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szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának (MKP) kormányzati lehetõségei és a
magyar külpolitika lehetõségei közötti, alább elemzendõ összefüggések azt
példázzák, hogy a magyar kormányzati külpolitika mekkora mozgástérrel

rendelkezik ahhoz, hogy a szlovákiai magyar kisebbség sorsát befolyásolja (segítse
vagy rontsa) olyan kedvezõ helyzetben, amikor annak politikai képviselete Szlovákia
kormánykoalíciójának a tagja, és mint ilyennek, befolyása van a politikai folyamatok
és történések menetére és kimenetelére. 

A viszony általános jellemzõi

A magyar–szlovák viszony kulcsa a szlovákiai magyar kisebbség és a szlovák többség
viszonyának a jellege, ezt már a viszonnyal foglalkozó szakemberek közül többen
megállapították. A megállapítás igazságát a mindennapi élet és a gyakorlati politika
igazolta. A demokratikus politikai fordulat óta eltelt másfél évtized folyamatai azt is
bizonyították, hogy a magyar–szlovák viszony minõsége, jellege, hangneme és légkö-
re függ a mindenkori szlovák, illetve magyar kormányoktól. Mivel Szlovákiában a magyar
kisebbség nagy létszámú, és jelenléte több társadalmi problémát okoz a szlovákoknak,
mint a magyarországi szlovák kisebbség a magyar társadalomnak és politikának, ezért
a szlovák–magyar viszonyban a szlovákiai belsõ (többségi–kisebbségi) viszonyok na-
gyobb súllyal esnek a latba, mint fordítva. A szlovákiai magyarok belsõ sorsa, helyze-
te azonban függ a mindenkori magyar kormányok Szlovákia-politikájától és magyar
kisebbségi politikájától is. 

Mindezek miatt az a tény, hogy a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja a szlovák kor-
mánykoalíció tagja lett, a szlovák–magyar viszony minden kérdésében rendkívüli jelen-
tõséggel bír. Annál is inkább, mert „a szlovák–magyar viszonyt a magyar kormány el-
sõsorban az ott élõ magyarok szemüvegén keresztül látja. Általában annyira vagyunk
elégedettek a szlovák–magyar viszonnyal, amennyire az itt élõ magyarok elmondhatják
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magukról, hogy Szlovákiában magyarnak lenni rendjén levõ dolog, hátrány nem éri
õket, otthon érezhetik magukat Szlovákiában magyarként is. Ha ez a helyzet, akkor a
magyar–szlovák kapcsolatok kielégítõek. Ha ebbe bármiféle hiba csúszik, akkor mindig
csikorog a magyar–szlovák államközi kapcsolatok gépezete is. Ma abban a szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy az itt élõ magyarok felelõsséget vállalhattak Szlovákia kor-
mányának mûködésében. Nagyon remélem, hogy közös szlovák és magyar sikerek sze-
gélyezik együttmûködésünk útját.”1 A szlovák politikai elit számára azonban nem
szempont, hogy a magyar kisebbség Szlovákiában otthon érezze magát. A többség ha-
tározza meg, hogy a kisebbség milyen jogi és egyéb helyzettel elégedjen meg. Nem ve-
szik figyelembe, hogy a kisebbségnek mire lenne szüksége ahhoz, hogy otthon érezze
magát. A hivatalos magyar külpolitika sem kellõen gyakran érvel ezzel akkor, amikor a magyar
kisebbségeket védelmezõ elveit és gyakorlatát a külföld elõtt indokolja. Holott (a szlovák példa
alapján is) állandó indokai között kellene szerepelnie annak, hogy az illetõ magyar kisebbségrõl a
többség annak megkérdezése vagy igényeinek figyelembevétele nélkül dönt.2

Az MKP eredményei és kudarcai

A szlovákiai magyar kisebbség politikai képviselõi a szlovák parlamenti és kormány-
zati politikában 1990 óta stabilizáló tényezõként hatnak. Az elmúlt tizenöt év azon fo-
lyamatai, amelyek Magyarország szomszédjának, Szlovákiának az integrációs elõre
haladását hivatottak szolgálni, a politikai demokrácia biztosítékainak megerõsödését hozták.
A magyar kisebbség politikai vezetõi (és õket támogatva a magyar kisebbségi társada-
lom is) sokat tettek a szlovák társadalom demokratizálásáért. A szlovákiai magyar politiku-
sok ellenzékben és kormányzati szerepben is képesek voltak arra, ha akár a pillanat-
nyi, akár a távlati helyzet úgy követelte meg, a nemzeti identitásuk szempontjából el-
sõdleges célokat háttérbe szorítsák. Ezt mindenekelõtt annak érdekében tették meg,
hogy a demokratikus intézmények és folyamatok a szlovák politikai hibák miatt ne
szenvedjenek kárt. Ezért szlovák oldalról kaptak némi dicséretet. 

A Magyar Koalíció Pártja 1998 októberében, a szeptember végi választások eredmé-
nye nyomán, vált a szlovák kormány koalíciós tagjává. Olyan kormányzati ciklusban
került be a szlovák kormányba, amikor mind a nemzetközi politika, mind a szlovák
belpolitika szempontjából sorsdöntõ kormányváltásra, politikai kurzusváltásra és az
ezzel járó hatalomváltásra került sor. Az MKP ennek következtében válhatott a szlovák
kormánykoalíció tagjává. A megelõzõ szlovák kormányokra a Vladimír Meciar (és a
nacionalista politikai elit) által képviselt és megvalósított kormányzási és politikai stí-
lus volt jellemzõ, amelynek autoriter, demokrácia- és jogállamiság-ellenes jellemzõi
már közismertekké váltak. A (három) Meciar-kormány (1990. júniustól 1991. márciu-
sig; 1992. júliustól 1993. áprilisig; 1994. decembertõl 1998. októberig) idején a szlová-
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kiai magyarok politikai képviselõi ellenzéki erõként vettek részt annak a szlovák par-
lamentnek a munkájában, amely több magyarellenes törvényt, jogszabályt fogadott el.
1997 végére a belpolitikai helyzet megérett arra, hogy a demokratikus szlovák ellenzék
az ellenzéki pártok demokratikus erõinek összefogása által Meciar-ellenes koalíciót
hozzon létre. Ebbe bevonták a Magyar Koalíciót is, amely 1998. márciusára – a meciari
szellemben módosított választójogi törvény miatt – egyetlen közös pártba tömörült, a
Magyar Koalíció Pártjába (ennek tagja lett a szlovákiai magyar politikai elit liberális ré-
sze is). Az 1997 végén megszületett ellenzéki összefogás dokumentuma alapján az
MKP kifejezte abbeli szándékát, hogy a demokratikus koalíció tagjaként részt venne a
szlovák kormányzati feladatok ellátásában. Ez valósult meg akkor, amikor az 1998.
szeptember végi parlamenti választások eredményeként a szlovák politikai elit de-
mokratikusabb része jutott kormányzati többséghez. 

Az MKP elõzetes feltételek árán válhatott a koalíció tagjává. Le kellett mondania az etnikai
elvû autonómia követelésérõl, az önálló magyar egyetem megalapításáról, és a Beneš-
dekrétumok miatt hátrányt szenvedett szlovákiai magyarok kárpótlásának igénylésé-
rõl.3 Az ilyenfajta elõzetes feltételek a második kormányzati ciklust4 is jellemezték. A
2002-es parlamenti választásokon azonban az MKP az elõzõnél jobb eredményeket ért
el,5 ezért a második kormányzati ciklusban az elõzetes feltételek között nem szerepelt a
magyar egyetem követelésérõl való lemondás, sõt az MKP a 2002-es kormányprogram-
ba belefoglaltatta a magyar egyetem létrehozásának kötelezettségét. A mindkét kor-
mányban való részvételre vonatkozó elõzetes feltételek jelezték, hogy az MKP kormány-
zati helyzetben sem mozoghat szabadon, tág politikai keretek között. A kisebbség hely-
zete a legnagyobb mértékben a többség jóindulatától függ, és ez ebben az esetben is ér-
vényes. Az MKP kormányzatba való beemelése a szlovák „jóindulat” politikai megnyil-
vánulása volt még akkor is, ha ez jól felfogott bel- és külpolitikai érdekbõl történt. Az
MKP kormányzati részvétele éppen a többségi–kisebbségi nemzeti társadalmi viszony-
ra gyakorolja – a bizalmatlanság enyhítése által – a legjelentõsebb hatást.

A Magyar Koalíció Pártjának a szlovák kormányban való részvétele nem csak szim-
bolikus jelentõséggel bír. Üzenet kifelé a nemzetközi színtérre és befelé, a szlovák tár-
sadalom felé is. Kifelé az integrációpárti politika megerõsödésének, befelé a demokra-
tikus politikai irányítás, a parlamentáris demokrácia elveinek betartására irányuló kö-
zös akaratnak a kifejezése. Az MKP kisebbségi pártként részt vesz és részt vállal a szé-
lesebb értelemben vett társadalmi problémák megoldásában, és nem csupán a magyar
kisebbség etnikai problémáival foglalkozik. Ez segíti a demokratikusan gondolkodó
szlovákok magyarokkal szembeni bizalmatlanságának leküzdését. 

A kormányzati részvétel eredménye, hogy a magyarellenesség intenzitása hivatalos
szinten csökkent, ami visszahatott a társadalomra is. Kevesebb idegesség, hisztéria kí-
sért néhány olyan magyar megnyilvánulást, amelyet korábban, a Meciar-kormányok
meglovagoltak.6 Bár a megtett lépések nem nagyok, mégis megindult az a folyamat,
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amely rendkívül fontos a szlovák–magyar viszonyban, különösen a szlovák többség és
a magyar kisebbség viszonyában. Azzal, hogy az MKP tagja lett a szlovák kormánynak,
a szlovákok tettek egy elõzékeny lépést a magyarok felé, a magyarok pedig bebizonyí-
tották, hogy nem szlovákellenesek. Az MKP bebizonyította, hogy nemcsak a magyar ki-
sebbség érdekeinek képviseletére, hanem országos politikára is képes és alkalmas.

Az MKP mint az új szlovák kormány demokratikus fejlõdésének, irányának és jelle-
gének egyik biztosítéka, Szlovákia nemzetközi elfogadottságának letéteményesévé vált.
A koalíciós kormány mûködésének számos nehézsége, a magyar igényeket ignoráló in-
tézkedések folyamatos jelenléte miatt az elsõ Dzurinda-kormány idején az MKP néhány-
szor azon döntés elõtt állt, hogy kilépjen-e a szlovák kormányból. Minden alkalommal,
amikor ez a lehetõség felmerült, az Európai Unió és a NATO politikusai az MKP kor-
mányban maradását igényelték. Többször felszólították, felkérték vezetõ politikusait,
hogy maradjanak a szlovák kormányban, mert a kormánykoalíció stabilitásának és de-
mokratikus jellegének biztosítékát jelentik, s ha kilépnek, akkor a demokratikus folya-
matok bizonytalanabbakká válnak. Tehát az MKP biztosíték volt az euroatlanti integrá-
ciós szervezetek felé arra vonatkozóan, hogy a szlovák bel- és külpolitika jó irányban ha-
lad, és nem térnek vissza a régi módszerekhez. Az MKP-nak a koalícióba bevonását
örömmel üdvözölték azon nemzetközi integrációs struktúrák (az EU és a NATO) vezetõ
politikusai is, amelyekbe Szlovákia – külpolitikai prioritásai alapján – folyamatosan tö-
rekedett. Az MKP kormányzati részvétele az õ véleményük szerint is a szlovák politika
demokratikus jellegének és a demokrácia stabilitásának egyik fontos garanciájává vált.
De demokratikus biztosítékként értékelték az MKP kormányba kerülését és késõbb a
kormányban maradását az USA politikai vezetõi is, közöttük személyesen Bush elnök.7

Számukra ugyanis az volt a legfontosabb, hogy az új szlovák kormánykoalíció de-
mokratikus jellegét ezzel biztosítsák, még akkor is, ha ennek az árát a Magyar Koalíció
Pártjának kellett megfizetnie a saját választóival, a magyar kisebbséggel szemben. Azok
ugyanis, akiket a szlovák belpolitikában az MKP képviselt, joggal voltak elégedetlenek
saját politikai képviselõjük eredményeivel. Ezt a fajta nyugati hozzáállást mellbevágóan
igazolta az 1999 júniusában elfogadott kisebbségi nyelvhasználati törvény. 1999-ben
Szlovákia számára az utolsó politikai kritérium ahhoz, hogy az ország megkezdhesse
az Európai Unióval a csatlakozási tárgyalásokat, az volt, hogy az 1995-ös államnyelv-
törvény következményeit semlegesítõ kisebbségi nyelvhasználati törvényt el kell fo-
gadnia. A szlovák parlament el is fogadta ezt a törvényt, ám anélkül, hogy a legérintet-
tebb Magyar Koalíció Pártjának követeléseit, javaslatait a törvényben figyelembe vette
volna. Tehát a demokratikus szlovák kormány olyan kisebbségi nyelvhasználati tör-
vényt hagyott jóvá, amelyet az érintett koalíciós tag nem fogadott el, elfogadta viszont
az Európai Unió megbízottja, függetlenül attól, hogy az érintetteknek nem felelt meg.
A helyzetet Szarka László tanulmányában így konstatálta: „A kisebbségi nyelvtörvény-
nek az MKP ellenében történt elfogadása után azt is látni kellett, hogy az Európai Unió-
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nak a hatékony kisebbségvédelemnél is erõsebb érdekei fûzõdnek Szlovákia felzárkóz-
tatásához” (Regio, 142.). A kisebbségi nyelvhasználati törvény ilyetén elfogadása miatt a
magyar külpolitika az egyik Máért-nyilatkozatában fejezte ki nyugtalanságát.8

Az MKP-nak többször meg kellett tagadnia saját céljait és igényeit a magyar kisebbség
nemzeti közösségként való fejlõdésének biztosítása terén. Kormányzati részvételének el-
sõ ciklusában (1998 októberétõl 2002 szeptemberéig) ugyanis a nemzeti lét javítására irá-
nyuló politikai céljai közül szinte egyik sem teljesült. Talán a legsúlyosabb az volt, amikor
az új közigazgatási beosztási törvényt 2001-ben a szlovák törvényhozás a magyar igények
ellenében fogadta el, nem téve lehetõvé a magyar kisebbségnek két magyar többségû dél-
szlovákiai terület, „megye” létrehozását. Ebben a kérdésben is nyilvánvalóvá vált, hogy a
szlovák belpolitikában nem sokat törõdnek a magyar külpolitika és a Magyar Koalíció
Pártjának elvárásaival a magyar kisebbség jogos követeléseinek teljesítésére.9

Az MKP a kitûzött kisebbségi célok elérésében a második kormányzati ciklusban
(2002 szeptemberétõl) már eredményesebb volt, mert a 2002. szeptemberi választások-
ból az elõzõ ciklusnál erõsebben került ki, és több parlamenti képviselõt (15 helyett 20-
at) küldött a szlovák parlamentbe, valamint eggyel több minisztériumot (2 helyett 3-
at) tudott megszerezni a kormányban. 

Az MKP kormányzati szerepének a szlovák politika szempontjából két fontos ered-
ménye van: az egyik, hogy a nyugati integrációs intézmények elõtt Szlovákiát „szalon-
képesebbé” és elfogadhatóbbá tette, a másik az, hogy a szlovákok egy részét megsza-
badította a görcsös magyarellenes komplexustól, tehát csökkentette a magyarokkal
szembeni bizalmatlanságot.10 Az MKP kormányzati politizálásának világos üzenete,
hogy megértette: az ország integrációs céljai elõbbre valóak, mint a nemzeti identitás minden
területen való következetes védelme. Az ország integrációja ugyanis nemcsak a szlovákok-
nak, hanem a szlovákiai (és a magyarországi) magyaroknak is létérdeke. 

A szlovákiai magyar társadalom áldozatot hozott azzal, hogy saját politikai repre-
zentánsát, az MKP-t a szlovák kormányzatba küldte. Ezáltal Szlovákiának tett szolgá-
latot. Elsõsorban külpolitikait, másodsorban belpolitikait. A külpolitikai szolgálat az
egész ország nyugati integrációs irányának biztosítása, az ország külpolitikai elszige-
teltségének feloldása és az integrációs sorban az élre juttatása volt.11 Az MKP egyértel-
mû integrációpárti politikát folytat, és támogatja a V4-ek szoros együttmûködését,
benne különösen Szlovákia és Magyarország együttmûködését. (Az 1999. májusi vi-
segrádi csúcsértekezlet Pozsonyban egyúttal a szlovák–magyar kapcsolatok újjáélesz-
tését is jelentette.) A Magyar Koalíció Pártja az ország EU- és NATO-tagságát amiatt is
üdvözli, mert a magyar kisebbség helyzetét javítja és biztosabbá teszi. Az MKP politi-
kai prioritásai közül teljesült Szlovákia EU- és NATO-tagsága.12

Tehát az MKP kormányzati szereplése, helyzete a magyar külpolitikának segített az-
által, hogy Szlovákiát szavahihetõ, demokratikus partnerként kezelték az integrációs
folyamatban. Ezzel elõsegítették, hogy Magyarország egyik fontos szomszédja ne ma-
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radjon ki azokból a folyamatokból, amelyeknek Magyarország is részese. Az MKP
nemcsak a magyar külpolitikának és Magyarországnak, hanem a visegrádi térség or-
szágainak is nagy szolgálatot tett azzal, hogy a térség stabilitásának biztosítékaként, a
biztosíték egyik fontos elemeként kitartott a szlovák kormánykoalícióban. A belpoliti-
kai veszélyek, ingadozások ellenére – szinte az egyetlen szlovákiai pártként – biztosí-
totta a koalíció stabilitását, és így meggátolta, hogy olyan helyzet alakulhasson ki Szlo-
vákiában, amely könnyebbé tehette volna a visszarendezõdést. 

Az MKP belpolitikai szolgálatának lényege a szlovák társadalom magyarokkal szembeni el-
utasításának, a magyarokkal szembeni félelmeinek az oldása. Ezzel emelte a szlovákok politi-
kai kultúrájának színvonalát, különösen a kisebbség(ek) elfogadásának mértékét, formá-
ját illetõen; a szlovákokat az elõzékeny viszony irányában befolyásolta. A MKP kor-
mányzati pozíciója ebben kicsi, de érzékelhetõ elõrelépést eredményezett. Enyhült a ma-
gyarellenes légkör, s az MKP hozzájárult Szlovákia nemzetközi tekintélyének növelésé-
hez. Az országban érvényesülnek és mûködnek a fontos reformfolyamatok. A magyarok
kormányban való részvétele a szlovákok szemében lassan módosítja a magyarokról al-
kotott képet. Az ár és az erõfeszítés nagy, az eredmény, a hozadék kicsi. Azt, hogy ez távlatilag
kevés vagy sok, csak középtávon lehet megítélni. Rövid távon az ítéletek eltérõek, egy-
mással ellentétesek. Van, aki szerint helyes volt, hogy a koalícióban maradtak, és kitar-
tottak benne szinte a teljes politikai arculat elvesztéséig, van, aki szerint a magyar politi-
kai vezetés ezzel sokat veszített. A felmérések szerint azonban a szlovákiai magyarok na-
gyobbik része azt támogatja, hogy a magyarok maradjanak benn a koalícióban. 

Az MKP a kormányzati pozíció segítségével csökkenti a szlovákok történelmileg ki-
alakult, mélyen rögzült bizalmatlanságát, magyarellenességét, magyarkomplexusát.
Ezáltal elvégzi a szlovák–magyar viszony javításának legnehezebb feladatait, közöttük olyano-
kat is, amelyek a magyar külpolitika és diplomácia feladatai lennének. (Ilyenek a szlovák–ma-
gyar történelmi megbékélés elmaradt magyar gesztusai.) Az MKP kormányzati szerepválla-
lása a szlovák–magyar viszony vitás kérdéseinek, érzékeny területeinek és problémái-
nak megoldását könnyebbé teszi. Az MKP már a második szlovák kormánykoalíció
tagja, így már a második kormányzati ciklusban teszi lehetõvé a magyar külpolitika
számára a magyar–szlovák viszony kedvezõ tendenciáinak érvényesülését és kihasz-
nálásának lehetõségét. A kedvezõ lehetõségekkel a magyar külpolitika általában él is.13

A magyar külpolitika lehetõségei

A Magyar Koalíció Pártja 1998 októberében, a szeptember végi választások eredmé-
nyeként vált a szlovák kormány koalíciós tagjává.14 A választás eredményét a magyar-
országi hivatalos politika (Orbán-kormány) úgy üdvözölte, mint ami reményt ad a vi-
segrádi együttmûködés megerõsítésére és arra, hogy az integrációs törekvés együttes,
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kölcsönös és közös lehessen. Pozitívan reagált arra a tényre is, hogy az MKP-t bevon-
ták a koalíciós tárgyalásokba, ami a magyar külpolitika számára önmagában is fontos
esemény volt. Az MKP-nak a kormánykoalícióban való részvétele a szlovák–magyar
viszonyban pozitív irányú változásokat eredményezett. Mindenekelõtt a viszony hang-
nemének, légkörének változását hozta. Emellett lehetõvé tette, hogy a regionális együttmû-
ködés alakulása és annak iránya, intenzitása is megváltozzon. 

1998 októbere, az új, demokratikus szlovák kormány felállása után a magyar–szlo-
vák viszonyban a rendezés és a megegyezés, a javítás szándéka intenzívvé tette a köl-
csönös viszonyt, a kétoldalú kapcsolatokat. Rögtön az indulásnál, 1998 októberétõl, a
jobb szlovák–magyar hivatalos viszony politikai és személyi alapfeltételét is megte-
remtették a legmagasabb szinten.15 1998 novemberétõl a kapcsolatok intenzívekké vál-
tak, és elkezdték teljesíteni az alapszerzõdésben16 lefektetett kapcsolati és kölcsönössé-
gi elvárásokat, közöttük a viszony javítását szolgáló közös intézmények, a vegyes
bizottságok17 felállítását és mûködését is. Ezek egyik célja az volt, hogy a Meciar har-
madik kormánya idõszakában megromlott magyar–szlovák viszonyt javítsák, légkörét
kedvezõvé, az integrációs törekvések és elvárások alapján sokkal elfogadhatóbbá és
demokratikusabbá tegyék. A légkör változása érzékelhetõ volt a bõsi vízlépcsõrendszerrel
kapcsolatos viták és tárgyalások 1999-ben újraindított sorozatán, a kompromisszumos meg-
oldások lehetõségének megszületésén is. A vízi erõmû körüli feszültségek lecsillapod-
tak, az együttmûködés többféle szintje és formája valósult meg. 

A magyar külpolitika számára rendkívül fontos volt a szlovák integrációs törekvések in-
tenzívvé válása. Az MKP kormányzati helyzete megsegítette a szlovák–magyar kapcso-
latokat azáltal is, hogy Szlovákia integrációs törekvéseinek magyar támogatása köny-
nyebbé és hitelesebbé vált. A kormányváltás és kurzusváltás könnyebbé tette a viseg-
rádi együttmûködés felújítását, és Szlovákia támogatását a NATO-ba és az EU-ba való
integráció útján. A szlovák integrációs folyamat elõrehaladása és az, hogy Magyaror-
szág NATO-hoz és EU-hoz való csatlakozásának elõnyei kiterjedjenek Szlovákiára is, a
magyar külpolitika és Magyarország létfontosságú érdeke volt. 

A regionális együttmûködés
Az Orbán-kormány idõszakában, 1999 augusztusában a madarászi nyári egyetemen a
magyar miniszterelnök azt hangsúlyozta (Magyar Külpolitikai Évkönyv, 1999,
267–269. o.), hogy a regionális együttmûködés a magyar–szlovák viszony új fejezetében
és minõségében rendkívüli fontosságú. A Meciar-kormányok idõszakában háttérbe
szorított, nem fejlesztett regionális együttmûködés területei között sorolta fel a határ
menti és a határokon átnyúló együttmûködéseket, azaz a kis és nagy eurorégiókat, kö-
zöttük elsõsorban a Kárpátok eurorégiót. Ez utóbbi az által teljesedett ki, úgy vált tény-
legesen jogszerûvé, hogy Szlovákia is csatlakozott hozzá. Orbán Viktor szavai szerint
ezekre a két kormánynak és kormányfõnek személyesen kell felügyelnie. Elmondta,
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hogy a két ország között az EU-hoz való csatlakozásban fáziskülönbség mutatkozik,
ezért nagy figyelmet kell szentelniük a határ menti együttmûködésnek. Ezt a fajta
együttmûködést az EU a felzárkóztatási és strukturális alapjaiból finanszírozza, ezért
fontos, hogy a regionális együttmûködés forrásait a két gazdaságba beemelhessék. 

A magyar miniszterelnök felvetette azt is, hogy „a határ menti együttmûködés jogi re-
gulázása még hiányzik”. Ezért az új, kedvezõ helyzetben friss feladat a két állam érintkezése
pontos jogi kereteinek megteremtése a határ menti régióban. Ennek az együttmûködésnek vált
szimbolikusan és ténylegesen is jelentõs eseményévé az esztergom–párkányi híd felújítása
és a határ menti régió közlekedésének összekapcsolása.18 A „híd, amely összeköt”, azt is
példázza, hogy a regionális együttmûködési formákat az Európai Unió költségvetésébõl is
finanszírozhatják, ami mindkét országnak újabb pénzforrásokat jelenthet. A viszony javí-
tásának a magyar külpolitika szempontjából jelentõs eseménysorozata volt a híd megépíté-
sének folyamata, amihez a jószomszédi kapcsolat igazolására a magyar és a szlovák kor-
mány az Európai Unió segítségét, hozzájárulását és támogatását is elnyerte. 

A viszony javulásának mutatója a közép-európai együttmûködés intenzívvé tétele
is, aminek két fontos eredménye született. Az egyik a visegrádi együttmûködés újragon-
dolása és felélesztése, a másik Szlovákia támogatása a NATO-ba és az EU-ba való integrá-
ció útján. Mindkettõ közös külpolitikai érdek, mert a térség biztonságát erõsíti. Közös
az európai biztonság kérdésének atlantista álláspontja, tehát a közép-európai stratégiai
tervezés kérdése is (Magyar Külpolitikai Évkönyv, 1999, 268. o.). Orbán miniszterelnök
kifejtette, hogy a magyar diplomácia „visegrádi alapon” is nyújthat háttérsegítséget
Szlovákia integrációs törekvéseihez. A szomszédsági politika jegyében Szlovákia má-
sik két visegrádi szomszédja (Csehország és Lengyelország) is támogatta, hogy Szlo-
vákiát a lehetõ leggyorsabban bevonják az együttmûködésbe, és ezáltal is megerõsít-
sék, hogy Szlovákia az integrációs csoport szoros, természetes része, akár az EU-
tagságról, a csatlakozási tárgyalások elsõ körérõl, akár a NATO-hoz való csatlakozás-
ról van szó. Ezt a visegrádi együttmûködés felújításának minden jelentõs nyilatkoza-
tában megerõsítették. Azt is megígérték, hogy az euroatlanti integráció során megszer-
zett tapasztalatokat átadják Szlovákiának is (Magyar Külpolitikai Évkönyv, 1999, 240.
o.). Tehát a visegrádi térség érdekében állt, hogy Szlovákia a NATO teljes jogú tagjává
váljék, és hogy a lehetõ leghamarabb megkezdje a csatlakozási tárgyalásokat az Euró-
pai Unióval. Az elsõ Dzurinda-kormány19 integrációs törekvéseinek intenzív támoga-
tását Orbán Viktor miniszterelnökként 1998 végétõl többször, több formában, több fó-
rumon megerõsítette. Az intenzív támogatás és Szlovákia integrációs eredményei
könnyebbé tették a magyar kormánynak a schengeni határvédelem közös határra vo-
natkozó kérdésének a megoldását. Az MKP így közvetve lehetõvé tette, hogy Magyar-
országnak ne kelljen Szlovákia teljes hosszában kiépítenie a schengeni határt.

Az Orbán-kormány a visegrádi együttmûködés felújításában és a stratégiai partner-
ségi kapcsolatok Szlovákiával való kiépítésében lehetõséget látott arra, hogy Magyar-
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ország akkori elõnyös integrációs és gazdasági pozícióit nemzeti érdekeinek és nem-
zetpolitikájának érvényesítésére kihasználja. Arra épített, hogy Magyarországnak
megváltozott a geopolitikai súlya a térségben. Ezt mind az integráció kapcsán, mind a
térség viszonyaiban ki akarta használni, és e helyzetet nagyra értékelte. Az integrációt
nemzeti vállalkozásként fogta fel. Az volt számára fontos, hogyan lehet a nemzet mi-
nél nagyobb részét beemelni a fejlettebb szerkezetbe, vagyis az integrációba. Nemzet-
stratégiai szempontból támogatta az elsõ Dzurinda-kormány integrációs törekvéseit.20

Ez a koncepció a szomszédos országok európai uniós és NATO-tagságának a támoga-
tását a határon túli magyarok helyzetének javításához kívánta kötni. A stratégiai part-
nerség és a szövetségteremtés gazdasági nyomatékaként értékelhetõ a nagy magyar
cégek terjeszkedése (Szlovákiában is). A Dzurinda-kormányok szlovák politikai elitje
ennek a terjeszkedésnek a politikai-jogi elemeit utasította vissza a státustörvénnyel
szembeni ellenállással. A szlovák–magyar viszonynak a státustörvény miatti „sorsa”
azt mutatta, hogy a magyar politika Magyarország e helyzetét túlértékelte. A magyar
külpolitika (mindkét magyar kormányra érvényesen) a szlovák–magyar alapszerzõ-
déssel kapcsolatosan (is) „tévesen védhatalmi státust tulajdonított Magyarországnak”
(Bárdi, 155). A tévedést az 1995 utáni (az alapszerzõdés aláírása utáni) szlovákiai fejle-
mények (mind Meciar harmadik kormányának magyarellenes politikája, mind a
Dzurinda-kormányokban az MKP kisebbségvédelmi törekvéseinek jelentõs kudarcai)
igazolták. 

A magyar nemzetpolitika és az MKP
Az MKP két kormányzati ciklusának idõszakában a magyarságpolitikát elõbb jobbol-
dali, majd baloldali magyar kormányzat határozta meg.21 A magyar kormányok
külpolitikája 1990-tõl a hármas prioritás elve alapján mûködik, de a baloldal és a jobbol-
dal között ezek egymáshoz való viszonyában (sorrendjében) különbségek észlelhetõk.
A jobboldali kormányok az integrációt és a magyarságpolitikát helyezik elõtérbe, ezért ennek ér-
dekében a szomszédsági kapcsolatokban felvállalják a konfliktusokat. A jobboldali kormányok
szomszédsági politikájában a magyar kisebbség problémái elsõdlegesek. A szomszéd-
sági és a nemzetközi viszonyban a baloldali külpolitikánál határozottabban felvállalják
a magyar kisebbségek védelmét. 

A baloldali kormányok a magyarságpolitikában a konkrétságra és a pragmatizmus-
ra helyezik a hangsúlyt. A hármas prioritást tekintve az integráció az elsõdleges, ame-
lyet nem zavarhat meg a feszült szomszédsági kapcsolat. A szomszédsági kapcsolato-
kat pedig, amelyek a térség stabilitásában is fontos szerepet játszanak, nem veszélyez-
tethetik a magyarsággal kapcsolatos döntések. Tehát a baloldali kormányok a magyar ki-
sebbség kérdését az integráció fontosságának és a szomszédsági kapcsolatok jelentõségének ren-
delik alá. A jobboldali kormányok nemzetközi konfliktusokkal járó magyarságpolitikai
kezdeményezéseit a baloldali kormányok visszafogták, de a támogatásokat nem.22
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A magyar külpolitikának a szlovákiai magyar kisebbség helyzetének javítására és
jogainak megerõsítésére irányuló erõfeszítéseit a Máért23 üléseinek dokumentumai is tar-
talmazzák. Ezekbõl nyilvánvalóvá válik, hogy a magyar külpolitika (a vizsgált idõ-
szakban) a szlovák–magyar viszony mely aspektusait tekintette fontosaknak. A ma-
gyar külpolitika e dokumentumokban többször értékelte az MKP kormányzati helyze-
tét. Rögtön az elsõ, alakuló nyilatkozatban megállapították, hogy a magyar kisebbsé-
gek kormányzati pozícióból jelentõs mértékben befolyásolhatják azoknak az államok-
nak a bel- és külpolitikáját, amelyekben élnek. Létérdekük a parlamentáris demokrá-
cia és a piacgazdaság megszilárdítása az adott országban. A külpolitika területén sze-
repet vállalnak ezen államok euroatlanti integrációs törekvéseinek támogatásában.
Etörekvések sikere magyar nemzeti érdek, azaz a közép-európai országokban élõ ma-
gyar közösségek és Magyarország együttes érdeke. 

E dokumentumok arra is rávilágítottak, hogyan függ össze az integráció támogatá-
sa a magyar kisebbségvédelmi célokkal: a határon túl élõ magyarságnak alapvetõ ér-
deke, hogy az ország, amelyben élnek, teljesítse a csatlakozás feltételeit, különösen a
kisebbségi jogok biztosítása és a kapcsolódó kötelezettségvállalások területén. A szom-
szédos ország közeledése az euroatlanti szervezetekhez pozitívan járulhat hozzá a ki-
sebbségekben élõ magyarság és Magyarország magasabb szintû integrációjához. A za-
vartalan kapcsolattartás megõrzése Magyarország és a határon túli magyarok között
közös érdek, Magyarország Európai Unióhoz történõ csatlakozásáig és azt követõen is
(Magyar Külpolitikai Évkönyv, 1999, 311.).

Magyarország, a határon túli magyar kisebbségi közösségek demokratikus céljaival
összhangban, kezdeményezõ politikát folytat a kisebbségben élõ magyarok közösségi és
egyéni jogainak biztosítása érdekében. A magyar nemzetpolitika célja, hogy a Magyar-
országgal szomszédos országokban élõ magyarok egyéni és közösségi jogait a nyugat-
európai demokratikus országok eredményes gyakorlatának megfelelõen mindenütt
biztosítsák. Ezért támogatja, hogy a kisebbségi közösségek a szubszidiaritás elve alap-
ján maguk intézhessék ügyeiket. Az Európai Unióban fontos szervezõ elv a
regionalizmus és a szubszidiaritás. Ez önkormányzati lehetõségeket biztosít, ezért a
szlovákiai magyarok számára az EU-integráció az asszimilációs nyomás enyhülését
hozhatja. Magyarország a határon túli magyarság miatt érdekelt a régiók és a kultúrák
Európájának kialakításában. Így a magyar külpolitikának az Európai Unióban fontos kisebb-
ségvédõ szempontja lehet a regionalizmus és a szubszidiaritás elvének megkövetelése. Annál is
inkább, mert az EU a nemzeti kisebbségeket védõ politikát aláveti a stabilitás elvének. 

A nemzetegyesítés és a státus- vagy kedvezménytörvény
Az MKP kormányzati pozícióját nemcsak a belsõ problémák nehezítik, hanem a ma-
gyar kormányzati politika több olyan lépése is, amelyek a Magyarországon kívül élõ
magyar kisebbségek megsegítését célozzák. Az emiatti feszültségek a szlovák–magyar
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viszonyban 2002 elején kulmináltak, amikor a magyar Országgyûlés elfogadta a ked-
vezménytörvényt (státustörvényt), és amikor – ugyancsak 2002 februárjában – Orbán
Viktor magyar miniszterelnökként felvetette a Beneš-dekrétumok cseh és szlovák jog-
rendbõl való kiiktatására irányuló elvárását. Ez a két ügy a bizalmatlanság légkörének
felerõsödését eredményezte. A magyarokkal szemben a szlovák nemzeti érdekek (te-
rület, szuverenitás, felségjogok) védelmére nemcsak a nemzeti-nacionalista ellenzék,
hanem a kormánykoalíció szlovák politikusai is felsorakoztak, élükön a miniszterel-
nökkel és a kereszténydemokrata politikusokkal. 

A státustörvény szándéka és célja, hogy a 20. században szétszórt magyar nemzetet
olyan formában fogja össze, hogy a szétszakítottság, a nemzeti összetartozás intézményi-
jogi megjelenítését biztosítsa, tehát ez egyfajta nemzetegyesítés (Máért-nyilatkozat, Ma-
gyar Külpolitikai Évkönyv, 1999, 306. o.). Az Orbán-kormány nemzetpolitikájának lényeges,
konfliktuskeltõ eleme volt, hogy a státustörvénnyel úgy akarta jogilag megragadni a szlovákiai
magyarságot, hogy a „jogi megragadást” az államhatáron átnyúló jogként akarta érvényesíteni.

Az a helyzet, hogy a szlovákiai magyarok Szlovákia állampolgárai, de a közös anyanyelv,
a közös kultúra és történelem, valamint az összetartozás tudata alapján részei a magyar
nemzetnek, az MKP-nak kormányzati szerepvállalása idején is nehézségeket okoz.
A magyar állammal való szimbolikus viszony kialakítása és a szlovákiai magyarok ré-
szérõl ennek pozitív fogadása a szlovákokban felségterületük féltését ébreszti fel és
tartja ébren. Ha a szlovákiai magyarok intézményes jogi viszonyba kerülnek a magyar
állammal, az annak ékes bizonyítéka, hogy nem lojálisak a szlovák államhoz. Az MKP-
nak a kormányból, a parlamentbõl, sõt a politikai közéletbõl való kiiktatása tehát a
nemzeti-nacionalista szlovák politikai elit részérõl legitim akarat. Igazolva látják, hogy
a szlovákiai magyarokat a szlovák politikai hatalomba nem szabad bevonni, és lojali-
tásukat állandóan figyelemmel kell kísérni, arra kell õket kényszeríteni, hogy újra meg
újra esküdjenek fel a szlovák államra. (Ezt a Szlovák Nemzeti Párt politikusai 1990 óta
többször követelték.) Ez a Szlovákián belüli szlovák–magyar viszony feszültségének
az egyik kulcskérdése. A szlovákoknak a magyarokkal szembeni gyanakvása az MKP
kormányzati szerepvállalásával nem szûnt meg. Folyamatosan nagyon érzékeny kérdés
marad, és szlovák részrõl az MKP politikusaival szembeni felfokozott éberséget, érzékenységet
indukál. Ezért bármilyen magyar nemzetegyesítési törekvés a szlovák politikából félel-
met vált ki,24 így minden ilyen magyar szándéknak ellenáll. Különösen, ha a magyar
politika olyan intézményi-jogi kereteket próbál megteremteni, amelyeket Szlovákiában
is érvényesíteni kíván. A szlovák kül- és belpolitika érzékenyen reagál minden magyar
nemzetintegráló törekvésre, mert a magyar kisebbség által veszélyeztetve érzi nemze-
ti identitásának és egyenjogúságának legmagasabb kifejezõdését, a szlovák államot. 

Az elsõ Dzurinda-kormányt irritálta az Orbán-kormány intenzív nemzetpolitikájá-
nak Szlovákiára irányuló hatása, befolyása és konkrét tevékenysége. A státustörvény-
nyel a magyar fél kezdeményezõként lépett föl, ami szlovák részrõl kimondott vagy
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hallgatólagos tiltakozásokban, ellenállásokban, az MKP-val szembeni – koalíción belü-
li – elutasító viselkedésben nyilvánult meg. A státustörvény miatt nemzetközi színté-
ren is tiltakozott, és a Beneš-dekrétumok kérdésében nem volt nehéz magyarellenes,
cseh–szlovák frontvonalat létrehoznia. A szlovák ellenállás a visegrádi együttmûködés
felfüggesztésében, a kisebbségi kollektív jogoknak az EU alkotmányában való megje-
lenésére vonatkozó elutasításban is megnyilvánult. 

A szlovák diplomácia már 2001-ben kifogásolta a kedvezménytörvény tervezetét. A
státustörvény szlovák elutasításának alapja az volt, hogy a magyar törvényt a szlovák
állam területén (is) hatályba akarják léptetni, ezáltal a szlovák állam polgáraira vonat-
kozóan akarják érvényesíteni. Ennek alapján hivatkozott Dzurinda szlovák kormány-
fõ arra, hogy a törvény extraterritoriális (területen kívüli), mert átnyúlik az államhatá-
ron, s ezzel a status quo-t és a szlovák állam felségterületét megsérti. A státustörvény-
nyel szembeni másik szlovák érv az volt, hogy a Szlovákiában érvényes (iskolai-okta-
tási) támogatásokkal Magyarország Szlovákiában diszkriminálja a szlovák állampolgáro-
kat, mert egyeseknek – etnikai alapon – több anyagi lehetõséget biztosít, mint a többi-
eknek. Határozott ellenállásba ütközött a státustörvény szlovákiai alkalmazása azért
is, mert az ajánló irodák, az ajánló szervezetek a magyar állam törvényei szerint, ma-
gyar pénzbõl, szlovák területen mûködtek volna. 

A státustörvény a koalíción belül jelentõs feszültséget 2002 elejétõl okozott, miután
a hatályba lépett. A feszültség az MKP és a kormányfõ, valamint az MKP és a koalíció
többi tagja között alakult ki. A kereszténydemokrata koalíciós társak deklarációt, majd
ellentörvény-tervezetet készítettek, amit az MKP vezetõi határozottan visszautasítot-
tak. Az esetleges ellentörvény legfontosabb funkciója a magyar kisebbségi személyek-
kel szembeni diszkriminatív betiltás és megadóztatás lett volna.25 Az MKP politikusai
úgy vélték, hogy az ellentörvény elfogadása esetén nem várhatják el többé tõlük a ko-
alíció iránti lojalitást, s az egyúttal a koalíciós szerzõdés megszegése is lenne. A kor-
mányban maradást azonban ennek nem rendelték alá, mert amellett már jelentõs ma-
gyar politikai és gazdasági érdekek szóltak. A kedvezménytörvény ügye a 2002-es
szlovák parlamenti választási kampány témájává is vált. Jelentõs eredmény, hogy en-
nek ellenére az MKP 20 képviselõi mandátumhoz jutott, és így kormányzati pozíciója
az elsõ ciklushoz képest a másodikban megerõsödött.

A státustörvény körüli feszültség a szlovák–magyar államközi viszonyt hosszabb idõre
(2002–2003) megterhelte. Az MKP elvállalta, hogy ebben a kérdésben közvetít a két állam
között, de ez a kísérlete sikertelen maradt, mert Dzurinda miniszterelnök a módosított
kedvezménytörvényt sem volt hajlandó elfogadni, és az MKP-val kötött elõzetes megálla-
podással ellentétesen járt el, amit váratlanul hozott a világ tudtára. Ez volt az a folyamat,
amikor a szlovák miniszterelnök végképp elveszítette a koalíciós társ, az MKP vezetõinek
politikai és személyes bizalmát. Bugár Béla, az MKP elnöke elismerte és elfogadta, hogy a
törvény Szlovákia területén nem alkalmazható, ha a szlovák fél ezzel nem ért egyet. 
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A törvény tehát a második kormányzati ciklus (2002 októberétõl) egyik fõ feszült-
ségforrása lett. 2003-ban a kedvezménytörvény kérdése a legfontosabb politikai témák
közé tartozott. A szlovák kormány ragaszkodott ahhoz, hogy a kisebbség támogatását
Magyarország a két állam közötti alapszerzõdés megfelelõ pontjai szerint, államközi
szinten bonyolítsa. A kedvezménytörvény kérdésében végrehajtott többfordulós
egyeztetés és módosítás ilyen értelmû kompromisszumos eredményt hozott. Az MKP
azt az álláspontot képviselte, hogy a törvény által nyújtható kedvezmények és támo-
gatások fontosak a magyarok számára. 

A státus- vagy kedvezménytörvény ügye azt mutatja, hogy az Orbán-kormány által
e törvény miatt feszültté tett viszonyt a szocialista-liberális kormánynak – jelentõs
kompromisszumok és diplomáciai presztízsveszteségek árán – sikerült enyhítenie. Azt
is mutatja, hogy a kész tények elé állítás magyar politikája e viszonyban nem volt sikeres, mert
a szlovákiai magyarok képviselõit számos nehéz helyzet elé állította, és a törvényben kitûzött
célt sem érte el. 

Következtetések

A magyar kisebbséget védõ nemzetpolitika a státustörvény kérdésében negatív hatás-
sal volt az MKP kormányzati helyzetére és a szlovákiai magyar kisebbség szlovák
megítélésére. A magyar külpolitika minden olyan lépése, amely a magyar kisebbséget
védi, negatív reakciókat vált ki a szlovákokból, legyen az akár a folyamatok és problé-
mák elébe menõ, aktív politika, akár utólagos, a következményeket kifogásoló magyar
kormányzati reakció vagy tiltakozás. A radikális, hangos jobboldali magyar kisebbség-
védelem radikálisabb, hangosabb tiltakozást vált ki a szlovák többségbõl, mint a hal-
kabb, közvetett, kompromisszumképesebb szocialista reagálás. A végeredmény azon-
ban a magyar kisebbség szempontjából ugyanaz.

Az MKP kormányzati helyzete alapján azt is megvizsgálhatjuk, mennyit ér a nem-
zetközi kisebbségvédelem. A szlovákiai magyarok helyzete az 1990-es évek eleje óta a
nemzetközi integrációs szervezetek és struktúrák nyomására több területen javult. A
szlovákiai magyarok az ideiglenes Moravcík-kormány idején (1993 áprilisától 1994 de-
cemberéig) kapták meg a névhasználati jogot és a kétnyelvû helységnévtáblák haszná-
latának jogát. Egyrészt azért, mert a magyar parlamenti képviselõk ellenzékbõl támo-
gatták az ideiglenes kormányt, másrészt azért, mert az önálló Szlovákia az Európa Ta-
nács tagja szeretett volna lenni, és ennek feltétele e két jog törvényi biztosítása volt.
A harmadik Meciar-kormány idején, amikor a szélsõbaloldali és a szélsõjobboldali
pártok26 a kormánykoalíció tagjai voltak, a magyar kisebbségtõl (és a többi, nem nagy
számú kisebbségtõl) több olyan jogot elvettek, amivel azok elõzõleg rendelkeztek.27

A feltûnõen magyarellenes intézkedések korrigálását a nyugati integrációs struktú-
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rák (EU, NATO) vezetõ politikusai megkövetelték akkor, amikor Szlovákia nemzetkö-
zi izolációjának feloldásáért cserébe demokratikus intézkedéseket követeltek meg az új
kormánytól. Az elsõ Dzurinda-kormány a feltétlenül szükséges módosításokat elvé-
gezte, a többiért az MKP-nak, kormányzati pozícióban, keményen harcolnia kell. Az
értékelések általában azt állapítják meg, hogy csekély eredménnyel. 

Az MKP elsõ kormányzati ciklusának kisebbségvédelmi eredményei azt is nyilván-
valóvá tették, hogy a nemzetközi integrációs szervezetek csak a legszükségesebb, „fel-
színi” intézkedéseket követelik meg. Miután az MKP a szlovák kormánykoalíció tagja
lett, az Európa Tanács és az EBESZ, mint a legfontosabb nemzetközi kisebbségvédelmi
szervezetek, rövid úton levették oltalmazó kezüket és ellenõrzõ szemüket a szlovákiai
magyarokról, minden további nehézséget az MKP-ra hagyva. Az Európai Unión belüli
kisebbségvédelem és a magyar kezdeményezések helyzete és fogadtatása is igazolja azt,
hogy az EU nem kívánja magát elkötelezni a magyar kisebbségi problémák megoldásá-
ban és rendezésében. „A státustörvénnyel kapcsolatos nemzetközi vitában vált nyilván-
valóvá, hogy a kilencvenes évek elején még mûködõ érvelés: az európai kisebbségvé-
delmi normák számonkérése a szomszédos országokon nem mûködik. Az is világossá
vált, hogy az EU politikájában a stabilitás elve és a konfliktusok kizárása mindenekelõtt való.
A nemzeti érdekeket (legalábbis kis államok esetében) nem lehet pusztán saját nemzeti
érveléssel alátámasztani, hanem csak egyetemesebb értékek szerint, mint nemzetközi
folyamatok kezelésére alkalmas megoldásokat lehet érvényesíteni” (Bárdi, 173. o.). 

Amikor a szlovák–magyar viszonyban olyan gazdasági együttmûködésrõl van szó,
amely anyagi és politikai haszonnal kecsegtet, akkor a feszültség minimálisra csök-
kenthetõ, azt segítik, támogatják szlovák részrõl is.28 Amikor viszont etnikai-politikai
jellegû kérdésekrõl van szó, akkor a szlovák politika bizalmatlanná, rideggé válik, nem
mutatkozik olyan rugalmasnak és elõzékenynek, mint a gazdasági ügyek terén.29

A szociális-gazdasági kérdésekben inkább elfogadja a magyar „segítséget”, mint azok-
ban a kérdésekben, amelyeket politikaiaknak tekint. Ez a magyar külpolitika számára
a szlovák–magyar viszony területére vonatkozóan megszívlelendõ tanulság.

Az MKP kormányzati szereplése világosan igazolja, hogy a szlovák társadalom bel-
sõ indíttatásból nem elõzékeny a magyar kisebbség irányában, belsõ belátásból nem
megy elébe a magyar kisebbség igényeinek. A szlovákiai magyarok helyzetének javítá-
sa mindenekelõtt a szlovák többség jóindulatától függ. Amit a magyar kisebbség –
helyzetének javítására – elért, azt vagy külsõ nemzetközi nyomásra, vagy az MKP kor-
mánykoalíciós helyzeti nyomására érte el. A szlovákiai magyar kisebbségnek annyi a
joga és lehetõsége, amennyit magának kicsikar. 

Az MKP kormányzati szereplésének elfogulatlan értékelését nehezíti, hogy éppen
ebben az idõszakban, 2002-ben jelentek meg azok az elõzetes népszámlálási adatok,
amelyek azt mutatták, hogy a szlovákiai magyarság lélekszáma tíz év alatt majdnem
tíz százalékkal (560 ezerrõl 520 ezerre) csökkent. 
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Eredményként könyvelhetõ el, hogy kedvezõbb és biztosabb lehetõség nyílt a nyelv-
politikai kérdések elrendezésére (kisebbségi nyelvhasználati törvény, az oktatási és
közigazgatási nyelvhasználati jogok fixálása, kisebbségi törvény követelése), és sor ke-
rült intézményteremtésre, intézményépítésre és -fejlesztésre is (a magyar egyetem
megnyitása). Ez a gazdasági háttér megteremtésének lehetõségeit is biztosítja, amely a
magyarok által elfoglalt miniszteri tárcákon, a helyi és a regionális önkormányzatokon
keresztül némi kommunális fejlesztésre adhat lehetõséget. Az MKP ugyanis olyan mi-
niszteri és minisztériumi lehetõségekhez jutott, amelyek a regionális fejlesztés lehetõ-
ségeit kínálták és eredményezték. Az európai integrációs alapok regionális fejlesztési
forrásaihoz való hozzájutás a helyi gazdasági és kulturális lehetõségeket tette hozzá-
férhetõbbé a magyar kisebbség számára. A második koalíciós ciklusban pedig, a mezõ-
gazdasági miniszteri tárca megszerzésével, a mezõgazdasági területeken élõ magyar
kisebbség lehetõségei még szélesebb körûek lettek. 

Az, hogy az MKP a saját politikai súlyának adekvát eredményeket ért-e el, többféle-
képpen értékelhetõ. Ennek mérlegelésénél azonban fel kell tenni azt a kérdést is, hogy
eredményesebb lett volna-e az az alternatíva, ha az MKP nem lép be a szlovák kor-
mánykoalícióba, vagy korábban kilépett volna belõle, és kettõs ellenzékben, az ellen-
zéken belül is ellenzéki pozícióból kellene politizálnia. Újra teljes mértékben ignorált
ellenzékként mûködhetne a komplexusos többségi társadalom által nyújtott feltételek
között. Több mint bizonytalan, hogy szlovák viszonyok között kedvezõ eredményeket
lehetne-e elérni olyan elvi, radikális kisebbségi politikával, amely ugyan elveiben vilá-
gosabb, de mindennapi, kézzelfogható eredményeit tekintve minden bizonnyal nega-
tívabb következményekkel járna. 

Az MKP kormányzati részvételének kezdete óta érzékelhetõ az a törekvés a szlovák
politikai elit részérõl (ez érvényes úgy a koalíciós partnerekre, mint az ellenzékre),
hogy az MKP-t más – szlovák – koalíciós partnerrel kiváltsák a koalícióból. Ennek ér-
dekében háttéregyezkedések évek óta érzékelhetõk a különbözõ csoportosulások kö-
zött. Az MKP kiváltása a szlovák kormánykoalícióból bármikor bekövetkezhet, ami-
nek következményei – Szlovákia NATO-taggá válása és európai uniós teljes jogú tag-
sága óta – nem lennének már olyan komolyak, mint ha ez korábban, az integrációs tag-
ságok megszerzése elõtt történt volna meg. A nemzetközi politikai reakciók nem len-
nének már olyan erõsek, mint korábban lettek volna. Nincs szükség többé arra, hogy
az MKP kormányzati helyzetével igazolja a szlovák politikai elit demokratikus irá-
nyultságát, hiszen a célt elérték: az ország tagja az integrációs szervezeteknek. Az MKP
már nem játszik lényeges szerepet a szlovák politika és demokrácia nemzetközi elis-
mertetésének folyamatában. 

Az MKP-nak a koalícióból való kiváltása annak ellenére reális lehetõség, hogy
mindkét kormányzati ciklusban a koalíció legstabilabb pártjaként, a koalíció szétesésé-
nek gátjaként mûködött és mûködik. Kiváltásának hátterében az a szlovák aggodalom
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húzódik meg, hogy az MKP a tartós koalíciós tagság miatt erõs pozíciókat építhet ki az
ország gazdasági és politikai életében. Ez azt mutatja, hogy a szlovák politikai elit nem kí-
vánja lehetõvé tenni a magyar kisebbségi elitnek a szlovákiai politikai életébe való szervesebb in-
tegrálódást. Az elitek közeledése nem olyan szerves, mint amilyennek a felszínen tûnik.
A szlovákok magyarokkal szembeni bizalmatlansága ezen a szinten is hosszú távú
trend és mélyen jellemzõ a társadalomra – ez még évtizedekig meg fogja határozni a
szlovák–magyar viszonyt. A magyarok – éppen az MKP kormányzati szereplése miat-
ti – (részleges) elfogadása törékeny jelenség, bármikor visszafordulhat. Ennek erõsíté-
se a magyar kisebbségnek és a magyar kormány(ok)nak is érdeke.

A magyar külpolitika mindkét kormányzat esetében azt remélte, hogy a szomszé-
dok politikájában a magyar kisebbségek helyzetének javítása az adott államnak is ér-
deke, mert ez az alapja a jószomszédi kapcsolatoknak és az integrációba való egyen-
rangú bekapcsolódásnak is. A Magyar Koalíció Pártjának kormányzati szereplése azonban
megmutatta, hogy a magyar külpolitika mozgástere a szlovákiai magyar kisebbség védelmére vo-
natkozóan rendkívül szûk, korlátozott, bizonyos helyzetekben semmilyen mozgástérrel sem ren-
delkezik. Nincsenek demokratikus eszközök a kezében, és ha vannak is, csak olyanok,
mint az 1995-ben megkötött alapszerzõdés, a nemzetközi kisebbségvédelmi egyezmé-
nyekre való hivatkozás, a nemzetközi szervezetekhez való fordulás. A közvetlenül a
szlovák fél jóindulatára való apellálás, kérés vagy követelés jóval többször eredmény-
telen, mint ahányszor eredményes. 
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Jegyzetek

1 Orbán Viktor magyar miniszterelnök a szlovákiai Madarászon 1999 augusztusában. Magyar Külpo-
litikai Évkönyv, 1999, 268–269. o.

2 Ennek példája az 1999 júniusában elfogadott kisebbségi nyelvhasználati törvény, amely az EU-csat-
lakozási tárgyalások megkezdésének utolsó politikai kritériuma volt. Ezt a szlovák kormánykoalí-
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ció úgy fogadta el, hogy a koalíciós tag MKP igényeit egyáltalán nem vette figyelembe, sõt azokkal
ellentétes törvényszöveget fogadott el.

3 Ezeknek a feltételeknek, a szûk lehetõségeknek az 1998 és 2000 közötti elemzését és értékelését ad-
ja Szarka Lászlónak az irodalomban szereplõ tanulmánya. 

4 Az elsõ ciklus az elsõ Dzurinda-kormány idõszaka, 1998 októberétõl 2002 szeptemberéig tartott. A
második Dzurinda-kormány 2002 októberében lépett hivatalba. 

5 A parlamentbe 1998 végétõl 15 képviselõt, a 2002. szeptemberi választás után azonban már 20 kép-
viselõt tudott küldeni. 

6 Ez érvényes a magyar–magyar csúcstalálkozókra, és az azokból kialakult Máért-ülésekre és -hatá-
rozatokra is. A Máért azon törekvése, hogy a kapcsolattartást intézményesítsék, azóta nem váltott ki
olyan hisztérikus reakciókat, mint Meciar harmadik kormánya idején (1995–1998-ban).

7 Amikor a szlovák köztársasági elnök delegációja 2001-ben az USA-ba készült, az amerikai elnök
személyesen kérte, hogy az MKP egyik vezetõ politikusa is legyen a delegáció tagja, amit a szlovák
elnök delegációjának összeállításakor a szlovákok szerettek volna elkerülni.

8 „Sajnos a kisebbségi nyelvek hivatali használatáról szóló törvény elfogadásának a módja azt jelzi,
hogy mélyek a magyarellenes reflexek a szlovákiai politikai életben. A törvény elfogadásakor éppen
a legérintettebbnek, a Magyar Koalíció Pártjának a véleményét nem vették figyelembe. Budapestrõl
egyértelmûen jeleztük, hogy ez ellentétes azzal a szellemiséggel, amit a két ország között meg kívá-
nunk valósítani. Ígéretet kaptunk, hogy a magyarság jogos követeléseinek teljesítésére más törvé-
nyek (például a kulturális törvény) nyelvhasználati fejezeteiben sor fog kerülni. A Magyar Koalíció
Pártja tényleges partneri szerepének a biztosítása sarokköve lesz a szlovákiai eljövendõ jogszabály-
alkotási folyamat magyar kormányzati megítélésének.” Magyar Külpolitikai Évkönyv, 1999. 305. o.

9 Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 2000. szeptember 9-én hiába kérette be a magyar kül-
ügyminisztérium a Szlovák Köztársaság magyarországi nagykövetét. „A magyar fél kifejezte aggo-
dalmát a magyar nemzetiségû népesség által lakott dél-szlovákiai régió tervezett új közigazgatási
felosztása miatt, és tájékoztatást kért a szlovák kormány álláspontjáról. Kifejtette, hogy a Dél-Szlo-
vákiában egy tömbben élõ magyar nemzetiségû lakosság ily módon más közigazgatási egységek
között való esetleges felosztása ellentétes lenne több olyan nemzetközi megállapodással, melyek-
nek Szlovákia is részese, így a magyar–szlovák alapszerzõdéssel, az Európa Tanács ajánlásaival, és
az EBESZ koppenhágai záróokmányával. A tömbben élõ magyarság közigazgatási széttagolása a magyar
kormány megítélése szerint rontaná a magyar nemzetiség jogai gyakorlásának azon esélyeit, hogy
beleszólást kapjon saját ügyeinek intézésébe, illetve hogy hivatali ügyeinek intézése során saját
anyanyelvét használja. Az új közigazgatási felosztás rontaná a térségbeli magyar és szlovák lakos-
ság együttélésének feltételeit, ami óhatatlanul káros hatással lenne az ígéretesen fejlõdõ ma-
gyar–szlovák államközi kapcsolatokra is.” Magyar Külpolitikai Évkönyv, 2000, 287. o.

10 A felmérések azt tükrözik, hogy a magyar kisebbség a szlovák–magyar viszony javulását jelentõs
mértékben az MKP kormányzati szerepléséhez köti. 

11 Ennek általános érvényét és lényegét a Máért 2000. december 14-i zárónyilatkozata így fogalmazza
meg: „A határon túli magyar legitim szervezetek a jövõben is országaik azon politikai erõivel mû-
ködnek együtt különösen, amelyek a legmegfelelõbb módon képesek felkészíteni hazájukat a mi-
hamarabbi EU-csatlakozásra. A Magyarországgal szomszédos országok csatlakozása az Európai
Unióhoz a magyar nemzet egységes érdeke.” Magyar Külpolitikai Évkönyv, 2000, 321. o.

12 Szlovákia a NATO-nak 2004. március 29-én, az Európai Uniónak pedig Magyarországgal együtt,
2004. május 1-jén lett tagja. 

13 A státustörvény érvényesítésének ügyében azonban az Orbán-kormány a kedvezõ lehetõségeket
túlértékelte, ezáltal az MKP belsõ helyzetét nagyon „megterhelte”. 

14 Mivel az MKP 1998 októberétõl tagja a szlovák kormánykoalíciónak, a magyar külpolitika lehetõ-
ségeit az 1998 tavaszán kormányra került jobboldali Orbán-kormány és a 2002 tavaszán felállt bal-
oldali Medgyessy-kormány idejére vonatkozóan tekintjük át. 

15 A státustörvény körül kialakult feszültség idõszakáig (2002 elejéig) Orbán Viktor magyar miniszter-
elnök és Mikuláš Dzurinda szlovák miniszterelnök személyes jó kapcsolatot tartott fenn.
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16 A szlovák–magyar alapszerzõdést 1995 márciusában írták alá, de egyes rendelkezéseit szlovák ol-
dalon nem teljesítették. Ahhoz, hogy az alapszerzõdés elõírásai teljesüljenek, az 1998-as kormány-
és hatalmi kurzusváltásra volt szükség. 

17 Ilyenek voltak: a kisebbségi vegyes bizottság, az integrációs és egyéb külpolitikai kérdésekkel fog-
lalkozó vegyes bizottság.

18 A Mária Valéria híd felújítása 1999 és 2001 között az Európai Bizottság finanszírozási támogatásá-
val épült fel. Ennek a lépésnek európai jelentõségét hangsúlyozta az akkori budapesti szlovák nagy-
követ, Štefan Markuš is az irodalomban felsorolt mûvének 146–157. oldalán. 

19 1998 októberétõl 2002 októberéig
20 Az Orbán-kormány ilyen stratégiai elképzeléseinek ismertetését és értékelését adja Bárdi Nándor,

mûvének 144–146. oldalán. Ezt a szándékot rejti magában a Máért-nyilatkozatok némelyike is: „A
határon átnyúló együttmûködés fejlesztése és eurorégiók létrehozása, a gazdasági együttmûködés
ösztönzése a térségben nagy mértékben javíthatja a Kárpát-medence hagyományosan összetartozó,
ám a történelmi események folytán perifériára szorult területeinek gazdasági fejlõdését. Ezért fon-
tos, hogy az eurorégiók mûködésének feltételei megteremtõdjenek. A határon túli magyarság kép-
viselõi a jövõben mindent megtesznek annak érdekében, hogy megfelelõen kiaknázzák az ilyen for-
májú együttmûködés lehetõségeit a magyarországi helyi és regionális önkormányzatok és a saját
helyi és regionális szervezõdések között.” Máért-zárónyilatkozat, 1999. november 12. Magyar Kül-
politikai Évkönyv, 1999, 310. o. 

21 A magyarországi kormányzatoknak határon túli magyarsággal kapcsolatos elméleti és gyakorlati
politikáját Bárdi Nándornak az irodalomban felsorolt mûve részletesen taglalja. 

22 Az aktuális magyar nemzetpolitika ilyen jellemzését könyvének 140–150. oldalán Bárdi Nándor ad-
ja meg. 

23 A Máért (Magyar Állandó Értekezlet) 1999. február 20-án alakult meg. Elõzménye a Horn-kormány
idején létrehozott magyar–magyar párbeszéd intézményesítése volt, amelyet a magyar nemzetpo-
litikának a határon túli magyar kisebbségek politikai képviselõivel való egyeztetése szándékával
hozták létre. Ennek keretében a magyar politika deklarálta, hogy a határon túli magyarokat egyen-
rangú félként kezeli.

24 Ennek a félelemnek szubjektív, sokféle formában való megjelenését tartalmazza Štefan Markuš volt
budapesti szlovák nagykövetnek az irodalomban felsorolt mûve. 

25 Az ellentörvény szándékai olyan élesek voltak, hogy az MKP reakciója is éles lett: kijelentette, ha a
szlovák kormány és a szlovák parlament ilyen törvényt elfogad, akkor az MKP nem lesz olyan kor-
mány tagja, amelyben a Kereszténydemokrata Mozgalom is koalíciós tag.

26 Szlovákia Munkásszövetsége, illetve a Szlovák Nemzeti Párt
27 A legfeltûnõbb volt az állami nyelvhasználat törvénye (1995 novemberében fogadták el), amely

Szlovákia egész területén a szlovák nyelv használatát írta elõ a hivatalos érintkezésben. A másik fel-
tûnõ magyarellenes lépés az a törekvés volt, hogy a kisebbségi magyar tanítási nyelvû iskolákat két-
nyelvûvé tegyék, ez volt az alternatív oktatás bevezetésének a kísérlete, amellyel a magyar szülõk
és pedagógusok sikeresen szembeszálltak. A harmadik a közigazgatás területi beosztásának olyan
reformja, amelyben a magyar többségû területeket, régiókat úgy szabdalták fel, hogy azokban a ma-
gyar kisebbség – területi önkormányzati szinten – képviselõ-választás során ne kerülhessen dönté-
si többségbe.

28 Ilyen a regionális együttmûködések támogatása, akár eurorégiók formájáról, akár határ menti, akár
a határon átnyúló kisrégiós gazdasági együttmûködések formájáról volt szó.

29 Ezt mutatja a kedvezmény- vagy státustörvény ügye.
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Résumé

Judit Hamberger: The Chances of the Hungarian-Slovak Relations in the Mirror of the
Governing Position of the Hungarian Coalitions’ Party (MKP)

The study discusses how the MKP’s participation in the Slovak government has helped
the Hungarian foreign policy since the end of 1998 and, on the other hand, how the
Hungarian foreign policy has made the MKP’s position easier or more difficult. This
situation results in a slow and fragile (positive) change in the general and deeper
(negative) characteristics and trends of the Hungarian-Slovak relations. It makes the
improvement of the social atmosphere possible, more the so because the relations
depend on the governments to a large extent. The MKP was a guarantee of Slovak
democracy and governmental political stability in the past few years. It helped
Slovakia’s acceptance in the Western integrationist organizations with this behavior.
Thus, it has rendered substantial service not only to the Slovak sociaety and politics,
but also to the Hungarian foreign policy. The achievements and the failures of the MKP
show that there is no real alternative for the Hungarian minority living in Slovakia to
take part in the political process and to shape its own fate besides being members in
the government. The opportunities of the Hungarian foreign policy concerning the
improvement and influencing of the position of the Hungarian minority in Slovakia
are rather limited both on a bilateral and on a multilateral basis. The rhetorics and
concrete steps of the Hungarian left and right do influence the general position of the
Hungarians in Slovakia and the Slovak view of their role in the government as well.

Judit Hamberger: Die Chancen des ungarisch-slowakischen Verhältnisses im Spiegel
der Situation der Partei der Ungarischen Koalition in der Regierung

Die Studie vermittelt einen Überblick darüber, wie die Beteiligung der Partei der
Ungarischen Koalition in der slowakischen Regierung seit Ende 1998 der ungarischen
Außenpolitik hilft, beziehungsweise umgekehrt, wie die ungarische Außenpolitik der
Situation der slowakischen Partei der Ungarischen Koalition Partei hilft, bzw. sie
erschwert. Diese Situation hat in den allgemeinen tieferen (negativen) Besonderheiten
und im Trend des slowakisch-ungarischen Verhältnisses einen langsamen, zerbrechli-
chen (positiven) Wandel zur Folge. Sie ermöglicht die Verbesserung der sozialen At-
mosphäre des Verhältnisses, um so mehr, weil dieses Verhältnis stark von der exis-
tierenden Regierung abhängt. Die Partei der Ungarischen Koalition war in den vergan-
genen Jahren ein Garant der demokratischen und regierungspolitischen Stabilität in
der Slowakei. Mit dieser Position unterstützte sie die Akzeptanz der Slowakei bei den
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Organisation der westlichen Integration. Dadurch hat sie nicht nur der slowakischen
Gesellschaft und Politik, sondern auch der ungarischen Außenpolitik einen großen
Dienst geleistet. Die Ergebnisse und die Fiaskos der Partei der Ungarischen Koalition
zeigen, dass das Politisieren und die Beeinflussung des eigenen Schicksals der
ungarischen Minderheit in der Slowakei gegen die Einstellung der Regierung keine
wirkliche erfolgreiche Alternative hat. Die Möglichkeiten der ungarischen
Außenpolitik zur Verbesserung und Beeinflussung der Lage der ungarischen
Minderheit in der Slowakei, ob wir nun die bilaterale oder die regionale und
multilaterale Zusammenarbeit betrachten, sind sehr beschränkt. Die Rhetorik und die
konkreten Schritte sowohl der rechten als auch der linken Regierungen der
ungarischen nationalen Politik beeinflussen in einem hohem Maße die allgemeine
Lage der Ungarn in der Slowakei und ihre Regierungsbeurteilung innerhalb der
Slowakei. 

Judit Hamberger: Les chances des relations hungaro-slovaques dans la perspective de la
position gouvernementale du Parti Minoritaire Hongrois

L'étude examine comment la participation du Parti Minoritaire Hongrois au
gouvernement, dès la fin de 1998, aide la politique extérieure hongroise, et à l'envers:
comment la politique extérieure hongroise supporte ou entrave la position du Parti
Minoritaire Hongrois. Cette situation amène à un changement lent et positif dans la
tendance générale négative des relations hungaro-slovaques. Elle permet l'amé-
lioration de l'atmosphère sociale de ces relations d'autant plus que ces relations dépen-
dent essentiellement du gouvernement. Au cours des dernières années, le Parti Mino-
ritaire Hongrois était le dépositaire de la démocratie et de la stabilité gouvernementale
en Slovaquie. Par cette position, il a aidé la Slovaquie à être acceptée par les
organisations d'intégration occidentales. Ainsi il a rendu un grand service non seule-
ment à la société et à la politique slovaque mais à la politique extérieure hongroise éga-
lement. Les succès et les échecs du Parti Minoritaire Hongrois montrent que la
politique de la minorité hongroise et son influence à son propre sort n'ont pas une vraie
alternative efficace en dehors de la position gouvernementale. Considérant la coopéra-
tion bilatérale et la coopération régionale multilatérale, les possibilités de la politique
extérieure hongroise pour améliorer et influencer la situation de la minorité hongroise
sont très limitées. La rhétorique gouvernementale et les démarches concrètes de la
politique nationale influent considérablement sur la situation générale des Hongrois
vivant en Slovaquie et le jugement de leur position gouvernementale en Slovaquie.
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