speciális státuszát is kiteljesíthette volna.  
 
Valószínűleg nem állunk messze az igazságtól, ha az 1981. november 4-én éjjel 
történteket tekintjük Lévesque és Québec magatartása fő okának. Ma már 
természetesen nem állapítható meg, hogy a hosszú kések éjszakáján Québec nélkül 

                                                 
47A Constitution Act 41. szakasza alapján ide tartozik a királynő, a főkormányzó és a helytartók 
jogállása, a tartományok egy legalább a szenátusi képviseletükkel egyező számú képviselőházi 
képviselethez való joga, a francia és az angol nyelv használata, a Legfelsőbb Bíróság összetétele és az 
alkotmánymódosítási eljárás. 
48A Constitution Act 42. (1). szakasza tartalmaz egy nem taxatív felsorolást. 
49Constitution Act 40. szakasz 
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kialakult kompromisszum Lévesque részvételével is elérhető lett volna-e és az sem, 
hogy mennyi minden múlott a felek tárgyalási stílusán és a Trudeau és Lévesque 
közötti tradicionális rivalizáláson. Így aztán, bár az alkotmányreform elsődleges célja 
eredetileg Québec igényeinek kielégítése volt, a végeredmény ezzel éppen 
ellentétesre sikeredett: Québec sohasem került távolabb az alkotmánytól, mint 1982 
után, és Kanada hiába kapott megújult alkotmányt, Québec azt sohasem ismerte el 
magára nézve kötelezőnek. Az pedig, hogy mindezért kit terhel a politikai felelősség, 
majd az utókor lesz hivatott eldönteni legfőképpen annak függvényében, hogy 
hogyan is alakul a jövőben a kanadai föderáció sorsa.  
 
Húsz év távlatából visszatekintve az 1982 után történtekre is csupán egy dolog látszik 
biztosnak: Kanada sorsa kétséget kizáróan másképpen alakul, ha Bourassa annak 
idején mégis elfogadja a Victoria Chartert, amely lehetővé tette volna Québec 
számára, hogy minden további módosítás esetén éljen a vétójogával. Az 1982-es 
formula egyhangúsági szabályával viszont Kanada olyan örökséget kapott, amely 
végérvényesen lehetetlenné teheti egy minden érintett fél által elfogadható 
alkotmányos rendszer kialakítását. Ezt az elmúlt tizenöt év eseményei világosan 
igazolták is.  
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2. A Meech Lake-i megállapodás tündöklése és bukása 
 
 
Az a tény, hogy Québec nem volt hajlandó elismerni magára nézve kötelezőnek az 
1982. évi Alkotmánytörvényt, súlyos válság lehetőségét vetítette elő. A honosított új 
alkotmány jogilag természetesen Québecet is kötelezte, a tartomány azonban 
látványosan távol tartotta magát minden olyan programtól illetve tanácskozástól, 
amelyre az 1982-ben elfogadott módosítás alapján került sor és képviselői legfeljebb 
"megfigyelőként" vettek részt a különböző provinciaközi konferenciákon. Így a 
közvélemény számára úgy tűnt, hogy Kanada 1982. évi alkotmánya csak kilenc 
tartomány vonatkozásában érvényesült, Québec pedig gyakorlatilag kívül került az 
unión. 
 
Mindennek ellentmondani látszott az a tény, hogy amikor és amilyen mértékben a 
tartomány igényei azt megkívánták, Québec is alkalmazta az 1982-ben hatályba lépett 
- és általa látványosan megtagadott - alkotmányos rendelkezéseket. Így például már 
néhány nappal az Alkotmánytörvény hatályba lépését követően a Charter 33. 
szakaszának felhatalmazása alapján a tartományi törvényhozás visszamenőleg 
notwithstanding klauzulával látta el az összes hatályban levő törvényt50 és ezt a 
gyakorlatot a későbbiekben elfogadott törvények vonatkozásában is fenntartotta 
egészen 1985-ig, a lehető legmesszebbre távolodva el ezáltal - hozzá kell tenni: az 
alkotmányos rendelkezések adta lehetőséget kihasználva - a Charter rendelkezéseitől. 
 
Az 1982 és 1985 közötti időszak ugyanakkor a passzív rezisztancia időszaka volt 
Québecben. Igaz, a Lévesque-kormánynak volt baja bőven. Az alkotmánymódosítás 
körüli huzavona, Québec mellőzése a végleges megállapodásnál megosztotta a Parti 
Québécois tagságát és szavazótáborát. Már 1981 novemberében elhangzottak olyan 
javaslatok a párton belül, hogy a "szuverenitás-társulás" programból egész 
egyszerűen hagyják el a "társulás" szót és deklarálják, hogy a következő választások 
nyíltan a függetlenség kikiáltásának jegyében zajlanak. Lévesque maga ezt a 
megoldást nem támogatta és párton belüli plebiszcitumot kezdeményezett a 
kérdésben, amelyet aztán igen meggyőző többséggel meg is nyert. A párt azonban 
ennek ellenére a szétesés jeleit mutatta: a taglétszám 1984-re az 1980-as létszám 
felére esett vissza. 
 
Néhány hónappal a visszavonulása előtt Lévesque még egy kisérletet tett arra, hogy a 
saját illetve a párt megtépázott népszerűségét visszaállítsa. Ehhez ragyogó 
alkalomnak mutatkoztak az 1984-es szövetségi választások. Trudeau még ugyanezen 
év tavaszán lemondott a szövetségi liberális párt elnöki tisztéről és Lévesque úgy 
érezte, itt az alkalom a liberálisokkal való leszámolásra. Az új konzervatív vezér, a 
Trudeau-hoz hasonlóan Québecből származó, mind az angolt, mind pedig a franciát 
anyanyelvi szinten beszélő Brian Mulroney, aki a választási programjában "a 
szövetség-tartományi kooperáció új időszakáról" és arról beszélt, hogy Québecet 
"méltósággal és lelkesedéssel" hozzák majd vissza "az  alkotmány kebelébe", nem kis 
mértékben a Parti Québécois aktivistáinak és a párt nyílt támogatásának köszönhette 
elsöprő győzelmét. 
 

                                                 
50Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, R.S.Q. 1982, c. 21 (1982. június 23.) 
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A választások után újabb ideológiai csata kezdődött. Lévesque, jóhiszeműségét 
bizonyítandó azonnal felfüggesztette Québec kormányközi tárgyalásokra vonatkozó 
bojkottját, megszüntette a notwithstanding clause alkalmazására irányuló parlamenti 
gyakorlatot, sőt amikor Mulroney, akit több támadás is ért, hogy "lepaktált a 
szeparatistákkal", még ennél is többet akart, tulajdonképpen szembefordult saját 
korábbi programjával is. Az általa "le beau risque"-nek nevezett politika lényege az 
volt, hogy a Parti Québécois - a konzervatív szövetségi kormánnyal való tárgyalások 
sikere reményében - kész feladni szuverenitás iránti elkötelezettségét és azt csupán, 
mint "biztosítékot" tartja meg a tárgyalások sikertelensége esetére.  
 
Ottawa ugyanakkor kivárásra játszott és Mulroney nyíltan azt hangoztatta, hogy a 
tárgyalásokat megkezdeni csak a québeci tartományi választásokat követően 
hajlandó. Ennek a nyilvánvaló oka az volt, hogy a Lévesque-kormány ebben az 
időszakban nem volt igazán "szalonképes" Angol Kanadában és Ottawa abban 
reménykedett, hogy esetleg a Robert Bourassa-vezette liberálisok nyerhetik meg a 
választásokat és egy velük megkötött egyezség sokkal jobban “eladható” Kanada 
többi részében. 
 
Lévesque új stratégiája alapjaiban rázta meg a pártot és miután a 
közvéleménykutatások azt mutatták, hogy a Parti Québécois Lévesque-kel csak 
elveszítheti a választásokat, a politikus jobbnak látta visszavonulni és átadni a párt 
vezetését Pierre-Marc Johnsonnak. A Parti Québécois-n azonban ez sem segített, a 
választások után Bourassa alakíthatott kormányt, méghozzá igen meggyőző 
többséggel. Québec lakóinak üzenete nyilvánvaló volt: ha Québec úgyis elhagyja 
szuverenitással kapcsolatos álláspontját, és tárgyalni kezd Ottawával, akkor ezt ne a 
Parti Québécois, hanem egy igazi föderalista párt útján tegye. 
 
A Parti Québécois választási veresége, súlyos krízise és a Bourassa-vezette 
liberálisok föderalista irányultságú politikája azt jelezte, hogy a szeparatista veszély 
egy időre elhárult: az angol kanadaiak számára Québec aláírásának a hiánya az 1982. 
évi Alkotmánytörvényről csupán egy jelentéktelen jogi tény maradt, bár kétségtelenül 
komoly politikai realitás. Az pedig, hogy egyidejűleg eltűntek a színről az 1981-es 
események főbb szereplői is (Trudeau és Lévesque visszavonultak, és többnyire új 
vezetők álltak a különböző tartományi kormányok élén is), egy új játszma lehetőségét 
hordozta magában. 
 
A Mulroney-kormány, kihasználva a szituációból fakadó előnyöket, már 1985-ben 
lépéseket tett az alkotmányos válság felszámolása érdekében. Ebben az évben alakult 
meg az ún. Macdonald Bizottság, amelynek feladata az volt, hogy megvizsgálja 
"Kanada intézményeinek a jövőjét". A bizottság sietett elismerni Québec bizonyos 
követeléseinek a jogosságát és végső konklúziója az volt, hogy feltétlenül szükség 
van valamiféle "megegyezésre és megértésre" a tartomány és Kanada többi része 
között. A bizottság ezzel gyakorlatilag elfogadta Québec "mássághoz" való jogát 
illetve, hogy e másság elismerése érdekében a tartomány megtegye javaslatait51. 
 
Mintegy válaszképpen a Bourassa-kormány még ugyanebben az évben 
megfogalmazta azt az öt feltételt, amelynek a Kanada többi része általi elfogadását 
követően Québec hajlandó lett volna "újra elfoglalni a helyét az alkotmányban”. Az 
öt feltétel a következő volt: 

                                                 
51Monahan, Patrick J.: After Meech Lake: An Insider’s View (Kingston, 1990) 16. old. 
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- Québec "eltérő társadalomként" (société distincte – distinct society) való elismerése, 
 
- a bevándorlással kapcsolatos kérdések szabályozásában több jog biztosítása a 
tartomány számára a szövetségi törvényhozás jogainak egyidejű korlátozása mellett, 
 
- a szövetségi szint azon jogának a korlátozása, hogy a szövetségi költségvetésből 
finanszírozzon a tartományok törvényhozási jogkörébe tartozó programokat, 
 
- vétójog biztosítása a provincia számára az alkotmánymódosítások tekintetében és 
 
- Québec külön és közvetlen kinevezési jogkörének egyértelművé tétele a Legfelsőbb 
Bíróság bíráinak egy része tekintetében. 
 
Ha ezt az öt követelést összevetjük mindazokkal a követelésekkel, amelyeket Québec 
a csendes forradalom óta támasztott, megállapíthatjuk, hogy igen szerény 
követelésekről volt szó, olyannyira, hogy a Parti Québécois kifejezetten 
nevetségesnek tartotta őket. A szeparatista irányvonal háttérbe szorulása, Mulroney 
megválasztása és a tartományoknak az a törekvése, hogy végre lezárják az 
alkotmányos vitát, együttesen mégis kedvező légkört teremtett az újabb 
tárgyalásokhoz, amelyeknek a középpontjában kifejezetten Québec fenti feltételei 
állottak.  
 
Bár annak főbb elvei már 1986 őszére kialakultak, a megállapodás csak 1987. április 
30-án született meg a québeci Meech Lake-ben tartott miniszterelnöki konferencián, 
méghozzá úgy, hogy Bourassa végül több, az eredeti javaslat elveit ugyan nem érintő, 
de mégis jelentős módosítást volt kénytelen elfogadni. A miniszterelnökök által 
egyhangúlag elfogadott paktum másik jellemzője az volt, hogy a Quebec roundnak 
nevezett tárgyalássorozat végülis olyan javaslatot szült, amely Québec alkotmányos 
igényeinek kielégítésén túlmenően alaposan átalakította volna a teljes kanadai 
szövetségi rendszert. A tartományok egyenlőségének elve mellett kardoskodó angol 
kanadai provinciák kiengesztelése érdekében a megállapodás minden provinciának 
biztosította azokat a minimális jogokat, amelyeket Québec a maga számára követelt. 
Québec megkapta a vétót, de azt ugyanígy megkapta minden tartomány, és ugyanez 
igaz volt a paktum többi elemével kapcsolatosan is. Az egyetlen igazán Québecnek 
szóló rendelkezés az "eltérő társadalom" klauzula volt. Más szóval cserébe a 
Québecnek adott distinct society clauseért a többi tartomány is jelentős új 
jogosítványokat szerzett. 
 
A Meech Lake-i paktum legfőbb elemei az alábbiak voltak: 
 
 
1. A kanadai társadalom alapvető jellemzői és Québec, az eltérő társadalom 
 
A paktum először is a BNAA-ba iktatott volna be egy új 2. szakaszt, amely szerint az 
alkotmányt annak figyelembevételével kell értelmezni, 
 
- "hogy a Québecben központosuló, de Kanadában máshol is jelen levő francia 
nyelvű kanadaiak, illetve a Québecen kívül koncentrálódó, de Québecben is jelen levő 
angol nyelvű kanadaiak létezése Kanada alapvető jellemvonását képezi", és 
 
- "hogy Québec Kanadán belül eltérő társadalmat képez". 

 84



 

A javaslat "megerősítette" továbbá, hogy az alapvető jelleg "megőrzése" a szövetségi 
és minden tartományi parlament feladata, míg Québec feladata, hogy "megőrizze és 
védje" a tartomány eltérő identitását52. 
 
A javaslat tehát nemcsak a québeci társadalom eltérő jellegét ismerte volna el, hanem 
a nyelvi dualizmus alapvető jelentőségét is. A tárgyalások során a felek között talán 
ez az alapvető jellemvonásra vonatkozó, a szakzsargonban "fundamental 
characteristic clause"-nak nevezett klauzula váltotta ki a legnagyobb vitát és végső 
változata egy kompromisszum eredményeképpen alakult ki. Figyelemreméltó, hogy a 
kanadai társadalom alapvető jellemvonását rögzítő klauzulával kapcsolatosan Québec 
által előterjesztett eredeti javaslat "a Québecben központosuló, de nemcsak arra 
korlátozódó franciául beszélő Kanadáról és a Québecen kívül koncentrálódó, de 
Québecben is jelen levő angol nyelvű Kanadáról" beszélt53. A módosítási javaslatba 
bekerült végleges változat kiválóan mutatja, hogy Angol Kanada nem volt hajlandó 
elfogadni a deux nations elv semmilyen alkotmányos megfogalmazását és továbbra is 
ragaszkodott a még Trudeautól maradt elvhez: Kanada nem két nyelvi közösség 
együttese, hanem - legfeljebb -  a két különböző nyelvi csoporthoz tartozó egyének 
összessége. 
 
Ami a québeci társadalom eltérő jellegét megfogalmazó distinct society clause-t illeti, 
a Meech Lake-i paktum értékelői egytől egyig tartózkodtak attól, hogy kisérletet 
tegyenek az "eltérő társadalom" tartalmának a meghatározására. Sőt, az álláspont 
meglehetősen egységes volt abban, hogy a klauzula alapvetően nem anyagi jogi 
jellegű, azaz nem biztosít új jogokat Québec számára, csupán értelmezési jellegű, 
vagyis a bíróságok feladata, hogy azt tartalommal kitöltsék.54

                                                 
52Constitution Amendment Proposal, 1987 1. szakasz 
53Schwartz, Brian: Fathoming Meech Lake (Winnipeg, 1987) 10. old. 
54A Meech Lake-i megállapodás alkotmányjogász elemzői szinte kivétel nélkül erős kritikával illetik a 
klauzulát és utalnak arra, hogy annak alkalmazása komoly alkotmányos csapdákat rejt magában. Brian 
Schwartz például azt fejtegeti, hogy a klauzula rögtön ellentmondásban áll a fundamental 
characteristic clause-val és a BNAA hivatalos nyelvekre vonatkozó 133. szakaszával is, különösen, ha 
a quebeci angol kisebbség jogait vesszük alapul. Nem világos ugyanis, hogy Quebec eltérő jellege 
magában foglalja-e azt is, hogy a tartomány lakosságának egy része az angol nyelvi közösséghez 
tartozik. Másképpen fogalmazva a klauzula akár úgy is értelmezhető, hogy Quebec feladata az is, hogy 
a tartomány angol kisebbségének a jogait "megőrizze és védje". Mindent egybevetve Schwartz szerint 
"egy a Quebec klauzula körüli utazás alkalmas arra, hogy a bírót összezavarja, sőt felkavarja. Az utazó 
bizonytalan retorikát fog látni itt, homályos törvényességet ott, amott különbségeket a francia és az 
angol változat között, helyenként eltéréseket és mindenütt rossz és erőltetett nyelvezetet”. (Schwartz: 
53. lábjegyzet 19. old.) Ian McGilp szerint a klauzula Charterhez fűződő viszonyával vannak alapvető 
problémák. Szerinte már maga a megállapodáshoz fűzött hivatalos magyarázat is ellentmondásos 
amikor kimondja, hogy "a Jogok és Szabadságok Kanadai Kartáját úgy kell értelmezni, hogy 
összhangban legyen az 1987. évi alkotmánymódosítási javaslat kettősségre és eltérő társadalomra 
vonatkozó klauzulájával, az abban biztosított jogok azonban nem sérthetők és nem tagadhatók meg a 
klauzula alkalmazása által és biztosításuk továbbra is csak azoknak a törvényben meghatározott 
ésszerű korlátoknak van alávetve, amelyek egy szabad és demokratikus társadalomban bizonyíthatóan 
igazolhatóak": másképpen fogalmazva, mondja McGilp, a karta tehát a klauzula felett és alatt is van 
egyszerre. [McGilp, Ian: The Distinct Society Clause and the Charter of Rights and Freedoms (North 
York, 1992) 34. old.] Stephen A. Scott több ok miatt is támadja a klauzulát. Egyrészt úgy véli, hogy "a 
javasolt rendelkezés összességében félresikerült és csiszolatlan nyelvezetű”, másrészt vitatja, hogy 
Québec eltérő társadalom lenne. Álláspontja szerint a tartomány legfeljebb "egy jellegzetes 
(distinctive) része a kanadai, az észak-amerikai és a nyugati társadalomnak". Scott egyébként azt is 
kifogásolja, hogy a klauzula "nem kielégítő a quebeci anglofónok számára és méginkább méltánytalan 
a Québecen kívüli frankofónokkal szemben", sőt a megfogalmazás megfeledkezik az őslakosokról is. 
Scott úgy vélte, hogy a Québec klauzulát egy Kanada klauzulával kellene felváltani, ami figyelemmel 
lenne Kanada társadalmának egyéb tényezőire is. Az általa sugalmazott Kanada klauzula végül meg is 
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2. Bevándorlásügy 
 
A BNAA 95. szakasza szerint a bevándorlás tekintetében a tartományoknak és a 
szövetségi parlamentnek párhuzamos törvényalkotási joga van, méghozzá a 
szövetségi szint "felsőbbségével", azaz az ebben a tárgykörben hozott tartományi 
törvények nem lehetnek ellentétesek a szövetségi parlament törvényeivel. Az 
alkotmánymódosítási javaslat e szakaszhoz kapcsolódóan lehetővé tette volna, hogy 
bármely tartomány kérésére megállapodás jöjjön létre a szintek között a bevándorlók 
kiválasztására, befogadására nézve olyan feltételekkel, amelyek "megfelelnek a 
tartomány igényeinek és körülményeinek". E megállapodásokra is igaz lett volna 
persze, hogy nem lehetnek ellentétesek a szövetségi törvényhozás által alkotott 
törvényekkel55. 
 
A javaslat megfogalmazásából látható ugyanakkor, hogy a szöveg mögött megbújó 
elv nem Québec speciális státuszának vagy eltérő jellegének az elismerése volt, 
hanem éppen ellenkezőleg: a javaslatban megfogalmazott felhatalmazás az összes 
tartományra vonatkozott volna s mindez természetesen a tartományok 
egyenlőségének az elve alapján. 
 
 
3. A Legfelsőbb Bíróság bíráinak a kinevezése 
 
A BNAA eredetileg egyetlen árva szakaszt szentelt a szövetségi bíróságoknak és az 
ezekre vonatkozó szabályokat külön törvények, így pl. az 1875. évi Legfelsőbb 
Bírósági Törvény (Supreme Court Act) tartalmazták. A törvényben korábban is 
szerepelt az a rendelkezés, hogy a kilenc legfőbb bíró közül legalább hármat Québec 
tartományból kell kinevezni.  
 
A francia eredetű québeci civiljogi rendszer védelmezőinek már hosszú idő óta 
állandó panasza volt, hogy a stare decisis elv és a precedensrendszer miatt az angol 
bírák részvételével hozott legfelsőbb bírósági döntések anglicizmusa lassan 
elpusztítja a francia jogi nyelvet és az angol terminológia használata a kelleténél 
gyakrabban lop be common law elemeket a tartomány polgári jogába56. Az az 1949-
ben törvénybe iktatott szabály, hogy legalább három bírót Québecből kell kinevezni, 
kifejezetten azzal a céllal került elfogadásra, hogy még a legbonyolultabb, Québecből 
a Legfelsőbb Bíróság elé kerülő civiljogi ügyekben is (ahol öt bíró tanácsa jár el) 
biztosítva legyen a frankofón bírák többsége. Bár egyesek rámutattak arra, hogy az 
ügyben eljáró common law bírák hatása az itélethozatalra valójában elenyésző57, 
Québec részéről mindig is nagy volt az igény arra nézve, hogy a québeci bírák 
létszámát tovább növeljék, sőt időnként még olyan elképzelések is előtérbe kerültek, 

                                                                                                                                           
jelent a Charlottetownban elfogadott későbbi paktumban. (Scott, Stephen A.: "Meech Lake" and 
Quebec Society: "Distinct" or distinctive? - The Meech Lake Primer: Conflicting Views of the 1987 
Constitutional Accord (Ottawa, 1989) 169. old.) 
55Constitution Amendment Proposal, 1987 3. szakasz. Ez a rendelkezés valójában nem tartalmazott új 
elemet a szövetségi szint és Québec kapcsolatában, hiszen a felek által 1985-ben megkötött, a 
kidolgozóiról Cullen-Couture megállapodásnak nevezett szintközi egyezmény már megadta a jogot 
Québecnek arra, hogy önállóan alakítsa ki bevándorláspolitikáját, vagyis a javaslat valójában csupán 
alkotmányos szintre emelte volna a korábban kialakult gyakorlatot. 
56Zweigert, Konrad - Kötz, Hein: Introduction to Comparative Law - Tony Weir angol fordításában 
(Oxford, 1987) 122. old. 
57Russel, P.H.: The Supreme Court of Canada as a Bilingual and Bicultural Institution (Ottawa, 1969) 
60-63. old. 
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amelyek egyrészt megszüntették volna a Legfelsőbb Bíróság illetékességét a québeci 
ügyekben, másrészt létrehoztak volna egy egyenlő számú québeci és angol kanadai 
bírából álló csúcsbíróságot, amely alkotmánybíróságként funkcionált volna. 
 
A Meech Lake-i javaslat egy kompromisszum eredményeként jött létre: a Mulroney-
kormány (illetve Angol Kanada) nem volt hajlandó teljesíteni Québecnek a bírósági 
rendszer gyökeres átalakítására vonatkozó igényeit, azt azonban elfogadták, hogy a 
korábbi szabályozást a törvényi szintről az alkotmány szintjére emeljék58. 
 
 
4. A tartományok és a föderális támogatású programok 
 
A Québec számára másik kulcsfontosságú módosítás, pontosabban kiegészítés a 
szövetségi szint pénzfelhasználási jogával volt kapcsolatos. Ez a pénzfelhasználási 
jog, az ún. federal spending power tulajdonképpen a szövetségi törvényhozásnak azt 
a jogát jelenti, hogy saját maga döntse el, mire költi a szövetségi törvények alapján 
hozzá befolyt bevételeket59. Miután azonban többször is előfordult, hogy a szövetségi 
parlament olyan programokat finanszírozott e bevételekből, amelyek kizárólagos 
tartományi törvényhozási hatáskörbe tartoztak, felvetődött a kérdés, hogy az ottawai 
parlament jogosult-e erre egyáltalán60. 
 
A csendes forradalom időszakától kezdve a különféle tartományi programok 
szövetségi finanszírozása és ezzel együtt természetesen a szövetségi befolyás 
érvényesülése különösen terhessé vált Québec számára. Az alkotmányos gyakorlat 
aztán kifejlesztett egy mechanizmust, amelynek segítségével a tartomány már az 
1960-as években kivonhatta magát bizonyos programokból (pl. a 
nyugdíjfinanszírozás tekintetében). 
 
Az 1987. évi módosítási javaslat ezt a létező gyakorlatot igyekezett volna 
alkotmányos szintre emelni, bár ismétcsak a tartományok egyenlőségének jegyében: a 
javaslat minden provincia számára biztosította volna a jogot, hogy kiléphessen 
ezekből a szövetségi programokból, sőt a javaslat még pénzügyi kompenzációt is 
biztosított volna a kilépők számára, nyilvánvalóan azzal a logikával, hogy a 
szövetségi programban felhasználandó, a kilépő tartományból származó 
adóbevételeket visszajuttassák a tartománynak a saját program finanszírozása 
érdekében61. 
 
 

                                                 
58A paktum a Legfelsőbb Bíróság kapcsán egy másik változást is tartalmazott, amely annak a több 
tartományból származó igénynek az elfogadása volt, hogy a provinciák kapjanak nagyobb szerepet a 
bírák kinevezési rendjében. Ennek megfelelően a javaslat szerint a jövőben a fõkormányzó a 
tartományok jelöltjei közül nevezte volna ki az új bírákat (Constitution Amendment Proposal, 1987 6. 
szakasz). 
59Hogg, Peter W.: Constitutional Law of Canada (Toronto, 1992) VI-15. old. 
60Még a kanadaizmusáról híres Trudeau is úgy vélte, hogy a spending power alapján csak szövetségi 
célokra lehet költeni a központi költségvetésbe befolyt közpénzeket (Trudeau, Pierre Elliot: Federalism 
and The French Canadians (Ottawa, 1968) 35. old.). 
61A javaslat ugyanakkor ügyelt volna arra is, hogy az állampolgárok érdekei se szenvedjenek csorbát 
az ilyen külön programok kapcsán: feltételül szabta ugyanis, hogy a provinciai programnak 
megfelelően pótolnia kell a szövetségi programot, azaz annak standardjait figyelembe kell vennie 
(Constitution Amendment Proposal, 1987 7. szakasz) 
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5. Változások az alkotmánymódosítás rendjében 
 
A Meech Lake-i megállapodást létrehozó tárgyalássorozatot megelőzően Bourassa 
által előterjesztett öt pont egyik kulcsfontosságú eleme a Québec vétójára vonatkozó 
igény volt. A korábbiakban látható volt, hogy Québec az 1982. évi 
alkotmánymódosítással formálisan is elveszítette azt a vétót, ami - ha csupán 
kimondatlanul is - addig megillette az alkotmánymódosítások során. Ezt az elveszített 
vétót akkor Trudeau egy meglehetősen szűk körben érvényesülő opt-out formulával 
igyekezett pótolni, sikertelenül: Québec egyik legnagyobb sérelme a vétó elveszítése 
maradt. 
 
Az 1987-es paktum két irányban is igyekezett enyhíteni Québec sérelmeit: egyrészt 
általános érvénnyel kiterjesztette az opt-out formula alkalmazási körét, másrészt 
jelentősen növelte volna azoknak az alkotmánymódosítási tárgyaknak a számát, 
amelyek kapcsán a módosítás hatálybalépéséhez az összes tartomány beleegyezésére 
lett volna szükség.  
 
Ez a javaslat tehát újfent megkisérelte Québec igényeit úgy kielégíteni, hogy a többi 
tartomány egyenlőséghez fűződő jogai se szenvedjenek csorbát. 
 
Összességében a Meech Lake-i megállapodásokon alapuló alkotmánymódosítási 
javaslatot egy olyan komplex javaslatként kell értékelni, amely legfontosabb 
rendelkezéseivel, az értelmezési klauzulákkal és a tartományi vétó kiszélesítésével 
alapvetően változtatta volna meg a kanadai alkotmányos rendszert és biztosított volna 
deklarált speciális státuszt Québecnek. A francia nyelvű tartomány igényeinek a 
tartományi egyenlőség elve alapján történő megfogalmazása elvben eladhatóvá 
tehette volna a javaslatot az angol nyelvű tartományok számára, az is többé-kevésbé 
nyilvánvaló volt ugyanakkor, hogy valószínűleg Québec lesz az egyetlen provincia, 
amely élni fog a paktumban biztosított jogosítványokkal s így tovább növekedhet az 
aszimmetria a föderáción belül. 
 
Rendkívül lényeges megállapítás ugyanakkor, hogy a javaslatok egy része nem 
biztosított új jogokat Québecnek, csupán a korábbi gyakorlatot vagy egyszerű 
törvényi szabályozást emelte volna alkotmányos szintre. 
 
A javaslat kezdetben igen lelkes fogadtatásra talált. Egy 1987 júniusában lefolytatott 
közvéleménykutatás kimutatta, hogy a kanadaiak 56%-ának véleménye szerint a 
megállapodás jó Kanada számára. Igaz, ugyanekkor a válaszadók 58%-a elismerte, 
hogy alig valamit vagy semmit sem tud a paktum tartalmáról62.  
 
A javaslat legkritikusabb pontja minden bizonnyal az distinct society clause volt. A 
klauzulával kapcsolatos bizonytalanságokat növelték a politikusok gyakran saját 
korábbi állásfoglalásaiknak ellentmondó nyilatkozatai is. Québecben például 
Bourassa és Mulroney a distinct society clause kiemelkedő jelentőségét igyekezett 
bizonygatni, a többi tartományban ugyanakkor az angol kanadai miniszterek (és 
Mulroney is) amellett érveltek, hogy a klauzula pusztán szimbolikus jelentőségű és 
Angol Kanadának nincs miért aggódnia. 
 

                                                 
62Conway, John F.: Debts To Pay - English Canada and Quebec from the Conquest to the Referendum 
(Toronto, 1992) 133. old. 
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Bár Québecben a nacionalista francia kanadaiak számára a fundamental 
characteristic clause "Kanadán belül" kitétele egyértelműen a beletartozás és a 
függgőség szimbóluma lett63, még a Parti Québécois néhány vezetője is inkább 
szerény győzelemként aposztrofálta a megállapodást, amely szerintük azért nyitva 
hagyott "egy hátsó ajtót a szeparatizmus számára", másoknak ugyanakkor csupán a 
kezdő lépéseket jelentette az Angol Kanadával folytatott tárgyalások során64. Québec 
törvényhozása mindenesetre igen gyorsan, már 1987. június 23-án ratifikálta a 
javaslatot, s ezzel kezdetét vette az összes ratifikáció begyűjtéséhez rendelkezésre 
álló három éves időtartam. Québec példáját követte ugyan még néhány tartomány, de 
az alkotmánymódosítás ügye még ugyanezen év vége felé elakadt: szinte minden 
oldalról olyan kifogások merültek fel, amelyek alapjaiban megkérdőjelezték a javaslat 
megfelelőségét. 
 
1987 őszén két nagyon fontos belpolitikai esemény következett be, amelyek az 1981-
es nagy ellenfelekhez, Lévesque-hez illetve Trudeau-hoz kötődtek. November 1-jén 
szívinfarktus következtében elhunyt René Lévesque. A volt tartományi 
miniszterelnök halála újra felébresztette a szunnyadó szeparatista érzelmeket 
Québecben. Úgy tűnt, hogy a francia kanadaiak teljesen elfelejtették Lévesque 
kormányzásának utolsó éveit, a szuverenitás-társulás elv teljes elhagyását és a 
politikus nem mindig sikeres politikai manővereit. A temetésen részt vevő több, mint 
tízezer ember, a ravatalhoz járuló tömegek, a félárbócra eresztett tartományi lobogók 
mind azt jelképezték: Lévesque-et nem egyszerűen népi hősként temették el, hanem 
úgy, mintha az általa megálmodott szabad Québeci Köztársaság elnöke lett volna. 
 
A nacionalista és indépendantiste szárny erősődését mutatta az is, hogy Lévesque 
halála után a mérsékelt Parti Québécois-vezető, Pierre-Marc Johnson nem volt képes 
megőrizni tisztségét: az időközi tartományi választások eredményeitől megriadt 
tagság a radikális függetlenségpárti Jacques Parizeaut választotta elnökké. 
 
Mindezek az események megrázták Angol Kanadát, ahol már azt hitték, hogy a 
szeparatista veszély végleg vagy legalábbis hosszú időre elmúlt. 
 
A másik jelentős esemény a politikától korábban visszavonult Trudeau újbóli 
színrelépése volt. A volt szövetségi miniszterelnök egy cikkében élesen támadta a 
Meech Lake-ben elfogadott paktumot, sőt ellenérveit egy közös parlamenti bizottság 
előtt is elismételte. Trudeau aggályai, miszerint a paktum túlságosan is 
meggyengítette volna a föderációt és szükségtelenül megerősítette volna a 
tartományokat, csak igazolni látszottak mások kritikáját. Trudeau erőteljesen támadta 
az eltérő társadalom klauzulát is, mondván, hogy az végképp semmibe veszi a 
kétnyelvűségi elvet. Conway meglehetősen tisztességtelennek tartja Trudeaunak ezt 
az állítását, hiszen "az igazság az volt, hogy Angol Kanada sohasem volt oda igazán a 
kétnyelvűségért és nem volt ok azt hinni, hogy valaha is odalesz érte"65. Trudeau 
szívós ellenkampánya mindenesetre elégségesnek bizonyult ahhoz, hogy főleg 
liberális körökben alapvetően megkérdőjelezzék a paktumot. 
 
Nem használtak a javaslatnak az időközben lezajlott tartományi választások sem. 
1987 októberében New Brunswickban a Meech Lake-et támogató Richard Hatfield 
helyett a liberális Frank McKenna alakított kormányt, aki viszont a paktum egyik 
                                                 
63Monahan: 51. lábjegyzet 4. old. 
64Milne: 2. lábjegyzet 213. old. 
65Conway: 62. lábjegyzet 137. old. 
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ellenzője volt. 1988 áprilisában Manitobában ugyan a megállapodás-párti konzervatív 
Gary Filmon lett a kormányfő, kisebbségben kormányozva azonban állandó ellenzéki 
nyomás alatt állott a paktummal kapcsolatban.  
 
1988 februárjának végén a szenátus úgy dönt, hogy néhány módosító javaslattal 
együtt visszaküldi a törvényjavaslatot a képviselőháznak. Mulroney ugyanakkor 
hajthatatlannak bizonyult, és ragaszkodott ahhoz az elvhez, hogy a javaslat szövege 
nem módosítható és azt a maga egészében, változatlan formában kell elfogadni, 
bármiféle változtatásra pedig csupán a ratifikációt követően, egy következő 
tárgyalássorozat keretében kerülhet sor. Ugyanezt hangoztatta Bourassa is, aki azzal 
érvelt, hogy Meech Lake maga is egy kompromisszum eredménye, amelyet újból 
módosítani már csak Québec jogainak további megnyirbálásával lehetséges. 
Mulroney mindenesetre érvényesíteni tudta a kérdésben a kormánytöbbséget: a 
képviselőház újra megszavazta a javaslatot, így az az alkotmány értelmében 
elfogadottnak minősült. Hiába ratifikálta azonban 1988 folyamán további öt 
tartomány a javaslatot (így ekkorra már csak Manitoba és New Brunswick maradt 
hátra), a fokozódó feszültség, az egyre élesebb viták azt jelezték, hogy a paktum sokat 
veszített támogatottságából. 
 
Egyre több kritikai észrevétel érte a módosító javaslatot a különböző állampolgári 
mozgalmak részéről is. Az egyik elsők között megfogalmazott kifogás az volt, hogy a 
megállapodás zárt ajtók mögött, antidemokratikusan, a nyilvánosság teljes 
kizárásával született. Ehhez ugyanakkor Meech Lake "hivatásos" értékelői általában 
hozzáteszik azt is, hogy a kedvező politikai légkör ellenére is ez a nyilvánosság háta 
mögötti, gyors megszövegezés és elfogadás volt az egyetlen esély arra, hogy 
egyáltalán létrejöhessen valamiféle konszenzus66. 
 
Való igaz, hogy a tárgyalások során mellőzték a hosszadalmas egyeztetéseket, az 
egész folyamatot jelentősen megnyújtó bizottságosdit és ennek köszönhető, hogy az 
alkotmánymódosítás végleges szövege néhány hónap alatt tulajdonképpen komolyabb 
ellenállás nélkül megszülethetett. A később történtek ismeretében aligha járhatunk 
messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy az alkotmányreformmal kapcsolatos 
egyeztetési és tanácskozási folyamat elhúzódásával valószínűleg az egyhangúság 
került volna veszélybe.   
 
A Meech Lake-i folyamat egyik legnagyobb tanulsága a különböző érdekcsoportok 
megjelenése volt szerte az országban. E csoportok egyik kifogása az volt, hogy az 
alkotmányreform túlságosan is csak Québecre és a québeci franciákra koncentrált, 
ennélfogva a fundamental characteristic clause csak Quebec clause lett, figyelmen 
kívül hagyva olyan más fontos, a kanadai társadalom összetétele szempontjából 
meghatározó csoportokat, mint az indián és az eszkimó őslakosság illetve az 
etnokulturális (nem francia és nem angol anyanyelvű) csoportok, holott az előbbiek 
az önkormányzathoz való joguk biztosítására illetve az alkotmánymódosítási 
folyamatokban való részvételre valamint a földkérdés megoldására már korábban 
igéretet kaptak a szövetségi kormánytól, az utóbbiak fontosságát pedig egy 1988-ban 
elfogadott törvény is elismerte, kimondva annak szükségességét, hogy "a különféle 
etnikai csoportok és közösségek szabadon megtalálhassák saját identitásukat, 
miközben egyenlő partnerként éljenek egymás mellett egy egyesült országban"67. 
                                                 
66Monahan: 51. lábjegyzet 22. old. 
67An Act for the preservation and entrancement of Multiculturalisme in Canada, R.S., 1988, c. 31 
Multiculturalism Act, 1988 preambulum 
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Igaz ugyanakkor, hogy ez a törvény világos alárendeltségi viszonyt határozott meg a 
etnikumok kisebbségi nyelvi jogai és a két hivatalos nyelvhez fűződő jogok között, 
természetesen az utóbbiak javára.  
 
Mindent egybevetve, ahogy telt-múlt az idő, egyre több oldalról merült fel annak az 
igénye, hogy ha már az alkotmány úgyis revízió alá kerül, nem Quebec clause-ra, 
hanem Canada clause-ra van szükség68, amely az őslakosokat, mint a terület első 
lakóit (the first nations) és az etnokultúrális csoportokat is államalkotó egységeknek 
tekinti69. 
 
Később aztán megfogalmazódtak olyan vélemények is, amelyek már nemcsak a 
megfelelő rendelkezések hiányát kifogásolták, hanem rámutattak arra az általuk vélt 
negatív hatásra is, amelyet az eltérő társadalom klauzula e csoportok jogaira kifejthet. 
Mindkét csoport úgy vélte, hogy Québecben a distinct society klauzula alapján 
nyíltan a francia nyelv és kultúra védelme lesz az elsődleges a többkultúrájúság 
védelmével szemben70. 
 
Elégedetlenek voltak a megállapodással a különféle nőmozgalmak is, akik egyrészt a 
női egyenjogúság alkotmányos elismerését hiányolták, másrészt pedig úgy vélték, 
hogy a javaslatban alaposan megszigorított módosítási szabályok később a legkisebb 
változtatást is jelentősen megnehezítenék. 
 
Nem voltak megelégedve az alkotmánymódosítási javaslattal a Québec lakosságának 
kb. 10 %-át kitevő anglofónok sem, akik úgy vélték, hogy a javaslat jelentős 
veszélyeket hordoz magában rájuk nézve (itt elég, ha csak a két értelmezési klauzula 
egymáshoz való viszonyára gondolunk). 
 
Nem segített a javaslaton az sem, hogy a végleges tartalom kialakításakor Québec 
különleges státuszra vonatkozó igényét megkisérelték összeegyeztetni a tartományok 
egyenlőségének az elvével. Angol Kanadában ráadásul úgy itélték meg, hogy Québec 
az eltérő társadalom klauzulával lényegesen többet kapott annál, mint ami 
megilletné71, sőt egyenesen úgy vélték, hogy a klauzula a többi tartományt 
másodrendű egységekké degradálja. Különösen igaz volt ez a nyugati 
tartományokban, amelyek már hosszú ideje mellőzöttnek és indokolatlanul háttérbe 
szorítottnak érezték magukat a kanadai politikai életben72. Más tartományok 
ugyanakkor, főként a kisebbek, a tartományi egyenlőség elvét támadták, hiszen ez az 

                                                 
68Ezt az álláspontot több alkotmányjogász is képviselte, például McGilp (54. lábjegyzet 34. old.) és 
Scott, aki még javaslatot is adott egy Kanada klauzulára (54.lábjegyzet 164.old.). 
69Ez utóbbiak aránya a kanadai összlakosságon belül 1981-ban elérte az egyharmadot. 
70Fournier, Pierre: A Meech Lake Post-Mortem; Quebec Sovereignty Inevitable? (Montréal, 1991) 50. 
old. Az őslakosok szervezetei arra is utaltak, hogy a megállapodásnak rendeznie kell az indián és 
eszkimó lakosság önkormányzatának a kérdését is, mert ezt később már csak igen nehezen tehetik 
majd meg az általános tartományi vétó miatt. Ugyancsak ez a generális vétójog keltett félelmet a két 
szövetségi terület (Yukon és a Northwest Territories) képviselőiben, hiszen Meech Lake-kel az új 
tartományok létrehozása is az érintett törvényhozási tárgyak közé került volna (Conway: 62. lábjegyzet 
139. old.). 
71Monahan: 51. lábjegyzet 29. old. 
72Robertson, Gordon: A House Divided - Meech Lake, Senate Reform and the Canadian Union 
(Halifax, 1989) 25. old. 
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ő szemükben egyet jelentett a nem kivánatos túlzott decentralizációval és a szövetségi 
szint jelentős gyengülésével73. 
 
Mindennek a tetejében Angol Kanada általában egységesnek volt mondható abban, 
hogy komoly ellenérzéseket váltott ki a Meech Lake-i paktum megkötésének miértje. 
Québecen kívül csak kevesen támogatták azt a nézetet, hogy az alkotmány honosítása 
során a tartományt sérelem érte volna, és ezért őt vissza kellene hozni "az Alkotmány 
kebelébe"74. 
 
Ilyen körülmények között nem csoda, hogy Meech Lake támogatottsága az 1987-es 
56%-hoz képest 1988-ra 28%-ra esett vissza. Mulroney és az egyezséget még 
támogató tartományi miniszterelnökök ekkor védekezésbe mentek át. A szövetségi 
kormányfő jelezte, hogy hajlandó egy új paktumra, de csak a módosítás 
hatálybalépését követően. Később, ahogy az ellenzéki tábor egyre erősebbé és 
hangosabbá vált, már egy "párhuzamos" második paktum megkötésére is hajlandó lett 
volna. Az általa tessék-lássék kinevezett speciális képviselőházi bizottság, az ún. 
Charest Bizottság hiába javasolt módosításokat és kiegészítéseket: azok egyre inkább 
ingerelték Québecet, ahol Mulroney alkura hajlamos politikája miatt úgy érezték, 
hogy 1981 után egy újabb árulás következik. A kormányon belüli válság odáig fajult, 
hogy Mulroney személyes barátja és jobbkeze, a québeci Lucien Bouchard az 
eseményekkel kapcsolatos tiltakozása jeléül lemondott a szövetségi kormányban 
betöltött tisztségéről. 
 
1988-ban három újabb esemény borzolta fel a kedélyeket és növelte a feszültséget 
Kanada két nyelvi közössége között. Előbb a Legfelsőbb Bíróság egyik ítélete kavart 
kisebbfajta vihart, a testület ugyanis kimondta, hogy az 1885. évi Northwest 
Territories Act, amely garantálta a frankofónok jogait az anyanyelvük használatához 
a bíróságok előtt, a törvények francia nyelven való publikálását és a francia nyelvet a 
törvényhozás hivatalos nyelvévé nyilvánította, nem vesztette hatályát 
Saskatchewanban és Albertában, amikor a két tartományt létrehozták és leválasztották 
az Északnyugati Területekről. Más szavakkal ez azt jelentette, hogy a francia nyelvi 
jogokat mindezidáig törvényellenesen hagyták figyelmen kívül mindkét 
tartományban. A bíróság kimondta ugyanakkor azt is, hogy mindezzel a két 
tartomány nem sértett alkotmányt, legfeljebb törvényt, tehát a számukra két lehetőség 
áll fenn: vagy figyelembe veszik az 1885-ös törvény rendelkezéseit vagy egy új 
törvényt alkotnak. A két tartomány gyorsan akcióba lépett és mindkét helyen drákói 
szigorúságú törvényt fogadtak el, amely drasztikusan megnyirbálta a francia nyelvi 
jogokat. Saskatchewan miniszterelnöke, Grant Devine meglehetősen őszinte volt a 
kérdésben: "Képzeljék magukat egy olyan tartomány kormányfője helyébe, ahol a 
lakosság 97%-a angolul beszél"75. Québecben mindenesetre ezután az akció után 
egyre kevésbé értették, miért is értetlenkedik Angol Kanada a québeci anglofónok 
jogainak a francia nyelv védelme érdekében történő megnyirbálása miatt.  
 
Az 1988 novemberében tartott szövetségi választásokon, ahol lényegében az USA-
Kanada szabadkereskedelmi egyezményről szavaztak a választópolgárok, újra 
kiéleződött a helyzet Québec és Kanada többi része között. Az egyezményt hevesen 
ellenző angol kanadai tartományok Québecet okolták azért, hogy a megállapodás 
                                                 
73Hogg, Peter W.: Is the Canadian Constitution ready for the 21th Century? (North York, 1991) 10. 
old. 
74Monahan: 51. lábjegyzet 18. old. 
75Idézi Conway: 62. lábjegyzet 142. old. 
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mellett kardoskodó Mulroney újra kormányra kerülhetett, mondván, hogy ez aligha 
történhetett volna meg Québec választóinak a hathatós támogatása nélkül. Való igaz, 
hogy Québecben jóformán mindenki támogatta az USA-Kanada egyezményt, még a 
nacionalisták is, akik a szabadkereskedelmi egyezménytől azt remélték, hogy a 
kereskedelem hagyományos kelet-nyugati irányultsága helyett az az észak-déli irányú 
kereskedelmet fejlesztheti, s ez biztosíthatja Québec jövőbeni kereskedelmi 
kapcsolatát az Egyesült Államokkal. Ez pedig fontos ellenérvnek tűnt azokkal 
szemben, akik egy esetleges önálló Québec létrehozását azon az alapon támadták, 
hogy az a Kanadától való gazdasági függés miatt életképtelenné válhat. Québec, a 
maga virágzó frankofón kultúrájával nem osztotta a saját arculattal nem rendelkező 
Angol Kanadának az amerikai kultúrális inváziótól való félelmét sem. 
 
Conway úgy véli, hogy Québec sokkal inkább Meech Lake miatt szavazott 
Mulroneyra, mint a szabadkereskedelmi egyezmény miatt, azaz Mulroney az 1988-as 
szavazatokat cserébe kapta Meech Lake-ért. Szerinte ez azzal magyarázható, hogy a 
kanadai történelemben ez volt a legjobb ajánlat, amit Québec egy kanadai 
miniszterelnöktől valaha is kapott76. Az is igaz ugyanakkor, hogy az 1988-as 
választások egy nagyon fontos angol kanadai támogató lobbytól fosztották meg 
Québecet: azok ugyanis, akik szimpatizáltak a tartomány törekvéseivel, de ellenezték 
az USA-Kanada megállapodást, a választást követően meglehetősen nyíltan 
szembefordultak az egyezmény (pontosabban a konzervatívok) mellett szavazó 
québeciekkel. 
 
Végül 1988-ban egy újabb Legfelsőbb Bírósági ügy, illetve a québeci 178. számú 
törvénnyel kapcsolatos események megadták a kegyelemdöfést a Meech Lake-i 
paktumnak.  
 
A szóban forgó törvény elődjét, a Francia Nyelv Kartáját (La Charte de la Langue 
Française) vagy ahogyan az a köztudatba bekerült, a 101.számú törvényt még a 
Lévesque-kormány fogadtatta el a Parti Québécois többségű parlamenttel, nem sokkal 
a hatalomra kerülését követően77. McWhinney ezt a nyelvtörvényt a csendes 
forradalom legjelentősebb jogi örökségének tekinti78 és mások is egyetértenek abban, 
hogy azt a kanadai francia kultúra megőrzéséért folytatott harc jelentős 
eredményeként kell értékelni79. 
 
A Francia Karta megalkotását igazából még a hetvenes évek elején készítette elő az 
akkori kormányzat. Már 1972-ben vizsgálóbizottság alakult, amely a jelentésében 
nagy súlyt fektetett annak érzékeltetésére, hogy milyen nagy nyelvi problémákkal kell 
szembenéznie a francia nyelvű lakosságnak a bankokban, szállodákban, áruházakban, 
éttermekben és a munkahelyeken, ahol akkor az angol számított elsődleges nyelvnek. 
A bizottság egy kényszerítő jellegű jogszabály megalkotását javasolta, amely arra 
volt hivatott, hogy segítséget nyújtson a kereskedelmi nyelv franciásításában. A 
bizottság felhívta továbbá a figyelmet arra a veszélyre, amelyet az angol nyelvű 
reklámok jelentenek a frankofón gyerekek nyelvi fejlődésére és nyíltan felszólított a 
francia nyelv keveréknyelvvé, "frangollá" válása elleni harcra80. 

                                                 
76Conway: 62. lábjegyzet 143. old. 
77La Charte de la Langue Française S.Q. 1977 c. 5. a továbbiakban Francia Karta 
78McWhinney, Edward: Canada and the Constitution 1979-1982 (Toronto, 1982) 37. old. 
79McGilp: 54. lábjegyzet 1. old. 
80Veitch, Edward: Language, Culture and Freedom of Expression in Canada - International and 
Comparative Law Quarterly, 1990. január 106. old. 
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Bár az 1977-es törvény az 1969. évi szövetségi Official Languages Act alapján 
készült, számos vonatkozásban túllépett annak szabályozásán, főként a francia nyelv 
fokozottabb védelmének az irányába. 
 
A törvény preambuluma ugyan még utal a tartomány angol nyelvi, sőt indián és 
eszkimó közösségeinek, illetve ezek nyelvi jogainak a védelmére is, ezt követően 
azonban semmi kétséget nem hagy afelől, hogy a tartományban a fő nyelv a francia. 
Rögtön az első szakasz leszögezi, hogy Québecben a francia a hivatalos nyelv (és 
nem a francia és az angol), s ennek megfelelően a francia nyelvet kell használni a 
tartományi közhivataloknál és más intézményeknél, a munkahelyeken, a fogyasztók 
kiszolgálásában és az oktatásban81. A törvény, amelynek a hatálya természetesen az 
írásbeli kommunikációra terjedt ki, a francia és más nyelvek használata kapcsán 
bizonyos esetekben a francia nyelv kizárólagos használatát kivánta meg (pl. általában 
a közigazgatásban, beleértve a közlekedési táblákat, jelzéseket valamint a 
kereskedelmi-üzleti nyelvet), míg máshol más nyelvek egyidejű használatát is 
kötelezővé tette (pl. az angolt a törvényhozás és a bíróságok tevékenysége kapcsán) 
vagy megengedte (pl. oktatás)82. 
 
A törvényi rendelkezések közül a kereskedelmi nyelvre vonatkozó szabályok voltak 
azok, amelyek a legtöbb ellenállást váltották ki a nem francia lakosság körében. A 
rendkívül szigorú szabályozás, amely szerint a közfeliratok kizárólag francia 
nyelvűek lehettek, különösen az angol kereskedőket súlytotta, mert míg például a 
kínai vagy éppenséggel magyar feliratokat a gyakorlatban nem üldözték, a 101. 
számú törvény rendelkezéseit tűzzel-vassal betartatták az angol nyelv vonatkozásában 
s akár egyetlen nyilvánosan elhelyezett angol feliratért 1000 dollár feletti összegű 
bírságot is kiróttak. "Igazából sokak számára ezek a rendelkezések mutatták meg, mi 
is a 101.számú törvény célja"-véli Robert Yalden83. A Francia Karta nyíltan és 
egyértelműen angolellenes törvénnyé vált, figyelmen kívűl hagyva mind a korábbi 
nyelvi garanciákat, mind pedig az 1982-ben hatályba lépett Kanadai Chartert.84

 
A törvény mindamellett már az elfogadását követően megosztotta a társadalmat: a 
Francia Karta támogatói szerint az új nyelvtörvény kitűnő eszköz arra, hogy Québec 
visszavonhatatlanul francia társadalommá váljon. Az ellentábor ugyanakkor úgy 

                                                 
81Francia Karta 2-6. szakaszok 
82Ld. a Francia Karta 2. címét és II. sz. Mellékletét. A törvény értelmében a francia nyelv 
megőrzésének elősegítése, továbbá a nyelvhasználatra vonatkozó szabályok betartásának a felügyelete 
egy, a nyelvi kérdésekért felelős miniszternek alárendelt tanácsadó jellegű szerv, a Francia Nyelvi 
Tanács (Le Conseil de la Langue Française) feladata volt. A hasonló nevű hivatal (L'Office de la 
Langue Française) ugyanekkor a közigazgatás és a gazdaság nyelvének a francizációjáért volt felelős. 
E tevékenysége keretében vizsgálta például, hogy a különböző vállalatok hogyan tesznek eleget a 
Francia Kartában rögzített kivánalmaknak, sőt iránymutatásokat adott nyelvi kérdésekben, ha pl. egy 
elhagyandó angol terminológia francia szóval nem volt helyettesíthető. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy 
ez a szervezet volt a felelős azért, hogy valószínűleg a világon egyedül (Franciaországot is beleértve) 
Québecben hívják - hivatalosan - a hamburgert hamburgeois-nak, a Kentucky Fried Chickent Poulet 
Frit à la Kentucky-nak és szerepel a megállási kötelezettséget jelző közlekedési táblán Arrêt a 
nemzetközileg elfogadott Stop helyett. 
83Yalden, Robert: Liberalism and Language in Quebec: Bill 101, the Courts and Bill 178 (University 
of Toronto Faculty of Law Review, 1989. ősz) 978. old. 
84Az agresszív nyelvpolitika más területeken is valóságos hisztériát váltott ki. A Gaspé-félszigeten 
például, ahol számottevõ az angol lakosság, hirtelen elveszítették az állásukat azok, akik csak angolul 
beszéltek. "Röviden, a politikát most a frankofón kapitalista osztály irányította" - írja Brimelow, aki a 
101. számú törvényt a Harmadik Birodalom Nürnbergi Törvényeihez hasonlította (Brimelow, Peter: 
The Patriot Game - National Dreams & Political Realities (Toronto, 1986) 207. old. 
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vélte, hogy a francia nyelv használatának ilyen nagymértékű erőltetése jelentősen 
sérti az egyének szabadságjogait és rövidesen több bírósági ügy is indult vitatva a 
Francia Karta alkotmányosságát. 
 
A 101. számú törvény központi szerephez jutott az 1985. évi választási kampányban 
is. A későbbi győztes liberálisok azt igérték, hogy enyhítik valamelyest a törvény 
szigorát, e módosítások azonban végül elmaradtak: Bourassa úgy vélte, hogy jobb 
nem foglalkozni az üggyel, amíg a bíróságok állást nem foglalnak az időközben 
eléjük került perekben. Ezáltal a kormány mindkét oldalról bebiztosította magát és 
időt is nyert: az egyre erősődő befolyású nacionalisták elégedetten vették tudomásul, 
hogy a vitatott szabályok továbbra is hatályban vannak, az ellentábor viszont láthatta, 
hogy nem a kormányon, hanem a bíróságon múlik a probléma rendezése. 
 
Az már Québec (és valószínűleg egész Kanada) külön balszerencséje, hogy a bírósági 
eljárások ebben az országban is hosszú éveken keresztül húzódnak. Így fordulhatott 
elő, hogy a Francia Kartával kapcsolatos perek éppen a Meech Lake-i megállapodás 
ratifikációs folyamatának kellős közepén kerültek a Legfelsőbb Bíróság elé. Ilyen 
körülmények között természetesen központi kérdéssé vált mindenki számára, hogy 
hogyan foglal állást a legfőbb törvénykező fórum illetve hogyan viselkedik Québec a 
bírósági döntéseket követően. 
 
A bíróság elé került ügyekben a probléma minden esetben az volt, hogy a québeci 
üzlettulajdonosok - egytől-egyig angol anyanyelvű kereskedők - a francia felirat 
helyett vagy mellett angol nyelvű feliratot is elhelyeztek üzletük homlokzatán. Az 
angol feliratok alkalmazásával a Francia Karta 58. szakasza szenvedett sérelmet, 
amely egyértelműen úgy rendelkezett, hogy a tartományban a kereskedelmi feliratok 
kizárólag francia nyelvűek lehetnek85. 
 
A Legfelsőbb Bíróság mindkét ügyben a Francia Karta vonatkozó rendelkezéseinek 
(az 58. szakaszon kívül még pl. a cégnevekről rendelkező 69. szakaszának) az 
alkotmányosságát vizsgálta. A kérelmezők minden esetben azt hangsúlyozták, hogy a 
nyelvhasználatot korlátozó rendelkezések sértik az alkotmány, illetve konkrétan a 
Kanadai Charter rendelkezéseit, míg a tartományt képviselő ügyvédek azzal érveltek, 
hogy e korlátozások csupán szükségszerű eszközei a francia nyelv és kultúra 
megőrzésének.  
 
Ami az ügy kimenetelét illeti, a bíróság végül hatályon kívül helyezte a támadott 
rendelkezéseket, de nem a Kanadai Charterrel való ütközés miatt: úgy ítélte meg 
ugyanis, hogy a Charter 33. szakasza alapján még a Lévesque-kormány által a Francia 
Kartába 1982-ben beiktatott notwithstanding clause kellő legitimitást ad a Karta 
rendelkezéseinek. Rámutatott viszont a bíróság arra, hogy semmi sem védi 
ugyanakkor a támadott törvényi szabályokat a Québec tartományi emberi jogi karta, a 
Charte des droits et libertés de la personne86 3. szakaszában foglaltaktól, amely a 
kanadai kartához hasonlóan garantálja a kifejezés szabadságát87, és amellyel szemben 
a notwithstanding clause értelemszerűen nem nyújt védelmet. 

                                                 
85A bíróságok előtt a két leading case a Ford v. Attorney-General of Quebec (1988) 2. S.C.R. illetve a 
Devine v. Attorney-General of Quebec (1988) 2. S.C.R. ügyek voltak, de az ítéletek indoklásában 
utalás történt az Attorney-General of Quebec v. La Chaussure Brown's Inc. S.C. 1988 90. N.R. 84 és az 
Allan Singer Ltd. V. Attorney-General of Quebec S.C. 1988 90. N.R. 48. ügyekre is. 
86R.S.Q. c. C-12 
87Ford v. Attorney-General of Quebec 716. old., Devine v. Attorney-General of Quebec 792. old. 
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A lényeg persze nem is igazán ez volt: a bíróságnak valójában azt kellett eldöntenie, 
hogy a közösség (Québec) - identitásának, francia jellegének megőrzéséhez fűződő - 
érdekei hogyan hozhatóak egyensúlyba az egyéni érdekekkel (a kifejezés 
szabadságával, a nyelvhasználat jogával). Nemcsak a Legfelsőbb Bíróság, de 
általában az ügyben alsóbb szinten eljáró bíróságok is úgy vélték, hogy a két érdek 
nem szükségszerűen összeegyeztethetetlen. A Supreme Court egyöntetű álláspontja 
az volt, hogy a francia nyelv kötelező használatának az előírása kellő védelmet nyújt 
a francia kultúra és nyelv megőrzéséhez (azaz egy effajta előírás az egyéni jogok 
ésszerű korlátját jelenti), az azonban nem tiltható meg, hogy az egyén, ha úgy 
kivánja, egy másik nyelvet is használjon. "Míg a francia nyelv domináns 
használatának a megkövetelése, még a szembeötlő dominanciáé is, arányos lenne 
Québec francia nyelvi arculatának támogatása és megőrzése érdekében (...), a francia 
nyelv kizárólagos használatának a megkövetelése már nem lenne az. A francia nyelv 
használata megkövetelhető más nyelv használata mellett, vagy megkövetelhető, hogy 
a láthatósága a más nyelvekénél nagyobb legyen"- szólt az indoklás.88

 
Az üzenet tehát világos volt: ha a jog megkivánja, hogy a francia nyelvű feliratok a 
többi feliraténál nagyobb láthatósággal, minden körülmények között legyenek 
alkalmazandóak, ezzel megvalósítható a francia közösség érdekeinek a védelme. Ha 
viszont a jog megengedi, hogy ugyanakkor más nyelvű feliratok is megjelenhessenek 
- igaz másodlagos jelleggel - megvalósul a másik cél is: a társadalom egyetlen 
tagjának az alapvető szabadságjogai sem szenvednek csorbát. 
 
A Legfelsőbb Bíróság döntésével kapcsolatos québeci reakciók legalább olyan 
hevesek voltak, mint amilyen különbözőek. Voltak, akik sürgették Bourassát, hogy a 
Québec joga által is deklarált demokratikus elveket tükröző bírósági döntések alapján 
szabályozza újra a kereskedelmi és közfeliratok kérdését, a másik oldal ugyanakkor 
arra szólította fel a kormányfőt, hogy hagyja figyelmen kívül a döntéseket, és ne 
nyúljon a régi szabályokhoz. Bourassa, 1971 után immáron másodszor, saját maga és 
kormánya megmentése érdekében engedett az ellenzéknek és sajátságos 
kompromisszumot alkalmazott: az általa előterjesztett és a tartományi törvényhozás 
által elfogadott 178. számú törvény, amely a 101. számú törvényt módosította, a 
külső közfeliratok, plakátok és kereskedelmi hirdetések esetében a francia nyelv 
kizárólagos használatát írta elő és csupán az üzleten belül elhelyezett feliratok 
esetében engedte meg egy további nyelv használatát, ha azok "csak a létesítményen 
belüli közfigyelem számára készültek és a francia felirat feltűnően domináns 
jellegű"89. A törvény ismét tartalmazta továbbá - 1985 óta először - a notwithstanding 
klauzulát, megvédendő a jogszabályt a bírósági megtámadhatóságtól.  
 
A 178. számú törvény elfogadása csak fokozta a korábban kialakult feszültségeket. 
Bár az új törvényszöveg nem távolodott el túl messzire a 101. számú törvény 
szellemétől, a nacionalisták szemében a módosítás így is a francia nyelv elárulását 
jelentette. 1988. december 19-én, azaz egy nappal a 178. számú törvény elfogadását 
követően tüntetők ezrei gyűltek össze Montréal egy stadionjában és látványosan 
elégettek egy kanadai zászlót. Természetesen megszólalt a politika is: a nacionalista 
irányzat képviselői úgy vélték, hogy Québec "önálló" és ezért nem lehet alanya olyan 
jogelveknek, amelyeket a határain túl fejlesztettek ki. Álláspontjuk szerint a kollektív 

                                                 
88Ford v Attorney-General of Quebec 717. old. 
89Loi à modifier la Charte de la Langue Française R.S.C. 1988 c. C-11. 
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jogok fontosabbak az egyéni jogoknál, a kereskedelmi nyelv pedig "értéktelensége" 
miatt nem érdemel alkotmányos védelmet90. 
 
A kompromisszumokkal általában az a baj, hogy egyik felet sem elégítik ki. Így tehát 
nem késett sokáig az angol válasz sem. Először is a törvény elfogadását követően 
lemondott a québeci kormány három angol ajkú minisztere, több angol nyelvű 
tartományban pedig nyílt franciaellenes intézkedésekre került sor: csak Ontarioban 
több mint 30 település döntött az angol nyelv kizárólagos hivatali használata mellett, 
Brockville-ben egy kis csoport egyszerűen megtaposta a québeci tartományi lobogót. 
Szigorúbb nyelvhasználatra vonatkozó szabályokat fogadott el Alberta és 
Saskatchewan is, Manitoba fellebbezési bírósága pedig kimondta, hogy a frankofón 
közösségeknek nincs joguk saját iskoláik igazgatásához91. British Columbiában 
szabályos népmozgalom indult a hivatalos egynyelvűség deklarálása érdekében. A 
petíciót aláíró egyik eszkimó vezető odáig ment, hogy kijelentette: "A 
kétnyelvűségnek egyszerűen nincs itt helye. Attól félek, azt a franciák elvesztették az 
Ábrahám-fennsíkon és most csak egy kisebbségnek igyekszünk a kedvében járni. 
Elegem van belőle."92 Preston Manning, a Nyugat-Kanadában egyre jelentősebbé 
váló Reformpárt vezetője pedig kijelentette: Québec "megszokja vagy megszökik", 
azaz, ha a tartománynak nem tetszik a kanadai alkotmányos rendszer, akár távozhat is 
az unióból. Ezzel egyidejűleg Angol Kanadában valóságos politikai hadjárat indult a 
notwithstanding clause hatályon kívül helyezése érdekében.93  
 
A különféle szerzők általában úgy vélik, hogy Bourassa politikai baklövést követett 
el, amikor elfogadtatta a 178. számú törvényt. Ez a baklövés pedig megpecsételte a 
Meech Lake-i paktum sorsát. Gary Filmon, Manitoba miniszterelnöke például nyíltan 
a nyelvtörvénnyel magyarázta az alkotmánymódosítási javaslat levételét a tartományi 
törvényhozás napirendjéről és Québecet vádolta a kialakult alkotmányos krízisért. 
Milne szerint nem volt szerencsés az annyira népszerűtlen notwithstanding klauzula 
és a distinct society összekapcsolása sem: Angol Kanada számára mindez azt 
jelentette, hogy a két dolog valójában azonos célt szolgál, vagyis nyílt támadást a 
kisebbségi nyelvi jogokkal szemben94. 
 
A történtek azt mutatták, hogy Québec és Kanada többi része között már-már 
áthidalhatatlanná vált az ellentét. Kétségtelen, hogy Bourassa nyelvtörvénye nem 
használt a Meech Lake-i paktum ügyének, de az is nyilvánvalóvá vált, hogy a két fél 
nem egyenlő mércével méri saját és a másik fél tetteinek jelentőségét. Angol 
Kanadában például szinte feltűnés nélkül alkalmazhatta Saskatchewan annak idején a 
notwithstanding klauzulát és nem volt különösebb visszhangjuk a Saskatchewanban 

                                                 
90A nacionalista állásponttal kapcsolatban ld. pl. Gaston Cholette cikkét a La Presse 1989. január 13-i 
számában (Les droits individuels ne sauraient être considérés un absolu) vagy Henri Brun és Léon 
Dion professzor cikkeit ugyanezen lap hasábjain (Henri Brun: La Clause de dérogation et la paix 
sociale, La Presse 1989. január 11, Léon Dion: Selon Léon Dion, la loi 178 est acceptable mais 
d'application aléatoire, La Presse 1989. január 10.). 
91Fournier: 70. lábjegyzet 52. old. 
92Conway: 62. lábjegyzet 146. old. 
93A sors fintora, hogy annak idején éppen a nyugati tartományok kardoskodtak a klauzula törvénybe 
iktatása mellett, anélkül, hogy később - egyetlen eset kivételével - alkalmazták volna. Québec viszont 
alá sem írta az 1981. évi alkotmánymódosítást, később mégis alkalmazta a klauzulát, sőt a 178. számú 
törvény elfogadását követően Bourassa sietett kijelenteni: Québec a jövőben a Meech Lake-i 
megállapodás alapján “visszaszerzett” vétóját és a klauzulát egyaránt használni fogja a társadalom 
eltérő jellegének megőrzése érdekében. 
94Milne: 2. lábjegyzet 233. old. 
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és Albertában elfogadott - a francia kisebbség jogait durván sértő - 
nyelvtörvényeknek sem. Québec hasonló akciója ugyanakkor azonnal nagy 
felháborodást váltott ki. "A feliratok nyelve Québecben olyan alapvető elvi 
jelentőséggel bírt Angol Kanada számára, hogy azért megérte Kanada létét kockára 
tenni" állapítja meg keserűen Conway. "Ha ez az egész nem lenne olyan szomorú, ha 
a bekövetkező események nem lennének annyira ellentmondásosak, komikusnak 
nevezhetnénk az egész epizódot"95. 
 
A válság lassan országos méretűvé szélesedett és egyre erősödött az igény az 
alkotmánymódosítási javaslat újratárgyalására, sőt az is egyre világosabban látszott: a 
Québec-kel való megegyezésre ilyen körülmények között nincsen mód. A Gallup 
Intézet felmérései kimutatták, hogy Angol Kanadában a többség (55% körüli 
arányban) szerint Québec túl sokat kért, s a közvéleménykutatások azt is kimutatták, 
hogy 1990 márciusában Kanada lakosságának 53%-a már kifejezetten ellenezte a 
módosítási javaslat elfogadását és csak 24% volt mellette. Áprilisra az ellenzők 
aránya 57%-ra emelkedett96. 
 
A hároméves ratifikációs periódus vége pedig vészesen közeledett. A színfalak 
mögött természetesen tovább folytak a tárgyalások, de a siker reménye egyre kisebb 
volt. Bourassa ragaszkodott a módosítás elfogadásához és minden esetleges 
változtatásról csak egy második körben volt hajlandó tárgyalni. Időközben a javaslat 
ellentábora tovább nőtt: Newfoundlandban a liberális párt nyerte a választásokat, 
amelynek a vezetője az a Clyde Wells volt, aki a paktum egyik legvérmesebb 
ellenzőjének számított. 
 
1990. február 19-én Claude Castonguay, korábbi liberális miniszter, a québeci 
gazdasági szféra képviselőinek a nevében úgy nyilatkozik, hogy Meech Lake el nem 
fogadása esetében komoly krízis alakulhat ki és egyidejűleg számításokat hoz 
nyilvánosságra az önálló Québec gazdasági életképességének a bizonyítására. A 
világos üzenet újabb felhördülést vált ki Angol Kanadában. 
 
Ugyanezen év márciusában újra az angol térfélre kerül a labda: Trudeau folytatja 
Meech Lake-ellenes kampányát, Clyde Wells pedig bejelenti, hogy kezdeményezni 
fogja Newfoundland hozzájárulásának a visszavonását. Québecben az időközben 
újraválasztott, de sokkal erőteljesebb ellenzékkel szembenéző Bourassa a Parti 
Québécois nyomására elfogadtat a Nemzetgyűléssel egy nyilatkozatot, amely 
leszögezi, hogy Québec semmiféle változtatást nem fogad el a megállapodás 
szövegében. Két nappal később, 1990. április 6-án Newfoundland törvényhozása 
visszavonja a tartományi hozzájárulást az alkotmánymódosítási javaslattól. 
 
A válság ebben az időben tetőzött és helyenként pániktól sem mentes nyilatkozatok is 
napvilágot láttak. Bourassa például gazdasági szankciókkal fenyegette meg 
Newfoundlandot, Buchanan, Nova Scotia miniszterelnöke pedig kijelenti, hogy 
Meech Lake bukása esetén az Atlanti tartományok számára nincs más út, mint az 
államszövetségből való kilépés és az Egyesült Államokhoz való csatlakozás97. 
 
1990. májusában a Charest Bizottság hosszú listában foglalja össze azokat a 
kérdéseket, amelyeket a megállapodás újratárgyalásánál figyelembe kellene venni. 
                                                 
95Conway: 62. lábjegyzet 145. old. 
96Fournier: 70. lábjegyzet 68. old. 
97Milne: 2. lábjegyzet 241. old. 
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Québecben élesen támadják a jelentést, sőt azt támadások érik a szövetségi 
konzervatív párton belülről is. Lucien Bouchard és több québeci képviselőtársa ki is 
lép a pártból és a képviselőházban létrehozzák a Bloc Québécois nevű frakciót.  
 
Időközben zajlanak a miniszterelnöki tárgyalások is és június elején végre úgy tűnik, 
talán elérhető valamiféle kompromisszum. Június 9-én megszületik egy megállapodás 
arról, hogy tartalma tisztázása végett a distinct society clause-hoz csatolnak egy olyan 
értelmezést, amelyet hat fő alkotmányos szerv vezetője látna el a kézjegyével. 
Megállapodtak a felek továbbá abban is, hogy a képviselőház még az év végéig 
elfogad egy Kanada klauzulát, amelyet ilymódon a szövegbe iktatnak. Megegyezés 
születik a szenátus ügyében is: addig is, amíg a szenátus reformja meg nem valósul, 
átlagosan nyolc főre emelik a tartományi képviseletek létszámát, Prince Edward 
Island (4), Québec (24) és Ontario (18) kivételével. 
 
E kompromisszum hatására június 16-án New Brunswick törvényhozása áldását adta 
a megállapodásra és egy pillanatra úgy tűnt, hogy a hároméves határidő lejárta előtt 
elfogadtatható a javaslat Manitobában és Newfoundland tartományban is. A mondás 
viszont helyesen állapítja meg: az ember tervez és az isten végez. Ezúttal Manitou 
volt az, aki közbeszólt. A manitobai főnökök tanácsa, tiltakozásul, amiért az 
őslakosokkal kapcsolatos kérdések még tárgyalásra sem kerültek, kinyilvánítja: 
"mindent meg fogunk tenni azért, hogy megöljük a megállapodást és a hozzá 
csatlakozó törvényhozási határozatot"98. 
 
A manitobai törvényhozás egyetlen indián képviselőjének, Elijah Harpernek még egy 
aprócska eljárási szabály is besegített ebben a "gyilkosságban". A manitobai 
házszabályok ugyanis egyhangú szavazást írnak elő arra az esetre, ha egy 
alkotmánymódosítási javaslatnál a ház el kívánna térni az általános hétnapos 
tárgyaláselőkészítő szakasz beiktatásától. A kri indiánok törzsfőnöke háromszor 
emelte fel sastollát és szavazott "nemmel", így a határozati javaslat nem kerülhetett 
tárgyalásra, a határidő pedig lejárt. A Meech Lake-i paktum 1990. június 23-án 
valóban meghalt, de hogy kinek vagy minek is került a skalpja Harper úr övére, ez 
még ma sem dönthető el egyértelműen. 
 
Robert Bourassa még ezen a napon kijelenti az alábbiakat: "Ha van olyan 
következtetés, ami ezekből a tárgyalásokból levonható, az az, hogy Kanadában az 
alkotmányos reformfolyamat elveszítette a tekintélyét. A québeci kormányzat nem 
fogadja el az alkotmányos szintű tárgyalásokhoz való visszatérést (...) ennélfogva a 
kormányom álláspontja az, hogy a tárgyalásoknak kettő és nem tizenegy között kell 
folyniuk, azaz a kanadai kormánnyal, amely Kanada egész lakosságát képviseli, 
vagyis azoknak kétoldalú tárgyalásoknak kell lenniük, Québec kormánya és a 
szövetségi kormány között"99. 
 
A Meech Lake-i megállapodás bukása két nagyon fontos dolgot bizonyított. A 
paktummal kapcsolatos események egyrészt rávilágítottak az 1982-es Alkotmány 
gyengeségére. Ha csupán a dolog eljárási kérdéseire koncentrálunk, a száraz tény az, 
hogy az alkotmánymódosítás ügyét a Kanada összlakosságának mindössze 6,4 %-át 
képviselő két tartomány hiúsította meg. Meech Lake sorsa világosan megmutatta: ne 
számítson sétagaloppra senki, aki a jövőben egy alkotmánymódosítási javaslatot akar 
elfogadtatni Kanadában. 
                                                 
98Milne: 2. lábjegyzet 252. old. (kiemelés a szerzőtől) 
99Idézi Milne: 2. lábjegyzet 258. old. 
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Másrészt világossá vált az is, hogy az Angol és Francia Kanada közötti ellentétek 
szinte kibékíthetetlenek vagy legalábbis csak komoly nehézségek árán kezelhetők. 
Milne és mások is úgy vélik, hogy valószínűleg ez lett volna az utolsó alkalom, hogy 
Angol Kanada "viszonylagosan alacsony áron" egyezséget kössön Québeckel100. Az 
1990 után tartott közvéleménykutatások mindenesetre a két országrész közötti 
feszültségek növekedéséről számoltak be. Különösen aggasztó eredmények születtek 
Québecben, ahol az események hatására tovább erősödött a függetlenségpárti szárny. 
A Gallup felmérései kimutatták, hogy a szeparatista alternatíva támogatottsága, amely 
még 1979-ben is csupán 18%-os volt, 30-40% közötti értékre növekedett. Még a 
"puhább" szuverenitás-társulás megoldást támogatók aránya is emelkedett: egy 1991-
es felmérés szerint a québeci üzletemberek 72%-a nemcsak, hogy támogatta volna a 
szuverenitás-társulás gondolatát, de kifejezetten úgy vélte, hogy az hosszú távon 
előnyös lenne Québec számára101. 
 
A közvéleménykutatások bebizonyították azt is, hogy Trudeau "kanadaizmusa" és 
"kétnyelvű alternatívája" úgyszintén megbukott: a kanadaiak 64%-a vélte úgy, hogy a 
politika teljes csődöt mondott. "Úgy tűnik, hogy Trudeau, aki segített elpusztítani 
Meechet, akaratlanul elpusztította a kétnyelvűség hitelét is, mint olyan alternatív 
stratégiáét, amely lehetővé tette volna az angolok és a franciák számára, hogy együtt 
éljenek egyetlen állam kebelén102". 
 
A hároméves határidő leteltét követő napon, 1990. június 24-én, amely egyébként 
Keresztelő Szent János napja és egyben Québec nemzeti ünnepe, az ország arra 
ébredt, hogy továbbra sincs az egész ország által elfogadott alkotmánya. Minden 
kezdődhetett tehát előlről.  

                                                 
100Milne: 2. lábjegyzet 262. old. 
101Conway: 62. lábjegyzet 147. old. 
102Conway: 62. lábjegyzet 147. old. (kiemelés a szerzőtől) 
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3. Kanada elveti a Charlottetowni Egyezséget 
 
 
A Meech Lake-i megállapodás bukását követően az alkotmányos krízis elérte a 
tetőpontját és kiterjedtebbé vált, mint valaha. Bár az továbbra is vitathatatlan volt, 
hogy a krízis közzéppontjában a lakosság 25%-át képviselő francia nyelvű tartomány, 
Québec áll, a kanadai társadalom más csoportjai is egyre növekvő intenzitással 
fejezték ki elégedetlenségüket a fennálló alkotmánnyal szemben. Ezekből a jelekből 
nyilvánvalóvá vált, hogy a krízis nem oldható meg Québec igényeinek a 
kielégítésével, a végső elszámolásnál figyelembe kell venni mások, így különösen az 
őslakosok és a nyugati provinciák igényeit is. 
 
A helyzetet bonyolította, hogy Bourassa az 1990. júniusi eseményeket követően 
bejelentette a tárgyalásoktól való távolmaradását, így semmi remény sem volt 
valamiféle gyors, az 1987-eshez hasonló konszenzus elfogadására. Bourassa 
ugyanakkor, elsősorban politikai okokból, mégsem tehette azt meg, hogy egyáltalán 
nem foglalkozik az alkotmányreform kérdésével s - legalábbis a tartományon belül - 
hosszantartó vitasorozat kezdődött Québec és Kanada többi részének a kapcsolatáról. 
 
A kormányzó liberálisok és az ellenzéki Parti Québécois közötti megállapodás 
alapján a Nemzetgyűlésben már 1990 szeptemberében létrehozták az elnökeiről 
Bélanger-Campeau Bizottságnak nevezett törvényhozási bizottságot, amelynek 
feladata az volt, hogy külső szakértők bevonásával valamilyen stratégiát dolgozzon ki 
Québec jövőjével, unión belüli helyzetével vagy esetleg függetlenné válásával 
kapcsolatban. 
 
Időközben Bourassa saját pártján belül is folytatódott az útkeresés: 1991 januárjában 
a Jean Allaire vezetésével létrehozott párton belüli bizottság, amelynek az eredeti 
feladata az lett volna, hogy a párt álláspontját rögzítse egy Meech Lake utáni második 
tárgyalássorozattal kapcsolatban, nyilvánosságra hozta pártprogramnak szánt 
jelentését, amely  a megváltozott körülmények között valójában egy Québec és 
Kanada többi része közötti radikálisan megújított viszony körvonalait tartalmazta103. 
 
Az Allaire-jelentés konklúziója az volt, hogy a jelentésben vázolt új 
kapcsolatrendszer megvalósítása érdekében haladéktalanul tárgyalásoknak kell 
kezdődniük Québec és a szövetségi kormány között és ha a tárgyalások során remény 
mutatkozik valamiféle Québec számára elfogadható, az Allaire-jelentésben 
javasoltakon alapuló megállapodás megkötésére, annak lényeges pontjait előzetesen 
tartományi népszavazásra kell bocsátani. Ugyancsak népszavazás kiírását javasolta a 
jelentés - immáron az únióból való kilépésről - arra az esetre, ha a tárgyalások 
sikertelenül végződnének. 
 
A jelentés által felvázolt új rend radikális változtatásokat tartalmazott és valójában 
sokkal közelebb állt Lévesque szuverenitás-társulás javaslatához, mint a liberálisok 
által korábban képviselt bármely föderalista megoldáshoz. A jelentés ezt a 
radikalizmust a Meech Lake-i megállapodás elvetésével indokolta, ami szerinte azt 
mutatta, hogy Kanada nem hajlandó elismerni sem Québec eltérő jellegét, sem pedig 

                                                 
103Un Québec libre de ses choix - Rapport du comité constitutionnel (a továbbiakban Allaire-jelentés), 
1991. január 28. 
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a két alapító nemzet egyenlőségének az elvét. "A Meech Lake-i megállapodás bukása 
egyben annak bizonyítékaként is értékelhető, hogy Québec a jelenlegi szövetségi 
keretek között nem szerezhet olyan jogosítványokat, amelyek elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy - mint egyetlen észak-amerikai frankofón társadalom - fennmaradhasson 
és virágozhasson.104" 
 
Az Allaire-jelentés középpontjában érthetően Québec és a Québec-Kanada viszony 
állott s ennek megfelelően természetesen nem foglalkozott más tartományok és más 
érdekcsoportok alkotmányos igényeivel sem. A jelentés által sugalmazott új Québec-
Kanada struktúra három elemből épült fel: a törvényhozási tárgyak újrafelosztásából, 
a Kanada és Québec közötti gazdasági unióból és az ehhez kapcsolódó intézményi 
reformból. 
 
A törvényhozási jogok javasolt új megosztása radikálisan át szándékozott alakítani a 
szövetségi szint és a tartomány viszonyát és a törvényhozási tárgyak jelentős 
hányadát Québechez csoportosította volna át azzal a kiegészítéssel, hogy a 
kifejezetten nem említett tárgyakban (azaz az ún. residual powers - les pouvoirs 
résiduaires - esetében) is a tartomány jogává nyilvánította volna a törvényalkotást105. 
 
A javaslat ennek az új hatáskörmegosztásnak megfelelően alakította volna át Québec 
és Kanada gazdasági kapcsolatát is, mely utóbbi központi elemei az áruk, a 
személyek és a tőke szabad mozgása, a vám- és pénzügyi unió és a fizetési egyensúly 
közös helyreállítási programja lettek volna106. 
 
Drámai változtatásokat irányzott volna elő a javaslat a kanadai politikai 
intézményrendszerben is, s a meglévő alkotmányt egy új, a két nemzet újabb 
paktumaként funkcionáló alaptörvénnyel váltotta volna fel. Ez az új alkotmány 
mindenfajta alkotmánymódosításhoz annyi tartomány hozzájárulását kivánta volna 
meg, amennyi együttesen Kanada lakosságának legalább 50%-át képviseli (és köztük 
kötelezően Québecét), eltörölte volna a szenátust, megszüntette volna a szövetségi 
szint pénzfelhasználási jogát a Québec kizárólagos hatáskörébe tartozó törvényhozási 
tárgyak vonatkozásában, létrehozott volna egy "közösségi bíróságot" az alkotmánnyal 
kapcsolatos viták eldöntésére, egyidejűleg eltörölte volna a Kanadai Legfelsőbb 
Bíróság hatáskörét a québeci ügyekben és előirányozta volna a Nemzeti Bank 
reformját is107. 
 

                                                 
104Allaire-jelentés: 3. old. 
105Allaire-jelentés: 72. old. A javaslatnak megfelelően Québec joga lett volna a törvények 
meghozatala a szociális ügyekben, a helyi ügyekben, a mezõgazdaság, a munkanélküli ellátás, a 
távközlés, a kultúra, az ipar és a kereskedelem, a nyelv, a szabadidő és a sport, a munkaerőpolitika, a 
családpolitika, a kutatás és fejlesztés, a regionális fejlesztés, az oktatás, az energia, a 
környezetvédelem, a lakásgazdálkodás, a természeti kincsek, az egészségügy, a közbiztonság, a 
turizmus és a jövedelembiztosítás területén, azaz a törvényhozási tárgyak túlnyomó többségében. A két 
szint megosztott, de nem konkurrens, hanem e tárgykörökön belül világosan elkülönített hatásköre 
érvényesült volna a javaslat szerint az alábbi ügyekben: az őslakosokkal kapcsolatos kérdések, az 
állami bevételek, a bevándorlás, a pénzügyi intézményrendszer, az igazságszolgáltatás, a halászat, a 
külpolitika, a posta és távközlés, valamint a közlekedés tekintetében. Kanada (illetőleg a szövetségi 
szint) kompetenciájába ugyanakkor csupán az ún. közös ügyek, a honvédelem, a vám, a közös 
adósságkezelés, a közös valuta és a régiók közötti egyenlőtlenségek kiküszöbölése (equalisation - 
péréquitation) tartozott volna. 
106Allaire-jelentés: 73. old. 
107Allaire-jelentés: 74. old. 
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A jelentés, amelyet a Liberális Párt nagy többséggel fogadott el programjaként az 
1991 márciusában megtartott kongresszusán, igen vegyes fogadtatásra talált Angol 
Kanadában. Főleg a nyugati provinciákban jóformán már azelőtt elutasították a 
jelentésben megfogalmazott javaslatokat, mielőtt azokat ott nyilvánosságra hozták 
volna.  
 
Richard Fidler ugyanakkor arra mutat rá, hogy sokszor ugyanazok kritizálták a 
javaslatot, akik máskor meg támogatták azt108. Ennek az ellentmondásos értékelésnek 
az oka feltehetően az lehetett, hogy a javaslat kétségtelenül tartalmazott olyan 
elemeket, amelyek mindenképpen megfontolandónak voltak tekinthetők, viszont - bár 
a föderalista beállítottságú liberálisoktól származott - jócskán felfedezhető volt benne 
alkotóinak szeparatista szentimentalizmusa, ami gyűlöletes volt a legtöbb angol 
kanadai szemében. 
 
Nem sokkal az Allaire-jelentés liberális pártprogramként való elfogadását követően a 
Bélanger-Campeau Bizottság is nyilvánosságra hozta a maga jelentését. 
 
A bizottság, amely részben a tartományi törvényhozás kormánypárti és ellenzéki 
képviselőiből, részben pedig a québeci társadalom egyéb prominens képviselőiből 
(szövetségi képviselők, üzletemberek stb.) állott, 1990 őszén nyilvános 
meghallgatásokat kezdeményezett s írásos véleményeket elemzett, ez utóbbiak között 
felkért szakértők és önként véleményt nyilvánító egyének és társadalmi csoportok 
véleményeit. A bizottság 1991. március 28-án a tartományi törvényhozás elé került 
jelentése három lényeges kérdéssel foglalkozott: számbavette az elmúlt harminc év 
alkotmányos vitájának legfontosabb eseményeit, a függetlenség egyoldalú 
kinyilvánításától a megújított föderációig felvázolta a Québec előtt álló alternatívákat 
és igyekezett javaslatot adni a lehető legjobb megoldás kiválasztása során 
alkalmazandó eljárással kapcsolatban.  
 
Bár a bizottság munkájában a québeci társadalom legtöbb érdekcsoportja 
képviseltette magát, a jelentés elkészítése során nyilvánvalóvá vált, hogy a Kanada-
Québec viszonnyal kapcsolatos igazi vita két jelentős ideológiai csoport, a 
föderalisták és a függetlenségpártiak között zajlik. Összességében ez tükröződött a 
bizottság összetételében is, hiszen ott a két oldal körülbelül egyenlő számban 
képviseltette magát. A föderalisták jelentős többsége úgy vélte, hogy a közelmúlt 
történései ellenére még van remény arra, hogy a szövetségi rendszer reformjával 
Québec alkotmányos igényeit kielégítsék, míg a függetlenség hívei vitatták, hogy ez 
lehetséges-e illetve szükséges-e egyáltalán. A bizottság tevékenysége során emellett 
az is bizonyítást nyert, hogy a változások igénye nemcsak Québec és Kanada 
viszonyára terjed ki, hanem a québeci társadalom átalakítására is. 
 
A bizottság tagjai tulajdonképpen egyetlen egy dologban értettek igazán egyet, 
mégpedig abban, hogy a jelenlegi helyzet tarthatatlan. Ezt a tarthatatlanságot részben 
az 1982-ben életbe lépett alkotmánymódosítás rendelkezései okozták, amelyek a 
bizottság szerint tartalmilag meghatározó kérdésekben csorbították jelentős 
mértékben Québec alkotmányos jogait, formailag pedig - bár "szigorúan jogi 
értelemben" az alkotmány kötelező a tartományra nézve, "a politikai legitimitását 

                                                 
108Fidler, Richard: Canada, Adieu? Quebec Debates Its Future (Lantzville, 1991) 5. old. és lásd a 
kapcsolódó lábjegyzetet is a 32. oldalon. 
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tekintve érvénytelen, mert Québec sohasem támogatta teljes mértékben és 
szabadon109". 
 
A jelentés szerint a változásokat sürgeti az a tény is, hogy napjaink Kanadájában 
olyan új alapelvek alakultak ki, amelyek ellentétesek Québec alkotmányos igényeivel: 
a kanadai társadalom egységének az elve nem engedi Québec eltérő jellegének az 
elismerését, mint ahogy a tartományok egyenlőségének az elve sem. A 
multikulturalizmus pedig a dualitás elvével került feloldhatatlan ellentétbe. 
 
A jelentés nem ad konkrét megoldási javaslatot sem a föderális alternatíva sem pedig 
a szuverenitás-megoldás konkrét tartalmi elemeire, csupán rögzíti a legfontosabb 
megvalósítandó elveket. Amennyiben Québec az unió része maradna - így a javaslat - 
feltétlenül el kell ismerni Québec másságát és lakóinak mássághoz való jogát, a 
törvényhozási jogokat pedig úgy kell átcsoportosítani, hogy az eltérő jelleg 
megőrzéséhez szükséges törvényalkotási hatalom a tartományt illesse meg, s a 
szövetségi intézményekben Québecnek olyan képviseletet kell biztosítani, amely 
kifejezi a tartomány speciális helyzetét, az alkotmánymódosítások terén pedig vétót 
vagy legalábbis teljes körű opt-out jogot kell kapnia a tartománynak110. 
 
Ami a szuverenitás kinyilvánítását illeti, az önálló Québec létrehozása nem járhat 
együtt a Kanadával való kapcsolatok teljes megszakadásával. A javaslat szerint a 
jövőben is szükség van a két ország közötti pénzügyi és vámúnió fenntartására és az 
észak-amerikai szabadkereskedelmi övezetben való részvételre111. 
 
Végezetül a Bélanger-Campeau Bizottság Québec jövőjével kapcsolatban tartományi 
népszavazás kiírását javasolta. A jelentés alapján előterjesztett ún. 150. számú 
törvényjavaslat rendelkezett is arról, hogy 1992 nyarán vagy őszén a népszavazást 
meg kell tartani, továbbá előirányozta a két alternatíva megvizsgálására két 
törvényhozási bizottság felállítását is. Az Assemblée Nationale a javaslatot 1991. 
június 20. napján elfogadta. 
 
1991-92 folyamán Kanada egészében újfent előtérbe kerültek az ország alkotmányos 
jövőjével kapcsolatos kérdések, sőt a különféle közvéleménykutatások kifejezetten 
azt sugallták, hogy komoly esély volna egy minden felet kielégítő kompromisszum 
kialakítására. Így például, bár Angol Kanadában a többség továbbra is ellenzett 
mindenféle speciális státuszt Québec számára, 40% elfogadhatónak tartotta volna a 
québeci társadalom eltérő jellegének az elismerését, s ez öt év óta a legmagasabb 
aránynak számított. Ugyanakkor csupán az ország lakosságának 20% gondolta úgy, 
hogy Québec kiválhat az unióból - ez viszont a legkisebb arány volt 1989 óta. És ami 
a legfontosabb volt, a szeparatista érzelmek erősödése ellenére Québec lakosságának 
túlnyomó többsége hajlandónak mutatkozott arra, hogy még egy esélyt adjon Angol 
Kanadának "a sebek begyógyítására"112. 
 
A tárgyalások folytatása fontos volt a politikai élet szereplői számára is. A 
föderalisták és a függetlenség-pártiak között évtizedeken keresztül sikeresen lavírozó 
Bourassa politikai jövője attól függött, hogy Ottawa tud-e valamilyen elfogadható 
javaslatot tenni még a népszavazási határidő letelte előtt - a Jacques Parizeau vezette 
                                                 
109Bélanger-Campeau-jelentés, idézi Fidler: 107. lábjegyzet 292. old. 
110Fidler: 107. lábjegyzet 300. old. 
111Fidler: 107. lábjegyzet 306. old. 
112Conway: 62. lábjegyzet 150. old. 
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Parti Québécois ugyanis ugrásra készen állt, hogy a függetlenség felé vezesse 
Québecet. Bourassa új javaslatokat nem terjesztett elő, hiszen az visszalépés lett 
volna a Meech Lake után tett kijelentésekhez képest, így aztán nem tehetett mást, 
mint várt a szövetségi javaslatokra, igaz állandóan sugallva azt, hogy Québec számára 
csak egy olyan megoldás elfogadható, amely a Meech Lake-i öt alapvető követelésen 
nyugszik. 
 
Mulroneynek sem volt más választása, mint folytatni a tárgyalásokat. 1988-ban két 
eleme volt a konzervatív pártvezér újraválasztását eredményező pártprogramnak: 
Meech Lake és a Kanada-USA Szabadkereskedelmi Megállapodás. Az azóta eltelt 
időben nemcsak Meech Lake bukott el, de elvesztette támogatottságát a megállapodás 
is. Mulroneynak egyetlen esélye maradt poziciójának megőrzésére: rendezni a 
Québec-kérdést. Ellenkező esetben fennállt annak a veszélye, hogy a szövetségi 
liberálisok (vagy a Reform Párt) számottevően megerősödnek Angol Kanadában, 
Lucien Bouchard és az időközben szövetségi szintű politikai párttá alakult Bloc 
Québécois pedig egészen egyszerűen leradírozza a konzervatívokat Québec politikai 
térképéről. 
 
Ugyanakkor az is nyilvánvaló volt, hogy bármilyen tárgyalássorozat kezdődjék is, az 
nem lehet egyszerűen egy "Meech Lake II": Québec-forduló helyett Kanada-
fordulóra volt szükség, azaz helyet kellett adni mindazoknak az igényeknek, amelyek 
figyelembe nem vétele Meech Lake bukásához vezetett. 
 
Először is, szó sem lehetett még egyszer gyors és zárt ajtók mögötti megállapodásról. 
Ezúttal egy minden felmerülő igényt figyelembe vevő, nyílt, demokratikus folyamatra 
volt szükség. A szövetségi parlamentben különféle bizottságok alakultak, a médiák 
által országosan közvetített meghallgatásokra, bizottsági ülésekre került sor. 
Ugyanakkor az egész tárgyalási folyamatra egyfajta kapkodás volt a jellemző: 
Québec távolléte a tárgyalóasztaltól és a népszavazási határidő közeledése világossá 
tette, hogy az idő sürget és Angol Kanadának minél hamarabb elő kell állnia egy 
épkézláb javaslattal. 
 
A megállapodást megelőző munka tulajdonképpen már 1990-ben megkezdődött a két 
elnökéről Beaudoin-Edwards Bizottságnak nevezett szövetségi parlamenti 
vegyesbizottság felállításával, amelynek fő feladata az alkotmánymódosítási eljárás 
reformjának az előkészítése volt. Ez a testület 1991 júniusában tette közzé ajánlásait, 
melyek közül a legfontosabbak a négy régió vétóján alapuló módosítási formula, a 
ratifikációs periódus két évre csökkentése, az őslakosok és a területek képviselőinek 
az alkotmányozó folyamatokba történő bevonása voltak113. 
 
A Québecet is magába foglaló, megújított kanadai szövetségi állam egyik 
legelkötelezettebb híve, Gérald A. Beaudoin szenátor 1991 júniusában újabb 
parlamenti bizottság megalakítására szerzett mandátumot. A Kanada alkotmányos 
jövőjét vizsgáló bizottság, amely Beaudoin-Dobbie Bizottság néven vált ismertté, 
átfogóan vizsgálta az alkotmányreformmal kapcsolatos lehetséges alternatívákat és 
1992 februárjában közzétett jelentésében több konkrét javaslatot is tett. Ezek közül a 
legfontosabbak a kanadai társadalom leglényegesebb ismérveit rögzítő, ún. Kanada 

                                                 
113The Process for Amending the Constitution of Canada - The Report of the Special Joint Committee 
of the Senate and the House of Commons (Beaudoin-Edwards Committee) Ottawa, 1991. június 20. 
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klauzula és az immáron nem a BNAA, hanem a Charter szövegébe beiktatott distinct 
society clause voltak114. 
 
1992. július 8-án a kilenc angol kanadai miniszterelnök, Joe Clark korábbi 
kormányfő, ekkor szövetségi alkotmányügyi miniszter vezérletével, egy hosszúra 
nyúló és titokban lebonyolított tárgyalássorozatot követően nyilvánosságra hozta az 
alkotmányreformmal kapcsolatos megállapodást. A módosítási csomag valójában 
minden szempontból Meech Lake szellemében született meg, zárt ajtók mögött és 
nagyon hasonló tartalommal: a megállapodás drasztikusan csökkentette volna a 
szövetségi szint jogkörét, a distinct society clause-t a Kanada klauzulán belül helyezte 
volna el (ugyanebben a klauzulában a tartományok egyenlőségének az elve is 
kimondásra került volna), a javaslat részét képezte volna továbbá az igen erős ún. 
Triple-E szenátus (elected=választott, equal=egyenlő és effective=hatékony), amely 
szigorúan a tartományi egyenlőség elve szerint, azaz a provinciák egyenlő létszámú 
képviselete alapján került volna létrehozásra, valamint az őslakosok önrendelkezési 
joga is. 
 
A megállapodás fogadtatása meglehetősen vegyes volt. Ami Mulroneyt illeti, ő 
egyáltalában nem volt lelkes, különösen ami a szenátusra vonatkozó javaslatot illeti, 
de aggasztották a fejlemények Québec miatt is. Az ő számára "a szenátus ügye 
mellékes volt, csakúgy, mint az őslakosoké"115. Mulroney a Canada round keretében 
is elsősorban egy Québec számára elfogadható kompromisszum kialakítására 
törekedett, ennek a kritériumnak azonban a Clark-paktum nem felelt meg. 
 
Bourassa - szokás szerint - sem a javaslat mellett, sem pedig ellene nem foglalt 
egyértelműen állást. A francia tartományban mindenesetre a többség elvetette a 
megállapodást: a Journal de Montréal felmérése szerint a québeciek 44%-a az 
egyezség ellen szavazott volna s csak 27% volt mellette116.  
 
Az idő azonban minden felet sürgetett, a népszavazási határidő egyre csak közeledett. 
Végül Bourassa, látván, hogy a megállapodás milyen nagy támogatottsággal bír 
Angol Kanadában, sőt némiképp meglepetésre az őslakosok körében is, hajlandónak 
mutatkozott a tárgyalóasztalhoz való visszatérésre, azzal a feltétellel, hogy az ő 
néhány javaslatának figyelembevételével módosítják a kilencek által elfogadott 
megállapodást. Bourassának először is valamiféle kompenzációra volt szüksége azért 
cserébe, hogy az új felállású szenátusban jelentősen csökkent volna a tartomány 
képviselete és ennélfogva a jelentősége is. Másrészt Québec szerette volna annak 
kimondását, hogy az őslakosok önrendelkezési jogának a deklarálása nem 
eredményezhet olyan bírói gyakorlatot, amely újabb földigényeket támogat, vagy 
teljes mértékben kiveszi az őslakosokat a tartományi törvények hatálya alól. 
Harmadrészt Québec változtatásokat szeretett volna eszközölni a törvényhozási jogok 
új felosztásában is. 
 
Miután az angol kanadai miniszterek és az őslakosok képviselői is kifejezték 
kompromisszumkészségüket a Québec által kifogásolt pontok kapcsán, Bourassa 
valóban visszatért a tárgyalóasztalhoz és a Harrington Lake-i, majd pedig a 
charlottetowni tárgyalások eredményeképpen 1992. augusztus 28-án megszületett az 
                                                 
114Report of the Special Joint Committee on a Renewed Canada (Beaudoin-Dobbie Committee) 
Ottawa, 1992. február 28. 
115Delacourt, Susan: United We Fall - The Crisis of Democracy in Canada (Toronto, 1993) 52. old. 
116Conway: 62. lábjegyzet 151. old. 
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alkotmányreformra vonatkozó új egyezség, amelyet a szövetségi parlament két háza 
nagy szótöbbséggel fogadott el. 
 
A végső találkozó színhelyéről Charlottetowni Megállapodásnak keresztelt paktum 
jócskán továbbment a Meech Lake-i javaslatnál, különösen a tartományi 
törvényhozási jogok bővítése tekintetében, de egyébként is fontos új elemeket 
tartalmazott. A megállapodás néhány kérdésben konkrét törvényszöveget is adott, 
máshol jelezte, hogy a végleges szöveg kialakításához, a megállapodás elvei alapján 
további tárgyalásokra van szükség. 
 
A megállapodás főbb elemei az alábbiak voltak: 
 
 
1. A Kanada klauzula 
 
A BNAA új 2.szakaszára tett javaslat változott talán a legtöbbet Meech Lake óta. Az 
alapvető jellegre illetve az eltérő társadalomra vonatkozó klauzulákat a Kanada 
klauzula váltotta fel, amely a kanadai társadalom alapvető jellegzetességeinek a körét 
jelentősen kibővítette és az eltérő társadalom tartalmát is igyekezett tisztázni117. 
 
A Kanada klauzula megfogalmazása során természetesen Québec igényeiből indultak 
ki, így került bele az eltérő társadalomra való utalás. Az 1992-es szöveg azonban 
részben a distinct society tartalmi elemeivel kapcsolatos korábban felvetett kételyeket 
igyezett eloszlatni, amikor hozzáfűzte, hogy az eltérő társadalom "a franciául beszélő 
többséget, az egyedülálló kultúrát és a civiljogi hagyományokat" foglalja magában, 
másrészt további alapvető jellemvonásokat is tartalmazott. Ez utóbbiak részben más 
társadalmi csoportok igényeinek igyekeztek megfelelni (őslakosok jogai, nemek 
közötti egyenlőség), részben pedig az eltérő társadalomra vonatkozó rendelkezés 
érvényesülésének igyekeztek gátat szabni. 
                                                 
117A Charlottetowni Megállapodás által javasolt új 2.szakasz így szólt: 
"2. (1) Kanada Alkotmányát, beleértve a Jogok és Szabadságok Kanadai Kartáját is a következő 
alapvető jellemvonásokra figyelemmel kell értelmezni: 
(a) Kanada a parlamentáris és szövetségi kormányzat valamint a jogrend iránt elkötelezett demokrácia; 
(b) Kanada őslakosai, akik elsőként birtokolták ezt a földet, és akiket megillet az a jog, hogy ápolják 
nyelvüket, kultúrájukat és hagyományaikat és hogy biztosítsák társadalmuk és önkormányzatuk 
integritását, Kanada három kormányzatának egyikét alkotják; 
(c) Québec Kanadán belül eltérő társadalmat képez, amely magában foglalja a franciául beszélő 
többséget, az egyedülálló kultúrát és a civiljogi hagyományokat; 
(d) a kanadaiak és kormányzataik elkötelezettek a hivatalos nyelvi kisebbségi közösségek 
életképessége és fejlődése iránt szerte Kanadában; 
(e) a kanadaiak elkötelezettek a faji és etnikai egyenlőség iránt egy olyan társadalomban, amely sok 
országból érkezett állampolgárokból tevődik össze, akik hozzájárultak és hozzájárulnak ahhoz, hogy 
olyan erős Kanadát építsenek, amelyik kifejezi kultúrális és faji különbözőségüket; 
(f) a kanadaiak elkötelezettek az emberek egyéni és kollektív emberi jogainak és szabadságainak 
tiszteletben tartása iránt; 
(g) a kanadaiak elkötelezettek a férfiak és a nők egyenlősége iránt; 
(h) a kanadaiak megerősítik a tartományok egyenlőségének az elvét, egyidejűleg elismerve különböző 
jellemvonásaikat. 
(2) Québec törvényhozásának és kormányának a Québec eltérő társadalma megőrzésében és 
ápolásában betöltött szerepe megerősítést nyer. 
(3) E szakasz rendelkezései nem csorbítják Kanada parlamentjének vagy kormányának, a tartományok 
törvényhozásának vagy kormányának vagy Kanada őslakosai törvényhozó testületeinek vagy 
önkormányzatainak a hatalmát, jogait vagy kiváltságait, beleértve a nyelvet érintő hatalmat, jogokat és 
kiváltságokat, és a nagyobb bizonyosság kedvéért e szakasz rendelkezései nem csorbítják Kanada 
őslakosainak eredeti és egyezményen alapuló jogait." 
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Ebbe az utóbbi körbe tartozott például "a hivatalos nyelvi kisebbségek közösségeinek 
az életképességére és fejlődésére" vonatkozó rendelkezés, amelynek a rendeltetése 
nem vitásan az volt, hogy afféle "Jolly Jokerként" működjön a Québec 
nyelvtörvényeivel szemben indított bírósági eljárások során. Nem volt nehéz ugyanis 
elképzelni, hogy amennyiben a 178. számú törvény hatályban marad, az új Kanada 
klauzula alapján az angol nyelvi kisebbség nem fog késlekedni annak bírói úton 
történő megtámadásával. 
 
Hasonló szerepe volt a tartományok egyenlőségére vonatkozó rendelkezésnek is, 
amelyet szintén a distinct society clause ellensúlyozásának tekintettek. Bár Québec 
mindig is szemben állt ezzel az elvvel, a Megállapodás megkötése során Angol 
Kanadában abból indultak ki, hogy az eltérő társadalom elismeréséért cserébe 
hajlandó lenyelni ezt a pirulát. 
 
 
2. A törvényhozási jogok megosztása 
 
A Charlottetowni Megállapodás minden korábbi javaslatnál jobban kiszélesítette a 
tartományok törvényhozási hatáskörét, természetesen egyidejűleg korlátozva a 
szövetségi parlament hasonló jogait118. A két szint megosztott hatásköre érvényesült 
volna továbbá a bevándorlás és a távközlési ipar területén és minden tartományt 
megillette volna a kilépés joga a szövetségi finanszírozású központi programokból, 
mégpedig megfelelő pénzbeli kompenzáció mellett. A szövetségi spending power 
egyébként is korlátozásra került, amennyiben annak alkalmazására csakis úgy 
kerülhetett volna sor, "ha hozzájárul a nemzeti célkitűzések megvalósításához, 
csökkenti az átfedéseket és az ismétlődéseket, nem torzítja el, hanem tiszteletben 
tartja a tartományi célkitűzéseket és az igényeik és körülményeik közötti különbségek 
felismerése mellett biztosítja a tartományok egyenlő kezelését"119. 
 
A javaslat értelmében Ottawának valójában alig maradt volna más, mint az ún. 
residual power, azaz a törvényalkotás "a béke, a rend és a jó kormányzás érdekében", 
annak minden értelmezési nyűgjével egyetemben. Egyértelmű, hogy a törvényhozási 
jogok ilyen átrendezése alaposan átformálta volna a kanadai szövetségi rendszert. A 
megállapodás ideológiája világos volt: amit Québec követel a saját részére, azt a 
tartományok egyenlősége jegyében meg kell adni a többi provinciának is. Más szóval 
Ottawa hasonló módon akarta megoldani Québec alkotmányos krízisét, mint 1987-
ben: a neki juttatott koncessziókat biztosította volna a többieknek is. 
 

                                                 
118Az új hatáskörmegosztás mindamellett több ponton meglehetősen ellentmondásos maradt: A 
javaslat a tartományok kizárólagos jogává tette volna a törvényalkotást a munkaerőpiac fejlesztésével 
és a munkaerőképzéssel kapcsolatban, a munkanélküli biztosítással kapcsolatos szövetségi program 
egyidejű fenntartása mellett. Mindez azt az ellentmondásos helyzetet idézte volna elő, hogy míg 
Ottawa fizeti a munkanélküliek ellátására szolgáló összegeket, semmi beleszólása sincs a tíz 
különböző fejlesztési program kialakításába. A tartományok ugyancsak kizárólagos törvényhozási 
jogot kaptak a kultúra területén, bár Ottawa joga maradt, hogy a nemzeti kultúrális intézményeket 
fenntartsa. Ilyen körülmények között kérdésesnek tűnt, hogy milyen programot is sugárzott volna 
mondjuk a szövetségi kormányzat által fenntartott Radio Canada az egyes tartományokban. A javaslat 
a tartományok kizárólagos hatáskörébe utalta továbbá az erdõkre, a bányászatra, az idegenforgalomra, 
a lakáspolitikára, a pihenésre és a helyi ügyekre vonatkozó törvények meghozatalát Consensus Report 
On the Constitution - Final Text; The Charlottetown Agreement (Charlottetown, 1992. augusztus 28.) 
10-13. old. 
119Charlottetown Agreement 9. old. 
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3. A Szenátus 
 
Az nyilvánvaló volt, hogy az eredeti szenátusra vonatkozó javaslat (Tripla-E 
szenátus) elfogadhatatlan Québec számára. A megnövelt létszámú és hatalmú, 
közvetlenül választott testület ötlete nemcsak azért nem volt támogatott a 
tartományban, mert a provinciák egyenlő létszámú képviselete miatt Québec 
elveszítette volna benne meghatározó szerepét, hanem azért is, mert egy új, erős 
testület tovább csökkentette volna a tartományi törvényhozás jelentőségét és a 
szövetségi szinten zajló folyamatokra kifejtett hatását is. Québecnek az sem tetszett, 
hogy a szenátus tagjait közvetlenül választották volna, ami együtt járt volna azzal a 
veszéllyel, hogy tovább nő a Québecet Ottawában képviselő, nyilvánvalóan 
szövetségi érzelmű politikusok száma és szerepe. Mindezek miatt Québec sokkal 
inkább a status quo fenntartásában (vagy akár a szenátus eltörlésében) volt érdekelt. 
 
Québec megnyerése érdekében az eredeti javaslat számos alapvető változáson ment 
át, olyannyira, hogy végül a Tripla-E szenátus tulajdonképpen el is tűnt belőle. Bár a 
tartományok egyenlő képviselete megmaradt (6-6 fő, a területek számára pedig 1-1), 
mintegy kompenzációképpen a nagyobb tartományok további képviselői székekhez 
jutottak volna az alsóházban (Québec és Ontario 18-18 új helyet kapott volna, British 
Columbia 4, Alberta pedig 2 hellyel lett volna gazdagabb), sőt Québec egy másik 
garanciát is kapott azzal, hogy mindenkorra biztosították volna neki a képviselőházi 
helyek 25%-át. 
 
Bár a szenátusi helyeket direkt választás útján kivánták betölteni, Québec jogot 
szerzett volna arra, hogy saját szenátorait az Assemblée Nationale válassza meg, 
biztosítva ezzel, hogy a szövetségi testületbe olyan személyek kerüljenek, akik 
élvezik a provinciai törvényhozás bizalmát. 
 
Jelentősen csorbították a testület jogosítványait is, sőt Québec további speciális jogot 
kapott volna azzal a rendelkezéssel, amely a francia nyelvet és kultúrát alapvetően 
érintő törvényjavaslatok elfogadásánál "kettős többséget", azaz az összes szenátor és 
azon belül az összes francia nyelvű szenátor többségét kivánta volna meg120. 
Mindezek a szabályok, amellett, hogy kétségtelenül ésszerűnek tűntek, jelentősen 
javították az elfogadás esélyeit Québecben. 
 
 
4. Az alkotmánymódosítási formula 
 
Ami a módosító formulát illeti, Québec nem kapott ugyan egyértelmű vétót az új 
tartományok létrehozása során, amelyet az alkotmány szintjéről törvényi szintre 
“süllyesztve” még a hatályos formula alól is kivettek, az új tartomány további 
módosítási eljárásokban való részvételével és szenátusbeli képviseletével 
kapcsolatban azonban a tartományok egyhangú szavazatát kivánta meg a javaslat. 
Vétójogot kaptak a provinciák a szenátussal, a képviselőházzal és a Legfelsőbb 
Bírósággal kapcsolatban is. A javaslat teljes körben megadta jogot a tartományoknak 
az alkotmánymódosítás hatálya alól való kilépéshez is (opt-out)121. 
 
 

                                                 
120Charlottetown Agreement 4-6. old. és 8. old. 
121Charlottetown Agreement 19-20. old. 
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5. Az őslakosok önkormányzathoz való joga 
 
Az eredeti megállapodásnak az őslakos indiánok és eszkimók önkormányzatára 
vonatkozó rendelkezéseit (benne a képviselőházi és szenátusi tagságra vonatkozó 
rendelkezéseket is) változatlanul hagyták ugyan, azt azonban Québec kérésére 
kimondták, hogy ez a jog nem alapozhat meg további földigényeket és az őslakosok 
által az önkormányzat körében alkotott jogszabályok nem lehetnek ellentétesek a 
tartományi és a szövetségi törvényekkel122.  
 
 
6. A Legfelsőbb Bíróság 
 
A charlottetowni megállapodás értelmében - megismételve a Meech Lake-i paktum 
rendelkezéseit - alkotmányos rangra emelkedtek volna a Supreme Court Act 
rendelkezései, elsősorban a három civiljogi bíró testületbeli helyével kapcsolatban.  
 
Amikor a "Kanada Forduló" végre befejeződött és nyilvánosságra hozták a 
Charlottetowni Megállapodás szövegét, a tárgyalási folyamatban résztvevő 
politikusok, köztisztviselők, sőt még a folyamatot figyelemmel kisérő újságírók nagy 
része is hangosan éltette azt, megkönnyebbülésüket fejezve ki amiatt, hogy a 
tárgyalások végre befejeződtek. A közvélemény azonban kezdettől fogva igen 
vegyesen reagált. Főleg a szakmai újságírás képviselői vélték úgy, hogy a 
megállapodás tető alá hozása során nem vettek figyelembe olyan álláspontokat és 
tényezőket, amelyek Meech Lake óta kerültek nyilvánosságra illetőleg előtérbe. 
 
A legtöbb bírálat a törvényhozási jogok újrafelosztására vonatkozó szabályokat érte. 
A megállapodásból nyilvánvalóvá vált, hogy a szövetségi szint túlzott gyöngítésével 
kapcsolatos félelmeket teljesen figyelmen kívül hagyták, annak ellenére, hogy azok 
Angol Kanadában már Meech Lake elvetéséhez is hozzájárultak. Ehhez képest, 
Charlottetown a decentralizáció tekintetében lényegesen túllépett az 1987-es 
megállapodáson. A törvényhozási jogok felosztási súlypontjának áthelyezése a 
tartományokra, az opt-out rendszer, a szövetségi parlament pénzfelhasználási jogának 
korlátozása a tartományi kompetenciába tartozó ügyekben, mind-mind hozzájárultak 
volna ahhoz, hogy a központi kormányzat nehezebben alakíthasson ki egy egységes, 
nemzeti szociális illetőleg gazdaságpolitikát. Mások, főleg a praktizáló ügyvédek 
azért ellenezték a javaslatot, mert úgy vélték, hogy az alapvetően Charter-ellenes. Az 
ő szemükben a Kanada klauzula, amely egyértelműen "maga alá gyűrte" a Chartert, 
valójában az egyéni jogokat veszélyeztette123. 
 
Később még azok is a csalódottságuknak adtak hangot, akik korábban üdvözölték a 
megállapodást. A szöveg tüzetesebb megvizsgálását követően ugyanis kiderült, hogy 
a charlottetowni paktummal a folyamat korántsem fejeződött be: maga az egyezmény 
mondta ki ugyanis nem kevesebb, mint 29 tárgykörben a további tárgyalások 
szükségességét. "Más szóval, a charlottetowni megállapodás egy a gyakorlatban a 
végtelenségig folytatódó tárgyalási folyamat forgatókönyve volt"124. 
 

                                                 
122Charlottetown Agreement 16. old. 
123Baines, Beverly: Why Lawyers Should Vote "No"? (Sutherland, Kate: Referendum Round-Table: 
Perspectives on the Charlottetown Accord - Edmonton, 1992) 21. old. 
124Conway: 65. lábjegyzet 160. old. 
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Nem elégíthette ki a megállapodás a nyugati provinciákat sem. Az ő legfontosabb 
céljuk, a Tripla-E szenátus megteremtése meghiúsult. Amit ehelyett kaptak volna, az 
igen távol állt attól, amit elképzeltek. 
 
Mindamellett a fő kérdés természetesen az volt, hogy mit szól Québec a 
megállapodáshoz. Bár az mind az Allaire-jelentés, mind pedig a Bélanger-Campeau 
Bizottság jelentése szempontjából visszalépés volt, Bourassa kezdettől fogva a Meech 
Lake-i öt feltételt állította a középpontba, mint minimális tárgyalási alapot. 
 
A charlottetowni megállapodástól Bourassa először is az eltérő társadalom klauzula 
biztosítását várta. Bár Meech Lake bukásának egyik oka éppen ez a klauzula volt, 
1990 után Angol Kanada mintha hajlandóbbnak mutatkozott volna annak 
elfogadására. Sőt a Meech Lake utáni időszakban azoknak a száma is megnövekedett, 
akik még a speciális státusz gondolatát is támogatták, igaz ezúttal az "aszimmetrikus 
föderáció" sokkal szemérmesebb megfogalmazása mögé bújtatva. 
 
Szóval a distinct society clause ott szerepelt a megállapodásban, igaz Meech Lake-
hez képest meglehetősen határok közé szorítva. Először is maga a klauzula mondta 
ki, hogy az eltérő társadalom "a franciául beszélő többséget, az egyedülálló kultúrát 
és a civiljogi hagyományokat" jelenti, vagyis az eltérő társadalom jelentését 
tulajdonképpen az 1774. évi Québec Törvényben foglaltak keretei közé szorította 
vissza. Másrészt ott volt további két klauzula, a tartományok egyenlőségének elvét 
kimondó 2.(1)h.pont és a hivatalos nyelvi kisebbség jogait védelmező 2.(1)d.pont. 
Csupán pár nappal a megállapodás nyilvánosságra hozatalát követően öt montréali 
egyetem nyolc alkotmányjogi szakértője nyílt levelet tett közzé a La Presse és a Le 
Devoir hasábjain, amelyben rámutattak, hogy "a Charlottetowni Megállapodásban 
található eltérő társadalom klauzula valójában értéktelen Québec számára, hiszen a 
Francia Nyelv Kartájának sérthetetlensége bizonytalanabb, mint valaha. (...) Úgy 
ítéljük meg, hogy annak elfogadása visszalépést eredményezne a jelenlegi helyzethez 
képest"125. 
 
Másodszor Québec ragaszkodott a vétóhoz, méghozzá lehetőség szerint azt a 
teljeskörű tradicionális vétót szerette volna visszakapni, amelyet - bár a Legfelsőbb 
Bíróság nemlétezőnek nyilvánította - Québec valóban alkalmazott a múltban (ld. 
Victoria Charter, 1971) és amelyet Lévesque mintegy "feladott" 1981 áprilisában.  
 
A Megállapodás ehhez képest igen korlátozott vétójogot biztosított a tartomány 
számára. Először is valóságos vétó csupán a szenátus, a képviselőház és a Legfelsőbb 
Bíróság vonatkozásában illette meg Québecet (illetőleg az összes tartományt), az új 
tartományok létrehozásával kapcsolatban kapott, a létrehozást nem, legfeljebb a teljes 
tartományi státusz elnyerését akadályozó vétó már korántsem szüntethette meg 
Québec azon félelmét, hogy előbb-utóbb "a tíz egyenlő tartomány közül egy" helyett 
csupán az "egy a tizenegyből" majd a tizenkettőből stb. státusza marad neki126. 
Bourassa e két vétó mellett megkapott egy harmadikat is, amit ugyan nem is kért: a 
szenátusi kettős többségre vonatkozó rendelkezést a francia nyelvet és kultúrát érintő 
kérdésekben. 
 
                                                 
125Idézi Conway: 62. lábjegyzet 163. old. 
126Conway szerint éppen ezért ezt a vétót nem az új tartományok teljes körű integrálódását akadályozó 
vétóként kellett volna kezelni, hanem sokkal inkább egyfajta alkueszközként, új - más témájú - 
engedmények eléréséhez (Conway: 62. lábjegyzet 165. old.). 
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Ami a Bourassa által hivatkozott másik három feltételt illeti, ezek könnyen 
megvalósíthatóak voltak: a Legfelsőbb Bíróság esetében nem kapott a tartomány 
többletjogokat, a paktum pusztán a régieket erősítette meg alkotmányi szinten; a 
bevándorlás tekintetében úgyszintén nem történt más, mint a korábbi gyakorlat 
alkotmányos megerősítése; ami pedig a szövetségi spending power korlátozását illeti, 
a Megállapodás gyakorlatilag megismételte Meechet. 
 
Bár Bourassa a Megállapodás elfogadását követően elszántan igyekezett bizonygatni, 
hogy az összhangban van az általa előterjesztett öt feltétellel, valójában világosan 
látszott: Charlottetown nagyon messze volt a Meech Lake-i minimumtól. Ráadásul 
nem volt elég, hogy Québecnek egy meglehetősen "felvizezett" Meech Lake-et kellett 
volna elfogadnia, ott volt még a szenátus, amelyet Québec nem is akart és az 
alkotmányos intézményrendszert jelentősen bonyolultabbá tevő őslakos-
önkormányzat. Az előbbivel kapcsolatban általában arra utaltak, hogy a képviselőházi 
helyek számának növelése csak átmenetileg egyenlítené ki a szenátusbeli 
térveszteséget, hiszen a két testületben a számarányok az új tartományok 
létrehozásával és az őslakos képviselők bevonásával állandóan változnának. Az 
őslakos önkormányzatok esetében pedig azt kifogásolták, hogy azokkal az 
önkormányzatnak egy harmadik szintje jönne létre, ráadásul a 11 québeci őslakos 
nemzet jobbára anglofónnak vallotta magát. Ahogy azt Rodrigue Tremblay írta: "A 
múlt és a jelen tapasztalatai alapján félő ugyanakkor, hogy az autonóm kormányzatok 
létrehozása a gyakorlatban Québec területét egy lyukakkal teli gróji sajttá alakítaná 
át", ami pedig élénken emlékeztetne Dél-Afrikára és diszkriminációhoz vezethetne127. 
 
Tremblay szerint Bourassa minden elképzelés nélkül ült le a tárgyalóasztalhoz és 
szinte ellenállás nélkül fogadta el "Angol Kanada Alkotmányát", amely nemcsak az 
Allaire- vagy a Bélanger-Campeau-jelentéshez, hanem a Beaudoin-Dobbie 
javaslatokhoz képest is visszalépést jelentett és valójában "három lovat cserélt egy 
nyúlra"128. 
 
A javaslat kedvezőtlen megítélésén még a másodlagos, kis koncessziók (25 %-os 
garancia a képviselőházban, kettős többség a szenátusban a francia nyelvet és kultúrát 
érintő ügyekben, az Assemblée Nationale jogosítványai a szenátorok kinevezésében) 
sem tudtak segíteni. Ezek valóban a speciális státuszt erősítették volna meg, ez a 
speciális státusz azonban nem az volt, amit Québec akart. "Röviden, mint eddig 
bármilyen korábbi Angol Kanada által kiagyalt és megszabott javaslat, a 
Charlottetowni Megállapodás sem oldott meg semmit, egyszerűen csak még egyszer 
elodázta a végső leszámolást"129. 
 
A Megállapodás elfogadását követően a tanácskozás a jóváhagyási procedúra körül 
folyt Charlottetownban. Tekintettel a közelgő québeci népszavazásra és arra, hogy 
időközben több tartományban is olyan törvényeket fogadtak el, amely az alkotmány 
módosításainak hatálybalépéséhez népszavazás kiírását kivánta meg, kézenfekvő volt 
az a megoldás, hogy a Megállapodást országos referendumnak vessék alá. Még abban 
is viszonylag könnyen egyetértés született, hogy Angol Kanadában az időközben 
elfogadott szövetségi népszavazási törvény alapján kell lebonyolítani a referendumot, 
míg Québecben ugyanerre a tartományi törvény alapján kerül sor, méghozzá 
                                                 
127Tremblay, Rodrigue: Une entente très mal négociée pour le Québec (L'Action Nationale, 1992. 
november) 1021. old. 
128Tremblay: 126. lábjegyzet 1022. old. 
129Conway: 62. lábjegyzet 166. old. 
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egységesen a Québec törvényhozása által már elfogadott időpontban, azaz 1992. 
október 26. napján. 
 
Némiképp megoszlottak a vélemények ugyanakkor abban, hogy milyen kérdést is 
tegyenek fel népszavazásra. Az egyik végletet Mulroney képviselte, aki egy rövid és 
"egyetért-e a javaslattal vagy Kanada felbomlását kivánja" jellegű ultimátum-szerű 
kérdés mellett kardoskodott. A másik oldalon Clyde Wells, a newfoundlandi 
miniszterelnök állott, aki a megállapodás minden egyes elemét külön kérdés 
formájában szerette volna megfogalmazni. Végül - főképp azért, mert a kormányfők 
féltek attól, hogy Wells javaslatának elfogadása esetén a nagy népszerűségnek 
örvendő javaslati-elemek (pl. őslakos-önkormányzat) elfogadása mellett a rázósabb 
kérdésekben negatív válasz születik - egy, a szövetségi miniszterelnök által képviselt 
állásponthoz közelálló javaslat került elfogadásra. A kérdés tehát így hangzott: 
 

"Egyetért-e azzal, hogy Kanada Alkotmánya az 1992. augusztus 28. napján 
elfogadott megállapodás alapján megújításra kerüljön?" 
 

A forgatókönyv készítői abból indultak ki, hogy a népszavazással elkerülhetőek a 
Meech Lake esetében felvetett kifogások: titkos megállapodás helyett egy, a nép 
akaratán alapuló megállapodás születik, amely aztán már rövid idő alatt 
elfogadtatható a szövetségi parlament két házával és a tartományi törvényhozásokkal. 
 
Bár voltak bizonyos kételyek a népszavazás sikerével kapcsolatban, a politikai elit 
általában biztosra vette az "igen" népszavazási győzelmét. Ezt az optimizmust 
táplálta, hogy a javaslat mellett állott a szövetségi kormány, a képviselőház, a 
szenátus és az összes szövetségi párt vezetője; a tartományi kormányok és a 
jelentősebb őslakos-vezetők; sőt a szakszervezeti és a gazdasági lobby vezetése is. 
Ilyen körülmények között elképzelhetetlennek tűnt a "nem" győzelme, legalábbis 
Angol Kanadában. 
 
Egy 1992. szeptemberi Angus Reid közvéleménykutatás szerint Angol Kanadában 
61% igennel szavazott volna és csak 20% nemmel. Québecben a helyzet már nem 
volt ilyen rózsás, ott gyakorlatilag egyensúlyban volt a két oldal, és az "igen" csupán 
egy hajszálnyi, statisztikai szempontból elhanyagolható előnyt szerzett (44:42). 
Ennek ellenére azért közvéleménykutatások összességében az "igen" győzelmét 
sugallták130. 
 
Az "igen" győzelme mellett szólt az is, hogy kezdetben úgy tűnt: ennek az oldalnak 
szinte korlátlan pénzeszközök álltak a rendelkezésére egy sikeres kampány 
lebonyolításához - legalábbis Angol Kanadában, ahol a szövetségi népszavazási 
törvény gyakorlatilag nem szabott határt a ráfordításoknak. Ezzel pedig a jól 
szervezett "igen oldal" került előnybe, a "nem" oldal viszont, amely szervezetlen és 
megosztott volt, nem reménykedhetett egy hasonló intenzitású kampányban. 
Québecben a népszavazási törvény némiképp kiegyensúlyozottabb helyzetet 
teremtett, itt ugyanis a jogszabály szigorúan ügyelt a két oldal közötti 
esélyegyenlőség megtartására, ilymódon mind a kampányra költhető pénz nagysága, 
mind pedig a kampányszervezés lehetséges módszerei törvényben rögzítettek voltak.   

 

                                                 
130Conway: 62. lábjegyzet 171. old. 
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A szövetségi kormánynak még arra is volt gondja, hogy ügyesen összekösse a 
Megállapodással kapcsolatos propagandaanyag kibocsátását a Kanada 125. 
születésnapját ünneplő és népszerűsítő hirdetményekkel. Ezek az adófizetők pénzén 
nyomott hirdetések és szórólapok valósággal szuggerálták az "igen" szavazatot. 
További praktika volt az is, hogy a szövetségi kormány igyekezett a végsőkig 
késleltetni az egyezménnyel kapcsolatos alkotmányszöveg-javaslat nyilvánosságra 
hozatalát - hiszen Meech Lake példája is azt mutatta, hogy ez utóbbinak a 
támogatottsága is akkor kezdett el csökkenni, amikor a javasolt szöveg napvilágra 
került. Később aztán ez a politika megbosszulta magát, és a demokratikus alapelvek 
sérelme miatt még az "igen" táboron belül is komoly kritika érte. 
 
Mulroney igyekezett a kampány során azt is világossá tenni, hogy a népszavazás 
október 26-án nemcsak egyszerűen a Megállapodás elfogadásával vagy elvetésével 
kapcsolatban zajlik: az "igen" vagy a "nem" Kanada létére vagy nem létére 
vonatkozik. A Mulroney-team szerint a "nem" győzelme nemcsak Kanada politikai 
végét idézte volna elő, hanem a gazdasági problémákat is jelentősen növelte volna. 
Ahogy Joe Clark nyilatkozta, a népszavazással a kanadaiak "egy békés királyság" és 
"egy új Libanon vagy Jugoszlávia" között választhatnak131. 
 
Mindezen praktikák ellenére, alighogy elkezdődött a referendum-kampány, a 
Megállapodás támogatottsága meredeken zuhanni kezdett. Szeptember harmadik 
hetében az Angus Reid már azt mutatta, hogy összességében a két oldal esélyei 
kiegyenlítődtek 36 %-on, sőt a "nem" oldal jelentősnek mondható előnyt szerzett 
Québecben, British Columbiában és Albertában, az "igen" oldal viszont csak 
Ontarioban és az Atlanti tartományokban volt meghatározó többségben. 
 
A közvéleménykutatások ilyen eredményét látva Mulroney és csapata ellentámadásba 
ment át: szeptember 25-én Allan Taylor, a Royal Bank igazgatóságának az elnöke 
nyilvánosságra hozta 47 oldalas elemzését, amely a "nem" oldal győzelme esetére 
Québec kiválását prognosztizálta és egyidejűleg a gazdasági mutatók tragikus 
romlásával, a lakosság születési rátájának drámai csökkenésével valamint az Egyesült 
Államokba tartó emigráció jelentős növekedésével számolt. Hasonlóan foglalt állást 
két nappal később Al Flood, a Canadian Imperial Bank of Commerce 
igazgatótanácsának az elnöke is. Mulroney ezt a két állásfoglalást lobogtatva, 
szeptember 28-i sherbrooki beszédében ugyancsak Kanada hanyatlásának kezdetéről, 
a politikai és gazdasági bizonytalanság növekedéséről beszélt. És mintha csak a 
próféta beszélt volna belőle: a kanadai dollár négy év óta a legalacsonyabb értékre 
zuhant vissza, a tőzsdéken pedig általánossá vált a pánik. 
 
Bár a politikai elit szintjén a Megállapodás támogatottsága továbbra is egységes 
maradt, a választópolgárok szintjén egyre nőtt a "nem" tábora. Ebben igen nagy 
szerepe volt három, a politikai eliten kívüli politikusnak, a Reformpárt vezetőjének 
Preston Manningnak, a nők helyzetével foglalkozó Nemzeti Cselekvés Bizottsága 
(NCSB) vezetőjének Judy Rebicknek és Trudeau volt szövetségi miniszterelnöknek. 
Bár különböző ideológiai indíttatásból, mindhárman a Megállapodás ellen agitáltak, 
mégpedig a Mulroney-team fő csapásirányában. Arra törekedtek ugyanis, hogy 
bebizonyítsák: a "nem"-nek igenis van politikai legitimitása. 
 

                                                 
131Idézi Conway: 62. lábjegyzet 175. old. 
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Preston Manning főképpen a "nyugat bajnokaként" igyekezett feltüntetni magát és azt 
bizonygatta, hogy a Megállapodás nem biztosít megfelelő szerepet a nyugati 
tartományoknak. Manning másik törekvése az volt, hogy meglovagolja Mulroney 
egyre növekvő személyes népszerűtlenségét. Éppen ezért a Megállapodást 
következetesen Mulroney Dealnek nevezte, és arra biztatta a kanadaiakat, hogy "nem" 
szavazatukkal fejezzék ki nemtetszésüket a miniszterelnök személye iránt. 
 
Rebick, mint a szervezett feminizmus kanadai vezetője főképpen azért támadta a 
javaslatot, mert azt állította, hogy a Kanada klauzula, a maga értelmezési jellegével 
sérti a nők 1982-ben alkotmányba iktatott egyenlőséghez való jogát. Érdekes módon 
mögötte sorakoztak fel nemcsak saját szervezetének tagjai, hanem a szakszervezeti 
mozgalom képviselői és az Új Demokrata Párt tagságának nagy része is, akik úgy 
érezték, hogy a Megállapodás kapcsán a saját vezetőségük cserbenhagyta őket. 
 
Az már szinte magától érthetődő volt, hogy Trudeau, aki szülőatyja volt az 1982. évi 
Alkotmánynak és aktív szerepet játszott Meech Lake megbuktatásában, most is 
hallatni fogja a hangját. A volt miniszterelnök október 1. napjáig várt azzal, hogy 
álláspontját részletekbe menően megossza a közvéleménnyel. Ekkor, a montréali La 
Maison du Egg Rollban elmondott beszédében erőteljesen támadta a szövetségi 
kormányzat agresszív "terrorista" taktikáját és utalt arra, hogy az "igen" győzelme 
nem békét hozna az országnak, sőt éppenhogy további civakodást - azaz "a zsarolás 
folytatódna". Trudeau arról is beszélt, hogy a Kanada klauzula aláásná (egyébként 
élete nagy művét) a Chartert és az abban megfogalmazott egyéni jogokat, a 
szövetségi szint javasolt mértékű gyengítése pedig veszélyeztetné a szociális 
programokat és a szegényebb tartományokat. Összességében Trudeau szerint a 
Charlottetowni Megállapodás "egy zagyvaság, ami egy hatalmas Nemet érdemel"132. 
 
Ha a "nem" oldal erősődése nem is írható kizárólag a fent említett három politikus 
rovására, az kétségtelen, hogy a jelentőségük nem volt elhanyagolható: abban 
legalábbis segítettek, hogy a "nem" párt is megtalálja a maga hangját és felállítsa a 
saját hadrendjét. Jól kifejeződik ez például a hivatalos "nem" bizottságként bejegyzett 
Canada-For-All-Canadians elnevezésű csoportosulás állásfoglalásából is. Az 
ötvenoldalas kiadvány által egyszerűen csak "Mulroney Alkotmánynak" nevezett 
Megállapodással szembeni kritikájukban a bizottság két alapítója, Deborah Coyne és 
Robert Howse részletesen kifejtik fenntartásaikat, amelyek szemmel láthatóan a 
trudeaui alapokon nyugszanak133. 
 
1992. szeptember végére a közvélemény zajosan kezdte követelni a Megállapodáshoz 
kapcsolódó jogi szöveg nyilvánosságra hozatalát. Miután maga az egyezmény 
megjelent a sajtóban október 3-án, Joe Clark bejelentette, hogy október közepén a 
módosítási javaslat szövege is nyilvánosságra kerül. Végül aztán a szöveg csak szűk 
két héttel a népszavazás előtt jelent meg az újságokban és rögtön látható volt: a 
szövetségi kormányzat nem hiába félt a szöveg közzétételétől. Az utolsó pillanatban 
aprónak tűnő, de valójában lényeges módosítások kerültek a módosítási javaslatba a 
Megállapodáshoz képest, lényeges különbségek voltak tapasztalhatók továbbá a 
szöveg angol és francia változata között is.  
 

                                                 
132Idézi Conway: 62. lábjegyzet 182. old. 
133Coyne, Deborah - Howse, Robert: NO Deal - Why Canadians Should Reject the Mulroney 
Constitution (Hull, 1992)  
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Végül valószínűleg nem állunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy az utolsó 
szögeket maguk az "igen" párti politikusok verték a Megállapodás koporsójába. A 
kampány végefelé ugyanis egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az egyezséget teljesen 
másképpen értelmezi Angol és Francia Kanada. Minden egyes alkalommal, amikor 
Mulroney Québecben a tartománynak tett hatalmas engedményeket hangsúlyozta, 
Angol Kanadában potenciális szavazók ezreit veszítette el az "igen" párt. Ugyanakkor 
pedig, amikor az angol kanadai kormányfők azzal igyekeztek nyugtatgatni saját 
polgáraikat, hogy Québec valójában alig nyert valamit az egyezségen, Québecben 
egymást követték a felhördülések. 
 
A kampány utolsó napjaiban az "igen" párt még egy utolsó kisérletet tett arra, hogy a 
saját javára billentse a mérleg nyelvét. Ennek az elkeseredett kisérletnek a 
középpontjában a québeci szeparatizmus állott és a különböző televíziós és az írott 
sajtóban megjelent közlemények, hirdetések a szeparatista vonal megerősödését 
igyekeztek előrevetíteni a "nem" győzelme esetére. Ez sem segített azonban: az 
október 12 és 15 közötti felmérések azt mutatták, hogy a kanadaiak 55%-a nem hiszi, 
hogy a "igen" veresége negatív gazdasági következményekkel járna, és ami még 
ennél is figyelemreméltóbb, 71%-uk gondolta úgy, hogy Québec nem válna ki 
Kanadából134. 
 
Ami Québecet illeti, ott a szövetséginél sokkal igazságosabb népszavazási törvény 
szellemében a kampány kicsit másképpen zajlott: a körülbelül egyenrangú 
küzdelemben az egyik oldalon a Bourassa kormány és a tartományi liberális párt, az 
üzleti lobby meghatározó többsége és a föderalisták, míg a másikon a szuverenisták 
(azaz a jól szervezett Parti Québécois és a Bloc Québécois), az üzleti lobby kisebb 
része és a szakszervezetek álltak. Sőt a kampány vége felé a "nem" párthoz 
csatlakozott a liberális párt nacionalista szárnya (Jean Allaire és követői), valamint a 
Trudeau-féle föderalisták egy nem elhanyagolható hányada is (köztük az angol 
kisebbség kb. 20%-a). Az tehát kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy bármelyik 
oldal is győz Québecben, a harc kínkeserves lesz és a különbség elenyésző. 
 
A Megállapodás támogatottsága Québecben az ún. Wilhelmy-ügy hatására kezdett 
csökkeni. Az ügy középpontjában egy lehallgatott telefonbeszélgetés állott, amely 
Diane Wilhelmy, a kormányközi kapcsolatokért helyettes tartományi miniszter 
helyettese és André Tremblay, Bourassa fő alkotmányjogi tanácsadója között zajlott. 
A felek a beszélgetés során kifejtették a paktummal kapcsolatos álláspontjukat, nem 
éppen hízelgő megjegyzéseket téve Bourassáról, aki “a tárgyalások során egyszerűen 
figyelmen kívül hagyta a neki adott tanácsokat és elfogadott egy fogyatékos csomagot 
csupán, mert elkeseredetten igyekezett valamilyen eredményt felmutatni”, illetve a 
paktumról, amely “a semmivel egyenétékű”. 
 
A beszélgetést tartalmazó szalagok nyilvánosságra hozatalának hatása frenetikus volt. 
Az érzékeny lelkületű és büszke québeci társadalom számára a beszélgetés azt 
sugallta, hogy Bourassa - eleve térden csúszva angol kanadai tárgyalópartnerei előtt - 
feladta Québec történelmi igényeit és megadta magát az angol kanadai nyomásnak. 
 
Az “igen” oldal hiába probálta megakadályozni a beszélgetés tartalmának nyilvános 
közlését, még a bírósági döntés sem segített: az utcákon öt dollárért árulták a szöveg 

                                                 
134Conway: 62. Lábjegyzet 192. old. 
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fénymásolat változatát, a televizióban és a rádióban pedig szinészek “adták elő” a 
történteket. 
 
A Wilhelmy-affér hatása a Megállapodás szövegének a közzétételét követően vált 
igazán végzetessé. A szöveg alaposabb elemzése alátámasztani látszott a lehallgatott 
beszélgetés során elhangzottakat, és azt, hogy a Bourassa által agyondicsért és 
győzelemként értékelt eltérő társadalom klauzula valójában még a Meech Lake-ben 
elfogadottnál is "kevesebb". A szenátus még ebben a torz formában is elfogadhatatlan 
volt, a törvényhozási jogok újrafelosztása sem sikeredett a québeci igényeknek 
megfelelőre, ráadásul nem volt egyértelmű vétó sem. 
 
Ilyen körülmények között Bourassa érvei a Megállapodás mellett leginkább csak 
defenzív jellegűek lehettek, illetve azt próbálták suggallni, hogy az csupán az első 
lépés a tárgyalások során. A tartományi miniszterelnök egyszer például a 
lottojátékban alkalmazott vigaszdíjhoz hasonlította a Megállapodást, amely szerinte 
"olyan, mint a vigaszdíj, fogadjátok el és tegyétek meg a következő húzás 
alkalmával", az "igen" oldal hivatalos jelmondata pedig így szólt: "A jövő az Igennel 
kezdődik"135.  
 
A "nem" oldal ugyanakkor kerülni látszott a gazdasági hatásokra való utalásokat és a 
népszavazás eredményének összekapcsolását a függetlenséggel; ehelyett a kritikai 
megjegyzések kizárólag a konkrét szövegre koncentrálódtak. A Megállapodás ennek 
megfelelően már kezdettől fogva úgy került nyilvánosságra, hogy azt a "nem" oldal 
képviselőinek "lapszéli glosszái" kisérték136.  
 
Az "igen" oldal utolsó reménysége Bourassa és Parizeau nyilvános televíziós vitája 
volt, 1992. október 12-én. Ez a vita nagy jelentőségű volt az egész tartományban 
annál is inkább, mert ez volt az első ilyen jellegű vitaműsor 1962 óta, amikor Lesage 
vívott emlékezetes - és győztes - csatát Johnson ellen. A 2,3 millió televíziónéző 
aztán egy meglepetések és emlékezetes pengeváltások nélküli "vitát" láthatott, ahol 
mindenki tartotta magát a maga álláspontjához, és amelyet - a kommentátor szavaival 
élve - "nem nyert meg senki". A műsor alapján mindezek ellenére mintha Bourassa 
esélyei nőttek volna (a nézők 46%-a őt látta "jobbnak", míg Parizeaut csupán 15%), a 
kampánynak azonban már ez sem segített. 
 
A végső lökést aztán a L'Actualité október 16-i száma adta meg a "nem" oldalnak. 
Ezen a napon ugyanis az újság olyan titkos, a Bourassa és Mulroney közötti korai 
tárgyalásokra vonatkozó dokumentumokat hozott nyilvánosságra, amelyek azt 
suggallták, hogy Bourassa több olyan dologhoz is hozzájárult, amely alapjaiban 
veszélyeztette volna nemcsak a Québec által igényelt reformokat, de még a tartomány 
jelenlegi jogait is. Mindezt összevetve az angol kanadai kormányfők ezidőtájt tett, a 
Megállapodás jelentéktelenségét hangsúlyozó kijelentéseivel, a hatás megsemmisítő 
volt. Hiába tiltakozott Bourassa az állítólagos vádak ellen s hiába nevezte abszurdnak 
Mulroney az újság által közölteket, a közvélemény végérvényesen a Megállapodás 
ellen fordult. Október közepén a közvéleménykutatások már azt mutatták, hogy 
Nyugat Kanadában és Québecben a "nem" vezetett, méghozzá meggyőző fölénnyel 

                                                 
135Idézi Conway: 62. lábjegyzet 194. old. 
136Ld. pl. a L'Action Nationale kiadványának 1992. novemberi számában Rosaire Morin széljegyzeteit 
(Il faut savoir que...) 974-981. old. 
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(Québecben 58:30 arányban), Ontarioban döntetlen körüli volt az eredmény és csak 
az Atlanti tartományokban vezetett az "igen" oldal137. 
 
A kampány utolsó hetében, amikor már gyakorlatilag nyilvánvaló volt a 
Megállapodás elvetése, Mulroney és az "igen" oldal még egy elkeseredett kisérletet 
tett a pozicióinak javítására. A propaganda ekkor már régiónként mást és mást állított 
a középpontba, az adott területi egység hozzáállásától függően: Ontarioban és az 
Atlanti tartományokban inkább a Megállapodás elvetésével kapcsolatos várható 
gazdasági hátrányokat ecsetelték illetőleg a nemzeti egység fenntartása érdekében 
emeltek szót. A nyugati tartományokban, ahol általános volt az a nézet, hogy Québec 
túl sokat kapna a Megállapodással, a reformjavaslat kompromisszumos jellegét 
igyekeztek hangsúlyozni illetőleg azt, hogy bármit is adtak Québecnek, azt 
megfelelően ellensúlyozzák a Nyugat Kanadának tett engedmények. 
 
Québecben ismétcsak más volt egy kicsit a helyzet: itt a szeparatista veszélyt 
állították a középpontba, igaz, csak nagyon óvatosan. A közvéleménykutatások azt 
mutatták, hogy Québec lakossága inkább az Angol Kanadával való megállapodást 
helyezte előtérbe az elszakadással szemben. Ugyanakkor viszont elvetette a 
Charlottetowni Megállapodást, méghozzá olyannyira, hogy annál még a szeparatista 
megoldás is nagyobb népszerűségnek örvendett. Fennállt tehát a veszély, hogy a 
függetlenségpárti erők a "nem" esetleges győzelmét az elszakadással kapcsolatos 
igenként igyekeznek beállítani138. 
 
Végül 1992. október 26. napján Kanada 18,5 millió választópolgárának 75%-a járult 
az urnákhoz, hogy véleményt nyilvánítson a charlottetowni megállapodás felett. 
Országos szinten meggyőző "nem" győzelem született 55:45 arányban. Québecben 
ugyanez az arány 57:43 volt. Nyugat Kanadában 60% felett volt a "nem" szavazatok 
aránya. Az "igen" csak négy tartományban (Newfoundland, Prince Edward Island, 
New Brunswick és Ontario) valamint az Északnyugati Területeken került többségbe. 
Összességében tehát "a válasz 'Nem' volt. Nem 'Kösz, nem' vagy 'Talán később'."139 
A Meech Lake-i után tehát a Charlottetowni Megállapodás is elbukott. 
 
A közvélemény lélegzetelállítva figyelte, mi fog most történni, hiszen a "nem" 
győzelme esetére a szövetségi kormány a gazdaság hanyatlását és a szeparatista 
veszély erősödését igérte. Némi meglepetésre ezzel szemben már a népszavazást 
követő napon fél százalékkal csökkentek a kamatlábak és emelkedett a dollár 
árfolyama. Két nappal később újabb kamatcsökkentés következett és tovább erősödött 
a dollár. Végzetes következményeknek tehát nyomuk sem volt140.  
 

                                                 
137Conway: 62. lábjegyzet 200. old. 
138Conway: 62. lábjegyzet 202. old. 
139Delacourt: 114. lábjegyzet 1. old. 
140Kulcsár Kálmán, aki hazánk kanadai nagyköveteként testközelből figyelhette az eseményeket, az 
alábbiakat vetette papírra: "Amikor a referendum eredményét a szavazás éjszakáján a televízió 
csatornáján közölték, és vele együtt az "igen" és a "nem" tábor vezetőinek nyilatkozatát, talán csak mi, 
külföldiek érezhettük a "bűnbeesés"-hez vagy a "letaszított angyal" helyzetéhez hasonló megrendülést. 
Bár az egyik oldal természetszerűen diadalmas volt, mégsem következtetett arra senki, hogy Québec 
immár véglegesen elszakad; és a másik tábor vezetői is higgadtan, a jövőre gondolva fogadták a 
vereséget. Senki sem gondolta vagy érezhette, hogy az ország immár végzetes útra lépett volna, és 
nincs erő, amely ettől eltéríthetné." [Kulcsár Kálmán: Ideológia-Politika-Valóság; A kanadai 
alkotmányjogi népszavazás tanulságai (Társadalomkutatás 1-2/93. 12. old.)] 
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Ami Québecet illeti, Parizeau már a népszavazási eredmények nyilvánosságra 
hozatalát követő napon bejelentette, hogy a "nem" szavazattal Québec viszatér a 
szuverenitás országútjára. Bouchard ugyanakkor óvatosabban nyilatkozott: "A 
népszavazás előtt két út állt Québec előtt: az alapjaiban megújított föderalizmus vagy 
a szuverenitás. E két választási lehetőségnek most meg kell találni a kapcsolódási 
pontjait."141 A közvéleménykutatások ebben az időszakban azt mutatták, hogy 
Kanada lakossága csupán a Charlottetowni Megállapodást vetette el, s korántsem az 
alkotmányreform szükségességét.  
 
A reformfolyamat tehát ismét befejezetlen maradt.  
 

                                                 
141Idézi Conway: 62. lábjegyzet 206. old. 
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1. Québec nemmel szavaz a szuverenitásra 
 
 
Charlottetown után az alkotmányos front teljesen elcsendesedett. Úgy tűnt, mintha 
mindenkinek elege lett volna az alkotmány módosításával, illetve a Québec-kérdés 
rendezésével kapcsolatos csatározásokból. Immáron senki sem akart 
alkotmányreformról hallani, ráadásul az országos népszavazást követően, annak 
ellenére, hogy az alkotmányreformot mind a francia, mind pedig az angol oldal 
elutasította, a felek álláspontjában egy erőteljes polarizációs folyamat is kezdetét 
vette. Angol Kanadában - csakúgy, mint Meech Lake után - hirtelen növekedni 
kezdett azoknak a száma, akik a sikertelen alkotmányreform-kísérletek végleges 
abbahagyását és a Québec-kel szembeni - szerintük indokolatlanul engedékeny - 
hangnem keményítését sürgették. Québecben ugyanakkor Angol Kanadát okolták a 
kudarcokért és egyre inkább előtérbe került az a gondolat, hogy Kanada többi része 
nem hajlandó és nem is képes a frankofón kisebbség igényeit kielégíteni az unión 
belül, ami szükségszerűen együtt járt a szuverenista tábor nagyságának és a 
függetlenségpárti csoportosulások támogatottságának a növekedésével. 
 
Ilyen előzmények után került sor 1993 őszén a szövetségi parlamenti választásokra. A 
kampány során, legalábbis ami Angol Kanadát illeti, nem került elő a reform ügye. A 
kormányzó konzervatívok, akiknek amúgy is súlyos presztízsveszteséget okozott a 
két kudarcba fulladt reformkísérlet, ráadásul kormányzásuk ideje alatt az ország 
gazdasági problémáinak száma és súlya is jelentősen megnövekedett, a saját 
problémáikkal voltak elfoglalva. Ennek egyik eredményeképpen, menteni ami még 
menthető, a választások előtt néhány hónappal a minden idők legnépszerűtlenebb 
miniszterelnökévé “avanzsált” Brian Mulroneyt Kim Campbell asszony váltotta fel a 
párt és a kormány élén. 
 
Fő vetélytársa, Jean Chrétien, a liberális pártvezér és miniszterelnök-jelölt, aki 
Trudeau alatt csaknem minden fontosabb miniszteri posztot betöltött, és aki maga is 
québeci születésű, igyekezett meglovagolni nemcsak a konzervatívok 
népszerűtlenségét, hanem a kanadaiak politikai fáradtságát is. Ennek megfelelően már 
a kampány elején kijelentette, hogy itt az ideje a reform kérdését “a hűtőszekrénybe 
rakni” és más olyan sokkal fontosabb problémákra koncentrálni, mint például a 
11,6%-os munkanélküliség vagy az óriási költségvetési hiány. 
 
Nyugat-Kanadában ugyanebben az időben a Reformpárt térnyerése volt 
megfigyelhető. Preston Manning pártjának a programja az országos politika szintjén 
célul tűzte ki egyrészt a költségvetési hiány radikális felszámolását, másrészt pedig 
azt, hogy minél nagyobb szerepet vívjon ki a szövetségi ügyek intézésében a szerinte 
addig érdemtelenül háttérbe szorított Nyugat-Kanadának. A program sürgette továbbá 
a francia nyelv egyenjogúságának az eltörlését a szövetségi ügyekben, sőt a párt 
kifejezetten azt hangoztatta, hogy a Québeckel nem megegyezni kell, hanem hagyni, 
hadd távozzon az unióból. 
 
A szövetségi pártok közül egyes egyedül a kizárólag Québecben jelölteket állító Bloc 
Québécois programja foglalkozott a francia kanadai kérdéssel. A Lucien Bouchard 
által vezetett párt, amelynek az előrejelzések szerint is komoly esélyei voltak arra, 
hogy meggyőző választási eredményt érjen el a tartományban, kettős programmal 
vágott neki a kampánynak, mégpedig olyannal, amely már nem az alkotmány 
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reformját állította a középpontba: a párt hosszú távon Québec szuverenitásának a 
megteremtését tűzte a zászlajára, rövid távon pedig azt, hogy e cél eléréséig is a 
lehető leghatékonyabban képviseli a tartomány érdekeit a szövetségi 
törvényhozásban. 
 
Bár a reformról immáron senki sem beszélt, azért természetesen ott volt a levegőben 
az a kérdés is, hogy a voksolás eredményeképpen kialakulhat-e egy olyan politikai 
helyzet, amely kedvezhet a reform ügyének, illetve amelyben végre végérvényesen 
rendeződhet a Québec-probléma. 
 
A választások aztán Kanada politikai erőviszonyait még az előrejelzéseknél is 
radikálisabban átalakították: a liberálisok a szavazatok 42%-ával 178 képviselőházi 
helyet szerezve fölényesen nyertek, míg a konzervatívok tulajdonképpen teljesen 
eltűntek Kanada politikai térképéről: bár a párt megszerezte a szavazatok 16%-át, a 
“győztes mindent visz” elvből adódóan ez csak két képviselőházi hely 
megszerzéséhez volt elegendő. 
 
A liberálisok győzelme mindamellett - a jelentős fölény ellenére - meglehetősen 
féloldalasra sikeredett. A párt ugyanis csak a hagyományosan liberális Atlanti-
tartományokban és Ontarioban elért ragyogó eredményének köszönhette a győzelmét, 
máshol viszont nem tudott nagyobb számban szavazatokat elhódítani a 
konzervatívoktól. Ez sokkal inkább az új riválisoknak sikerült: Albertában és British 
Columbiában a Reformpárt végzett az első helyen, míg Québecben a Bloc 75-ből 54 
helyet gyűjtött be magának. A Bloc “belépője” ráadásul olyan remekre sikeredett, 
hogy a második legtöbb parlamenti helyet szerezve Lucien Bouchard regionális pártja 
tölthette be “Öfelsége lojális ellenzékének” a szerepét a képviselőházban. 
 
A választások eredménye összességében hűen tükrözte a már említett polarizációs 
folyamatot: a liberálisok “területe” szinte kizárólag a Québecet is magában foglaló 
föderációhoz ragaszkodó tartományokra korlátozódott, míg Nyugat-Kanadában a 
speciális státusz minden formáját ellenző Manning-párt, Québecben pedig a 
szuverenista Bloc “uralkodott”. Ez utóbbi tényező eredményeképpen ráadásul egy 
minőségileg új helyzet állt elő a szövetségi politikában: Chrétien kormányának és 
Angol Kanadának a föderáció történetében először kellett szembenéznie a francia 
kanadai érdekek intézményes megjelenésével az unió szintjén is. Eddig a szövetségi 
törvényhozásban Québecet rendre konzervatív vagy liberális - de mindig alapjában 
véve föderalista - küldöttek képviselték, most azonban Ottawában is megjelent a 
szeparatista alternatíva: a farkas tehát ott volt a házban. 
 
1994 folyamán Québecben tovább növekedett a függetlenségpártiak befolyása: a 
szeptember 12. napján megtartott tartományi választásokon, csaknem tíz évnyi 
ellenzéki szerep után, ha csak egy hajszálnyival is, de a Parti Québécois futott be 
győztesként. Bár százalékosan csak minimális különbség volt Jacques Parizeau pártja 
és a tartományi liberálisok között1, a választások eredményeképpen a Parti Québécois 
77 képviselőt küldhetett a 125 fős tartományi törvényhozásba. 
 
Parizeau már a választások előtt nyilvánvalóvá tette, hogy a Parti Québécois 
győzelme esetén 1995-ben népszavazásra bocsátják a szuverenitás ügyét. Ennek az 
igéretnek a szellemében a La Presse választást követő napon megjelent száma “Vers 

                                                 
1A Parti Québécois a szavazatok 45%-át, míg a Parti Libéral du Québec a 44%-át szerezte meg. 
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le référendum!” főcímmel jelent meg, arra utalva, hogy Parizeau a kényelmes 
parlamenti többség birtokában nyilvánvalóan meg sem áll a népszavazásig. A lap a 
Parti Québécois győzelmét az 1976-os választásokon aratott győzelemhez 
hasonlította, ahol a párt hasonló eredményt ért el, és ahol a függetlenségről tartandó 
voksolás ugyancsak a kampány legfontosabb eleme volt. 1980-ban, miután a többség 
elvetette a szuverenitás-társulást, Lévesque azt mondta, hogy “à la prochaine” azaz 
“majd legközelebb”. Hát most eljött az alkalom. 
 
Kétségtelen, hogy az önálló Québec alternatívája még sohasem volt olyan erős, mint 
ebben az időszakban. Az 1980-as években a szeparatizmusnak valójában csak 
fellángolásai voltak és a korábbi három paktum tárgyalására mindig olyankor került 
sor, amikor nem lebegett Angol Kanada feje fölött Damoklész kardjaként Québec 
elszakadásának a veszélye: úgy gondolhatták tehát, hogy nem is kell annyit adniuk 
Francia Kanadának. 1981-ben egy erőtlen René Lévesque-nek kellett szembeszállnia 
az ereje teljében levő Trudeau-val, Meech Lake és Charlottetown pedig a liberális 
Bourassa nevéhez kapcsolódik, aki állandó politikai kötéltáncot folytatva talán 
túlságosan is sokat engedett, mind Angol Kanadának, mind pedig saját tartományi 
ellenzékének. Másfelől közelítve a kérdést, az 1980 óta eltelt időszakban több 
föderalista kezdeményezés is kudarcba fulladt, itt volt hát az ideje, hogy 
megmérettessék a szeparatista alternatíva is.  
 
Parizeau - élve az új helyzet nyújtotta előnyökkel - nem is késlekedett sokáig. 1994. 
december 6. napján a Parti Québécois-kormány a tartományi parlament elé 
terjesztette a Québec szuverenitásáról szóló törvény javaslatát2. A javaslat, amelynek 
szövegét - miután 1995 első hónapjaiban széles körű társadalmi konzultációnak 
vetették alá - kis mértékben még módosították, elsősorban leszögezte, hogy “Québec 
szuverén ország”, majd rögzítette a Kanadától való függetlenné válás menetét is: a 
javaslatot elfogadja az Assemblée Nationale, 1995 folyamán pedig tartományi 
népszavazást kell tartani a függetlenségről. Az igen győzelme esetén a tartományi 
kormány megkezdené a tárgyalásokat Kanadával a két ország közötti új viszonyról, a 
Szuverenitás Törvény viszont e tárgyalások eredményétől függetlenül hatályba lépne 
a népszavazás napjától számított egy év elteltével. 
 
A közvéleménykutatások mindenképpen Parizeaut igazolták: 1995 márciusában a 
felmérések azt mutatták, hogy a szuverenista alternatíva támogatóinak száma, amely 
1994 szeptembere óta folyamatosan nőtt, egyszerre csak 50 % fölé emelkedett3. 
 
1995 közepén tovább koncentrálták erőiket a függetlenségpárti erők. Június 12. 
napján Parizeau a Parti Québécois, Bouchard a Bloc illetve Mario Dumont az ex-
liberális Jean Allaire által alapított l’Action démocratique du Québec képviseletében 
háromoldalú megállapodást ír alá, amely megalapozza a három csoportosulás 
stratégiai szövetségét a szuverén Québec megteremtése érdekében. A megállapodás 
középpontjában a tartományi népszavazás állott, amelynek hozzávetőleges időpontját 
a felek 1995 őszében jelölték meg. A megállapodás a Szuverenitási 
Törvényjavaslathoz hasonlóan utalt arra, hogy a népszavazás eredményének kedvező 
alakulása esetén tárgyalásokat kell kezdeni Kanadával “egy új gazdasági és politikai 
partnerkapcsolatról”. Québec szuverenitását ugyanakkor a paktum szerint e 
tárgyalások eredményétől függően, de legkésőbb a népszavazástól számított egy év 
                                                 
2Avant-projet de loi, Loi sur la souveraineté du Québec 
3A Léger & Léger felmérése, közölte több ízben a The Globe and Mail, az itteni hivatkozás alapjául az 
1995. október 14. napján megjelent szám szolgált (Yes side narrows gap in latest poll). 
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elteltével kell kinyilvánítani. A dokumentum részletesen leírta továbbá, hogy mit 
kellene tartalmaznia a szuverenisták szerint a Kanadával kötendő megállapodásnak és 
felvázolta egy intézményi rendszer lehetséges alapjait is.4

 
A háromoldalú megállapodás jelentősége igen nagy volt, hiszen egységbe tömörítette 
a szuverenitás-párti erőket, amelyek ideológiájukban igazából meglehetősen 
különböztek egymástól. Míg ugyanis Parizeau-nál, aki megmaradt a tőle megszokott 
radikalizmus mellett, a szuverenitás az elszakadással és a teljes függetlenséggel volt 
egyenlő, a Dumont-féle csoportosulás ideológiája inkább a híres Allaire-jelentésben 
is kifejezést nyert elveket használta fel. Bouchard úgyszintén nem beszélt már teljes 
elszakadásról: az ő szótárában a szuverenista alternatíva immáron sokkal inkább egy 
az Európai Unió modelljét idéző Kanada-Québec viszonyt jelentett. 
 
1995. szeptember 5. napján a háromoldalú megállapodás alapján mindenesetre újabb 
törvényjavaslat került benyújtásra a Nemzetgyűléshez. A javaslat, amely “A Québec 
jövőjéről” címet viselte, gyakorlatilag a Szuverenitási Törvényjavaslat helyébe lépett. 
A törvényjavaslat rögzítette, hogy a szuverenisták népszavazási győzelme esetén 
Québec törvényhozása jogosulttá válik a szuverenitás egyoldalú deklarálására5. Ezzel 
egyidejűleg eldőlt az is, hogy a népszavazás kitűzött időpontja 1995. október 30. 
napja, sőt tulajdonképpen kezdetét vette a népszavazási kampány is. 
 
A függetlenségpártiak ujjongtak. Szeptember 8. napján a lapok nyilvánosságra hozták 
a népszavazási kérdést, amely a mérsékeltebbek álláspontját tükrözte, hiszen nem a 
függetlenné válás támogatásáról vagy elvetéséről szólt, hanem arról, hogy a polgárok 
elfogadják-e a tartomány szuverenitását, miután a kormány tárgyalásokat kezd 
Kanadával a partneri viszony fenntartásáról a háromoldalú megállapodás és a Québec 
jövőjéről szóló törvényjavaslat alapján.  
 
A népszavazási kérdés pontosan így hangzott: “Elfogadja-e, hogy Québec szuverénné 
váljon, miután formálisan egy új gazdasági és politikai partnerkapcsolatot ajánl 
Kanadának a Québec jövőjéről szóló törvényjavaslatban és az 1995. június 12. 
napján aláírt háromoldalú megállapodásban foglaltak alapján? IGEN - NEM” 
 
A népszavazáson tehát, így a hivatalos indoklás, nem a “függetlenség”, hanem a 
“szuverenitás” megvalósítása volt a cél, és az is csak azután hogy Kanadával 
remélhetőleg sikerül megállapodni egy Québec számára megfelelő kapcsolat 
kialakításáról. Ettől a “puha” megfogalmazástól Bouchardék azt remélték, hogy a 
feltétlen függetlenségpártiak mellett megnyerhetik az olyanok szavazatát is, akik 
ragaszkodnak a Kanadához tartozáshoz, de beérnék a kapcsolat egy a jelenleginél 
lazább formájával is. A szuverenitás szó jelentése ráadásul korántsem volt olyan 
egyértelmű, mint a függetlenségé. 
 
Érdekes módon a népszavazási kérdés közzétételének időpontjára a szuverenista oldal 
támogatottsága némiképp visszaesett. Ebben az időszakban ugyanis a közvélemény-
kutatások a “nem” oldal mintegy 10 százalékpontos előnyét mutatták. Szeptember 
második felétől ugyanakkor újra fölfelé indult az “igen” támogatottsági indexe, 
aminek több oka is volt. 
 

                                                 
4L’entente tripartite du 12 juin 1995 (Le Devoir 1995. június 13.) 
5Projet de loi sur l’avenir du Québec 
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Egyfelől a föderalista alternatívát képviselő politikai erők pozícióját, mely erők 
reakciói 1995 első felében is csak alig-alig terjedtek túl azon, hogy a 
törvényjavaslatok szövege illetve a népszavazás alkotmányosságát vitassák6, jelentős 
mértékben meggyengítette, hogy a föderalista erők nem voltak képesek igazi 
alternatívával szolgálni a szuverenisták által ígért társulással szemben, ami azt 
sugallta, hogy a “nem” győzelme esetére nem szolgálhatnak mással, mint a status quo 
fenntartásával. Másfelől nem használtak a föderalistáknak azok a pletykák sem, 
amelyek szerint komoly nézeteltérések vannak Chrétien és a québeci liberális párt 
élén Bourassát követő Daniel Johnson, a tartományi nem-kampány hivatalos vezetője 
között Québec eltérő társadalomként való elismerése tekintetében. 
 
Szeptember végén tovább nőttek a szuverenisták esélyei. Ekkor ugyanis Parizeau-t 
hivatalosan is a nála sokkal népszerűbb Bouchard váltotta fel a kampány élén. Erre a 
lépésre már a “nem” oldal is kénytelen volt taktikát változtatni. A föderalista 
kampányban megjelentek a figyelmeztető jelleggű megjegyzések. Daniel Johnson egy 
interjúban például kifejtette, hogy az “igen” győzelme esetén Québecet fel kell 
osztani, ha az az őslakosok érdekeinek védelmében szükséges, minthogy a tartomány 
határai nem megváltoztathatatlanok. Ugyanebben az időben Mike Harris, Ontario 
miniszterelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az igen győzelme esetén egykönnyen 
nemzetközi határ keletkezhet a két tartomány között, amelyen “nem lesz könnyű” az 
átjutás. Pár nappal később Johnson az elszakadás gazdasági következményeire 
igyekezett rávilágítani: csaknem százezer elveszített munkahelyről beszélt, a 
költségvetési hiány megtriplázódására és az adók jelentős emelkedésére 
figyelmeztetett. 
 
A fenti figyelmeztetések nem érték el a kivánt célt, sőt éppenséggel mintha növelték 
volna a szuverenitás-párti francia kanadaiak számát. Október 21. napján mindenesetre 
a Léger & Léger már azt jelenti, hogy a nyári átmeneti visszaesést követően a biztos 
szavazók 50,2%-a kíván igennel szavazni7.  
 
A rendkívül szorossá vált versenyfutásban ezt követően egészen a népszavazás 
napjáig enyhe fölényben volt az “igen”. Erre a fejleményre már Chrétiennek is 
reagálnia kellett. Néhány nappal a népszavazás előtt a szövetségi miniszterelnök a 
televízióban biztosította a québeci szavazópolgárokat arról, hogy támogatja Québec 
eltérő társadalomként való elismerését és a vétó megadását a tartomány számára. A 
miniszterelnök egyidejűleg elkeseredetten bizonygatta, hogy egy egységes Kanadán 
belül elhelyezkedő Québec az egyetlen igazi megoldás. Ebben az időszakban 
kifejezett pánikhangulat uralkodott Ottawában, amelyet nemcsak Chrétien, hanem 
más politikusok nyilatkozatai is világosan mutattak. Még Nyugat-Kanada felől is 
békülékenyebb hangvételben megfogalmazott, engedményeket sugalmazó igéretek 
érkeztek. 
 
Válaszképpen Bouchard tarsolyából is előkerült egy újabb kártya. A Bloc vezetője 
arról igyekezett meggyőzni a szavazókat, hogy az “igen” oldal által elővezetett jogi 
kifogások és gazdasági érvek nem felelnek meg a valóságnak, továbbá megjelentek a 

                                                 
6A szaksajtóban több alkotmányjogász és politikus is kifejtette a véleményét Québec elszakadási 
jogával kapcsolatban (lásd például Stéphane Dion „What drives Quebec separatism” című cikkét a 
Montreal Gazette 1995. szeptember 29. napi számának B3. oldalán).  
7Poll measures boots in sovereignists’ confidence (The Globe and Mail, 1995. október 21.) 
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beszédeiben az olyan szófordulatok, mint például a nemzeti érzésekre, a québeciek 
nemzettudatára való hivatkozás8. 
 
A célegyenesben Angol Kanada lakossága sietett a föderalisták segítségére. 
Albertában például telefonos akciót szerveztek, amelynek során québeci háztartások 
tízezreit hívták fel és kérték a nemmel való szavazásra. A legdrámaibb - és a 
népszavazási eredményt valószínűleg a leginkább befolyásoló - eseményre azonban a 
voksolást megelőző hétvégén került sor. Az úgynevezett “Canada Rally” alkalmával 
több, mint százezer, főként más tartományokból érkezett kanadai vonult fel Montréal 
utcáin, hogy biztosítsa Québec lakóit: “Mi szeretünk benneteket”. Chrétien a Kanada 
téren tartott beszédében ünnepélyes fogadalmat tett az egybegyűlteknek, hogy a 
szövetségi kormány bármilyen változtatásra kész, amely az ország egyben tartásához 
szükséges.  
 
Az utolsó napokban az erőviszonyok teljesen kiegyenlítődtek. A két oldal 
támogatottsága közötti különbség a statisztikai hibahatáron belül maradt, így teljesen 
megjósolhatatlan volt a népszavazás kimenetele: Kanada egyben maradásának és 
széthullásának tehát a népszavazás előestéjén körülbelül ugyanakkora volt az esélye. 
Ekkor már az egész világ Kanadát figyelte, hiszen a népszavazás ügye immáron nem 
egy jelentéktelen szeparatista megmozdulás volt, hanem egy alkalmasint komoly 
nemzetközi következményekkel járó politikai esemény. 
 
Ezek után aligha kell hangsúlyozni, hogy maga a népszavazás, pontosabban az azt 
követő szavazatszámlálás is igen izgalmasan alakult. Este nyolc órát, a szavazóurnák 
lezárását követően a televízió jóvoltából egész Kanada, sőt az egész világ figyelte 
lélegzetvisszafojtva a folyamatosan beérkező eredményeket. A tartományhoz tartozó 
Magdolna-szigeteken, ahol az időeltolódás miatt a szavazóhelyiségeket egy órával 
hamarabb zárták, és ahol 1980-ban 54%-kal a “nem” győzött, a szavazatok felének 
összeszámlálását követően az “igen” 59%-kal vezetett. A kora esti eredmények 
máshol is az “igen” fölényéről számoltak be, illetőleg arról, hogy a “nem” összesített 
támogatottsága alig haladta meg a 40%-ot.  
 
Az újabb eredmények beérkezésével aztán az erőviszonyok lassan 
kiegyensúlyozódtak és a két oldal szinte fej-fej mellett haladt. 90 perccel a 
szavazóhelyiségek zárását követően, amikor a körzeteknek már kb. a feléből érkeztek 
- legalább részeredményekről beszámoló - jelentések, egy hajszálnyival az “igen” 
vezetett.  
 
A végső fordulat a szavazatok kétharmadának az összeszámolását követően 
következett be: ekkor ugyanis véglegesen átvette a vezetést a “nem” és végül 
minimális, kb. 20.000 szavazatnyi különbséggel9 és 50,6%-kal győzött is. 
 
Elkeseredett függetlenségpártiakat, mámorosan ünneplő föderalistákat pásztáztak a 
québeci települések utcáit járó kamerák. Október 30. napjának éjszakája nem múlt el 
erőszak nélkül sem: a csalódott szeparatisták Montréalban kövekkel és üvegekkel 
támadtak a rendőrökre, többen megsérültek és félszáz személyt őrizetbe kellett venni. 
 
                                                 
8Lucien Bouchard 1995. október 25. napján a televízió által is közvetített beszéde a 
http://victoria.tc.ca/history/etext/bouchard.speech.oct2595.html web oldalról származik (A New But 
Original Relationship in a Common Future). A letöltés időpontja: 2001. augusztus 15. 
9Az érvénytelen szavazatokat figyelmen kívül hagyva. 
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A népszavazási eredményeket összegző és azokat az 1994. évi választások és az 
1980. évi népszavazás hasonló adataival összehasonlító táblázatból (1. sz. Ábra) 
világosan kitűnik, hogy a voksoláson, amelyen egyébként a részvételi arány 
kiemelkedően magas, 90% feletti volt, a nem frankofón lakosság túlnyomó többségét 
tömörítő Montréal szavazatai nélkül az “igen” oldal győzhetett volna10. A táblázatból 
az is látszik, hogy ha népszavazás helyett tartományi választásokra kerül sor (ahol a 
szavazatokat körzetenként számolják), a Parti Québécois igen meggyőző fölénnyel 
alakíthatott volna kormányt11. 
 
A végeredmény nyilvánosságra hozatalát követően Chrétien azonnal a békejobbot 
kínálta fel Parizeaunak, Johnson ugyancsak a megbékélésre szólított fel. A 
szuverenista vezetők ugyanakkor egyértelműen jelezték, hogy nem adják fel, és hogy 
belátható időn belül újabb népszavazás kiírására kerülhet sor. “Most már nem azt 
mondom, hogy ‘majd legközelebb’ - idézte Lévesque-t Bernard Landry, Parizeau 
helyettese - hanem inkább azt, hogy ‘a mihamarabbi viszontlátásra’”. 

                                                 
10Ez a felismerés vezette minden bizonnyal Parizeaut is, aki már a népszavazás éjszakáján sietett 
kijelenteni: “a pénz és a kisebbségek szavazatai vertek meg bennünket”. 
11A 125 választókerületből 80-ban az “igen” győzött és csak 45-ben a “nem”. Ha azonban a 
szavazatokat nem választókerületenként, hanem régiónként számoljuk össze, érdekes módon az 
látható, hogy csupán Saguenay-Lac-Saint-Jean régióban (egyébként Bouchard szülőhelye) tett szert 
többségre az „igen” oldal. Kiugróan magas volt ugyanakkor a „nem” oldal győzelmi aránya az 
Outaouais régióban (Ontarioval határos terület, 71,5%) és Nyugat-Montréalban (78,3%). 
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1. sz. Ábra 
 
 Népszavazás 

1995.10.30.* 
Választások 

1994.09.12.** 
Népszavazás 

1980.05.20.*** 
Nyelvek 

1991 
Körzetek 

 
Igen Nem PQ PLQ Igen Nem Fran-

cia 
Angol Más 

Bas-Saint Laurent-
Gaspésie-Côte-Nord 

147.581 
59,2% 

98.395 
39.4% 

113.659 
50,2% 

84.953 
37,5% 

114.537 
47,9% 

124.458 
52,1% 

 
94,1% 

 
4,2% 

 
1,7% 

Chaudière-Apalaches 
 

125.878 
50.1% 

121.606 
48,4% 

108.760 
49,6% 

84.783 
38,6% 

91.195 
43,5% 

118.575 
56,5% 

 
98,9% 

 
0,9% 

 
0,2% 

Estrie 
 

134.470 
49.4% 

133.559 
49.0% 

101.547 
41,5% 

122.879 
50,2% 

82.526 
36,7% 

142.242 
63,3% 

 
89,4% 

 
9,1% 

 
1,5% 

Lanaudière 
 

145.562 
64.6% 

76.378 
33.8% 

120.599 
58,7% 

57.578 
28,0% 

66.442 
46,5% 

76.578 
53,5% 

 
96,2% 

 
2,0% 

 
1,8% 

Laurentides 
 

121.143 
56.8% 

88.452 
41.5% 

113.987 
48,6% 

88.542 
37,8% 

74.115 
43,2% 

97.628 
56,8% 

 
91,4% 

 
6,3% 

 
2,3% 

Laval 
 

82.554 
45,6% 

92.398 
51,0% 

71.419 
39,7% 

89.724 
49,9% 

65.983 
42,5% 

89.24 
57,5% 

 
78,4% 

 
6,6% 

 
15,0% 

Mauricie-Bois Francs 
 

163.748 
56,2% 

122.545 
42,1% 

124.074 
50,0% 

90.422 
36,4% 

100.520 
41,6% 

141.238 
58,4% 

 
97,9% 

 
1,0% 

 
1,1% 

Montérégie-Rive-Sud 
 

360.867 
53,1% 

307.575 
45,2% 

306.068 
48,4% 

278.834 
44,1% 

224.391 
42,4% 

304.576 
57,6% 

 
82,2% 

 
8,3% 

 
9,5% 

Montréal-Est 
 

220.716 
46,1% 

248.368 
51,8% 

204.415 
43,7% 

219.774 
46,9% 

222.882 
43,0% 

295.090 
57,0% 

 
71,8% 

 
5,1% 

 
23,1% 

Montréal-Ouest 
 

107.271 
21,6% 

380.683 
76,5% 

95.250 
22,2% 

332.856 
77,8% 

110.571 
21,7% 

400.011 
78,3% 

 
42,0% 

 
33,4% 

 
24,6% 

Nord-Ouest 
 

60.121 
55,9% 

45.844 
42,6% 

55.141 
61,0% 

30.549 
33,8% 

44.298 
47,0% 

49.862 
53,0% 

 
85,3% 

 
3,4% 

 
11,3% 

Outaouais 
 

49.413 
27,2% 

129.736 
71,5% 

51.761 
32,4% 

101.561 
63,5% 

37,470 
28,5% 

94.054 
71,5% 

 
80,0% 

 
16,2% 

 
3,8% 

Québec 
 

203.652 
59,4% 

171.324 
44,9% 

178.334 
48,0% 

111.691 
30,0% 

163.933 
47% 

184.511 
53% 

 
96,5% 

 
1,9% 

 
1,6% 

Saguenay-Lac-Saint-
Jean 

130.362 
68,7% 

57.248 
30,2% 

100.406 
65,6% 

43.361 
28,3% 

89.147 
56,2% 

69.466 
43,8% 

 
98,8% 

 
0,7% 

 
0,5% 

 
* az összes szavazatok százalékában, beleértve az érvénytelen szavazatokat is 
** az adatok csak a két pártra leadott szavazatokat tartalmazzák, a százalékok 
viszont a leadott érvényes szavazatokhoz képesti arányt fejezik ki 
*** érvénytelen szavazatok nélkül 
 
(Közzétette a La Presse, 1995. október 31.) 
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2. A Legfelsőbb Bíróság újra állást foglal 
 
 
A referendum, még ha csak igen kis különbséggel is, eldöntötte, hogy Québec – 
legalábbis egyelőre – Kanada része marad. A kérdés természetesen az volt, hogy a 
függetlenségpártiak szempontjából sikeres népszavazást követi-e egy olyasfajta 
föderalista reakció, mint amilyen az 1980-as népszavazást követte. A szituáció 
kísértetiesen hasonló volt, hiszen Chrétien csakúgy, mint ahogyan azt Trudeau tette, 
ígéretek tömkelegével állt elő a referendum-kampány során, amelyek a népszavazást 
követően teljesítésre vártak. A népszavazás eredményéből feltétlenül az következett, 
hogy valamiféle föderalista kezdeményezésnek kell következnie a látványosan 
meghirdetett „Nemzeti Egység” (National Unity) jegyében. 
 
A Chrétien-kormány azonnal magához is ragadta a kezdeményezést, annak 
érdekében, hogy helyzeti előnyét kihasználja. A taktikája azonban teljesen más volt, 
mint amit az első, 1980-as népszavazás után Trudeau választott. Formális 
alkotmánymódosításról most nem volt szó, de nem is nagyon lehetett. A szövetségi 
kormányfő azt felmérhette, hogy bár a belpolitikai helyzet elvben alkalmas lett volna 
egy újabb reformjavaslat előterjesztésére, Charlottetown után még a népszavazáson 
elért föderalista siker ellenére is igen valószínűtlen volt egy nemzeti konszenzus 
létrehozása a reform ügyében. Chrétien jól látta, hogy a föderalista alternatíva 
lépéselőnybe került, nem volt azonban kétséges, hogy újra belekezdeni egy 
alkotmányreform-javaslat kidolgozásába, igen fáradságos és kézzelfogható 
eredménnyel aligha kecsegtető munka lenne, amibe akár bele is lehet bukni. 
 
Bouchard és pártja népszavazás előtti nyilatkozatai, illetve a szeparatista pártok és a 
tartományi törvényhozás által megfogalmazott hivatalos dokumentumok ugyanakkor 
egyértelművé tették, hogy ha a népszavazás a szeparatisták szemszögéből vereséggel 
zárul, komolyan felmerül a függetlenség egyoldalú kikiáltásának a lehetősége.  
 
Chrétien számára természetesen az volt a cél, hogy mindenáron megakadályozzon 
egy ilyen lépést, mégpedig úgy, hogy a rendelkezésére álló és könnyen elérhető 
eszközökkel olyan alkotmányos környezetet teremtsen, amely egyrészt legalábbis azt 
a látszatot kelti, hogy a szövetségi kormány teljesíti a népszavazási kampány során 
tett ígéreteit, másrészt pedig illegitimizálja a függetlenség egyoldalú kinyilvánítását, 
vagy hangsúlyozza annak illegitim jellegét.  
 
Chrétiennek olyan területet kellett választania, ahol biztos lehetett abban, hogy 
akaratát véghez tudja vinni. A Québec-kérdés ügyében a küzdelem eddig inkább 
politikai síkon és a szövetségi valamint a tartományi szint között folyt, a szövetségi 
kormányfő most okos taktikai húzással az ügyet jogi síkra terelte, méghozzá úgy, 
hogy egyidejűleg "taccsra tette" fő ellenlábasait, a tartományokat. Belátta, hogy ha a 
politikai konszenzus lehetetlen is, és így nem képzelhető el egyhamar egy 
alkotmánymódosítási javaslat elfogadtatása sem, jogi eszközökkel a politikai szintér 
szereplőinek mozgástere meghatározott irányba terelhető.  
 
A szövetségi kormányfőnek két eszköz is a rendelkezésére állt. Először is ott volt a 
szövetségi törvényhozás, amelynek alsóházában a liberálisok kényelmes többséggel 
rendelkeztek és így lehetőség volt arra, hogy elfogadásra kerüljön néhány olyan 
törvény, amely az alkotmányhoz kapcsolódik ugyan, de azt nem módosítja és így nem 
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is tekinthető olyannak, amelyre az alkotmánymódosítási formulát alkalmazni kellene. 
Másodszor ott volt a Legfelsőbb Bíróság, amely az alkotmány honosításakor egyszer 
már kisegítette a szövetségi kormányt a Patriation Reference és a Quebec Veto 
Reference ügyekben. 
 
A szövetségi kormányzat új megközelítésének az első megnyilvánulásaként, szinte 
azonnal a népszavazást követően, 1995. november 29. napján a kormány a szövetségi 
képviselőház elé terjesztett egy a Québec eltérő jellegének elismerésével kapcsolatos 
határozati javaslatot, amely végül 1995. december 11. napján került elfogadásra.12  
 
A határozat voltaképpen egy a Charlottetowni Megállapodásban foglaltak szerint 
megfogalmazott distinct society clause volt, az alábbi szöveggel: 
 

“Minthogy Québec népe kifejezte Québec eltérő társadalma elismerésével 
kapcsolatos vágyát; 
(1) a Ház elismeri, hogy Québec egy Kanadán belüli eltérő társadalom; 
(2) a Ház elismeri, hogy Québec eltérő társadalma magában foglalja a francia 
nyelvű többséget, az egyedülálló kultúrát és a civiljogi hagyományokat; 
(3) a Ház kötelezettséget vállal arra, hogy figyelembe veszi e realitást; 
(4) a Ház arra ösztönzi a kormányzat törvényhozó és végrehajtó ágazatának 
szervezeteit, hogy vegyék figyelembe ezt az elismerést és egyidejűleg maguk is ezt 
az útmutatást kövessék.” 

 
Néhány nappal később elfogadásra került az alkotmánymódosításokkal kapcsolatos 
törvény, amely egy kiegészítő szabályt fogalmazott meg az általános 
alkotmánymódosítási eljárás Alkotmánytörvényben rögzített szabályaihoz képest. A 
törvény rögzítette, hogy az általános alkotmánymódosítási eljárás során a szövetségi 
parlament kell, hogy utoljára állást foglaljon, és hogy ott bármiféle javaslatot csak 
akkor lehessen előterjeszteni, ha Québec, Ontario, valamint az Atlanti és a Nyugati 
Régió legalább két-két, az adott régió lakosságának legalább 50%-át képviselő 
tartománya a módosítást már elfogadta13. 
 
A Regional Veto Act nevet viselő törvény lényegében a vétójogot volt hivatott 
biztosítani a két legnépesebb tartománynak, valamint a két régiónak a jövőbeli 
alkotmánymódosítások esetére. 
 
A szövetségi parlament Québecre vonatkozó határozatával kapcsolatban igencsak 
megoszlottak a vélemények. A kormány már a határozati javaslat parlamenti vitája 
során is magyarázkodásra kényszerült annak tartalma, és különösen „a Québec népe” 
fordulat alkalmazása miatt14. Québecben azt kifogásolták, hogy a határozat ahhoz – a 
tartomány intézményeire utalást nem tartalmazó - eltérő társadalom klauzulához tér 

                                                 
12Motion respecting the Recognition of Quebec as a Distinct Society  
13Bill-110, An Act respecting constitutional amendments (42-43-44 Elizabeth II, 1994-95). A törvényt 
a Képviselőház 1995. december 13. napján fogadta el, a szenátusi elfogadásra 1996. február 2-án került 
sor.  
14„A ’Québec népe’ kifejezés a határozatban a „vox populi” értelemben használatos” - tolmácsolta a 
kormány pozícióját B. Alasdair Graham szenátor a szenátusi vitában – „azaz, a nép közvetlenül vagy 
választott képviselőin keresztül kifejezte arra vonatkozó vágyát, hogy Kanadán belül Québecet eltérő 
társadalomként ismerjék el. Ebben az összefüggésben a ’Québec népét’ nem egy olyan meghatározott 
közösségként kell értelmezni, amely olyan jogokat igényel a maga számára, mint például az 
önrendelkezéshez való jog”. (Québec’s Political and Constitutional Status – an overview 
(Gouvernement du Québec) 29. old. 
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vissza, amelyet a Charlottetowni Megállapodás részeként egyszer már elvetettek a 
québeciek. Angol-Kanadában az egyes tartományok képviselői gyakorlatilag attól 
függően foglaltak állást a határozat felől, hogy az adott tartományban mennyire volt 
erős a ragaszkodás a provinciák egyenlőségének az elvéhez15.  
 
Preston Manning természetesen szóra sem érdemesnek minősítette a határozatot, a 
Reformpárt 1996 elején közzétett programja pedig megerősítette, hogy a párt Kanada 
megújítására vonatkozó elképzelései a tartományok egyenlőségének az elvén alapulva 
megvalósítandó decentralizációt állítják a középpontba és semmiféle speciális státuszt 
nem tartanak elfogadhatónak a föderáción belül - sem Québec, sem pedig más 
tartomány esetében. 
 
Az 1996. év mindenesetre meglepően csendesen telt el. Bouchard, aki a népszavazást 
követően a tisztségéről lemondott Parizeau helyébe lépett a Parti Québécois és a 
tartományi kormány élén, visszatért ahhoz a Québec által képviselt korábbi 
állásponthoz, hogy a tartomány semmiféle, az összes tartományt érintő alkotmányos 
tanácskozáson nem vesz részt és csak kétoldalú tárgyalásokra hajlandó Ottawával - e 
tárgyalások pedig a két nemzet elve jegyében természetesen kizárólag a szuverén 
társulás kérdéséről folyhatnak. 
 
Ha leszámítjuk Trudeau és Bouchard látványos pengeváltását a Montreal Gazette 
hasábjain16, az egyetlen igazán jelentős esemény Stephane Dion kinevezése volt a 
szövetségi kormány kormányközi ügyekért felelős miniszteri (Minister of 
Intergovernmental Affairs) tisztségére 1996 januárjában. Dion a Trudeau-korszak óta 
nem tapasztalható lelkesedéssel és ambícióval látott munkához. Fő feladatának a 
Québec függetlenné válásával kapcsolatos föderalista álláspont jogi megalapozását 
tekintette, erre pedig a Legfelsőbb Bíróság látszott a legalkalmasabb segítőtársnak. A 
Patriation Reference ügyben hozott döntés eklatáns példája volt annak, hogy hogyan 
húzza ki a testület az alkotmányreform kátyúba jutott szekerét.  
 
A történet valójában még 1995-ben kezdődött, amikor egymás után két 
magánszemély, egy Guy Bertrand nevű québeci ügyvéd, valamint egy bizonyos 
Roopnarine Singh egymástól függetlenül két különböző keresetet nyújtott be a 
québeci tartományi legfelsőbb bírósághoz, kérve, hogy a bíróság állítsa meg a 
népszavazási folyamatot és nyilvánítsa alkotmányellenesnek a Québec jövőjéről szóló 

                                                 
15Mike Harris, Ontario miniszterelnöke támogatásáról biztosította az eltérő társadalom klauzulát, 
amennyiben az “egy erősebb egyesült Kanada megteremtését szolgálja, amelyben Québec otthon érzi 
magát.” Az Atlanti tartományok ugyancsak üdvözölték a javaslatot. A manitobai premier, Gary Filmon 
ugyanakkor kijelentette, hogy az eltérő társadalom státuszt csak akkor fogadja el, ha az nem megy túl 
Québec francia nyelvének és kultúrájának, valamint a civiljogi jogrendszernek az elismerésén. Hasonló 
állapotra helyezkedett British Columbia is, a regionális vétót viszont csak akkor támogatják - 
nyilatkozta Mike Harcourt tartományi miniszterelnök - ha British Columbia is régióvá minősül. Ralph 
Klein Alberta képviseletében pedig azonnal elutasította a regionális vétó ötletét, a distinct society 
clause-t pedig csak abban az esetben minősítette elfogadhatónak, ha az nem több mint puszta 
deklaráció speciális jogok nélkül. 
16Trudeau az általa írott cikkben (Opinion – 1996. február 3.) azzal vádolta Bouchard-t, hogy az 
megtévesztette Québec lakóit a népszavazási kampány során, és beszédei olyan állításokat 
tartalmaztak, amelyek nem fedték a valóságot. Trudeau tételesen végigment Bouchard állításain és 
sorra cáfolta azokat. Bouchard az egy héttel később megjelent válaszában (The problem with Pierre 
Trudeau – 1996. február 10.) válaszul Trudeau-t igyekezett szembesíteni az alkotmány honosítását 
megelőző és szerinte soha sem teljesített ígéreteivel. Trudeau még válaszolt Bouchard cikkére az 
ugyanazon a napon megjelent lapszámban (Bouchard had no answer). 
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törvényjavaslatot17. Québec főügyésze mindkét ügyben azon az alapon kérte a kereset 
elutasítását, hogy a bíróságnak nincs hatásköre a szuverenitási folyamattal 
kapcsolatos kérdésekben, mivel az egyrészt a Nemzetgyűlés kompetenciájába 
tartozik, másrészt pedig azért, mert a szuverenitáshoz való jog a nemzetközi és nem a 
belföldi jogon alapul.  
 
A Bertrand ügyben Robert Lesage bíró ugyan megtagadta a bírói beavatkozást a 
népszavazás kérdésében, a Québec jövőjéről szóló törvényjavaslatot viszont az 
alkotmányba ütközőnek minősítette. Bertrand nem érte be ennyivel, egy másik 
beadványában annak kimondását kérte a bíróságtól, hogy minden további 
népszavazás a függetlenség kérdésében jogellenes. Miután Bertrandnak sikerült azt is 
elérnie, hogy Kanada érintett félként (mis en cause) részt vegyen a perben, 1996. 
október 30. napján Robert Pidgeon bíró megállapította a bíróság illetékességét a 
Bertrand által feltett kérdések megválaszolása tekintetében18.  
 
Ez a két ügy inspirálta a szövetségi kormányt arra, hogy úgynevezett 
véleménynyilvánító keresetet nyújtson be a Kanadai Legfelsőbb Bírósághoz19. 
Chrétien és Dion ugyanis rájöttek arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság olyan utat jelölhet 
ki, amellyel a szövetségi kormány ellenőrzése alatt tarthatja a folyamatot, bármilyen 
irányban is folyjon tovább a Québec-ügy. Emellett a Legfelsőbb Bíróságtól azt is 
remélték, hogy olyan jogi alapokat biztosít, amelyekre a szövetségi stratégiát építeni 
lehet. 
 
A keresetet Kanada főügyésze 1996. szeptember 30. napján nyújtotta be a Legfelsőbb 
Bírósághoz20. Ebben a szövetségi kormány lényegében azt kérdezte a testülettől, 
hogy Québecnek jogában áll-e egyoldalúan kinyilvánítania a szuverenitását abban az 
esetben, ha egy harmadik népszavazás esetleg sikeresnek bizonyulna. 
 
A szövetségi kormány – figyelembe véve a Bertrand-ügyben Pidgeon bíró által 
leírtakat - konkrétan az alábbi három kérdés megválaszolását kérte a testülettől: 
 

1. Kanada Alkotmánya alapján a Nemzetgyűlés, Québec törvényhozása vagy 
kormánya egyoldalúan megvalósíthatja-e Québec elszakadását Kanadától? 

                                                 
17Bertrand v. Bégin (1995. augusztus 10.), Quebec: 200-05-002117-955 (Sup.Ct.) és Singh v. Attorney 
General of Quebec (1995. október 23.), Montreal: 500-05-011275-933 (Sup.Ct.) 
18Pidgeon bíró a döntésében rámutatott az alábbiakra: „A felperes által a jelen bíróság előtt felvetett 
alkotmányos kérdések némelyike alkalmas arra, hogy érdemben vizsgálatra kerüljön: 

- Az önrendelkezéshez való jog azonos-e az elszakadáshoz való joggal? 
- Québec elszakadhat-e egyoldalúan Kanadától? 
- Az a folyamat, amellyel Québec a szuverenitását meg kívánja valósítani, megfelel-e a 

nemzetközi jognak? 
- A nemzetközi jog felsőbbrendű-e a belső jognál?” (Bertrand v. Bégin) 

19A véleménynyilvánítás joga (the reference power) számos jogrendszerben ismeretlen jogintézmény. 
A Legfelsőbb Bíróságról szóló törvény (Supreme Court Act) 53. szakasza Kanadában lehetővé teszi a 
szövetségi kormány számára, hogy fontos jogi vagy ténybeli kérdéseket véleménynyilvánítás végett a 
Legfelsőbb Bíróság elé terjesszen. E ritkán alkalmazott speciális eljárás keretében a bíróság 
beadványok és a felek szóbeli előadása alapján dönt, sőt esetenként még tanúkat is meghallgat. A 
bíróság döntése véleménynyilvánító jellegű, miután azonban a legfőbb bírói testületről van szó, ez a 
döntés egyben végleges és kötelező erejű. (Megjegyzendő, hogy a korábbi fejezetekben hivatkozott 
Reference ügyek abban különböznek ettől az ügytől, hogy azok tartományi törvények alapján kerültek 
megindításra tartományi bíróságok előtt és fellebbezés folytán kerültek Kanada Legfelsőbb Bírósága 
elé. 
20Reference re Secession of Quebec [1998] 2.S.C.R. 217 (Secession Reference) 
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2. A nemzetközi jog lehetővé teszi-e a Nemzetgyűlés, Québec törvényhozása vagy 
kormánya számára, hogy egyoldalúan megvalósíthassa Québec elszakadását 
Kanadától? Ilyen értelemben az önrendelkezés nemzetközi jogban rögzített 
joga lehetővé teszi-e a Nemzetgyűlés, Québec törvényhozása illetve kormánya 
számára, hogy egyoldalúan megvalósíthassa Québec elszakadását 
Kanadától? 

3. Abban az esetben, ha a hazai és a nemzetközi jog között ellentmondás lenne 
abban a tekintetben, hogy a Nemzetgyűlés, Québec törvényhozása vagy 
kormánya egyoldalúan megvalósíthatja-e Québec elszakadását Kanadától, 
melyik élvez elsőbbséget Kanadában? 

 
Québec oldaláról ez a „B Tervként” aposztrofált kezdeményezés természetesen 
kezdettől fogva kritikát kapott. Ottawát a játékszabályok megváltoztatásával vádolták, 
továbbá nem mulasztották el megjegyezni, hogy a szövetségi kormány attól a kilenc 
bírótól várja, hogy neki kedvező döntést hozzon, akiket ő maga nevezett ki21. Bár a 
tartomány képviselői nem győzték hangsúlyozni, hogy Kanada Legfelsőbb Bírósága 
nem is rendelkezik hatáskörrel ahhoz, hogy Québec szuverenitásával kapcsolatban 
döntést hozzon, illetve, hogy a bíróság döntése beavatkozást jelentene a québeci 
demokratikus folyamatokba, ezt az érvelést a Bertrand ügyben hozott bírósági 
döntések óta már senki sem vette komolyan. 
 
Dion egység stratégiájának további elemét képezte az is, hogy a Legfelsőbb 
Bíróságon folytatott jogi harc mellett folytatta a háborút a politikai szintéren is a 
québeciek meggyőzése érdekében. Ennek a megközelítésnek a jó példája a Bernard 
Landryval folytatott levelezése, amelyben Dion igyekezett olyan jogi érveket találni, 
amelyek támogatják a szövetségi álláspontot és rámutatnak a szuverenista pozíció 
gyenge pontjaira. Dion józan észre építése ilyen tekintetben jól kiegészítette Chrétien 
szívből jövő patriotizmusát. 
 
Dion remek taktikai érzékkel világított rá a Parti Québécois jogi álláspontjának 
ellentmondásosságára például a nemzetközi jogra való hivatkozás esetében. 
Rámutatott, hogy Québec nem teheti meg, hogy arra hivatkozik, amikor az 
alátámasztja a pozícióját, ellenben elveti azt, amikor az a számára hátrányos. 
Ugyanígy ügyesen hangsúlyozta ki azt is, hogy az elszakadás semmiképpen sem lehet 
Québec belügye, hiszen az éppúgy érinti Maradék Kanadát, mint az elszakadó 
tartományt.  
 

                                                 
21Ez a kritika valójában egyáltalán nem volt alaptalan. A Kanadai Legfelsőbb Bíróság bíráit a 
szövetségi kormány nevezi ki, méghozzá az amerikai gyakorlattól eltérően a közvélemény teljes 
kizárásával. Chrétien a jelen esetben is élt a lehetőséggel, hogy biztosabb legyen a dolgában. 1997. 
október 1-jén a szövetségi kormány azt a Michel Bastarache-t nevezte ki legfelsőbb bírósági bírává, 
aki közismerten töretlen föderalista beállítottságú volt és aki az 1992-es népszavazás idején az “igen” 
kampány egyik vezetője volt. Daniel Drache meglehetősen lesújtóan nyilatkozik Chrétienről a 
kinevezés kapcsán: „Egy olyan ország számára, amely büszke saját független bíróságára, egy további 
föderalista erőre van a legkevésbé szüksége. Sőt, a bírák éppen hogy azt nem engedhetik meg 
maguknak, hogy figyelmen kívül hagyják megbízatásuk másik felét, vagyis, hogy védelmezzék 
Québec demokratikus jogait, beleértve az önrendelkezéshez való jogot is. A Bíróságnak ugyan jogában 
áll, hogy ne értsen egyet Québec önrendelkezési jogra vonatkozó elkötelezettségével, azonban az 
egyértelmű és visszavonhatatlan kötelezettsége, hogy megvédje Québec demokratikus jogát ahhoz, 
hogy maga döntsön a jövője felől. (Drache, Daniel: Ottawa’s Legal Offensive: An Easy Win - Robarts 
Centre for Canadian Studies – Canada Watch, 1997. október – az internetes változat a 
http://www.robarts.yorku.ca/canwatch/vol_5_6/default.htm honlapról származik. A letöltés időpontja: 
2001. augusztus 16.) 

 133

http://www.robarts.yorku.ca/canwatch/vol_5_6/default.htm


 

Időközben a bírósági ügy csendesen folydogált tovább a maga útján. Miután a 
Legfelsőbb Bíróság elfogadta több önmagát érintettnek tekintő szervezet beavatkozási 
kérelmét22, a szövetségi legfőbb ügyész 1997. február 28. napján benyújtotta a 
szövetségi kormány érdemi álláspontját tartalmazó beadványt, amelyet áprilisban a 
beavatkozói beadványok is követtek.  
 
Miután a Bouchard-kormány nem kívánt részt venni a legfőbb bírói testület előtt 
folyó eljárásban, a Legfelsőbb Bíróság szükségesnek látta, hogy az ügyben 
kinevezzen egy „a bíróság barátját” (amicus curiae), akinek az volt a feladata, hogy 
megkísérelje összefoglalni az ellenérdekű álláspontot, amely Québec részvételének a 
hiányában nem kerülhetett volna a bíróság elé23.  
 
1997. április 16. napján az Alkotmány honosításának tizenötödik évfordulóján az 
Assemblée Nationale határozatot fogadott el, amelyben rögzítették az 1982. évi 
Alkotmánytörvény elfogadhatatlan jellegét, „amely csökkentette Québec és a 
Nemzetgyűlés hatáskörét és jogait (különösen a nyelv és az oktatás tekintetében)” és 
amelyben megerősítették Québec arra vonatkozó jogát, hogy „saját politikai státuszát 
demokratikusan és önállóan meghatározza”. Bouchard parlamenti beszédében utalt 
arra, hogy az Alkotmánytörvényben a felülvizsgálatra meghatározott 15 év 
eredménytelenül telt el, a módosító formula reformja elmaradt, amivel „Kanada 
elismerte, hogy a jogtalanság orvosolhatatlan”. 
  
Mintegy válaszul Bouchard nyilatkozatára, a szövetségi parlamentben képviselői 
kezdeményezésre benyújtásra került a Kanada területi integritásának védelméről 
szóló törvényjavaslat24. Ez a javaslat megerősítette, hogy „Kanada szuverén állam, 
amely egy és oszthatatlan”25 továbbá, hogy „a föderáció Kanada területének egyetlen 
részétől sem fosztható meg csak Kanada beleegyezésével és megfelelő 
alkotmánymódosítási eljárás eredményeképpen”26. A javaslat a szövetségi kormány 
feladatává tette a területi integritás védelmét, megtiltva a tartományoknak a 
függetlenség egyoldalú kinyilvánítását és az unióból való kilépésről szóló 
népszavazásokat a föderáció beleegyezéséhez kötötte27. Végezetül kimondta, hogy ha 
bármely tartomány vagy terület megsérti e tilalmakat, „Kanada Kormányzata minden 
szükséges lépést megtehet annak érdekében, hogy a szövetségi joghatóságot 
fenntartsa az adott Tartományban vagy Területen és hogy végrehajtsa Kanada 
törvényeit ahogyan azok érvényesülnek az adott Tartományban vagy területen”28. 
 
Miután két éve töretlen népszerűsége némileg megtörni látszott, Chrétien másfél 
évvel előrehozva annak időpontját, 1997 júniusára kiírta a szövetségi választásokat. A 
választási kampányban a Québec-kérdés csak elhanyagolható szerephez jutott. Az 
1997. május 12. napján megtartott televíziós vitában Chrétien egyértelművé tette, 
hogy Québeckel szemben a lépésről lépésre taktikát alkalmazza, amikor a tartomány 
és a többi tartomány számára fokozatosan ad át bizonyos szövetségi programokat. A 
Bloc Québecois élén Bouchard helyébe lépő Gilles Duceppe arról biztosította a 

                                                 
22Néhány tartomány és terület, őslakos érdekképviseletek, valamint a korábban keresetet indított 
magánszemélyek avatkoztak be a perbe a szövetségi kormány oldalán. 
23Az amicus curiae feladatát André Joli-Cœur, Québec Ville-i ügyvéd látta el. 
24Bill C-441 An Act respecting the territorial integrity of Canada (Territorial Protection Act) 
25Bill C-441 3.§ (1) bekezdés 
26Bill C-441 3.§ (4) bekezdés 
27Bill C-441 4.§ (1) és (2) bekezdések 
28Bill C-441 4.§ (3) bekezdés 
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nézőket, hogy Québec soha sem fogja beérni mással, mint a függetlenséggel. A másik 
végletet képviselő Preston Manning pedig azon a véleményen volt, hogy a szövetségi 
kormány túl messzire megy, amikor Québec részére olyan privilégiumokat ajánl, 
amelyek más tartományok számára nem elérhetőek. Egyszóval, a helyzet egy 
szemernyit sem változott. Ennek megfelelően a vita során gyorsan olyan más 
kérdésekre terelődött a szó, mint például az adóterhek mérséklése, vagy a 
munkanélküliség. 
 
A választásokon Chrétien taktikája bevált. A liberálisok – némiképp rosszabb 
eredménnyel ugyan, mint négy évvel korábban – a szavazatok 38,5%-ának 
elnyerésével 155 képviselőházi helyhez jutva megnyerték a választásokat, és egyedül 
alakíthattak kormányt. Kanada politikai térképe annyiban rendeződött át, hogy 
valamelyest erőre kaptak a konzervatívok és az 1993-as siralmas eredményükhöz 
képest 20 képviselőházi helyet szereztek, Québecben a liberálisok tíz szavazatot 
elvettek a Bloctól, amelynek így csak 44 maradt, a hivatalos ellenzék szerepe pedig 
Manning Reform Pártjára várt, amely nyugaton tovább növelve a befolyását és a 
szavazatok 19,4%-át kapva, 60 helyet gyűjtött.  
 
Tekintettel arra, hogy Chrétien szemmel láthatólag semmiféle hajlandóságot nem 
mutatott arra nézve, hogy elővegye az alkotmányreform ügyét és bármilyen új 
javaslattal előálljon, ezúttal a tartományok ragadták magukhoz a kezdeményezést. 
Bouchard igéretéhez híven nem vett részt azon a Calgaryban tartott tanácsakozáson, 
amelyen a tartományok és területek vezetői 1997. szeptember 14. napján elfogadták 
az úgynevezett „Calgary Nyilatkozatot” (The Calgary Declaration), amely az 
alkotmányreform lehetséges kereteivel foglalkozott. A Nyilatkozat hét pontban 
foglalta össze azokat az elveket, amelyeken az alkotmányreformnak nyugodnia kell, 
ezek közül egy foglalkozott Québec egyedülálló jellegével (unique character). A 
Nyilatkozat 5. pontja szerint „(a) kanadai szövetségi rendszerben, amelyben a 
különbözőség és az egyenlőség az egység alapját képezi, Québec társadalmának 
egyedülálló jellege, amely magában foglalja a franciául beszélő többséget, a kultúrát 
és a civiljogi hagyományokat, alapvető Kanada jólétének szempontjából. Ebből 
következően Québec törvényhozásának és kormányának a feladata, hogy Québec 
Kanadán belüli egyedülálló jellegét védelmezze és fejlessze”.  
 
Bár a Calgary Nyilatkozat célja az volt, hogy rögzítse egy esetleges alkotmányreform 
főbb elveit, azokat egy nyilvános, az egyes tartományok által meghatározott 
menetrend szerint zajló konzultatív folyamat tárgyává téve, a szöveg arról nem 
beszélt, hogy hogyan kell ezeket az elveket az alkotmányba beépíteni, sem azt, hogy 
az esetleges változások milyen módon érintik majd a szintközi hatáskörmegosztást. 
 
A Nyilatkozat legnagyobb jelentőségét az adta, hogy teljesen új alapokra helyezte az 
alkotmánymódosítási folyamatot. Emlékezhetünk rá, hogy Meech Lake esetében az 
alkotmánymódosítási javaslatot a nyilvánosság teljes kizárásával szövegezte meg a 
szövetségi kormányzat, ami végül nagymértékben hozzájárult a javaslat bukásához. 
Charlottetown esetében a konkrét javaslat kidolgozását megelőzte ugyan az elvek 
rögzítése, igaz még mindig a szövetségi szinten, a konzultáció pedig lényegében a 
népszavazásra korlátozódott, amely azonban nem vezethetett sikerre az elvekkel 
kapcsolatos ellentétes vélemények miatt. A Calgary Nyilatkozat a korábbi 
javaslatokkal szemben a tartományoktól indult és első ízben került sor arra is, hogy a 
Nyilatkozatba foglalt elvek nyilvános konzultációk során megmérettessenek. 
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Kétségtelen, hogy a Nyilatkozat ezzel minden korábbi javaslatnál közelebb került a 
lakossághoz. 
 
Tartalmi szempontból a nyilatkozat ugyanazokból az elvekből indult ki, mint amelyek 
a Charlottetowni Megállapodást jellemezték: Québec specifikus jellegének az 
elismerése a Kanadai egyéb jellegzetességeit megfogalmazó pontok között kapott 
helyett, igaz ezúttal nem a sor elején, hanem a felsorolás végefelé. A distinct society 
terminológiát pedig felváltotta a unique character kifejezés. 
 
A Nyilatkozattal kapcsolatos első politikai reakciók igen változatosak voltak. Lucien 
Bouchard természetesen azonnal kijelentette, hogy az nem lehet semmilyen tárgyalás 
kiindulópontja. „Québec és Maradék Kanada legközelebb akkor ül egymással 
tárgyalóasztalhoz, hogy politikai és gazdasági viszonyaikat újrarendezzék” – tette 
hozzá – „amikor egy következő népszavazás alkalmával a szuverenitásra voksolók 
győznek”. Bouchard igyekezett hangsúlyozni, hogy az egyedülálló jelleg semmilyen 
többletet nem ad a tartomány számára. „Ez a kifejezés szociálisan egyedülállóvá, 
politikailag viszont eunuchhá tesz minket.” Québec számára, tette hozzá, csak az az 
elfogadható, ha elismerik, mint „népet”, és mint „a politikai jövőjét meghatározni 
képes nemzetet”, úgy ahogyan azt a Nyilatkozat az őslakosokkal teszi29. 
 
Jacques Parizeau ugyancsak kifejtette a véleményét a Nyilatkozattal kapcsolatban és a 
függetlenség egyoldalú kinyílvánítását sürgette, amint egy újabb népszavazáson a 
szuverenitás pártiak győznek. „Maradék Kanada bizonyosan hajlandó lesz a 
társulásról tárgyalni egy szuverén Québeckel, ha kést szegeznek a torkának” - 
mondta30.  
 
Jean Chrétien ugyanakkor azonnal üdvözölte a kilenc tartomány és a két terület 
képviselői által létrehozott dokumentumot, amely „haladó jellegű” és amely szerinte 
olyan szövegezést talált, amely kifejezi a „québeci realitást”. A szövetségi 
konzervatívok vezetője, Jean Charest úgy vélte, hogy a Nyilatkozat „egy lépés volt a 
helyes irányba”. Preston Manning ellenzéki vezető szerint a Nyilatkozat az új 
alkotmányos tárgyalásokra ösztönző lehet, amelyek során a tartományok 
egyenlőségének elve dominál majd. Stéphane Dion arra próbált rámutatni, hogy a 
distinct society és a unique character ugyanazt jelenti. Ezzel a megközelítéssel értett 
egyet Daniel Johnson, a tartományi liberálisok vezetője is, aki szerint a Nyilatkozat 
„jó hír Québec lakóinak a többsége számára, akik Kanada fejlődését kívánják és nem 
a felbomlasztását”31.  
 
Összességében tehát a Nyilatkozatból mindenki azt olvasta ki, amit ki szeretett volna. 
 
A Nyilatkozatot elfogadó tartományi miniszterelnökök egységes álláspontot 
képviseltek abban a tekintetben, hogy amíg a szeparatista Bouchard kormányoz 
Québecben, az alkotmánymódosításra nincs lehetőség. Ennek megfelelően az sem 
várható el tőle, hogy a Nyilatkozatot elfogadja. Ugyanakkor viszont a Nyilatkozatot 

                                                 
29Greenspon, Edward: Bouchard reviles unity proposal – The Globe and Mail 1997. szeptember 17., 
lásd még Bouchard cikkét a Le Devoirban (Calgary nous rapetisse, nous comprime et nous réduit – Le 
Devoir, 1997. szeptember 17.). 
30McKenzie, Robert: Parizeau stresses secession argument – Maintain unilateral independence threat, 
PQ told (Toronto Star, 1997. szeptember 17.), idézet Parizeaunak a Le Devoirban megjelent cikkéből 
(La déclaration unilatérale est indispensable, Le Devoir 1997. szeptember 16.). 
31Thompson, Elizabeth: PQ denounces ’empty’ unity offer (The Gazette, 1997. szeptember 16.) 
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alkalmasnak vélték arra, hogy tárgyalási alap legyen, ha föderalista kormány kerül 
hatalomra32. 
 
Bár a Calgary Nyilatkozat eredetileg nem jogi, hanem politikai jellegű 
dokumentumnak készült, azt Québec kivételével minden tartományi törvényhozás 
jóváhagyta. Igaz, még Québecben is a törvényhozás elé került a Nyilatkozat, ahol 
meghallgatásokra került sor, amelyeken különféle szakértők foglaltak állást arra 
vonatkozóan, hogy a nyilatkozat nem elégíti ki Québec hagyományos igényeit, sőt 
azokkal ellentétes. A szakértők kifogásolták, hogy a Nyilatkozat nemcsak hogy nem 
ismeri el Québec eltérő státuszát, de kifejezetten rögzíti a tartományok 
egyenlőségének az elvét, amely Meech Lake óta a Québec és Maradék Kanada 
közötti viszony normalizálásának a legfőbb akadálya33. Számos szakértő vélte úgy, 
hogy a tartományok egyenlőségének az elve jelentős mértékben korlátozza a Québec 
egyedülálló jellegét rögzítő elv alkalmazását, ráadásul az „egyedülálló jelleg” 
definíciója ugyanúgy nem utal Québec intézményrendszerére, mint ahogy nem tette 
azt sem a Charlottetowni Megállapodás, sem pedig az 1995-ös parlamenti határozat.34

 
Nem lehet nem észrevenni a Calgary Nyilatkozatban a terminológia megváltozását. 
Québec tekintetében immáron nem az eltérő (distinct), hanem az egyedülálló (unique) 
jelző kerül alkalmazásra. Ez a váltás nyilvánvalóan tudatos volt: a kilencvenes 
években lejáratódott distinct society megfogalmazás helyett, amelyet végül mindkét 
fél elvetett, valami újat kellett kitalálni, valami olyasmit, amelynek alapján a reform 
ügye újra útjára indítható.  
 
Nem lehet szó nélkül elmenni amellett sem, hogy a Nyilatkozatot az alapvetően 
pozitív vélemények mellett a hivatalos québeci állásponton túl is jelentős kritikák 
érték még olyan régi föderalisták részéről is, mint Claude Ryan, aki kifogásolta az 
egyszerű nyelvezetet és azt, hogy a Nyilatkozat nem adja meg Kanada angol és 
francia dualitásának azt a figyelmet, amit megérdemelne. 
 
A Nyilatkozat kedvező lakossági fogadtatását mutatta, hogy a közvélemény-kutatások 
még Québecben is csaknem a kanadai átlagot (62%) elérő támogatottságot 
állapítottak meg35. Igen figyelemreméltó a következő két számadat is: a válaszadók 
jelentős többsége egyetértett a tartományok egyenlőségének az elvével (az egyetértők 
aránya még Québecben is 58% volt, Ontarioban pedig ugyanez az arány elérte a 91%-
ot). Ugyancsak jelentős többséget mutatott azoknak az aránya, akik egyetértenek 
azzal, hogy Québec egyedülálló jelleggel rendelkezik. A legalacsonyabb 
támogatottsága ennek a kérdésnek Manitobában és British Columbiában volt (63%), a 
legmagasabb pedig Ontarioban (74%)36. 

                                                 
32Klein, Ralph: Set to recall Legislature to debate national unity (Vancouver Sun, 1997. szeptember 
15.) 
33A Nyilatkozat egyrészt rögzítette, hogy „(a) tartományok, bár jellegzetességeikben különbözőek, 
státuszukat tekintve egyenlőek” (2. pont), másrészt pedig kimondta, hogy „ha bármely jövőbeni 
alkotmánymódosítás bármely tartományra jogokat ruház, ugyanazok a jogok minden tartomány 
számára elérhetőek kell, hogy legyenek” (6. pont). A Nyilatkozat szerint egyébként, mint „Kanada 
sokféleségéhez” (gift of diversity) az angol és a francia nyelv tartósságán kívül az őslakosok és 
kultúrájuk, valamint a lakosság multikulturális összetétele is hozzátartoznak (4. pont). 
34Québec’s Political and Constitutional Status 30. old. 
35Angus Reid 1997. november (Az eredmények a http://www.uni.ca/calgary.html honlapról 
származnak, a letöltés időpontja: 2001. szeptember 5. 
36Centre for Research and Information of Canada felmérés, 1997. október 23. (az adatokat idézi az 
alábbi cikk: Morisette, Yves-Marie: What can we expect from the Calgary Declaration? (Opinion 
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Mindeközben a politikusok és a közvélemény lélegzetvisszafojtva várták, hogy mit 
mond a Legfelsőbb Bíróság a Secession Reference ügyben. A testület három szóbeli 
tárgyalás, valamint a kérelmező, a beavatkozók és az amicus curiae beadványai 
alapján37 1998. augusztus 20. napján hirdette ki a döntését. A döntés rögzítette a 
Québec esetleges jövőbeli elszakadásával kapcsolatos szabályokat az alábbiak szerint: 
 

1. A testület megerősítette Québec elszakadáshoz való jogát, kimondta 
ugyanakkor, hogy ezt a lépést a tartomány sem a kanadai alkotmányjog, sem 
pedig a nemzetközi jog alapján nem teheti meg egyoldalúan. 

2. A bíróság rögzítette továbbá, hogy az elszakadásnak alkotmánymódosítás 
formájában kell végbe mennie.  

3. A testület kimondta azt is, hogy abban az esetben, ha egy egyértelműen feltett 
kérdésre adott válaszában a québeciek egyértemű többsége a szuverenitás 
mellett szavaz, Kanada többi része köteles az elszakadás feltételeiben 
megállapodni. 

4. A Legfelsőbb Bíróság szerint a tárgyalásoknak kétoldalúaknak kell lenniük 
(Québec és Kanada között), és a jóhiszeműség elvén kell alapulniuk. 

5. Végezetül a testület szerint a kisebbségeknek és az őslakosoknak részt kell 
venniük a tárgyalásokon. 

 
A Legfelsőbb Bíróság döntésével kapcsolatos legfigyelemreméltóbb dolog az volt, 
hogy azt szinte minden érdekelt fél tetszésnyilvánítással köszöntötte. Québec 
kormánya, amely nem is volt hajlandó részt venni az eljárásban, a döntést 
győzelemként értékelte, hiszen a döntés egyértelműen rögzítette a függetlenség 
törvényes kinyilvánításának a lehetőségét. Az ügyben részt vevő tizennégy 
beavatkozó szintén elégedettnek látszott. A szövetségi kormány ugyancsak megkapta 
azokat a válaszokat, amelyeket meg szeretett volna kapni. „Kanada kormányának 
meggyőződése, hogy a québeciek sohasem adják fel a Kanadához tartozásukat” –
nyilatkozta Stéphane Dion a döntés kihirdetésének a napján. „Mindenesetre bármi 
történjék is, a vita folyamán mindannyian kötelesek vagyunk figyelembe venni a 
bíróság döntését. Ezt mindenkinek el kell fogadnia Kanadában, beleértve Québecet, 
annak is, aki a kanadai egység, és annak is, aki a független Québec híve”38. 
 
Kétségtelen, hogy a Legfelsőbb Bíróság véleménye világos, egyenes és könnyen 
érthető volt. A testület nagy súlyt fektetett arra, hogy döntését közérthető 
nyelvezetben hozza nyilvánosságra. Az első kérdés tárgyalása Kanada 
alkotmánytörténetének igen kiváló összefoglalásával kezdődik, amelyben a testület 
kiemeli azt a négy alapelvet, amelyek az elszakadás kérdésének a vizsgálatakor 
szerinte alapvető jelentőséggel bírnak. Ezek a föderalizmus (federalism), a 
demokrácia (democracy), az alkotmányosság és a jog uralma (constitutionalism and 
rule of law), valamint a kisebbségek védelme (protection of minorities). A Legfelsőbb 
Bíróság szerint ebből az egymással egyenrangú négy alapelvből vezethető le nemcsak 
az, hogy Québec a Kanadai Alkotmány alapján nem jogosult az elszakadás egyoldalú 
kinyilvánítására, hanem a feleket terhelő tárgyalási kötelezettség is. 
                                                                                                                                           
Canada – The Council for Canadian Unity 1997. december 7. szám, megtalálható a http://www.ccu-
cuc.ca/en/op/v5n7/art2.html honlapon. A letöltés időpontja: 2001. augusztus 16. 
37A különböző beadányokat mindkét oldalról neves kanadai és külföldi nemzetközi jogi és 
alkotmányjogi professzorok szakvéleményei kísérték.  
38Statement by the Honourable Stéphane Dion in Response to the Ruling of the Supreme Court. 
Megtalálható a Kanadai Igazságügyi Minisztérium honlapján a közlemények között a 
http://www.canada.justice.gc.ca/en/news/nr/1998/dion.htm oldalon. A letöltés időpontja: 1999. január 
6. 
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A tárgyalási kötelezettség a bíróság döntésének központi eleme volt. A testület úgy 
vélte, hogy a négy fentebb ismertetett alapelv és e kötelezettség közötti kapcsolat 
nemcsak abban nyilvánul meg, hogy ez utóbbi a négy elvből vezethető le, hanem 
abban is, hogy a tárgyalásokat a négy alapelv szellemében kell lebonyolítani. Az 
érdekek egyeztetése a döntésben, mint alapvető követelmény jelenik meg, amely 
túlmegy a kormányokon. Figyelembe kell venni „a szövetségi kormány, Québec és a 
többi tartomány érdekeit, csakúgy, mint más résztvevők érdekeit, valamint a 
Québecen belül és azon kívül élő kanadaiak jogait”39. E tekintetben különös említést 
érdemelnek a kisebbségek és az őslakosok. 
 
A bíróság a tárgyalási kötelezettség definiálást követően egyértelművé teszi azt is, 
hogy a tárgyalásokat a politikai szereplőknek kell lebonyolítaniuk, mert „csak a 
politikai szereplők rendelkeznek a megfelelő döntések meghozatalához szükséges 
ismeretekkel és tapasztalattal”40. 
 
A Legfelsőbb Bíróság ugyanakkor nem ad választ arra a kérdésre, hogy mi történjék a 
tárgyalások sikertelensége esetén. A bírák csupán arra mutattak rá, hogy a tárgyaló 
felek magatartása jelentőséggel bír az adott fél álláspontjának a nemzetközi közösség 
előtti legitimációja szempontjából. Ez az „ésszerűtlen hajthatatlanság” (unreasonable 
intransigence) legvégsőbb szankciója. A bíróság megfogalmazása szerint „(m)ind a 
tárgyalási folyamatban részt vevő felek cselekedeteinek kanadai jog szerinti 
jogszerűsége, mind pedig annak észlelt legitimációja fontos jelentőséggel bír az 
elismerési folyamatban”41. 
 
A Legfelsőbb Bíróság a második kérdést viszonylag könnyedén megválaszolta, 
ráadásul anélkül, hogy különösebben belemélyedt volna az olyan komplex kérdések 
vizsgálatába, mint az önrendelkezés nemzetközi jogi koncepciója. 
 
A testület rámutatott arra, hogy a nemzetközi jog kifejezetten nem biztosítja szuverén 
államok részei számára az egyoldalú elszakadás jogát, igaz elismeri azt is, hogy a 
nemzetközi jogban kifejezett tilalom sem található. A bírák számos, az önrendelkezés 
jogát elismerő nemzetközi egyezmény áttanulmányozását követően rámutattak arra is, 
hogy ezt a jogot a fennálló szuverén államok keretein belül, és az adott állam területi 
integritásának tiszteletben tartásával kell gyakorolni. A testület azokat a ritka 
kivételeket is meghatározta, amikor a területi integritás elve háttérbe szorul az 
önrendelkezés jogával szemben, így azt az esetet, amikor egy népet egy 
gyarmatbirodalom részeként kormányoznak, amikor egy nép idegen alávetettség alatt 
áll, valamint ha egy néptől azon országon belül, amelynek részét képezi, megtagadják 
az önrendelkezés jogának gyakorlását. A Legfelsőbb Bíróság szerint különösebb 
nehézség nélkül megállapítható volt, hogy a jelenlegi québeci helyzet egyik fenti 
helyzetnek sem felel meg. 
 
A Legfelsőbb Bíróság a véleményét annak felismerésével kezdte, hogy olyan nagy 
következményekkel járó kérdések megválaszolásáról van szó, amelyek „alkotmányos 
kormányzati rendszerünk szívébe hatolnak”42. Ezt a feladatát a testület nagyon 
komolyan vette, a feltett kérdésekre adott válaszaival kellő iránymutatást adott a 
jövőbeli folyamatokhoz. 
                                                 
39Secession Reference 92. pont 
40Secession Reference 100. pont 
41Secession Reference 103. pont 
42Secession Reference 1. pont 
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Az 1998. szeptember 17. és 24. napja között lebonyolított közvéleménykutatások 
alapján megállapítható volt, hogy a québeciek véleménye szerint a Legfelsőbb 
Bíróság döntése nem változtatta meg a Québec függetlenségével kapcsolatos 
véleményüket, bár 40%-uk úgy vélte, hogy a függetlenség elérése nehezebbé vált. 
Ugyanakkor csupán 35%-uk vélte úgy, hogy igennel szavazna az 1995-ben feltett 
kérdésre. 35% szavazna igennel arra a kérdésre, hogy Québec szuverén állam, 34% 
arra, hogy független állam és 32% arra, hogy Kanadához nem tartozó állam legyen. 
(A nemmel szavazók aránya a fenti sorrendben 48, 48, 53 és 55% volt, a fennmaradó 
hányad a bizonytalanok táborába tartozott.)43  
 
1998 végén, a bírósági döntés függvényében némiképp meglepően újra a Parti 
Québecois alakíthatott kormányt Québecben. Ha a Nemzetgyűlésben megszerzett 
helyeket nézzük, a PQ igazán meggyőző fölénnyel nyert, 76 helyet szerezve a 125 
tagú helyi törvényhozásban, azaz képviselőinek a száma csak eggyel csökkent 1994-
hez képest. A választás eredménye több okból is igen érdekesen alakult. Először is, 
bár a Jean Charest vezette liberálisok az előző választásokhoz képest növelve 
szavazataik számát összességében több szavazatot kaptak (43,55%), mint a Parti 
Québecois (42,87%), a győztes mindent visz elvből adódóan nekik csak 48 
parlamenti hely jutott (1 helyet, csakúgy, mint az előző alkalommal, Mario Dumont, 
az Action Démocratique vezetője szerzett meg). Másodszor figyelemre méltó volt, 
hogy a két szeparatista párt közül a PQ-ra leadott szavazatokhoz hozzáadva az Action 
Démocratique-ra leadott 11,81%-ot, az elszakadás-pártiak választási támogatása 
csaknem elérte az 55%-ot.  
 
Nem véletlen, hogy Bouchard győzelmi beszédében egy újabb népszavazásról 
beszélt, igaz másnapi interjújában már sokkal óvatosabban fogalmazott. „Először a 
bizalom építésére van szükség, aztán úgy gondolom, hogy megnyerhetünk egy újabb 
népszavazást” – mondta, hozzátéve, hogy a bizalomépítés időt vesz igénybe. Az 
újraválasztott kormányfő utalt a közvéleménykutatások fentebb idézett eredményeire, 
amelyek szerint a tartomány lakóinak közel kétharmada nem támogatja egy újabb 
népszavazás közeljövőbeni kiírását. A következő lépés tehát – mondta végezetül 
Bouchard – folytatni a tárgyalásokat a többi tartományi miniszterelnökkel egy 
szociális unió érdekében, amely lehetővé teszi a provinciák számára, hogy 
kompenzációval kilépjenek a szövetségi programokból44. 
 
A Parti Québecois választási győzelme csak átmenetileg volt képes lendíteni a 
függetlenségi alternatíva támogatottságán. A közvéleménykutatási adatok azt 
mutatták, hogy az 1998 közepén tapasztalt mélypontról a Bouchard-kormány első 
hónapjainak végére csak 45%-ra emelkedett azoknak a száma, akik úgy nyilatkoztak, 
hogy egy újabb népszavazáson igennel szavaznának. 1999 augusztusának végére ez 
az arány újra visszaesett 38%-ra45. 
 

                                                 
43Centre for Research and Information of Canada felmérés 1998. szeptember 17-24., megtalálható a 
http://www.ccu-cuc.ca/en/polls/pollcric/pcric280598.html honlapon. A letöltés időpontja: 2001. 
szeptember 5. 
44Wyatt, Nelson: Referendum not coming soon (The Canadian Press 1998. december 1.), megtalálható 
a http://www.canoe.ca/CNEWSQuebecElection/981201_bouchard.html honlapon. A letöltés időpontja: 
2002. január 22. 
45Opinion Canada 1999. szeptember 23. Az eredmények megtalálhatók a http://www.ccu-
cuc.ca/en/op/archives/opv1n25.html honlapon. A letöltés időpontja: 2001. augusztus 16. 
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1999 elején egy újabb, nem közvetlenül a Québec-kérdéssel kapcsolatos esemény 
zajlott le. 1999. február 4. napján a szövetségi kormány és a tartományi (területi) 
kormányok között szintközi megállapodás jött létre a szociális unióval kapcsolatban. 
Az ún. Social Union Framework Agreement46 azt követően került megkötésre a 
kilenc anglofón tartomány kérésére, hogy bár a szövetségi kormány a federal 
spending power alkalmazásával folyamatosan támogatta az eredetileg a tartományok 
hatáskörébe tartozó szociális programokat, ezek a támogatások az 1990-es években 
jelentős mértékben csökkentek. Az 1998 augusztusában, a tartományi 
miniszterelnökök Saskatoonban megtartott konferenciáján még Bouchard is részt vett, 
amikor a szociális megállapodás kérdése először szóba került. Québec álláspontja 
végig az volt, hogy a megállapodásban a tartományok részére biztosítani kell a 
kompenzációs kilépés lehetőségét. Ezt az álláspontot először a többi tartomány is a 
magáévá tette, végül azonban a végleges megállapodásban nem szerepelt fehéren-
feketén az opt-out lehetősége47. Ezen túlmenően a megállapodás megnövelte a 
szövetségi kormányzat jogkörét a szociálpolitika terén is.  
 
A fentiekre tekintettel Québec végül nem is írta alá a megállapodást, azt a 
centralizáció jegyében születettnek minősítve. Politikusok és jogtudósok egyaránt 
keserű szájízzel állapították meg, hogy a Québec kanadai unióban való elhelyezésére 
vonatkozó törekvések végérvényesen csődöt mondtak48.  
 
1999 decemberében a szövetségi kormány a képviselőház elé terjesztette a világos 
szövegezésről szóló C-20 számú törvényjavaslatot49 (The Clarity Act), amely a 
Legfelsőbb Bíróság ítéletében foglaltak figyelembevételével fogalmazta meg azt, 
hogy Kanada kormányzata milyen körülmények között köteles egy a függetlenségről 
szóló sikeres népszavazás esetén a kiválni szándékozó tartománnyal tárgyalni. (A 
tartományok egyenlőségének a jegyében a törvényt nem Québec konkrét 
megemlítésével fogalmazták meg.) A törvényjavaslat lényegében a szövetségi 
parlament hatáskörébe utalta annak eldöntését, hogy a népszavazásra feltett kérdés 
egyértelmű-e, illetve, hogy a kiválásról való döntés egyértelmű többséggel született-e 
meg50. 
                                                 
46An Agreement between the Government of Canada and the Governments of the Provinces and 
Territories 
47A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy a megállapodás egyik pontja előírta, hogy “minden 
tartományi vagy területi kormány, amely a megállapított Kanada-szerte érvényes célkitűzéseket 
megvalósítja, vagy azok megvalósítását vállalja és vállalja az elszámolási kötelezettség teljesítését, 
megkapja a részét a rendelkezésre álló pénzeszközökből”.  
48Claude Ryan például szomorúan konstatálta, hogy 1981 és 1990 után “ez már a harmadik eset, hogy 
Québecet azután hagyják cserben a partnerei, hogy vele szövetséget kötöttek” (Ryan, Claude: The 
agreement on the Canadian social union as seen by a Quebec federalist - Inroads, 1999. július 27. old.). 
André Tremblay professzor pedig úgy fogalmazott, hogy a megállapodás “az aszimmetrikus Kanada 
lélekharangját szólaltatta meg” (Tremblay, André: Entente-cadre sur l’union sociale: étude sur le 
chapitre 5, 41. old). 
49Bill C-20 An Act to give effect to the requirement for clarity as set out in the opinion of the Supreme 
Court of Canada in the Quebec Secession Reference – 48-49 Elizabeth II 1999-2000 c. 26 (Clarity 
Act). A törvényt a Képviselőház 2000. március 15. napján fogadta el, és 2000. június 29. napján kapta 
meg a szenátusi jóváhagyást. 
50Ami a népszavazási kérdés egyértelműségének a vizsgálatát illeti, a Képviselőháznak azt kell 
mérlegelnie, hogy “a kérdés alkalmas-e arra, hogy a tartomány lakossága tisztán kifejezhesse akaratát 
abban a tekintetben, hogy a tartomány megszűnjék-e Kanada része lenni és független állammá váljon-
e” (Clarity Act 1.§ (3) bekezdés). A törvény szerint nem tekinthető ilyennek a kérdés, (i) ha a 
népszavazásra feltett kérdés pusztán a függetlenséggel kapcsolatos tárgyalásra való felhatalmazásra 
központosít vagy (ii) ha kiterjed olyan egyéb dolgokra is, mint a kanadával való gazdasági és politikai 
kapcsolatok (Clarity Act 1.§ (4) bekezdés). Abban a tekintetben pedig, hogy a döntés a tartomány 
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Válaszképpen néhány nap múlva a québeci kormány is előterjesztette a maga 
javaslatát (Bill 99) a Nemzetgyűlésben, amely deklarálta Québec népének és a 
Nemzetgyűlésnek az autonómiáját abban, hogy határozzon a saját jövőjéről51. A 
javaslat először is kinyilvánítja, hogy „Québec lakóinak elidegeníthetetlen joga, hogy 
szabadon döntsön politikai rendszeréről és Québec jogi státuszáról”52, mely jogot 
egyedül, saját politikai intézményeiken keresztül a saját maguk választotta módon 
gyakorolják53. A Törvény 4. szakasza azt is megszabja, hogy amennyiben 
népszavazásra kerül sor, azt kell győztes véleménynek tekinteni, amely az érvényes 
szavazatok többségét, azaz 50% és egy szavazatot elér. 
 

                                                                                                                                           
lakóinak egyértelmű többségével született meg, figyelembe kell venni (i) az elszakadásra igent mondó 
érvényes szavazatok számát, (ii) a szavazásra jogosultak számát, valamint (iii) “más relevánsnak tartott 
kérdéseket és körülményeket” (Clarity Act 2.§ (2) bekezdés). 
51Loi 99 – Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prerogatives du people québécois et de 
l’État du Québec – R.S.Q. 2000 c. 46. A törvényjavaslat – bár 1999. december 15-én benyújtásra 
került, csak egy évvel később, 2000. december 13-án került jóváhagyásra. 
52Törvény 2. szakasz 
53Törvény 3. szakasz 
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1. Egy alkotmányreform lehetséges kérdései 
 
 
A kanadai alkotmány sikertelen reformkísérletei után az 1995 októberében megtartott 
népszavazás során, ha csak egy hajszálnyival is, de vereséget szenvedett a szuverenista 
program is, az azóta eltelt időben pedig – ha áttörésre nem is került sor az alkotmányos 
fronton – jelentős mértékben letisztultak a játékszabályok, a belpolitikai helyzet pedig 
alkalmassá vált arra, hogy mindkét fél rendezze sorait. Bármi is történjék azonban a 
jövőben, az “egy állam kebelén” egymással farkasszemet néző felek számára 
elkerülhetetlen, hogy számba vegyék az elmúlt húsz év tanulságait. 
 
Az egyik ilyen fontos tanulság feltétlenül az kell, hogy legyen, hogy Québec lakói 
szemmel láthatólag nem képesek arra, hogy önállóan eldöntsék merre is tovább. Az 
1994. és 1998. évi tartományi választások valamint az 1995. októberi népszavazás 
döntetlenközeli eredménye világosan megmutatta, hogy a provincia lakossága mennyire 
megosztott. Az a tény, hogy egyik oldal sem tud számottevő fölénybe kerülni, 
kétségkívül megnöveli Ottawa, illetve a másik kilenc tartomány szerepét a krízis 
megszüntetésében.  
 
A Secession Reference ügyben hozott döntés következtében egyértelművé vált, hogy 
hacsak számottevő számbeli fölénybe nem kerülnek a függetlenségpártiak a 
tartományban, Québec az unión belül kell, hogy maradjon, szükségszerű tehát annak a 
vizsgálata, hogy milyen esélyei vannak annak, hogy Québec megtalálja a helyét a 
kanadai föderációban. 
 
A Québec által előterjesztett alkotmányos igények kapcsán számos szerző rámutat arra, 
hogy a BNAA és az 1982. évi Alkotmánytörvény már ma is kivételes pozíciót biztosít a 
tartomány részére, azaz – hangsúlyozzák – valójában a status quo is reális alternatíva. 
Joggal merülhet fel tehát a kérdés: vajon Québec másságának, eltérő jellegének 
elismerése szükségessé teszi-e egyáltalán az alkotmány módosítását is? Hiszen aligha 
vitatható, hogy a BNAA által létrehozott, és alig-alig változtatott “dinamikus status 
quo”1 keretei között Québec formális alkotmánymódosítások nélkül is képes volt 
speciális jogokat szerezni magának és a lehetőségek még nincsenek is teljes egészében 
kimerítve: a nyugdíjrendszer (Quebec Pension Plan) és a bevándorlás (Cullen-Couture 
megállapodás) mellett az “aszimmetria” kiteljesítésének a lehetőségét már most is 
magukban hordozzák az alkotmány egyéb rendelkezései is (pl. az opt-out formula, a 
konkurens jogkörök alkalmazása vagy a notwithstanding clause útján)2. 
 
Mivel viszont az alkotmány nem deklarálja kifejezetten a tartomány társadalmának eltérő 
jellegét és a francia kanadai “nemzet” államalkotó szerepét, ráadásul az 1981-es 
események miatt Québec egyébként is mereven elutasítja a status quot (nem nehéz 
belátni, hogy a helyzet feltétel nélküli elfogadása bármely kormányzó párt számára egy 
politikai öngyilkossággal érne fel), hiába van tele az alkotmány a speciális státuszt 
megalapozó rendelkezésekkel, és hiába a Chrétien-kormány által elfogadtatott 

                                                 
1Leslie, Peter M.: Options for the Future of Canada: the Good, the Bad, and the Fantastic (Watts, Ronald 
L.-Brown, Douglas M.: Options for a New Canada - Toronto, 1991) 126. old. 
2Ld. pl. Watts, Ronald L.: An Overview 26. old.; Milne, David: Equality or Asymmetry: Why Choose? 
285.old.; Cairns, Alain C.: Constitutional Change and the Three Equalities 88.old. (mindhárom 
tanulmányhoz Ld. Options for a New Canada); Hogg, Peter: Is the Canadian Constitution Ready for the 
21th Century? (North York, 1991) 14. old. 
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képviselőházi határozat, ez a tartománynak már nem elég. A hódításon alapuló angol-
francia viszonyon felnőtt, az 1981-es eseményeket újabb árulásként megélő francia 
kanadai társadalom már egyszerűen nem bízik Angol Kanadában és ragaszkodik a 
formális módosításhoz annak érdekében, hogy Québec méltósággal visszatérhessen „az 
alkotmány kebelére”. 
 
Québec Kanadában maradása valószínűleg sokkal inkább Angol Kanadától függ, 
semmint magától Québectől. A különféle közvéleménykutatások is azt igazolják, hogy a 
tartomány lakosságának jelentős hányada Angol Kanada viselkedésétől teszi függővé a 
függetlenséggel kapcsolatos álláspontját: ha Angol Kanada hajlandónak mutatkozna 
elfogadható mértékű autonómiát adni, a többség valószínűleg az unió fenntartása mellett 
szavazna.3

 
Ahhoz azonban, hogy az anglofón közösség elfogadható megállapodást kínálhasson 
Québecnek, mindenféleképpen le kell számolnia néhány olyan uralkodó tétellel, ami 
eddig a frankofón tartománnyal kapcsolatos politikát jellemezte.    
 
Azt, hogy Angol Kanada Meech Lake és Charlottetown fiaskója után mit is ajánl 
Québecnek, a Calgary Nyilatkozatból láthatjuk: egy olyan Kanadát, amelyben a 
tartományok – legalábbis névlegesen - egyenlőek, Québec mássága elismert, igaz, ez a 
másság egyéb csoportok esetében is megfogalmazódik. 
 
Mint ahogyan az anglofón ajánlatok, a québeci politikusok által hivatkozott úgynevezett 
„tradícionális” igények is folyamatosan változtak az utóbbi 30 évben az adott 
körülmények és az éppen hatalmon levő párt ambícióinak függvényében. Hogy éppen 
most mit akar Québec Kanadától, leginkább a föderalista álláspontot képviselő, a 
szövetségi konzervatívból tartományi liberálissá lett Jean Charest által vezetett Parti 
Libérale du Québec programjából olvasható ki. A párt speciális bizottságának 2001. 
októberében előterjesztett jelentése a Bourassa által korábban kidolgozott alapokon 
nyugodva Québec „specifikusságának” elismerését, az alkotmánymódosítások esetére 
szóló vétójogot és a szövetségi-tartományi szint „jobban súlyozott” hatáskörmegosztását 
állítja a középpontba4.  
 
 
1. Eltérő társadalom, egyedülálló jelleg, specifikusság, nemzet? 
 
Egy esetleges alkotmányreform esetében az egyik szükségszerűség a québeci társadalom 
másságának az elismerése. Már csak az a kérdés, hogy ez milyen formában történjen 
meg. 
 

                                                 
3A népszavazási kampány utolsó napjaiban az “igen” szavazók kb. 30%-a úgy nyilatkozott, hogy 
szavazatával nem a függetlenséget kívánja támogatni, hanem Bouchardnak akar lehetőséget adni arra, hogy 
egy új megállapodást tárgyaljon végig Québec számára Kanadán belül. Ugyanebben az időben az “igen” 
szavazók 27%-a úgy foglalt állást, hogy nem szavazna igennel, ha világosan kiderülne, hogy Kanada nem 
kíván társulni egy független Québeckel, 31%-a pedig kijelentette, hogy “mélyen kötődik Kanadához”. A 
népszavazást követően a québeciek csaknem háromnegyede (72%) úgy gondolta, hogy “Québecnek 
hajlandónak kell mutatkoznia az alkotmányos kérdésekről Kanada többi részével való tárgyalásokra”. (A 
felmérések eredményét összegzi az Angus Reid Report - November/December 1995, The National Unity 
Landscape) 
4A Project for Quebec; Affirmation, Autonomy and Leadership. Summary of the Preliminary Report – 
Special Committee of the Quebec Liberal Party on the Political and Constitutional Future of Quebec 
Society (2001. január) 
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Angol Kanada mindig is hajlamos volt arra, hogy a Québec-kérdést egyszerűen nyelvi 
problémaként kezelje, és az átlag angol kanadai számára a francia kanadai kultúra 
semmiben sem különbözik a többi etnikai csoport kultúrájától. Márpedig az egy tömbben 
élő, egynegyed kanadányi, francia nyelvű, a környezetétől feltűnően különböző kultúrális 
arculattal rendelkező lakosságról nyilvánvalóan abszurd dolog azt állítani, hogy csupán a 
kanadai mozaik egy kicsiny darabkája.  
 
Québec mindig is másféle társadalom volt, ezért nincs igazán sok értelme kétségbe vonni 
az ennek kifejezett elismerésére vonatkozó igény jogosságát, hiszen a másság ténykérdés, 
történelmi és szociológiai realitás. Angol Kanadának tehát - amennyiben a tartományt a 
föderációban akarja tartani - fel kell ismernie, hogy a másság elismerése egész 
egyszerűen elkerülhetetlen. 
 
A kérdés persze az, hogy sikerül-e ezt a másféle jelleget úgy megfogalmazni, hogy 
kielégítse Québec igényeit és megfeleljen Angol Kanadának is. A distinct society clause 
politikusi körökben mára jól láthatóan elveszítette még azt a támogatottságát is, amellyel 
korábban rendelkezett. Mégis elmondható, hogy jelenleg ez a definíció jelentkezik a 
legerősebb legitimitással a szövetségi parlament 1995 decemberi határozata alapján5. 
 
Láthattuk, hogy a Calgary Nyilatkozat a unique character kifejezés használatát javasolja, 
ez azonban Québec szeparatista vezetése számára még annyira sem látszik 
elfogadhatónak, mint az eltérő társadalom klauzula. Az óvatos tartományi liberálisok 
szemmel láthatólag óvakodnak mindkét terminológia használatától és a specifikusságot 
(specificity) hangsúlyozzák. 
 
Érdekes, hogy elnevezésüket tekintve ezek a megoldások különböznek ugyan egymástól, 
az egyes javasolt elnevezéseknek azonban nagyjából ugyanazt a jelentést tulajdonítják: 
Québec nyelvi, kultúrális, jogi különbözőségének az elismerését. Tartalmi szempontból 
legfeljebb az feltűnő, hogy a québeci oldalon a másság a saját intézményrendszert is 
magában foglalja, míg Angol Kanadában – legalábbis egyelőre – nem. 
 
Feltűnő, hogy a szeparatista pártok retorikájában az utóbbi években egy olyan korábban 
alkalmazott fogalom került előtérbe, mint Québec külön nemzetként (nation) való leírása. 
A szeparatista pártokon kívül, még az olyan elkötelezett föderalisták, mint Claude Ryan 
is Québec külön nemzetként való elismerése mellett törnek lándzsát6. Kenneth 
McRoberts éppen emiatt van azon a véleményen, hogy semmiféle szeparatista kötődés 
nincs e szó jelentése mögött, sőt rámutat arra is, hogy a skóciai és walesi népszavazási 
kampányok során még a brit politikai vezetők is bátran jellemezték Skóciát és Wales-et 
„nemzetként”. McRoberts utal arra is, hogy az 1960-as években számos politikai vezető, 
köztük Lester Pearson miniszterelnök is előszeretettel nevezte Québecet „nemzetnek a 
nemzetben” (a nation within a nation), vagy „egy nép hazájának” (the homeland of a 
people)7. Mindenesetre a trudeau-i hagyományokon nevelkedett Angol Kanada egyelőre 
nyíltan elutasítja, hogy Québecet nemzetként ismerje el8. 
                                                 
5A közvélemény esetében a distinct society clause egyébként sokkal inkább elfogadottnak tűnik, mint a 
politikusok részéről. 1995 végén Québec lakóinak 85%-a támogatta az eltérő társadalom kifejezett 
elismerését és ugyanígy foglalt állást egyébként Angol Kanada lakóinak 52%-a (The National Unity 
Landscape) 
6Ryan, Claude: Note à l’amicus curiæ sur la première question du Renvoi - a Legfelsőbb Bírósághoz a 
Secession Reference ügyében benyújtott szakértői anyag (1998. január 31.) 9.old. 
7McRoberts, Kenneth: The Calgary declaration: « National Unity » for a Change? (Robarts Centre for 
Canadian Studies – Canada Watch – Practical and Authorative Analysis of Key National Issues – Special 
Issue: The Quebec Separation Reference, 1997. október. A cikk megtalálható a Robarts Centre honlapján a 
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Ha ez meg is történne, erősen kétséges az, hogy hogyan viszonyulna a „québeci nemzet” 
fogalma a „kanadai nemzet” fogalmához. A kanadai unió sajátos felépítéséből adódóan 
(kilenc angol nyelvű tartomány szemben egy francia nyelvűvel) az egykori deux nations 
elvnek már a csendes forradalom idején sem volt igazán létjogosultsága, mára pedig a 
kanadai társadalom már egyértelműen sokkal összetettebbé vált annál, mintsem hogy 
"két alapító nemzet társulása" volna és ezt Québecnek is tudomásul kell vennie. Először 
is ott vannak az őslakosok, akiket már az Alkotmánytörvény is „első nemzeteknek” (first 
nations) nevez. Ezen túlmenően a statisztikai adatok azt bizonyítják, hogy 1871-hez 
képest, amikor még a lakosság 92%-a brit vagy francia származású volt, 1986-ra ez a 
mutató 58%-ra esett vissza9. 
 
Feltétlenül egyet kell érteni azzal a megállapítással, hogy Kanada a történelem folyamán 
korántsem bizonyult olyan olvasztótégelynek, mint az Egyesült Államok10. Eltekintve 
Québectől, amely a hivatalos tartományi politika hatására zárt frankofón közösség 
maradt, a kanadai társadalom sokkal inkább mozaikszerűvé vált. Ezt elsősorban az tette 
lehetővé, hogy Trudeau kormányzása alatt Angol Kanadában is lezajlott egyfajta csendes 
forradalom, amely alaposan átrendezte a társadalom értékrendjét és amelyben a 
többkultúrájúság a hivatalos politika egyik elemévé vált11. Az újonnan érkező 
bevándorlókat pedig, akiket “megszédített” az egyéni jogok trudeau-i felsőbbrendűsége, 
nemcsak Québec és a francia kanadaiak alapításkori szerepe nem érdekli, de nem 
mutatnak különösebb érdeklődést Kanada történelme és az “angol kanadai” 
hagyományok iránt sem12. 
 
Québec számára világossá kell, hogy váljon tehát: ma már végképp nincs helye a két 
nemzet elve alapján folytatott egyezkedéseknek, hiszen a dualizmus ma legfeljebb csak a 
hivatalos nyelvekben mutatkozik meg, más értelemben Angol Kanada egyszerűen nem 
létezik, s a két alapító nemzetnek a föderáció létrehozásában betöltött szerepe teljesen 
elveszítette a jelentőségét. Québec legfeljebb úgy igényelhet speciális elbánást magának, 
mint egy tartomány a tíz közül, amelynek területén egy tömbben él az ország egyik 
hivatalos nyelvét beszélő francia közösség. Ezen az alapon azonban a speciális kezelés 
feltétlenül ki is jár neki. A provinciát kétségtelenül meg kell, hogy illesse valamiféle 
speciális elbánás, legalábbis ami társadalma eltérő jellegének a megőrzését illeti, más 
vonatkozásban azonban - ha az unióban marad - be kell állnia a sorba, a többi tartomány 
közé.  
 
Nyilvánvaló ugyanakkor az is, hogy bármilyen megoldást is találnak majd a felek 
Québec eltérő jellegének a megfogalmazására, annak olyannak kell lennie, amely nem 
                                                                                                                                                 
http://www.robarts.yorku.ca/canwatch/vol_5_6/mcroberts.htm oldalon. A letöltés időpontja: 2001. 
augusztus 16. 
8Megjegyzendő, hogy a Secession Reference ügyben a Legfelsőbb Bíróság kifejezetten óvakodott állást 
foglalni abban a kérdésben, hogy Québec nemzetnek tekinthető-e, mégpedig arra hivatkozással, hogy e 
kérdés vizsgálata a feltett kérdések megválaszolásához nem szükséges (Secession Reference 125.pont) 
9Adams, Michael: The October 1992 Canadian Constitutional Referendum: The Socio-Political Context 
(McRoberts, Kenneth - Monahan, Patrick J.: The Charlottetown Accord, The Referendum and the Future 
of Canada; Toronto, 1993) 189. old. Az Európán kívülről bevándorlók számának a megnövekedését jelzi 
egy másik becslés is, amely szerint 2786-ban meghal az utolsó európai származású kanadai (Adams, 
Michael: The Domestic Setting: Our Changing Social and Demographic Makeup - Ld. Simeon, Richard - 
Janigan, Mary: Toolkits and Building Blocks - Constructing a New Canada, Toronto, 1991, 12. old.) 
10Taylor, Charles: Shared and Divergent Values (The Charlottetown Accord ...) 57.old. 
11Langlois, Simon: Le choc de deux sociétés globales (Balthazar, Louis - Laforest, Guy - Lemieux, 
Vincent: Le Québec et la restructuration du Canada 1980-1992 - Enjeux et perspectives; Sillery, 1991) 
95.old. 
12Giroux, Raymond: Quebec, a Nation Divided (The Charlottetown Accord...) 153.old. 
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sérti túlságosan a tartományok egyenlőségének főleg a nyugati országrészben favorizált 
alapelvét. Mulroney próbálkozásai azt már világossá tették, hogy a két igény 
decentralizációban való ötvözése politikai és alkotmányjogi zsákutca, azaz más 
megoldásra van szükség: Angol Kanadának minden bizonnyal fel kell adnia az 
egyenlőségi elveket - legalább részben, mondjuk a kultúrális és nyelvi berendezkedést 
illetően.13

 
 
2. A vétó 
 
Québec egyik leglényegesebb igénye az alkotmánymódosítások esetére általánosan 
érvényes vétó. Az a vétó, ami a tartomány politikai vezetői szerint a provinciát 
tradicionálisan megillette, és amely az alkotmány honosítása során elveszett. A Regional 
Veto Act elfogadtatásával Chrétien tett ugyan egy tétova kísérletet a vétó-kérdés 
megoldására, az általa törvénybe iktatott megoldás, azaz az, hogy a szövetségi kormány 
gyakorlatilag a saját vétóját adja mintegy „kölcsön” a tartománynak, nem tett szert kellő 
támogatottságra.  
 
A tartományi liberálisok ma már újra elfogadni látszanak a regionális vétó gondolatát14, a 
Calgary Nyilatkozat azonban azt mutatja, hogy a többi kilenc tartomány a vétót csak úgy 
tudja elképzelni, ha az minden tartományt megilleti. 
 
 
3. Aszimmetrikus föderalizmus 
 
Québec másságának a deklarálása és az aszimmetria nyilvánvalóan összefügg egymással, 
ez utóbbi azonban önállóan is továbbfejleszthető lenne.  
 
Az alkotmányjogászok egyébként többnyire azon az állásponton vannak, hogy az 
aszimmetrikus föderáció kiteljesítése a Québecet is magában foglaló kanadai szövetségi 
rendszer megmentésének egyetlen eszköze. Ugyanakkor az aszimmetria hívei is utalnak 
a rendszerrel kapcsolatos aggályokra. Először is arra, hogy a nemzetközi gyakorlat 
nemigen bővelkedik az effajta megoldásokban15. Másfelől kérdéses, hogy az aszimmetria 
lehetősége legyen-e adott más tartományok számára is, és ha igen, akkor megelőzhető-e 
az ebből fakadó törvényhozási káosz16. Az aszimmetriával szemben felvetett harmadik 
ellenérv az, hogy nem világos az aszimmetria által kedvezményezett tartományok 
képviselőinek és szenátorainak a szerepe azoknak a szövetségi törvényjavaslatoknak a 
                                                 
131995 végén Angol Kanada lakosságának egyébként csupán 15%-a értett egyet azzal, hogy Québec 
egyedül vétót kapjon, míg a lakosság kb. fele (52%) a vétót elfogadhatónak minősítette, ha azt minden 
tartomány megkapja (The National Unity Landscape) 
14A Project for Quebec szerint a regionális vétót lehetne alkalmazni azokban a jelenleg  a 7/50-es szabály 
hatálya alá tartozó kérdésekben, amelyekhez az Alkotmánytörvény a kompenzációs opt-out jogot nem 
biztosítja. Az összes többi esetben maradna a 7/50-es szabály (Project for Quebec 7.old.). 
15Való igaz, hogy példaként csupán Malaysia említhető, ahol a Borneo szigetén található két tartomány 
bizonyos többletjogokkal kapcsolódik a föderációhoz. Bár a maláj rendszer jelenleg is működik, Watts is 
elismeri, hogy Szingapúr annak idején éppen az aszimmetriából adódó visszásságok miatt hagyta el az 
uniót és rámutat arra is, hogy a történelem másik példája, Rhodesia és Nyasszaföld (ma Zimbabwe és 
Malawi) hasonlóan aszimmetrikus föderációja is csak tíz évet volt képes megélni. (Watts, Ronald L.: The 
Federative Superstructure (Options for a New Canada) 330.old.) 
16Kenneth McRoberts például ennek megelőzésére azt javasolja, hogy az aszimmetria keretében biztosított 
alkotmányos eszközök igénybevételével kapcsolatban szigorú eljárási rendet kell bevezetni, pl. 
kétharmados törvényhozási döntés vagy tartományi referendum előírásával (McRoberts, Kenneth: 
Disagreeing on Fundamentals: English Canada and Quebec (The Charlottetown Accord...) 255.old.) 
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tárgyalása és megszavazása során, amelyek hatálya az aszimmetria folytán az adott 
tartományra nem terjedne ki17. 
 
A fentieken túlmenően az Alkotmánytörvény 38 (3) szakaszában található opt-out 
formula is kiválóan alkalmasnak látszik az asszimmetrikus föderalizmus 
továbbfejlesztésére. 
 
 
4. Más érdekcsoportok igényeinek figyelembevétele 
 
Meech Lake és még inkább Charlottetown nagy tanulsága, hogy nemcsak a Kanada 
jövőjére illetve Québec föderáción belüli (vagy kívüli) helyzetére vonatkozó 
elképzelések száma növekedett meg jelentősen, hanem a jövő eseményeinek alakításában 
részt venni kivánó érdekcsoportoké is: az 1980. évi tartományi népszavazást követő 
tárgyalások során a honosítás és a Charter mellett eleinte még egyértelműen Québec 
igényeinek a kielégítéséről beszéltek és Québec-forduló volt a Meech Lake-i 
tárgyalássorozat is. Ezzel szemben Charlottetownban már saját igényeikkel léptek fel az 
őslakosok, a nyugati tartományok és más csoportok, mozgalmak is. A Calgary 
Nyilatkozat ugyancsak figyelembe vesz bizonyos egyéb igényeket. 
 
Ma már tehát nemcsak az a kérdés, hogy milyen lesz Québec viszonya Kanadához, ma 
már nemcsak a francia tartománynak vannak kielégítetlen igényei, hiszen például az 
őslakosok önkormányzatért, a földigények rendezéséért indult mozgalma szintén jelen 
van a politikai életben. Fontos tényező továbbá, hogy a Nyugat-Kanadának nagyobb 
jelentőséget (több képviselőházi és szenátusi helyet) követelő Kanada Szövetség 
képviselteti magát a parlamentben és vannak akik úgy vélik, hogy British Columbia a 
kínai (hongkongi, tajvani) származású bevándorlóinak egyre növekvő száma miatt előbb-
utóbb a québeci igényekhez hasonló különleges bánásmódot követelhet magának18. 
 
Az érdekek komplexitása miatt három dolog teljesen világos: egyrészt az alkotmány 
reformja, vagy legalábbis jelentős mértékű módosítása aligha halogatható tovább Québec 
igényeitől függetlenül sem. Másrészt Francia Kanada képviselőinek egy esetleges 
alkotmányreform előkészítése során meg kell tanulniuk elhelyezni a érdekeiket és 
igényeiket a többi csoport (őslakosok, ontarioiak, Charter-pártiak, nyugat-kanadaiak, 
allofón csoportok stb.) érdekei és igényei között. Harmadrészt pedig, mint ahogy Québec 

                                                 
17Persze az elmélet képviselői megkísérelnek megoldási javaslattal szolgálni erre az esetre is: McRoberts 
például úgy gondolja, hogy különleges házszabályok segítségével (pl. speciális ülésnapok beiktatásával, 
vagy a kérdéses képviselők szavazásból való kizárásával) ez a probléma is megoldható. (McRoberts: 16. 
lábjegyzet 255.old.) Taylor pedig arra utal, hogy maga a kanadai gyakorlat mutatja a rendszer 
életképességét, hiszen 1964-ben a québeci képviselők úgy szavaztak a szövetségi nyugdíjalapról, hogy 
akkor már létezett az elkülönített tartományi nyugdíjalap, ráadásul ebben az időben éppen Québecből 
került ki a szövetségi egészségügyi miniszter is. (Taylor: 10. lábjegyzet, 57.old.) José Woehrling 
professzor szerint ugyanakkor a tartomány speciális státusza, illetőleg az asszimmetria intézményesítése 
szükségszerűen együtt kell, hogy járjon Quebec szövetségi befolyásának a gyengülésével. Így például - túl 
McRoberts javaslatain - az unió átalakítását követően a tartomány nem adhat többé szövetségi 
miniszterelnököt, vagy szövetségi minisztert olyan minisztérium élén, amelynek a hatásköre rá nem terjed 
ki, sőt az asszimmetria szerinte akár odáig is elmehet, hogy a provincia ne kapjon képviseletet a 
szenátusban, a polgári ügyekben szűnjön meg Kanada Legfelsőbb Bíróságának a hatásköre, a Kanadai 
Karta hatálya pedig szintén ne terjedjen ki a tartományra. (Woehrling, José: La Constitution canadienne et 
l’évolution des rapports entre le Québec et le Canada anglais, de 1867 à nos jours - Edmonton, 1993, 144-
146.old.) 
18Courchene, Thomas J. - McDougall, John N.: The Context for Future Constitutional Options (Options for 
a New Canada) 50.old. 
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alkotmányos igényei sem elégíthetők ki az unión belül más érdekcsoportok beleegyezése 
nélkül, az is nyilvánvaló, hogy ez utóbbiak követelései sem valósíthatóak meg a 
tartomány szavazata nélkül, azaz a kompromisszum elengedhetetlen és minden félnek 
engednie kellene a maga merev álláspontjából19. 
 
 
5. Az alkotmánymódosítási formula alkalmazásának nehézségei 
 
Végül, de nem utolsósorban utalni kell arra, hogy bármilyen javaslat szülessen is a 
föderáció megújítására nézve, a feleknek tisztában kell lenni azzal, hogy az 1982. évi 
Alkotmánytörvény módosítási szabályainak merevsége a javaslat elfogadásához a 
konszenzusnak egy igen magas fokát kivánja meg. Ráadásul az 1992-es események során 
a formalizmust maguk a politikusok tették még komplexebbé: egy jövőbeli javaslat 
kialakításánál már aligha lehet elkerülni a különféle érdekcsoportok bevonását az 
előkészítő munkába és az is nyilvánvaló, hogy az újonnan született szokásjogi szabály 
szerint népszavazás kiírására is szükség lesz majd egy esetleges reformjavaslat 
elfogadása érdekében. 
 
Az érdekek komplexitása és a kötött procedurális szabályok miatt egy mindenki számára 
elfogadható megoldás kidolgozása nem lesz könnyű feladat és könnyen elképzelhető, 
hogy ilyen megoldás nem is található majd nagyobb véráldozat (akár pl. Québec 
elszakadása) nélkül. 
 

                                                 
19Whitaker szerint kézenfekvő lenne például, ha Quebec és Nyugat-Kanada alkut kötne egymással, 
amelynek értelmében Quebec jogai szélesednének, cserébe a szövetségi intézményrendszer (így különösen 
a Nyugat-Kanadának oly fontos szenátus) Quebec számára hátrányosabb átalakításáért (Whitaker: The Dog 
That Never Barked: Who Killed Asymmetrical Federalism? - The Charlottetown Accord... 108.old.) 
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2. A Québec függetlenné válásával kapcsolatos főbb problémák 
 
 
A népszavazás szoros eredménye egyértelműen azt jelzi, hogy Angol Kanadának ma már 
komolyan számot kell vetnie azzal a lehetőséggel, hogy Québec esetleg távozik az 
unióból. Az önálló Québec megjelenése a világ térképén nyilvánvalóan merőben új 
helyzetet teremtene Észak-Amerikában. Először is a független Québec aligha maradna 
meg a brit korona fennhatósága alatti parlamentáris monarchiának, sőt a Québeci 
Köztársaság valószínűleg a Brit Nemzetközösségnek sem maradna a tagja. Nem kétséges 
az sem, hogy az új állam hivatalos nyelve a francia lenne.  
 
Másodszor megbomlana az az egyensúlyi állapot, amit jelenleg a föld második 
legnagyobb kiterjedésű országa képez a térségben az Amerikai Egyesült Államok 
mellett. Kanada elveszítené hagyományos gazdasági nagyhatalmi pozicióját, illetve a hét 
legfejlettebb gazdasági nagyhatalom egyikeként betöltött szerepét. Kanada egyik 
pillanatról a másikra kiesne a “magas” külpolitikából. Persze ugyanez igaz a független 
Québecre is, amely szintén aligha lenne több, mint egy Belgium vagy Svédország szintű 
regionális középhatalom20.  
 
Ami a kiválás belpolitikai vonzatait illeti, Québec távozásával az Atlanti tartományok 
elszakadnának az ország többi részétől, a föderáción belül Ontario túlsúlya pedig 
nemkívánatossá fokozódna: a tartományban koncentrálódna ugyanis az ország 
összlakosságának több, mint fele. A legtöbb Kanada jövőjét feszegető szerző foglalkozik 
ezekkel következményekkel, a kérdés legfeljebb az, hogy mennyire tartják őket 
komolynak. Vannak, akik szerint e következmények negatív hatásai az alkotmány 
radikális módosításával, a szövetségi struktúra gyökeres átalakításával 
kiküszöbölhetők21. Mások szerint a tartomány kilépésének következményei ettől sokkal 
súlyosabbak lehetnek: az ilymódon destabilizálódott Kanada darabjaira hullhat szét22, 
mely darabok aztán önálló egységekké szerveződhetnek, vagy esetleg megkisérelhetik az 
Egyesült Államokhoz való csatlakozást23. 
 
További következmény, hogy Québec unióból való kiválása szabályosan lefejezné a 
hagyományosan francia kanadai vezetésű szövetségi pártokat, ami szükségképpen a 
regionális pártokat erősítené meg. Ez a tény pedig bármiféle tárgyalás során 
megkeményítheti az álláspontot a kivált tartománnyal szemben. 
 

                                                 
20A gazdasági méretei alapján Québec a 17. lenne az OECD államok rangsorában az 1995. évi mutatók 
alapján. Bloc Québécois – Quebec… on the Road to Nationhood 
(http://www.rocler.qc.ca/turp/eng/Road/Road.htm ), 4.old. A letöltés időpontja: 2001. augusztus 15. 
21Covell, Maureen: Thinking About the Rest of Canada: Options for Canada Without Quebec (North York, 
1991) 16.old. 
22Gibbins, Roger: Three Scenarios for the Future of Canada (Morrison, Alex: Divided We Fall: The 
National Security Implications of Canadian Constitutional Issues (Toronto, 1992) 13.old. 
23A 2001. június 4-én közzétett közvéleménykutatási adatok szerint a Québec-kérdéstől függetlenül is 
minden negyedik kanadai úgy gondolja, hogy az ország 20 éven belül az Amerikai Egyesült Államok része 
lesz. (Az EKOS Research Associates 2001. április 24. és május 22. közötti felméréseinek eredményei a 
http://www.nationalpost.com/home/story.html honlapról származnak. A letöltés időpontja: 2001. augusztus 
16.) 
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Érdemes itt még arra is utalni, hogy a néhány évvel ezelőtti közvélemény-kutatások 
szerint "Maradék Kanada" lakóinak több, mint háromnegyede nem értett egyet azzal, 
hogy hosszabb távon jobb lenne, ha a provincia távozna az unióból24. 
 
 
1. A független Québec megteremtésének a menete 
 
Kanadában már a Secession Reference ügyet megelőzően is feszegetett kérdés volt, hogy 
a tartomány jogosult-e egyáltalán kilépni az unióból vagy sem, illetve, hogy ha igen, 
akkor a kiválás milyen menetrend szerint kell, hogy megvalósuljon. A Legfelsőbb 
Bíróság Secession Reference ügyben hozott döntése végérvényesen egyértelművé tette, 
hogy a függetlenség nem valósítható meg a tartomány egyoldalú döntése folytán.  
 
A függetlenné válás menetét a Legfelsőbb Bíróság több lépcsőben határozta meg: először 
is szükség van hozzá egy népszavazásra, amelyen egyértelműen megfogalmazott kérdést 
kell feltenni, és amelyen a tartomány lakosságának egyértelmű többségének kell a 
függetlenség mellett állást foglalni.  
 
A Legfelsőbb Bíróság ítélete ugyanakkor nem tisztázta azt a nagyon fontos kérdést, hogy 
mit kell „egyértelmű többségen” érteni, csupán arra utalt, hogy a kérdést „minőségi 
értékelés” (qualitative evaluation) alapján kell eldönteni25. Ebből következően a 
számadatok puszta egybevetésénél többre lesz szükség.  
 
Québec álláspontja ebben a kérdésben magától értetődően az, hogy az egyszerű többség 
már elég kell, hogy legyen, azaz, ha egy következő népszavazáson akár a 
legminimálisabb többséggel is, de a függetlenségpártiak győznek, a szeparatista pártok 
szerint ez kellő legitimitást biztosít az elszakadási döntés számára. Ennek az álláspontnak 
az alátámasztására egyrészt a tartományi Referendum Act rendelkezéseit szokás felhozni, 
másrészt pedig a Maastrichti Egyezmény esetét, amelynek kapcsán három országban is 
csak elhanyagolható különbséggel tudott nyerni az „igen” oldal26.  
 
A Legfelsőbb Bíróság nem határozta meg azt sem, hogy mely követelményeknek kell 
megfelelnie a népszavazási kérdésnek ahhoz, hogy az „egyértelműnek” minősüljön. 
„Logikusnak tűnik,” - írja Mary Dawson -, „hogy a kérdésnek teljesen egyértelműnek 
kell lennie és közvetlenül arra kell irányulnia, amiről tárgyalni kell”27. 
 
Másodszor szükség van a kilépő tartomány és Kanada közötti tárgyalásokra, amelyeknek 
a keretében olyan fontos kérdésekről kell megállapodni, mint a gazdasági, politikai, 
szociális integráció, az államadósság vagy a határok kérdése28. Végül, miután a felek 
mindenben megállapodtak egymással, el kell végezni a kanadai alkotmány megfelelő 
módosítását. 
 

                                                 
24Angol Kanadában csupán 22% gondolta úgy, hogy jobb lenne, ha Québec távozna az unióból. Ugyanez 
az arány Québecben 39% volt (National Angus Reid Group Poll 1997. december 8.) 
25Secession Reference 87.pont 
26Bloc Québécois – Quebec… on the Road to Nationhood, 13.old. 
27Dawson, Mary: Reflections on the Opinion of the Supreme Court of Canada in the Quebec Secession 
Reference (National Journal of Constitutional Law, 1999. november) 22. old. Az írás a 
http://canada.justice.gc.ca/en/ps/coust/jornal.htrul honlapról származik, a letöltés időpontja: 2002. február 
6. 
28 Secession Reference 96.pont 
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Kanada alkotmánya nem rendelkezik kifejezetten a kiválásról, viszont nem is zárja ki ezt 
a lehetőséget. Több ország alkotmánya, például a francia vagy az ausztrál alkotmány, 
kifejezetten utalnak az unió felbonthatatlanságára, míg az Amerikai Egyesült 
Államokban az esetjog jut erre a következtetésre29. Angol Kanadában éppen a fentiek 
miatt már a Secession Reference ügyben hozott döntést megelőzően is általánosnak 
mondható vélemény volt, hogy a kilépés során elkerülhetetlen az alkotmány módosítása. 
Az ország vezető alkotmányjogászaként ismert és elismert Peter Hogg és követői 
egyértelműen úgy vélték, hogy - bár “a tartomány kiválása”, mint önálló módosítási 
tárgykör sehol sincs nevesítve - egy ilyen módosítás elfogadásához az egyhangúsági 
formula alkalmazása, azaz a szövetségi és az összes tartományi parlament jóváhagyása 
szükséges, tekintettel arra, hogy a kiválás érintené a királynő, a főkormányzó és egy 
tartományi helytartó hivatalát is30. “Minthogy a kiválás a szuverenitás átszállását is 
jelenti”- írja Finkelstein és Vegh - “nehéz úgy érvelni, hogy az a korona szimbolikus 
jogaira nincs hatással”31.  
 
Ami Francia Kanadát illeti, ott a vélemények némiképp eltérőek az alkalmazandó 
módosítási eljárást illetően. Woehrling például - abból kiindulva, hogy a CA 41.szakasza 
azt nem nevesíti kifejezetten - úgy véli, hogy a kiválásra az általános eljárás szabályait 
(CA 38. szakasz) kell alkalmazni32.  
 
A Legfelsőbb Bíróság a Secession Reference ügyben nem foglalt állást abban a 
kérdésben, hogy a kiválással kapcsolatos alkotmánymódosításra melyik formula az 
alkalmazandó. Ezt a testület azzal indokolta, hogy a kérdés nem dönthető el általános 
jelleggel és a konkrét formula alkalmazása attól függ, hogy a kiválás konkrétan 
módosításokat igényel33. 
 
Összességében tehát Québecnek, miután a függetlenség egyértelmű többséget szerzett a 
népszavazáson, először minden lényeges kérdést végig kellene tárgyalnia a szövetségi 
kormánnyal, végül pedig alá kellene vetnie magát egy olyan alkotmánymódosítási 
folyamatnak, amelyben feltehetően nemcsak a szövetségi törvényhozás, hanem az összes 
tartomány törvényhozásai is részt kell, hogy vegyenek. 
 
Mindezek miatt talán nem meglepő, hogy a Bouchard-kormány sokkal jobban szeretné a 
kérdést kétoldalúan, azaz egyedül a szövetségi kormánnyal folytatott tárgyalások 
keretében elintézni. Ez azonban ismét csak problematikus. Először is a kétoldalú 
tárgyalásokat politikai okokból ellenzi a többi tartomány. Másodszor az 
alkotmányjogászok szerint Ottawa ilyen tárgyalásokba nem bocsátkozhat, mert 
alkotmányos felhatalmazása alapján csupán a Québecet is magában foglaló föderáció 

                                                 
29Hogg, Peter: Constitutional Law of Canada (Toronto, 1993.) 102. old. 
30Alkotmánytörvény 41.szakasz 
31Finkelstein, Neil - Vegh, George: The Separation of Quebec and the Constitution of Canada (North 
York, 1992) 7.old. A Secession Reference ügyben benyújtott beadványában a legfőbb ügyész nem foglalt 
állást abban a kérdésben, hogy mely alkotmánymódosítási formulát kell alkalmazni, arra azonban 
rámutatott, hogy minden bizonnyal nem az Alkotmánytörvény 45. szakasza, amely az egyes tartományok 
önálló módosítási jogkörébe tartozó eseteket rögzíti. Az ügybe beavatkozó két tartomány, Manitoba és 
Saskatchewan az egyhangúsági szabály alkalmazása mellett érveltek. Dawson, Mary: 13.old. 
32Woehrling: 17. lábjegyzet 153.old. A teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy olyan vélemények is 
léteznek, amelyek szerint a kiválásra nemhogy az Alkotmánytörvény módosítási eljárásokat rögzítő V. 
fejezetét, de magát az alktományt sem kell alkalmazni. (Lásd például Howse, Robert – Malkin, Alissa: 
Canadians are a Sovereign People: How the Supreme Court Should Approach the Reference on Quebec 
Secession (Canadian Bar Review, 1997. 76. szám, 186.old.) 
33Secession Reference 105.pont 
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képviseletére jogosult. Alan Cairns szerint “a Québecen kívüli Kanadának (mint önálló 
egységnek - a szerző) nincs feje és hangja”34. 
 
Ha pedig Ottawa nem tárgyalhat, akkor ki képviselje Angol Kanadát? Hogg például úgy 
véli, hogy egy olyan testületet kell létrehozni, amelyben minden angol kanadai tartomány 
képviselteti magát35. A Secession Reference ügyben hozott döntés a tartományok 
szerepéről nem beszél, azt azonban egyértelűen rögzíti, hogy az őslakosoknak és a nyelvi 
kisebbségeknek ott kell ülniük a tárgyalóasztalnál. 
 
Az angol nyelvű tartományok jelentős része mindamellett alighanem csak akkor lenne 
hajlandó a kilépést szentesítő módosítás ratifikálására, ha garanciákat kapna a saját 
érdekei, a (maradék) kanadai érdekek, továbbá a Québecben maradó angol kisebbség 
érdekeinek a védelmére, ami praktikusan azt jelenti, hogy a gyakorlatban már a kiválásra 
irányuló módosítási javaslat tárgyalása előtt le kellene tárgyalni a kiválással kapcsolatos 
minden lényeges kérdést. 
 
Az eddig felsoroltakon túlmenően Woehrling úgy véli, hogy a Charlottetowni 
Megállapodás esete precedensként funkcionálhat abban a tekintetben, hogy a Québec 
kiválásával kapcsolatos szabályokat tartalmazó alkotmánymódosítást népszavazás 
szentesítse36. 
 
Ami a letárgyalandó kérdéseket illeti, különböző szerzők általában utalnak arra, hogy a 
legtöbb esetben (pl. az ingók és ingatlanok vagy az adósságok felosztása) a megállapodás 
a nemzetközi jogi alapelvek alapján könnyen tető alá hozható, elismerik ugyanakkor, 
hogy a tárgyalások során több problematikus kérdés is adódhat.  
 
 
2. A határok kérdése 
 
Angol Kanadában uralkodó álláspontnak mondható, hogy ha Québec kiválik, akkor a 
tartomány nem “viheti magával” a jelenlegi területét és azokat bizonyos tényezők miatt a 
kiválási és jogutódlási megállapodásban korrrigálni kell. E tényezők az alábbiak: 
 
1. Az ún. történelmi jogokkal kapcsolatos észrevételek egytől-egyig abból indulnak 
ki, hogy a provincia területe a föderáció létrehozásakor kb. az 1/3-a volt a jelenleginek és 
a többi területet 1898-ban illetve 1912-ben csatolták hozzá37. Ez utóbbi területeket 
Québec mint kanadai tartomány kapta, tehát - így az érvelés - csak addig terjed ki rájuk a 

                                                 
34Cairns: 2. lábjegyzet 95. old. 
35Hogg: 2. lábjegyzet 16.old. 
36Woehrling, José : The Quebec Secession Reference : Pitfalls Ahead for the Federal Government (Robarts 
Centre for Canadian Studies – Canada Watch – Practical and Authorative Analysis of Key National Issues 
– Special Issue: The Quebec Separation Reference, 1997. október. A cikk a Robarts Centre honlapjáról 
származik a http://www.robarts.yorku.ca/canwatch/vol_5_6/woehrling.htm oldalról került letöltésre. A 
letöltés időpontja: 2001. augusztus 16. 
37Boundaries of Quebec Act S.C., 1898, c.3. illetve Boundaries of Quebec Act S.C. 1912, c. 45. 
Ténykérdés, hogy a tartomány északi részén fekvõ területeket Henry Hudson fedezte fel 1610-ben az angol 
király részére, majd a Hudson’s Bay Company csaknem háromszáz éves kezelése után a kanadai kormány 
300.000 fontért vette meg és csatolta Quebechez. Igen figyelemreméltó, hogy az 1912. évi törvény az 
északi területek lakosságát világosan megkülönbözteti, amikor kimondja, hogy a választási matematika 
szempontjából e területrész lakosságát a tartomány lakosságától le kell választani. Ezt az „eltérő 
társadalom” státuszt a terület Kanadában maradását támogatók úgy értelmezik, hogy a terület lakóinak 
sokkal több joguk van elszakadni Québectől, mint Québecnek Kanadától. 
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szuverenitása, amíg az unió része marad, más szóval Québec az unióból csak azt a 
területet “viheti ki”, amit annak idején “magával hozott”38. 
 
2. Sokak véleménye, hogy Kanada kettészakadása mind nemzetbiztonsági, mind 
pedig gazdasági okokból megengedhetetlen. Ha tehát Québec kiválik, a tartomány déli 
részén egy olyan nagyságú területnek Kanadában kell maradnia, amely biztosítja Ontario 
és az Atlanti tartományok közvetlen szárazföldi összeköttetését, illetve Kanada részére 
kijárást biztosít a Szent Lőrinc folyóhoz39. 
 
3. Olyan álláspontok is léteznek, amelyek szerint a francia kanadai terminológia 
szerint Új-Québecnek (Nouveau Québec) nevezett, indián és eszkimó lakosságú területet 
(az angol kanadai terminológia szerint Ungava) Québec trustként kapta a brit koronától. 
Ha pedig a provincia távozik az unióból és nem marad a brit korona fennhatósága alatt 
(ami valószínű), akkor a gyámsági jogok megszűnnek, illetőleg visszaháramlanak a 
koronára (azaz Kanadára)40. 
 
4. Az utóbbi időben leginkább előtérbe került álláspont szerint a határkorrekció 
legfőbb oka annak elismerése lenne, hogy az őslakosokat magukat is megilleti valamiféle 
önrendelkezési jog, amelynek alapján eldönthetik, hogy Québechez vagy Kanadához 
akarnak tartozni41, sőt az önrendelkezési jog alapján akár úgy is dönthetnek, hogy nem 
csatlakoznak a kiválás során létrejövő egyik területi egységhez sem42. Ugyanígy, ha 
Kanada elfogadja a francia kanadaiak etnikai és kultúrális alapokon való elszakadását, 
Québecnek is el kell fogadnia a nem-francia lakosság elszakadáshoz és Kanadában 
maradáshoz való jogát. Így tehát ha a tartomány francia kanadai lakossága a független 
állam létrehozása mellett dönt, el kell ismernie az anglofón közösségek ahhoz fűződő 
jogát, hogy az általuk lakott területek Kanada részei maradjanak43. 
                                                 
38Covell: 21. lábjegyzet, 28. old.; Reid, Scott: Canada Remapped - How The Partition of Quebec Will 
Reshape the Nation (Vancouver, 1992.) 50-51. old.; Albert, Lionel - Shaw, William: Partition: The Price of 
Quebec’s Independence (Montreal, 1980) 13.old.  
39Reid: 38. lábjegyzet 49.old. 
40Varty, David L.: Who Gets Ungava? (Vancouver, 1991) 31.old. Varty is elismeri ugyanakkor, hogy ha a 
független Québec továbbra is a brit korona fennhatósága alatt maradna, akkor ez a fajta határkorrekciós 
igény elveszítené létjogosultságát. 
41Turpel, Mary Ellen: Does the Road to Quebec Sovereignty Run through Aboriginal Territory? (Drache, 
Daniel - Perin, Roberto: Negotiating With a Sovereigh Quebec - Toronto, 1992). Az elszakadást Turpel 
szerint is népszavazásra kell bocsátani, az őslakos területek vonatkozásában azonban “dupla többséghez” 
kell kötni, azaz a tartományi többség mellett e területeken külön legyen szükséges a többség megszerzése. 
Ellenkező esetben a kérdéses őslakosok lakta terület maradjon Kanadában (106.old.). Ugyanez az álláspont 
jelenik meg az 1992 óta egyre erőteljesebben politizáló őslakosok véleményében is. A krí nagytanács által 
összeállított anyagban (Sovereign Injustice, megtalálható a http://gcc.ca/Political-
Issues/secession/sovinj/main.html honlapon. A letöltés időpontja: 2000. április 17.) egyértelműen 
megfogalmazásra kerül az az elv, hogy Québec elszakadása esetén az önrendelkezési jog a Québecben élő 
őslakosokat is megilleti, azaz szabadon eldönthetik, hogy Kanadában akarnak-e maradni.  
42Kent McNeil például arra utal, hogy igazából Quebec határainak kiterjesztésekor sem Quebec sem pedig 
Kanada nem gyakorolt valódi szuverenitást sem a Hudson-öböl környékén fekvő területek, sem pedig az 
ott lakó őslakosok felett. Így aztán az önálló Quebec északi határainak megállapításakor nem is Kanadával, 
hanem sokkal inkább az ott lakó őslakos nemzetekkel kellene tárgyalni. (McNeil, Kent: Aboriginal Nations 
and Quebec’s Boundaries: Canada Couldn’t Give What It Didn’t Have (Negotiating with a Sovereign 
Quebec) 123.old.) 
43Reid: 38. lábjegyzet 86.old., Bercuson, David Jay - Cooper, Barry: Deconfederation: Canada Without 
Quebec (Toronto, 1991) 157.old. Az érintett területek, ahol számottevő az anglofón lakosság aránya, az 
alábbiak: Nyugat-Québec, azaz az Ottawa folyó és Ontario közötti terület (Outaouais), a Szent Lőrinc 
folyó északi partja Natashquantól keletre, a Gaspé félsziget, a Szent Lőrinc folyótól az amerikai határig 
terjedő terület (the Eastern Townships vagy a francia terminológiát használva les cantons de l’est) és 
Montréal nyugati fele. Reid például azt javasolja, hogy az elszakadásról tartsanak népszavazást és azt 
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A határkérdést felvetők szerint tehát nem az a kérdés, hogy felül kell-e vizsgálni 
egyáltalán a határokat Québec távozása esetén, hanem az, hogy hol is húzódjék az 
újonnan függetlenné állam határa. Az egyes megoldási javaslatokat a fejezet végén 
található térképek igyekeznek szemléltetni44. 
 
Québecben az ottani nemzetközi és alkotmányjogászok egyértelműen úgy vélik, hogy a 
független Québec a jogfolytonosság jegyében a kanadai tartomány teljes területét 
megörökli, és az uti possidetis iuris nemzetközi jogi elve alapján a határok semmilyen 
indokkal sem változtathatók meg, legfeljebb a tartomány beleegyezésével.  
 
A határok integritására való hivatkozáson túlmenően a québeci oldal képviselői 
igyekeznek cáfolni a revíziós igények megalapozására hivatott érveket is. 
 
Ami a történelmi jogokat illeti, az 1867-es határok visszaállítását két okból is támadják. 
Először is utalnak arra, hogy ilyen alapon Québec követelhetné a még korábbi állapot 
helyreállítását, például az 1774. évi Québec Actben rögzített helyzetét, és akkor a 
tartomány nemcsak Kanadával, de akár az Egyesült Államokkal szemben is területi 
igényeket támaszthatna. Henri Brun például, aki a Les Cahiers de Droit című folyóirat 
hasábjain megválaszolni igyekszik a történelmi jogokra hivatkozók határrevízióra 
vonatkozó felvetéseit, úgy véli, hogy a provincia mai területe olyan gyarmati és katonai 
események eredményeként alakult ki, amelyek 250 évvel ezelőtt, a Conquest során vették 
kezdetüket és amelyeknek egyik mérföldköve a hódítás előtti határokat visszaállító 
Québec Act volt. Brun szerint éppen ezért, függetlenül a későbbi határokat rögzítő 
törvényektől, ezt a törvényt kell a jelenlegi területre vonatkozó legfontosabb jogi alapnak 
tekinteni45. 
 
Mások, még ha az új-franciaországi határokhoz való visszatérést túlzottnak is tartják, azt 
feltétlenül indokoltnak vélik, hogy Québec tárgyaljon Kanadával, illetőleg 
Newfoundlanddal a Labrador-félszigetről, amelynek nagyobbik fele jelenleg 
Newfoundlandhoz tartozik, de az 1809. évi Newfoundland Actig46 Québec részét 
képezte47. 
 
Nem teszik magukévá a francia kanadai ideológusok Angol Kanadának a biztonsággal, a 
Szent-Lőrinc folyó vízi útjának a használatával illetve a Kanada pakisztanizálódásával 
kapcsolatos félelmeit sem. Québec képviselői szerint mindezek a kérdések bilaterális 
egyezmény útján rendezhetők. 
                                                                                                                                                 
területenként értékeljék, Québec szuverenitását pedig csak azokon a területeken ismerjék el, ahol az “igen” 
került többségbe. Még az sem baj - mondja Reid - ha ennek eredményeként enklávék jönnek létre, bár 
azoknak a létrehozását csak ott látja indokoltnak, ahol az enklávé egyedül is “életképes” lehet. Szerinte a 
fent felsoroltak közül csupán Nyugat-Montréal és az Eastern Townships lenne képes enklávéként 
boldogulni, el- illetve visszacsatolásra egyébként csak Kanadával közvetlenül érintkező területek esetében 
kerülhetne sor. 
44Reid: 38. lábjegyzet alapján 
45Brun, Henry: Le territoire du Québec: à la jonction de l’histoire et du droit constitutionnel (Les Cahiers 
de Droit 33.évfolyam 3.szám, 1992.szeptember, 927.old.; egyébként még Angol Kanadában is akadnak 
olyanok, akik egyetértenek ezzel az állásponttal (Ld. pl. McNeil: 42. lábjegyzet 112.old.) 
4649 Geo III. U.K., c.27. 
47Brossard, Jacques: L’accession à la souveraineté et le cas du Québec (Montreal, 1976) 187.old. Itt 
érdemes még azt is megjegyezni, hogy az utóbbi időben a Labrador-félszigeten kibontakozni látszik 
valamiféle autonomista mozgalom, amely a terület Kanadán belüli tartománnyá alakulását szorgalmazza. 
Annyi eredményt már sikerült elérniük, hogy jelenleg a szövetségi törvényhozás előtt van az a 
törvényjavaslat, amely Newfoundland tartomány nevét hivatalosan is Newfoundland-Labradorra 
változtatná. 
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Az őslakos igények létezését többnyire ugyanazon az alapon tagadják, mint az 
anglofónokét, vagyis nem tekintik az eszkimókat és az indiánokat önrendelkezési joggal 
rendelkező közösségeknek48, egyébként is szerintük a tartomány mindig is élen járt az 
őslakosokkal kapcsolatos vitás kérdések rendezésében, beleértve az önkormányzat 
kérdését és a földigényeket is (ezt egyébként Angol Kanada képviselői is elismerik)49, 
így az 54.000 fős indián és a 6.000 fős eszkimó lakosság elszakadni vágyása szerintük 
teljesen indokolatlan, mert Kanadában maradva lényegesen rosszabb bánásmódra 
számíthatnának50. 
 
Végezetül az anglofónok önrendelkezési joga tekintetében Reid idézi Bernard Landryt, 
aki szerint az önrendelkezés joga csak nemzeteket illet meg, kisebbségeket nem51. 
Brossard ehhez még hozzáteszi, hogy Québec ilyen értelemben természetesen megüti a 
“nemzet” mértéket, a québeci anglofónok azonban nem, mert azok egy nagyobb nemzet, 
Angol Kanada részei. Brossard-t ugyanakkor nem érdekli túlságosan az a tény, hogy a 
tartomány kiválásával ezek a közösségek elszakadnának az “anyaországtól”52. Ettől 
függetlenül hajlandó lenne bizonyos területek Kanadához csatolására, de csak olyan határ 
menti területek esetében, ahol az anglofónok legalább 80 %-os többségben vannak53. 
 
1992-ben a Nemzetgyűlés a nemzetközi jog öt külföldi professzorát kérte fel arra, hogy 
véleményt mondjon a határok kérdéséről. Az öt professzor az alábbi következtetésekre 
jutott: 
 
(i) Amíg Québec Kanada része, a tartomány területi integritását a kanadai 
alkotmány garantálja. 
(ii) A függetlenné válást követően a nemzetközi jog elvei kerülnek alkalmazásra, 
amelyek azonban nem vezethetnek a határok megváltoztatásához. 
(iii) Québec lakóinak szuverenitásra vonatkozó igénye nem az önrendelkezési 
jogon alapszik, ez azonban nem jelenti azt, hogy a jog lehetetlenné tenné a szuverenitás 
megvalósítását. A szuverenitás nem a nemzetközi jog jóváhagyásán vagy jóvá nem 
hagyásán múlik, a nemzetközi jog csupán elismeri annak fennállását. 
(iv) Az őslakosok kiterjedt jogai nem foglalják magukban a szuverenitáshoz való 
jogot. 
(v) Az anglofón kisebbség részére a nemzetközi jog által biztosított védelemnek 
nincs territoriális hatálya. 

                                                 
48Mary Turpel ugyanakkor utal rá, hogy Quebecben azért léteznek józanabb álláspontok is, például a 
Montreali Egyetem professzoráé, az egyébként szuverenista Daniel Turpé, aki úgy véli, hogy az 
őslakosoknak igenis van joguk az önrendelkezéshez. Turpel elismeri ugyanakkor azt is, hogy Turp (és 
mások) ilyen érvelése általában süket fülekre talál a függetlenségpártiak körében (Turpel: 41. lábjegyzet 
102.old.) . Woehrling szintén azon az állásponton van, hogy a függetlenség megalapozott kinyilvánításához 
feltétlenül szükség van arra, hogy Québec ne csak Kanadával, hanem az őslakosokkal is megegyezzen 
(Woehrling: 39.lábjegyzet 328.old.). 
49Fidler, Richard: Canada, Adieu? Quebec Debates Its Future (Lantzville, 1991) 181-182.old. 
50A Sovereign Injustice anyag megállapítja, hogy Québec hiába ígéri hogy kitűnő bánásmódban részesíti 
az őslakosokat, ha ugyanakkor megtagadja tőlük az önrendelkezési jogot. (12. Fejezet: Potential Impacts of 
Québec Secession on Aboriginal Peoples 1.old. (http://gcc.ca/Political-Issues/secession/sovinj/sect12.html , 
a letöltés időpontja: 2000. április 17.) 
51Reid: 38. lábjegyzet 37.old. 
52Brossard: 47. lábjegyzet 360.old. 
53Brossard: 47. lábjegyzet 362.old. E kritériumnak csupán néhány Ottawától nyugatra lévő település, a 
Magdolna Szigetek némelyike és 1 labradori város felelne meg, mely települések összesen 0,5 %-át 
képviselnék a nem frankofón lakosságnak (Reid: 38. lábjegyzet 38.old.) 
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(vi) A határmenti területek lakói, pusztán ezen az alapon, semmilyen speciális 
védelmet nem élveznek a nemzetközi jogban54. 
 
Összességében tehát Québec ragaszkodik a jelenlegi határaihoz, míg Angol Kanada 
bizonyos körülmények között indokoltnak látná a határok felülvizsgálatát, különösen 
akkor, ha “a tartomány lakosságának egy jelentős része Kanadában akar maradni és a 
kanadai kormány védelmét kéri”55.  
 
Angol Kanadában egyébként nem vitatják az uti possidetis iuris elv alkalmazását, azt 
azonban igen, hogy az jelen esetben a határok megváltoztatását kizárná. A vélemények 
szerint ugyanis nem lehet effektív kontrollról beszélni az olyan lakosságú területek 
esetében, amelyek nem kívánnak az önálló Québec részei maradni56. 
 
Végezetül le kell szögezni, hogy Angol Kanada sem gondolja azt, hogy a határok 
bármilyen megváltoztatására Québec beleegyezése nélkül kerülne sor. A Secession 
Reference ügyben hozott ítélet fényében világos, hogy a feleknek, beleértve az 
őslakosokat és a kisebbségeket is, tárgyalniuk kell egymással és Québecnek csak akkor 
van esélye a megegyezésre, ha többek között a határok kérdésében is megállapodás 
születik. 
 
 
3. A kisebbségi nyelvi közösségek védelme 
 
A Québec és Kanada közötti tárgyalások másik potenciálisan problematikus tárgyköre 
várhatóan a kisebbségi nyelvi közösséget megillető jogok kérdése lenne. Nem nehéz 
belátni, hogy a szétválás alapvetően új helyzetet teremtene a nyelvi kisebbségekkel 
kapcsolatban. Először is Kanadában 25%-ról 3%-ra csökkenne a frankofónok aránya, 
ami feleslegessé tenné a hivatalos kétnyelvűség fenntartását a szövetségi szinten és ez a 
változás nyilvánvalóan hatással lenne az egyes tartományok nyelvpolitikájára is57. 
 
Ugyanígy a függetlenné vált Québecben valószínűleg teljességgel értelmetlenné válna a 
101. számú törvényben megfogalmazott szigorú, protekcionista rezsim fenntartása. Sőt a 
québeci kormány - az elismerés érdekében - minden bizonnyal rákényszerülne arra, hogy 
erősebb garanciákat nyújtson az anglofón kisebbségnek, még akkor is, ha annak létszáma 
a függetlenné válást követően az előrejelzett kivándorlás folytán várhatóan jelentősen 

                                                 
54Franck, Thomas M. – Higgins, Rosalyn – Pellet, Alain – Shaw, Malcolm N. – Tomuschat, Christian : 
L’intégrité territorial du Québec dans l’hypothèse de l’accession à la souveraineté, 1992. Megtekinthető a 
http://www.mri.gouv.qc.ca/la_bibliotheque/territoire/integrite_plan_an.html honlapon. A letöltés időpontja: 
2001. szeptember 5. 
55Reid: 38. lábjegyzet 2.old. 
56A Sovereing Injustice anyagban a krí nagytanács fel is teszi akérdést: „Mit tesz majd a québeci 
kormányzat, ha az őslakosok és mások tovább alkalmazzák Kanada törvényeit, beleértve a területeik 
Kanadán belül tartását és a kanadai programok és szolgáltatások alkalmazását? A québeci kormány 
erőszakot fog alkalmazni az őslakosokkal szemben? (Introduction 3. old. (http://gcc.ca/Political-
Issues/secession/sovinj/intro.html ,  a letöltés időpontja: 2000. április 17.) A Secession Reference ügyben 
beavatkozóként részt vevő algonkin őslakos szervezet, a Kitigan Zibi Anishinabeg a beadványában arra 
mutatott rá, hogy Québec nem nyilváníthatja ki a szuverenitását olyan területek felett, amelyek fölött az 
algonkinokat a Kanadával kötött megállapodások alapján „alkotmányos” jog illeti meg. Dawson, Mary: 27. 
lábjegyzet 14.old.  
57Talán csak New Brunswick a kivétel, ahol a frankofónok relative nagy száma miatt a tartomány 
hivatalos kétnyelvűsége valószínűleg megmaradna. 
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lecsökkenne58. Kanada valószínűleg már a jogutódlási megállapodás során követelné a 
garanciák szabályozását - akár csak érzelmi alapon is -, s kérdés legfeljebb az lehet, hogy 
az anglofónoknak nyújtott garanciák megadását Québec nem igyekezne-e a viszonossági 
elv érvényesítéséhez kötni. Márpedig ez, tekintettel a Kanadában maradó frankofón 
kisebbség szórvány-jellegére és az angol kanadai tartományok várható ellenkezésére, 
akár jelentős fennakadásokat is okozhat a tárgyalások menetében59. 
 
Mindenesetre a Québec jövőjéről szóló törvényjavaslat 8. szakasza tartalmazta, hogy „az 
új alkotmánynak biztosítania kell az angolul beszélő közösség számára, hogy identitásuk 
és intézményeik megőrzésre kerülnek”60. 
 
 
4. A gazdasági kapcsolatrendszer 
 
Aligha vitatható, hogy Québec függetlenné válása esetén a felek közötti gazdasági-
politikai kapcsolatrendszer létrehozása (illetve fenntartása) mindkét állam számára 
létfontosságú61. A Kanadával való gazdasági kapcsolatok fenntartásának a 
szükségességét már a Bélanger-Campeau Bizottság is megállapította, igaz léteztek olyan 
vélemények is, hogy az önálló Québec életképes lenne Kanada nélkül is62. 
 
A gazdasági mutatók világosan mutatják, hogy egy szabadkereskedelmi egyezmény 
különösen Québec szempontjából lenne fontos, hiszen annak hiányában az új állam 
könnyen kívül találhatná magát a NAFTÁ-n, ami mindenféleképpen csak fokozná az új 
állam gazdasági terheit63.  
 
Általános vélemény, hogy a kiválás rövid távon mindenképpen megrengetné a québeci 
gazdaságot. A gazdasági elemzők szerint az elszakadás felemésztheti a GDP 10%-át, 
ráadásul Québec - tekintettel a tartomány saját adósságaira és a kanadai szövetségi 
adósságból ráeső részre - erősen eladósodott országként “születne meg”, amely adósság 
elérheti a GDP 95%-át is64. A gazdasági hatások vizsgálatánál aligha lehet 
elvonatkoztatni attól a fontos tényezőtől sem, hogy a tartomány függetlenné válása esetén 

                                                 
58Egy 1991-es felmérés szerint a kb. 700.000 fõs angolfón kisebbség 44 %-a távozna, ha Quebec 
függetlenné válna (Fontaine, Mario: L’indépendance ferait fuir 1 angolphone sur 2, La Presse, 1991. április 
27, A 1. old.) 
59McRoberts, Kenneth: Protecting the Rights of Linguistic Minorities (Negotiating with a Sovereign 
Quebec) 188. old. 
60 Projet du loi sur l’avenir du Québec 
61Lazar, Fred: The Case for a Common Trade Strategy with a Souvereign Quebec (Negotiating  with a 
Sovereign Quebec) 154. old. 
62Lásd például a Mouvement des caisses Desjardins vagy az Association des manufacturiers du Québec 
szakértőinek állásfoglalásait, amelyeket a Bélanger-Campeau Bizottság részére készítettek (ismerteti: 
Fidler: 49. lábjegyzet 89. és 100.old.) 
631984-es adatok szerint Québec teljes termelésének 26,5%-a irányul Kanada többi tartományába, míg a 
québeci piac csupán a “maradék kanadai” áruk 6,8%-át nyeli el (Grady, Patrick: The Financial and 
Economic Dimension - Divided We fall 122. old.) A Daniel Turp által vezetett munkacsoport 1995-ben azt 
állapította meg, hogy a Kanada és Québec közötti gazdasági forgalom 60 milliárd dollár értékű és mintegy 
félmillió munkahelyet tart el ez a kereskedelem. (Bloc Québécois – Working Group on Economic Union 
and Common Institutions, Sovereignty and Interdependence Harmonizing the Essential with the Inevitable 
– A Proposal for an Economic and Political Partnership between Québec and Canada (1995. június 8.) 
idézi Turp, Daniel: From an Economic and Political Partnership Between Quebec and Canada to a 
Canadian Union (http://www.rocler.qc.ca/turp/eng/Future/Works8.htm 2. old. A letöltés időpontja: 2001. 
augusztus 16.) 
64Grady: 63. lábjegyzet 123. old. 
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a jelenleg montréáli székhelyű kanadai nagyvállalatok (Montreal Trust, Bell Canada, 
Imasco stb.) tömeges exodusa várható65. Ugyanígy minden bizonnyal növelni fogja a 
munkanélküliséget a provincia kikerülése a szövetségi intézményekből, különösen a 
szövetségi főváros közvetlen környékén66. 
 
A kereskedelmi egyezmény persze Kanada számára is fontos lenne, ha nem is a 
gazdasági kapcsolatok miatt, de a kettészakadt ország részei közötti összeköttetés 
érdekében mindenképpen. Egy ilyen egyezmény biztosíthatná Kanada számára az áruk 
szabad áthaladását Ontario és az Atlanti-tartományok között. 
 
Ami a két állam politikai-gazdasági integrációjának a mélységét illeti, a Québec jövőjéről 
szóló javaslat tartalmazta a közös állampolgárság mellett a kanadai dollár, mint közös 
pénznem és a közös központi bank fenntartását főként az önálló québeci pénznem 
megteremtésének költségessége, illetve a kanadai dollárhoz való viszonyával 
(árfolyamok kialakítása) és az elkülönült pénzügypolitikával kapcsolatos kockázatok 
miatt67. Ugyanez a dokumentum rögzíti továbbá, hogy a két ország közötti partneri 
viszonynak nagyjából az Európai Unió mintájára kell működnie, azaz meg kell valósítani 
a vámuniót, az áruk, az egyének, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását, a közös 
monetáris politikát, a szabad munkaerő-áramlást és a közös állampolgárságot68. 
 
Érdemes megjegyezni, hogy míg a québeci oldal gyakorlatilag evidenciaként kezeli a 
gazdasági integráció megvalósítását a függetlenség kikiáltása esetén, Angol Kanadából 
gyakori az olyan üzenetek érkezése, hogy az integráció megvalósítása egyáltalában nem 
szükségszerű69.  
 
 
5. A politikai integráció 
 
Amennyire egyetértés van Québecen belül a Kanadával fenntartandó gazdasági 
integráció tekintetében, olyannyira ellentétesek az álláspontok a politikai integráció 
vonatkozásában. Daniel Turp rámutat arra, hogy ez a fajta együttműködés teljesen 
hiányzik a Bloc és a Parti Québécois elképzeléseiből. Annak, hogy a közös politikai 
intézményrendszerek mégis bekerültek a három szuverenista párt közötti háromoldalú 

                                                 
65Az 1995. évi adatok szerint Montréal adja Québec gazdasági teljesítményének csaknem a felét, (Bloc 
Québécois – Quebec… on the Road to Nationhood 4.old.). 
66Nem meglepő, hogy Ottawával szemben, az azonos nevű folyó túlpartján, a québeci Outaouais régióban 
még a francia lakosság körében több mint 70%-ot ért el a “nem” a népszavazáson, hiszen a régió 110.000 
munkaképes lakója közül 26.000 személyt alkalmaznak a szövetségi kormányzatban, míg 14.000 személy 
ontarioi székhelyű vállalatoknál áll alkalmazásban. 
67Douner, Arthur - Lazar, Fred: The Case for a Single Currency and a Reformed Central Bank 
(Negotiating with a Sovereign Quebec) 132. old. - a szerzők a közös bankrendszer megvalósítása 
érdekében egy az Egyesült Államokéhoz hasonlatos 12 tagú központi banki bizottság felállítását 
javasolják, amelybe 6-6 tagot delegálna mindkét állam. A javaslat szerint egy másik szupranacionális 
testület is létrehozásra kerülne, amelyben mindkét ország miniszterelnöke, pénzügyminisztere, ipari 
minisztere és egy központi banki bizottsági delegáltja kapna helyet. E testület feladata lenne a pénzügyi és 
a gazdaságpolitika kialakítása és az adósságkezelés (137. old.). 
68L’entente tripartite du 12 juin 1995 
69A kapcsolatrendszer kiépítésével kapcsolatos közvéleménykutatási eredmények hűen tükrözik ezt az 
aprócska nézetkülönbséget. 1995 szeptemberében például Québec lakóinak jelentős többsége szerint 
továbbra is megmaradna a kanadai útlevél (70%), a közös pénznem (74%), és megvalósulna a munkaerő 
valamint az áruk szabad áramlása (82 illetve 86%), míg Angol Kanada - ez utóbbi kivételével - éppen 
ellentétesen foglalt állást (77, 78, 62 illetve 46%-ban) - The National Unity Landscape  

 160



 

egyezménybe, annak Turp szerint az volt az oka, hogy a Bloc és a PQ így akarta 
megnyerni a mérsékeltebb Action Démocratique támogatóit70. 
 
Korábban, egészen pontosan Charlottetown után egyébként éppen Daniel Turp volt az, 
aki javaslatot tett egy „unió” létrehozására. Turp elképzelései szerint ez az “unió” ugyan 
nemzetközi jogi szempontból rendelkezne valamiféle jogalanyisággal, de csak Kanada és 
Québec szuverenitásának a megőrzésével. Fő funkciója pedig az lenne, hogy segítse az új 
szuverén államokat a kisebbségek jogainak védelmével, a kanadai és québeci népnek az 
őslakosokkal való speciális viszony fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásában és 
hogy támogassa (és néha képviselje) Kanadát és Québecet a nemzetközi szervezetekben 
és konferenciákon”71. 
 
A Parizeau-Bouchard-Dumont-féle háromoldalú megállapodás szerint egyébként a 
politikai szervezetrendszer három elemből állna: a Partneri Tanácsból (Le Conseil du 
partenariat), amelybe a két állam egyenlő számban küldene képviselőket, és amelyben 
mindkét felet megilletné a vétójog, a Parlamenti Gyűlés (L’Assemblée parlementaire), 
amelyben a felek a lakosságuk számarányának megfelelő képviselettel bírnának és a 
Bíróság (Le Tribunal), amelynek feladata a felek közötti egyezmény értelmezése lenne72.  
 
Angol Kanadában értelemszerűen nem igazán foglalkoznak a közös intézményrendszer 
kérdésével, így ott a politikai integrációval kapcsolatos álláspontról nem is igen 
beszélhetünk. 
 
 

                                                 
70Turp: 63. lábjegyzet 3.old. 
71Turp, Daniel: The Future of Québec and Canada After the October 26th, 1992 Referendum: Genuine 
Sovereignties Within a Novel Union (The Canadian Law Newsletter Volume XVI, 1993. február, 50.old.)   
72L’entente tripartite du 12 juin 1995  
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EPILÓGUS 
 
 
Kanada úgy lépett át a XXI. századba, hogy alkotmányos krízisének nem sikerült 
véget vetni. A Québec-kérdés megválaszolatlan maradt. Ráadásul a Secession 
Reference óta eltelt időben semmilyen jel sem mutat arra, hogy belátható időn belül 
bármilyen változás következik be az alkotmányos fronton. 
 
Igaz, egy esetleges reform főszereplőjét, Jean Chrétient nem is sürgeti semmi, hála a 
számára nagyon kedvezően alakuló belpolitikai eseményeknek. 
 
Bár az 1997-ben másodszor szövetségi kormányt alakító politikus eredetileg öt évre 
kapott kormányzási mandátumot a választóktól, 2000 végén úgy határozott, hogy 
taktikai okokból a 2002-ben esedékes választásokat egy és fél évvel korábbra írja ki. 
Chrétien kiválóan érzékelte, hogy minden politikai tényező együtt van ahhoz, hogy – 
egyetlen kanadai pártvezérként a második világháború óta – harmadszor is szövetségi 
kormányt alakíthasson.  
 
Először is 2000. szeptember 28. napján hosszú betegségben elhunyt Pierre Elliot 
Trudeau. A minden idők legnagyobb kanadai miniszterelnökének tekintett Trudeau az 
utolsó pillanatig védelmezte az általa létrehozott centralizált, az egyéni 
szabadságokon alapuló, multikulturális Kanadát. Trudeau emléke nosztalgiát 
ébresztett a választók jelentős részében, akik úgy emlékeztek az alkotmány 
honosítását megvalósító Trudeau korszakára, mint a liberálisok aranykorára, 
amelyben Chrétien, mint Trudeau egyik legfőbb segítője, maga is főszerepet játszott. 
Másodszor a kanadai gazdaság növekedése régen nem tapasztalt méreteket öltött; a 
gazdaság növekvő eredményei mellett jelentősen csökkent a munkanélküliség is. 
Harmadszor pedig a liberálisok fő ellenfelei kiffuladni látszottak, a Bloc Québecois 
Bouchardnak a párt éléről történő távozását követően némileg vesztett politikai 
jelentőségéből, a Reformpárt pedig látványosan önmagát tette tönkre. Még az év 
elején a párt elégedetlenebb szárnyából létrejött a Kanadai Szövetség (Canadian 
Alliance), amelynek élére 2000 júliusában a politikában rutintalannak számító 
Stockwell Dayt választották meg és amely formálisan is átvette a reformpárt helyét a 
szövetségi törvényhozásban. 
 
A 2000. novemberében megtartott választások eredménye azt igazolta, hogy Chrétien 
jól taktikázott. A Szövetség növelte ugyan képviselőházi helyeinek a számát 58-ról 
66-ra, ezt azonban nem a liberálisok, hanem a másik két párt, az Új Demokrata Párt 
és a konzervatívok rovására tették. A liberálisok ugyanakkor 1980 óta eloször kaptak 
több szavazatot a Bloc-nál Québecben és ugyanannyi képviselőházi helyet (37-et) 
szereztek, mint regionális vetélytársuk. A liberálisok összesen 172 helyhez jutottak, 
ezzel azonban csak Ontarioban és attól keletre tudtak érdemben beleszólni a 
választások menetébe. A préritartományokban és British Columbiában a Szövetség 
volt nyertesnek tekinthető. 
 
A választásokat követő egy évben újabb két jelentős esemény következett be a 
kanadai belpolitikai életben.  
 
2001. januárjában visszavonult a Parti Québécois és a tartományi kormány éléről 
Lucien Bouchard. Az a politikus távozott a québeci és a kanadai politikából, aki 
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minden elődjénél közelebb vitte a tartományt a Kanadától való elszakadáshoz. 
Bouchard lemondására azt követően került sor, hogy a pártvezér-kormányfőt a PQ 
radikálisabb szárnya a függetlenségi törekvések feladásával vádolta meg. 2000 
decemberében a radikálisok egy csoportja Trois-Rivicres-ben megalakította a 
Tömörülés Québec Függetlenségéért (Rassemblement pour l’Indépendance du 
Québec - RIQ) parlamenti csoportot. A RIQ kinyilvánította ugyan, hogy támogatni 
kívánja a tartományi kormánypártot, azt várja azonban tőle, hogy adja fel a 
Kanadával való partneri viszonyra vonatkozó igényt. A szuverenista oldalon kisebb 
szakadás következett tehát be, ami nyilvánvalóan gyengíti az elszakadás-pártiak 
pozícióját. A Bouchard helyébe lépő Bernard Landry az azóta eltelt időben nem volt 
képes változtatni a PQ-ról kialakult képen. Hiába jelentette be például 2002. 
februárjában, hogy „a következő választások felérnek egy népszavazással”1, a 
kormánypárt álláspontjának „puhulása” visszavonhatatlanul benne maradt a 
köztudatban: a Crop, a Le Soleil és a La Presse közös közvélemény-kutatásának 
eredménye azt mutatta, hogy ebben az időben a québeciek 82%-a szerint a Parti 
Québécois és elnöke kihátrál a szuverenitás ügye mögül2. 
 
Másodszor 2001 folyamán kisebb forradalom játszódott le a Kanadai Szövetségen 
belül is. Állandósult párton belüli feszültség és viták után Stockwell Day végül 
kénytelen volt átadni a párt és a parlamenti ellenzék vezetését másnak. 
 
Ilyen körülmények között Chrétien pártja szinte erőfeszítés nélkül erősíthette meg 
jelentősen a pozícióját: a 2001 augusztusában folytatott közvélemény-kutatások 
szerint a liberálisok minden tartományban vezető pozíciót szereztek, 
megszégyenítően maguk mögé utasítva két nagy regionális riválisukat3. 
 
Chrétien, a trudeau-i generáció utolsó mohikánja tehát 2001 végére elérte, amit elődei 
közül nem sok mindenkinek sikerült: egy stabil gazdaságú országot a stabil politikai 
pozícióból kormányzó liberális kormánnyal az élén, amelyet egy ideig nem fenyeget 
az ország szétesésének a veszélye.  
 
Az alkotmány esetleges reformja pedig lekerült a napirendről. 
 

                                                 
1Myles, Brian : La prochaine élection sera référendaire, jure Bernard Landry (Le Devoir, 2002. február 
4.) 
2Lesage, Valérie : Landry ne parvient pas à faire lever l’option souverainiste (Le Soleil, 2002. február 
5.) 
3A Kanadai Szövetség országos szinten csak a szavazatok 11%-ára számíthatott volna ebben az 
időszakban szemben a liberálisok 49%-ával. A Bloc Québecben csak 35%-ot szerzett volna, ami 
országos szinten 9%-os támogatottságnak felelt meg. Egyedül a konzervatívok pozíciója erősödött a 
liberálisokon kívül, azoknak az aránya, akik egy választás esetén erre a pártra adták volna a voksukat, 
21% volt. (Ipsos-Reid felmérés 2001. augusztus 29. Az eredmények megtekinthetőek voltak a 
http://www.canadawebpages.com honlapon. A letöltés időpontja: 2001. szeptember 5.) 
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ÖSSZEFOGLALÓ 
 
 

Dr. Molnár István János 
A Québec-kérdés 

főbb aspektusai Kanada 
alkotmányos szabályozásának a tükrében 

PhD. értekezés összefoglalója 
 
 
2002. április 16. napján volt húsz esztendeje annak, hogy II. Erzsébet brit uralkodó, 
aki egyben Kanada államfője is, az ottawai Parlament Téren aláírásával szentesítette 
Kanada Alkotmánytörvényét, amelynek eredményeképpen végérvényesen 
megszűntek az Egyesült Királyság törvényhozásának a kanadai alkotmánnyal 
kapcsolatos jogosítványai, és az 1867. évben elfogadott Brit Észak-Amerika 
Törvényben megtestesülő, az Alkotmánytörvénnyel kiegészített kanadai alkotmány 
feletti ellenőrzés a kanadai szövetségi parlament kezébe került. Az Alkotmánytörvény 
elfogadásának a körülményei már akkor sejteni engedték, hogy az alkotmány 
„honosításának” nyilvánvalóan örömteli jellege ellenére az ország belpolitikai élete 
nem lesz konfliktusmentes.  
 
A beavatatlanok számára valószínűleg teljességgel érthetetlennek tűnik, hogy 
napjaink Kanadája évek óta tartó súlyos alkotmányos válsággal küzd: az Alkotmány 
honosításával kezdődően több, az 1867-ben elfogadott alkotmány reformjára irányuló 
kísérletnek lehettünk tanúi, e kísérletek azonban rendre sikertelenek maradtak, sőt 
alig több mint tíz évvel az 1982. évi Constitution Act elfogadását követően Kanada 
egyenesen a felbomlás szélére sodródott. 
 
Az 1995. október 30. napján a Kanada egyik tartományában, a francia ajkú 
Québecben megtartott népszavazáson az volt a tét, hogy hogyan alakul az ország 
további sorsa. A szövetségi állam keretein belül marad-e a Kanada többi része által 
örökké elégedetlennek bélyegzett, magát “eltérő társadalomnak”, a tartomány lakóit 
pedig önálló nemzetnek tekintő Québec, vagy elindul a függetlenség útján, minden 
valószínűség szerint véget vetve ezzel a világ egyik legjobban működő 
föderációjának. 
 
Kanada esetében azonban nem egyszerűen arról van szó, hogy az alkotmányozási 
folyamat politikai szereplőinek megegyezése hiányában nem kerülhet sor az 
alkotmány minden felet kielégítő reformjára. A reform kérdése ugyanis itt nem 
egyszerűen alkotmányozási kérdés. Az események hátterében egy sokkal összetettebb 
probléma, az ország két nyelvi közössége, az angol és a francia közösség közötti 
feszültség áll, amelynek központi eleme az, hogy a frankofón kisebbség évtizedek óta 
keresi a helyét Kanada alkotmányos intézményrendszerében, illetve igyekszik 
elismertetni Kanada többi részével (azaz québeci terminológia szerint Angol 
Kanadával) az önrendelkezéshez való jogát. 
 
Az elmúlt évek eseményei azt mutatják, hogy a francia kanadai kérdés nem feltétlenül 
oldható meg a föderáción belül. Erről tanúskodik az önálló Québec megteremtését 
nyíltan a zászlajukra tűző szeparatista pártok térnyerése a szövetségi politikában 
illetve több választási ciklus óta tartó folyamatos tartományi kormányzása. Ennek a 
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folyamatnak tulajdonképpen szükségszerű állomása volt a provincia függetlenségéről 
1980 után immáron másodízben megtartott 1995 októberi népszavazás, amelyen 
végül a szavazók 50,6%-a az unióban maradás mellett voksolt. 
 
A szoros eredmény azt mutatja, hogy a tartományi szeparatisták szerint a játszmának 
még koránt sincs vége. Annál is inkább, mivel a népszavazási kampány során a 
szövetségi kormányfő, Jean Chrétien által a Québec igényeit is kielégítő 
alkotmányreform mihamarabbi véghezvitelével kapcsolatos ígéretek megvalósítása 
mindezidáig még várat magára. 
 
Ez a munka arra tesz kísérletet, hogy megértesse az érdeklődővel mindazt, ami a ma 
Kanadájában történik. Ezek az események ráadásul nemcsak abból a szempontból 
érdekesek, hogy bekövetkezhet-e egy újabb nagy, Észak-Amerika térképét alaposan 
átrajzoló változás átalakuló világunkban. A francia kanadai kérdés vizsgálata fontos 
adalékokkal szolgálhat egy szövetségi állam alkotmánytörténetéhez és egy kisebbségi 
lét alkotmányos szabályozásának a tanulmányozásához is. 
 
A dolgozat a Québec-kérdést a kanadai alkotmányfejlődés párhuzamos áttekintésével 
vizsgálja abból a felismerésből fakadóan, hogy ez utóbbi fő mozgatórugója éppen az 
anglofón környezetétől kultúrájában, vallásában, jogrendszerében különböző francia 
nyelvű közösség jelenléte volt. A vizsgálódás módszere azonban szükségszerűen 
komplexebb kellett, hogy legyen, mint a kanadai Alkotmány változásainak 
bemutatására irányuló alkotmányjogi megközelítés kizárólagos alkalmazása. A 
helyzet megértéséhez történeti és politológiai megközelítésre is szükség volt. 
 
A dolgozat első része Francia Kanada történetét vizsgálja a kanadai unió 
létrehozásával bezárólag. Itt kerülnek áttekintésre azok az alkotmányos szabályok, 
amelyek a korábban a franciák által gyarmatosított, majd a hétéves háborút követően 
brit fennhatóság alá került terület, illetve az ott élő francia ajkú lakosság státusát 
voltak hivatottak rendezni. A második részben a dolgozat a québeci társadalmat 
végérvényesen átrendező, a québeci francia kanadaiak öntudatra ébredését elindító, 
ún. "csendes forradalom" kiváltó okaival, jellemzőivel és eredményeivel foglalkozik. 
 
A harmadik részben az 1980-as és '90-es éveknek a Québec unión belüli 
helykeresésével kapcsolatos igények kielégítésével kapcsolatos, végül sikertelennek 
minősülő föderalista kísérletek kerülnek tárgyalásra. Elsőként a kanadai Alkotmány 
már említett "honosításával" és a Constitution Act megszületésével összefüggő 
események, amelyek nagymértékben hozzájárultak Québec és "Maradék Kanada" 
közötti viszony kiéleződéséhez, majd ezt követi a két sikertelen alkotmányreform 
kísérlet, a Meech Lake-i és a charlottetowni megállapodások bukásával összefüggő 
történések tárgyalása. 
 
A negyedik rész az 1995. évi québeci népszavazással illetve az ezt követő 
eseményekkel foglalkozik, mely utóbbiak közül a kanadai Legfelsőbb Bíróság 
Secession Reference ügyben hozott döntése érdemel külön említést. Végezetül az 
ötödik részben a szerző arra tesz kísérletet, hogy a jövő esetleges alternatíváit 
áttekintse a Québec igényei szerint megújított föderációtól a független Québec 
megteremtésével kapcsolatos problémákig. 
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SUMMARY 
 
 

Dr. István János Molnár 
 

Main aspects of the Quebec-question 
in the framework of the Canadian Constitution 

 
Summary of the PhD. thesis 

 
 
On April 16, 2002 Canada celebrated the 20th anniversary of an event of great 
importance in the Canadian constitutional development: Her Majesty Elizabeth II, 
Queen of the United Kingdom, who is also the head of state of Canada gave its 
consent to the Constitution Act on the Parliament Hill in Ottawa. As result of this 
Act, all rights of the Parliament of Westminster concerning the Canadian Constitution 
ceased to exist definitely and the Canadian federal Parliament took control over the 
Canadian Constitution consisting of two principal document, the British North 
America Act of 1867 (as amended several times) and the Constitution Act of 1982. 
Despite the very joyful nature of the "Patriation" of the Constitution, the 
circumstances of the birth of the Constitution Act already demonstrated that the 
political life of Canada would not remain without conflicts.  
 
Outsiders can hardly understand why a country like Canada has been suffering from a 
constitutional crisis for several decades: from the Patriation many attempts have been 
made in order to reform the Constitution, all of them failed. In addition to that, only a 
little more than ten years following the entry into force of the Constitution Act in 
1982, Canada almost drifted to the point of falling apart. 
 
The real question of the referendum held in Quebec the French speaking Canadian 
province on October 30, 1995 was the future of the country: will Quebec, the 
province branded by the others as “dissatisfied” and describing itself as “distinct 
society” and its habitants as a “nation”, stay within the federative state, or becomes an 
independent state, putting an end to one of the better functioning federations of the 
world. 
 
It would be easy to think that the attempts to reform the Constitution in a way that 
satisfies the claims of every political players fail only because of the lack of the 
accord of such players. Indeed, in Canada the reform is not a pure constitutional 
issue. In the background there is a much more complex problem, the tension between 
the two linguistic communities (the English and the French) of Canada. The 
francophone minority has been seeking its place in the Canadian constitutional 
system for a long time and tries to convince the Rest of Canada (English Canada, as it 
is called in the Quebec terminology) that it should recognize the right of the Quebec 
people to self-determination. 
 
The events of the last few years clearly demonstrate that the French Canadian 
question may not necessarily be solved within the federation. A separatist political 
party has been present in the federal politics and another one has been continuously 
forming provincial government in Quebec since 1994. The referendum on 
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sovereignity (being already the second one after the first one held in 1980) on which 
50,6% of the voters voted for staying in the federation, was a logical outcome of this 
process. 
 
The very close results show that the game is not yet over for the separatists, taking 
also into consideration that the promises made by the federal Prime Minister Jean 
Chrétien during the referendum campaign in respect of the constitutional reform 
satisfying the demands of Quebec has remained to be kept. 
 
This thesis tries to make understand the events happening in today’s Canada. Such 
events are very interesting because they may redraw the map of North America, 
making another change in our changing world. In addition to that the analysis of the 
French Canadian question may provide important contributions to the constitutional 
history of a federal state and may also help to study how to regulate a minority 
position on the constitutional level. 
 
The Quebec question is examined in this thesis parallel with the examination of the 
Canadian constitutional development, taking into account that this latter’s prime 
mover was the presence of the French speaking community that differs from the 
English speaking population in its unique culture, religion and legal system. The 
method of the analysis therefore had to be more complex than to give a “simple” 
constitutional law approach and to describe simply the changes of the Canadian 
Constitution. In order to make possible the understanding of the Canadian reality a 
historical and a political approach were also required. 
 
The first part of the thesis is going through the history of French Canada from the 
beginning to the birth of the Canadian Union. All constitutional laws that were to 
determine the status of the territory and the French community living in that territory 
once colonized by the French and conquered by the British in the Seven Years War 
are discussed here. In the second part the thesis deals with the reasons, the 
characteristics and the results of the so-called “Silent Revolution” that definitely 
changed the Quebec society and that helped it to find and identify itself. 
 
In the third part those federalist alternatives of the eighties and nineties of the last 
century are discussed that tried to satisfy Quebec’s claims to find its place in the 
federation but remained unsuccessful. First of all the events concerning the Patriation 
of the Canadian Constitution and the birth of the Constitution Act that gave a great 
contribution to the increase of the tension between Quebec and the Rest of Canada, 
and then the two failed reform attempts (the Meech Lake and the Charlottetown 
Accord) are discussed. 
 
The fourth part deals with the 1995 Quebec referendum and the most important 
events following it, including the most important one, the decision of the Supreme 
Court of Canada in the Secession Reference Case. Finally, in the fifth part the author 
attempts to review the possible alternatives of the future Canadian constitutional 
history from the chances of a renewed federation on the basis of Quebec’s demands 
to the problems of the creation of an independent Quebec. 
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