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amagyarközösségpártjaésamost-Hídközösindulásaasoronkövetkezőparlamenti
választásonolyankérdés,amelyikaszlovákiaimagyarközvéleményjelentősrészétfog-
lalkoztatja,ámalighanemnemegyszlovákotis.aközöslistávalkapcsolatbantöbbkér-
désmerülfel,amelyekreválasztkelladniukazoknakis,akikóhajtják,ésazoknakis,
akiknem.Defőkéntazoknak,akikúgytesznekaközvéleményelőtt,mintakikszeret-
nék,ámavalóságbanmindenerejükkelgátolták.

aközösinduláslegfőbbakadályaakétpártjelentőscsoportjainakellenségesviszo-
nya. Tehát nemcsak ellenfeleknek tekintik egymást, hanem felszámolandó ellenség-
nek.amásikfélpolitikaimegsemmisítéséveltöbbszörmegispróbálkoztak.ebbőlered
avégtelengyanakvásegymássalszemben.

amost-Hídvezetőifeltételezhetőenattóltartanak,hogyazmkphatalomrakerülé-
sévelelveszítenékazországgazdaságiéletébenmegszerzettpozícióikjelentősrészét.
azmkp-tokkal lehetfenyegetésnektekinteni,mivelmagaisszámottevő,ambiciózus
vállalkozóiháttérrelrendelkezik.ezzelaHídegyikalapvetőtartópilléreroppannameg.
azmkpszámosvezetőjepedigbiztosbenne,hogyamost-Híd,amikorvéltérdekeiúgy
kívánnák,nyombanmegsértenéaválasztásimegállapodást.azösszefogást tehátaz
elsőadandóalkalommalmáscélokelérésérecserélné.

afelekfélelmeiamásikfélálláspontjaibólésdöntéseibőltáplálkoznak.amagyar
közösségpártjának többvezetője,sajtója,egyes támogatói folyamatosanhangoztat-
ták,ésesetrőlesetredemonstrálták,hogyaHidatelsősorbangazdaságiérdekekhoz-
táklétre,ésmozgatják.másszempontokatésértékeketkonfliktusukeseténazoknak
rendelialá.Továbbáamagyarközösségpártjánaktöbbvezetőpolitikusa,valamintsaj-
tójaolyanpártkéntjellemezteaHidat,amelyikteljesenmegbízhatatlan,pillanatnyivélt
érdekeimenténváltoztatjaálláspontjaitésszövetségeseit.Ígyavelevalóösszefogás
biztos bukásra van ítélve éppen az olyan állhatatosságot igénylő kérdésben,mint a
magyarkisebbségjogainakkivívása.azazazmkplétezéséneklegfontosabbtartópillé-
rénélszembesülneakudarccaléppenszövetségipolitikájamiatt.

* a folyóiratunk előző számában gyurovszky László által közölt vitaanyagra reflektáló írás. L.
gyurovszkyLászló:Hogyantovább?aszlovákiaimagyarpártokválasztásieredményeinekelem-
zése,1990–2016.FórumTársadalomtudományiszemle,21.évf.,2019/2.sz.103–111.p.gál
ZsoltésHarrachgáborhozzászólásaugyanott,112.és113–116.p.aHídésazmkpközösindu-
lásárólZászlósgábornyitottvitátazÚjszóhasábjain.
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amost-Hídközbenrugalmatlan,akialakulóhelyzetekhezalkalmazkodniképtelen
szervezetnekmutattabeazmkp-t.sőtévekigszélsőségesésradikálispártkéntláttat-
ta.olyannak,amelyikelszakítanáaHidataszlovákpartnereitől,ésamimégfontosabb,
elriasztanátőleszlovákválasztóit.nélkülükpedignemvolnaképesmegugorniaparla-
mentbejutáshozszükségesküszöböt.

akétpártkülsőkötődései iseltérnekegymástól.amost-Hídegyikargumentuma
sokáig úgy hangzott, hogy az mkp a magyar kormány meghosszabbított karja, így
szlovákiábanelszigeteltemagát. izolációbanpedig legfeljebbhangoskodni lehet,ám
semmisemérhetőel.akétpártegyüttműködéseőketisidehúzná,eltántorítvatőlük
szlovákválasztóikat.(amintaztmárleszögeztük,aszlovákválasztóiktámogatásalét-
kérdésnek számított a Híd számára.) az mkp-nak sokáig tartott, amíg kikeveredett
ebbőlahálóból.ezrészbenaregionáliskoalícióinak,részbenigormatovičrészérőlaz
elmúlt hónapokban felkínált választási összefogásnak, részben pedig a Híd szlovák
ellenzékipártokkörébentörténtelutasításánakköszönhette.

azmkpegyespolitikusaipedigolyanpártnakvélikamost-Hidat,amelyiknekegyes
vezetőpolitikusaiaszlovákkormánybefolyásosköreitőlfüggnek.TehátaHídnemszu-
verén párt, legfontosabb döntéseit a valóságban nem önállóan hozza. következés-
képpen a vele való összefogás számos bizonytalanságot hordozna a következő kor-
mányzaticiklussorán,akárkormányzati,akárellenzékihelyzetbekerülnének.amos-
taniközvélemény-kutatásieredményekaztmutatják,hogyakövetkezőkormánymeg-
alakulása és stabil működése alig néhány fős parlamenti többségen múlna, így az
egyes képviselők külső függései különösen nagy jelentőséggel bírnak.Ha néhányan
máshovaállnak,máskormányalakulhatakárnyombanaválasztástkövetően,akára
kormányzaticiklussorán.

akétpártköztiviszonylegjelentősebbterhetehátnemcsakazegymásirántibiza-
lomteljeshiánya,hanemhogyamásikfeleteleveveszélyforrásnaktartják.olyancélok-
kal, stratégiával és kötődésekkel, amelyek a saját pártjuk létezésének alappilléreit
fenyegetik.

aválság

ezahelyzetazonbanminden látszatellenéremesszebbrenyúlikapártszakadásnál.
egy régóta húzódó és egyre inkábbmélyülő válság következménye ésmegjelenése.
1989utánkétstratégiátalkotottmegamagyarkisebbség.azegyikabbanállt,hogya
magyaroknakegyüttkellműködniükacsehszlovákiai,majdaszlovákiaidemokráciát
előrevivőerőkkelésszemélyekkel,aktívanbekapcsolódvaazországdemokratizálásá-
ba.amagyaroknakakommunistarendszertmegdöntőforradalombanalehetőlegkez-
deményezőbbenéslegalkotóbbankellrésztvenniük.majdtevőlegesszerepetkellvál-
lalniukazalkotmányosságésjogállam,apiacgazdaság,apolitikaipluralizmusésasza-
bad társadalom felépítésében, az ezekhez szükséges küzdelmek megvívásában. a
folyamatba pedig amagyarok sajátos jogai és egyéb elvárásai is természetszerűleg
beilleszthetők,hiszenahuszadikszázadnacionáliselnyomásraépítőállamfelfogásá-
nak megváltozása és a magyarok egyenjogúsítása nélkül a demokrácia is ingatag
marad.(esorokszerzőjeisennekastratégiánakaformálásánmunkálkodott.)

108 öllös lászló
Fó
ru
m
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
Xi
.é
vf
ol
ya
m
2
01
9/
3,
s
om

or
ja



amásikstratégialényegeabbanállt,hogyamagyaroksajátosjogaitésegyébfon-
toscéljainakelérésétki lehetkényszeríteni.amennyibenközpontilag irányított,haté-
kony rendbe szervezik őket, akkor otthoni nyomásuk összekapcsolva magyarország
segítségével,valamintafejlődésnek indultnemzetközikisebbségvédelmirendszerrel
bármelyikszlovákkormánybólki tudjapréselniazt,amireamagyaroknakszükségük
van.

nagyjábólazezredfordulórakiderült,hogysemazegyik,semamásik,sempediga
kettő kombinációja nem hozott áttörést a szlovákiai magyarok helyzetében. kisebb
eredményeket elértek ugyan, hol az egyik, hol amásik stratégia eszközeivel, ám a
magyarokmegmaradásánakésfejlődéséneklegalapvetőbbkérdéseibenlényegiválto-
zásnemtörtént.amagyarnyelvnemválthivatalosnyelvvé,azországmagyaroklakta
régióialegelmaradottabbakköztmaradtak,amagyarokatregionáliskisebbséggétet-
ték ismét, a kollektív bűnösségelvepedig továbbél. az alkotmánypreambulumáról
nemisbeszélve.

az elmaradt eredmények pedig torzítani kezdték a szlovákiai magyarok politikai
értékrendjét és persze a képviseletét. sikereket olyan politikusai tudtak felmutatni,
akiknemamagyarokmegmaradásánakalapkérdéseireösszpontosítottákmindenere-
jüket,hanemolyanterületekre,amelyek illeszkedtekaszlováknemzetállamaktuális
működésielveihez.Tehátgazdaságiérdekeketérvényesítettek,adminisztratívügyeket
intéztek,akormányésaközigazgatásegyespozícióitfoglaltákel,kulturálistámogatá-
sokatfelügyeltekstb.amásikfelfogásbanpedigegyeseknélmegjelentaszélsőjobbol-
dal eszmeisége. ők az elhárítandó hibát nem abban látják, hogy anaTo-ban és az
európaiunióbannemlétezhetolyanerőésfenyegetés,amelyiktőljobbanfélaszlovák
fél,mint attól a feltételezéstől, hogy amagyarok az ország egységét és integritását
fenyegetik.Hanemamégnagyobbközpontosításelmaradásábanlátják.

Csakhogy sem az eredeti stratégiák, sem pedig torzulásaik nem változtatottak
lényegilegamagyaroknemzetialárendeltségén.nemállítottákmegasszimilációjukat,
nemváltoztattákmegazországvezetésénekállamfelfogását,ésamialegfontosabb,
nemalakítottákátaszlovákokmagyarságképét.amagyarlaktarégiókelmaradottsága
nemfordultát,méghaidőnkéntnőttekisazodajutóerőforrások.akormányzásidején
megszerzettpozíciókisinognikezdtek,amintkikerültekavégrehajtóhatalomból.olyan
átfogókisebbségitörvényreugyanisnemfutotta,amelyikakárellenzékihelyzetbenis
biztosítottavolnadöntőszavukatsajátügyeikben.anyelvijogokterénkisebbjavítások
történtekugyan,demivelamagyarnemválthivatalosnyelvvé,továbbraisalárendelt
szereprevankárhoztatva.amagyarokszimbólumaisemkerültekbeazországszimbo-
likájába,ünnepeinnemtesziktiszteletüketazállamlegfőbbméltóságai.kisebbségbe
kényszerültekazországközigazgatásiegységeiben.azalkotmányhozpedignyúlnisem
lehetett,nohapreambulumamásodrendűszerepbetoljaanemzetikisebbségeket,és
anemzetikisebbségekjogaittaglalószövegrészerősenhiányos.

amagyarokperszefogynikezdtek.afogyásmostjuteloda,hogyimmáraszlovákiai
magyarintézményrendszeregyrenagyobbrészétérinti.aziskolákatamegjelentnega-
tívbeiratkozásielőrejelzésekben.sőt,agyengébbeketmegszűnésselfenyegeti.asajtót
azolvasóifogyásában.különösenafiatalabbújságírókgondolkodhatnakel,mitisfog-
naktenni10-20évmúlva.apártokatpedigválasztóikelfordulásában.
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aprogram

nemcsakazakérdésma,hogyösszefog-eazutolsóévtizedbenszétszakítottszlovákiai
magyarpolitikaiképviselet.Hanemhogyképeslesz-eahuszonegyedikszázadelejének
körülményeireéslehetőségeireépítvesikertígérőelképzelésselelőállni.nemkommu-
nikációs trükkökből összeállított „vízióval” (magyarítva: ábránd, jövőkép, látomás).
nemiscsaktaktikaielemekbőlösszeragasztgatott,napontaváltozómanőverezgetés-
sel.Denemisálmokkal.Hanemrészletesenkidolgozott igaziprogrammal.olyannal,
amelyasikervalósesélyétkínálja,amelyikfelemelésméltóságotad.olyannal,amelyik
túlmutat a puszta érdekérvényesítésen, sokkal több annál. Így elkötelezett, ha kell,
áldozatotvállalóembereketismagáhozvonz.

egyébkéntegyesetlegesújmagyarparlamentiképviseletiscsakarégimaradhat.
Beleragadugyanisamegörököltellentmondásba.semerővel,sempedigpolitikaiérdek-
egyeztetésselnem leszképesmegállítaniaválasztóibázisának fogyását.a folyamat
pedig tovább torzítjaértékrendjét,majdszerkezetét is.Hiszenértelmét veszíti el.az
pedigsemmiféleérdekkötődésselnemhelyettesíthető.semkommunikációsmanőve-
rekkel, sem „image”-képzéssel, sem pedig karizmával. idővel ugyanis kiderül róluk,
hogytartalmatlanok,sőtesetlegmásténylegestartalommalbírnak,mintamitavilág-
nakésaválasztóiknakmutatnak.

apolitikaipártoknaksohasemegyprogramjukvan,hanemlegalábbkettő.egynyil-
vánosságrahozottésegybelső.Haalegfontosabbelemeikbenmegegyeznek,akkora
pártnyíltanmegmutatjaavilágnak,mitszeretne.azellentétesvéglet,haszinteegyál-
talánnemegyeznek.apártvalóscéljaimások,mint,amitavilágnakhirdet.ezpersze
fokozatosan kiderül. Ha a párt választóinak nagy része hittel csüng a párton, akkor
későbbvesziészre,hakritikusabbanértékel,akkorkorábban.

azújreprezentációnakazonbanarrólkellenemeggyőznieamagyarokzömét,hogy
amitképvisel,aznemaromlásfolytatásánakfinomítottváltozata,hanemvalós,tényleg
valósesélytkínál.Csodátugyannemtesz,deesélyt,igaziesélyt,ad.ilyenhelyzetben
mozdulhatmegamagyartársadalom.adiákok,azértelmiség,atöbbszáztársadalmi
szervezet java része,akulturális intézmények.ésperszea vállalkozók,denemcsak
egyesérdekcsoportjaik.

Csakhogyehhezolyanlélek,olyanmeggyőződéskel,amimesszetúlmutatamosta-
nihatalmiharconésabennerejlőkilátástalanságon.különbenmégazazérviskevés-
nekbizonyulhat,hogyamagyaroknaknemleszképviseletükaparlamentben.Jelentős
részükugyanisamostanitsemtekintiasajátjának.egypillantástvetveazelmúltévek
választási eredményeire, különös tekintettel a magyarok részvételi hajlandóságára,
kivehető,hogyabizalmukatvesztettekszámafolyamatosannő.azígygondolkodóka
képviseletmegszűnésétcsakaképviselőkésembereikelőjogainakmegszűnéseként
látják.asajáthelyzetüketígyis,úgyisrossznaktartják.őketpedigalighalehetpusztán
a közös választási indulássalmeggyőzni. Főleg hamég azt is hosszú taktikázással,
veszekedéssel,anyomásgyakorlásteljesarzenáljátbevetve,amásikfélátverésének,
felszámolásánaklehetőségétmegtartvapróbáljákösszekalapálni.

amainálistöbbengondolnák,hogyezekapolitikusokelsősorbanésmásodsorban
ismagukragondolnak.anépérdemiképviseleteszámukrasokadrangú.apolgársza-
vazzon,majdsemmikülönösetnevárjon.mamársokangondoljákezt,ésegyelnyújtott
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huzakodáscsaktovábbnövelnéaszámukat.Taktikaimanőverekújabbésújabbfelvo-
násai nemkülönben. Ha tehát szeretnénekmegegyezni a felek, akkor tegyékminél
gyorsabbanéslátványosabban.Hapedignem,akkoraztszögezzékleminélhamarabb,
mertmégaziskevésbéárt.

amintarramárcéloztunk,agyorséslátványosmegállapodássemelég.akedvüket
veszítettek jelentős részétezmégnemképesazurnákhoz csalni. ahhoza feleknek
hitelesenkellenedemonstrálniuk,hogyképesekkivezetniaszlovákiaimagyarokataz
elmúltháromévtizedalapellentmondásából.

ám ehhez mindenekelőtt szembe kellene nézni az eddigi stratégiák korlátaival.
nemcsakkorlátozotteredményeiketkellenekampányszerűenkommunikálni,akiábrán-
dultakatazokmárnemhatjákmeg.amagyarokválasztásihajlandóságátismétazorszá-
gosátlagfölécsakolyanprograméspolitikusoktudnákemelni,akikhihetőenképesek
bemutatni,hogyamagyarokgazdaságijövőjének,nemzetijövőjének,akonkrétemberek
sorsánakésbennenemzetiméltóságuktekintetébenvalósesélytkínálnak.

Többengenerációváltástkövetelnek.Főargumentumuk,hogyazok,akikamostani
áldatlanhelyzetetelőidézték,adjanakteretafiataloknak.akövetelésnekvanvalóság-
magja,ámegygenerációváltássem feltétlenülelegendő.politikájuk tartalomváltása
nélkülugyanisalighahozáttörőeredményeket.azfeltételezhető,hogyarégiekkevés-
béképesekerre,mintazújak,ámsemmisemgarantálja,hogyazújakpusztánkoruk-
nálfogvamegoldásttudnaktalálniaszorítócsapdahelyzetre.alényeg:akorábbistra-
tégiákgyengéitéstorzulásaitanevükönnevezőésamegoldásukatkínálóprogramot
semmisemhelyettesítheti.

amegállapodáskeretei

egyébként a választási megállapodás formális keretei tulajdonképpen adottak. az
egyikapártokválasztásikoalíciója.ebbenazesetbenmindegyikkoalícióspartnerpar-
lamenti párttá válik annakminden jogával, valamintmegkapja a szavazatokért járó
pénzösszeget, erre a további működéséhez óhatatlanul szüksége van. követői felé
demonstrálhatjalétezésétaválasztásilistán,ésmegmutathatjasajáterényeit,olyano-
kat is az urnákhoz csalva, akiknek a másik fél elfogadhatatlan. ebben az esetben
ugyan7százalékosaparlamentbejutásiküszöb,eztkellmegugorni,ámezjóprogram-
maléskampánnyalnemlehetprobléma.sőt,gyurovszkyLászlódolgozatábanaztállít-
ja,hogyaszlovákiaimagyarokbanszámukattekintvemaisbennevanegy9–10szá-
zalékoseredménylehetősége.

amásikegyközösválasztásipártalapítása.aparlamentbejutásküszöbeígycsak
5százalék.ebbenazesetbenafelekegyközöspártothoznaklétre,mindenbizonnyal
paritásosalapon.ezaképződménykerülaparlamentbe,annakmindenjogával.asza-
vazatokértjárópénzösszegetisaválasztásipártkapja,ámafelekigazságosaneloszt-
hatják,hamegegyezésükvalóbankorrekt.Teháthaegyiküksemakarjaátverniamási-
kat.Haigen,akkorperszebonyolultabbahelyzet.ebbenazesetbenperszeafeleknek
nehezebbláttatniuksajátosságaikatkövetőikelőtt,deaproblémamegfelelőkampány-
nyalmegoldható.Haszámolunk,világos:aválasztásipártmegalapítására,majdmeg-
ismertetéséremégvanidő,amennyibenazegyikfélnemarrajátszik,hogyidőhúzással
ellehetetlenítse.
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Fontos leszögezni, az, hogy a felek az egyik nagy párt, azaz a Híd vagy azmkp
választásilistájáramennénekfel,nemjelentsemközöslistát,semvalósmegegyezést.
ezalistanemközös,hanemalistátadópárté.Csakőjutformálisanaparlamentbe.
Ígyalistátadópártatöbbieknekinemtetszőjelöltjeitleisvehetialistárólaválasztás
előtt, és persze a szavazatokért járó összegből egyetlen fillért sem köteles adni a
másiknak,tehátpénzügyilegiskisemmizheti.(erremárpéldaisvolt.)azazajánlataa
valóságbanhalálosölelés.eközbenkifeléaztkommunikálja,hogyőmegtettemegegye-
zésiajánlatát,azzalszámolva,hogyaválasztóknemértikeztahelyzetet.avalóságban
pedigamásikpártalaposmeggyengítésének,sőtesetlegfelszámolásánakalehetősé-
gétakarjamegteremteni.erremáreddigisvoltakkísérletek,depéldákis,ésazérin-
tettekperszeemlékeznekreájuk.atrükkbizonyárakeményvitáhozvezet–egyébként
joggal–,amitovábbgyengítiapolgárokrészvételihajlandóságát.

Valamintazapublikáltmegállapításishelyes,hogyamásikpártválasztóinaktekin-
télyesrészeazelmúlt12évtapasztalataiutánalighavolnahajlandóazeddigiellenfél
pártlistájáraszavazni.akétnagysajátpártlistájánakmegnyitásaezértaválasztókszá-
mátcsökkentené,azelérhetőeredménytrontaná,amivelaképviseletetalehetséges-
hezképestgyengítené.

ittkellleszögeznünk,hogyennélmégazazajánlatisjobb,hogyakétnagytólnem
függőmagyarFórumváljonválasztásipárttá.ahhozperszejelentősátalakításonkelle-
neátesnie,deazgyorsankivitelezhető.

a mostani helyzet más, mint a korábbiak. a másik felet nem lehet hatékonyan
agyonkommunikálniazadottpártbefolyásaalattállótömegkommunikációseszközök-
kel. sarokba sem lehet szorítani, hiszen immár a felek egyike sem képes egyedül
átugorniaválasztásiküszöböt.Legfeljebbamásiklegyőzésénekszándékátlehetme-
gintdemonstrálniországésvilágelőttmégamostanihelyzetbenis.

akorrektkoalíciókötésegyikfontoselvévékellválnia,hogyafeleklemondanakbár-
miféleleszámolásról.abbakellhagyniazévekótaismétlődőkaraktergyilkosságikísér-
leteket, éppen a legszínvonalasabb ellenvéleményt megfogalmazókkal, a legjelentő-
sebb politikai teljesítményt nyújtókkal szemben. Új korszakot kell nyitni, amelyiknél
mindenkreatívképességreszükséglesz.amásikalternatívaazaközhangulat,amely
elöntiamagyarokat,haképviseleteazeurópaiparlamentutánaszlovákiaibóliskihull.

senkiseáltassamagát,haahelyzetnemváltozik,háromnegyedévavilág.Bárki
bárkinekbármitisígérjenpártonbelüléskívül.

abizalomésaprogram

afelekminimáliscélkéntarratörekedhetnek,hogyamegroppantbizalomlegalábbegy
részéthelyreállítsák.ehhezazonbanlátványosanéshihetőendemonstrálniukkellene
ténylegesegyüttműködésihajlandóságukatésképességüket.maximáliscélkéntpedig
egyúj, ahuszonegyedikszázadkörülményiből kiinduló,akorábbi századokbanmég
nemvoltlehetőségeketszámbavevőprogrammegalkotásáttűzhetikkimagukelé.

persze,világunkbanbármikommunikációsszlogennétehető,akárazelőbbigondo-
latis.Tartalommalazonbanígynemtölthetőmeg.nemárthátátgondolni,hányhason-
ló kommunikációs szlogent nyomott le a magyar kisebbség torkán a szlovákiai a
magyarreprezentációegyik-másikcsoportjaazelmúltidőszakban.éppenezazegyik
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okaanövekvőbizalomvesztésnek.sokanvannak,akikatartalomnélküliígéretekés
pozícióváltásoksorozatautánmárnehezenfektetikbizalmukatbármiféleújabbállítás-
ba.azőbizalmukatarégieszközökkelalighalehetvisszaszerezni.perszeléteznekújak
is.ámhozzájukistartalomkell,üresen,vagyéppentaktikaihazugságokkalmegtömve
azoksemérneksemmit.

az előttünk álló választási időszakban bizonyára többféle ígéret hangzikmajd el
különféleszemélyektől.szlovákiaválasztásirendszerelehetővéteszi,hogymindegyik
polgármagaválaszthassonközülük.apreferenciaszavazatokintézményeaválasztókra
bízzaannakeldöntését,hogyaválasztástkövetőenkikerüljönaparlamentbe.emiatt
helyesazazállítás,,hogyegyesetlegesválasztásikoalícióaválasztókkezébehelyezné
adöntést,kikettesznekképviselőjükké.aválasztásikoalíciólistájatehátvalóbanegy-
fajtabelsőválasztástjelentene.áméppenezzelkapnamindenkiesélyt!

Csakhogyeddigismegvolterrealehetőség.ámaküzdőfelekközülnéhányvezető
(fontosleszögezni,hogynemmindenki)inkábbamásikfélpolitikaimegsemmisítésével
próbálkozott,mintannakalehetővétételével,hogyminélerősebbmagyarképviselet
elérésemellettaválasztókdöntsenekaképviseletkilétéről.maazakérdés,hogykinek
miazelsődleges,ésmelycéljaiapusztánmásodlagosak?Vajonamásikpártgyengí-
tése-eazelsődleges,aszlovákiaimagyarokképviseleténélelőbbrevalóbb,sőtméga
sajátképviselőiktörvényhozásbajuttatásánál isfontosabbcél,vagyfordítva.eddiga
kettőtösszelehetettkeverni,ámazeurópaiparlamentiválasztásokkudarcavilágosan
mutatjaajövőt.aképviseletetmegakadályoznisikerült,biztosítaninem.semagyenge
eredmény,semamásikgyengítésérehivatottszatellit,deakommunikációsmanőverek
sorasememeliamegszerezhetőszavazatokszámát.sőt.

mostfőlegbizalomravolnaszükség.méghozzáolyanokétkellenemegszerezni,pon-
tosabbanvisszaszerezni,akikelveszítették.ezpedigkülönösennehéz.Főkénthaéppen
abizalomvesztésreépítvemáspártokisigényttartanakamagyarokszavazataira,amire
apártpluralizmusvilágábanmindenjogukmegvan.ebbenahelyzetbentovábbvinniaz
eddigikonfliktusokat,sőtújakatteremtenifatálistévedés.Haazonbanavalóscélnem
amagyarképviseleterősítése,hanemgyengítése,akkorperszenemaz.

korproblémákmegoldásanélkülhallgatni róluknemelég.ahallgatásabizalom-
vesztést nem szünteti meg. ahhoz a bizalomvesztés okaira kell megoldást kínálni.
méghozzáhitelesen,úgy,hogyazelfordulókfogadjákel,necsakaképviselőjelölteknek
ésapártjuknaktessék.

Újprogramkellazújbizalomhoz.Többújképviselőjelölt,valamintegyenlőségenala-
pulógyors,látványosmegegyezésis,ámmindenekelőttigaziesélytkínálóalaposkon-
cepció,amelykiutatmutatazeddigistratégiákéstorzulásaikgyengéiből,ésamelyet
ezértvalóbanképviselnilehet.

a közös indulás 113
Fó
rum

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XXi.évfolyam

2019/3,som
orja


