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1.bevezető

anemzetekköztikapcsolatokatkülönféletényezőkbefolyásolják,köztükpolitikaiakis.
ezalólnemkivételaszlovák–magyarkapcsolatoksem.ezösszefüggatörténelmikon-
textussal,akétnemzetmúltbelisokrétűállami-politikaiegyüttélésénekformáival,dea
jelenlegifolyamatokkalis,mindazzal,amibefolyásoljaazországáltalánosbelpolitikai
fejlődését,azutóbbiharmincévtranszformációjánakarculatátésalakulását,arefor-
mokeredményeit,aszlovákiaidemokráciaállapotát.

aszlovák–magyarkapcsolatoknakháromszintjükvan:anemzetközi(szlovákiakontra
Magyarország),azinteretnikus(szlovákokkontramagyarok)ésatöbbségi-kisebbségi(a
szlováktöbbségkontraamagyarkisebbségszlovákiában).ezaháromszintkölcsönösen
összefüggegymással,denemidentikus.Mármagábóleténybőliskövetkezik,hogyakét
nemzetköztikapcsolatokatbefolyásolópolitikaitényezőkkategóriájábaazoktartoznak,
melyekmindabelső,mindakülsőkérdéskörrelösszefüggnek.

amiakülsőproblematikátilleti,elsősorbanakölcsönösinterakciókbalépőorszá-
gok jellegérőlvanszó,fejlődésipályájukról,belsőelrendezésükről,egybizonyoskap-
csolattípusravalóberendezkedésüktől,politikájuktólstb.

1989utánmagyarrészrőlaMagyarKöztársaságról(2012-től:Magyarország),szlo-
vák részről előbb a szövetségi Csehszlovákiáról, 1993 óta pedig az önálló szlovák
Köztársaságrólvanszó.Mindkétrészrőlelmondható,hogyademokratikusátalakulás
államairól van szó, 2004 után az eu tagországairól (valamint naTo-tagországokról,
Magyarországesetébenmár1999-től),az1991-benalakult,eredetilegháromközép-

1 aFórumKisebbségkutatóintézetáltal2019.június6-ánmegrendezettA szlovák–magyar
kapcsolatok tegnap és ma címűtudományoskonferenciánelhangzottelőadásszerkesztett
változata
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európaiország(Csehszlovákia,LengyelországésMagyarországalkotta)v4-ekregioná-
liscsoportjánaktagjairól.

aszlovák–magyarkétoldalúkapcsolatokatfőkéntazaténybefolyásolja,hogykét
partner-ésszövetségesországrólvanszó.ezeknekakapcsolatoknakakonkrétarcu-
latánnemutolsósorbanakétországpolitikai(főkéntkormány-)elitjénekviszonyulása
tükröződikvissza.ezpediggyakranösszefüggakormányokpártösszetételén,demind-
két ország kulcsfontosságú politikai képviselői bizonyos személyes jellemvonásaival,
személyesviszonyulásukkal.

aszlovák–magyarkapcsolatokbelsőproblematikájánakrészeiazországfejlődésé-
nekáltalánospolitikaijellemzői,apolitikairezsimjellege,azemberijogikérdéskörjogi
beágyazottsága,beleértveakisebbségijogokatis,alakosságpolitikaipreferenciáiés
értékorientációi, a pártok aktivitásai, beleértve azokat is, melyek azt hangoztatják,
hogyamagyarközösségtagjainakérdekeitképviselik.

2.amagyarközösséghelyzete:válogatottjellemzők

Hogyanlehetneavizsgálttárgybanmeghatározniszlovákiamagyarlakosságánakhely-
zetét?

amagyarlakosságszlovákiábanáltalábanvévejólintegrálódottazországszociális-
politikaiésgazdaságiszerkezetébe(nohanémely,magyarnemzetiségűeklaktatérség-
nek rosszabbak a szociális-gazdasági mutatói, mint az országos átlagé: ezekben
nagyobb a munkanélküliség, rosszabb minőségű a közlekedési infrastruktúra stb.).
Politikailag a lakosságnak jólmobilizált része, a közigazgatásminden szintjén saját
politikaiképviselettel(helyi,regionálisésországosszintenis).ezenfelülamagyarorszá-
gipolitikaierőkkelissajátoskapcsolataivannak,mikéntamagyarországikormánynak
ismegkülönböztetettobjektuma.

a szlovákiaimagyarokatamagyarországi kulturális ésközélet iránti nemcsekély
érdeklődés jellemzi. a szlovákiaimagyarok amagyarországi kulturális,művészeti és
mediálistermékekfogyasztói,sokanközülükfigyelemmelkísérikamagyarországibel-
politikai fejleményeket, és saját ideológiai és politikai preferenciáik vannak. ezzel
együtt, különféle reprezentatív közvélemény-kutatások szerint a szlovákiaimagyarok
döntőtöbbségeaszlovákKöztársaságirántilojálisállampolgár.

aszlovákiaimagyarközösséghelyzetétazalábbiakbefolyásolják:
–akisebbségekreprezentációjánakáltalánoshelyzete,beleértveapolitikaitípusú-

aktóleltérőeket;2

2 ezakérdésaszlovákiaimagyarokszámárarendkívülfontos.arrólvanszó,hogyaszlovákiai
magyarokeddigiegyetlenelismert(ésszéleskörbenakceptált)reprezentációapolitikaipár-
tok,melyekparlamentiképviselőtugyanolyanfeltételekmellettválasztják,mintazösszes
többi párt képviselőit. ezért amagyar közösség specifikus igényeit és a beteljesülésükre
vonatkozójavaslatokatpolitikaitérfélenapártpolitikarészénektartják(seszerintisviszo-
nyulnakhozzájuk),nempedigspecifikustartalmújelenségnek,melynemazonosapártpo-
litikaagendájával. Tény,hogyeddiga szlovákiaimagyarok reprezentációjánaksemmilyen
mástípusanemjöttlétrekellőmértékűlegitimitással.
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–azállamiéskormánypolitikaaművelődés,akultúra,akisebbségekanyanyelvé-
nek használata, az emberi jogok, a regionális fejlesztés, a foglalkoztatáspolitika, a
vidékfejlesztésésamezőgazdaságterületén;

–amagyarközösségpolitikaiképviseleténekhelyeszlovákiapolitikai rendszeré-
ben(beleértveavégrehajtóhatalompozícióit is),amagyarésamáspolitikaipártok
kapcsolatai.

vannakolyankérdések (témák),melyekelőidézhetikvagyelmélyíthetikamagyar
közösségtagjaiésaszlováktöbbségközöttikülönbségeket,akárgyakorlati,akárver-
bálistéren,aközbeszédszintjén.akövetkezőkrőlvanszó:

–némelytörténelmieseményeltérőértelmezése(anemmagyarnemzetekasszimi-
lációjaazosztrák–MagyarMonarchiábana19.ésa20.században,atrianoniszerző-
dés következményei, az 1938–1945 közötti időszak eseményei és fejleményei
szlovákiában és Magyarországon, a 2. világháború utáni események (kitelepítés,
deportálás,lakosságcsere);

–azautonómiakülönféleaspektusainakéskoncepcióinakmegítélése,azautonó-
miárólszólóáltalánosvélekedés;

–azországterületi-közigazgatásifelosztása;
–aMagyarországáltaljavasolt,aszomszédországokbanélőmagyarkisebbségek

tagjaira vonatkozó intézkedések (kettősállampolgárság, a külhonimagyarok sajátos
státuszastb.);

–Magyarországbelpolitikaieseményei.
szlovákiábanazutóbbinéhányévbenmegfigyelhetőújelemnektarthatóegybizo-

nyosmagyarságonbelülifeszültség(ti.amagyarközösségenbelülifeszültség).Míga
közelmúltban (2009-től)ez főlegapolitikaiképviseletmagyar részénekkétszubjek-
tumra való hasadásával függött össze, meg a kölcsönös vetélkedéseikkel, jelenleg
ehhez társul amagyar kormánypárt, a Fideszéselnöke,orbánviktor politikájának
eltérőmegítélése.ebbenazesetbennemisetnikai,hanempolitikaijellegűjelenségről
vanszó,mivelamagyarvezetőpolitikája–azőmegfogalmazásával–,„az illiberális
demokrácia”politikájatúllépatisztánetnikailagdefiniáltszlovák–magyarproblemati-
kahatárain,smáskérdésekrevonatkozik,melyekközvetlenülnemfüggnekösszesem
aszlovák–magyarkapcsolatokkal,semakisebbségikérdéskörrel,hanemmindenek-
előttapolitikairendszerrel,ahatalomgyakorlásmódjával,azeu-hozvalóviszonnyal,az
európaiintegrációtervével,av4-ekeu-valszembenipolitikájával.

etekintetbenorbánkoncepciójánakaszlovákiaimagyarokkörébenplurálisavissz-
hangja:részintelfogadó,részintkritizált.sezbizonyosmértékigtükröződikamagyar
nemzetiségűlakosokpolitikaipreferenciáibanis,sjelentősnézetkülönbségeteredmé-
nyezkörükben.

3.szlovákokésmagyarokkölcsönösmegítélése:mitmutatnakafelmérések

a szlovák–magyar kapcsolatok fontosmutatója a szlovákok ésmagyarok kölcsönös
megítélése,melyazállampolgárokpolitikaimagatartásábanistükröződik.

aKözéletiKérdésekintézete(inštitútpreverejnéotázky–ivo)által2008és2017
közöttvégzettreprezentatívközvélemény-kutatásokrámutatnakamagyarokkalszem-
beni szociális fenntartások mértékére is. a közvélekedés szintjén ez a különbség
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viszonylagalacsony:2008-banaszlovákoknakcsak17%-anemakarta,hogymagyar
legyenaközvetlenszomszédja;2017-benugyanezgyakorlatilagugyanazonaszinten,
18%-onmaradt.(1.táblázat)

1. táblázat. a többségszociális fenntartásánakmértékeakisebbségekkelszemben;
2008-banés2017-ben

Forrás: ivo/KvbsKsav,2008;ivo/FoCus,2017.

atény,hogyamagyarokkalszembeniszociálisfenntartásokhosszúidőszakonátmeg-
maradnakugyanazonviszonylagalacsonyszinten(főlegannakhátterében,hogymás
közösségekirántnövekszenek)kétségkívülkedvezőhír.

ahelyzetazonbanmeglehetősenmás,amiamagyarokszlovákiaihelyzeténekmeg-
ítélését illeti: egészében, a szlovákokéhoz képest, de a szlovákiaimagyar közösség
különbözőaspektusainakmagyarokésszlovákokáltalimegítélésében.

aválaszadóknézeteiésakisebbségikérdésekrevonatkozóközvetlenvagyközve-
tetttörténésekközöttikapcsolatmeghatározásáhozkihasználjukazivonémelykoráb-
bi kutatását. amit az eredmények vizsgálata esetén nagy biztonsággal ki lehetett
mutatni,azamagyarokésaszlovákokeltérőszemléletevolt,sakölcsönösrokonszenv
nyilvánvalóhiánya.

említésreérdemes,hogy2008-ban,anemzeti-populistakoalíció(smer-sd–Hzds–
sns)kormányzásafélidejébenaszlovák–magyarkapcsolatokkiéleződtek(mindbelső,
mindkülsőszempontból),sjelentőskülönbségekmutatkoztakaközött,mintvéleked-
nekegymásrólamagyarokésaszlovákok,hogyantekintenekakétoldalúkapcsolatok
egyesaspektusaira.

Fico első kormányának félidejében amagyar kisebbség helyzetéről vallott nézetek
szlovákésmagyarrészrőlalapvetőenkülönböztekegymástól.Mígaszlovákoktöbbsége
(54%)a2006utániválasztásokatkövetőenamagyarkisebbséghelyzetétváltozatlannak
ítéltemeg,scsak19%-ukismerteel,hogyrosszabbodott,amagyarok78%-agondolta

ZavarnÆ Önt a szomszØdsÆgÆban: ? 2008  2017  
Roma csalÆd 70 79 
Moszlim csalÆd 32 73 
Fejlődő országból menekült bevándorlók 21 59 
HomoszexuÆlis pÆr 34 54 
Leszbikus pÆr 25 48 
BiszexuÆlis 25 45 
`zsiai csalÆd 22 43 
Afroamerikai csalÆd 21 43 
Zsidó csalÆd 11 30 
UkrÆn csalÆd 17 25 
Hosszœ tÆvon munkanØlküli  11 23 
Szellemi fogyatØkos 11 23 
Magyar csalÆd 17 18 
Testi fogyatØkos   3   6 
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úgy,hogyamagyarkisebbséghelyzete romlott.amagyaroknakcsak19%-avélteúgy,
hogyamagyarkisebbséghelyzete2006-hozképestnemváltozott.(2.táblázat)

2. táblázat. „a2006-osparlamentiválasztásokésr.Ficokormányalakításaótatöbb
mintkétévteltel.Gondoljonvisszaarra,hogyazalábbikétterületenmivoltahelyzet
szlovákiábanaparlamentiválasztásokelőtt,smondjameg,hogyanváltozottazótaa
helyzet!”(%-banaválaszok:„javult”:„változatlanmaradt”:romlott”)

Forrás:ivo,2008.november.Megjegyzés:a100%maradékáta„nemtudom”válaszokalkotják

afelmérésmegmutatta,hogyaszlovákokkörébenamagyarokfelsőbbrendűségének
képzeteél (aszlovákválaszadók73%-aszerintaszlovákiaimagyarok többre tartják
magukat,mintaszlovákokat),valamintaszlovákiairántilojalitásukelégtelensége(a
szlovákok59%-anemértettegyetazzalanézettel,hogyamagyarnemzetiségűpolgá-
rokugyanolyanfontosnaktartjaszlovákiajólétét,mintaszlovákok).Magukamagyarok
viszontezekkelazelképzelésekkelnemértettekegyet.aszlovákokszámlájáraírtáka
felsőbbrendűséget (58%), magukat pedig lojális állampolgárnak tartották, akiknek
ugyanolyanfontosszlovákiajóléte,mintaszlovákoknak(88%).(3.táblázat)

3. táblázat. „Milyenmértékbenértegyetazalábbikijelentésekkel?”(válaszok%-ban:
„teljesen+inkábbegyetértek”:„egyáltalán+inkábbnemértekegyet”)

Forrás:ivo,2008.november.Megjegyzés:a100%maradékáta„nemtudom”válaszokalkotják

amagyarokhatározotttöbbségeelzárkózottazirredentaelképzelésektől,szerintük„a
szlovákiaimagyaroktöbbségeelutasítjaahatármódosítástésszlovákiadéliterületei-
nekMagyarországhoztörténőcsatolását”(79%).szlovákrészrőlazonbanamagyarok
ilyen álláspontjáról csak 30% voltmeggyőződve,míg 36%-uk ellenkező véleményen
volt,34%-uknakpedignemvoltrólakifejezettállásfoglalása.agyanútehát,melysze-
rint amagyarok az irredentizmus felé hajlanak, a szlovákoknak egy viszonylag nagy
arányátjellemezte.(4.táblázat)

aszlovákokdöntő többségének (67%)meggyőződése,hogy„amagyarkisebbség
képviselőinemérikbeakisebbségijogokjelenlegiállásával,ésfokozzákkövetelései-
ket”.aszlovákok64%-augyanakkorúgyvéli,hogy„aszlovákkormánynakhatározot-
tabban kellene képviselnie a többségi szlovák nemzet érdekeit”. amagyarok ennek

 

 A szlovÆkok szemszöge A magyarok szemszöge 
A magyar kisebbsØg helyzete 19 : 54 : 19 2 : 19 : 78 
Az emberi jogok megtartÆsa 23 : 58 : 15 11 : 43 : 42 

 

 

 

     
 

     
   

      
      

    

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

      
 

       
     

 
 
 

     

 
 
 

     

   
  

     
      

 

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     
 

 

 

 A szlovÆkok szemszöge A magyarok szemszöge 
A magyarok többnek tartjÆk magukat a 
szlovÆkoknÆl 

73 : 17 10 : 85 

A szlovÆkok többnek tartjÆk magukat a 
magyaroknÆl 

19 : 72 58 : 37 

A magyaroknak ugyanolyan fontos 
SzlovÆkia jólØte, mint a szlovÆkoknak 

24 : 59 88 : 7 
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ellentmondó véleményen voltak: szerintük a magyar kisebbség képviselői csak a
kisebbségi jogok létezőmegtartásán fáradoznak (56%),akormánytólpedigelőzéke-
nyebbhozzáállástvárnak(72%)(4.táblázat)

4. táblázat. „az alábbi véleménypárok közül melyik felé hajlik?” (egyetértés a-val :
közép:egyetértésb-vel–%-ban)

Forrás:ivo,2008.november.Megjegyzés:a100%maradékáta„nemtudom”válaszokalkotják

akölcsönöskapcsolatokfeszültségénekfelelősségétilletőenaszlovákokésamagya-
rok véleménye alapvetően különbözött.Míg a szlovák nemzetiségű állampolgárok a
problematikushelyzet felelősségételsősorbanamagyarkormányraésMagyarország
hivatalosképviselőire,valamintamagyarpolitikaiésközéletmásképviselőirehárította
(mindkétesetbenegyaránt70%),aszlovákiaimagyarközösség tagjaia felelősséget
főként a sns-ben és az szK kormányánakmás képviselőiben látta (62%), valamint
robertFicoakkorikormányfőben(61%)(5.táblázat)Tehátaszlovák–magyarkapcso-
latoknegatívállapotánakéskedvezőtlenalakulásánakfelelősségéértmindaszlová-
kok,mindamagyarokamásikfelethibáztatták.

 

 

 

 

     
 

 A szlovÆkok szemszöge A magyarok szemszöge 
A magyarok elkØpzelØsei Øs ÆllÆspontja a szlovÆk�magyar hatÆrról 
A: A szlovÆkiai magyarok többsØge elutasítja a 
hatÆrmódosítÆst Øs SzlovÆkia dØli területeinek 
Magyarországhoz történő csatolását. 
B: A szlovÆkiai magyarok többsØgØnek rejtett 
cØlja a hatÆrmódosítÆs Øs SzlovÆkia dØli 
területeinek Magyarországhoz történő csatolása. 

 
 
 
 
 

30 : 13 : 36 

 
 
 
 
 

79 : 13 : 6 
A kisebbsØgi követelØsek jellege 
A: A magyar kisebbség képviselői nem érik be a 
kisebbsØgi jogok jelenlegi ÆllÆsÆval, Øs fokozzÆk 
követelØseiket. 
B: A magyar kisebbség képviselői csak a 
kisebbségi jogok létező megtartásán fáradoznak. 

 
 
 
 

67 : 14 : 10 

 
 
 
 

21 : 19 : 56 
A szlovÆk kormÆny optimÆlis irÆnyultsÆga 
A: A szlovÆk kormÆnynak a magyar 
követelésekkel szemben előzékenyebbnek 
kellene lennie. 
B: A szlovÆk kormÆnynak hatÆrozottabban 
kellene kØpviselnie a többsØgi szlovÆk nemzet 
Ørdekeit. 

 
 
 
 
 

9 : 20 : 64 

 
 
 
 
 

72 : 18 : 7 
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5. táblázat. „azutóbbiidőkbenproblematikussáváltakaszlovák–magyarkapcsolatok.
azennekazállapotnakazokaira vonatkozó vélekedésekmegoszlanak. jelöljemeg,
kérem,hogyaszlovák–magyarfeszültségértazalábbiszubjektumokközülmelyikmek-
korarészbenfelelős.véleményétegyötösskálánhelyezzeel,ahol5=kulcsszerepe
vanés0=semmilyenszerepenincsbenne.”(az5+4válaszok%-ban)

Forrás:ivo,2008.november

akövetkezőkétgrafikonaszlovákokésamagyarokeltérőmegítélésétdokumentálják,
amiaszlovákiaimagyarközösséghelyzetétésabelpolitikaieseményekmagyarokra
gyakorolthatásátilleti.

az1.grafikonbaaz ivoáltal2010novemberébenvégzettkörvélemény-kutatások
eredményeiláthatók.ezekmutatják,milyennekítéltékamagyarokasajáthelyzetüket
abelpolitikaiváltozásokkalösszefüggésben.a2010-esesztendővelszemben,amikor
isivetaradičovákabinetjekormányzott,2013-ban,amikormárasmer-sdvoltkormá-
nyonrobertFicóvalazélen,azoknakamagyaroknakazaránya,akikaváltozástkriti-
kusnaktartották,40%-ról57%-ranőtt,miközbenaszlovákokamagyarközösséghely-
zetétilletőensemmilyenváltozásokatnemlátott.

1. grafikon. „Hogyan értékeli a magyar kisebbség helyzetét és esélyeit a szlovákokkal
szemben?”(amagyarésszlovákválaszadókvéleménye2010-benés2013-ban,%-okban)

Forrás:ivo,2010novembereés2013novembere

 A szlovÆkok szemszöge A magyarok szemszöge 
A magyar kormÆny Øs MagyarorszÆg hivatalos 
képviselői 

70 37 

A magyar politikai és közélet más képviselői 70 36 
A SNS politikusai 48 84 
Az SZK kormÆnyÆnak tagjai 25 62 
Robert Fico miniszterelnök 16 61 
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azivo2014-esfelmérése(2.grafikon)akritikusanhangoltmagyarokarányaa2013.
novemberiállapothozképest57%-ról44%-raesett vissza.enneka változásnaka fő
okaazújonnanmegválasztottelnök,andrejKiskatevékenységevolt,akianyilvános
fellépéseinakisebbségekhezvalótoleránsabbviszonyt,azállampolgárielvérvényesí-
tését,ademokratikusszabályokfeltételnélkülimegtartásátésazemberijogokvédel-
métszorgalmazta.

2. grafikon. „Hogyanértékeliamagyarkisebbséghelyzetétésesélyeitaszlovákokkal
szemben?” (amagyar és szlovák válaszadók véleménye2013-ban és 2014-ben,%-
okban)

Forrás:ivo,2013novembereés2014októbere

4. Hogyan formálódott szlovákiában a magyar közösség politikai
képviselete:akulcsfontosságúpillanatok

aszlovák–magyarviszonytbefolyásolófontosbelpolitikaitényezőkközéfőkéntazokszá-
mítanak,melyaszlovákiaimagyarközösségpolitikaiképviseletévelkapcsolatosak,ennek
reálispolitikaisúlyával,aszlováktöbbségpolitikaireprezentációhozvalóviszonyával,ami-
kéntamagyarnemzetiségűállampolgárokpolitikaimobilizációjánakmértékévelis.

1989utánszlovákiábantöbbrelevánsmagyarpolitikaiszubjektumislétrejött,vál-
tozóalakmásokban(önállópolitikaipártokkéntésválasztásikoalíciókban):azFMK-tól3

3 FMK: Független Magyar Kezdeményezés; MPP: Magyar Polgári Párt; MKdM: Magyar
KereszténydemokrataMozgalom;MK:MagyarKoalíció;MKP:MagyarKoalícióPártja(később:
MagyarKözösségPártja)–apártokrövidítéseinekfeloldásátlásdedolgozatfüggelékében!
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(később:MPP),azMKdM-enésazegyüttélésenkeresztülazMK-ig,MKP-ig, végüla
Most-Hídig.atöbbimagyarpártpolitikailagnemvoltreleváns,illetvemarginálisvolt.

amagyarpolitikaipártoktevékenységéhezkétfontosmérföldkőkötődik:1998és
2009.azelsődátumamagyarpolitikaireprezentációbanfellépőintegrációsfolyamat-
talfüggöttössze(nohaeztazintegrációtamagyarközösségfelőlnézvekülsőkörülmé-
nyek kényszerítették ki), amásik évszám ellenkezőleg, a dezintegrációs folyamattal
függössze.

1998-banazakkoriellenzékikoalíciósválasztásitömböketaHzds–sns–zrskor-
mánykoalícióáltaljóváhagyottválasztásiszabályokkényszerítettékki,amistratégiájuk
megváltoztatásávaljáregyütt.Mindkétellenzékipártkoalíció–azsdKésazMKis–
kénytelen volt legelsősorban politikája integrációs szerepét erősíteni. de mindkettő
eltérőutatválasztott.Mindegyikükazadottpártsajátosjellegéttükrözte,főkéntazesz-
mei arcélük, a nemzetközi kapcsolataik, a gyakorlati tapasztalataik és kölcsönös
együttműködésükelért színvonala tekintetében, sperszeakoalícióknaka választók
általielfogadásátilletően.

azMKpártjaiazegyetlenpolitikaiszubjektumba–azMKP-ba–valóegybeolva-
dástválasztották.azokközéatényezőkközé,melyekvégérvényesenbefolyásoltákaz
MKdM,azegyüttélésésazMPPegyalakulatbavalóegyesülését,azalábbiakvoltak
meghatározók: a standard választási koalíciók többéves tapasztalatai (az MKdM–
együttélés koalíciója 1990–1994 között; az MKdM–együttélés–MPP koalíciója
1994–1998között), azegyespártokprogrambeli közelsége (azMKdMkonzervatív
formációvolt,azeurópaidemokratikusuniótagja;azegyüttéléskonzervatív-liberális
mozgalomként határozta meg magát; az MPP pedig, mely a liberalizmust vallotta
magáénak,aLiberálisinternacionálétagjavolt),azegyesülttömbnekaválasztókálta-
linagyarányúelfogadása,sannaknagyvalószínűsége,hogyahárommagyarszubjek-
tum egyesítésével tovább erősödik a magyar nemzetiségű állampolgárok „etnikai”
szavazásánakjelensége.

Fontosszerepevoltebbenannak is,hogyamagyarpártokonbelülivitaa leendő
koalícióformájárólésapártokegyüttműködésérőlmégaválasztásitörvénymegváltoz-
tatásaelőtt létrejött.egyébkéntaválasztásimódszerkétalapvariánsáról folytavita:
egyújválasztásipártlétrehozásárólésaháromszubjektumeggyéolvadásáról.

azegyespolitikairésztvevőkönállóságátmegtartóválasztásipárt létrehozásának
gondolatátazMPPtámogatta,aháromszubjektumegyetlenszervezetitömbbéalaku-
lásátakezdetekkezdetétőlazegyüttéléspreferálta.ámazMKdMvoltaz,melyazúj
választásitörvényelfogadásátkövetőenazMK-nbelülmegváltoztattabejegyeztetését
MKP-raazzalazajánlattal,hogyazegyüttélésésazMPPcsatlakozhatehhezazújon-
nanregisztráltpárthoz.MagánakazMKP-nakalétrejöttétazeredetiháromszubjek-
tumformálismegszűnésekísérte.azMKP-banegyesülőeredetipártokeszmeisajátos-
ságaiazújpártbelsőszerkezetébenismegőrződtek,aminekkövetkeztébenegyideig
kéteszmeiplatformjavolt:akeresztény–konzervatív–népi(azegykoriMKdMésazegy-
koriegyüttéléstagjai)ésapolgári–liberális(azegykoriMPPtagjai).

végül,az1998-asmeghatározóparlamentiválasztásokonezadöntésmeghoztaa
magaténylegesgyümölcsét:azegyesültpártakorábbipártokáltalkorábbanszerzett
mandátumokszámánakmegfelelőképviselőimandátumotszerzettstagjalettaszéles
demokratikuskormánykoalíciónak.
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2009-benellenkező–dezintegrációs–folyamatnaklehettünktanúi,amikorisegy
komolybelsőkonfliktusmiattazMKP-bólkilépettepártnéhányjelentősképviselőjes
létrehoztaazújönállószubjektumot,aMost-Hídpártot.

Miistörténtvalójában2009-ben?azegyesültmagyarpártviharosfejlődésenesett
át,melycsorbátejtettbelsőegyütt-tartásán,szakadásteredményezve,stöbbjelentős
képviselőjeelhagyta (beleértveazalapítóelnökbugárbélátsnéhány továbbiparla-
mentiképviselőt),ennekfolyományakéntújpolitikaiszubjektumalakult,melyamagyar
nemzetiségűválasztókkörébőlmerítetttámogatást,sezzelazMKPfontoskonkuren-
sévévált.azújpártmegalapításautánazMKPválasztásipreferenciáiaparlamentbe
kerüléshatáráracsökkentek.azújonnanalakultpártpedigegy teljesévtizedre rele-
vánspolitikaierővévált,kellőmértékűválasztóitámogatássalahhoz,hogyháromszor
egymásutánparlamenti,ebbőlkétszerkormányalakítópártlegyen.

az új párt születése körüli számtalan körülményből érdemes egyetmegemlíteni.
2009.június7-énazMKP-nbelülhetekighúzódókonfliktustkövetőenbugárbélabeje-
lentette:arrólértesítetteazMKPvezetőségét,hogyőésháromtársa(a.nagyLászló,
GálGáborésbastrnákTibor)kilépnekapártbólsvelükegyüttazországos,kerületiés
helyipártszerveksoktagjais.bugárjelezte,hogyazMKPtávozótagjaiújpolitikaiszub-
jektumot alapítanak Most-Híd néven, mely a szlovákok és a magyarok, valamint a
magyarokésamagyarokegyüttműködésénekpártjalesz.azMKPakkorielnöke,Csáky
Pálazzalakijelentésselreagálterre,hogyazújpártazMKPvetélytársalesz,ésszá-
molnia kell a komoly vetélkedéssel. Kijelentette, a jövőt illetően nem látja okát az
együttműködésnek,hiszenerreaközöspártonbelülsemvoltakképesek(ezaCsáky
általelőrejelzettállapotvégültízteljesévigtartott,akétpártvalóbannemműködött
együtt).Csákyaztisközölte,hogyazMKP-tazújszubjektumnemveszélyezteti,mert
továbbraiserősésakcióképespárt(etekintetbenakésőbbifejleményeknemadtak
igazat azMKP akkori elnökének). azMKP 2009. októberi kongresszusán részt vett
orbánviktoris,részvételeegyértelműenkifejezte,hogyazMKPésaMost-Hídközötti
versengésbenegyértelműenazelőbbittámogatja.

aMost-Hídmegalapításaelsősorbanegyolyanpolitikaipártlétrehozásátjelentette,
melypotenciálisanmeghatározószubjektummáválhat;másodsorbanamagyarközös-
ségpolitikaireprezentációjánakegytovábbiváltozatánakfeltételeitalakítottaki,mely
kisebbség ezáltal plurálisabbá vált; harmadszor: a politikai színtér ellenzéki oldalán
bizonyoserőátcsoportosításteredményezett,miközbennemcsakamagyartérfélen.a
Most-HídképviselőihangsúlyoztákazMKP-valvalóegyüttműködésmegkötésébenvaló
érdekeltségüket,melypártot,mintmondták,nemellenségesszubjektumnak tartják,
hanemcsakvetélytársnak.apártelsőkongresszusánbugárkijelentette,hogyaMost-
Hídnemegymásikszlovákiaimagyarpárt,hanemegymindenki–akitoleranciátkeres
ésnemakarfeszültséget–előttnyitvaállópárt.apártmegalapítottakerületiésjárási
szervezeteitszlovákiánakazokbanarégióibanis,aholakisebbségimagyarokaránya
azösszlakosságottekintvekicsivagycsaknemsemmilyenvolt.

5.aMost-HídésazMKP:asikermértéke

aszlovákiában„magyarnak”mondott(ti.amagyarnemzetiségűválasztókraszámító)
politikaipártoktevékenységesikerességénekmértékérevonatkozókiértékelésünkben
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megállapíthatjuk,hogyazeltelttízévbenezeknekapártoknakaválasztottszervekben
valórészvételükmeghatároztapolitikaisúlyacsökkenőben.

epártoknakaképviselőimandátumokszámaalapjánkifejezettparlamentiképvise-
lete2010ótacsökken.azutóbbiháromválasztásiciklusbanakétmagyarpártraapar-
lamentiválasztásokonrájukszavazókszámastagnál.(6.táblázat)

ennekakövetkezőkazokai:
– amagyar politikai színtér felaprózása, kettéválása két önálló, egymással nem

együttműködőésegymásnakkölcsönösenkonkurálószubjektumra.ennekafragmen-
tációnakaközvetleneredményeakétmagyarpártegyikénekismétlődősikertelensége
aparlamentiválasztásokon.

–aszlovákiaimagyarokválasztásikedvénekcsökkenése.ennekfőkéntakétpárt
ésképviselőiteljesítményévelvalóelégedetlenségazoka,azutóbbiidőbenelsősorban
asmer-sd-velésasns-velkoalícióskormánytalakítóMost-Hídszereplésévelvalóelé-
gedetlenségé.

–amagyarnemzetiségűválasztókmáspártokraleadottszavazatai,amiösszefügg
aszlovákpolitikaipártokbővülőkínálatával.

6. táblázat. aszlováknemzetiTanácsbatörténőválasztások(amagyarpártokszerep-
lése)

Forrás: azszKstatisztikaiHivatala(választásistatisztika)

 

 

VÆlasztÆsok Politikai 
szubjektumok 

Szavazatok 
szÆma 

Szavazatok 
arÆnya (%) 

MandÆtu-
mok szÆma 

A szubjektumok vÆlasz-
tÆsok utÆni stÆtusza 

1990 MKDM �
EgyüttØlØs 

     292 636   8.66 14 MKDM � EgyüttØlØs 
ellenzØkben 

1992 MKDM � 
EgyüttØlØs 
 
MPP 

     228 885 
 
+       
      70 689 
=  299 574 

  7.42 
 
 
  2.29 

14 
 
 
- 

MKDM � EgyüttØlØs 
ellenzØkben 
 
MPP parlamenten kívül 

1994 MK (MKDM, 
EgyüttØlØs, 
MPP) 
 

    292 936 10.18 17 MK ellenzØkben,  
Moravčík kormányzása 
idejØn a DU-KDH-SDĽ 
koalíciót tÆmogatta 

1998 MKP     306 623   9.12 15 MKP kormÆnyon 
2002 MKP     321 069 11.16 20 MKP kormÆnyon 
2006 MKP     269 111 11.68 20 MKP ellenzØkben 
2010 Most-Híd    

 
MKP 

    205 538 
+ 
    109 638 
=  315 176 

  8.12 
 
  4.33 

14 
 
- 

Most-Híd a kormÆnyban 
 
MKP parlamenten kívül 

2012 Most-Híd    
 
MKP 

    176 088 
+ 
    109 483  
=  285 571 

  6.89 
 
  4.28 

13 
 
-  

Most-Híd ellenzØkben 
 
MKP parlamenten kívül 

2016 Most-Híd   
  
MKP 

    169 593 
+ 
    105 495  
=  275 088 

  6.50 
 
  4.04 

11 
 
- 

Most-Híd a kormÆnyban 
 
MKP parlamenten kívül 
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a6.táblázatbanszereplőadatokarravallanak,hogyminélintegráltabbvoltapolitikai
spektrummagyarrésze,annálmagasabbvoltparlamentiképviseleténekamértéke(s
ezzelegyüttamagyarnemzetiségűekképviseleteis).

amagyarpártokszereplésénekelemzéseaztmutatja,hogyválasztásitámogatott-
ságukképleteaszerintváltozik,milyentípusúválasztásrólvanszó.

aparlamentiválasztásokon2009-esmegalakulásaótasokkalsikeresebbaMost-
Híd, amely az utóbbi három választás során mindig bejutott a szlovák nemzeti
Tanácsba,mígugyanezekenaválasztásokonazMKPegyszersemjutottaparlament-
be.(6.táblázat)

amegyeiválasztásokoneddig(amegyeiönkormányzatokbanszerzettmandátumok
számáttekintve)azMKPvoltazerősebb.aMost-Hídsokkalgyengébbenszerepelt.(7.
táblázat)

7. táblázat. Megyeiválasztások(amagyarpártokszereplése)

Forrás: azszKstatisztikaiHivatala

ahelyhatóságiválasztásokonakétpárteredményeösszehasonlítható,mindaképvi-
selők,mindapolgármesterektekintetében,nohaazMKPitt isvalamivelsikeresebb.
(8.táblázat)

8. táblázat. Helyhatóságiválasztások(amagyarpártokszereplése)

Forrás: azszKstatisztikaiHivatala

azeurópaiParlamentbetörténő2019-esválasztásután2004ótanemleszképvisele-
teazeP-benegyikolyanpártnaksem,melyamagyarnemzetiségűválasztókatképvi-
seli.azMKPésaMost-HíderedményeiazeP-választásokutolsókétalkalmávalsikerü-
kettekintveösszehasonlíthatókvoltak.2014-benmindkétfélegy(egyenkéntegy-egy)
képviselőimandátumotszerzett,2019-benviszontegyiküksemjutottbe.(9.táblázat)

VÆlasztÆsok Øve Az MKP megyei önkormÆnyzatok-
ban szerzett mandÆtumainak szÆma 

A Most-Híd megyei önkormÆnyzatokban 
szerzett mandÆtumainak szÆma 

2001 60 - 
2005 53 - 
2009 32 2 
2013 34 4 
2018 30 8 

 

 
         

 

 
        

 

 

 

 
 
VÆlasztÆsok 

MKP Most-Híd 
Képviselők 
arÆnya (v%) 

PolgÆrmesterek 
arÆnya (%) 

Képviselők 
arÆnya (%) 

PolgÆrmesterek   
arÆnya (%) 

2002 9.54 8.00 - - 
2006 9.17 7.40 - - 
2010 5.68 4.43 4.21 3.26 
2014 5.54 3.67 3.99 2.99 
2018 6.04 3.96 4.43 4.37 
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9. táblázat. eP-választások(amagyarpártokszereplése)

Forrás: azszKstatisztikaiHivatala

Látszik,hogyazokonaválasztásokon,melyekalacsonyválasztóirészvétellelzajlottak
(helyhatósági választások, eP-választások), azMKP nyeresége nagyobb volt, mint a
Most-Hídé.ezekenaválasztásokonazMKP-nakösszetartóbbésmobilizálhatóbbvolt
aválasztóköre,mintaMost-Hídé(bára2019-esválasztásokonaMost-Híddalszembe-
nifölénysembiztosítottképviselőimandátumotazMKP-nak).

6.amagyarközösségpolitikai reprezentációjánakviszonyaa többségi
pártokkal,részvételakormányban

aszlovák–magyarkapcsolatokbanfontosszerepetjátszikaszlovákpolitikaielitneka
magyarközösséghezéspolitikaiképviselőihezvalóviszonyulása.e tekintetbennégy
szempontotérdemesfigyelembevenni:

1.sokszlovákpolitikus(főleganacionalisták)egyviszonylaghosszúidőszakonát
nemvoltakhajlandókelfogadni(belsőleg,pszichológiailag,deagyakorlatbansem)azt
azaszimmetriát,melytörténetilegalakultkiaszlovák–magyarviszonyközt.ezekapoli-
tikusokakölcsönösviszonyokbanareciprocitáselvétigyekezteérvényesíteni,mégpe-
digkivételnélkülminden területen,minden társadalmilag relevánskérdésben.Meg-
mutatkozott,hogyeznemígyműködik,mertellentmondavalóságnak,teháthogyaz
ilyenhozzáálláshasználhatatlanés tarthatatlan.Közbenrendszerszintű lépésrőlvolt
szó,svilágosvolt,hogyhaafelelőspolitikaielitnemavalóságnakmegfelelőencselek-
szik,semmilyengondnemoldhatómeg.

e tekintetbenpozitívanértékelhetőaza tény, hogyMikulášdzurinda,majd iveta
radičová kormánya nem tartottak igényt a reciprocitás elvének érvényesítésére. a
robertFicoésPeterPellegriniminiszterelnökökkormányávalszembenisokfenntartás
azországvezetésénekmódjátilletőenellenéreelkellismerni,hogyezeksemalkalmaz-
ták a reciprocitás elvét politikájukban, sem amagyar kisebbséggel, semMagyaror-
szággalszemben.atényekközé,melyekettőlelriasztották,aMost-Hídnakakormány-
koalícióbanvalójelenléteemlíthető,ésáltalábanakiegyensúlyozottállamközikapcso-
latok,melyekazorbánésFicokormányfőkszabtakeretekköztzajlanak.

2.ahelyzetetévekhosszúsoránátbonyolította,hogyazún.magyarkérdésheza
nemzeti (pontosabban: nacionalista) beállítottságú szlovák politikusok blokkszerűen
viszonyultak,sezadifferenciátlanhozzáálláseredményezte,hogyamagyarokathomo-
génentitásnaktartották–aszlovákiaimagyarokat,azMKP-t(későbbaMost-Hídat),a
magyarokatmintetnikaicsoportot,Magyarországotmintállamot,amagyarkormányt,

 

 
         

 

 
VÆlasztÆsok 

MKP Most-Híd 
Szavazatok 
arÆnya (%) 

Szavazatok 
szÆma 

MandÆtumok 
szÆma 

Szavazatok 
arÆnya (%) 

Szavazatok 
szÆma 

MandÆtumok 
szÆma 

2004 13,24 92 927 2 - - - 
2009 11,33 93 750 2 - - - 
2014 6,53 36 629 1 5,83 32 708 1 
2019 4,96 48 929 0 2,59 25 562 0 
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amagyarországipolitikaipártokatstb.anemdifferenciáltszemléletnemcsakazsns-
reésaHzds-revoltjellemző,hanembizonyosidőszakbanasmer-sd-reis.ademok-
ratikus,nempopulistapártokraeznemvoltjellemző(smamárasmer-sd-resem).

3.Fontosszempontvolt(smaisaz)azetnikainacionalizmusjelenléteésszituációs
megerősödéséneknagyvalószínűségeabelpolitikábanésazországnyilvánosközbeszé-
dében,mégpediganacionalistaerők(amúltbanfőlegazsnsésaHzds,maaszélső-
jobboldaliĽsnsis)részéről.aszlováknacionalistákközbenazetnikainemzetetvallják,
amivelgyakorlatilagakisebbségekkizárásánakelvétalkalmazzák.Továbbraishasznála-
tosazetnikaikártyamintegyetemesmobilizálóeszköz(különösenválasztásokelőtt).

4. ami a kisebbségi magyarokkal való kapcsolatokat illeti, a nacionalista erők
demonstrálták a szlovák–magyar interetnikus kapcsolatok konfrontatív szemléletét,
teljestörténelmitávlataikban,éberenfigyeltékamagyarokatsrejtvevagyleplezetlenül
olyanmodellmellettszálltaksíkra,melyamagyarokatkizártaapolitikaidöntéshoza-
talból.amagyarokatúgyállítottákbe,mintakiknemlojálisakazállammalszemben,
mintakikatöbbséginemzetszámárapotenciálisveszélyforrástjelentenek,mertúgy-
mondfőcéljuk,hogyszlovákiánakártsanak.enegatívtulajdonságokatazegészközös-
ségrevonatkoztatták,azolyankijelentéseket is,miszerint„azönállóságarögeszmé-
jük”vagyhogy„fölénybeakarnakkerülni”.amagyarkisebbséglegitimköveteléseita
priorialehetőlegrosszabbjellemzőkkelillették.

Mikatapasztalatokamagyarpolitikaireprezentációnakaszlovákpártokkalvalóorszá-
gosszintűegyüttkormányzásról?

amagyarpártoknak1990ótamindenmegbízatásiidőszakbanképviseletükvolta
szlovákparlamentben,legalábbegyszubjektum(koalícióvagypárt)révén.1998ótaa
magyar pártoknégyszer voltak kormánykoalícióban:1998és2002között, 2002és
2006között,2010és2012között,valamint2016óta.Kétszerszerepeltakormány-
banazMKP,kétszeraMost-Híd.

2016-ig szlováknemzeti-populista pártok nem léptek kormánykoalícióra magyar
szubjektumokkal,amagyarpártokeddigazévigszinténkerültékazilyenszövetséget.

1990–1992 között,atranszformációsidőszakkezdeténamagyarközösségpoliti-
kai reprezentációjának egy része szerepet vállalt a végrehajtó hatalomban az egyik
többségipolitikaiszubjektummal.ezazFMKvolt,melynekképviselőifelkerültekavPn
választásilistájára,avPnképviselőiklubjában,segyiktagjaavPn/FMK–KdH–dskor-
mánykoalícióbaisbekerült.

az MKdM és az együttélés képviselő alkotta magyar kisebbségi reprezentáció
ugyankormányonkívülmaradt,denemszámítottklasszikusellenzéknek(ellentétben
azsns-szel,azsdĽ-lelés1991-tőlaHzds-szelis).areformpártijellegű,akormányko-
alícióáltaljavasoltlegiszlatívjavaslatoktöbbségétazMKdMésazegyüttélésképvise-
lőiistámogatták.

1994-ben a magyar pártok sokkal nyíltabban és közvetlenebbül támogatták a
MoravčíkvezetteKdH–du–sdĽkormányt,sbárdejurenemalkottákalétrejöttkoalí-
cióskormányt,defactoannaknemformáliscselekvőivoltak.

1998–2002 között,tehátatekintélyelvűnemzeti-populista,azilliberálisdemokrácia
irányábahaladópártokkormányzásátkövetőenszlovákiábanazsdK–sdĽ–MKP–soP
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kormánykoalíció tevékenykedett,melynek arend Lijphart4 ismert konszociálismodellje
szerint„nagykoalíció”jellegevolt.jozefMorevčík1994-eskormányávalösszehasonlítva
Mikulášdzurindaelsőkormányaadekvátintézményesformávalbírt.nemvolt„minimáli-
sangyőzteskoalíció”,alkotmányostöbbségevoltaparlamentben(93képviselőimandá-
tum)éstöbbféletársadalmirétegetképviselt,beleértvealegnagyobbnemzetikisebbsé-
getis.éppanazMKPrészvételeakormánybanerősítetteennekakormánynaka„nagy-
koalíciós”kormánytipológiaielemeit.azMKPrészvételeakormánybannemszimbolikus
jellegűvolt,snemkorlátozódottcsakakisebbségiproblematikamegoldására,sazidő
tájtakisebbségipolitikaipártnakhagyományosanmegszabottkeretektúllépésétjelentet-
te.akitűnőenmobilizálhatómagyarkisebbségpolitikaireprezentációjánakmódjaavég-
rehajtóhatalomban(kormányalelnök,miniszterek,minisztériumokállamtitkárai)ésatör-
vényhozásban(aparlamentalelnöke,parlamentibizottságokelnökei)azidőtájtkedvező
feltételeketteremtettatöbbséginemzetésakisebbségimagyarokkapcsolatainakpozitív
fordulatához–aHzds–sns–zrskormánytöbbéveskonfrontatívpolitikájaután.

Közbenanagykoalícióazértnemautomatikusanjöttlétre.az1998-asválasztások
utánikormányalakításitárgyalásokkezdeterámutatottapotenciáliskoalícióspartne-
reknekakabinetpártösszetételérevonatkozóeltérőelképzeléseire.azsdĽképviselői
kijelentették,hogyazsdK–sdĽ–soPhármaskoalícióazMKPnélkülszámukraelfo-
gadhatóbbmegoldásvolna.azsdKésasoPviszontkitartottazMKPrészvételeésa
négyeskoalíciómellett,ígyvégülazMKPkoalícióspartnerlett.

2002–2006-ban az MKP másodszor szerepelt a kormányban. az sdKÚ–MKP–
KdH–anoazerejét (78képviselőimandátumavolt) ésaprogramalapját tekintve is
szerényebbvolt.Márnemaszélesközép-jobbkoalícióvolt,deezméginkábbkiemelte
azMKPjelentőségétmintolyanszubjektumét,melyliberálisszociális-gazdaságirefor-
mokértküzdött.

bizonyosmértékighasonlóhelyzetismétlődöttmeg2010–2012 között,amikorisa
közép-jobbkormánykoalíciónakazsdKÚ-ds,aKdHésasasmellettrészelettaMost-
Híd is (a koalíciónak 79 képviselői mandátuma volt). demár egy más, az MKP-tól
különböző szubjektumról volt szó, eltérő profilú programmal és más vezetőséggel,
mikéntaválasztóihátteresemvoltazonos.

akormánykoalíciónakaMost-Híd2016–2019közöttisrészevolt.olyanpártokkal
lépettkormányra,melyekkelazideignemcsakamagyarpolitikaiszubjektumok,hanem
a szlovák közép-jobb demokratikus és nem populista pártok sem működtek soha
együttkormányszinten.ezamáspártokkalvalóegyüttközreműködésekközülalegvita-
tottabbnakszámítottolyanpolitikaipártrészéről,melyamagyarnemzetiségűválasztó-
katképviselte(stalánakármilyenprogramúszlovákpártrészérőlisazlettvolna).

asmer-sd-velésazsns-szel,valamintaközép-jobbsieťtyelkötöttkoalícióindoka-
kéntaMost-Hídképviselőiszámosérvetfelsorakoztattak:biztosítaniazországpolitikai

4 a„nagykoalíció”kormányzásánakbizonyoselemeimárajozefMoravčíkvezettedemokrati-
kuserők–1994márciusaésszeptembereközti–kormányátisjellemezték.ezakormány
azonbanközvetlenülnemparlamenti választásokútjánállt fel, legitimitásátaparlamenti
erőviszonyokkétválasztásköztimegváltozásánakköszönheti,sazakkoriMagyarKoalíció
pártjaitámogatásánaknemvoltkormányzószerepjellege.
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stabilitását;más,parlamenti többségetbiztosítókoalícióhiányát;a jobboldaliszélső-
séggelszembeniharcszükségességét;azállamkülpolitikájábanbiztosítaniazintegrá-
ciópárti és nyugatbarát vonalat; a nemzetiségi kisebbségek, beleértve a magyarok
szükségleteinekkielégítését.

afejlemények,melyekasmer-sd–sns–Most-Híd/sieťkormánykoalíciómegalaku-
lásátkövették(főkénta2018-asévviharoseseményei)visszamenőlegjócskánrelati-
vizáltákafelsoroltérveknémelyikét.Tekintettelarraazállapotra,melybeaMost-Híddal
együttháromévikormányzással jutottazországmintolyan,nemkülönbenamagyar
közösségpolitikaiképviselete,megállapíthatjuk,hogyaMost-Hídmotivációjaasmer-
sd-vel és az sns-szel történő kormányba lépését illetően ma már sokkal kevésbé
egyértelmű,mint2016-ban.ezatényaMost-Hídválasztóitámogatottságánakerején
ismegmutatkozott,s2019derekánkérdéses,vajontalál-eapártebbőlahelyzetből
valamilyenértelmeskiutat.

7.Kihívások

a szlovákiai magyar közösség politikai képviselete a közelgő, 2020-as parlamenti
választásokelőttkereszteződéshezért.Kikellértékelnieajelenlegihelyzetet,önrefle-
xiótgyakorolnisalapvetődöntéstkellhoznia.választkelleneadnialegégetőbbkérdés-
re:hogyanbiztosítaniaszlovákiaimagyarokszámáraazolyanpolitikaiképviseletetés
azállamapparátusmindenszintjénvalórészvételt,hogyalegmegfelelőbbmódonbiz-
tosíthatóklegyenekazérdekek,smegvalósíthatókajogosigények.ezakihívásannál
komolyabbéssürgetőbb,hogyanekivalómegfeleléssokkalnehezebbkörülmények
közt valósulhat meg, mint a múltban, sokkal nagyobb konkurenciájú környezetben,
tekintettelapolitikaiszíntéraktuálisbővülésére.

Kétalapvetővonalnakkellmegfelelni.
azelső:meghaladniamagyarszíntérfeldaraboltságánakjelenlegiállapotát,felújí-

taniazegyüttműködéstannakérdekében,hogyamagyarnemzetiségűállampolgárok
képviseletekellőmértékbenmegmaradjon.afeldaraboltságmegszüntetésénekmódja
belső,ésmagukamagyarszubjektumokköztivitakérdése.

Másodsorban: a szlovák demokratikus erőkkel való együttműködés feltételeinek
javítása,főkéntakülönféleterületekrevonatkozókonkrétpolitikákkidolgozásasorán.
ennekazegyüttműködésnekazeredményeiazteredményezhetnék(amikéntamúlt-
banisígyvolt),hogynemcsakamagyarközösséghelyzetérelesznekpozitívhatással,
deaszlovákiaidemokráciaállapotárais.

Haaszlovákiaimagyarpolitikaireprezentációnaknemsikerülnehatékonyanvála-
szolniafelvetettkihívásokra(azazhogyamagyarközösségneknemlenneparlamenti
képviselete,snemkövetkeznebeaszlovákésamagyardemokratákolyanegyüttmű-
ködése,melyválasztadnaa(többségiéskisebbségi)problémákmegoldására,akkora
negatívhatásazországbelpolitikájánakegészérenézvésttöbbmintvalószínűvolna.

(Csanda Gábor fordítása)
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Függelék

aszlovákiaipártoknevénekrövidítései

ano–aliancianovéhoobčana(azÚjPolgárszövetsége)
ds–demokratickástrana(demokrataPárt)
du–demokratickáúnia(demokratikusunió)
FMK–FüggetlenMagyarKezdeményezés
Hzds–Hnutiezademokratickéslovensko(demokratikusszlovákiáértMozgalom)
KdH–Kresťansko-demokratickéhnutie(KereszténydemokrataPárt)
Ľsns–Ľudovástrananašeslovensko(Miszlovákiánknéppárt)
MK–MagyarKoalíció
MKdM–MagyarKereszténydemokrataMozgalom
MKP–MagyarKoalícióPártja/MagyarKözösségPártja
MPP–MagyarPolgáriPárt
sas–slobodaasolidarita(szabadságésszolidaritás)
sdĽ–stranademokratickejľavice(demokratikusbaloldalPártja)
sdK–slovenskádemokratickákoalícia(szlovákdemokratikusKoalíció)
sdKÚ – slovenska demokratická a  kresťanská únia (szlovák demokratikus és
Keresztényunió)
smer-sd–smer-sociálnademokracia(smer-szociálisdemokrácia)
sns–slovenskánárodnástrana(szlováknemzetiPárt)
soP–stranaobčianskehoporozumenia(PolgáriMegértésPártja)
vPn–verejnosťprotinásiliu(nyilvánosságazerőszakellen)
zrs–združenierobotníkovslovenska(szlovákiaMunkásainakszövetsége)

GriGorij MesežniKov
PoLiTiCaL FaCTors oF THe sLovaK–HunGarian reLaTions in THe Period oF deMoCraTiC
TransiTion:siTuaTion,Trends,CHaLLenGes

The relations between nations are influenced by a variety of factors, including
political ones. The slovak–Hungarian relations are no exception either. This is
connectedwith thehistorical context,with themanifold formsof state-political
coexistenceofthetwonationsinthepast,butalsowiththeongoingprocesses,
with everything that influences the given country’s overall domestic political
development, the image and evolution of the transformation of the last thirty
years,theresultsofthereforms,thestateofdemocracyinslovakia.Partsofthe
internal problems of the slovak–Hungarian relations are the general political
characteristicsof thecountry’sdevelopment, thenatureofthepoliticalregime,
thelegalembeddednessofthehumanrightsissue,includingminorityrights,the
politicalpreferencesandvalueorientationsofthepopulation,andpartyactivities,
includingthosewhichclaimthattheyrepresenttheinterestsofthemembersof
theHungariancommunity.
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