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a november 18-án éppenmegalakulófélben lévő FüggetlenMagyar Kezdeményezés
hírt véveaprágaidiáktüntetésekről,nyomban tiltakozika rendőribrutalitásrólellen.
Követeli„abeavatkozáselrendelőinekfelelősségrevonását,–valamint–aletartózta-
tottakazonnaliszabadonbocsátását”.Fontoskitétel,hogyelsőhelyenköveteli„atör-
téntek politikai konzekvenciáinak levonását”. ez a követelés ugyanis nemcsak jogi
következményekkel jár, hanem már politikai változásokat is feltételez. a Független
MagyarKezdeményezéselsőcéljaazvolt,hogyaszlovákiaimagyaroknakbekellkap-
csolódniukarendszerváltásfolyamatába,segítveafolyamatotannakmindenszintjén,
hiszenezakorszakkihívása.ezalattazországégészétértette,deegybenfontosnak
tartottaarendszerváltástaszlovákiaimagyarokkörében.szlovákiábanelsőkéntköve-
telnekaszabadválasztásokatésdemokratikusalkotmányt.2 akommunistapártvezető
szerepének törlése az alkotmányból, valamint a szabad választások követelése a
november26-ánPozsonybanaszlováknemzetiFelkelés terén tartott tüntetésenaz
FMK-tképviselőGrendelLajosbeszédébenelhangzik.3

„aFüggetlenMagyarKezdeményezéstagadmindentotalitáriusideológiát.”eztszö-
gezileaFüggetlenMagyarKezdeményezéselvinyilatkozata.azFMKtöbbpártrendsze-
rű demokráciát, a hatalom hármasmegosztását, a kisebbségek jogainak védelmét,
piacgazdaságot,társadalmiönszerveződéstésönigazgatást(többekközöttakisebbsé-
gekszámárais),azideológiaialávetettségmegszűntetéséttűzikicéljául.4

1 atanulmányegyesrészeielhangzottakaFórumKisebbségkutatóintézetésaTársadalom-
tudományiKutatóközpontKisebbségkutató intézete szervezésében2019. október3-ána
magyarpolitikaiérdekképviselet1989-tőlnapjainkigcímmelmegtartottkonferencián.

2 aFüggetlenMagyarKezdeményezésnyilatkozata(1989.november20.)Szabad Kapacitás,
1989/1.

3 GrendelLajosbeszéde.uo.
4 a Független Magyar Kezdeményezés elvi nyilatkozata. (1989. november 24.) Szabad

Kapacitás,1989/1.
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aprogramdokumentumrészletesenfoglalkozikanemzetikisebbségekkérdésköré-
vel. enneksarokpontjait azalábbielvekalkotják:anemzeti kisebbségekproblémáit
csakademokráciaoldhatjameg,anemzetikisebbségekállamalkotók,anemzeteket
ésnemzetikisebbségeketkollektívjogokilletikmeg,ámanemzetihovatartozásembe-
rijog,ígyejogokmindenegyesegyéntmegilletnek,valamintszükségesegynemzetközi
kisebbségvédelmirendszerlétrehozása.5

a Független Magyar Kezdeményezés elő dokumentumai hatással vannak a
nyilvánosságazerőszakellen(vPn)november25-énmegjelentprogramnyilatkozatá-
ra. a programnyilatkozat 13 pontba sorolja céljait, és a rendszerváltás több lépése
tekintetébenjólláthatóahasonlóság.anemzetikisebbségekkérdésébenpedigaprog-
ramnyilatkozat11.pontjaazalábbimegfogalmazásttartalmazza:„Követeljükacsehek
ésaszlovákokkövetkezetesendemokratikusföderációját,ésanemzetikisebbségek
jogainakéshelyzeténektörvényesszabályozásáta teljeséstényleges jogegyenlőség
elve szerint.”6 a megfogalmazás egy nappal később Grendel Lajosnak a pozsonyi
tömegtüntetésenelmondott beszédében ismegjelenik.Grendel hozzáteszi: „Csupán
jogállambanlehetmeghatározniképviseletünkformáitahatalmiszervekben,követke-
zésképpenolyanintézményrendszerlétrehozásával,amelyszavatolnáaképviseletiés
végrehajtószervekútjánanemzetikisebbségekönigazgatását.”7

november21-énaMagyarTerületiszínházkomáromitársulatánaktagjaicsatlakoz-
nakaPrágaiszínművészetiakadémiaésaprágaiszínművészekfelhívásához,elítélve
akarhatalom17-i brutális beavatkozását, azonnalimunkabeszüntetést hirdetnekés
kijelentik,résztvesznekanovember27-iáltalánossztrájkban.

a november 22-énmegalakuló aMagyar diákszövetség szintén a forradalmat a
rendszerváltozásigelvinnikívánóerőkegyikévéválik.

ademokratikusMagyarKezdeményezésekTámogatóinaknyilatkozatamindenek-
előtt „az 1968-as események újraértékelését, az igazságtalanulmegbélyegzettek, a
máskéntgondolkodásukmiattvádlottakpadjárajuttatottakrehabilitálását”követeli.8

aFüggetlenMagyarKezdeményezésjanuár18-iprogramnyilatkozataegymásmel-
lettjelentiki,hogydemokratákvagyunk,ésmagyarokvagyunk.demokraták,mertigazi
demokráciaazegyénszabadságáraésdifferenciált politikai viszonyokraépülhet. és
magyarok,ugyanisa„csehszlovákiaimagyarságamagyarnemzetrésze.anemzethez
tartozásemberijog.MindencsehszlovákiaimagyarCsehszlovákiaegyenjogúpolgára,
tehátazállamalkotója”.Leszögezi,hogy„anacionalistademokrácianemdemokrácia.
emberi, polgári és nemzeti jogegyenlőség nélkül nincs demokrácia”.9 szorgalmazza

5 uo.
6 Szabad Kapacitás, 1989/2.
7 Szabad Kapacitás, 1989/1.
8 ademokratikusMagyarKezdeményezésekTámogatóinaknyilatkozata.Szabad Kapacitás,

1989/2.
9 aFüggetlenMagyarKezdeményezésprogramnyilatkozata.Szabadság és felelősség. A Ma -

gyar Polgári Párt programja. H.n.[Pozsony],KiadjaaMagyarPolgáriPártKözpontiirodája,
1992,109–110.p.
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Csehszlovákianemzetállamikoncepciójánakátértékelését,annakalkotmányjogikon-
zekvenciáivalegyütt.

akisebbségikérdésmegoldásafeltételezianemzetikisebbségekegyenjogúságát
biztosítótörvényeket.Célul tűzikianemzetikisebbségekkulturálisönrendelkezését,
ezenbelüloktatásügyükönkormányzatiságát.ugyanakkorszorgalmazzakisebbségek
képviseltétatelepülésiönkormányzatokban,bővítveazönkormányzatokhatásköreit.

azFMKahagyományosellenségképreépülőnemzetfelfogásmegváltoztatásátszor-
galmazza,ésegyolyannemzettudatkialakításáratörekszik,amelysajátpozitívértéke-
iben találja meg önazonosságának alapját. a program tehát egyfajta új nemzetkép
kialakításátkezdeményezi.(aforradalomutániévekbentöbbkonferenciaszervezésé-
velpróbálkozikvele.)azelv intézményeskifejeződésétacsehszlovákszövetségikor-
mányban létrehozandó multikulturális minisztériumban látja. a Független Magyar
Kezdeményezés az előző elv továbbgondolásával a nemzeti félelmek felszámolását
alapvetőfontosságúnaktartja.Továbbáazállamdecentralizálásátszeretné.valamint
ezzelösszefüggésbenolyanviszonykialakítását javasoljaaszomszédosországokkal,
amely révénaz államhatárok elveszítenékeddigi túlfokozott politikai jelentőségüket.
ugyanakkortudatosítja,hogyavalóbanhatékonykisebbségvédelmetcsakanemzeti
többségtudjabiztosítani.eztajogfelfogásábólkövetkezőenatöbbségkötelességének
tartja.10

egyikkulcsfontosságúcéljaatelepülésekténylegesönkormányzatainakhelyreállí-
tása. ennek részeként szorgalmazzaa helyi kisebbségek képviseletét a helyi önkor-
mányzatokban.amagyarokategyrésztarrahívjafel,hogymegfelelő jelölteketállítsa-
nakaszlováktöbbségűtelepüléseken,másrésztpedigarra,hogyamásnemzetiségű-
ekképviseletéttegyéklehetővéott,aholmagukvannaktöbbségben.apolgáritársada-
lom kialakításának szándéka jelenikmeg abban a javaslatban,mely szerint a helyi
problémáktisztázásáravitakörökethozzanaklétreapolgárok.

agazdasággalcélkéntapiacgazdaságmegteremtését,avállalkozóiszabadságot,a
tulajdonformák egyenjogúságát és a szociális biztonság megteremtését fogalmazza
meg a program. ugyanakkor 1990 januárjában a rendszerváltás megakasztásának
veszélye jelenikmeg.„szükségesatulajdonviszonyokéstulajdonosi jogoknyilvános-
ságelőttitisztázása,nehogyarégigazdaságibürokráciakorábbihatalmátmagántulaj-
donná alakítsa át.”11 Magyar célokat ismegfogalmaz a program, nevezetesen olyan
gazdasági szerveződések alapítását tartja fontosnak, amelyek képesek amagyarok
érdekeinekérvényesítéséreatulajdonváltásfolyamán.akorábbiidőszaktapasztalata-
iból kiindulvaa gazdaságátalakításánakolyanmódját szeretnéelérni, amelyiknem
rombolja,hanemépítiamagyaroktársadalmiszerkezetét.

Különfoglalkozikamagyarokszámárafontosmezőgazdasággal,céljáultűzvekiaz
újmezőgazdaságitermelőiformákbevezetését,beleértveahelyifeldolgozóipart.

akultúrával foglalkozó részakultúra ideológiaialávetettségénekmegszüntetését
követeli.aszlovákiaimagyarokszámáraazeurópáhozvaló felzárkózásthangoztatja,

10 aFüggetlenMagyarKezdeményezésprogramnyilatkozata.uo.110–113.p.
11 uo.
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azazazelmaradástkulturáliselmaradásnakistekinti.Leszögezianemzetikisebbsé-
gekkulturálisönigazgatásánakelvét.azönigazgatásoktatásügyirészéntúlmeghirdeti
amagyarokteljesoktatásirendszerénekkiépítését,azazafelsőoktatásintézményeit
is.Továbbá:alapítsákmegtudományosintézményeiket.

azegyházakkalfogalakozórészleszögezi,hogyazegyházaknakpolitikamentesek-
nekkelllenniük.aprogrambanmegjelenikahitoktatásszabadsága,azállamellenőr-
zésétbiztosítótörvényekeltörlése,azegyházakintézményrendszerénekújjászervezé-
se.akeresztényemberkapjavisszaméltóságát.ugyanakkorfontosnaktartjaamagyar
hívőkérdekeinekpolitikaiképviseletét.12

aszociálpolitikaterénaFüggetlenMagyarKezdeményezésalapelve,hogyazanyagi
biztonságmindenpolgáremberiméltóságánakalapja.ugyanakkoraztfeltételezi,hogy
„azországgazdaságihelyzetebeláthatóidőnbelülromlanifog.sokakéletszínvonala
csökken”.13 ezértmármagondolnikellarra,hogyanelőzhetőmegvéglegeslecsúszá-
suk.ehhezátfogószociálisbiztosításirendszertkelllétrehozniazújkörülményekközt.

ugyanakkoramagyarokvonatkozásábanhangsúlyozza,hogyamagyarlaktaterüle-
teklemaradásátmegkellszüntetni.alemaradásakommunistarendszernemzetiség-
politikájának következménye. elemei az alacsonyabb szakképzettségi szint, a kevés
munkahelyéssokingázó,valamintamagyaroktársadalmistruktúrájátmegbontóipar-
fejlesztés.ennekmegoldásáraszakértőicsoportoklétrehozásátjavasolja.

amozgalomjogfelfogásaafelvilágosodásliberálisszerződéselméletéreépül.azFMK
szerint„ajogazembertermészeteslétállapota.jogainknemazértvannak,mertazokat
másokadják,hanemmertlétezünk”.14 amozgalomjogállamotteremtene.aprogramfel-
soroljaajogállamfeltételeit,mindenekelőttalegfontosabbnaktartottemberiéspolgári
jogokat,majdkijelenti,hogyazállamotapolgárokhozzáklétresajátszabadságukésbiz-
tonságukvédelmében.Következésképpenamozgalomkorlátozniakarjaazállamköz-
pontihatalmát,éserősíteniahelyi,valamintterületiönkormányzatokat.

atovábbiakbananemzetikisebbségekkollektívjogainakelveszerepel,valaminta
nemzeti kisebbségek pozitív diszkriminációját biztosító törvény és az anyanyelvüket
egyenjogúsítónyelvtörvényelfogadása.

ugyanakkorfoglakozikabíróságokfüggetlenségénekkérdésével,leszögezve,hogy
mindenszintenelkellválasztaniőketatörvényhozóésvégrehajtóhatalomtól.aforra-
dalomfolyamatátjelziazalábbimegfogalmazás:„Mármaelkellkezdeniajárásibíró-
ságok és ügyészségek megtisztítását a pártállam elvtelen, korrupt kiszolgálóitól.”15
ugyanakkorjogászokbólállóbizottságokfelállításátkezdeményezi,amelyektanáccsal
szolgálhatnakaközéletdemokratizálásátérintőjogikérdésekben.a„jogottvan,ahol
jogotalakítópolgárokvannak”16 megfogalmazásjelzi,hogyamozgalomazátalakulás
sikeréneklegfőbbzálogátapolgárokemetörekvésébenlátja.ugyanakkorjelzi,hogya

12 i.m.113–114.p.
13 i.m.114–115.p.
14 i.m.115.p
15 uo.
16 i.m.116.p.
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törvényekmégarégiek,ahatalmistruktúrafelemás,sezazilyentörekvéstakadályoz-
nifogja.Tehátelejétőlfogvatudatosította,hogyapolitikairendszermegváltoztatásaa
forradalmatkövetőenisjelentősellenállásbaütközik.

aprograma„Kikvagyunk?”kérdéséreaztválaszolja:egyrésztdemokraták,más-
résztmagyarok.demokraták,mivelannakaliberáliseszmekörnekaképviselői,amely
azegyénszabadságáttekintilegfőbbésazembertőlelidegeníthetetlenértéknek.igazi
demokráciátcsakdifferenciáltpolitikaiviszonyokköztlehetépíteni.Kollektivistaviszo-
nyokközepettepedigkiváltképpenfontosazegyénszabadságánakvédelme.

a„magyarokvagyunk”rövidértelmezéseazalábbi.aforradalomutánelőszörfogal-
mazódikmegpolitikailag,hogy„acsehszlovákiaimagyarságamagyarnemzetrésze”.
akérdéstaprogramemberi jogiértelmezésbenadja,mivelanemzetihovatartozást
emberijogkéntértelmezi,sebbőlkövetkezőenacsehszlovákiaimagyarokatazország
egyenjogúpolgárainak tekinti, s ígyazállamalkotóinak.visszautasítjaaztakorábbi
rendszerbenhangoztatottálláspontot,amelyacsehszlovákiaimagyarságotatöbbségi
nemzetbeintegráltszociális-etnikaijelenségnekfogjafel,ésamagyarokemberijogai
megsértésének tekinti a sajátosságaik felszámolására irányuló törekvéseket.
Leszögezi,hogy„anacionalistademokrácianemdemokrácia.emberi,polgáriésnem-
zeti jogegyenlőség nélkül nincs szabadság”. a program tehát az emberi és polgári
jogokhozkapcsoljaanemzetijogokatis.

a Független Magyar Kezdeményezés nemcsak az ország politikai rendszerének
transzformációjátakartaelérni,hanemaszlovákiaimagyarokintézményrendszerének
megváltoztatásátis.aCsemadokkorábbipolitikaiszerepének,szerkezeténekésfunk-
ciójánakkérdésébenváltozástakart,elkívántaválasztaniapolitikaipártoktól.apoliti-
kátólfüggetlen,sokszínű,azállamáltalpartnerkéntkezeltciviltársadalomkiépülését
szerettevolnaelérni.aCsemadokkapcsánadokumentumígyfogalmaz:„szükségvan
akulturálisrendezvényeket,anépművelőmunkátszervezőésmenedzselő,apolitiká-
tólfüggetlen,demokratikusfelépítésűkulturálisszövetségre.”17

azFMKelsőprogramdokumentumaitehátarendszerváltásésanemzetiségijogok
összekapcsolásánakprogramjátfogalmazzákmeg.ennekkapcsánademokratákszö-
vetségéthirdetiknemzetiségihovatartozástólfüggetlenül.„Közöstörténelmünksorán
együttkezdtükaforradalmataszlovákdemokrataerőkkel,ésmaisegyüttvívjukatota-
litáriusállamellen.”18 amozgalomszerintKözép-európábancsakakkorszületikigazi
demokrácia,amikoraz ittélőkisnemzetekösszefognak,ésegyüttküzdenektagjaik
emberi,polgáriés„kollektívnemzetijogaiért”.

a szlovákiaimagyarokpolitikai életétanyugat-európaialkotmányosságkereteibe
illeszkedőpolitikaieszmeáramlatokmenténszerveződőszlovákiaimagyarpártokfor-
májábanképzelteel,melyekköztversenyfolyikszámoskérdésben,ugyanakkoregyütt-
működnekaszlovákiaimagyaroknemzetiségicéljainakmegvalósításában.apolitikai
pártok ilymódonmagyar pártok, ugyanakkor az egyes eszmeáramlatok értékrendje

17 uo.
18 a Független Magyar Kezdeményezés programnyilatkozata. Szabadság és felelősség. A

Magyar Polgári Párt programja. H. n. [Pozsony], Kiadja a Magyar Polgári Párt Központi
irodája,1992.
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utatnyitazazonoseszmeáramlatokhoztartozószlovákiaipártokfelé,amilehetőséget
teremtavelükvalóegyüttműködésre.Mindenekelőttennekrévénnyílikesélyaparla-
mentitöbbségmegszerzéséreamagyarokatérintőügyekbenis.sőtilymódonalkalom
nyílikamagyarokrészvételéreakormányban.akormányzatirészvétel lehetővéteszi,
hogymegszűnjön amagyarok által lakott területek hátrányos kezelése a végrehajtó
hatalom részéről. Továbbá teret nyit olyan társadalmi vitának, amely a szlovákiai
magyarokönkormányzatiságáhozvezethetőutategyengetianélkül,hogyfenyegetnéa
rendszerváltásfolyamatát,éspolitikailag izolálnáamagyarkisebbséget.aszlovákiai
magyaroknak a jelentős európai eszmeáramlatokhoz kötődő politikai pluralizmusa
ugyanakkorlehetőségetadarrais,hogypolitikaiszervezeteikegynéltöbbnemzetközi
pártszövetségbenképviseltessékmagukat.

aszlovákiaimagyarokésanemzeti kisebbségekhelyzetemegváltoztatásának,a
problémaközösszlovák–magyarmegoldásánakalapelveittartalmazzaanyilvánosság
azerőszakellenésaFüggetlenMagyarKezdeményezésközösnyilatkozataanemze-
tek,nemzetikisebbségekésetnikaicsoportokegyüttélésérőlszlovákiában.az1990.
január21-énelkészültéskiadottdokumentumszerint„tudatosítanunkkellazonban,
hogyazújdemokratikusstruktúrákkialakulása,élettartamaésperspektívái jelentős
mértékbenattőlfüggnek,mennyireleszünkképesekleküzdeniatérségünkbenmeglé-
vő,történelmigyökerűnemzeti,nacionalistaélőítéleteket”.19

anyilvánosságazerőszakellenkijelenti,hogykészülőprogramjábananemzetek,
nemzetikisebbségekésetnikumokegyüttélésénekjavaslataismegjelenik.

amegoldáscéljaéskiindulópontjaazegyén,azállammindenállampolgáraállam-
alkotó.elvetikareciprocitáselvét.anemzetikisebbségeketésetnikumokatkollektív
jogokilletikmeg.afelekelvetikakollektívbűnösségelvét.valamint„anemzetekés
nemzetikisebbségekésetnikumokkollektív jogaibólkiindulvaönigazgatás illetimeg
azokatmindenolyankérdésben,amelykizárólagőketérinti,továbbáegyenjogú,közös
döntésrejogosultakmindenolyankérdésben,amelyőketisérintik”.20 Továbbátámo-
gatjákegynemzetköziellenőrzésirendszerkialakulását.

a rendszerváltás irányultságának szempontjából különös fontossággal bír a
Független Magyar Kezdeményezés 1989. december 4-kén kiadott állásfoglalása.
ebbenCsehszlovákiaKommunistaPártjátarraszólítjafel,hogyhaladéktalanulhagyja
elamunkahelyeket.„afentiekalapjánfontosnaktartjukleszögezni,hogyamunkahe-
lyeken,ahadseregben,azállambiztonságiszervekbenésabíróságokonmegengedhe-
tetlenapolitikaierőkjelenléte.”„amunkahelyeknemválhatnakapolitikai,ideológiai
ésválasztásiharcokszínterévé,mertezamunkahelyiésgazdaságiirányításrégifor-
máinak restaurálását eredményezné.”21 ez az álláspont nemcsak a CsKP okán bírt

19 anyilvánosságazerőszakellenésaFüggetlenMagyarKezdeményezésközösnyilatkozata
a nemzetek, nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok együttéléséről szlovákiában.
Szabadság és felelősség. A Magyar Polgári Párt programja. H.n.[Pozsony],KiadjaaMagyar
PolgáriPártKözpontiirodája,1992,117.p.

20 i.m.118.p.
21 aFüggetlenMagyarKezdeményezésállásfoglalásaamunkahelyi politikai tevékenységgel

kapcsolatban.Szabad Kapacitás, 1989/3.
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nagyjelentőséggelekkor.Hanemamiattis,mertanemkisrészbenanyilvánosságaz
erőszakellenismunkahelyekenszerveződött.eztavitátazelsőpillanattólkezdvepol-
gári szervezettségűFMKkövetkezetesen lefolytatta anyilvánosságazerőszakellen
vezetésével,rámutatvaaszakszervezetésapolitikaimozgalomköztikülönbségekre.
végülavPnváltoztatszervezetiszabályain.

az1989-esforradalmatmegelőzőenmegszületettmagyarelképzeléseknekkorlátot
szabott,hogyaszlovákiaimagyarpolitikaivezetésegyescsoportjaimögöttaligálltkri-
tikustársadalomtudományibázis.azaddigkiadottcsekélyszámútanulmányjavarész
amagyaroktörténelménekegyeskérdéseivelfoglalkozott,esetenkéntaszlováknacio-
nalizmustörténelmiérveirereagálva.néhányíráspedigakormányzatnakamagyarok
ellen irányuló nemzetiségpolitikáját elemezte. emellett kritikus észrevételek jelentek
megaszlovákiaimagyarirodalomegyesműveiben,valamintaszlovákiaimagyarsajtó-
ban,főlegamagyarkulturálisélettelfoglalkozócikkekben,perszearendszercenzúrája
szabta keretek közt. a cenzúrától függetlenül a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség
jogvédőbizottságánakdokumentumaitartalmaztakfontosinformációkat.

ámezekazismeretekésészrevételektöredékességük,konkréthelyzetekhez,ese-
ményekhez kötöttségük okán a forradalmatmegelőzően általános cselekvési tervvé
nemállnakössze.

a helyzet különbözött mind a magyarországitól, mind pedig a lengyelországitól.
ezértaz1989utáni szlovákiaimagyarpártrendszerkialakulásaésamagyarpártok
programjainakmegalkotásasoránérezhetőatudományosigényűfeldolgozáshézagos
volta.azakkormegfogalmazottpártprogramokvagyteljesenújakvoltakamárismert
kritikaiészrevételekreépülve,vagypedigvalamilyenmódonaz1968-aselképzelések-
hezkötődtek.

sajátosmódonakétvilágháborúközöttiszlovákiaimagyarpolitikaiörökségnem
játszott jelentősszerepetaz1989utániszlovákiaimagyarpártszerkezetkialakulásá-
nál.utólagvizsgálvaperszeakadnakhasonlóságok,deugyanúgykülönbözőségekis,
ámamialegfontosabb,akétvilágháborúközöttimagyarpolitikusokésközéletiszemé-
lyiségekelképzelései,érveinemváltakapolitikaiközbeszédtárgyává,politikaidönté-
sekhivatkozásialapjává1989után.2

azellenbenállítható,hogyarendszerváltáskorMagyarországonkialakultpárttagolt-
ságjelentőshatástgyakoroltaszlovákiaimagyarpártokjellegére.ennekszámosoka
volt.apolitikaiszocializációnakaszlovákiaimagyarokkörébenishasonlóforrásaivol-
tak,mintMagyarországon.

Mindennekértelemszerűenmegvoltahatásaa„bársonyos”forradalomidején,és
aforradalmatkövetőidőszakban.amagyarkisebbségtársadalmafokozatosanemel-
kedik magasabb szervezettségi szintre, és új intézeteinek, oktatási intézményeinek
születésévelszellemikapacitásaiiserősödnek.

ámsemaforradalmatmegelőzően,sempedigaforradalomalattésutánanemszü-
letikolyanrészletescselekvésiterv,amelyikazországnyilvánosságának,anépnekaz
értékrendjét változtatná meg a magyar–szlovák viszony problémakörében. noha az
1989-esforradalomegyesdokumentumaiutalnakaváltozásszükségességére.

a bársonyos forradalom első magyar dokumentumai 29
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LászLó ÖLLÖs
HunGarian doCuMenTs oF THe veLveT revoLuTion

This study presents and analyzes the first declarations and programs of the
Hungarianorganizationsofthe1989revolutioninslovakia.Theanalysisextends
tothefirsthalfof1990.Theexaminationisbasedontwomethodologicalaspects.
one is the change of regime, that is, the consideration of the objectives and
valuesthatwereaimedatoverthrowingtheformerdictatorshipandintroducinga
new constitutional democracy characteristic for the Western world. The other
aspect is the improvement of the situation of Hungarians in slovakia, i.e. the
formulationoftheirspecificrightsandothernationalneeds,andthewayhowto
achievethesegoals.ofcourse,thetextraisestheissueofcombiningthesetwo
aspects. The study is primarily based on contemporary documents, but it also
reflectstheaspectsofacademicliteratureonthesubject.
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