
,,Becsülettel é s tisztessé ggel megfelelni
a rám bí zott feladatnak"

Beszé lgeté s Dr. Kaltenbach len vel, a kí sebbsé gí  jogok orszdggy lé si biztosával

A Né met s )vetsé qi Köztársaság elnöke, Dr. Rünah Herzog a SzöVetsé gi É rdemrend EIs  osztályú  Keresztlé t ad,omá,
nalzta Dr. Kaltenbach |en nek, a nemuti é s etnika,i kisebbsé gi jogok orszdqqq lé si biztosának_ A szövetsé qi elnök az é rdewrend,
oda(té lé sóvel az ombudsmannak a maggarországi kisebbsé gek é rdekeinek vé delmé ben vé qzett munfráiát kí váhta elismerni, külön hl-
emelve, hogg tevé kenusé ge Í Oú Os szerepet játszik a nemzetjsógek tánadalmi egyenl sé gé nek é s kulturáIis identittisdnak er sí té sé ben,
Fáradozd,saival nagu mé rté ftben hozzí járult é s hoznijárul ahhoz, hogy az emlí tett kisebbsé qeh - mindenfajta meqküIönbözteté s né l
kül - teljes joqú  állanpolgárai leggenek hazlluknak- Ez annáI is fontosabb, mert a slkszí n(í  é s mé gis egqsóqes Európa megteremté -
sé nek elóÍ ebaele leend  tagországainak sikeres nemzetisé qi politikáí a. A kí tünteté st Né metorszáq budapesti naqqköuete, Hasso
Buchrucker 1999 március 9-é n w!ú itotta át Dr. Kaltenbach lení neft.

- Miltlen é né s, ilyen magas kití inteté sben ré szjsülni?

- Rendkí vül megtisztel ,  szinté n be kell vallanom,
nagyon kellemes meglepeté s ez Számomra, Kicsit za-
varban is vagyok, mert nem találom közvetlen indí té -
kát, magyarázatát, llyen megtisztelteté s ugyanis rend-
szerint akkor é r valakit, ha kerek é vfordulót ül, teszem
azt é ppen 50, ó0, vagy 70 é ves, szakmai pályafutásá,
nak ugyancsak valamelyik é vfordulólához é rt, avagy
leköszön hivataláról, Megillet döttsé gem tehát min-
denké ppen indokoIt. SZeretné m hangsú lyozni - é s ezt
nemcsak a kötelez  szeré nysé g mondatia velem -,
hogy ez az elismeré s nemcsak nekem szól, hanem
mindazoknak, akik é vtizedek óta nagyon sokat tettek
é s tesznek ma is, nap mint nap, a kisebbsé gi politika
sikeré é rt, azé rt, hogy a kisebbsé gek alkotmányban
rögzí tett iogait átültessé k a mindennapok gyakorlatá-
ba.

Szemé lyemen keresztüI az elmú lt tí z é vben Magyar-
országon a kisebbsé gi politikában vé gbement válto-
zás nyert most elismeré st, í gy mindenké ppen szól,
nom kell azokzól a közé leti szemé lyisé gekr l, akik eh-
hez a maguk munkáiával különböz  posztokon hozzá-
járultak, í gy barát om, Heinek ottó, ma a Magyarországi
Né metek Országos Önkormányzatának elnöke, az
MSZP-s ké pvisel , Tabajdi Csaba, a Kisebbsé gi HivataI
egykori é s mai e]nökei, Wolfart János, Orsós É va é s
Do,,lrsry Toso, az 5ZDSZ-es WeÉ ler Ferenc é s a FIDESZ,
es Hargitai János parlamenti ké pvisel k é s más né p,
csoportok ké pvisel i, mint pé ldául Lásztita Pero, a
szerb országos önkormányzat elnöke.

- Milaen tisztsé get töltött be az egqkori Magqarországi Né -
metek Szövetsé gé ben?

l990-ben az Ellen rz  Bizottság elnöké vé  Választot-
tak. Jogászké nt azt a megbí zást kaptam, hogy ké pvi-
seliem a Szövetsé get a Kisebbsé gi Kerekasztalban, a
Kisebbsé gi törvé ny el ké szí t  munkájában. EZt igen
nagy örömmel é s felel ssé ggel tettem, Talán szeré ny-
telensé g né lkül elmondhatom, hogy munkámmal je-
lent sen hozzájárultam ahhoz, hogy l993-ban a Par-
lament elfogadta a Kisebbsé gi törvé nyt.

- Meqí té Ihet -e ma már reáIisan a ngolvanas é vek vé gé nek,
a kilencvenes é vek elejé nefr törtónete?

Sok mindent fel kell mé g ehhez dolgozni, Remé iem,
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Dr. Hasso Büchrucker, a Né met szövetsé gl K zkí rsaság
budapestl nagykövete átadia a kttünteté st Dr. Kaltenbach

len nek 
schüth lános felvé tele

hogy a magyarországi né metek köré b l vállalkozik
maid egy törté né sz a fe]adatra, hisz ez egy igen izgal-
mas té ma, Egyé bké nt a törté nelemnek ez a szakasza,
amely a magyarországi né meteket é s valamennyi ki-



sebbsé get egyformán é rinti, mé g messze nem Zárult
ie, A közvé lemé nyt nem is tájé koztatták kielé gí t en
ezeknek az é veknek az esemé nyeir l. A jöv  fiatal|ai-
nak mé g be kell mutatni e korszak fontos törté né seit,

- Úgg tudom, magyarorszigi né met csalldbóI szirmazik.
Miklr tudatlsult Önben, hogy egq kisebbsé ghu, ega nemuti-
sé ghu tartozift?

- Valóban, magyarországi né met családból szárma,
zom, az é n ,,utam" mé gsem tipikus. Szül falumból, a
Baranya megyei Ófaluról az 50-es é vek elejé n
Nagyhajmásra költöZtünk, Ebben a kis faluban, amo-
lyan kis ,,Közé p-Európában", megtalálható volt szinte
valamennyi, Magyarországon é l  kisebbsé g, Í gy hát
már gyerek fejjel megtapasztaltam, mit |elent több
nemzetisé g bé ké s egymás mellett é lé se, mások szoká-
sainak tiszteletben tartása, é s termé szetesen azt is,
hogy a különböz sé gb l feszültsé gek is fakadnak, A
falu a maga sokszí n sé gé vel nekem akkor termé szetes
közegem Volt, A gimnáziumot Pé csett vé geztem, é s
bár osztál}társaim között sok né met származású
akadt, mé g nem tudatosult bennem nemzetisé gi ho-
Vatartozásom, í ey identitáSom tudatos vállalásáról
sem beszé lhetek, Csak ké s bb, szegedi egyetemi é ve-
im után 1utottam el idáig, Bár ,,von Haus aus" beszé l-
tem a sváb dialektust, ami az irodalmi né met nyelvet
illeti, bizony volt mit iaví tani raita, í gy hát jogi tanul-
mányaim mellett komolyan tanultam ,,né metül" is, A
diploma megszerzé se után eleinte a közigazgatásban
dolgoztam, ma|d ké t é v után visszakerüItem egykori
Alma Materem Államigazgatási Jogi- é s Pé nzügyi Tan-
szé ké re tanársegé dnek. l985-ben kerestek meg azzal a
ké ré ssel, hogy alakí tsunk Szegeden egy Magyal-
Né met Baráti Kört, Miután az ötlet tetszett, elvállal-
tam a felké ré st é s tulajdonké ppen ett l aZ id ponttól
kezdve mondhatom el magamról, hogy fokról foka
tudatosult bennem nemzetisé gi mivoltom é s,,ma-
gyarságom" mellett tudatosan vállaltam,,né metsé ge-
met" iS, Egyé bké nt ebb l a Baráti Körb l alakult
1985-ben a Né met Egyesület.

- Té qünk vissza szakmai páIaaí utásáhlz. Melveket tekihtí
Iegí ontosabb állomásainak?

- Tanársegé dké nt dolgoztam Szegeden, nemzetkö-
zileg is elismert egykori professzorom, dr. Martonai ]á-
nos mellett. Oktatóké nt é s kutatóké nt igyekeztem be-
kapcsolódni a hazai é s nemzetközi tudományos köz-
é letbe, ami az akkori viszonyok között, f ké nt egy io-
gász számára, nem volt mindig könny . l989-ben a
Friedrich Ebert Alapí tvány ösztöndí jasaké nt alkal-
mam volt ré szt Venni egy tizenegy hónapos né metor-
szági tanulmányú ton. Itt feieztem be korábban meg-
kezdett kutatásaimat a közigazgatási felügyel  tevé -
kenysé gé r l. Hazaté ré sem után Vé dtem meg ,,Az önkor-
mánqzati |elüqyelet, miht joqviszlna" cí m  kandidátusi é r-
tekezé semet,

- Mié rt é ppen ezt a té mát választ|tta?

- fué rt, mert a demokrácia nagyon fontos elemé -
nek tartom, A sokszor é s sokat emlegetett demokrácia
szempontjából az önkormányzatok autonómiáia, füg-
getlensé ge - azaz önállósága - ma fontosabb, mint
maga az országgy lé s é s a kormány viszonya, hiszen

az utóbbit a parlamenti többsé g választia meg, AZ ön-
kormányzatok, illetve azok függetlensé ge a biztosí té ka
annak, hogy az autokrata centralizmus ne hódí thas-
Son té rt magának,

- Feltóteleum, választltt kutatási té máia mellett í oqlalfrozott
a kisebbsé geftet é int  jogi fté rdé sekkel é s ennek kös inhet en fi-
ggelemmel kí sé rte a kisebbsé qi pllitika alakulását is.

- lgen, kezdemé nyez ie é s alapí tó tagia voltam a
Kisebbsé gi Kerekasztalnak. l990 augusztusában az Al-
kotmánybí róság f tanácsosa lettem Vó'ros Imre alkot-

mánybí rói tanácsadóiaké nt. Kezdett l fogva tevé ke-
nyen lé szt Vettem a Kisebbsé gi tórvé ny el ké szí té sé -
ben, tagia voltam a hatpárti szaké rt i testületnek. Úgy
az el ké szí té s során, mint a törvé ny megszületé sé t
követ en, a törvé nyb l adódó, illetve azzal összefüg-
g  problé mákról rendszeres konzultációkat folytattam
a közvetlenül é rdekelt etnikai é s kisebbsé gi szerveze-
tek, csoportok ké pvisel iveI, ta€jaivaL Ennek köszön-
hetem, hogy nemcsak a kisebbsé gi politikát, de annak
,,cí mzettieit" is megismertem é s azóta is rendszeres
kapcsolatban állok velük,

- A Kisebbsé gi tönÉ na elólé szí ú saa eguenes ú t vewtett a ki-
sebbsé gi ombudsman hivataláig? Mennaire ullt ismert ön el tt

ü az p1litikai inté zmé ny?

- Az ombudsman inté zmé nyé t termé szetesen is-
mertem, KöZtudott, hogy a kilencvenes é vek el tt té r-
sé günkben csupán mint fogalom lé tezett, fel sem me-
rült, hogy szüksé g lenne rá. Lengyelországban 1988
óta m ködik a parlament mellett ombudsman. Ná-
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lunk.el ször a Kisebbsé gi Törvé ny el ké szí té se során
merült fel, hogy a nemzeti é s etnikai kisebbsé gek é r-
dekeit egy országgy lé si biztos ké pviselie, EIeinte
mé g arról volt szó, hogy egy testületet kell felállí tani,
amely a tizenhárom kisebbsé g Választott tiSztSé gvise-
l ib l tev dik össze, Ez azonban teljessé ggel idegen
az ombudsman inté zmé nyé nek lé nyegé t l, Ezzel a
megoldással remé lté k annak idejé n a kisebbsé gek
parlamenti ké pviseleté t is ,,letudni", amelynek megol-
dásával a politika sajnos a mai napig adós maradt,
Meg kell azonban jegyeznem, hogy a kisebbsé gi
ombudsman inté zmé nye nagyon ritka az európai jog-
rendben,

- I995-ben váIasztottáft meg a newzeti é s etnikai kisebbsé qi
jogok orsní ggq lé si biztosdnak_ Nem bánta meg, hoqt1 elfogad-
ta, a meqbí zatást?

-Alaplában vé ve nem, Nem tagadom, nem a leghá-
lásabb feladat, Sok bí rálat é r sokfel l, sok a megol-
dandó feladat, sok é rdek ütközik é s az ombudsman az
ütköz pont. A konfliktusok el l soha nem akartam el_
bú jni, csupán becsülettel é S tisztessé ggel megfelelni
a rám bí zott feladatnak, Maguk a kisebbsé gek az ese-
tek többsé gé ben támogatnak munkámban, bár el for-
dul, hogy saját soraikban is ellenté tek feszülnek, Nem
tisztem beavatkozni belügyeikbe, Sokat segí t é S er t
ad nekem, hogy a kisebbsé geken kí vül sokan mások

is, felvállalják azokat az é tté keket, amelyek ké pvisele-
té re é s vé delmé re az országgy lé si biztos hivatott,

- A nemutisé qek parlamenti hé pviseleté nek megoldatlansága
mellett, Maqgarorszáq kí sebbsé qi politikájának másik neuralgi
kus pontja a ftisebbsóqi sajtó é s közszolgólati rádiózás hé rd,é se.

Mit tehet az ombudsman annak é rdekóben, hogq rádióm sorai-
hat CCIR sávln sugározzák é s í qq azok a parlaruenti közvetí té -
seh idejé n is hallhatók legyenek?

- Helyzeté rté kelé sé vel magam is egyeté rtek, Ké t
dolgot tehetünk. El ször is be kell tartatni az l99ó.
február l-é n hatályba lé pett törvé n}t, amely kimond,
ja, hogy a kisebbsé gi m sorok felté telei nem rosszab,
bodhatnak, Az ombudsman |avasolhatja a mé diatör,
vé ny megfelel  módosí tását. Szeí etné m leszögezni,
számomra az egé sz mé diahelyzet elfogadhatatlan.
Úgy é rzem, elé g jól ismerem a nyugat-európai valósá-
got, Ahogyan a politika nálunk a mé djával bánik, azt
ezekben az országokban seho1 nem tapasztaltam
(megjegyzem az é rintettek nem is t rné k el), ugyanis
megengedhetetlen, hogy egy demokráciában a pártok
beavatkozzanak a mé dia munkájába. Ezt a gyermekbe-
tegsé get mihamarább le kell küzdenünk. Be kell lát-
nunk - é s 1áttatnunk -, hogy a mé diának fontos, de
pártoktól független szerepet kell játszaniuk é s nem
válhatnak politikai tóIekVé Sek áldozataivá,

Lukács Albin

Mei§zteí  Kálmán ,,csöí d" cí mí í  graftkáia
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