
Könyvekről

A magyar és a szlovák nemzetpolitikai stratégia ütközése 
és következményei
(G o n d o la to k  R u d o lf  C innel írása i kapcsán)

A kérdés vizsgálata elsősorban a nemzetiségi kérdés kapcsán kerül előtérbe, 
mindenekelőtt abból a szempontból, hogy a felek hogyan látják, ítélik meg a 
másik fél nemzetpolitikai törekvéseit, s kevésbé történik kísérlet arra, hogy a 

két stratégiát együttesen, komplex módon és kölcsönhatásában vizsgálják. Ezt a „hi
bát" elköveti Rudolf Chmei is, amikor az elmúlt tíz év tapasztalatait figyelembe véve 
kísérletet tesz a magyar nemzetpolitikai stratégia kialakulásának és fejlődésének felvá
zolására az OS 2001. szeptemberi és októberi számában megjelent terjedelmes tanul
mányában.1 A témát a szerző sokoldalúan igyekszik alátámasztani, anélkül hogy a 
környező országok vagy legalábbis Szlovákia kisebbségi kérdéssel kapcsolatos nem
zetpolitikáját elemezné. Enélkül azonban csak egyoldalú képet alkothatunk a kérdés
ről. Nem felrovásnak szánt megjegyzés ez, hiszen R. Chmei kimondott feladatának 
nem a szlovák nemzetpolitikai stratégia vizsgálatát tekintette, hanem a magyar oldal 
vizsgálatát. Megjegyzésemmel inkább csak hiányérzetet kívánok jelezni, és sajnálko
zást, hogy R. Chmei, aki a kérdés teljes komplexusában (kontextusában) meglévő is
meretei és realitásra törekvése, hozzáállása alapján kiváló alany lenne e munka elvég
zésére, erre mégsem vállalkozott. így inkább csak az látszik a vizsgálatából, hogy ho
gyan látja az egyik fél a másik fél törekvéseit, figyelmen kívül hagyva a másik oldal po
litikai magatartását és politikáját. Az ilyen egyoldalú megközelítés olyan képet alakít
hat ki, amely azt tükrözi, akár tudatosan, akár nem, hogy az ütközések és feszültségek 
okait kizárólag csak az egyik fél politikájában kell vagy lehet keresni, ami eleve elfo
gadhatatlan következtetés lenne.

Az alábbiakban először a R. Chmei által megfogalmazottakat tekintjük át, majd a 
szlovák nemzetpolitikai törekvésekre utalunk a nemzetiségi politika vonatkozásában, 
mely törekvések véleményünk szerint hatással voltak a magyar kormányok politikára, 
s mindezek tükrében próbálkozunk meg néhány általánosító következtetést levonni a 
témával kapcsolatosan.
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R. Chmel eddigi írásaiban is alapvetően a magyar politika elemzésének és értékelé
sének szentelte a figyelmet az elmúlt évtized során. Részben a Csehszlovák Köztársa
ság utolsó budapesti nagyköveteként, majd visszatérve hazájába, továbbra is folyama
tosan figyelemmel kísérte a magyar-szlovák viszony alakulását. A rendszerváltozás 
utáni évek fontosabb tapasztalatait „Az én magyarkérdésem" című, 1996-ban megje
lent könyvében összegezte.2 E munkában többé-kevésbé már megfogalmazódnak, ha 
árnyaltabban is azok a megállapítások, amelyek a szóban forgó tanulmányban összeg
ződnek. „A szlovák és magyar külpolitika dilemmái" című tanulmányban (1993. de
cember) úgy értékelte, hogy az Antall-kormány idején a magyar külpolitikát Szlovákia 
irányában négy alapvető kérdés határozta meg, (amelyeket a szlovák nacionalizmus 
maximálisan ki tudott használni magyarellenesség szítására, a társadalmi tudat formá
lására): 1. az intenzív történelmi előítéletek, ezen belül is elsősorban a trianoni trauma;
2. a határkérdés lebegtetése; 3. a nemzeti kisebbség kérdésének európai kezelésére (te- 
rapizálására) irányuló igény; és 4. a bős-nagymaros-i erőmű kérdése. Szerinte ez a 
négy, konfrontációs jellegű probléma -  mesterségesen is -  bizalmatlanságot, a gyanú- 
sítgatások légkörét váltotta ki a két ország viszonyában.

Mindemellett úgy látja, hogy a kisebbségi kérdés és a határkérdés túlzott hangsúlyo
zása magyar részről az elviselhetetlenségig komplikálta a viszonyokat, ami a térség de- 
stabilitásának veszélyét rejtette magában. Antall József -  megítélése szerint -  ösztönöz
te a kisebbségeket az autonómia követelésére (332. o.) bár ezt összekapcsolta annak 
hangsúlyozásával, hogy a magyar kormány „lemondott a határok erőszakos megvál
toztatásának politikájáról". Eközben a magyar politika berkeiben nyüt vagy burkolt 
igények, ambíciók voltak érzékelhetőek a határok békés úton történő korrekciójára.

Szlovák részről ilyen körülmények között általános volt az a vélemény, hogy a léte
ző határok garanciája nélkül nincs értelme alapszerződést aláírni. A határok kezelésé
nek kérdésében azonban az Antall-kormány nem adott egyértelmű választ. Homályos 
megfogalmazások -  szerinte -  nem pótolhatták ezt a szlovák elvárást.

Mindez egybeesett a kisebbség radikalizálódásával, ami a komáromi (1993. decem
ber) felhívásban érte el tetőfokát (az önkormányzatiság leple alatti autonómia). 
R. Chmel úgy látja, hogy irreális és átgondolatlan lépés volt ezt a követelést felvetni ak
kor, a fiatal, egyéves szlovák állammal szemben. A kezdeményezők ignorálták a meglé
vő geopolitikai tényezőket, a szlovák belpolitikai, és a nemzetközi összefüggéseket. így 
nem lehet csodálkozni azon, hogy szlovák részről a reagálás keményen elutasító volt.

A komáromi nyilatkozat megmutatta, hogy a kisebbségi probléma a magyar külpo
litika prioritásának előterébe (sőt az első helyre) került, és a határkérdéssel együtt ez 
tartalmazta a magyar kormánynak a hivatalos külpolitikai doktrínáját. Ehhez kapcso
lódott a magyar külpolitika kioktató mentalitása, („pedagógiai szindróma"), az empá
tia helyett a szomszédok (nevezetesen a fiatal szlovák állam) megleckéztetésére, „bün
tetésére" irányuló törekvés (melyek integrációs esélyei ellen irányultak).3

2002. tél 123



Könyvekről

R. Chmel a megoldást ekkor abban látta, ill. szerinte a megoldást az jelenthette vol
na, ha a határok sérthetetlenségének deklarálása fejében a kisebbségekről egy kétolda
lú megállapodás aláírására kerül sor. Azonban a két követelmény összekapcsolására, 
sem az egyik, sem a másik fél nem volt hajlandó. Szlovák részről -  állapítja meg Chmel 
-  az volt a vélemény, hogy nincs szükség kétoldalú megállapodásra a nemzetiségi té
mában, elégséges, ha a nemzetközi kisebbségi jogvédelemre támaszkodnak a felek. 
Chmel akkori megítélése szerint a választások után (1994) új koncepcióra, dramatur
giára lesz szükség ezekben a kérdésekben.

R. Chmel további írásaiban (Dialógus vagy konfrontáció?, 1993. február. Diplomáciát 
nem lehet fokosokkal csinálni stb.). utal arra, hogy 1993-tól lényegében megszűnt a két or
szág között minden érdemi kommunikáció. Mintegy másfél éven át pl. nem működött 
szlovák nagykövet Budapesten. 1994 elején pedig a szlovákiai magyarság komáromi 
tanácskozásának dokumentumai eszkalálták a viszonyokat, s ilyen körülmények kö
zött R. Chmel három eshetőséget látott: 1. a tárgyalások, kommunikáció további mel
lőzése, a kisebbségek követelésének fokozása, a feszültségek további szítása; 2. a tár
gyalások folytatása, a közös nyelv, konszenzus keresése, a „szótár" lágyítása, az ulti
mátumok mellőzése; és 3. balkanizáció. (Úgy látta, hogy az első lehetőség nincs messze 
a harmadiktól.)

R. Chmel reménykedett abban, hogy a választások után (1994) változások lesznek a 
magyar politikában: jóllehet a magyar külpolitika három prioritása szerinte marad, de 
az akcentusok várhatóan változnak. Ígéret volt magyar politikai körök részéről arra, 
hogy a határok sérthetetlenségének elismerése bekövetkezik a nemzetiségi jogok ga
rantálása fejében (ami minimális kulturális autonómia formájában elképzelhető).

Az alapszerződéssel kapcsolatos fejtegetéseiben (utalva arra is, hogy a szerződés 
aláírásához a magyar érdek erőteljesebb volt) rámutat, hogy 1994-ben az alapszerző
dést más tényezők motiválták, mint 1991-ben, amikor az alapszerződés aláírásának a 
kérdése már konkrétan napirenden volt. A szomszédkapcsolatok rendezettsége az in
tegrációs esélyek szerves része és függvénye lett. A magyar kormány „tanult" a múlt 
hibáiból, tudatosodott, hogy a konfliktusos állapot gerjesztése integrációs törekvései
nek is árt. Megítélése szerint magyar részről jobban megértették az alapszerződés 
aláírásának geopolitikai jelentőségét, mint szlovák részről.

A magyar szocialisták a kisebbségi jogok vonatkozásában az elvárásokat részlete
sen kívánták megfogalmazni az alapszerződésben vagy külön annak mellékletében. 
Igényelték, hogy a kisebbség képviselői is részt vegyenek az alapszerződés kimunká
lásában (ami -  szerinte -  több volt, mint amit az Antall-kormány szorgalmazott). Ezt 
a szlovák fél nem respektálta. R. Chmel azon a véleményen volt, s ezt a későbbiekben 
többször is hangsúlyozza, hogy a szlovákiai magyarságnak nem a magyar kor
mánnyal, hanem a szlovák kormánnyal kell egyezségre jutni a kisebbségi jogok kér
désében.
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Úgy ítélte meg, hogy az alapszerződés aláírása a két traumát (a kisebbségi kérdés
ben a magyar elvárások rögzítését, és a határkérdésben a szlovák elvárásokat) elvben 
megoldotta. Az a tény, hogy a határkérdés megoldása bekerült a szerződésbe, új hely
zetet teremtett a szlovák érdekek szempontjából. Azt jelentette, hogy a kisebbségi kér
dést nem lehet most már a jövőben határkiigazítással megoldani, ill. erre politika nem 
épülhet, ettől nem kell tartani Szlovákiának, hanem az csak a demokratikus folyamat 
keretében oldható meg (jóllehet a kisebbségekkel való kalkulációkat mindez -  szerinte 
-  nem zárja ki a jövőben sem).

A ratifikációs folyamat, amely Magyarországon mindössze három hónapot, míg 
Szlovákiában egy teljes évet vett igénybe, bizonyította az adott körülmények között a 
kibékülés lehetetlenségét (bár megítélése szerint hosszabb távon e két kulcsfontosságú 
elem rögzítése az alapszerződésben tényleges kibékülést eredményezhet). Az ellenté
teket szerinte nem lehet emócióval gyógyítani: ezt a magyar kormány, szemben a szlo
vák kormánnyal, megértette. A fő problémát abban látja, hogy a szlovák társadalom és 
politika nem volt felkészülve4 egy ilyen alapszerződés aláírására (ténylegesen Vlagyi
mir Meciar saját felelősségére írta alá a szerződést), s a magyar politikai pártok köré
ben sem alakult ki konszenzus e tekintetben. A ratifikációs vita azt mutatta, hogy a ré
gi traumák, előítéletek, ugyanúgy éltek a szlovák kormánykoalíción belül, mint az el
lenzék körében (nem deklarált konszenzus érvényesül ebben a kérdésben) (395). Tény
legesen csak a magyar koalíciónak állt érdekében a szerződés, amely viszont tartózko
dott a szavazáskor.

A kisebbség problémáival kapcsolatosan ismételten azt hangsúlyozza, hogy a 
megoldás kulcsa Pozsonyban van, pontosabban a magyar kisebbséghez való viszony
ban. Amíg e téren nem kerül sor megoldásra, addig nem beszélhetünk megbékélésről. 
Mindez feltételezi, hogy a kisebbség ne Budapesten keresse a megoldást s reményked
jen abban, hogy ily módon gyorsabban, jobban megoldódnak problémái, hanem hazai 
talajon, a többségi nemzettel való megegyezésben kell megtalálni a megoldást (ez a
meciari időszakban teljesen irreális elképzelésnek bizonyult -  B. F.).

*

R. Chmel az ún. magyar státustörvény (kedvezménytörvény) által inspirált tanul
mányában (OS, 2001) -  mint említettük -  átfogóan foglalkozik a magyar nemzetpoliti
kai stratégia születésének és kialakulásának kérdésével az elmúlt évtizedben.

Arra a következtetésre jut, hogy a státustörvény, ill. az Orbán-kormány nemzeti po
litikája az antalli koncepció kiteljesedését jelenti. Az antalli örökség a határon túli ma
gyarság szellemi, szimbolikus visszacsatolását, a trianoni traumának mint élő problé
mának a kezelését (terapizálását) feltételezte. Az Orbán-kormány nemzetiségi politiká
jának meghatározó eleme továbbra is a politikai-eszmei megközelítés, de -  Chmel 
úgy látja -  a gazdasági kapcsolatok új funkciót kapnak a jövőbeni magyar-magyar 
viszonyban.
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A státustörvény határmódosítás nélküli nemzeti egyesítést feltételez. A törvény elő
terjesztését, magyar vezetői megnyilatkozások alapján ítélve, az tette lehetővé, hogy 
Magyarország az európai folyamat szerves része, a térség stabilizáló eleme, ez pre
desztinálhatta a kormányt arra, hogy e lépést megtegye még az EU-tagság előtt. Az an- 
talli tradíció a törvény révén új tartalommal jelenik meg, nemcsak Trianon következ
ményeinek „terapizálásáról" van szó most már, hanem „egy egészen pontosan nem ar
tikulált" jóvátételéről. Magyar politikusok véleménye szerint a trianoni trauma leküz
dése csak ily módon, a nemzeti egyesítéssel válik lehetségessé. A nemzeti érdek 
klasszikus definíciója, állítja Chmel, ezzel teljesen új szintre kerül. A magyar nemzeti 
identitás támogatása helyett a magyar nemzet politikai integrációja lett a cél, ami el
lentmond a magyar alkotmány szövegének is, mivel az csak a határon túli magyarság 
támogatását feltételezi. A területi-politikai és etnikai hovatartozást kibővíti a törvény a 
nemzeti közösségek kategóriájával. Mindez az európai integráció jegyében történik.

Chmel megítélése szerint a törvény nem egyesít, hanem megoszt. Multikulturális és 
multinacionális integráció helyett monokulturális, mononacionális integrációt eredmé
nyez, illetve céloz meg. Intézményesített szolidaritást jelent, területi igények nélkül, ar
ra építve, hogy a kontinensünk közösségek társadalmává válik. A magyar kormány -  
állapítja meg Chmel -  úgy tünteti fel, mintha olyan megoldást talált volna ki, amely kö
zös kiinduló pont lehet a nemzetiségi kérdés megoldására, s melyet a szomszédoknak 
el kell fogadni. Azonban ő úgy látja, hogy a nemzeti közösségek Európájának létreho
zásához a trianoni komplexum ilyen jellegű magyar revíziója kevés. A magyar és a 
szlovák igazság egyelőre inkább kizárják egymást, semmint összekapcsolnának. A tör
ténelmi kibékülés lényegében még el sem kezdődött. Az adott körülmények között a 
törvény egy újabb palackból engedte ki a szellemet, amely a szomszédok számára nem 
megemészthető.

A tanulmány különbséget tesz az elmúlt tíz évben működő magyar kormányok po
litikája között. Az Antall-kormány lényegében jelzést, üzenetet küldött a világnak, 
hogy a trianoni trauma él, és a gondoskodás a határon túl élőkről nemcsak integrált, 
de kardinális eleme a magyar bel- és külpolitikának. Ezzel párhuzamosan új tartalom
mal elevenedett meg a Trianon utáni tradíció Magyarországon, amit a Horthy-Ma- 
gyarország iránti nosztalgikus szimpátia, de a szélsőséges megnyilatkozások, Kéry, 
Torgyán, Csurka, Raffay nyilatkozatai fémjeleztek, melyek már nemcsak a trianoni 
trauma kezelésére, hanem esetenként nyíltan határrevíziós szándékokra is utalnak.

Az autonómia és a kollektív jogok előtérbe állítása 1994-től már nem csak szavakban 
jelent célt, hanem konkrétságában is. Ezt összefüggésbe hozza az 1993. év végi és 1994. 
év eleji komáromi eseményekkel, ahol a területi autonómia igény megfogalmazódott 
(bár a reakciók miatt hamarosan mérséklődött az igény), majd az 1996. évi első ma
gyar-magyar csúcsértekezlettel, ahol ugyan jelző nélkül használták az autonómia fogal
mat, de a szerző, ill. a szlovák politikai közvélemény szerint ez alatt etnikai, területi
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autonómiát értettek. Külön jelentősége volt annak, hogy -  akarva-akaratlanul -  a kor
mány részéről is (Kovács László külügyminiszter) aláírták a dokumentumot, bár egyér
telművé tették (ahogy az alapszerződésben is), hogy Magyarország nem kíván határre
víziót. Szlovákiában ettől függetlenül a magyar ellenzéki megnyilatkozásokból, a szlo
vákiai magyar vezetői megnyilatkozásokból mégis azt szűrték le, hogy magyar részről 
többről van szó, mint puszta autonómiáról, már csak azért is, mert az ellenzék nem sza
vazta meg az alapszerződést, azt lényegében nem tekintette a kérdés megoldásának, a 
nemzeti integrációt szorgalmazta. Hivatkozik Chmel Németh Zsolt szavaira, aki úgy fo
galmazott, hogy a nemzeti integráció jelentheti egyedül a Trianon kárpótlását, s csak ez 
küzdheti le a trianoni traumát, figyelembe véve, hogy az integráció Magyarország szá
mára többet jelent, mint Közép-Európa más országai számára, éppen a trianoni trauma 
miatt. Továbbá utal Duray Miklós fejtegetéseire, miszerint a szétszaggatott nemzet rein- 
tegrációja nincs ellentétben az európai integrációval. De ez az integráció a nemzet új 
struktúráját, új nemzetfogalmat feltételez, a föderatív nemzetfogalmat, jogi szubjektu
mot, amit még az EU-csatlakozás előtt alkotmányosan rögzíteni kell.

Chmel úgy értékeli, hogy a Horn-kormány „baloldali pragmatizmusával" leredu
kálta a nemzeti retorikát anélkül, hogy a három prioritást megkérdőjelezte volna. 
A trianoni „komplexumot" viszont átengedte az ellenzéknek.

R. Chmel szerint az Orbán-kormány betetőzte az antalli gondolatot, nem tekintette 
megoldásnak az alapszerződést, új eszközöket vetett be 1998 után. Létrehozta az Ál
landó Magyar Értekezletet, amelyben már megjelölte a határon túli magyarság ma
gyarországi jogi helyzetének megteremtését, s elkezdődött a státustörvény előkészíté
se. Megfogalmazódott, hogy Magyarországon nem születhet olyan kormánydöntés, 
amely a kisebbségi magyarok ellen irányul. Martonyi János külügyminiszter szerint a 
jövőben nem dönt mindenben csak a területileg meghatározott állam. Hivatkozik 
Chmel a Fidesz részéről tett kijelentésekre, amikor „Kádári kis Magyarországról" be
szélnek, amelyet túl kell lépni, és ez akkor történik meg, „ha a magyarokat nem csak a 
nyelv, a szimbólumok stb. kötik össze, hanem a politikailag jellemző társadalom, ill. 
közösség". Hivatkozik Chmel Várhegyi Attila kijelentésére, miszerint Orbán „túllépett 
az antalli koncepción, ma az egész nemzeti politika az intézményesített 15 milliós tár
sadalomról szól. Orbán tehát jobban mint lélekben, de kisebb mértékben, mint jogi ér
telemben minden magyar miniszterelnöke".

R. Chmel Fejtő Ferencet idézve mond véleményt a törvényről, vagyis arról, hogy mi
re jó a törvény. Fejtő szerint arra jó, hogy „újra felélessze a kisantant rémét". Fejtő, 
Chmel szerint, „potenciális konfliktusok és a konfrontáció veszélyének lehetőségét" 
látja a törvényben.

Chmel rámutat arra, hogy a státustörvény nem a régió integrációjának céljait szol
gálja, mert a történelmi traumákra és előítéletekre épül. Eltérően az alapszerződéstől 
(amely a magyarok identitásának a megőrzésére irányul), a magyarok politikai integ
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rációjáról szól, ami nem kívánatos hatásokat vált ki. A területi és politikai hovatarto
zást, ami egy állam és nemzet lényege, kibővíti a nemzetek közösségének kategóriájá
val, amely meghaladja a hagyományos nemzetállami koncepciót, amely pedig és főleg 
Közép-Európában erőteljesen él és valóság.

Az a tény, hogy Magyarország NATO-tag lett, teljesen új tárgyalási pozíciót terem
tett az Orbán-kormány számára, amit az teljes mértékben kihasznált. Emellett utal Ta- 
bajdi Csaba 2001. áprilisi parlamenti nyilatkozatára is, aki emlékeztetett arra, hogy 
„a magyar kisebbségi szervezetek nélkül és anélkül, hogy Magyarország szomszédai a 
kisebbségi kérdést megnyugtatóan megoldják, ezeknek az országoknak nincs esélyük 
az integrációra". Ez azt jelenti, hogy a magyar politika előnyös geopolitikai helyzetét 
perspektívában is ki kívánja használni a kisebbségek védelmének érdekében, ill. a ki
sebbségi politikában.

R. Chmel véleményt mond azzal kapcsolatban, hogy a szlovák politika és társada
lom hogyan fogadta ezt a magyar nemzetpolitikai „expanziót". Az Antall-kormány 
idején tett magyar politikusi megnyilatkozásokból Meciar Dél-Szlovákia elvesztésének 
elméletét hirdette meg. A komáromi nagygyűlés dokumentumai kapcsán és a magyar
magyar csúcs hatására szinte háborús hisztéria keletkezett egyes szlovák politikai kö
rökben. Chmel megállapítja ugyanakkor, hogy a szlovák reagálások elsősorban érzel
mi alapokon nyugodtak, régi traumákra épültek és nem megalapozott nézetekre, ér
vekre. Az autonómia réme az 1938. évi szlovákiai tapasztalatokra épült.

Ami a jövőt illeti, R. Chmel két dologra utal: az egyik, amiről már lemaradtunk, egy 
elmúlt „sorsdöntő történelmi mulasztás": a skandináv példa megragadásának elmu
lasztása a V3-ak születésének időszakában. A második megoldási lehetőség, amelyre 
hivatkozik, illetve felvet, a Várady-féle tanulmány konzekvenciája. Várady -  aki vajda
sági jogi szakértő -  szerint az autonómia nincs ellentmondásban az állami szuvereni
tással és állami érdekekkel, ellenkezőleg: összhangban van a lojalitással. Ehhez az 
szükséges, hogy a kisebbség tudomásul veszi, hogy ők egy másik állam polgárai, az 
adott ország pedig nem törekszik asszimilálásukra, ill. felszámolásukra. Ez azt jelenti, 
hogy a többségi nemzet, illetve kormány olyan feltételeket teremt számára, amikor az 
otthon érzi magát, nem szenved sorozatosan sérelmeket, nem érzi azt, hogy a többsé
gi nemzet a kiszorítására vagy az asszimilálására törekszik. A Várady-féle instrukció 
Szlovákiára alkalmazva Chmel szerint úgy hangzik, hogy a magyaroknak tudomásul 
kell venni, hogy végleg szlovák állampolgárok maradnak. A szlovák többségi nemzet
nek is ezt tudomásul kell venni, és azt is, hogy azok nem betelepültek, hanem itt élnek 
ősidők óta, s a többségi nemzettel együtt fognak élni. Ha nincs ok arra, hogy innen el
menjenek vagy asszimilálódjanak, akkor nincs ok arra sem, hogy bármilyen formában 
megfogalmazott autonómiát vagy a lojalitást megkérdőjelezzék. Akkor nyilvánvalóan 
egyes magyar koncepciók, amelyeknek a kisebbségi probléma tekintetében a státustör
vény jelenti a csúcsot, érthetőbbé válnak.
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A XXI. században R. Chmel szerint az lesz a fontos, hogyan tudnak a nemzetiségek 
egy államban koegzisztenciálisan együtt élni, hogyan valósul meg ez a lehetőség a gya
korlatban. Mindez azon múlik, hogy megváltozik-e a gondolkodás jellege a régióban.6

A fentiek is mutatják, hogy a szerző a tanulmányában a magyar nemzetpolitikai 
stratégiára koncentrál, nem vizsgálja kialakulásának és fejlődésének adott szomszéd- 
sági körülményeit és történelmi hátterére is csak utalásokat tesz. Holott ezek bemuta
tása nélkül nehezen érthető meg a folyamat.

Joggal feltételezhető, hogy a magyar nemzetpolitikai stratégia, összhangban a határon 
túli magyarság érdekeivel, a környezeti hatások közepette alakult. Tehát van egy másik 
forgatókönyv, amelyet figyelembe kell venni a teljesség érdekében. E nélkül egy torzkép 
alakulhat ki az olvasóban, miszerint adva van egy magyar, történelmileg visszavezethe
tő stratégia Trianon traumájának a kezelésére, feloldására, s van egy szenvedő alany, vét
len oldal, amely úgy látja, hogy nem kell tennie semmit e trauma oszlatása érdekében, 
belátása szerint járhat el a kisebbségekkel, akiknek meg kell elégedni azokkal a jogokkal, 
amelyeket a többségi nemzet jónak lát. Ezzel teljesen felmenti az adott országot a felelős
ség alól a kérdés rendezése tekintetében, pedig közös ügyről van szó.

Tekintsük át ezek után a magyar nézőpontot, hogyan láthatta és látja a magyar 
szemlélő és politikai közvélemény a magyar-szlovák kapcsolatok kérdéseit, a rend
szerváltozást követően a nemzetiségi probléma vonatkozásában. Mi is történt e téren 
1989-90 után Szlovákiában? Mi az, amit tapasztalhatott a magyar szemlélő a szlovákiai 
rendszerváltásból és az azt követő bel- és külpolitikai törekvésekből?

Már kezdetektől egy ellentmondásos helyzetnek leTietünk tanúja. A csehszlovák 
ún. „bársonyos" forradalom jellegéből adódóan Szlovákiában is lemérhető volt egy 
olyan közhangulat, politikai magatartás, amely a kapcsolatokra és a kisebbségi kérdés 
vonatkozásában is biztató volt. A szlovák és az ottani magyar demokratikus erők 
együtt haladását tükrözték ezek a változások, aminek eredményeként az 1990. évi vá
lasztások során a magyar pártok egyike kormánytényezővé vált, s kereszténydemok
rata vonalon is egy átmeneti együttműködés alakult ki. Ugyanakkor előtérbe került 
Szlovákiában egy másik, erőteljes politikai áramlat, amely kifejezetten magyarellenes 
irányt képviselt. A Matica Slovenská szította a magyarellenességet. Kisebb-nagyobb 
megszakításokkal már 1990 tavaszától Pozsonyban és más városokban szlovák nacio
nalista tüntetések zajlottak, cseh, magyar és zsidóellenes jelszavakat hangoztattak, él
tették Andrej Hlinka szlovák katolikus papot, magasztalták a fasiszta szlovák államot 
s annak elnökét, Tisót. Júliusban emlékére táblát lepleztek le Szlovákiában. A naciona
lista-soviniszta tüntetéseken Szlovákia nemzetállammá alakítását, a szlovák nyelv ki
zárólagossá nyilvánítását hangoztatták, amely tüntetéseken parlamenti pártok képvi
selői is egyre nagyobb számban vettek részt. Az igazságszolgáltatás nem lépett fel a 
„faj-, nemzet és idegengyűlöletet szító egyének és szervezetek ellen".7 Egy 1990 októ
berében tartott közvélemény-kutatás szerint a csupán szlovákok által lakott területe
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ken a megkérdezettek 56%-a a magyar kisebbség kitelepítését kívánta az országból. 
A kisebbségi jogok elleni támadások sorozata következett be ennek kapcsán. Ez legin
kább az 1990-ben kimunkált nyelvtörvénytervezetekben jutott kifejezésre. A Matica 
Slovenská által kidolgozott nyelvtörvénytervezet a szlovák nyelv kizárólagos állam
nyelvként való elfogadását feltételezte, aminek elfogadását akkor még a forradalom 
demokratikus erői, ill. az akkori politikai erőviszonyok megakadályozták, de az 1990. 
október 25-én elfogadott kompromisszumos törvény is jelentősen jogkorlátozó volt. 
A törvény lényegében tiltotta a kétnyelvű feliratok elhelyezését, a községek nevének 
kétnyelvű megjelölését, a szertartások (keresztelők, névadás, házasságkötés, temetés) 
kisebbség nyelvén való lebonyolítását.

A szövetségi parlamentben az 1991. január 9-én jóváhagyott szabadságjogokról és 
alapvető jogokról szóló alkotmánytörvény hatályon kívül helyezte az 1968-ban elfoga
dott nemzetiségi alkotmánytörvény lényegi cikkelyeit, és ennél szűkebben fogalmazta 
meg a kisebbségi jogokat, mint a föderációs törvény. Még az év tavaszán a szövetségi 
parlament három olyan rehabilitációs jellegű törvényt fogadott el, amelyek lényegében 
kizárták a magyarságot az adott (kárpótlási, földkérdés) jogi lehetőségekből.

Tehát magyar rálátással így kezdődött a rendszerváltozás szlovák relációban. Ilyen 
körülmények között a magyar pártok többsége, látva a veszélyt, a szlovákiai magyar
ság szervezeti megerősítését, a védőbástya kiépítését tartotta elsődleges feladatának. 
A konfrontáció lehetőségére is számítva a hatékony politikai képviselet és érdekvéde
lem fokozottabb előtérbe helyezésére, ennek érdekében a szlovákiai magyarság meg
szervezésére irányította a védekezés érdekében a szélsőséges erőkkel szemben, aminek 
indokoltsága be is bizonyosodott.

Az 1992-es választások ugyanis új helyzetet teremtettek. A kormány élére a V. Me- 
dar által vezetett „Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom" került, amely a szélsősége
sen nacionalista Szlovák Nemzeti Párttal alakított kormányt. Felerősödött a föderáción 
belül az elkülönülés folyamata és a magyarellenesség. Az 1992-ben elfogadott alkot
mány rögzítette a szlovák államnyelv bevezetését, ami egyértelművé tette a nemzetál
lami koncepció felülkerekedését, ami semmi jót nem ígért a kisebbségek számára.

Egyértelművé vált, hogy a meciari szlovák politika még a föderáció égisze alatt 
(amikor a szövetségi kormány a kényes magyar-szlovák kapcsolati kérdéseket, mint a 
nemzetiségi probléma és a bősi erőmű kérdése, egyre inkább átengedte a kialakuló és 
aktivizálódó szlovák külpolitikának) egy olyan jellegű nemzeti államnak a kialakításá
ra törekszik, amely a XIX. századbeli nemzetállami elvekre támaszkodik. Ennek alap
vető követelménye a szlovák nemzeti nyelv kizárólagosságának az érvényesítése, 
amelyhez az ideológiát a Matica nyújtotta. E koncepció abból a feltételezésből indul ki, 
hogy a magyarok sértett nemzet, sérelmeiket a rendszerváltással orvosolni akarják, 
mind az anyaországban, mind a határon kívül élő magyarok vonatkozásában, s ezt a 
szlovákok magyarellenességének fokozásával kell ellensúlyozni.
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Szlovákia önállóvá válásával a nemzetállami koncepció érvényre juttatási szándé
ka felerősödött. A szlovák bel- és külpolitika központi kérdése a magyarságpolitika 
lett. A szlovákiai magyarság követeléseit extrém magatartásnak tekintették s bennük 
az elszakadásra irányuló törekvést látták. (Ilyen körülmények között a kialakult hely
zetre történő reakciónak is tekinthető a komáromi nyilatkozat 1993 végén és a komá
romi dokumentumok 1994 elején, amelyek az önkormányzatiságra építették a politi
kai követeléseket.)8

Az 1994. év átmeneti időszaka után, a Moravcik-kormány idején (1994 tavaszától 
őszig) enyhülés következett be, (a magyar koalíció is támogatta a kormányt), jóllehet 
ez a rövid időszak sem nem jelenthetett radikális stratégiai változást a kisebbségi kér
dés kormányzati megítélésében.

V. Meciar ismételt, immár harmadik hatalomra kerülése (1994) további lényeges vál
tozást, súlyosbodást eredményezett a szlovákiai magyarság helyzetében. A magyar- 
országi választások után létrejött új kormány respektálva a nyugati elvárásokat, straté
giai megfontolásokból az alapszerződés aláírását szorgalmazta, miközben nyilván tud
ta, hogy a problémát ez az adott körülmények között nem oldja meg. Realizálódott az 
elvárás, amit Göncz Árpád nyilatkozatában még 1994-ben úgy fogalmazott meg, hogy 
amennyiben a nemzetiségi jogok érvényesítésének a feltétele a határok elismerésének 
negyedszeri deklarálása, akkor ezt meg kell tenni.

Az alapszerződés aláírásával (1995. március 19.) az egyik fél feltétele (a határok sért
hetetlenségének ismételt elismerése) azonnali hatállyal teljesült, míg a magyar fél elvá
rása, a nemzetiségi jogok érvényesítése csak papíron maradt, sőt a magyarság helyze
te a gyakorlatban radikálisan romlott: jogfosztások és korlátozások sorozata követke
zett ezután, ami felszított nacionalizmussal, sovinizmussal párosult. Egymást követték 
a nemzetiségi jogokat korlátozó intézkedések és romlott a társadalmi közeg, amelyben 
a kisebbség élt. A kormány programja, amely a Szlovák Nemzeti Párt nemzetiségi 
programját vette át a kisebbségi kérdésben, és a magyarlakta területek szlovák lakos
ságának kizárólagos érdekeit és védelmét helyezte előtérbe, rögzítette a kisebbségi jo
gok korlátozását, azon konstruált elv alapján, hogy a kisebbségi törekvések nem irá
nyulhatnak Szlovákia integritása és területi sérthetetlensége ellen. A Matica 1992-ben 
elfogadott Nemzeti programjának novellizálása 1995 szeptemberében is kifejezetten 
erre irányította a figyelmet. Radikálisan csökkentette a kormány a nemzetiségi kultú
rára szánt költségvetési támogatást, míg a Matica költségvetését folyamatosan emelte. 
Erőteljesen kezdte szorgalmazni az alternatív oktatás bevezetését. A létrejött Kisebbsé
gi Tanács összetétele lehetetlenné tette a kisebbségi érdekvédelmet. 1995 októberében 
a parlament elfogadta a szlovák államnyelvről szóló törvényt, amely különösen súlyo
san érintette a magyar nyelvhasználatot. 1996-ban az alapszerződés ratifikációjához 
szükséges szavazat megszerzése fejében a kormány több, a SZNP által követelt tör
vény (pl., a büntető törvénykönyv módosítása, illetve ennek kiegészítése a köztársaság
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védelméről szóló rendelkezéssel, amely a Meciar-kormány politikai ellenzékének az el
hallgatását szolgálta) elfogadását javasolta. 1996. március 22-én a parlament elfogadta 
a Szlovákia új területi és közigazgatási beosztásáról szóló törvényt, aminek következ
tében már egyetlen magyar többségű szlovák járás sem maradt az országban.

Ez a kormányzati politikai gyakorlat nagyban hozzájárult Szlovákia nemzetközi po
zícióinak megrendüléséhez. A magyar kisebbséghez való viszonyával a szlovák politi
ka „kelepcét állított magának" írja I. Samson „A magyar kérdés mint külpolitikai té
nyező" c. írásában.9 „Az általa gyártott és széleskörűen alkalmazott magyar kártya 
(mint kétélű fegyver) ...a szlovák külpolitika ütközőpontja (kamen úrazu) lett" a szlo
vák integrációs törekvések szempontjából.

Ezek az állapotok teljesen lehetetlenné tették a kommunikációt a szlovák kormány 
és a magyar politikai elit között. A magyarok tárgyalási elképzeléseit figyelmen kívül 
hagyták a kormány részéről, csak Michal Kovác köztársasági elnök fogadta a magyar 
koalíció képviselőit és hallgatta meg elgondolásaikat, s ennek alapján tett sikertelen 
ajánlásokat a kormánynak.

Ezek után a magyar ellenzék kezdeményezésére előtérbe került a magyar-magyar kö
zeledés. 1996-ban sor került az első magyar-magyar csúcstalálkozóra, amely előrevetí
tette, hogy az anyaország további komoly lépéseket kíván tenni a kisebbség védelmére.

A szlovákiai választások közeledtével a szlovákiai magyarság politikai reprezentán
sai keresték a szorosabb együttműködés lehetőségét azokkal a szlovák ellenzéki erők
kel, amelyektől győzelmük esetén a helyzet javulását várták. A közös érdekek a Me- 
ciar-rendszer megdöntésének kérdése körül összpontosultak s elvezetett a magyar 
koalíció és a szlovákiai demokratikus ellenzék közötti kapcsolatok erősödéséhez, amit 
1997-ben megállapodás is követett.

A szlovákiai ellenzéki pártoknak szükségük volt -  több ok miatt is -  a magyar pár
tok közreműködésére a választások előtt, bár óvatosan kezelték e kapcsolatot annak 
tudatában, hogy egy domináns magyarellenes társadalmi és politikai közegben a ma
gyarokkal való kapcsolat szavazatok vesztését is jelentheti számukra. Nyilván ezért is 
a pártok választási programjaikban csak nagyon óvatosan és általánosságokban tettek 
említést a nemzetiségi politika kérdéseiről, amiről M. Kusy professzor e programok 
elemzése során megállapította, hogy valójában egyik ellenzéki pártnak sincs igazán ki
munkált nemzetiségi programja a jövőre nézve, amit nyíltan vállalna.10

Az 1998. évi szlovákiai választásokon az ellenzéki erők magas százalékarányban 
győztek, s a magyarok szavazatai lehetővé tették, hogy abszolút kormányzati többség 
jöjjön létre a parlamentben.

A választások után politikai síkon lényeges változás következett be a szlovákiai ma
gyarság helyzetében azáltal is, hogy a MKP kormánytényezővé vált. Azonban már a 
kormányalakítás folyamatában tapasztalható volt, hogy ezt a magyarokkal kötött szö
vetséget a koalíciót alkotó nem mindegyik politikai erő óhajtja. A kormányprogramban
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kompromisszumos alapon ugyan, de széles horizontban, konkrétan megfogalmazták, 
és a parlamentben jóváhagyták a nemzetiségi elvárásokat. Ezeknek a megvalósítása 
kezdeti nekilendülés után lelassult, akadozott, éles viták és a felszított magyarellenes- 
ség közepette felemás megoldások születtek, s fontos területeken évekig nem, vagy 
egyáltalán nem történt előrelépés, pedig a MKP csak a kormányprogramban foglaltak 
teljesítését szorgalmazta.11 Nemegyszer vetődött fel emiatt a MKP kormányból való ki
lépésének a szándéka, amit -  ahogyan megmutatkozott -  a koalíció egyes elemei sem 
bántak volna. Egyértelművé vált, hogy a kormánykoalíció szlovák pártjai nem képesek 
vállalni a szélsőséges nacionalista támadásokkal való konfrontációt a kisebbségi kérdé
sekben, hanem inkább velük kívánnak kompromisszumra jutni a kisebbségnek nyúj
tandó jogok tekintetében. Ennek alapvető oka, hogy maguk sem szándékoztak követ
kezetesen végrehajtani a kormányprogramban foglaltakat.

Közben a kormánykoalíció pozíciói számos ok és körülmény következtében gyen
gültek, és az ez évi választások közeledtével az ellenzéki győzelem esélyei növekedtek 
s a várható jövő a kisebbség számára aggasztó perspektívákat rejthet.

A magyar-szlovák kapcsolatok kormányzati szinten mindkét fél jóvoltából sokoldalúan 
fejlődtek és erősödtek. Ennek hátterében számos tényező állt. A kényes vitás kérdéseket 
igyekeztek szakmai alapokra helyezni, és a közös integrációs esélyek javítását állították 
előtérbe, aminek következtében mindkét ország nemzetközi pozíciója kedvezően alakult.

A szlovák kormány ilyen körülmények között lényegében nagyobb fenntartások nél
kül tudomásul vette a magyar nemzetpolitikai stratégia további lépéseit 1999-ben, ami
kor megalakult a Magyar Állandó Értekezlet (Máért, a magyar parlamenti pártok, kor
mányzati képviselők és a határon túli magyarság pártjai vezető képviselőinek konzul
tatív tanácskozási fóruma) amelynek programjából már látható volt az úgynevezett stá
tustörvény elfogadásának a szándéka. Elvben egy ilyen törvény elfogadása nem merül
hetett fel problémaként, hiszen ilyen jellegű törvényt a szlovák kormány már 1997-ben 
jóváhagyott, (anélkül, hogy szomszédaival egyeztetett volna). A tényleges probléma ak
kor kezdődött, amikor a törvényt már elfogadták, a választási év Szlovákiában is elkez
dődött, a kormány helyzete tovább romlott. Ekkor a feszültségek kormányzati támoga
tással, parlamenti vita kezdeményezésével újra magasra szöktek, miközben mérséklet
re intő, a közös jövőt féltő megnyilatkozások és vélemények is elhangoztak. A tények te
hát azt mutatták, hogy a szlovák politikai vezetés kivárt a határozott fellépéssel. Nem 
lehetett tudni hosszabb ideig, hogy a szomszédos országok hogyan fognak reagálni a 
törvény bevezetésére, létrejön-e az egységes fellépés a magyar státustörvény ellen.

Ha a fentieket összegezni akarnánk, akkor szükségesnek mutatkozik néhány általáno
sító következtetés és megállapítás rögzítése a Chmel-tanulmányhoz kapcsolódva.
1. El kell ismerni, hogy a jelenlegi, ill. az elmúlt időszak, a rendszerváltás utáni fe

szültségeknek, érthető módon, jelentős mértékben vannak múltba visszanyúló 
gyökerei, amelyek alapvetően a nemzetiségi problémával hozhatók összefüggésbe,
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melynek megoldása a rendszerváltás utáni kormányokra várt és vár továbbra is. 
R. Chmel írása a magyar terapizálási, megoldási törekvésekről szól, alapvetően a 
múlt sérelmeire (trianoni trauma, egyéb történelmi sérelmekre) alapozva s lényegé
ben nem említi az utóbbi évtized s a jelen sérelmeit, melyekről fentiekben szóltunk, 
s amelyek pedig tagadhatatlanul hatással voltak a magyar politikai gondolkodásra 
és gyakorlatra. Az elemzés olyan benyomást kelt, mintha a múlt kelt volna életre az 
elmúlt évek során, s a trianoni trauma mozgatta volna teljes egészében a folyama
tot. Holott volt egy másik tényező is a történelmi sérelem mellett, amely a mából 
fakadt, abból, hogy a rendszerváltozás nem hozta meg a kisebbségek számára a 
várt változást, és nem biztosította a kellő garanciát létük, identitásuk megőrzésé
hez; hogy olyan körülmények alakultak ki, amikor a magyar kisebbségi lakosság 
létszáma fogy, az elvándorlás nő, és a jogbiztonság deficitjei jelentősek. A magyar 
nemzetpolitikai stratégia felfogható úgy is, mint ami alapvetően ennek megakadá
lyozására, ellensúlyozására irányult.

2. Nem zárható ki, hogy a polarizált magyar társadalomban a kisebbségi kérdés 
megoldása tekintetében szélsőséges, irreális elképzelések is megnyilvánultak, ese
tenként kormánykörökben is, amit a másik fél nacionalista hangulatok keltésére és 
magyarellenes tudatformálásra maximálisan ki tudott használni. Erre R. Chmel és 
mások is utalnak. A reális kormányzati politika azonban ezekre a nézetekre geopo
litikai és sok egyéb ok miatt sem építhetett. A helsinki értelmezésnek sem volt sem
mi realitása, jóllehet ilyen vélemények és megnyilatkozások időnként hallatszanak 
(a Magyar Televízió Panoráma című műsorának egyik adásában többek között Raf- 
fay fejtette ki e tárgyban a véleményét). A reális politika azt a célt és szándékot szol
gálta, hogy a magyar kisebbségi kérdést a szomszédos országokban az adott státus 
quo keretében oldják meg s lényegében a gyakorlat is ezt követte. Még a határkér
dés antalli „lebegtetése" sem szolgálhatott az adott körülmények között más célt a 
gyakorlatban, mint eszközt a jogi garanciák eléréséhez. Ennélfogva úgy tűnik, hogy 
a határkérdés hangsúlyozásának szerepe a szlovák felfogásban túldimenzionált a 
nemzetiségi jogok megítélésével szemben.

3. A trianoni trauma megoldására irányuló törekvés, amely mindkét országot közvetle
nül érintette, a két országban gyökeresen különbözött. Magyar részről az alkotmány
ban is rögzítve arra irányult, hogy a határon túl élő magyarság kérdésének a magyar 
kormány kellő figyelmet szenteljen, identitásának megőrzését támogassa. A kisebb
ség helyzetének alakulása a gyakorlatban is kötelezte, hogy sérelmeit a magyar kor
mányzat felkarolja, s a megoldásokat a kétoldalú kapcsolatok és a nemzetközi szín
téren is szorgalmazza, s végül -  védekező pozícióból -  a számára megfelelő formát 
és módot válassza. Mindez összhangban volt és van a nemzetközi kisebbségvédelmi 
jogszabályokkal, az integrációs feltételekkel. A szlovákiai magyarság követelései 
alapjában véve nem lépték túl ezeket a kereteket, jóllehet a nemzetközi kisebbségvé
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delmi jogszabályok közismerten korlátozottak, hiszen kompromisszumokra épül
nek. A nemzetiségi kérdés megoldásának, a trianoni trauma kezelésének a Szlovákiá
ban érvényesülő filozófiája és receptje, elsősorban a szlovák politika szélsőséges erői-' 
nek, hatalmi tényezőinek a felfogásában alapvetően más volt. A jogok szélsőséges 
korlátozása, majd fokozatos megvonása eszközével a beolvasztást vagy a kisebbség 
távozását, gyakorlatilag a hosszabb távon történő felszámolását szolgálta. E politika 
ellen nemcsak a kisebbségek, és az anyaország védekeztek, de a nemzetközi jogvé
delemnek is nagyon határozottan, Szlovákiát elmarasztalva fel kellett lépnie. Tény
ként fogadhatjuk el ugyanakkor, hogy a két fél eltérő felfogása és törekvései az adott 
körülmények között kölcsönhatásban gerjesztették a feszültségeket.

4. Szlovák részről a státus-, illetve a kedvezménytörvényt Szlovákia integritásának és 
szuverenitásának veszélyeztetésével hozzák összefüggésbe. Nem zárható ki, hogy a 
státustörvénynek, annak végrehajtásának vannak vitatható elemei. Ellenérzéseket, 
aggodalmakat különösen a kapcsolódó elvi magyarázatok, meghatározások (nem
zeti integráció, intézményes, jogi szintű kapcsolat teremtése) váltanak ki. A szlovák 
kormány, szemben az ellenzék szélsőséges erőivel, nem a törvény ellen van, hanem 
elsősorban annak egyes kitételeit veti el, amelyek megítélése szerint a szlovákiai jog
rend szuverenitását sérti, amennyiben a törvény egyes elemei Magyarország terüle
tén kívül érvényesülnek. Ez a két ország kormányai közötti vitakérdéssé vált, amely 
tisztázásra vár. A nagyobb gond azonban, hogy a törvény ügye mindkét országban 
a 2002-es választási év közepette újra napirendre került, s ez ismételten felerősítette 
a nacionalista tartalmú feszültségeket, ami nemcsak kapcsolati szempontból, de in
tegrációs céljai szempontjából is károkat okoz mindkét országnak.

Úgy vélem, hogy R. Chmel tanulmánya számos vonatkozó kérdést vet még fel, 
amelyekre csak részletes elemzések adhatnak választ. Ezek nyilván bizonyítják majd 
azt is, hogy a két ország eltérő nemzetpolitikai felfogása a nemzetiségi kérdésben és 
az ehhez kapcsolódó elemek, melyek a politikai közvéleményben jelen voltak, köl
csönösen hogyan hatottak egymásra és gerjesztettek indulatokat, ellentéteket kap
csolatainkban. Ennek részletes, elemző bemutatására e recenzió nem vállalkozhatott. 
R. Chmel tanulmánya kiinduló pontot, alkalmat és precedenst nyújthat ahhoz, hogy 
ezt a feladatot, nemzetközi összefüggéseiben is, akár közös erővel, az elemzők elvé
gezzék.

Boros Ferenc
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Jegyzetek
1 Oá Trianonu (cez zakón o madarech zijúcich v susednych státoch) do Európskej tinié I. és II. (Trianontól 

[a szomszédos országokban élő magyarokról szóló törvényen keresztül] az Európai Unióba) OS 
2001. szeptember és október.)

2 Moje madarská otázka (Az én magyarkérdésem) Kalligram, 1996.
3 Utal arra Chmel, hogy magyar részről ebben az időben két alkalommal (EP-i tagság stb.) kísérlet 

történt Szlovákia integrációs esélyeinek megakadályozására. 383. o.
4 A szlovák lakosság 34%-a volt amellett, hogy a problémákat tárgyalásos úton kellene megoldani, 

49% véleménye, hogy határozottabb fellépés kell a kisebbség ellen. A magyarok 96%-a volt a tárgya
lásos megoldás mellett. A szlovákok 1/3-a úgy véli, hogy a magyarok többségének rejtett célja a 
határok megváltoztatása, a magyaroknál 92%-a nem törekszik erre a ratifikációs időszakban. 
Uo. 396. o. R. Chmel utal arra is, hogy 1992 óta a szlovák közvélemény tudatával senki sem foglal
kozott, a veszélyeztetettségi érzés ezért tart, sőt állandóan növekszik. Ilyen körülmények között 
nem lehet megbékélésről beszélni és azt elvárni. Uo. 398. o.

5 R. Chmel vázlatos áttekintést ad arról, hogy a trianoni trauma, a már ekkor jelentkező „jóvátételi" 
szándék nem csak a Trianon utáni tradíciókból fakad, hanem mélyrehatóbb történelmi hagyomá
nyokból táplálkozik.

6 Lásd még: Van-e életképes alternatíva. Beszélgetés Rudolf Chmellel a magyar-szlovák viszonyt ter
helő előítéletekről. Népszabadság, 2002. január 24.

7 Lásd bővebben Duray Miklós: Önrendelkezési kísérleteink. Méry Ratio. 1999. 81-88. o. Hamberger 
Judit: Szlovákokról és cselükről magyar szemmel. Kalligram, 2000.150-155. o.

8 Ezekről a kérdésekről lásd Boros Ferenc Szomszédunk Szlovákia c. könyvének vonatkozó fejezeteit. 
Kalligram, 2000.

9 Dilema, 2002.1. sz.
10 Erre közvetve R. Chmel is utal, amikor M. Kusy professzort idézi, aki úgy fogalmaz: „a fokozato

san növekvő igények az autonómia iránt, kezdetben csak iskolaügyi, majd kulturális s végül terü
leti is, nacionális válaszokat jelentenek a nacionalista támadásokra, ezek nem agresszív, hanem vé
dekező válaszok." (OS, szeptember, 42. o.)

11 Ivo'Samson a pozsonyi SFPA Kutató központjának elemzője a Dilema c. folyórat 2002.1. sz.-ban meg
jelent írásában rámutat arra, hogy a Dzurinda-kormány csak minimális engedményeket tett a szlová
kiai magyaroknak, azt sem jószántából, hanem leginkább az integrációs kényszer hatására. Jelentősek 
azok a deficitek, amelyeket még Szlovákiának az uniós csatlakozás érdekében meg kell tennie.

12 Lásd a 23 szlovák értelmiség által aláírt, a státustörvény kapcsán fellángolt magyarellenességet 
elítélő felhívását (Új Szó, 2002. febr. 12.), továbbá az említett Dilemában megjelent írásokat. Milan 
Resutík főszerkesztő bevezető írásában, Sámsonhoz hasonlóan, alapjában véve védelembe veszi a 
magyar státustörvényt, jóllehet a vitatott kérdésekre nem tér ki. Szlovákia is törekszik „védőhálót" 
vonni a határon túl élő szlovákok feje fölé, a probléma Resutík szerint talán abban van, hogy ezt a 
magyarok „ügyesen" csinálják, míg a szlovákok nem. Samson részletesen kifejti véleményét a ma
gyar törvényről, amely az EU részéről is zöld utat kapott. Kritika helyett Szlovákiának hasonlóan 
ténylegesen támogatni kellene a határon túl élő szlovákokat mint nemzeti értéket. A magyar példá
ból, állapítja meg Samson, Szlovákia tanulhat.

13 Ahogy Samson fogalmaz, a magyar kormány a kilencvenes évek elején „a mesterségesen keltett ma
gyar revizionizmus rémét" kétoldalú kapcsolatokkal és a NATO-ba lépéssel eliminálta, a 
kilencvenes évek közepén „mesterségesen konstruált, a Szlovák Köztársaság keretében megvalósí
tandó magyar autonómia rémét" a magyar kisebbség politikai reprezentációja azzal a kötelezettség
vállalással eliminálta„hogy sem programjában, sem a gyakorlati politikájában az etnikai aiapu 
autonómia kérdését nem törekszik megvalósítani". Uo. 34. o.
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Hemy A. Kissinger: Diplomácia ( P a n e m  -  G r a f o ,  B u d a p e s t ,  
1 9 9 6 . )  Henry A. Kissinger: Korszakváltás az amerikai kül
politikában? A 21. századi Amerika diplomáciai kérdései 
( P a n e m  -  G r a f o ,  B u d a p e s t ,  2 0 0 2 . )  Walter Isaacson: Kissinger -  
életrajz ( P a n e m  -  G r a f o ,  B u d a p e s t ,  2 0 0 1 . )

A következőkben az olvasó részletes elemzést olvashat a közelmúltban megjelent 
Kissinger-életrajzról és Henry Alfred Kissinger legutóbbi, tavaly nyáron Ameri
kában, idén tavasszal hazánkban is a könyvesboltok polcaira került Korszakváltás 

az amerikai külpolitikában? A  21. századi Amerika diplomáciai kérdései című művéről. A recen
zió több szempontból is rendhagyó; egyrészt méreteinél fogva, másrészt azért, mert való
jában „két és fél" kötetről íródott. Utóbbi oka pedig az, hogy a kilencvenes évek közepén 
megjelent már egy Kissinger-kötet Magyarországon, az azóta klasszikussá vált Diplomá
cia, amely teljes elemzése túlságosan hosszúra nyújtotta volna a tanulmányt. A Diplomácia 
ugyanis a nemzetközi kapcsolatok történetét öleli fel (kisebb-nagyobb szubjektív kihagyá
sokkal) a vesztfáliai békeszerződéstől napjainkig, közel kilencszáz oldalon keresztül. 
A mű minden igényt kielégítő, teljes elemzésére tehát nem vállalkoztam, azonban a két 
másik kötet elemzésekor közbeszúrtam a Diplomácia azon részeiből vett utalásokat, idéze
teket, amelyek relevánsak, vagyis az azon időszakról szóló részeket, amelyet Kissinger 
személyesen mint tudós, kutató vagy kormányzati „alkalmazott" átélt.1

Kissinger, aki ma Magyarországon nyilvánvalóan reneszánszát éli, választott hazá
jában igencsak megosztja a közvéleményt és a szakmai köröket is. Ezen igazából nincs 
mit csodálkozni; az amerikai külpolitikát meghatározó két fő, egymástól igen markán
san elkülönülő iskola egyike, a realista iskola híve és ennek szellemében cselekvő gya
korlati szakember. Kissinger jelentős gyakorlati tapasztalata mellett harvardi pro
fesszor volt 1954—1969-ig, ám a róla írt életrajz tanúsága szerint harvardi kollegái több
sége nem ismerte el elméleti munkásságát. Szakterülete a bécsi kongresszus kora, 
disszertációját a „Helyreállított világ: M etternich, Castlereagh és a béke problémái, 
1912-1822" címmel írta.2

Összesen tizenhárom könyv formátumban kiadott művet írt, ezekből hét az 
1957-1969 közötti időszakban, három a nyolcvanas években, három a kilencvenes 
években jelent meg. Az elmúlt nyolc év „termését" a memoártrilógia harmadik köteté
től3 eltekintve a Panem -  Grafo Kiadó jóvoltából hazánkban is kiadták. A Diplomáciáról 
már ejtettem néhány szót, talán még annyit, hogy Magyarországon 1996-ban jelent 
meg, két évvel amerikai debütálása után. A 2001 tavaszán íródott Korszakváltás az ame
rikai külpolitikában? A  21. századi Amerika diplomáciai kérdései című, majd háromszáz ol-
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