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A törvénymódosítás előzményei

A szlovák államnyelvtörvény 2009. június 30-án elfogadott módosítása a nemzeti és 
etnikai kisebbségek anyanyelvhasználata ellen támad. A büntető jellegű jogsza-
bály betűjében és –főként – szellemében a belső (szlovák) és a külső (nemzetközi) 

kötelezettségekkel is ellentétes. Az eredeti törvény 1995-ben, a Szlovák Nemzeti Párt és a 
Matica slovenská akaratából (a szlovák–magyar alapszerződés parlamenti ratifikálásáért 
cserébe) született meg, s egy évvel később lépett életbe. Míg az előzőt (1990) csak a hiva-
talos nyelv törvényének nevezték, ezt már államnyelvtörvényként, az ún. „kivétel nélküli” 
nyelvtörvényként határozták meg. Szigorúan előírta: Szlovákiában kivétel nélkül, csak a 
szlovák használható hivatalos nyelvként.1

Ezt a nyelvtörvényt, amely a „Szlovákiában szlovákul” nacionalista elvet emelte jog-
erőre, többször módosítani kellett. 1997-ben például az Alkotmánybíróság marasztalta el 
azért, mert bizonyos paragrafusai nem voltak összhangban az alkotmánnyal (a kisebb-
ségnek joga, hogy megtanulja az államnyelvet, de az is, hogy a hivatalos érintkezésben 
saját anyanyelvét is használhassa). Szlovákia számára az uniós csatlakozás utolsó politi-
kai feltétele 1999-ben az volt, hogy elfogadja a kisebbségek nyelvhasználatát szabályozó 
törvényt. Miután ez megtörtént, az államnyelvtörvényt újra módosítani kellett: bizonyos 
paragrafusokat ki kellett belőle iktatni. Többek közt azt is, amely a nyelvtörvény elleni 
„vétségeket” szankcionálta, azaz pénzbüntetéssel sújtotta volna. A 2009. júniusi módosítás 
fő szándéka és célja éppen ennek a büntetésre vonatkozó paragrafusnak a visszaállítása 
volt. Emellett a hivatalos és nyilvános kommunikáció területét is kiszélesíti, de nem hatá-
rozza meg, mi a „hivatalos és nyilvános” érintkezés pontos definíciója. Emiatt a törvény 
előírásai visszaélésekre és abszurd élethelyzetek kialakulására is lehetőséget adnak.

A módosított állAmnyelvtörvény

Előbb szlovákul kell, azután magyarul lehet

A módosított államnyelvtörvény2 előírja, hogy Szlovákia területén az egyetlen 
állami nyelv a szlovák, amely előnyt élvez minden más, az ország területén hasz-
nálatos nyelvhez képest. Ennek az előnynek a hangsúlyozására nagy súlyt fektet; 

ez az egyik fő üzenete, küldetése, filozófiája: Szlovákiában minden hivatalos és nyilvános 
megnyilatkozásban és érintkezésben a szlovák nyelvet kell használni, utána lehet hasz-
nálni más nyelvet is. Ez az elsőbbségi sorrend hangsúlyozottan szerepel a törvényben. 

1 „Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky”. Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky, http://www.culture.gov.sk/umenie/ttny-jazyk/legislatva/zkony/270/1995.

2 „Znenie novely zákona o štátnom jazyku”. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, http://www.
culture.gov.sk/umenie/ttny-jazyk/legislatva/znenie-navrhovanej-novely-zakona-o-statnom-jazyku-s-
dovodovou-spravou. 2009. június 30.
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Elsősorban a kétnyelvűség kötelezettségét és annak szigorú sorrendiségét írja tehát elő, 
be nem tartását pedig bünteti. Ez alól kizárólag a cseh nyelv számít kivételnek, mivel az 
„teljesíti az államnyelv szempontjából az alapvető érthetőség követelményét”. A másik, 
részleges kivétel a kisebbségi nyelvhasználati törvény érvényessége. E törvény első pa-
ragrafusának 4. pontja kimondja, hogy ha a törvény másként nem rendeli, a nemzetiségi 
kisebbségek és etnikai csoportok nyelvének használatára külön törvények vonatkoznak, 
amelyek között ott van a 184/1999-es számú kisebbségi nyelvhasználati törvény is. Ez 
megengedi az adott (szlovák állampolgárságú, például magyar) kisebbséghez tartozóknak, 
hogy az állami mellett saját anyanyelvüket is használhassák a hivatalos érintkezésben. 
Ehhez azonban csak azokban a helységekben van joguk, ahol a kisebbség a lakosság ará-
nyában több mint 20 százalékos. Ott azonban anyanyelvüket írásban és szóban egyaránt 
használhatják.

E kitételre büszkén hivatkoznak a nyelvtörvényt megalkotó és védelmező szlovák po-
litikusok, ám az alábbi három fontos dolgot el szokták hallgatni:

1. az új államnyelvtörvény többször is másként rendelkezik, mint a kisebbségi nyelv-
használati, s nem is mindig világos, hogy éppen mikor és kire érvényes;

2. azokban a városokban és községekben, ahol a kisebbségi lakosság nem éri el a 20 
százalékos határt – pedig az ott élő kisebbségi állampolgárok száma több tízezer –, 
az államnyelvtörvény hatályától és szigorától semmi sem véd;

3. a kisebbségi nyelvhasználati törvény is lényegében a kétnyelvűséget írja elő.

Akiknek kötelező szlovákul, vagy előbb szlovákul

Az eredeti államnyelvtörvény módosított formája kibővíti azok körét, akikre elő-
írásai vonatkoznak, tehát akiket köteleznek arra, hogy az állami nyelvet előnyben 
részesítsék a többihez képest. Ezek az állami szervek, a területi önkormányzat és 

a közigazgatás egyéb szervei (a helyi önkormányzatoké is), a jogi személyek, a vállalko-
zók, mint fizikai személyek, valamint az e törvény rendelkezése szerinti terjedelemben és 
feltételekkel kijelölt fizikai személyek.

Az állami és közigazgatási szerveket nemcsak arra kötelezi a törvény, hogy államnyel-
ven nyilvánuljanak meg, hanem arra is, hogy védjék azt, és e szándéktól vezérelve aktívan 
tartassák be a törvény előírásait. Sőt, a betartás ellenőrzéséhez is hozzá kell járulniuk. (Ez 
azt jelenti, hogy adott élethelyzetekben a „besúgó” szerepét is el kell játszaniuk.)

A hivatalos érintkezésben (ezeket a 3. paragrafus taglalja) a fent nevezett szervek 
és az általuk, valamint az egyéb törvények által irányított jogi személyek kötelesek az 
államnyelvet használni a hivatalos érintkezésben, ami alól kivételt képez a kisebbségi 
nyelvhasználati törvény hatálya alá eső hivatalos érintkezés. De ez nem érvényes azokra, 
akik a következő jogi személyeknek, állami szerveknek az alkalmazottai: közlekedés, 
posta, telekommunikáció, tűzoltóság és a Szlovák Köztársaság fegyveres testületei. Tehát 
a postás, rendőr, bármilyen helyi őr, katona, tűzoltó, kalauz, buszsofőr, mozdonyvezető 
és hasonlók számára kötelező a szlovák államnyelv ismerete és a hivatalos érintkezésben 
a kizárólagos használata. Ha az illető a magyar kisebbség tagja, „hivatalos közegként” 
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szlovákul kell megnyilvánulnia akkor is, ha saját anyanyelvéhez tartozókkal folytat esz-
mecserét. Az államnyelvtörvény e téren egyértelműen ellentmondásba kerül a kisebbségi 
nyelvhasználati törvénnyel.

Minden hivatalosat állami nyelven

Ugyanez a paragrafus meghatározza, hogy állami nyelven kell kiadni a törvénye-
ket, a kormány rendeleteit, rendelkezéseit és minden egyéb, általánosan kötelező 
jogi előírást, ide értve a területi önkormányzatok szerveinek előírásait, minden-

fajta döntést, határozatot és egyéb köziratot, kivéve a nemzetiségi és idegen nyelvű iskolák 
bizonyítványait. Előírja, hogy a fentebb felsorolt minden szerv és jogi személy esetén az 
ülések, tárgyalások nyelve kötelezően a szlovák államnyelv. Szlovákul kell vezetni a teljes 
hivatali ügymenetet (anyakönyvek, jegyzőkönyvek, határozatok, statisztikák, nyilván-
tartások, mérlegek, hivatalos feljegyzések, a nyilvánosságnak szánt minden információ 
stb.), valamint az egyházak nyilvánosságnak szánt ügyeit is. Külön hangsúlyozza, hogy 
a községi krónikák vezetésének nyelve is kötelezően a szlovák. Az esetleges más nyelvű 
krónika csupán az államnyelven írottnak a pontos fordítása lehet. A törvény e kérdésben 
is ellentmondásba kerül a kisebbségi nyelvhasználati törvénnyel.

A már ismertetett szervek és jogi személyek kötelesek az államnyelvet használni 
minden információs rendszerben és a kölcsönös kapcsolatokban is. A módosított állam-
nyelvtörvény megengedi, hogy az információs rendszerekben az állami nyelv mellett 
használjanak más nyelvet is, ha azt külön előírás lehetővé teszi. (Itt hivatkozásként sze-
repel a kisebbségi nyelvhasználati törvény is.) Egy újonnan alkotott paragrafusban a 
földrajzi nevek területén is előírja az államnyelv használatát: a térképeken és a telekköny-
vekben, a földhivatali iratokban a helységnevek és azok részei, az utcák és közterületek, 
valamint egyéb földrajzi elnevezések mind állami nyelven kötelezőek. Ezeknek a nemzeti 
kisebbségek nyelvén történő használatát az erre vonatkozó külön törvényekbe utalja (kö-
zöttük az 1994-es „táblatörvénybe” és az 1999-es kisebbségi nyelvhasználati törvénybe). 
Emiatt feszültségek keletkeznek az államnyelvtörvény, a kisebbségi nyelvhasználati tör-
vény és más, ide vonatkozó törvények között.

A törvény 4. paragrafusa szabályozza az államnyelv használatát az iskolákban. 
Kimondja, hogy az államnyelv oktatása kötelező minden általános- és középiskolában. 
Azon kívül minden más csak oktatási és vizsganyelv lehet, külön szabályozás – lényegé-
ben a 2008 végén elfogadott iskolaügyi vagy oktatásügyi törvény (245/2008) – alapján. 
Minden pedagógusnak, aki a Szlovák Köztársaság területén levő iskolában és oktatási 
intézményben dolgozik – a külföldi pedagógusokat és lektorokat kivéve –, kötelező a 
szlovák nyelv ismerete és alkalmazása szóban és írásban. Az oktatási intézmények tel-
jes pedagógiai és minden egyéb dokumentációját államnyelven kell vezetni. Azokban 
az intézményekben, ahol az oktatás a nemzetiségi kisebbségek nyelvén folyik, a doku-
mentációkat két nyelven kell vezetni: az államnyelven és az adott kisebbség nyelvén. 
A tankönyveket és egyéb oktatási szövegeket az egész nevelési–oktatási–művelődési fo-
lyamatban államnyelven kell megjelentetni, kivételt csak a nemzeti kisebbségi és idegen 
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nyelvi oktatási tankönyvek és szövegek képeznek. Ezek kiadását és használatát külön 
előírások szabályozzák (ez esetben a 2008-as oktatási törvény). A felsőoktatás tanköny-
veinek nyelvezetére ez a szabályozás nem vonatkozik.

Külön paragrafus szabályozza az államnyelv használatát a nyilvános érintkezésben 
(5. paragrafus). Ez elsősorban a média nyelvhasználatára vonatkozik: „a rádió és televízió 
programszolgáltatásának sugárzása a Szlovák Köztársaság területén állami nyelven való-
sul meg”. Ezt a kivételek felsorolása követi: olyan idegen nyelvű tévé- és rádióműsorok, 
amelyekben az elhangzottakat közvetlenül követi az államnyelvi fordítás, vagy azok a 
tévéműsorok, amelyeket szlovák felirattal láttak el. A kivételek közt szerepelnek azok a 
regionális és helyi sugárzású rádióműsorok is, amelyeket a nemzeti kisebbségeknek szán-
nak, ide értve az egyenes adásban közvetített rendezvényeket is. Kivételt képeznek még a 
szlovák rádió külföldre szánt programjai, a rádió és televízió nyelvtanfolyamai, az eredeti 
szöveggel előadott zenei műsorok, a Szlovák Rádiónak a nemzeti kisebbségek és etnikai 
csoportok nyelvén sugárzott műsorai, valamint az idegen nyelvű műsorok egyenes adásai, 
szlovák szinkrontolmácsolással. Itt sorolja fel a cseh – mint az államnyelv szempontjából 
az alapvető érthetőség kritériumát teljesítő – nyelven készült minden audiovizuális mű-
vet, azok másolását, terjesztését és mindennemű média-megnyilvánulását.

A kiskorúaknak (tizenkét éves korig) szánt idegen nyelvű, sugárzással terjesztett au-
diovizuális művek csak az államnyelvre szinkronizálva jelenhetnek meg, kivéve azokat, 
amelyek a nemzeti kisebbséghez tartozók nyelvén, a kisebbségi kiskorúaknak szólnak, de 
ezekhez is kell szlovák nyelvű felirat. 

Mindent, ami nyilvános, szlovákul

A bőséges felsorolást tartalmazó 5. paragrafus az, amelyet talán a legerősebben 
bírálnak maguk a szlovákok is. Azt is előírja, hogy a helyi rádió vagy egyéb 
technikai berendezés közvetítésével a nyilvánosságnak szánt minden bejelentést, 

tájékoztatást szlovákul kell „közhírré tenni”, s csak azután lehet más nyelven is tudatni. 
Ha arról külön törvény másként nem rendelkezik, a periodikus sajtótermékek, hírügy-
nökségi jelentések, nem periodikus publikációk államnyelven kell, hogy megjelenjenek.

A paragrafus az alkalmi nyomtatványok kötelező szlováknyelvűségét is előírja. Fel 
is sorolja, hogy pontosan melyek ezek: a nyilvánosságnak szánt, kulturális céllal készült 
alkalmi nyomtatványok (galériák, múzeumok, könyvtárak katalógusai, színház- és film-
műsorok, koncertek és egyéb kulturális rendezvények, események műsorai). Kivételt a 
nemzeti kisebbségek nyelvén kiadott sajtótermékek, nyomtatványok, katalógusok vagy 
programok képeznek. De tartalmazniuk kell a tartalmilag azonos államnyelvű fordí-
tást is. A kötelezően államnyelven kiadott nyomtatványok, katalógusok és programok a 
szükséges terjedelemben feltüntethetik a más nyelvű változatot is, amelynek tartalmilag 
azonosnak kell lennie az államnyelvű szöveggel, és csak az után következhet.

A kulturális és művelődési rendezvények, események nyelve szlovák. Kivétel ez alól: 
a nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok kulturális rendezvényei, a külföldi vendégmű-
vészek fellépései, az idegen nyelvű művelődési programok, valamint az eredeti szöveggel 
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előadott zenei és színházi produkciók, rendezvények. A műsorok konferálása és ismer-
tetése államnyelven is el kell, hogy hangozzék, kivéve az előbb felsorolt programokon, 
ha azok „teljesítik az állami nyelv szempontjából az alapvető érhetőség követelményét” 
– azaz cseh nyelvűek.

A szlovák paranoiát egyre nyilvánvalóbbá tevő és egyre abszurdabb fordulatokat vevő 
5. paragrafus rendelkezik az emlékművek, emléktáblák, szobrok és más kulturális-törté-
nelmi feliratok esetében is. Azt írja elő, hogy ezeket is államnyelven kell feltüntetni. Ha 
más nyelven is tartalmaznak szövegeket, az csak a szlovák nyelvű után következhet, és 
tartalmilag azonosnak kell lennie azzal. E feliratok mérete az államnyelvivel azonos vagy 
annál kisebb lehet. A felirat készíttetőjének ráadásul kérvényeznie kell a kulturális mi-
nisztériumban a kötelező érvényű állásfoglalást arról, hogy a szöveg összhangban van-e a 
törvénnyel. E rendelkezés nem vonatkozik azokra a történelmi emlékművekre, emléktáb-
lákra és emlékhelyekre, amelyek védelmét külön szabály (a műemlékvédelem) biztosítja.

A törvény megalkotója fontosnak tartotta azt a kitételt (5. paragrafus 8. pont) hogy a 
Szlovák Köztársaság területén folyó minden nyilvános gyűlés és rendezvény összes részt-
vevőjének joga van arra, hogy mondandóját, előadását államnyelven adja elő. Elsősorban 
azt tartotta szem előtt, hogy a magyarok által lakott területeken a magyaroknak köteles-
sége legyen a szlovák előadót/felszólalót szlovákul hallgatni vagy meghallgatni, s hogy a 
magyarok között a szlovák nyugodtan beszélhessen szlovákul.

A 6. paragrafus a fegyveres erőknél, a fegyveres testületekben és a tűzoltóság egysé-
geiben írja elő a kötelező államnyelvhasználatot, mégpedig a szolgálati viszony minden 
formájában. Részletesen felsorolja az érvényességi körét: a fegyveres erők, a rendőrség 
teljes állománya, a Szlovák Információs Szolgálat, a büntetés-végrehajtás őrségi testületei 
és a községi rendőrség. Kivételt képez a nemzetközi légi közlekedés, a fegyveres erők és a 
fegyveres testületek légierejének nemzetközi aktivitása. A felsoroltak egész ügyvitelének 
és dokumentációjának is kötelezően államnyelvűnek kell lennie.

A 7. paragrafus a bírósági, bíráskodási eljárásokban, az igazgatásban, valamint a 
büntetés-végrehajtás szerveiben és ezek előtti bármilyen formájú megjelenés esetében 
írja elő az államnyelv használatát. Eszerint a bíróságok és az igazgatási eljárásban részt 
vevő szervek kölcsönös kapcsolatainak, a lakossággal való érintkezésüknek és döntéseik, 
határozataik, jegyzőkönyveik elkészítésének és kiadásának nyelve kötelezően a szlovák. 
Megjegyzi, hogy a nemzeti kisebbségekhez és etnikai csoportokhoz tartozó, valamint 
az államnyelvet nem ismerő személyek jogai – a külön előírásokból következően – nem 
sérülnek, érintetlenek maradnak. (Itt elsősorban a fordítás és tolmácsolás biztosításáról 
van szó.)

A 8. paragrafus arról tanúskodik, hogy a törvény nem fekteti le világosan, mit ért 
nyilvános érintkezésen. Azt írja le ugyanis, hogyan kell használni az államnyelvet az 
előzőkön kívüli nyilvános érintkezésekben. Először a „fogyasztóvédelem” tárgykörébe 
tartozó helyzeteket szabályozza: a fogyasztó érdekében előírja az államnyelv kötelező 
használatát a hazai és import áruk tartalmának, használati utasításainak leírásában, kü-
lönösen az élelmiszerek, gyógyszerek, az elektronikai eszközök és gyógyszernek nem 
minősülő készítmények esetében, valamint a szavatosságra és egyéb, a fogyasztó tájékoz-
tatását szolgáló közlendőkre vonatkozóan.
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A munkajogi viszonyban (munkaügy, munkavállalás, munkaviszony) az írott do-
kumentumokat államnyelven kell elkészíteni, de azzal – tartalmát tekintve – teljesen 
megegyező, más nyelvű dokumentum is készíthető.

A pénzügyi és technikai dokumentációk, a szövetségek, szervezetek, társaságok, 
politikai pártok és mozgalmak, a kereskedelmi társaságok alapító okiratai, működési 
szabályzatai államnyelven készülnek, s csak elkészíthető a tartalmában teljesen azonos 
fordításuk is. A szlovák technikai normák (szabványok) esetében az államnyelv használa-
tát külön törvény szabályozza.

Az egészségügyi és szociális intézmények ügymenetét államnyelven kell vezetni. 
A személyzet kommunikációja a páciensekkel vagy a kliensekkel rendszerint államnyel-
ven folyik. Ha egy páciens/kliens nem ismeri az államnyelvet, lehet vele olyan nyelven 
beszélni, amelyet megérthet. Az adott nemzeti kisebbséghez tartozó páciens/kliens 
azokban a községekben, ahol a hivatalos érintkezésben a saját anyanyelvét használják 
(a 20 százalékos klauzula), a személyzettel való kommunikációjában ezen intézmények-
ben is használhatja azt. A személyzet azonban nem köteles ismerni a nemzeti kisebbség 
nyelvét.

A 3. paragrafus elején felsorolt szervek és jogi személyek előtt megkötött, kötelező 
érvényű viszonyokra vonatkozó szerződések közül csak az államnyelven írottakat isme-
rik el.

Minden felirat, reklám, hirdetmény, ami a nyilvánosság informálását célozza – főként 
a boltokban, a sportcsarnokokban és sporttelepeken, a vendéglátóhelyeken, az utcákon, 
az utak mellett és fölött, a repülőtereken, autóbusz-megállókban és vasútállomásokon, a 
tömegközlekedési járműveken – állami nyelven jelenik meg. Ha idegen nyelvű szöveget 
tartalmaz, az csak az állami nyelvű után következhet, és – azonos vagy kisebb méretű 
betűvel szedve – tartalmilag azonosnak kell lennie azzal.

Az ellenőrzés, a büntetés és a felügyelet

A 9. paragrafus az államnyelvtörvény betartásának ellenőrzését szabályozza. A fent 
felsorolt államnyelvi kötelességek betartásának ellenőrzését – néhány kivételtől 
eltekintve (pl. az egészségügyi és szociális szolgáltató intézményekben a pácien-

sekkel és kliensekkel való kommunikálás) – a kulturális minisztérium végzi. Végrehajtása 
közben a minisztérium felügyel az államnyelv kodifikált formában történő használatára 
is. Az ellenőrzést végző személyek az államigazgatáshoz tartozó ellenőrök, felügyelők, 
és az államigazgatási felügyelet szabályai vonatkoznak rájuk. A felügyelet végrehajtására 
szóló igazolvánnyal és írásos megbízással rendelkeznek. Jogosultak a megfelelő együtt-
működés – főként információ (adatok, írásos vagy szóbeli magyarázat, dokumentumok 
és megfelelő írásos anyagok) adásának – megkövetelésére. Kötelesek az elvégzett fel-
ügyeletről jegyzőkönyvet írni. A 3. paragrafus elején felsorolt szervek, jogi és fizikai 
személyek kötelesek az arra jogosult személyeknek a felügyelet elvégzését lehetővé tenni, 
és számukra a megfelelő együttműködést biztosítani.
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Itt következik egy olyan új paragrafus (9/a), amit 1997-ben az alkotmánybíróság ki-
vetetett a törvényből: a „bűntettért” kiszabható büntetések taglalása. Amennyiben a 
kulturális minisztérium megállapítja a kötelességek megszegését, s az érintettek az írás-
beli figyelmeztetés után sem hárítják el a jogellenes állapotot, vagy nem javítják ki a 
megállapított hibákat a meghatározott időhatáron belül, a kulturális minisztérium 100 
és 5000 euró közötti büntetést szab ki. Akik a törvény megszegése miatt büntethetők, 
a 3. paragrafus elején felsoroltak: állami szervek, a területi és a helyi önkormányzatok 
szervei, a jogi személyek, a vállalkozók mint fizikai személyek), valamint az e törvény 
rendelkezése szerinti terjedelemben és feltételekkel kijelölt fizikai személyek (katonák, 
tűzoltók, rendőrök stb.).

A büntetés kiszabására vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a jogellenes állapot meg-
szüntetésének határidejét. Ha a helyzetet addigra sem rendezik e törvénnyel összhangban, 
a minisztérium az eredeti büntetés dupláját szabja ki. Ezt a jogellenes állapot megszünteté-
sének határidejétől számítva két éven belül lehet kiróni. Az első büntetést attól a dátumtól 
számított egy – de legkésőbb az elkövetést követő három – éven belül lehet kiszabni, ami-
kor a minisztérium tudomást szerzett a kötelesség megszegéséről. A büntetés nagyságának 
kiszabásakor figyelembe veszik a jogellenes eljárás terjedelmét, következményeit, időtar-
tamát és ismétlődését. A büntetést a jogerős határozat kézhezvételétől számított harminc 
napon belül kell megfizetni, ha a határozatban nem szabnak meg későbbi határidőt. A bün-
tetés kiszabásának mikéntjére a közigazgatási eljárásokat szabályozó törvény vonatkozik. 
A büntetésből származó bevétel az állami költségvetés bevétele.

A 10. paragrafus is új elem a törvényben, és azt szabályozza, hogy az államnyelv 
használatának állapotát hogyan ellenőrzik. A kulturális minisztérium, mint ennek a tör-
vénymódosításnak a benyújtója, betartásának végrehajtatója, kétévente egyszer – először 
2012-ben – jelentést készít a kormánynak arról, hogy a Szlovák Köztársaság terü-
letén milyen állapotban van az államnyelv használata. A minisztériumnak joga van 
arra, hogy a 3. paragrafus elején felsorolt szervektől és jogi személyektől informá-
ciókat és írásbeli anyagokat igényeljen arról, hogy a hatáskörük alá eső területeken 
milyen az államnyelv használata. E kitétel hasonlít az ötvenes és hatvanas évek kötelező 
hangulatjelentéseihez.

A 11. paragrafus közös és általános megállapításokat tartalmaz, amelyek arra vonat-
koznak, hogy a törvény szabályai szerint mi az államnyelv: a kodifikált (azaz hivatalosan 
megállapított és lefektetett szabályokkal rendelkező) szlovák nyelv. Megengedi, hogy e 
nyelvben használjanak idegen nyelvű szakkifejezéseket, fogalmakat, terminusokat, va-
lamint olyan valóság-elemek idegen elnevezéseit, amelyek még nem állandósultak a 
szlovák nyelvben, és amelyeket még nem „kanonizáltak”, nem kodifikáltak, vagy még 
nem született szlovák megfelelőjük. Nem zárják ki belőle a nem irodalmi nyelvi eszkö-
zöket sem, ha azokat „működésképesen” alkalmazzák, főként a szépirodalomban és a 
publicisztikában.

Azt is ebben a paragrafusban írják elő, hogy ki viseli a költségeket: az információs 
táblák, feliratok és egyéb szövegek e törvény szerinti „módosításának” árát az érintett 
hivatalok, jogi és fizikai személyek fedezik. A feladatot a törvény érvénybe lépésének 
napjától (2009. szeptember 1.) számított egy éven belül el kell végezniük. Ez újabb, súlyos 
kiadásokat jelent a helyi önkormányzatoknak és egyéb intézményeknek.
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De mivel a törvény szándéka szerinti kötelező kétnyelvűség bevezetésében nagyon 
türelmetlenek, s nem bírják kivárni ezt az egy évet, a törvénybe beiktattak még egy 11/a 
paragrafust is, amely azt írja elő, hogy a 3. paragrafus elején felsorolt érintettek 2009. 
december 31-ig kötelesek a módosításokat végrehajtani a községi krónikák, a nyomtat-
ványok és az egyéb feliratok esetében. Ha olyan feliratról, emléktábláról és emlékműről 
van szó, amit a nemzeti kisebbség nyelvén 2009. szeptember 1. előtt helyeztek el, és utána 
következik ugyanolyan vagy nagyobb betűkkel a tartalmilag teljesen azonos szöveg az 
államnyelven, akkor arra nem vonatkozik az előző mondatban leírt kötelezettség.

A kisebbségi nyelvhAsználAti törvény

Az államnyelvtörvény többször utal a kisebbségi nyelvhasználati törvényre, és elő-
fordul, hogy ellentmondásban is van vele. A két törvény a magyar kisebbség 
szempontjából összefügg, ezért ismertetése ide kívánkozik.

Az 1999-ben elfogadott, 184-es számú kisebbségi nyelvhasználati törvény3 gátat szab 
az államnyelvtörvény mindenhatóságának. Kilenc paragrafusban engedélyezi a kisebbsé-
gek jogát saját anyanyelvük használatára a hivatalos érintkezésben ott, ahol a kisebbségi 
lakosság aránya a legutóbbi népszámlálás alapján 20 százalékos vagy afölött van. (Az 
érintett helységek listája a törvény kiegészítő részében olvasható.) Ezeken a településeken 
joguk van arra, hogy anyanyelvükön írt beadványokkal is fordulhassanak az államigazga-
tási, a területi és a helyi önkormányzati szervekhez; az utóbbinak a választ az államnyelv 
mellett a kisebbség nyelvén is meg kell fogalmaznia, kivéve a közokiratokat, mert azok-
nak kizárólag az állam nyelvén kell megszületniük. Az igazgatási eljárásban meghozott 
döntést e helyeken az államnyelvi megfogalmazás mellett – igény szerint – a kisebbség 
nyelvén is meg lehet fogalmazni. Ha a szöveg hangzásában, értelmezésében kétely merül 
fel, akkor az államnyelven megfogalmazott változat a döntő. Az érintett helységekben a 
közigazgatási szerv nevét a kisebbség nyelvén is fel kell tüntetni az épületeken. A területi 
önkormányzat a saját hivatali nyomtatványait e községekben államnyelven adja ki, de 
igény szerint kiadhatja a kisebbség nyelvén is. A helyi önkormányzat képviselőjének itt 
joga van a saját anyanyelvét használni az önkormányzati ülésen, s ekkor a község bizto-
sítja a tolmácsot.

A nyelvhasználati törvény szerint a község krónikáját a kisebbség nyelvén (is) vezet-
hetik. A törvény által előnyben részesített helységekben a fontos információkat, főként a 
felhívásokat, figyelmeztetéseket és az egészségügyi közleményeket a nyilvánosság szá-
mára hozzáférhető helyen, két nyelven, tehát az államnyelv mellett a kisebbség nyelvén 
is ki kell függeszteni. A községi közigazgatási szerv a maga hatáskörében az általánosan 
kötelező jogi szabályokra vonatkozó információkat igény szerint a kisebbség nyelvén is 
biztosítja.

A bíróságok előtti eljárásokban és más területeken a kisebbség nyelvének haszná-
latát külön törvények (pl. a különféle törvénykönyvek, perrendtartások) szabályozzák. 

3 „Zákon č.184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín”, http://www.mensiny.vlada.gov.
sk/index.php?ID=469.
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Ugyanez vonatkozik az óvodák, általános és középiskolák, valamint a kultúra területére 
is (pl. iskolaügyi törvények).

A törvény 7. paragrafusa (is) emlékeztet arra, hogy a közigazgatás szervei és alkal-
mazottai a hivatalos érintkezésben az államnyelv használatára kötelezettek. Eközben az 
1995-ös államnyelvtörvényre hivatkozik. Alapvető kérdés ezért, hogy a továbbiakban, 
annak módosítása után, melyikre fog hivatkozni, és utal-e a 2009. június 30-án elfogadott 
módosításra. Ha igen, akkor hogy viszonyul a kisebbségi nyelvhasználati és a módosított 
államnyelvtörvény egymáshoz? A 7. paragrafus engedélyezi a vonatkozó szervek szá-
mára a kisebbségi nyelvhasználati és egyéb törvények által meghatározott feltételekkel a 
kisebbségi nyelv használatát is, azzal a kikötéssel, hogy a közigazgatási szerv alkalmazot-
tainak nem kötelező a kisebbség nyelvének ismerete. Ugyanakkor a 8. paragrafus szerint 
a községi közigazgatási szervnek biztosítania kell a kisebbségi nyelven való hivatalos 
érintkezés feltételeit. (Amint látható, a kisebbségi nyelvhasználati törvény is ellentmon-
dásokat hordoz magában.)

Az államnyelvtörvény és a kisebbségi nyelvhasználati törvény összevetése

Akár a kisebbségi nyelvhasználati törvényt, akár az elfogadott államnyelvtörvényt 
tekintjük, mindkettő – bár eltérő szigorral és megfogalmazásban, különösen 
pedig eltérő sorrendben – a kisebbségek által lakott területeken a hivatalos és 

nyilvános érintkezésben a kétnyelvűséget írja elő. Közöttük főként a dikcióban van 
a különbség. A kisebbségi nyelvhasználati törvény a maga érvényességi területén (20 
százalékot elérő kisebbségi lakosság) olykor megengedi, hogy a hivatalos és nyilvános 
kétnyelvűségben a kisebbségi nyelvé legyen az elsőbbség (sőt, időnként az államnyelv 
elhagyását is engedélyezi). Az államnyelvtörvény azonban más kötelező sorrendet szab 
meg: a szigorú kétnyelvűségen belül a kisebbségi nyelv használatát háttérbe szorítja, s az 
államnyelv elsőbbségét büntetés terhe mellett előírja. Ha a kisebbségi (akár jogi, akár fizi-
kai személyként vagy intézmény, szerv, hivatal képviseletében stb.) az anyanyelvét előbb, 
az államnyelvet pedig csak az után használja, vagy esetleg csupán az anyanyelvén fejezi 
ki magát hivatalosan és nyilvánosan, akkor – ha akad, aki ezért feljelentse –, szigorúan 
büntetendő.

Az államnyelvtörvény kivétel nélkül sújtja azokat a helyeket, ahol a kisebbségiek 
aránya 20 százalék alatt marad. Szlovákiában pedig sok ilyen város és község van. Így – 
amint említettem – tízezreket nem véd semmi az államnyelvtörvény szigorától.
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A módosított állAmnyelvtörvény értékelése és értelmezése

A kétnyelvűség – előírt sorrendben – kötelező

Az eddigiekből érzékelhető, hogy a törvény elsősorban azért jött létre, mert a szlo-
vákokat idegesíti, hogy saját nemzetállamukban van olyan terület (a magyarok 
által sűrűn lakott Dél-Szlovákia), ahol a szlovák anyanyelvű nem érti, vagy nem 

mindig érti a nyelvet, az életet, az életmenetet. Segítségével nemcsak a kétnyelvűséget 
akarják kötelezően előírni, hanem annak sorrendjét is; azt akarják, hogy e területeken 
minden, ami hivatalosan és nyilvánosan elhangzik vagy megjelenik (írásban és szóban), 
elsősorban szlovákul – és csak másodsorban magyarul – történjen, hogy az ott élő vagy 
„odatévedő” szlovák is megértse. Annak ellenére, hogy a törvény egy szóval sem említi 
a magyarokat, nyilvánvaló, hogy szigora elsősorban a magyar kisebbség anyanyelvhasz-
nálata ellen irányul, hiszen a többi kisebbség és etnikai csoport nem olyan nagyszámú 
(kivéve a romákat), hogy ez a probléma észrevehetően megjelenne.

A reális szlovákiai élethelyzeteket tekintve éppen az államnyelvet kevésbé, az 
anyanyelvét jobban beszélő magyar kisebbségit és annak szervezeteit, intézményeit, 
önkormányzatát sújtja a leghatározottabban. Általános nyelvhasználati indokokba és a 
szlovák nyelv tisztasága védelmének széles értelemben vett indoklásába csomagolva, de 
a magyar kisebbség nyelvhasználati jogai ellen is támad. Amellett, hogy büntetni akar, a 
bizonytalanság, zavar és félelem légkörét erősíti, s lehetőséget teremt arra, hogy nyelv-
rendőrök, nyelvfelügyelők járjanak az országban, akik bírságokat szabhatnak ki, amikor 
nekik tetszik. Az előírt kötelező kétnyelvűség ugyancsak elsősorban a szlovákiai magyar 
önkormányzatokra ró jelentős kiegészítő pénzügyi terheket.

A kétnyelvűség az asszimilációs folyamat köztes fokozata

A kétnyelvűségnek ez a kötelező sorrendje – hogy előbb a szlovákot kell, s csak azu-
tán lehet a kisebbségi (azaz magyar) nyelvet használni – az asszimilációs nyomás 
erősítésének eszköze. A kétnyelvűség ugyanis az államnyelvtörvény által (is) tü-

relmetlenül siettetett asszimilációs folyamat köztes fokozata. Az asszimiláció kényszere 
a kisebbségi nyelvhasználati törvény hatálya alá eső helységek kisebbségi lakóit kevésbé 
súlyosan, de azért őket is jelentősen érinti. Viszont azokat a (magyar) kisebbségieket, 
akikre nem érvényes a 20 százalékos klauzula, teljes mértékben sújtja.

Éppen ők azok, akik az államnyelvtörvény asszimilációs szándékának bizonyításához 
a legvilágosabb érvet szolgáltatják. A türelmetlen asszimilációs nyomásnak ők a legki-
szolgáltatottabbak: őket éri el a legkönnyebben, a leghamarabb, a leggyorsabban, hiszen 
nincs joguk a kisebbségi nyelvhasználati törvény védelméhez. Őket – a kiszolgáltatott 
gyengébbeket és kevesebbeket – darálja be leghamarabb. A türelmetlen vagy erőszakos 
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asszimilációt elősegítő eszközök, helyzetek, lehetőségek törvény általi kialakítása és ki-
kényszerítése kiáltó ellentétben áll mindazon nemzetközi egyezményekkel, amelyekhez 
Szlovákia is csatlakozott.

Azt, hogy a kisebbségi nyelvhasználati törvény által nem védett magyarok asszimi-
lálása mennyire fontos a szlovák nemzetállam számára, bizonyítja, hogy Ján Slota és a 
Szlovák Nemzeti Párt évről évre türelmetlenül veszi elő azt a listát, amely ezeket a hely-
ségeket tartalmazza; árgus szemekkel figyeli, hogy a magyar kisebbség aránya mikor és 
hol esik a 20 százalék alá. Ahol ilyen helyzetet észlel, követeli, hogy a települést vonják ki 
a kisebbségi nyelvhasználati törvény hatálya alól. Teszi ezt annak ellenére, hogy a törvény 
azt írja elő, hogy az arányokat a mindenkori (tízévenkénti) népszámlálás hivatalos adatai 
alapján kell megállapítani.

Az államnyelv védelme

Az államnyelvtörvény a szlovák nyelv védelmére született. Azt akarja kikénysze-
ríteni, hogy Szlovákiában minden hivatalos és nyilvános kommunikációban az 
egyetlen hivatalos nyelv a szlovák államnyelv legyen. Ki az, akitől meg kell vé-

deni a szlovák nyelvet? Ki beszél a szlovák állam területén másként, mint szlovákul? 
Elsősorban és tömegesen a kisebbségi magyar állampolgár; másodsorban az, aki e nyelv 
szabályai ellen vét (ez már lehet a szlovák nyelvet nem ismerő idegen, vagy a nyelvet nem 
szabályosan használó szlovák, magyar vagy más kisebbségi is). Régi és erős szándék a 
szlovák politikában, hogy az anyanyelvét nyilvánosan használó magyar kisebbségit meg-
büntethessék. Mivel a büntetéssel a magánéletbe még nem nyomulhatnak be, a „hivatalos 
és nyilvános érintkezés” fogalomkörét tágítják ki a lehető legszélesebbre.

Az államnyelv védelme, óvása, ápolása, fejlesztése, kodifikált formájának védelme és 
felügyelete a kulturális minisztérium (és nem a nyelvészek) feladata; e minisztérium mű-
ködteti és irányítja egyúttal az egész ellenőrző és büntető rendszert. Hiába kifogásolta a 
törvénymódosítást a szakmai közvélemény, és hiába indokolták, hogy a nyelvet nem lehet 
államnyelvtörvénnyel védeni, csak a nyelvoktatással, a nyelvművelésre, a nyelvi kultúrára 
szánt idő és energia növelésével.

A módosítást benyújtó kulturális miniszter, Marek Maďarič (más szlovák csúcspo-
litikusokkal együtt) határozottan tagadja, hogy az a magyar kisebbség ellen irányulna. 
A kulturális minisztérium azt állítja, hogy a nyelvtörvény szigorítása semmilyen módon 
sem diszkriminálja Szlovákia magyar nemzetiségű lakosait, mert az a kisebbségi nyelv-
használatot – álláspontjuk szerint – nem érinti. Csupán meg akarják védeni a szlovákokat 
Dél-Szlovákiában attól, hogy meg kelljen tanulniuk magyarul; azaz a szlovákokat és a 
szlovák államnyelvet akarják megvédeni a magyarok által sűrűn lakott településeken. 
E törvény garantálja a szlovákoknak, hogy minden hivatalban megértethessék magukat 
szlovákul.

A kormányfő, Robert Fico is – különféle helyszíneken, többféle módon, más-más 
hangsúllyal érvelve – védelmezte az elfogadott törvénymódosítást. Például azzal, hogy 
nem történt semmi különös, csak a kormány teljesítette a saját programjában szereplő 
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„legiszlatív feladatokat”. Egyébként pedig a törvény nem provokáció, és nem korlátozza a 
kisebbségek jogait, hanem biztosítja a szlovák állampolgárok jogát, hogy saját országuk-
ban a saját állami anyanyelvükön megértethessék magukat. A kisebbségek nyelvét pedig 
külön törvény szabályozza, a kisebbségi nyelvhasználati törvény. Ő is elmondta (ahogy 
a kulturális miniszter is), hogy az államnyelvtörvény módosításával egyes területeken 
kibővítették a kisebbségek nyelvhasználati jogait, és szankcionálták a szlovák államnyelv 
használatának megszegését, mert az a vegyesen lakott területeken rendszeresen elő szo-
kott fordulni. A kormányfő határozottan visszautasítja, hogy a törvényt visszavonják.4

A nyelvtörvényt példás gyorsasággal aláíró köztársasági elnök, Ivan Gašparovič is a 
dél-szlovákiai, azaz a magyarokkal – de kisebbségben – együtt élő szlovákok védelmével 
indokolta a szigorítás szükségességét. Szóvivője, Marek Trubač azt magyarázta, hogy az 
elnökhöz sok panasz érkezik a déli terület szlovákjaitól, akiknek problémáik vannak a hi-
vatalokban, az orvosnál, a munkahelykeresésben, mivel nem ismerik a magyar nyelvet, és 
a hivatalos érintkezésben a szlovákkal hátrányt szenvednek. Ezeket a problémákat akarja 
kiküszöbölni az államnyelvtörvény módosítása.5

Ugyanakkor a kormánykoalíció politikusai úgy gondolják, hogy az államnyelv védel-
me legitim okot ad nekik arra, hogy korlátozzák a szólás szabadságához és a magánélet 
tiszteletben tartásához való jogot.6 Az államnyelv szentségét és annak védelmét a kultu-
rális minisztérium és Marek Maďarič kulturális miniszter olyan fontosnak tartja, hogy 
számukra sem jelent problémát, ha a módosított államnyelvtörvény beleavatkozik a szólás- 
és véleménynyilvánítás szabadságába, ha sérti a vállalkozás és a magánélet szabadságát, 
mert szerintük mindezek megsértésére legitim okuk van: „Az államnyelv védelme az ál-
lamra azt a kötelezettséget rója, hogy biztosítsa állampolgárai számára az állami nyelven 
való megértést a magán- és a nyilvános szférában.”

A törvényt nemcsak a szlovákiai magyar politikai, kulturális, érdekvédelmi és civil 
szervezetek, hanem szlovák civil szervezetek, jeles szlovák nyelvészek és a független saj-
tó is bírálja. Míg az utóbbiak a szlovákiai magyarokkal együtt a kisebbség nyelvi jogainak 
korlátozása miatt tiltakoznak, addig a szlovák szakmai és kulturális közvélemény az élő 
szlovák nyelv hivatali intézkedésekkel történő konzerválása és kodifikálása ellen – jeles 
nyelvészek kifogásolják annak szigorú szabályozását7 –, illetve a civil szféra és civil jo-
gok csorbulása miatt emel szót. A nyilvános érintkezésbe való állami beavatkozás már 
nemcsak a (magyar) kisebbséget érinti nagyon érzékenyen, hanem a kultúra egész, tágan 
értelmezett területét is: az ugyanis a magánszférát, a szólás- és megnyilvánulás szabadsá-
gát is sérti, hiszen nem definiálja pontosan, hogy mit ért rajta és hol a határa a hivatalos, a 

4 Ľuboš Pilc: „Fico: Nič sa rušiť nebude. Maďari zabudli, že nie sme v Uhorsku”. Pravda, http://spravy.
pravda.sk/tlac.asp?r=sk_domace&c=A090720_172307_sk_domace_p23. 2009. július 20.

5 tasr: „Gašparovič podpísal kontroverzný jazykový zákon”. Sme, http://www.sme.sk/c/4937885/
gasparovic-podpisal-kontroverzny-jazykovy-zakon.html, 2009. július 17.

6 A Szlovák Nemzeti Párt frakcióvezetője, Rafael Rafaj a törvény jellemzőit kommentálta így. Az 
államnyelv védelme legitim okot ad a szólás szabadságához és a magánélet tiszteletben tartásához 
való jog korlátozására. Új Szó, http://ujszo.com/a-nap-mondata/2009/06/26/prafael-rafaj-a-szlovak-
nemzeti-part-frakciovezetojep, 2009. április 26.

7 Marián Leško: „Troublemaker Maďarič”. Sme, http://komentare.sme.sk/c/4936935/troublemaker-
madaric.html, 2009. július 16.
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nyilvános és a magánjellegű érintkezésnek.8 A bírságok bevezetése, illetve nagysága ellen 
is számos civil szervezet tiltakozik.

A szlovák politikusok közt is vannak, akik nem értenek egyet az államnyelvtörvény-
nyel, különösen annak elfogadott módosításával. A parlamentben ellene szavaztak a 
szlovák Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) képviselői is. Ők azok, akiknek a támo-
gatására a legbiztosabban számíthatnak a magyar képviselők, ha az alkotmánybírósághoz 
fordulnak jogorvoslatért. Európai parlamenti képviselőnőjük, Anna Záborská az Európa 
Tanács, az UNESCO és az Európai Bizottság szerveit kérte a nyelvtörvény elfogadott 
formájának ellenőrzésére. Azzal indokolta, hogy a törvényt eltérően értelmezik és értel-
mezhetik, valamint hogy felerősíti a veszélyeztetettség érzését, ami miatt nem is lehet jó 
törvény.9

Az ijesztgetés, a megfélemlítés törvénye

Ez a törvény valójában az ijesztgetés és a félelemkeltés törvénye: félelmet akar kelteni 
mindenkiben, aki az anyanyelvén, nem pedig az államnyelven szeretne hivatalosan 
és nyilvánosan kommunikálni. A kisebbségek által lakott területeken, különösen 

a kisebbségi magyar társadalomban növeli a bizonytalanságot és a félelem, a bizalmat-
lanság légkörét terjeszti el. Az asszimilációs nyomás mellett ez az, ami miatt ellentmond 
mindannak, ami az Európai Unióban érvényes és megengedhető. A harmadik – nem az 
Unióba illő – jellemzője, hogy nyelvi rendőrséget állít fel, s hogy bünteti az anyanyelvét 
használót. A törvény megerősíti az országban a rendőrállami jegyeket: anyanyelvhaszná-
latot nyelvi ellenőrök, nyelvi rendőrök segítségével ellenőriz és büntet; arra kötelez, hogy 
emberek saját anyanyelvük használatától óvakodjanak, hogy azt csak félve használják, s 
hogy bizonytalanságban érezzék magukat. A törvény lehetővé teszi, sőt igényli a feljelen-
tést és a besúgást, s ezzel az állampolgárok egymással szembeni etnikai és nemzetiségi 
alapú bizalmatlanságát növeli. Mindez teljes mértékben ellentétes Szlovákiának a kisebb-
ségvédelem és az emberi jogok területén vállalt nemzetközi kötelezettségeivel.

A belső és A nemzetközi kötelezettségek

Az anyanyelv használatáért járó büntetést hangsúlyozó, és az asszimilációt siettető 
jogszabály nemcsak a nemzetközi kötelezettséggel ellentétes, hanem két belső 
szabályozásnak is ellentmond. Ezeket a szlovák állam – mint a kisebbségek jogát 

és védelmét biztosító dokumentumokat – korábban elfogadta. A szlovák kormányok el-
fogadtak olyan európai és egyéb nemzetközi (ENSZ) dokumentumokat is, amelyek célja 
az emberi és kisebbségi jogok védelme, az ilyen alapon való diszkrimináció tilalma, és a 

8 A nyilvánosság körének vitájában számos élethelyzet kétséges marad, így a házasságkötésé is. A kor-
mányzati politikusok azt állítják, hogy ez is a nyilvános érintkezés területe.

9 Ľuboš Pilc: „Lajčák: Očierňujúca kampaň proti jazykovému zákonu je obludná. Pravda, http://spravy.
pravda.sk/tlac.asp?r=sk_domace&c=A090721_171740_sk_domace_p23, 2009. július 21.
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kisebbségek anyanyelv-használati jogainak védelme. Az ENSZ-nek több olyan dokumen-
tuma is van, amely megfogalmazza az őshonos kisebbség nyelvhasználati jogát, s hogy 
a kisebbségekhez tartozó személyeknek joguk van a magánéletben és nyilvánosan hasz-
nálni anyanyelvüket (pl. az 1992-es ENSZ-nyilatkozat a nemzeti vagy etnikai, vallási és 
nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól).

A szlovák alkotmány

Az 1992-ben elfogadott, s azóta módosított szlovák alkotmány10 6. cikkelye szerint 
a Szlovák Köztársaság területén a szlovák az államnyelv. A 7. cikkely szerint az 
Európai Közösségek és az Európai Unió jogilag kötelező érvényű aktusai előnyt 

élveznek a Szlovák Köztársaság törvényeivel szemben. A 12. cikkely megfelelő bekezdé-
sei szerint az alapjogok biztosítottak minden állampolgár számára, függetlenül például 
a nemzetiségi hovatartozásra. Senkit sem lehet ilyen okokból megkárosítani, előnyben 
részesíteni, vagy előnytelen helyzetbe hozni. Tilos a nemzetiségi hovatartozásról való 
szabad döntés bárminemű befolyásolása, vagy az elnemzetietlenítés irányába ható nyo-
más gyakorlása.

A hivatalos érintkezésben az államnyelven kívül más nyelvek használatát törvény sza-
bályozza. Külön törvénybe utalja, hogy a nemzeti kisebbségnek milyen módon van joga 
az állam nyelvének elsajátítására és a saját anyanyelvén való művelődésre, saját nyelvének 
használatára a hivatalos érintkezésben, illetve a saját ügyeire vonatkozó megoldásokban 
hogyan vehet részt. (Erre szolgál az 1999-es nyelvhasználati törvény.)

Az alkotmány negyedik szakaszának 33. és 34. cikkelye a nemzeti kisebbségek és 
etnikai csoportok jogairól szól. Eszerint a nemzetiségi vagy etnikai hovatartozás miatt 
senkit sem lehet megbüntetni. Joguk van többek között arra, hogy saját anyanyelvükön 
információkat terjesszenek és kapjanak. A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozók 
jogainak gyakorlása azonban nem vezethet oda, hogy a Szlovák Köztársaság szuvereni-
tását és területi épségét veszélyeztessék, és hogy diszkriminálják a lakosság többi részét. 
Ennek alapján csupán értelmezés és jó- vagy rosszindulat (nem pedig a jog) kérdése, hogy 
a magyar kisebbségi jogok gyakorlását mikor nevezik olyannak, amely már veszélyezteti 
Szlovákia szuverenitását és területi épségét, vagy mikor állítják, hogy a magyarok által 
lakott területeken diszkriminálják a velük élő szlovák lakosságot.

A szlovák alkotmány tiltja a cenzúrát, az elfogadott államnyelvtörvény szerint azon-
ban a kulturális minisztérium számos nyilvános szöveget ellenőriz, ami nem más, mint 
cenzúrázás.

10 „Ústava Slovenskej republiky (460/1992 Zb.) v znení neskorších predpisov”, http://www.mensiny.
vlada.gov.sk/index.php?ID=469, 2009. július 3.

Hamberger Judit                                  Lehet-e  az  EU-ban  büntetni  az  anyanyelv  használatát?

           MKI-tanulmányok 16



A magyar–szlovák alapszerződés

A magyar–szlovák alapszerződést11 1995-ben írták alá, tíz év múlva pedig módosítás 
nélkül meghosszabbították. Ebben a szerződő felek vállalják, hogy „védelemben 
részesítik és előmozdítják a területükön élő kisebbségek nemzeti vagy etnikai, 

kulturális, vallási és nyelvi identitása megőrzését és elmélyítését”.
Az alapszerződés 15. cikke foglalkozik a nemzeti kisebbségek védelmével. Mindkét 

fél megerősíti, hogy a nemzeti kisebbség védelme az emberi jogok nemzetközi védelmé-
nek szerves részét képezi, és mint ilyen, a nemzetközi együttműködés keretébe tartozik. 
Ebben az értelemben nem az államok kizárólagos belügye, és a nemzetközi közösség legi-
tim figyelmének tárgyát képezi. A 2. pont a) bekezdése szerint a nemzeti kisebbségekhez 
tartozás szabad egyéni választás kérdése, és ebből semmiféle hátrány nem származhat. 
A b) pont szerint a nemzeti kisebbségnek joga van a törvény előtti egyenlőséghez és a tör-
vény általi védelemhez, és ebben a vonatkozásban minden, valamely nemzeti kisebbséghez 
tartozáson alapuló diszkrimináció tilos. A c) pont azt mondja ki, hogy e személyeknek 
joguk van egyénileg vagy csoportjuk más tagjaival együtt, szabadon kinyilvánítani, meg-
őrizni és fejleszteni saját etnikai, kulturális, nyelvi vagy vallási identitásukat.

A 15. cikk d) pontja szerint a felek tartózkodni fognak a kisebbségekhez tartozó sze-
mélyek akaratuk elleni asszimilációját célzó politikától vagy gyakorlattól, és védelmezni 
fogják ezen személyeket bármilyen cselekménnyel szemben, ami az ilyen asszimilációra 
irányul. Sőt, a felek azt is vállalták, hogy tartózkodnak az olyan intézkedésektől, amelyek 
megváltoztatnák a népesség számarányát a nemzeti kisebbség által lakott területeken, 
vagy korlátoznák a személyiségi és szabadságjogaikat, s azzal a nemzeti kisebbségek 
kárára volnának.

Ugyanezen cikk g) pontja foglalkozik a nyelvhasználati jogokkal. Eszerint hogy a 
kisebbségeknek joguk van szóban és írásban, a magán- és közéletben szabadon hasz-
nálni az anyanyelvüket. Joguk van – a belső jogrenddel és a két szerződő fél által vállalt 
nemzetközi kötelezettségekkel megegyezően – az anyanyelvüket használni a hivatalok-
kal való kapcsolatban, beleértve a közigazgatást és a bírósági eljárásokat is. Joguk van 
anyanyelven feltüntetni azon települések nevét, amelyekben élnek, valamint az utcák és 
egyéb közterületek nevét, helyrajzi adatokat, feliratokat és közterületi információkat. 
Az állami nevelési–oktatási rendszer keretén belül joguk van az anyanyelvük oktatásá-
nak és anyanyelvükön történő oktatásnak – a hivatalos nyelv oktatásának vagy az azon 
való oktatásnak a sérelme nélküli – adekvát lehetőségére. Ugyanígy joguk van a nyilvá-
nos tömegtájékoztatási eszközökhöz való diszkriminációmentes hozzájutáshoz és saját 
tömegtájékoztatási eszközökhöz. A szerződő felek az általuk vállalt nemzetközi kötele-
zettségekkel összhangban minden szükséges jogi, adminisztratív és egyéb intézkedést 
megtesznek a felsorolt jogok érvényesítése érdekében, ha ilyen szabályozás még nincs a 
jogrendjükben.

Az alapszerződés tartalmaz olyan kitételeket, amelyek többféle értelmezésre is lehető-
séget adnak. Ilyen az, hogy a nemzeti kisebbségeknek sok mindenhez joguk van, de csak 

11 http://www.regione.taa.it/biblioteca/normativa/bilaterali/Ungheria%20Slovacchia%201995.pdf, 
2009. július 3.
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ahhoz, ami a belső jogrendszerbe nem ütközik. A szlovák belső jogrendnek pedig máris 
van néhány olyan törvénye, amelyekbe a kisebbség nyelvének használata beleütközik. 
Ezek közé tartozhat akár a most elfogadott államnyelvtörvény is. További jogi vitára ad 
lehetőséget, az alapszerződés helye a belső szlovák jogrend érvényességi hierarchiájában, 
függetlenül attól, hogy ezt az alkotmány világosan megmondja (vagyis hogy a nemzet-
közi szerződések előny élveznek a belső szlovák törvényekkel szemben). Ezt a kitételt a 
szlovák politikusok figyelmen kívül hagyják, különösen akkor, amikor a szlovák–magyar 
viszonyról és a szlovákiai magyar kisebbségről van szó.

Az Európa Tanács kisebbségvédelmi keretegyezménye12

A szlovák–magyar alapszerződés 15. cikkének 4. pontja azt is tartalmazza, hogy 
mely nemzetközi szerződésekhez és egyezményekhez tartják magukat a felek. 
Ezek közül a legfontosabb az Európa Tanácsnak a nemzeti kisebbségek védelmé-

ről elfogadott, és a szerződő felek által 1995. február 1-jén aláírt Keretegyezménye, amely 
1998-ban lépett hatályba. Abban az esetben érvényes, ha a felek belső jogrendje nem rög-
zít a kisebbségekhez tartozó személyek jogaira nézve a Keretegyezményben foglaltaknál 
kedvezőbb szabályozást. A szerződő felek a nemzeti kisebbségek védelme terén vállalt 
kötelezettségeik teljesítésének ellenőrzésénél az Európa Tanács és az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezet azon szabályai szerint járnak el, amelyek mindkét fél szá-
mára kötelezőek.

Az Európa Tanács Kisebbségvédelmi Keretegyezményének preambulumában a kité-
telek között szerepel, hogy a kisebbségvédelem során az államok alkotmánya és területi 
integritása nem sérülhet. Mivel az ET annak is tudatában van, hogy a kisebbségvédelem 
az európai kontinens biztonsági kérdése, a tagállamokkal elfogadtatja a Keretegyezményt, 
ezáltal az adott tagország területén élő nemzeti kisebbségek fennmaradását akarja elérni. 
Azok mindenfajta, így nyelvi identitásának megőrzéséhez, fejlesztéséhez és kifejezéséhez 
is biztosítani kívánja a feltételeket.

A Keretegyezmény I. fejezete tartalmazza azt is, ami a frissen elfogadott államnyelv-
törvényből teljességgel hiányzik: a csatlakozó országok a Keretegyezmény rendelkezéseit 
jóhiszeműen, a megértés és a tolerancia szellemében fogják alkalmazni. Kimondja, hogy a 
kisebbségit identitásválasztása és azzal kapcsolatos jogainak gyakorlása miatt nem érheti 
hátrány vagy kár. Ezért a kisebbséghez tartozáson alapuló hátrányos megkülönböztetés 
tilos.

A II. fejezet arra kötelezi a csatlakozott államot, hogy fordítson kellő figyelmet a nem-
zeti kisebbségekhez tartozó személyek sajátos körülményeire, sőt, hogy támogassa annak 
feltételeit is, hogy a kisebbség megőrizhesse anyanyelvét. Az 5. cikk szerint a felek tar-
tózkodnak minden olyan politikától vagy gyakorlattól, amely a nemzeti kisebbségekhez 
tartozó személyek akaratuk elleni asszimilációjára irányul, és védelmezik őket minden 

12 „Az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről Szóló Keretegyezménye”. In: Majtényi Balázs–
Vizi Balázs: A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai. Dokumentumgyűjtemény. Budapest: Gondolat 
Kiadó, 2003. 157–116. o.
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olyan akciótól, ami a beolvasztásukra irányul. Egyúttal kötelezettséget vállalnak arra is, 
hogy megvédik azokat, akik nyelvi identitásuk miatt hátrányosan megkülönböztető, ellen-
séges vagy erőszakos fenyegetések és cselekedetek áldozatai lehetnek. A 9. cikk szerint a 
felek magukra nézve kötelezően elismerik, hogy minden, valamely nemzeti kisebbséghez 
tartozó személy véleménynyilvánítási szabadsága magában foglalja a kisebbség nyelvén 
történő véleményalkotás és az információk, az eszmék megismerésének és közlésének 
szabadságát is, mégpedig országhatárokra való tekintet és hatósági szerv beavatkozása 
nélkül.

A 10. cikk alapján a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden, valamely 
nemzeti kisebbséghez tartozó személynek elismerik anyanyelvének szabad és beavatko-
zás nélküli használatát úgy magánbeszélgetésben, mint nyilvánosan, szóban és írásban 
egyaránt. A 2. pont szerint az egy nemzeti kisebbség által hagyományosan vagy jelen-
tős számban lakott területeken – amennyiben az ott lakók úgy kívánják, és e kívánság 
megfelel a valóságos szükségnek – a felek erőfeszítéseket tesznek arra, hogy – lehető-
ség szerint – biztosítsák az e személyek és a közigazgatási hatóságok közötti kisebbségi 
nyelvhasználatot elősegítő feltételeket.

A 11. cikk 2. pontja szerint a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy elismerik min-
den, valamely nemzeti kisebbséghez tartozó személy azon jogát, hogy saját anyanyelvén 
cégtáblákat, feliratokat és egyéb magántermészetű információkat tegyen közzé a nyil-
vánosság számára láthatóan. A 3. pont szerint az olyan körzetekben, amelyek jelentős 
részében hagyományosan nemzeti kisebbségek laknak – figyelembe véve sajátos körül-
ményeiket –, a hagyományos helységneveket, utcaneveket és egyéb, a közösség számára 
szánt földrajzi megjelöléseket a kisebbség nyelvén is kiírják, ha megfelelő igény van ilyen 
jelzésekre.

A 16. cikk szerint a felek tartózkodnak olyan intézkedések meghozatalától, amelyek 
a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által lakott területeken az arányokat meg-
változtatják, és arra irányulnak, hogy korlátozzák azon jogokat és szabadságjogokat, 
amelyek a Keretegyezményben foglalt elvekből származnak.

A III. fejezet 20. cikke szerint a Keretegyezményben foglalt elvekből eredő jogok és 
szabadságjogok gyakorlása során minden, valamely nemzeti kisebbséghez tartozó sze-
mély tiszteletben tartja a nemzeti törvényhozást és mások jogait, különösen a többséghez 
tartozókét és más nemzeti kisebbségiekét.

Az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája

Az Európa Tanács (ET) másik, speciálisan a kisebbségek nyelvhasználati joga-
it védő és ösztönző nemzetközi dokumentuma, a Regionális vagy Kisebbségi 
Nyelvek Chartája,13 amely az előzővel azonos évben, 1998-ban lépett hatályba. 

Ehhez Szlovákia 2001-ben csatlakozott, és 2002-től lépett életbe. Preambulumában hivat-
kozik arra, hogy a kisebbségi nyelv magánéleti és közéleti gyakorlásának joga az ENSZ 

13 „Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája”. In: Majtényi–Vizi: A kisebbségi jogok nem-
zetközi okmányai... i. m., 136–159. o.
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Polgári és Politikai Jogokról szóló Nemzetközi Egyezségokmányában foglalt elveknek 
megfelelően és az Európa Tanácsnak az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságjogok 
Védelméről Szóló Egyezménye szellemében elidegeníthetetlen jog. Hangsúlyozza, hogy a 
kulturális kölcsönhatás és a többnyelvűség érték, de a regionális vagy kisebbségi nyelvek 
védelme és támogatása nem történhet a hivatalos nyelvek és azok megtanulása szüksé-
gességének hátrányára.

I. részének 5. cikke szerint a Chartában semmi nem értelmezhető úgy, hogy az feljo-
gosítana olyan tevékenységre, amely sérti az ENSZ Alapokmányának céljait vagy egyéb 
nemzetközi jogi kötelezettségeket, ide értve az államok szuverenitásának és területi in-
tegritásának elvét.

A célokat és elveket tartalmazó II. részben szerepel, hogy a csatlakozó államok az 
érintett kisebbségi nyelveket elismerik, védik, támogatják, s földrajzi körzetüket nem 
határozzák meg úgy, hogy az a kisebbségi nyelv támogatásának akadályát képezze. A regio-
nális vagy kisebbségi nyelveknek a magánéletben és a közéletben, szóban és írásban való 
használatát megkönnyítik és/vagy bátorítják. Lehetővé teszik, hogy aki akarja, elsajátít-
hassa e nyelveket, illetve, hogy tanulhatók és kutathatók legyenek. A II. rész 7. cikkének 
2. pontjában (az előbb taglalt Keretegyezménnyel összhangban) leszögezik, hogy a csatla-
kozott felek vállalják: megszüntetnek minden indokolatlan hátrányos megkülönböztetést, 
kizárást, megszorítást vagy előnyben részesítést, amely valamely regionális vagy kisebb-
ségi nyelv használatát érinti, és célja az, hogy e nyelv megőrzésétől vagy fejlesztésétől 
elbátortalanítson, vagy azt veszélyeztesse. Az e nyelvek érdekét szolgáló különleges 
intézkedések – melyek célja, hogy az azokat használók és a lakosság többi része közöt-
ti egyenlőség kiteljesedjen, vagy hogy különleges helyzetüket figyelembe vegyék – nem 
minősülnek az elterjedtebb nyelveket használókkal szembeni hátrányos megkülönbözte-
tésnek. A 4. pont szerint a felek vállalják, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelveket 
illető politikájuk kialakítása során figyelembe veszik az e nyelveket használó csoportok 
által jelzett szükségleteket és kívánságokat.

A Charta sajátossága, hogy III. részének rendelkezéseiből (amelyek e nyelveknek 
a közéletben való használatát segítik elő) a csatlakozó állam „válogathat”, azaz nem 
kell minden cikkét teljesítenie (a kötelezettségvállalások „rendelkezései közül legkeve-
sebb harmincöt bekezdést vagy pontot alkalmaz, éspedig legalább hármat-hármat a 8. 
és 12. cikkből, és egyet-egyet a 9., 10., 11. és 13. cikkből”). A szerződő állam elfogadó 
okiratában megjelöli azokat a regionális vagy kisebbségi nyelveket, amelyekre a Charta 
általa vállalt kötelezettségeit alkalmazza. E vállalások körét folyamatosan lehet bővíteni, 
és újabb nyelveket is be lehet vonni.

Szlovákia kilenc olyan nyelvet jelölt ki, amelyekre a Charta által előírt kötelezettsége-
ket alkalmazza. Közöttük van a magyar is.14

Az oktatásügy terén azt vállalta, hogy elérhetővé teszi e nyelven az iskola-előkészítő 
(azaz óvodai), az általános és középiskolai, valamint a szakközépiskolai és szakmun-
kásképzői oktatást. A felsőoktatásban csak a pedagógusok, a teológusok és a kulturális 
munkások számára teszi elérhetővé az anyanyelvi oktatást. (A komáromi Selye János 

14 „Návrh na podpis Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov”. http://www.
rokovania.sk/appl/material.nsf/0/1DA4DB1DF2F31898C12569CE0051F0F2?OpenDocument. 2000. 
szeptember.
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Egyetem nem a Charta jótéteményének, hanem az MKP kormányzati erejének köszön-
hetően jött létre.) Az anyanyelven folyó felnőttoktatásra és továbbképzésre vonatkozóan 
Szlovákia csupán néhány tanfolyam erejéig vállalt kötelezettséget. Viszont vállalta, hogy 
biztosítja a magyar kisebbségi nyelv által hordozott kultúra és történelem oktatását, vala-
mint az iskolákban oktatók anyaelvi alap- és továbbképzését. A magyar nyelv oktatásának 
megteremtését és fejlesztését ellenőrző felügyelő szerv létrehozását is vállalta, és azt is, 
hogy annak munkájáról rendszeresen jelentést készít.

Az igazságszolgáltatás terén vállalta, hogy a büntetőeljárásokban biztosítja a vádlott 
jogát anyanyelvének használatára, s hogy az indítványok, az írásos és szóbeli bizonyíté-
kok ne minősülhessenek pusztán azon az alapon elfogadhatatlanoknak, mert kisebbségi 
magyar nyelven készültek. A polgári és a közigazgatási ügyekben illetékes igazságszol-
gáltatási szervek előtti eljárásokban megengedik, hogy ha egy peres félnek személyesen 
kell megjelennie a bíróság előtt, ott saját (magyar) anyanyelvét használhassa anélkül, hogy 
ez számára külön költséget jelentene, illetve, hogy anyanyelvén nyújtsa be az elkészített 
dokumentumokat és bizonyítékokat, ha szükséges, tolmácsok és fordítások segítségével. 
Mindkét esetben átvállalják a fordítási költségeket.

Szlovákia is csatlakozott ahhoz a ponthoz, mely szerint nem minősítik érvénytelennek 
az állam területén készült jogi okmányokat pusztán azon az alapon, hogy magyarul írták. 
Azt is felvállalták, hogy magyar nyelven hozzáférhetővé teszik a legfontosabb állami tör-
vényszövegeket, valamint azokat, amelyek különösen érintik e nyelv használóit, feltéve, 
hogy e szövegek másként nem hozzáférhetők.

A 10. cikkben részletezett közigazgatási hatóságok és közszolgálati szervek viszony-
latában Szlovákia vállalta, hogy ott, ahol a regionális vagy kisebbségi nyelvet használók 
száma az alábbi intézkedéseket indokolja, ésszerű mértékben gondoskodnak arról, hogy 
a közösséggel kapcsolatban álló tisztviselők a regionális vagy kisebbségi nyelveket hasz-
nálják a hozzájuk ezeken a nyelveken forduló személyekkel fennálló kapcsolataikban:

-  megengedik és/vagy bátorítják a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatát a 
regionális vagy helyi közigazgatásban. Lehetőséget adnak arra, hogy szóbeli vagy 
írásbeli kérelmeket ezen a nyelven nyújthassanak be; hogy a regionális és helyi tes-
tületek hivatalos dokumentumaikat e nyelven is közzétegyék; hogy a helyi testületek 
közgyűlési vitáiban a saját anyanyelvüket használhatják a kisebbségiek;

-  a helynevek esetében a kisebbségi nyelven hagyományos és helyes formákat hasz-
nálják vagy fogadják el, ha szükséges, a hivatalos nyelv szerinti elnevezésekkel 
együtt;

-  megengedik a regionális vagy kisebbségi nyelveket (azaz a magyart) használóknak, 
hogy kérelmeket ezen a nyelven terjesszenek elő a közigazgatási hatóságoknak vagy 
a nevükben tevékenykedő, más személyek által működtetett közszolgálati szervek-
nek, és úgy is kapjanak rá választ; ez esetben vállalják az esetleg szükséges fordítást 
vagy tolmácsolást;

-  lehetséges mértékben kielégítik a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatának 
területein a nyelvet ismerő köztisztviselők kinevezésére irányuló az igényeket.
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A Charta 11. cikke a tömegtájékoztatási eszközökre vonatkozó nyelvhasználati le-
hetőségeket taglalja. Ezen a téren Szlovákia vállalta, hogy – a közszolgálati rádióban és 
televízióban – megteszi a megfelelő intézkedéseket, hogy a műsorszórók regionális vagy 
kisebbségi nyelveken (azaz magyarul) készült műsorokat is programjukba iktassanak, 
illetve, hogy megkönnyítik az ilyen nyelven készült rádió- és tévéműsorok rendszeres 
sugárzását (de azt nem vállalták, hogy ilyen nyelvű rádió- és tévécsatornát vagy rádió- és 
tévéadót biztosítanak). Csupán egy magyar nyelvű sajtóorgánum (az Új Szó napilap) léte-
sítésének és fenntartásának megkönnyítését és pénzügyi támogatását vállalták.

A 12. cikk a kulturális tevékenységek és a kulturális létesítmények területén kínál 
vállalási lehetőségeket, amelyek közül Szlovákia majdnem mindent elvállalt. Például azt, 
hogy bátorítják a kisebbségi nyelveken történő önkifejezést, az ilyen kezdeményezéseket, 
hogy támogatják az e nyelven készült műalkotások más nyelven való megismertetését, 
más nyelvű műalkotások regionális vagy kisebbségi nyelveken történő megismerésének 
lehetőségét. Gondoskodnak arról, hogy a különböző kulturális tevékenységek szervezé-
séért felelős szervezetek a maguk tevékenységébe beiktassák e nyelvek vagy kultúrák 
ismeretét és használatát, illetve, hogy olyan személyzet álljon rendelkezésükre, amely 
teljes mértékben ismeri az adott regionális vagy kisebbségi nyelvet (azaz a magyart) és a 
lakosság többi részének a nyelvét is. Vállalták, hogy támogatják a regionális vagy kisebb-
ségi nyelveket használók képviselőinek közvetlen részvételét az eszközök biztosításában 
és a kulturális programok tervezésében. Bátorítják és megkönnyítik olyan szervezetek 
létesítését, amelyek a regionális vagy kisebbségi nyelveken készült műalkotások gyűjtésé-
ért, rögzítéséért és a közönségnek történő bemutatásáért felelősek. Azt is vállalták, hogy 
külföldön megvalósuló kulturális politikájukban kellő helyet biztosítanak a regionális 
vagy kisebbségi nyelveknek és annak a kultúrának, amelyet e nyelvek hordoznak.

A Charta 13. cikke a gazdasági és társadalmi életre vonatkozik. E téren Szlovákia 
vállalta, hogy az ország egészére vonatkozóan kiiktat jogalkotásából minden olyan 
rendelkezést, amely igazolható ok nélkül tiltja vagy korlátozza a regionális vagy kisebb-
ségi nyelvek használatát a gazdasági és társadalmi élet dokumentumaiban, különösen a 
munkaszerződésekben és az olyan technikai dokumentumokban, mint a termékek és fel-
szerelések használati útmutatói. Azt is vállalták, hogy megtiltják, hogy a vállalatok belső 
szabályzataiba és a magánokiratokba – legalábbis azokba, amelyek az azonos nyelvet 
beszélők között jöttek létre – a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatát kizáró vagy 
korlátozó cikkek kerüljenek bele. Elfogadták, hogy fellépnek az olyan gyakorlattal szem-
ben, amely elbátortalanít a regionális vagy kisebbségi nyelveknek a gazdasági-társadalmi 
tevékenységek keretei között történő használatától.

A 2. pont alapján Szlovákia vállalta, hogy a hatóságok hatáskörének terjedelmében és 
ésszerű mértékben gondoskodik arról, hogy az olyan létesítményekben, mint a kórházak, 
nyugdíjasházak, otthonok, nyíljon lehetőség arra, hogy az egészségügyi, életkori vagy 
egyéb okból gondozásra szorulókat regionális vagy kisebbségi nyelvükön (azaz magya-
rul) fogadják és kezeljék.

A Charta 14. cikkére – a határokon átnyúló cserekapcsolatokra – vonatkozóan 
Szlovákia mindkét pont teljesítését vállalta.15

15 Megjegyzendő, hogy a fent ismertetett két ET-dokumentum nem része a szlovák jogrendnek.
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Az ebesz és A várhAtó fejlemények

A szlovák államnyelvtörvény nemzetközi vitája még csak most kezdődik. Azt, hogy 
mi lesz az eredménye, nehéz megjósolni. De abból, ami az EBESZ kisebbség-
ügyi főbiztosának, Knut Vollebaeknek a szlovák, illetve a magyar delegációval 

folytatott megbeszéléseiről, egyeztetéseiről a szlovák és a magyar sajtóból kiolvasható, 
túl sok jót nem várhatunk. Tény, hogy a szlovák diplomácia, saját igazát bizonyítandó, 
úgy viselkedik, mint az elefánt a porcelánboltban. De az is kirajzolódik, hogy az EBESZ 
kisebbségi főbiztosa nem tudja követni a szlovák nacionalisták szédületes tempóját: a 
törvény körüli vitát, a parlamenti vitát és szavazást csak szeptemberre várta. A szlovák 
nacionalisták azonban gyorsak és türelmetlenek: a törvényt benyújtották, és gyorsított el-
járásban elfogadtatták. Mire Vollebaek észbe kapott, addigra a szlovák nacionalisták kész 
helyzet elé állítottak mindenkit, elsősorban pedig azokat, akiknek az érdekeit az EBESZ 
főbiztosának védenie kellene.

Az EBESZ-értékelés bizalmas jellegével kapcsolatos „viszontagságok” is azt mutat-
ták, hogy az jár pórul, aki betartja az írott, különösen pedig az íratlan szabályokat. 
A magyar fél (és a Magyar Koalíció Pártja is) a bizalmas kezelés íratlan szabálya szerint 
járt (és jár) el. A szlovák kormány viszont egyelőre felfogni sem képes, nemhogy betartani, 
hogy vannak „íratlan szabályok” a diplomáciában és a külpolitikában. Pedig a külügymi-
niszteri székben a korábbi bosznia-hercegovinai sikerember, Miroslav Lajčák ül, akinek 
volt esélye arra, hogy ezt felfogja és elsajátítsa. A szlovák fél (éppen a külügyminiszter 
és a kulturális miniszter) azonban skrupulusok nélkül, harsányan világba kiabálta a saját 
értelmezési verzióját. Ezzel kész helyzet elé állította (legalábbis rövidtávon) azokat is, 
akik a diplomáciai finomkodás szabályait betartották: a magyar felet (beleértve a magyar 
külügyminisztériumot) és az EBESZ kisebbségügyi főbiztosát.

Már most világos, hogy a törvény végrehajthatatlan, és nemcsak a szociális ügyek 
terén és az egészségügyben, hanem az élet más területein is. Ezzel (talán) tisztában van a 
törvény gazdája, a művelődési miniszter, Marek Maďarič is, aki szóban(!) már üzent az 
orvosoknak, hogy őket nem fogja ellenőrizni. A törvényből azonban az erre vonatkozó 
passzust nem iktatja ki! De nemcsak nekik üzent ilyen értelemben, hanem az Új Szó 
szlovákiai magyar napilapnak is. Ez utóbbinak azt, hogy nem kell majd magát tartania az 
új államnyelvtörvény előírásaihoz (a minisztérium hivatalnokainak ilyen értelmezésével 
ellentétben), és nem kell majd a földrajzi neveket szlovákul írni az újságban.

Ez is azt mutatja, hogy a törvénnyel még sok baj lesz belföldön és külföldön egyaránt. 
Nemcsak a büntetést és a büntethetőséget lehet majd önkényesen magyarázni, értelmezni, 
hanem – a „rossz példával” élen járó kulturális miniszter személyes eljárásából követke-
zően – az is várható, hogy a törvény végrehajtási utasítása és gyakorlati megvalósítása is 
számos visszaélésre, személyes „bosszúra és kegyre” ad majd lehetőséget. Azt is mutatja, 
hogy ahány megközelítés, annyiféle értelmezés, magyarázat várható. „Ez a törvény több 
paragrafusával is megtörténhet. Papíron rendben levőnek látszanak, de a valóságban a 
kormánynak más lehet velük a szándéka.”16

16 Matúš Kostolný: „Pozri, kto to hovorí”. Sme, http://komentare.sme.sk/c/4944940/pozri-kto-to-hovori.
html, 2009. július 22.
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Az EBESZ főbiztosa arra kérte a szlovák felet, hogy „rendkívül óvatosan” és körül-
tekintően járjon el a törvény egyes passzusainak érvényesítésében. Ehelyett ők ebben az 
ügyben (is) harsányan és durván járnak el. A feszültségek növekedése várható, mert a 
szlovák politikus ezt a halk szavú kérést meg sem hallja, nemhogy ennek alapján járna el. 
Csak az olyan harsány és egyértelmű követelésből ért, ami őrá jellemző, amivel ő él. Ezért 
hiába kéri az EBESZ főhivatalnoka, hogy „a büntetések kiszabásánál rendkívül óvatosan 
járjanak el, mert ha nem, akkor a feszültség növekedhet, amit alapvetően el kellene ke-
rülni”. Hiába kéri, hogy „a büntetések csak kivételesek legyenek, világosan definiáltak és 
rendszeresen ellenőrzöttek.” Kérését és a nem világos megfogalmazásokra, a nem egysé-
ges terminológiára vonatkozó kifogásait a szlovák politikusok meg sem hallották. Nem 
véletlen, hogy a dokumentum első nyilvánosságra hozásakor „ki is felejtették”, s csak 
másnap jelentették meg a teljes szöveget.17

Az EBESZ-dokumentumban szereplő kéréseknek Szlovákia nem fog eleget tenni, 
mert csak a kötelező értelmű és parancsoló hangnemű utasítást érti meg. A szlovákiai 
magyarokra vonatkozóan a jóindulatra, belátásra és önkéntességre hivatkozó civilizált 
kérést – akármennyi nemzetközi szervezethez és dokumentumhoz is csatlakozott – még 
évtizedekig nem fogja sem meghallani, sem megérteni, különösen pedig elfogadni nem 
fogja.

Hogy a szlovák fél az EBESZ döntését nem tartja fontosnak, mutatja az is, hogy a 
törvényt jóval gyorsabban elfogadták, mint ahogy azt korábban ígérték, s a köztársasági 
elnök még azelőtt villámgyorsan aláírta, mielőtt Vollebaek főbiztos értesíthette volna a 
véleményéről a szlovák kormányt.

2009. július 26.

17 ik: „Slovensko do maďarského trojuholníka nevstúpi”. Pravda, http://spravy.pravda.sk/tlac.asp?r=sk_
domace&c=A090724_120438_sk_domace_p29, 2009. július 24.
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