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Szlovák nemzetállami törekvések 
az 1990-es években

A térségben már számos nemzet próbál
ta megvalósítani saját nemzetállamát, né
hány pedig most próbálkozik vele. Ebbe a 
kísérletbe bukott bele a történelmi Magyar- 
ország is, hiszen a homogén nemzetállam 
megvalósítása szinte lehetetlen, különösen 
az etnikailag rendkívül kevert közép- és 
kelet-európai térségben. Csak Európában 
most körülbelül százmillió ember él kisebb
ségi sorban.

A nemzctállamiság általában és leegy
szerűsítve azt jelenti, hogy az államot 
egy, rendszerint a többségi nemzet sajátítja 
ki, és az állam nemzeti jellegét gyakran 
alkotmányba is foglalja. Ez az államnak 
nevet adó nemzetet előnyös helyzetbe 
hozza, s arra törekszik, hogy saját terüle
tén nemzeti hegemóniát hozzon létre. A 
nemzeti hegemóniára való törekvés 
mindig létükben veszélyezteti a területén 
élő kisebbségeket. Az állam és a nemzet 
azonosítása azt erősíti meg a többségi 
nemzethez tartozókban, hogy ott csak 
ez az egy nemzeti identitás létezik és 
mozgat minden közösséget. Más identi
tás mint szervező elv nem létezhet, s

ha létezik, az feszültséghez vezet mint nem 
legitim, tilos, elutasítandó, békétlenséget, 
nyugtalanságot eredményező dolog. A 
klasszikus nemzetállamiság az állam
polgárok olyan homogén nemzeti jellegét 
feltételezi, amelynek alapján az államot 
poliükailag egy az egyben azonosítani lehet a 
területén élő etnikum tagjainak összességével.

Az emancipált nemzetek saját nemzeti 
legitimitásuk megkérdőjelezése ellen nem
zetállammal próbálják magukat biztosítani, 
aminek útjában állnak az államban élő, 
kényelmetlenségeket okozó kisebbségek. A 
nemzeti homogenitás erősítését a kisebbség 
létszámának csökkentésével, politikai sze
repének gyengítésével lehet elérni, amire a 
történelem során több kegyetlen és kevésbé 
drasztikus módszert is kipróbáltak már, és 
próbálgatnak mind a mai napig. A legelter
jedtebb és legenyhébb módszer az asszimi
láció, amely hosszú időt vesz igénybe.

Az érett szlovák nemzeti azonosságtudat 
1993-tól állami kereteket kapott. Ezt a 
rendkívül fontos eseményt megelőzte a 
szlovák nemzetállam kialakítására irányuló 
törekvés, amely jelenleg is jellemző. E
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törekvés hordozói a kezdetben ellenzékben 
lévő, majd később mind nagyobb arányban 
kormánypozícióba kerülő szlovák naciona
lista erők (közéjük sorolom a Szlovák Nem
zeti Pártot, a Demokratikus Szlovákiáért 
Mozgalom nemzeti szárnyát, az ellenzéki 
pártok egyes személyiségeit és a pártokba, 
mozgalmakba nem tömörült, főként értel
miségi személyiségeket). Az állam etnikai 
vegyességének tényével ugyan tisztában 
vannak, de - talán éppen ezért - mégis arra 
törekednek, hogy Szlovákiát nemzetállam
ként konstituálják. E törekvésüket fejezték 
ki az 1990-től megindított politikai moz
galmukkal a Szlovákiában érvényesítendő 
nyelvtörvény érdekében. Ezt Maticás 
nyelvtörvénynck nevezték, és a "kivétel 
nélkül" jelszava tükrözte az egyértelmű 
homogcnizációs szándékot. Ezek a politikai 
csoportosulások a szlovák nemzetállam 
létrehozására irányuló törekvések jegyében, 
és a sértettség alapján, a más etnikumúak 
önszerveződéseitől tartva politizálnak.

Nemzetállami ideológiájuk elemei közé 
tartozik az egy nemzettest, a nemzeti egy
ség hangoztatása, a külső veszélyek hangsú
lyozása; ide tartozik a nemzet egységének 
és az egység biztosításához szükséges be
zárkózásnak a parancsa. A nemzeti elvet a 
polgári elv fölé kell helyezni. Első számú 
feladat a nemzeti identitás, a nemzettudat 
erősítése. A szlovák nyelv állami integratív 
funkcióval rendelkezik, ami vonatkozik a 
nem szlovák lakosságra is. A kétnyelvűség 
szerintük a polgári teljes értékűséget szol
gálja az országban. A nyelvet védeni kell az 
clncmzetictlenítéstől az ország déli részén, 
különösen a nem szlovák iskolákban. A 
szlovák család kell legyen az állami társa
dalom alapja. Az etnikailag tiszta magyar 
régiókat különféle törvényekkel, intézkedé
sekkel, hatalmi szóval meg kell szüntetni.

amihez elegendő erőt ad a szlovák állami
ság. Ezt a magyarok között élő szlovákok 
asszimilálásának meggátolása miatt kell 
megtenni. Mielőtt kijelölnék a kisebbségek 
jogait, előbb a többség jogait és a kisebbség 
kötelességeit kell meghatározni. Nem kell 
több jogot adni a magyar kisebbségnek, 
mert már elég jogot kaptak. A magyar ki
sebbség követelései szerintük összhangban 
vannak a nagymagyar soviniszta politiká
val, és annak részei.

A szlovákiai kisebbségek lehető legszé
lesebb körű asszimilálása a szlovák nem
zetállami törekvések fő eszköze, célkitűzé
se, amit több erre irányuló törvény, rendelet 
és társadalmi jelenség bizonyít. Ide tartoz
nak a nyclvtörvények, az iskolarendszer 
lényegének átformálása, az alternatív okta
tás bevezetésének szándéka, a kisebbségi 
kultúra és iskolák anyagi biztosításának 
megvonása, az új területi-közigazgatási 
beosztási reform-tervezet és számos politi
kai intézkedés is. Többek között a magyar 
lakosság helyenkénti kompakt egységét 
kívánják fellazítani és megszüntetni. Ezek 
közé sorolható az önkormányzati és az 
önkormányzati választási törvény módosítá
sának szándéka, a bősi erőmű megépítésé
nek egyik, nem hangoztatott oka, és ide 
tartozik az, hogy a területi-közigazgatási 
törvénytervezettel a kisebbségi közösségeket 
a politikai döntéshozatalban leszavazhatóvá 
tegyék, kisebbségi helyzetbe kényszerítsék, 
így akaratukat, érdekeik képviseletét lehe
tetlenné tegyék. Intézkedések sorozata kí
vánja a magyar kulturális intézményeket és 
sajtót leépíteni, főként anyagilag lehetet
lenné tenni olyan közhangulat kíséretében, 
hogy a magyarok indokolatlanul pénzt 
követelnek (mintha az országnak nem len
nének ugyanolyan adófizető állampolgárai, 
mint a többiek).
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A kormánykoalíció konfrontatív politi
kát folytat a magyar kisebbséggel szemben, 
mert olyan rcndclctckct, törvényeket hoz, 
amelyről nem kérdezi meg a kisebbség 
véleményét, sőt ellenkezőleg, velük szem
ben, akaratukkal szemben hozzák meg 
ezeket. Erre a kisebbség reakciója az, hogy 
egyrészt a nemzetközi szervezetekhez, más
részt a magyar kormányhoz fordulnak, és 
nagygyűléseket, polgári engedetlenséget 
szerveznek, végső, demokratikus megoldás
ként. Az ilyen helyzetek oda vezetnek, hogy 
a nemzeti hovatartozás végletesen politikai 
kérdéssé válik.

A szlovák részről megnyilvánuló nem
zetállami törekvéseket tükrözi az a nézet is, 
mely szerint a magyar kisebbség puszta léte 
gát, akadály, és potenciális veszély a szlo
vák nemzetállamra nézve. Ez eleve a bi
zalmatlanság, a gyanakvás és a meg nem 
értés légkörét erősíti és terjeszti; nem vélet
len, hogy a szlovák parlamentben a magyar 
pártokat izolálják. A bizalmatlanságot fo
kozza az a fentiekből kiinduló szándék is, 
hogy a parlament minden képviselőjét 
újabb állami hűségcskiire kell kötelezni. Ide 
tartozik azon akarat megnyilvánulása is, 
hogy a magyar politikai pártokat tiltsák be, 
hiszen politikai tevékenységük államclle- 
nes, az ország területi integritására törnek.

A nemzetállamiságot megvalósítani 
szándékozó politikai erők érve az is, hogy 
minden kisebbségi személy, de főként poli
tikusaik, annak a nemzetnek az ügynökei, 
amelyhez tartoznak. Az ilyen félelemkeltés 
a melegágya az állandó etnikai feszültség
nek is. Ugyanakkor nem történt még meg, 
hogy a magvar kisebbséget érintő törvé
nyekre és rendclctckrc vonatkozóan a szlo
vák politikai vezetés kikérte volna a kisebb
ségi politikusok véleményét, vagy figye
lembe vette volna javaslataikat, kifogásai

kat, igényeiket. így nem teremthetők meg a 
kompromisszumos, a lehetséges megoldá
sok létrejöttének feltételei a kisebbségeket 
érintő kérdésekben. A szlovák parlament
ben csak akkor van "nemzeti egyetértés", 
amikor a magyar igényeket, követeléseket 
kell leszavazni, a magyar kisebbségre vo
natkozó törvényeket kell megszavazni. A 
szlovák ellenzéki pártok is óvakodnak 
nyíltan elismerni, hogy adott esetben a 
politikai demokrácia követelményei miatt a 
magyarokkal közös koalíciót kellene létre
hozni, még akkor sem, ha a magyar pártok 
is védik a parlamenti és alkotmányos de
mokrácia értékrendjét. (Meg kell jegyezni, 
hogy a magyar pártok politikai 
"karanténben" tartása nem érvényes a par
lamentből kiszorult polgári jobb és baloldali 
liberális csoportosulásokra.) A parlamenti 
tapasztalatok kegyetlenül mutatják, hogy a 
magyar koalíciót a demokrácia szabályaira, 
azaz a többségi szavazásra hivatkozva szo
rítják ki a politikai játéktérről, ami 
radikalizálhatja a nézeteket, és etnikai po
larizációt eredményezhet.

A kisebbségvédelem alapelvei közé tar
tozik a politikai képviselet, az anyanyclvcn 
való szólás szabadsága, az anyanyelvi kul
túra ápolása és a helyi és regionális önkor
mányzattal való rendelkezés. Ezek az alap
elvek biztosítottak a szlovákiai kisebbségek 
és a magyar kisebbség számára is, de egyik 
sem annak teljes szabadságában. A politikai 
képviselet lehetősége adott, hiszen az or
szágos és az önkormányzati politikában is 
képviselettel rendelkeznek, de ez nem az 
alkotmány biztosította kisebbségi jogból 
ered, hanem az általános választási és kép
viseleti jogból. és csak azért, mert a magyar 
szavazók az érvényes küszöb fölötti arány
ban tudnak saját képviselőket választani. (A 
többi szlovákiai kisebbség létszáma miatt
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ezt nem tudja megtenni, ezért nincs orszá
gos képviseletük, és jóval kevesebb az ön- 
kormányzati képviselőjük). Holott a szlovák 
alkotmányban benne az elv, hogy a kisebb
ségekhez tartozó polgároknak joga van 
részt venni az identitásuk megőrzésére 
vonatkozó ügyekben való döntésekben. A 
nemzetállami törekvések fényében még 
világosabb, hogy az alkotmányos standard, 
az alkotmányos elv és a végrehajtás között 
milyen hatalmas a különbség.

Az anyanyelvhasználat elvét az említett 
törvények szabályozzák, korlátozzák, a 
kultúra ápolásának és az anyanyelven való 
művelődés és oktatás szabadságának elvét 
pedig az alternatív iskolarendszerrel és a 
szlovákiai magyar egyetem tiltásával helye
zik reális szlovák nemzetállami alapokig.

A szlovák etnikum erős helyzetének és a 
magyar etnikum gyenge helyzetének tényét 
tehát a parlamenti demokrácia is megerősí
ti, mert követeléseit demokratikus úton 
egyszerűen leszavazzák. A demokrácia a 
többségi elv alapján működik, amely kizár
hatja a kisebbségi akaratot. így a kisebbsé
gek érdekérvényesítő képessége sokkal 
gyengébb. Az állam feladata pedig az, hogy 
semlegesen viselkedjen minden polgárával 
szemben, hogy akceptálja minden kultúra 
egyenjogúságát a területén, s a polgári és 
etnikai elv közötti egyensúlyt kell biztosí

tania. Ha a többségi nemzet és a kisebbség 
közötti viszonyt etnikai alapon akarják 
megoldani, akkor a kompromisszum köny- 
nyen árulásnak tűnhet, ezért a többség hajlan
dóságára és a pozitív diszkriminációra lenne 
szükség. Még nem merült fel az ellenzéki 
szlovák poliükusokban az a lehetőség, hogy' az 
ilyen helyzetben levő kisebbség igényeinek 
elébe menjenek, hogy a megoldásokat közös 
megegyezéssel, kompromisszumokkal keres
sék meg. Ez annál inkább is szükséges lenne, 
mert a magyar pártok, amióta részt vehetnek a 
parlamentáris poliükai életben, szinte minden 
esetben az adott törvényes és demokratikus 
rend, az alkotmányos stabilitás megőrzése 
mellett szavaztak. Ha ezt a tényt tekintjük, 
nem lehet igaz, hogy a magyar kisebbség, és 
lóként politikai képviselői a szlovák állam 
demokratikus rendjének megdöntésére és az 
ország instabilitására játszanak.

A demokrácia fokmérője az etnikai- 
nyelvi kisebbségek emancipációjának elis
merése is. Ebben a térségben is az hozhatja 
meg a békét, ha a politikai nemzet eláll a 
saját kizárólagosságára, kivétclcsségére 
való építéstől, mert a kizárólagos nemzetál
lam megvalósítása csak súlyos konfliktusok 
árán lehetséges. A szükséges békéhez közös 
államban kell tudnia együtt élni több kul- 
túrközösségnek is, s ez nem csak Szlovákiá
ra, hanem a térség minden államára érvényes.
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