cs,ikq pdl, szlovdkia yní niszterelnök-helqettese

A kormá nyzás felel ssé ge
I Szlovák Köztársaság Kormánya nevé ben szereAt"tt"l é s tisztelettel"köSZöntöm mindannyiukat,

Magyarország határain tú l é l magyar vagyok, a
állampolgára, a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettese, Magyar-szlovák
kormány-tagké nt a kisebbsé gi jogoké rt, az emberi
iogoké rt, a ré gió fejleszté sé rt vagyok fele] s a Szlovák Kormányban, Az Európai Unió ké t nappal ezel tt
hozta nyilvánosságra országé rté kelé seit,é s a Szlovákiáról szóló ré szben az találtatik, hogy a Szlovák
KöztáIsaság, a politikai té ren, az emberi é s a kisebbsé gi iogok területé n tette meg a legnagyobb lé pé st,
a legnagyobb haladást az elmú lt id szakban, Öröm
ezt o]vasnom, mert meg ke1l, hogy mondjam, Szlo,
vákiában sem mindig né pszer ez a té ma, amir ] itt
beszé lünk, Azt is nyí ltan el kel] mondanom önöknek
- é s a ré szletekre ké s bb visszaté rek -, hogy magam
sem vagyok a szlovák kormány legné pszer bb tagja
emiatt. É rdekes azonban egy másik szempont is,
SzIovákia
egyik legjobban
elis m e rt
köZvé lemé nykutatója, a Markant Kutató lnté Zet tegnap hozta nyilvánosságra legú jabb adatait, Azt is
kutatták, hogy a kormány meiy területeknek szentelte a Jegnagyobb figyelmet, é s Szlovákia állampolgárai hogy é rzik, melyik tárca az ahol a legnagyobb haladás bekövetkezett, é s melyek azok a tárcák, ahol
ilyesmir I nem beszé lhetünk. Hölgyeim é s Uraim,
nem tudom kihagyni az alkalmat, hogy nagy örömme] be ne ielentsem Önöknek: ebben a té mában
gy ztünk, Szlovákja lakosai ú gy gondolják, hogy kormányunk az emberi é s a kisebbsé gi iogok területé n
mondhatja magáé nak a 1egnagyobb sikereket, a leger teljesebb haladást, Pici elé gté teI számomra,
hogy a második helyen a külügyminiszter ú r van, A
magyar osztályzási rendszerre átszámí tva, tisztelettel ielentem, hogy né gyes vagyok, de vannak kol]é gák, akik maidhogy nem megbuktak, vagy er sen
megbuko lé lben vannak, EZl nem a rossz.nálú ság
mondatia velem, é s ezé rt nem is fogom megnevezni
aZ il]et tá í cákat.
Azt akarom csak ezzel ii]usztlálni, hogy valóban egy
több arcú té máró] é s nagyon bonyolult ké rdé sr lvan
szó, A konferencia elvi ké rdé sé hezvisszaté rve: hogy
szüksé ges-e a kisebbsé gek számára é rdekké pviselet,
sZükSé ges_e ré szvé telük a poJitikai dönté shozatali fo,
lyamatban, azt hiszem, a válasz nem lehet más, mjnt
egyé rtelm igen, Úgy gondolom, hogy ez a táí sadalom civilizá ltságána k a fokmé r je, Ez valahol erkölcsi
ké rdé sis, é s ha bárki, bárhol humánus társadalmat
akar é pí teni,akkor mindenké ppen figyelembe kell
Vennie ezeket a szempontokat, EZ EUrópa 1öv lé nek
ké rdé seis,
Annak a ké rdé snek a megválaszolása, hogy milyen
Európát akarunk a jöv ben, é s hogyan tudluk e
mu ]tikulturális, több nemzetisé g földré Szen öSSZeSz]ovák Köztársaság

hangolni é rdekeinket, nyelvi, kulturális sokszí n sé -

günket, s milyen együtté lé simodellt tudunk kialakí ta,
ni egymás számára - olyant ami é ]het lesz - e]s sorban saját magunknak,

Rendkí vü] fontos, hogy a kisebbsé gek számára
biztosí tott legyen a dönté shozatalj fo]yamatban va1ó ré szvé tel,els sorban az ket é rint ké rdé sekben,

Ezt Szlovákiában sokszor hangsú lyoztuk, é s az átmeneti problé mák után, amelyek az e]mú lt né gy é ves
id szakra jellemz ek voltak, most egy ú j modelIt
próbálunk megvalósí tani. Ama dicsé ret el]ené re
amir l a korábbiakban szóltam, messze nem tudom
- é s nem is akarom - azt állí tani, hogy Szlovákia
mintaország ]enne ebben a ké rdé sben,Azt pedig
már egyáltalán nem, hogy minden té mát meg tudtunk volna oldani, AZt hiszem, hogy a mu]tietnikus
együtté lé s terü]eté n soha nem lehet ilyesmir l beszé lni. Mindig ú iabb é s ú iabb kihí vásoknak kell elé be né znünk, s emberi módon, demokrata módlára
reagáln u nk rájuk,
Mindenké ppen öröm számunkra, hogy mások is - a
polgárok is - ú gy látlák, hogy ebben a ké rdé sbenjelent s el rehaladás törté nt az országunkban, A szemé lyi garanciák mellett, amelyek ielen pillanatban
Szlovákiában megvannak, inté zmé nyi é s törvé nyi garanciák é pí té sé re
is szüksé g van. Országunkban ennek
az ú tnak mé g csak az elejé n ;árunk, de megpróbálluk
ezt a ké rdé stis rendezni, Számos o1yan elem van,
amelyet szeretné nk a közeljöv ben megvalósí tani, é s
amelynek megalkotásába a kisebbsé gi közössé g ké pvise] it is szeretné m bevonni,
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modellt taljltunk ki a-nPIy po'iLikd' noA szIovák kolmary'odn vdn eg} ,tlln,sltelelnök-helyeties, aki felügyeli azokat a tárcákat, amelyek tevé kenysé ge befolyásolja a kisebbsé gi közössé gek é leté t.Ké t kiemelt tárca van, a kulturális, ahol
egy f osztály irányí tja a kisebbsé gek ez irányú tevé kenysé gé t;a másik pedig az oktatásügyi, ahol szinté n egy f osztályt hoztunk lé tre, é s a kisebbsé gi ok-

Alv"n
Lljeri,

tatásügyé rt felelnek a szakemberek, Az ezze1 kapcsolatos egyé b dönté seket a kisebbsé gi közössé gek

ké pvisel ib l lé trehozott csoportok, kuratóriumok
hozzák meg,

A kormánynak van egy tanácsa, amely a kisebbsé gi
politikával kapcsolatos dönté seit ké szí tiel . Ez a tanács az el z kormány idejé n is m ködött. Állami hivatalnokok voltak benne többsé gben, akik mindig leszavazták a kisebbsé geket. Az é v eleié n fogadást is kö,
töttem a kollé gáimmal, hogy ezt nagyon kemé ny módon meg fogjuk váItoztatni. A kollé gáim arra fogadtak,
hogy ez nem fog sikerülni. Mé gis sikerü]t! Ennek a biZottságnak tizenhat o]yan tagja Van, akik szavazati
joggal bí rnak, közü]ük kett kormánytag, É nvagyok a
bizottság einöke, a kulturális miniszteí ú r a bizottság
alelnöke, a többi tizenné gy tag pedig a kisebbsé gi közössé gek ké pvisel ib l kerüJ ki, Egyszer en leszavazhatat]anok,

Úgy gondolom, hogy a kisebbsé gi önkormányzati
rendszer több kelet-közé p európai országban bevált.
Ezt a model]t tovább kellene é s tovább lehetne feileszteni, Ezt szeretné nk megtenni országunkban is,
Van egy másik olda]a is ennek a ké rdé snek, egy magasabb í ormála, a polgári önkormányzatok formája, Ez
azon kisebbsé gi közóssé gek számára járható ú t, amelyek viszonylag magas százalé karányban, egy terüIeten laknak,

Szlovákia multiku]turális ország

-

ez els sorban a

magyarságot é rinti, Több mint ötsZáZ települé sen Van
magyar nemzetisé g polgármester, A magyar nemZetisé gi önkormányzati ké pvisel k száma megközelí ti az

ötezret, É rdekes, hogy közülük mintegy ké tharmaduk
vállalja, hogy a magyar koalí ció pártja, tehát a magyar
közössé g politikaj pártjának ké pvisel le, Akik ezt nem
vállalják, azok többsé ge függetlennek, nagyon elenyé sz ré szük más politikai párt szimpatizánsának vallja
magát nyí Ltan, A polgári önkormányzatokban való
í é szvé tel,az e területen vaIó tevé kenysé gSz]ovákiában er sen é rinti mé g a ruszin é s az ukrán közössé get.
Ók az ország keleti ré szé nlaknak, A roma közössé g
számára Szlovákiában sokkal nagyobb lehet sé gek
adottak, mint amivel é ini tudnak, ]elenleg hat roma
polgármeste1 é s ló4 roma önkormányzati ké pvisel
m ködik, l\,4essze több ké pvisel jük é s polgármesterük is ]ehetne, ha megosztottságukon felül tudnának
kerekedni, é s ki tudnák a lehet sé gekei használni,
amelyek számukra is adottak,
SZó Volt itt a legmagasabb rangú ké pviseletr l, a
politikai ké pviseietr l, Valóban mjnden demokratikus
rendszernek meg kell teremtenie azt aZ inté Zmé nyrendszert, amellyel a m köd é s gyakran forrongó poIitjka mellett a kisebbsé gi közössé gek számára va]ós
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lehet sé gek nyí lnak az ország, illet leg a kisebbsé gek
ügyeinek irányí tásába.
agyarországon is é vek óta lolyik a vita a kisebbsé gek parlamenti ké pviseleté r l, Iin ezt csak támogatni tudom, bár megjegyzem, hogy l990, óta va-

gyok a Szlovák Parlameni ké pvisel ie, é s Szlovákiában sem egyfajta pozití v diszkrimináció eredmé nyeké nt kerültünk be a Parlamentbe. Egyszer en megfeleltünk azoknak a játé kszabályoknak, amelyek minden
áilampolgár é s minden politikai párt számára é r:vé nyesek, Tú l tudtuk lé pni azokat a küszóböket, amelyek
Sz]ovákiában sajnos szinté n megvannak, é s a kisebbsé gek számára ielen pillanatban nem jelentenek
könnyí té seket,

Ezzel a té mával foglalkozni kell, de szeretné m ki,
használni a helyzetet, hogy figyelmeztessek ennek fo,
nákjára is, Viszonylag fiata]on, l990-ben kerü]tem be
a szlovák parlamentbe, é s l99l tavaszán kerültem
olyan helyzetbe, amikor a ké rdé saz volt, hogy a mi_
niszterelnök ú r a heiyé n marad-e vagy sem, bukik-e a
kormány vagy sem. Mjndannyian tudtuk, akik az egyes
parlamenti frakciók ké pvisel i voltunk, hogy a magyarok fogiák ezt eldönteni, Egy kisebbsé gi közössé g legi,
tim parlamenti ké pvisel i fognak dönteni arról, hogy
marad-e a miniszterelnök vagy nem marad, Nagyon
egyé rtelm né zetünk volt a pártokban é s a ké pvisel i
klubokban err l a ké rdé sr l,Annak megfelel en is
döntöttünk, de é reztük a dönté s politikai sú lyát,
Másodszor 1994-ben kerültünk ilyen helyzetbe, amikor szinté n arró] kellett dönteni, hogy marad-e a kormány vagy sem, marad-e a miniszterelnök vagy sem, Az
átmeneti kormányt a magyar szavazatok né Ikül nem Iehetett Vo]na stabiliZá]ni, Úgy é rzem, hogy ami l994 é S
I998 között Sz]ovákiában a szlovákiai magyarságga] törté nt aZ egy kicsit ennek is a Vetülete, AIra Szeí etné m
fe]hí vni a figyelmet, hogy mindig ké nyes é s mindig veszé lyes helyzet az. amikor egy kisebbsé gi közössé g politikai ké pvisel i olyan dönté s-helyzetbe kerülnek, hogy
akár a mé rleg nyelvé nek a szerepé t tudják játszani,
Szlováklában most maidnem ilVen szerepben va-

gyunk-

A jelenlegi szlovák kormánykoalí ció -

most
már azt hiszem - csak ké t ké pvisel vel bí I többel,
mint a szüksé ges minimum, A jelenlegi magyar koalí ció párt]ának szavaztaival Viszont alkotmányos többsé günk van. Nem vé ]etlenül mondjuk azt - mert valóban té ny -, hogy stabilizáliuk a szlovák politikai he]yzetet, a jelenlegi szlovákiai kormánykoalí ciót, Ez most
nagyon jó helyzet, amire é pí tenilehet, Mivel a politi-

kába lé ptünk - nem kerülhet e], hogy esetleg ú tból
olyan helyzetbe kerülünk -, amelyben megint nagyon
fontos lesz, milyen szerepet vállalunk é s melyik irányba tesszú k le a voksainkat. Ezé rt hangsú Jyozzuk, hogy
nem elé g csupán a szemé lyi vagy politikai gaí anciák
kié pí té se,valóban szüksé ges a törVé nyi é S inté Zmé nyi
biztosí té kok e]é ré seis,

koalicio pártia belé pett a kor!zza1
|oel_a,lagyar
.6,na nykoa lí t ióba es a kormjnyba Szlovákiában
egy eddig soha nem volt kihí vásnak teszünk eleget.

Azáltal hogy egy kisebbsé g poiitikai szinten iS megszervezi magát, s a politikai é iet ré szeseivé váIik, kiteszi
magát annak a veszé lynek is, hogy azok a té mák, amel1,eket mondtam, hogy erkölcsi té ma vé gül js é s elvi ké r,

dé s valaho], politikai licitálások té máláVá váIhatnak é s
e]né zé st a kifejezé sé rt,de valahol zsarolhatókká is Ennek egyik legkristályosabb pé ldája a nemré g ellogadott
kisebbsé gi nyelvek vé deImé r l szóló törvé ny.
A Sz]ovákiai Magyar Koalí ció Pártjában ké t ember

van, aki a politikusok top-Iistáján aZ els tizenöt legné pszer bb között szerepel, de ugyanez a ké t szemé iv
benne van a liz legnepqler t,enebben is Ez aut ]"]enri
hogy szemé lyükben js megosztják a többsé gi társadal,
mat, s ezáltal megjelení tenek valamilyen é rté krendet a

társadalomban Egyfajta poIitikát jelení tve meg,

az

egyik oldalon pozití v, a másik oldalon negatí v é zé seket
is keIt, Úgy gondolom, hogy ez is hozzáiartozik a ké p,
hez, ameJyr l ezen a konferencián beszé lni ke]Iett,,,

Tokaq Gqörgq lrszáqqa lé ;i ké pvisel , RMDSZ

A cs áás szindrómáia
z eddigi e|me|eli vonalkozású do|gok<.| ,zemben
,||
.r l- na megengedik a humorizálásI - bib'iai szem
pontbóI olyanok vagyunk, mint lónás, aki belülr l ]átja a cethalat: aZ RMDSZ belülr l látja a hatalomban
való ré szvé te]ké rdé sé t,Ezzel kapcsolatban a csólátásbetegsé gr 1 szeretné k beszé lni, Annái is inkább, mert

Iean Dinsdale asszony is foglalkozott azzaI a ké rdé ssel,
hogy mit tesz a hataiomban ré sztvev kisebbsé gi cso,
port: dönté seket hoz - amj aZ autonómiát illeti aZ t
közvetIenü] é rint ké rdé sekben, Ez az egyik ré sze az
é n munkámnak is. Ha csak erre koncentrálunk, akkor

olyan helyzet, mint amilyen Romániában - é s aho,
gyan haIlották, Szlovákiában is kialakult -, tipikuS
cs látási betegsé g-következmé nyekhez vezethet,
o]yan politikai formáció, mint pé ldául a Szlovákiai
Magyar Koalí ció, vagy a í omániai RMDSZ, a legfels

szinten vállaI kormányzati feIel ssé get. Eddigi felada-

tai tipikus

kisebbsé gvé deim i feladatok Vo]tak,
Akarva-akaratlan ul - de inkább akarva - fei kell, hogy
váJlalia az összes olyan ké rdé st, amely aZ adott pillanatban annak az országnak valamennyi polgárát é rinti, EZ Volt az els olyan problé ma, amir l SZerettem
volna beszé lni, Ezt próbálta aZ RMDSZ elkerülni akko1 amikor kormányzati felel ssé get Vá]lalt, EZé rt Vá]la]tunk e| olyan lárcákal, mint az egeszsé gügy Vagy a

turizmus, amelyek nem kimondottan egy kisebbsé gi
közössé g problé máival foglalkoznak, hanem az ország

egé szé vel ezeken a területeken,
Ha el tud|uk kerülni ezt a cs látás szindrómát, akkor komolyan beszé lhetünk az integrácjóról, ]elen
esetben arról, hogyan integrálódik egy kisebbsé gi közössé g az adott fe]té telek köZött egy többsé gi állam
irányí tásába, Ezen az ú ton kell megváltoztatni, megja-

ví tani saiát kisebbsé gi sorsát, párhuzamosan azza],
hogy olyan elvek, é rté kek é s é rdekek mei]ett lé p fel,

amelyek ugyanakkor hozzájárulnak az egé sz áIlam de,
mokratizálódásához
Nem akarnám é n cliurrill hí res mondását módosí tanj, miszerint a háború tú lságosan komoly dolog ahhoz, hogy azt a katonákra bí zzuk. A kjsebbsé gi ké pvi5elet dzonbdn rú |ságosan is komoIy clolog sc6pn'n1
csak a jogászokra bí zhatnánk, É njogász vagyok negyven

é ve, ezé rt megengedhetem magamnak, hogy

ezt

mondjam, Ez a

ké rdé seqq társadalam, eqq

sé gé nek,az állam stabilitásónak,

állam bels egé sz,

az dllam demokratizálódásá-

nak szenes rlszz, Nem közelí thet meg csak í l ) kimonooltan lormá| iogikai vagy iogi szempontbÓ,,
Alkotmányon alapuló államban, alkotmányos berendezkedé sen kí vüli, testidegen dolgokat hogyan vihetünk be az Alkotmányba? A politikai akarat Magyar
országon a kisebbsé gek parlamenti ké pviseleté né l
ké tharmados többsé get követel meg, Romániában
elé g vo]t a min Sí tett többsé g, Ndluní a min sí tett többsé g az abszolú t többsé q, de a ké rdé smegoldható. Nem
akarok ismé telten jogelmé leti vagy jogfiJozófiai ké rdé sekbe bonyolódni, Lé tezik a fekete doboz e]mé lete,
Vannak olyan organizmusok, amelyeket kí vülr ] né zve
nem tudjuk megállapí tani, hogy hogyan m ködnek,
de m ködnek, Tehát va]ami jó kell legyen bennú k, ha
m köd ké pesek I]yen organjzmUs nálunk a parlamentben. Romániában a klsebbsé gi ké pviseletet ielent parlamenti csoplrt. LeheI, hogy jogelmé ieti-iog-
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filozófiai szempontból számos ké rdé s vethet fel, Elké pzelhetetlen,
mondiuk egy iogfilozófus számára,
hogy é rtelmes választ ad|unk arra
a ké rdé sre, hogyan lehetsé ges egy
parlamentben egyré szr l harmincezer ember szayazaláva|, másré sz-

r l ezerölszázé val bejUtni N4é gis
lehet, é s a s7ervezet, aZ organiZmus m ködik.

Egy

kicsit angolszász gondolko-

.Lldásmodra í ordí rva a dolcot

próba-hiba

elvet

a

alkalmazzuk
l92o-óta, A magyar közössé g el SZör veSZ ré szt Románia igazgatá,
sában a legfels szinten, Ennek
s incsen jogeImé leli é s ioeí ilozófiai
alapja, csak gyakorlata - egyel re,
A gyakorlat azt bizonyí tja, hogy ha
a cs látástól eltekintünk - nem feleitve e] alapvet nemZetisé gi-, nemzeti-köZössé gi é r
dekeinket - é s ré szt veszünk a dolgok megoldásában,
ú gy az elmé let ké s bb megtalália azokat aZ utakat,
amivel ezt a társadalmilag - morálisan é s politikai]ag
is - helyes eIiárást gyakoroljuk,
Nehé z választás el tt á]ltunk mi is é s szlovákiai ko]lé gáink is, Mindenki, akinek válaszolnia kell az egé sz
é s a ré sz ké rdé seire, alternatí va el tt áll, Arra gondol,
ni, hogy adott esetben egy ország sorsa egy kis csoport kezé ben van, csak ré szben igaz. Bármely tetsz leges huszonöt f s többsé g dönthet egy adott ké rdé sben a Parlamentben, Termé szetes dolog, hogy a mi
szervezetünk ezt a politikai felel ssé get elvállalta, Úgy

.., é s vendé gei
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gondolom, hogy ké t é v után a gyakorlat azt igazolja,
hogy a hatalomnak ezen a sí kján (nem beszé lek a törvé nyhozásban, a helyi közigazgatásban való ré szvé telünkr l, csak a kormányban való ré szvé te]r l), eredmé nyes volt, A hatalomban való ré szvé telolyan eszftöz,
amely hozzájárulhat egyré szt az illet közössé g sorsának megjaví tásához, másré szt pedig ahhoz, hogy az
egé sz ország általános lé gköré n |aví tsunk, az ország
StabilitáSát biztosí tSuk, Úgy, ahogy azt elmondta
Csáky miniszterelnök-helyettes ú r Szlovákiából.
Nem vagyok hí ve a jogi agnosztikának. É nigen is
hiszek abban, hogy a iog, olyan technológia, amely lehet vé teszi, hogy az emberek ané lkül é ljenek együtt
hogy megölné k egymást, Úgv tanultam, hogy ez a joq csah eqq ré sze
ennek az eszköztdrna[, amit nem szabad é s nem is lehet - a mj tapasz,
talatunk is ezt igazolja - abszolutizálni.
Eey utolsó ké rdé sa legnagyobb
é S a tizenhé t másik kisebbsé gr L
egy kisebbsé gnek tudnia kell, hogy
abban az országban, amiben é l,
más kisebbsé giek is vannak. Soha
nem szabad csak a sajál kisebbsé günkre gondolni. Hiszen ké t millió
embernek az igé nyei egé szen mások lehetnek egy adott pil]anatban, mint egy öt-tizenöt-hú sZeZres, illetve egymilliós kózössé gé ,
De ez egyik másik ké rdé s, é s gondolom, hogy legközelebb, amikor
több id nk lesz, akkor ma1d err l is

Baitai László felvé telei

]ehet beszé ln i.

