
FÓ
R

U
M

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, X. évfolyam
  2

0
0
8

/1
, S

om
orja

Be ve ze tés

A szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség és kép vi se le te je len tős sze re pet ját szik Szlo vá kia tár −
sa dal mi és po li ti kai éle té ben. A ma gyar ki sebb ség hez va ló vi szo nyu lás a kor mány
ré szé ről 1989 után a kor má nyok eu ró pa i sá gá nak és ne megy szer de mok ra ti kus vol −
tá nak ba ro mé te re. Ez a nem ze ti ki sebb sé gek nek az eu ró pai tár sa da lom ban és az
Eu ró pai Unió (EU) po li ti ká já ban el fog lalt he lyé ből kö vet ke zik. Mi u tán 2006−ban a
Smer, a Szlo vák Nem ze ti Párt (Slovenská národ ná strana, a to váb bi ak ban: SNS) és
a De mok ra ti kus Szlo vá ki á ért Moz ga lom (Hnutie za demo kra tic ké Slovensko, a to −
váb bi ak ban: HZDS) meg ala kí tot ta az új kor mányt, a kor mány ko a lí ció szer ke ze té ből
fa ka dó an fel me rül tek a nem ze ti ki sebb sé gek ve szé lyez te tett sé gé ről szó ló né ze tek.
Szlo vá kia leg ma ga sabb szin tű köz jo gi mél tó sá gai 2007 fo lya mán gyak ran hang sú −
lyoz ták, hogy nem vál to zik a rend szer jel le ge és a ki sebb sé gi jo gok hoz va ló vi szo −
nyu lás. Szlo vá kia a szlo vák kor mány fő sze rint olyan or szág, amely a ki sebb sé gek jo −
ga i nak ma gas szin tű vé del mét biz to sít ja. „Sőt, olyan ma gas szin tűt, hogy pél da ként
szol gál ha tunk más EU−s ál la mok szá má ra, nemhogy bí rál va le gyünk eb ben a kérdés−
ben.”1 A szlo vák–ma gyar vi szony vál to zá sát a szlo vák saj tó ban ál ta lá ban két ese −
mén  nyel hoz ták ös  sze füg gés be: az zal, hogy meg szűnt a Ma gyar Ko a lí ció Párt ja
(MKP) kor mány ko a lí ci ós tag sá ga, és az zal, hogy Csáky Pál lett az MKP el nö ke. A kor −
mány al el nö ke, Dušan Čap lo vič a ki sebb sé gek hez va ló vi szony ban a „sta tus quo”
el vét dek la rál ta. Sze rin te ez a kor mány nem vál toz tat ta meg a nem ze ti ki sebb sé gek
hely ze tét, desta bi li zá ci ós té nye zők ként az MKP lé pé se it je löl te meg, mi vel nem ak −
kor ol dot ta meg a ki sebb ség prob lé má it, amíg a kor mány ban volt, ha nem csak most
ve ti fel őket. Ez zel el len tét ben a má sik ol dal kép vi se lői, pél dá ul Beré nyi Jó zsef, azt
hang sú lyoz ták, hogy a kor mány fo ko za tos vál toz ta tá so kat esz kö zöl a ma gyar ki sebb −
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ség hát rá nyá ra, ami kor pe dig a kor mány ban vol tak, más dol go kat ol dot tak meg, pél −
dá ul a ma gyar egye tem meg ala kí tá sát vagy a nem ze ti ki sebb sé gek nyel vé nek hasz −
ná la tá ról szó ló törvényt.2

A ma gyar ki sebb ség a kor mány po li ti ká já ban

A nem ze ti sé gi kér dés 2007−ben Szlo vá ki á ban a po li ti kai vi ták és a köz be széd fon tos
ré szét al kot ta. A 2006 au gusz tu sá ban el fo ga dott kor mány prog ram ban az új kor mány
de fi ni ál ta pri o ri tá sa it, me lyek kö zött nem sze re pel a nem ze ti sé gi kér dés. Nem szen −
telt te hát kü lön fi gyel met a szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség hely ze té nek sem. A prog ram −
nyi lat ko zat ban a kor mány ki emel te a re gi o ná lis po li ti ká ban a te rü le ti együtt mű kö dés
fej lesz té sé nek va la men  nyi for má ját, hang sú lyoz va a szom szé dos ré gi ók ha tá ron át −
nyú ló együttműködését.3 A ne ve lés ről és a mű ve lő dés ről szó ló rész ben a kor mány ki −
emel te en nek fej lesz té sét a nem ze ti, a szo ci á lis és a ke resz tény ér té kek szel le mé −
ben, a vi lág né zet tisz te let ben tar tá sá val, a de mok rá cia el ve i nek és a mű ve lő dé si ha −
gyo má nyok ér vé nye sí té sé vel össz hang ban. 2007−ben te hát a kor mány hoz zá lá tott a
kor mány prog ram tel je sí té sé hez. A kor mány prog ram le szö gez te, hogy „a mű velt ség
nö ve li a ne ga tív tár sa dal mi je len sé gek kel szem be ni pre ven ci ót, se gít a szo li da ri tás,
az igaz sá gos ság, a hu ma ni tás, a tör té nel mi, a kul tu rá lis, a nem ze ti és az ál lam pol −
gá ri iden ti tás és a ha za fi ság kér dé se i nek meg ol dá sá ban. A kor mány mi nő sé gi leg ja −
ví ta ni fog ja a nem ze ti sé gi is ko la ügy kö rül mé nye it−fel tét ele it, fő leg a nem ze ti ki sebb −
ség anya nyel vi ok ta tá sát a Re gi o ná lis vagy ki sebb sé gi nyel vek eu ró pai char tá já nak [a
to váb bi ak ban: Eu ró pai char ta] ke re tén be lül. A nem ze ti ki sebb ség nyel vén fo lyó ok ta −
tás vi szont nem me het a szlo vák ál lam nyelv ok ta tá sá nak mi nő sé ge rovására.”4 A kor −
mány prog ram ezen ré szé nek tel je sí té se je lez te, hogy a SMER–SNS–HZDS−koalíción
be lül a nem ze ti elem ál ta lá nos hang sú lyo zá sa mel lett nem tel je sen egy sé ges az el −
kép ze lés ar ról a mód szer ről, amely szük sé ges a fel ve tett cé lok meg va ló sí tá sá hoz. A
he lyi és a ki sebb sé gi kul tú ra ese té ben a kor mány meg ha tá roz ta, hogy „pá lyá za ti
rend sze ren ke resz tül fog ja biz to sí ta ni a nem ze ti ki sebb sé gek kul tú rá já nak tá mo ga tá −
sát. Egyi de jű leg tá mo gat ja majd a szlo vák kul tú ra fej lő dé sét és az ál lam nyelv vé del −
mét a nyel vi leg ve gyes tér sé gek ben, fő leg a Mati ca slo ven ská szak mai cso port ja i val
va ló együttműködéssel.”5 2007−ben a kor mány kép vi se lői hang sú lyoz ták a Mati ca
slo ven ská fel ada tát és hely ze tét, és bí rál ták az elő ző kor mány ál lás pont ját a Mati ca
slo ven ská val kap cso lat ban. A turóc szen tmár to ni Matica−ünnepség meg nyi tó ján mon −
dott be szé dé ben Robert Fico nyil vá no san bo csá na tot kért azo kért a sé rel me kért,
ame lye ket sze rin te a kö zel múlt al kot má nyos té nye zői okoz tak a Maticának. Ezen kí −
vül fel kér te a Maticát, hogy erő tel je sebb te vé keny sé get fejt sen ki Szlo vá kia dé li ré −
szén, és fog lal koz zon az ál lam nyelv prob le ma ti ká já val is. „Min den el tö kélt ség gel kö −
ve tel ni fog juk az ál lam nyelv is me re tét a hi va ta li érint ke zés ben a Szlo vák Köz tár sa ság
egész te rü le tén, ki vé tel nél kül” – je len tet te ki Robert Fico.6

A kor mány né hány szer ve ze ti re for mot haj tott vég re a ha ta lom át vé te le so rán
azo kon a te rü le te ken, ame lyek a nem ze ti sé gi prob le ma ti ká val kap cso la to sak. A kö −
vet ke ző vál to zás ezen a te rü le ten Csáky Pál vis  sza hí vá sa volt a Ki sebb sé ge kért és
Et ni kai Cso por to kért Fe le lős Kor mány ta nács el nö ki tiszt sé gé ből (2007. ok tó ber 3.),
és a kor mány al el nök ének, Dušan Čap lo vič nak a ki ne ve zé se eb be a tiszt ség be.
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A Ki sebb sé ge kért és Et ni kai Cso por to kért Fe le lős Kor mány ta nács

A ta nács új el nö ke a kor mány 2007. ok tó ber 3−i ha tá ro za ta alap ján a kor mány al el nö −
ke, Dušan Čap lo vič lett, aki a kor mány meg ala ku lá sát kö ve tő majd nem egy és fél után
Csáky Pál he lyé re lépett.7 A ta nács elő ször 2007. no vem ber 6−án ülé se zett. Meg kell
je gyez ni, hogy a Csáky ál tal ve ze tett elő ző ta nács mű kö dés kép te len szer ve zet volt, és
csak for má li san ülé se zett. Az újon nan ki ne ve zett ta nács tit ká ra M. Lisán sky lett, akit
J. Kvi e čin ská le vál tá sa után a Kor mány hi va tal em be ri jo gok és ki sebb sé gek szek ci ó −
já nak ve ze té sé vel bíz tak meg mint ve zér igaz ga tót. A ta nács el nö ke, Dušan Čap lo vič az
el ső ülé sen tá jé koz tat ta az egy be gyűl te ket a ta nács meg ala pí tá sá nak jó vá ha gyá sá ról
és fel ál lá sá ról a kor mány 2007. ok tó ber 3−i ülé se alap ján. A ta nács te vé keny sé gé ben
a leg fon to sabb vál to zás ként a nem ze ti ki sebb sé gek ci vil szer ve ze te i nek pa ri tá sos kép −
vi se le té re va ló át té rést (egy nem ze ti ség – egy kép vi se lő) és a ki sebb sé gi po li ti ká ban
jár tas szak em be rek fel ké ré sé nek le he tő sé gét je löl te meg, amely a ta nács új ala pí tó
ok ira tá ban is sze re pelt. A ta nács al el nö ke a kul tu rá lis mi nisz ter, Marek Maďa rič lett.
A nem ze ti ki sebb sé ge ket a kor mány ál tal meg ha tá ro zott tár su lá sok, szö vet sé gek és
egye sü le tek képviselték.8 2005–2006−ban Csáky Pál el nö kön és A. Nagy Lász lón, a
Szlo vák Köz tár sa ság Nem ze ti Ta ná csa (a to váb bi ak ban: szlo vák par la ment) em be ri jo −
gi bi zott sá gá nak el nö kén kí vül a ta nács nak to váb bi há rom ma gyar tag ja volt: Szá raz
Jó zsef (Cse ma dok), Hecht An na (Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge), Öllös
Lász ló (Ma gyar Ér tel mi sé gi ek Fó ru ma). Az új ta nács ban A. Nagy Lász lón kí vül, aki a vá −
lasz tá sok után is meg tar tot ta tiszt sé gét, csak Hru bík Bé la sze re pel a Cse ma dok kép −
vi se le té ben. A meg hí vott szak em be rek kö zött volt vi szont Szar ka Lász ló, az MTA Et ni −
kai−nemzeti Ki sebb ség ku ta tó In té ze té nek igazgatója.9

A kor mány ta nács el ső ülé sén hoz zá szó lá sok nél kül el fo gad ták a ta nács tár gya −
lá si rend jét. A leg több vi tát a Szlo vák Te le ví zi ó ról, a Szlo vák Rá di ó ról és a nem ze ti
ki sebb sé gek ne ve lé sé ről és mű ve lő dé sé ről szó ló kon cep ció vál tot ta ki. A ta nács
meg ál la pí tá so kat vont le a nem ze ti sé gi adás sal és az em lí tett kon cep ci ó val kap cso −
lat ban, és ál ta lá nos ha tá ro za to kat is el fo ga dott. 

Az ál ta lá nos ha tá ro za tok ban el fo gad ták a kor mány prog ram ból fa ka dó, a kul tú ra
fi nan szí ro zá sá ról szó ló tör vény elő ké szí té sét; a kor mány al el nö ke, Dušan Čap lo vič
meg erő sí tet te a ki lá tás ba he lye zett Ki sebb sé gi Hi va tal lét re ho zá sát, amely nek
ugyan olyan el ven kel le ne mű köd nie, mint a Kül föld ön Élő Szlo vá kok Hi va ta lá nak; és
szó volt ar ról, hogy biz to sí ta ni kel le ne, hogy a nem ze ti sé gi szín há zak a Kul tu rá lis Mi −
nisz té ri um véd nök sé ge alatt mű köd je nek, ne pe dig a ré gi ók alatt, mi vel or szá gos te −
vé keny sé get folytatnak.10

A ta nács ülé sén fo lyó vi tá ban Hru bík Bé la el mond ta, hogy a Cse ma dok le vél lel for −
dult a Kor mány hi va tal hoz és a Szlo vák Rá di ó hoz, amely ben ki fe jez te elé ge det len sé gét
a Pát ria Rá dió su gár zá sá val és mű sor ide jé vel kap cso lat ban. A Cse ma dok pe tí ci ót kez −
de mé nye zett a Pát ria Rá dió kö zép hul lá mon tör té nő su gár zá sa és adás struk tú rá já nak
meg ma ra dá sa ér de ké ben, és a pe tí ci ós íve ken több mint 10 000 alá írást gyűj tött ösz  −
sze. A pe tí ci ót el küld ték a kor mány al el nök ének is, aki er re le vél ben re a gált. Ugyan −
csak ki fe jez te kö szö ne tét a kor mány al el nö ke ál tal ki fej tett kez de mé nye zé sért a Szlo −
vák Rá dió nem ze ti sé gi adá sá nak utó la gos pénz ügyi biz to sí tá sá hoz. 

A vi ta so rán üd vö zöl te a nem ze ti ki sebb sé gek kul tú rá já ra szánt pénz ke ret ter ve zett
eme lé sét, és meg kér dez te, hogy mi ért hív ták vis  sza a Kul tu rá lis Mi nisz té ri um pá lyá za −
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to kat el bí rá ló bi zott sá ga it. Ja va sol ta, hogy a ta nács ke re tén be lül al kos sa nak egy 5−7
ta gú bi zott sá got, amely a kö vet ke ző ülés re át te kin tést ké szí te ne a szlo vá ki ai nem ze ti
ki sebb sé gek prob le ma ti ká ját érin tő ha tá ro za tok ról. Egy ben azt is ja va sol ta, hogy a bi −
zott ság tag jai a ta nács tit ká ra, a szlo vák par la ment em be ri jo gi bi zott sá gá nak kép vi se −
lői, az Ok ta tá si Mi nisz té ri um és a Kul tu rá lis Mi nisz té ri um kép vi se lői és az adott ki sebb −
sé gek szak ér tői le gye nek. A bi zott ság elő ter jesz te né anya ga it a kor mány al el nö ke i nek
a kor mány ülé sek re. Ja va sol ta, hogy a ta nács kö vet ke ző ülé sé re ké szít sen in for má ci ó −
kat az et ni kai konf lik tu sok ról, az ál lam pol gá ri jo gok biz to sa (ombudsman) ki sebb sé gi jo −
gok te rén vég zett te vé keny sé gé ről, tár gyal jon a ki sebb sé gek kul tú rá já nak fi nan szí ro zá −
sá ról szó ló tör vény elő ké szí té sé ről, a nem ze ti ki sebb sé gek ről szó ló tör vény elő ké szí té −
sé ről, a ta nács ülé se i re hív ják meg sza va za ti jog nél kül a Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu −
sok Szö vet sé gé nek szak ér tő it, a ta nács tár gyal ja meg A re gi o ná lis és ki sebb sé gi nyel -
vek eu ró pai char tá ja imp le men tá ci ó já nak elő ké szí té sét.

Hru bík Bé la kez de mé nye zé se i re az el nök, Dušan Čap lo vič vá la szolt. Ki je len tet te,
hogy a ta nács 12 tag já ból nem cél sze rű 7 ta gú bi zott sá got ala kí ta ni, in kább a ta nács
szak ér tő it kell fel kér ni, hogy dol goz za nak ki füg get len ál lás pon tot a szlo vá ki ai ki sebb −
sé gek tag ja i nak jo ga i ról. Ki je len tet te, hogy Szlo vá ki á ban nem lé tez nek et ni kai konf lik −
tu sok. Elő for dul nak pol gá ri konf lik tu sok, eze ket vi szont nem le het ös  sze kap csol ni az
et ni kai konf lik tu sok kal. A neo ná ci cso por tok ese té ben az or szág rend őri tes tü le te és
a Bel ügy mi nisz té ri um ré szé ről elő ké szü let ben van nak e prob lé ma meg ol dá sát szol gá −
ló in téz ke dé sek. A bel ügy mi nisz ter részt ve het a ta nács leg kö ze leb bi ülé sén, és be −
szá mol hat a 2007−ben e té ren le foly ta tott ak ti vi tá sok ról. A ta nács ülé sé re meg hív ha −
tó az ál lam pol gá ri jo gok biz to sa is. A ki sebb sé gi kul tú rák tá mo ga tá sá ról a leg kö ze leb −
bi ülé sen a Kul tu rá lis Mi nisz té ri um fog be szá mol ni. Az ala pí tó ok irat 4. cik ke lyé nek 8.
be kez dé se ér tel mé ben le het sé ges a ta nács ülé se i re az ál lan dó szak ér tő kön kí vül to −
váb bi, sza va za ti jog gal ugyan csak nem ren del ke ző szak ér tők meg hí vá sa is. Az ülé sen
meg vi tat ha tó a nem ze ti ki sebb sé gek ről szó ló tör vény, de a kor mány prog ram nyi lat ko −
za tá hoz kap cso lód va szük sé ges elő ké szí te ni a kul tú ra fi nan szí ro zá sá ról szó ló tör vényt,
mely nek a ki sebb sé gi kul tú ra fi nan szí ro zá sa is ré szét ké pe zi. A szak ér tők elem zé sei
alap ján meg nyí lik a Ki sebb sé gi Hi va tal meg ala kí tá sá nak té ma kö re is, ahogy az a kor −
mány prog ram nyi lat ko za tá ban is szerepel.11

A ta nács hely ze te szem pont já ból fon tos nak te kint jük azt a meg ál la po dást, hogy
a jö vő ben min den nem ze ti ki sebb sé get érin tő tör vény és kon cep ció ese té ben ülé −
sez ni fog, és a do ku men tu mo kat a ta nács tag jai fog ják vé le mé nyez ni. Azt is fon tos −
nak tart juk, hogy vi ta kez de mé nyez he tő a nem ze ti ki sebb sé gek ről szó ló tör vény ről,
még ha az zal a meg jegy zés sel is, hogy ez nem tar to zik a kor mány pri o ri tá sai kö zé.

Bár a ta nács ala pos ké sés sel kezd te meg mun ká ját, a nem ze ti ki sebb sé ge ket
érin tő anya gok csak a ta nács ban va ló meg tár gya lás után ke rül nek a kor mány elé.
Er ről ta nús ko dik a ro mák is ko lá zá sá nak kon cep ci ó já ról szó ló anyag vis  sza vo ná sa a
kor mány 2007. de cem be ri ülé sé ről. Koc ká za tos a ta nács fel ál lí tá sá nak mód ja. Az
is fon tos lesz, hogy a ta nács ban el hang zott vé le mé nye ket a mi nisz te rek és a szlo −
vák kor mány ak cep tál ni fog ják−e.

A ma gyar nem ze ti sé gi is ko la ügy Szlo vá ki á ban

2007−ben a nem ze ti sé gi is ko la ügy szer ve ze ti fel épí té sé ben vál to zá sok tör tén tek.
Meg szün tet ték a nem ze ti sé gi is ko la ügy szak osz tá lyát, és agen dá ja át ke rült a nem −
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ze ti ki sebb sé gek tan nyel vén ok ta tó is ko lák és a ro ma kö zös sé gek is ko láz ta tá sá nak
rész le gé re. A szer ve ze ti vál toz ta tá sok ke re tén be lül a szak osz tály dol go zó it el bo csá −
tot ták. A ma gyar ki sebb ség kép vi se le te ezt a lé pést a nem ze ti ki sebb sé gek jo gai el −
le ni tá ma dás ként él te meg.12

Az Ok ta tá si Mi nisz té ri um nak a kor mány prog ram nyi lat ko za tá ból szár ma zó,
2006–2010−es idő szak ra szó ló pri o ri tá sa it a mi nisz té ri um ve ze tő sé gé nek 2006. ok tó −
ber 10−i ülé sén hagy ták jó vá. A Fõ cé lok rész ben az sze re pelt, hogy: „ja ví ta ni kell a mű −
ve lő dést a nem ze ti és a ke resz tény ha gyo má nyok meg is me ré sé nek és tisz te le té nek te −
rü le tén, tá mo gat ni kell a ha za fi sá got a ne ve lé si−ok ta tá si fo lya ma tot ak ti vi zá ló mo dern
for mák kal és mód sze rek kel”. A Rész le ges fel ada tok rész  3. pontjá ban jó vá hagy ták a
„nem ze ti ki sebb sé gek ta ní tá sa és mű ve lé se kon cep ci ó já nak ki dol go zá sát az zal a cél −
lal, hogy ki ala kul ja nak a fel té te lek a nem ze ti sé gi is ko la ügy szint jé nek emeléséhez”.13

A kor mány 2007. de cem ber 19−én tár gyal ta meg ezt a kon cep ci ót. Ha tá ro zat tal
uta sí tot ta a kor mány al el nök ét és az ok ta tá si mi nisz tert, hogy a kor mány ja vas lat ban
ve gyék fi gye lem be az adott nem ze ti ki sebb ség spe ci fi ku ma it, és mó do sít sák a kor −
mány 2004/2. szá mú tör vé nyé nek 4. pa ra gra fu sát – a nem ze ti ki sebb ség nyel vét
ok ta tó is ko lák nak ugyan olyan nor ma tív tá mo ga tást kell meg szab ni, mint ami lyen a
nem ze ti sé gi tan nyel vű is ko lá ké. 

A kon cep ci ót 2007. no vem ber 6−i ülé sén a ta nács is meg vi tat ta, és el fo gad ta A
nem ze ti ki sebb sé gek ne ve lé sé rõl és mû ve lõ dé sé rõl szó ló kon cep ci ó hoz fû zõ dõ ha -
tá ro za tot, amely nek ér tel mé ben „a ma gyar tan nyel vű is ko lák nor ma tív tá mo ga tá sa
108% ma rad, de a tan ter vek mó do sí tá sa után ez va la men  nyi ki sebb sé gi nyel ven ok −
ta tó is ko la szá má ra ér vé nyes lesz”, a kor mány al el nök ének az ok ta tá si mi nisz ter rel
va ló meg be szé lé se alap ján a tan köny vek ben meg ma rad nak a két nyel vű hely ség ne −
vek stb.; olyan fel té te le ket kell te rem te ni, hogy min den di ák be szél je az ál lam nyel −
vet, és hogy biz to sí tott le gyen az anya nyel ven va ló mű ve lő dés.

A kor mány nak be nyúj tott ja vas lat, amely a kon cep ció ré szét ké pez te, a ta nács
ülé se után sem vál to zott meg, és meg ma rad ugyan olyan nak, mint az ere de ti ja vas −
lat 2007 no vem be ré ből. A nem ze ti sé gi is ko la ügy ről szó ló 12 ren de let kö zül 8 tel je −
sen vagy rész ben a szlo vák nyel vet érin tet te (szlo vák nyel vű nyel vi ne ve lés az óvo −
dák ban, meg al kot ni a szlo vák nyelv el sa já tí tá sá nak kon cep ci ó ját az is ko lák ban, fel −
mér ni a ne ve lés és az is ko lá zás szín vo na lát – kü lö nös te kin tet tel az ál lam nyelv is −
me re té nek szint jé re, be ve zet ni az érett sé gi vizs gák extern ré szét szlo vák nyelv ből,
a nem ze ti sé gi leg ve gyes te rü le ten le vő ös  szes is ko lá ra néz ve át ér té kel ni a nor ma −
tív tá mo ga tás ös  sze gét a ki sebb sé gi tan nyel vű is ko lák hoz ha son ló an, meg te rem te −
ni a fel té te le ket a vá lasz tott tan tár gyak ál lam nyel ven va ló ok ta tá sá nak le he tő sé gé −
re, biz to sí ta ni az ál lam nyelv mi nő sé gi ok ta tá sát). A kon cep ció spe ci fi kus fel ada tai
mind eze ket a kö vet ke ző té zi sek kel to vább hang sú lyoz ták: „a szlo vák nyelv mint ál −
lam nyelv el sa já tí tá sá ra va ló ál lam pol gá ri jog biz to sí tá sa fel tét ele i nek meg te rem té −
se, meg te rem te ni a meg fe le lő fel té te le ket a szlo vák nyelv és iro da lom tan tárgy óra −
bér ének nö ve lé sé re, a szlo vák nyelv szó ban és írás ban va ló el sa já tí tá sá ra szol gá ló
kö te le ző és vá laszt ha tó mód sze rek ki ala kí tá sa, meg te rem te ni a fel té te le ket a tá mo −
ga tó ak ti vi tá sok ki hasz ná lá sá ra, be le ért ve az is ko lán kí vü li te vé keny sé get is, me −
lyek a szlo vák nyelv ben va ló jár tas ság nö ve lé sé re irá nyul nak”. Eb ben az ér te lem ben
az el fo ga dott kon cep ci ót a kor mány prog ram tel je sí té sé re irá nyu ló ha tá ro zott lé pés −
ként és a ki sebb sé gi is ko la ügy jö vő jé nek el bi zony ta la no dá sa ként ér té kel het jük. 
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Je len leg a nem ze ti ki sebb sé gek tag ja i nak is ko lá zá sa sa ját kö ve tel mé nye ik alap −
ján a kö vet ke ző kép pen zajlik.

Ki sebb sé gi tan nyel vű is ko lák ban vagy osz tá lyok ban, ame lyek ben az ok ta tás anya −
nyel ven fo lyik. Az is ko lá ban kö te le ző en ok tat ják az ál lam nyel vet mint kü lön ál ló tan −
tár gyat szlo vák nyelv és szlo vák iro da lom né ven. Ez az ok ta tás a ma gyar nem ze ti ki −
sebb ség szá má ra va ló sul meg. Pél dá ul a ma gyar tan nyel vű alap is ko la 1–4. év fo lya −
má nak szó ló tan terv sze rint az 1. szá mú alap vál to zat ban a má so dik év fo lyam ban he −
ti 24 órá ból 19 órán ma gyar nyel ven fo lyik az ok ta tás, 5 órán szlo vák nyel ven. 

A kom bi nált ta ní tá si nyel vű is ko lák ban vagy osz tá lyok ban a tan tár gyak egy ré szé −
nek ok ta tá sa ál lam nyel ven fo lyik, a töb bi a nem ze ti ség nyel vén. Ilyen ok ta tás va ló −
sul meg az uk rán nem ze ti ki sebb ség, a né met nem ze ti ki sebb ség szá má ra és a ma −
gyar tan nyel vű kö zép fo kú szak is ko lák ban, kö zép fo kú szak tan in té ze tek ben és szak −
mun kás kép zők ben. 

A nem ze ti ség nyel vét mint anya nyel vet ok ta tó is ko lák ban vagy osz tá lyok ban a
töb bi tan tár gyat szlo vák nyel ven ta nít ják. Ez az ok ta tás a ru szin, az uk rán, a né met
és a ro ma nem ze ti ki sebb ség szá má ra va ló sul meg.14

A je len le gi kor mány igyek szik nö vel ni az alap is ko la el ső osz tá lyo sa i nak be is ko lá −
zá sát. A hang súlyt a nem ze ti sé gi is ko lák ban is az ál lam nyelv alap ja i nak el sa já tí tá −
sá ra kell fek tet ni. Ez kö vet ke zik a ta nács ál tal meg vi ta tott és a kor mány 2007. de −
cem be ri ülé sén el fo ga dott kon cep ci ó ból. 

A kon cep ció ré szét ké pez te az az anyag, amely a ma gyar nem ze ti sé gi ok ta tás −
ügy ál la po tá ról szó ló alap ve tő ada to kat szol gál tat ja. Az aláb bi ki mu ta tás ban nem
sze re pel nek az egész ség ügyi in téz mé nyek mel lett mű kö dő spe ci á lis is ko lák. A
2006/2007−es tan év ben Szlo vá ki á ban 2914 óvo da volt 6715 osz tál  lyal. Az óvo dák −
ba já ró gye re kek szá ma 139 650 volt.

1. táb lá zat. A ki sebb sé gi tan nyel vű óvo dák sta tisz ti kai át te kin té se a 2006/2007−es
tan év ben

Alap is ko lát Szlo vá ki á ban a 2006/2007−es tan év ben 517 251 di ák lá to ga tott, akik
2270 is ko la 24 141 osz tá lyá ba jár tak. Szlo vák, ill. ma gyar tan nyelv sze rin ti meg osz −
lá su kat az aláb bi táb lá zat szem lél te ti.

2. táb lá zat. Alap is ko lák – ál la mi, ma gán és egy há zi

Szlo vá ki á ban a tan év ben 830 kö zép is ko lá ban 311 945 di ák ta nul. Eb ből 243 gim −
ná zi um ban 99 574 di ák, 248 szak kö zép is ko lá ban 80 116 di ák, 210 szak tan in té −
zet ben 60 621 di ák, 129 ös  sze vont szak kö zép is ko lá ban 71 634 di ák.
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3. táb lá zat. Kö zép is ko lák

A 2001−es nép szám lá lás sze rint a ma gyar nem ze ti sé gű la kos ság ból 25 108 ren del −
ke zett egye te mi vég zett ség gel, ami a ma gyar la kos ság 4,8%−át tet te ki. A szlo vák
nem ze ti sé gű la kos ság nál ez 8,2%, az uk rán nál 20,1%, a cseh nél 17,8%, a ru szin −
nál 12,7%. A je len leg Szlo vá ki á ban egye te men ta nu ló ma gyar nem ze ti sé gű di á kok
szá ma sem utal az egye te mi vég zett sé gű ma gyar nem ze ti sé gű la ko sok szá má nak
gyors nö ve ke dé sé re. A 2005/2006−os aka dé mi ai év ben Szlo vá ki á ban egye te me ken
113 197 di ák ta nult, eb ből 5186 volt ma gyar nem ze ti sé gű, ami az egye te mi di á kok
4,6%−át al kot ja. Ab szo lút szám ban a leg több ma gyar nem ze ti sé gű di ák (1137) a
nyit rai Kons tan tin Egye te men ta nult, rész ará nyu kat te kint ve pe dig a ko má ro mi Selye
Já nos Egye te men, ahol az is ko la di ák ja i nak 98,6%−át alkották.15

4. táb lá zat. Egye te mek, fő is ko lák

Épp a Selye Egye tem nek tá mad tak 2007−ben anya gi gond jai, ame lyek a hu mán sza −
kok fi nan szí ro zá sá val is ös  sze függ tek, mert ezek a sza kok ke vés tá mo ga tást kap −
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nak az Ok ta tá si Mi nisz té ri um tól. 2007−ben az egye tem 51 mil lió ko ro na tá mo ga tás −
hoz ju tott. 2006−ban az egye tem fej lesz té si pro jek tek re is ka pott tá mo ga tást, így
költ ség ve té se 70 mil lió ko ro na volt. Több mint 7,2 mil li ót szer zett fej lesz té si pro jek −
tek re a nyit rai Kons tan tin Egye tem Kö zép−eu ró pai Ta nul má nyok Ka ra, amely ta ná ro −
kat ké pez a ma gyar tan nyel vű is ko lák szá má ra. A Selye Egye tem a ma gyar kor mány
ál tal az ál la mi költ ség ve tés ből tá mo ga tott Szü lő föld Alap ból 16 mil lió fo rint (2,5 mil −
lió ko ro na) tá mo ga tást szer zett. Ar ra va ló te kin tet tel, hogy új egye tem ről van szó,
ezek az esz kö zök sem tet ték le he tő vé az in téz mény prob lé ma men tes mű kö dé sét.
Pénz ala pot kell te rem te nie újabb pe da gó gu sok ré szé re az alap kép zés és a mes ter −
kép zés szá má ra, va la mint újabb ta nul má nyi prog ra mok előkészítésére.16

A Selye Egye tem szá má ra to váb bi ve szélyt je lent het az egye te mek nek az Akkre −
di tá ci ós Bi zott ság ál ta li ér té ke lé se és há rom tí pus ba va ló be so ro lá sa, ame lyet a bi −
zott ság ja vas la tá ra az is ko la ügyi mi nisz ter fog vég re haj ta ni. Leg ma ga sabb szin ten
lesz nek az egye te mek, őket a fő is ko lák és a szak fő is ko lák kö ve tik, és az in téz mé −
nyek be so ro lá suk tól füg gő en fog nak te vé keny sé gük re pénzt kap ni. Hos  szú tá vú kon −
cep ci ó ról van szó, mely nek tel je sí té sét fon tos nak te kint het jük a szlo vá ki ai fel ső ok −
ta tá si in téz mé nyek to váb bi fej lő dé se szem pont já ból. Az Akkre di tá ci ós Bi zott ság te −
vé keny sé gé be va ló nem meg fe le lő be avat ko zás nak te kint het jük vi szont az ok ta tá si
mi nisz ter ki je len té se it, aki a jö vő be li szak fő is ko lák pél dá ja ként a ko má ro mi és a ró −
zsa he gyi egye te me ket hoz ta fel.17

Prob le ma ti kus kér dés ma rad a kül föl di egye te mek dip lo má i nak ho no sí tá sa. Fő −
leg azok ról a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ről van szó, ame lyek nek Szlo vá ki á ban ki he −
lye zett rész le ge ik van nak, de te vé keny sé gük höz hi ány zik az Akkre di tá ci ós Bi zott ság
en ge dé lye. Ilyen ese tek ben a bi zott ság meg kö ve te li, hogy a Szlo vá ki á ban mű kö dő
fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ren del kez ze nek az Akkre di tá ci ós Bi zott ság be le egye zé sé −
vel. Így mű kö dik pél dá ul a győ ri egye tem ál tal biz to sí tott ta nár kép zés, amely al só ta −
go za tos pe da gó gu so kat ké pez a ko má ro mi és a kas sai ki he lye zett rész le ge in. Az itt
vég zett di á kok Szlo vá ki á ban ké pe sí tet len nek szá mí ta nak. A nyit rai Kons tan tin Egye −
tem Kö zép−eu ró pai Ta nul má nyok Ka ra a győ ri pe da gó gu sok kal kö zös szak bi zott sá −
got ho zott lét re, amely ös  sze ha son lí tot ta a ma gyar és a szlo vák egye te men fo lyó ok −
ta tás tar tal mát. A Kö zép−eu ró pai Ta nul má nyok Ka rá nak dé kán ja, Lász ló Bé la sze rint
„nagy kü lönb sé gek vol tak. Ah hoz, hogy a ta nul má nyok ös  sze egyez tet he tők le gye −
nek, a ma gyar egye tem di ák ja i nak még húsz tan tár gyat kell abszolválniuk.”18

Az Ok ta tá si Mi nisz té ri um ke re te i ből az is ko la fenn tar tók nak egy év re já ró pénz −
esz kö zök szer ke ze te a nor ma tív tá mo ga tás alap ján meg ítélt pénz esz kö zök ből in dul
ki. Az is ko lá nak egy nap tá ri év re adott nor ma tív tá mo ga tás a di á kok szá má ból és az
is ko la egy di ák já ra ju tó éves nor ma tív pénz esz kö zök ből áll ös  sze. A nor ma tív pénz −
ügyi tá mo ga tás nem az is ko la osz tá lya i nak szá má val függ ös  sze, ha nem az is ko la
di ák ja i nak a szá má val.

Olyan di ák ese té ben, aki nem szlo vák tan nyel vű is ko lát lá to gat a bér nor ma tí va
8%−kal nö vek szik, va gyis a nor ma tí va ilyen di ák ra az 1,08−szo ro sa a szlo vák tan nyel −
vű is ko lát lá to ga tó di ák nor ma tí vá já nak. 2006−ban a nem ze ti ki sebb sé gi tan nyel vű
is ko lák 1 463 460 000 ko ro nát kap tak, ami Szlo vá ki á ban az is ko la ügy re szánt
pénz esz kö zök 5,37%−át al kot ta. 2007−ben ezek re az is ko lák ra 1 730 642 000 Sk−t
kü lö ní tet tek el, ami a szlo vák is ko la ügy re szánt költ ség ve tés 6,35%−át tet te ki. Az
em lí tett költ ség ve tés ben a nem ze ti ki sebb sé gi tan nyel vű is ko lák ról szó ló rész be nin −
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cse nek be so rol va a nem ze ti ki sebb ség nyel vét ok ta tó is ko lák (uk rán, ru szin, né met,
ro ma). A szlo vák kor mány 2004/2. szá mú ren de le té nek ér tel mé ben rá juk nem ér −
vé nyes az emelt nor ma tí va.

Míg Ján Miko laj ok ta tá si mi nisz ter a nem ze ti sé gi is ko la ügy nor ma tí vá já nak meg −
szün te té sét akar ta ke resz tül vin ni, a kor mány al el nö ke, Dušan Čap lo vič en nek meg −
ma ra dá sa mel lett har colt. Hang sú lyoz ta, hogy a ki sebb sé gi ok ta tás és kul tú ra előny −
ben ré sze sí té sé vel a kor mány ál tal jó vá ha gyott anti dis zkri mi ná ci ós tör vény mó do sí −
tás is számol.19 Az el fo ga dott kon cep ci ó ban vé gül olyan komp ro mis  szum szü le tett,
hogy a nor ma tív tá mo ga tás min den nem ze ti sé gi leg ve gyes te rü le ten mű kö dő is ko la
szá má ra ér vé nyes le gyen. 

A nem ze ti sé gi is ko la ügy te rén je len tős sze re pet kel le ne, hogy játs  szon a Nem ze −
ti sé gi Is ko la ügyi Tanács.20 A ta nács a mi nisz ter ta nács adó szer ve. Bár a ta nács ban
leg alább hár man kép vi sel ték a ma gyar nem ze ti sé get, Szi ge ti Lász ló kép vi se lő
2007. feb ru ár 1−jén fi gyel mez tet te az ok ta tá si mi nisz tert, hogy a ma gyar tan nyel vű
alap is ko lák nak nincs kép vi se lő je a ta nács ban, vi szont a Mati ca slo ven ská nak két
igaz ga tó sze mé lyé ben is van kép vi se lő je. Ján Miko laj mi nisz ter vá la szá ban hang sú −
lyoz ta, hogy a ta nács ban két ma gyar nem ze ti sé gű kép vi se lő van, há rom ro ma, két
né met és uk rán, és hogy a ta ná csot nem a ki sebb sé gek lét szá ma sze rint ál lí tot ták
ös  sze. A szlo vák nem ze ti sé gű kép vi se lők rész vé tel ét ter mé sze tes nek te kin ti a kor −
mány prog ram nyi lat ko za tá val összefüggésben.21

A 2006. év re jó vá ha gyott ki adói terv alap ján Szlo vá ki á ban a tan köny vek ki adá sá ra
ös  sze sen 294 843 819 ko ro nát hagy tak jó vá. Eb ből a nem ze ti ki sebb sé gi tan nyel vű
is ko lák nak szó ló tan köny vek re és a nem ze ti ki sebb ség nyel vét ok ta tó is ko lák tan köny −
ve i re együtt 46 215 257 ko ro nát szán tak, ami a tel jes pénz ös  szeg 15,7%−a. A ma gyar
tan nyel vű is ko lák 45 588 257 ko ro na ér ték ben kap tak tan köny vet. 

A kö vet ke ző prob lé ma az is ko la ügy te rü le tén, amely a nyil vá nos ság ér dek lő dé sét
is fel kel tet te, a föld raj zi ne vek hasz ná la ta volt a tan köny vek ben. A szlo vák nyelv po −
zí ci ó já nak meg erő sí té sé re irá nyu ló ten den ci át és a nem ze ti ki sebb sé gek jo ga i nak
fo ko za tos szű kí té sét az év fo lya mán az MKP22 több ször bí rál ta, a töb bi po li ti kai párt
vi szont nem tar tot ta mind ezt fon tos nak. 

Ja nu ár ban Ján Miko laj is ko la ügyi mi nisz ter le ve let írt az egyik tan könyv ki adó nak,
és fel szó lí tot ta, hogy a nem ze ti ki sebb sé gek nek szó ló tan köny vek ben a föld raj zi ne −
ve ket csak szlo vá kul tün tes sék fel. A le ve let az MKP kép vi se lő je, Beré nyi Jó zsef a
saj tó ren del ke zé sé re bo csá tot ta, az Eu ró pai char ta és a nem ze ti ki sebb sé gek vé del −
mét szol gá ló ke ret egyez mény meg sze gé sé nek mi nő sít ve azt. A kor mány ta nács
2007. no vem be ri ülé sén el fo gad ta, hogy meg ma rad nak a tan köny vek ben a köz sé −
gek két nyel vű meg ne ve zé sei, de a kor mány ál tal el fo ga dott kon cep ció er ről a prob −
lé má ról nem tesz em lí tést. Robert Fico kor mány fő is ki je len tet te: meg győ ző dé se,
hogy ez a prob lé ma nem kell, hogy elé ge det len sé get okoz zon, mi vel már meg ol dot −
ták a kér dést. Sze rin te a szlo vák ka bi net min dent meg tesz azért, hogy az or szá gok
köz ti fe szült ség ne szi vá rog jon be az ál lam pol gár ok kö zé. „…nagyon jól meg ol dot −
tuk a két nyel vű meg ne ve zé sek tan köny vek ben va ló hasz ná la tá nak kér dé sét. Sem mi
okunk nincs ar ra, hogy ezen a té ren prob lé mát gerjesszünk.”23

A kér dés elő ke rült az Eu ró pai Szo ci a lis ták Párt já nak kép vi se lő jé vel, Han nes Swo −
bo dá val foly ta tott tár gya lá son is, aki kül dött sé gé vel együtt fel tér ké pez te a szlo vá ki −
ai ki sebb sé gek jo ga it. Han nes Swo bo da ki je len tet te, hogy eset le ges aján lá sa i kat a
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szo ci a lis ták csak a lá to ga tás be fe jez te és Brüs  szel be va ló vis  sza té ré sük után fog −
ják meg fo gal maz ni. Már nem csak a föld raj zi meg ne ve zé sek tan köny vi hasz ná la tá −
ról volt szó. Duka−Zólyomi Ár pád az Eu ró pai Par la ment ben a Kul tu rá lis Mi nisz té ri u −
mot is bí rál ta az Új Szó na pi lap pal szem be ni el já rá sá ért, a lap ugyan is Bra ti sla va
he lyett a ma gyar meg ne ve zést, Po zsonyt hasz nál ta. Az zal ér velt, hogy a szlo vá ki ai
né me tek Kar pat ten Blat te cí mű új ság já nak jú ni u si ki adá sa i ban a cik kek ben ti zen −
egy szer for dult elő a Pres sburg meg ne ve zés, és ezt sen ki sem hány tor gat ta fel
nekik.24

A ma gyar ki sebb sé gi kul tú ra Szlo vá ki á ban

A Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ki sebb sé gek kel fog lal ko zó szer ve ze ti egy sé ge a ki sebb sé −
gi és re gi o ná lis kul tú rák szek ci ó ja. Ez a kö vet ke ző egy sé gek ből épül fel: tit kár ság,
a nem ze ti ki sebb sé gek és a la kos ság hát rá nyos hely ze tű cso port ja i nak szak osz tá −
lya, a ha gyo má nyos kul tú ra és kul tu rá lis−nép mű ve lő te vé keny ség szak osz tá lya. 

A nem ze ti ki sebb sé gek kul tú rá já nak te rü le tén Szlo vá ki á ban több in téz mény és
szer ve zet mű kö dik: nem ze ti sé gi szín há zak, a nem ze ti ki sebb sé gek mú ze u mai, mű −
vé sze ti cso por tok, a ki sebb sé gi kul tú rát fej lesz tő ci vil egye sü le tek, a ki sebb ség tag −
ja i nak szánt ki sebb sé gi nyel ve ken meg je le nő mé dia, ki adók stb.

Szlo vá ki á ban négy nem ze ti sé gi szín ház mű kö dik, eb ből ket tő ma gyar: A. Duch −
no vič Szín ház – ru szin nem ze ti sé gi szín ház Eper je sen, Thá lia Szín ház – ma gyar nem −
ze ti sé gi szín ház Kas sán, Jó kai Szín ház – ma gyar nem ze ti sé gi szín ház Ko má rom ban,
Romat han – ro ma nem ze ti sé gi szín ház Kas sán.

A Szlo vák Nem ze ti Mú ze um 2007-es fõ szak mai te vé keny sé gei cí mű anyag ban
a kö vet ke ző ol vas ha tó: „A Szlo vák Nem ze ti Mú ze um mú ze u mai kö zül a be mu ta tó −
kat te kint ve kü lön le ges hely zet ben lesz nek a ki sebb sé gi kul tú rák mú ze u mai. Mi vel
spe ci fi kus kül de té sük és fel ada ta ik van nak, az ő pro jekt je ik nek szé le sebb tér jut
majd, mint a klas  szi kus múzeumoknak.”25

A Szlo vák Nem ze ti Mú ze um hoz nyolc ki sebb sé gi mú ze um tar to zik, köz tük a szlo −
vá ki ai ma gyar kul tú ra mú ze u ma. 2007−ben a mú ze um éle té ben prob le ma ti kus ese −
mény tör tént. A Nyit ra Me gyei Ön kor mány zat kép vi se lői az MKP kép vi se le té nek til ta −
ko zá sa el le né re is le vál tot ták a ko má ro mi Ma gyar Kul tú ra és Du na Men te Mú ze u ma
igaz ga tó ját, Fe hér Csa bát. Ők ezt po li ti ka i lag mo ti vált lé pés nek tar tot ták, mi vel Fe −
hér Csa ba szer vez te a Beneš−dekrétumokról és a ma gya rok Cseh or szág ba va ló de −
por tá lá sá ról szó ló ki ál lí tást, amely már 2005−ben né mely szlo vák po li ti kus nem tet −
szés ét vál tot ta ki, akár csak ké sőbb, ami kor a ki ál lí tást be mu tat ták Brüs  szel ben is.
Ezt a lé pést a mú ze um Du na Men ti Mú ze um má tör té nő át ne ve zé se követte.26

Prob lé mák ke let kez tek az If jú Szí vek Ma gyar Tánc együt tes ve ze tő sé gé ben is. Ez
az egyet len olyan nem ze ti sé gi együt tes, amely ál la mi tá mo ga tá sú szer ve zet ként mű −
kö dik. A ver seny tár gya lás után az együt tes ve ze tő jé nek Papp Sán dort ne vez ték ki,
aki meg sze rez te a sza va za tok több sé gét. Ő le vál tot ta Far kas Jó zse fet, az együt tes
me ne dzse rét és Hégli Du sán mű vé sze ti ve ze tőt. Az együt tes nem tar tott pró bá kat,
és 2007 jú li u sá ban a mi nisz ter hi va ta los le vél ben fel szó lí tot ta az igaz ga tót, hogy ak −
ti vi zál ja az együttest.27 A nagy i dai Ilos vai Folk lór cso port alá írás gyűj tést szer ve zett,
ame lyet 6200−an tá mo gat tak, a Lúč ni ca és a SĽUK tag ja it is be le ért ve. Az új igaz −
ga tó igye ke zett meg újí ta ni az If jú Szí ve ket, az ének kart, a ze ne kart és a tánc kart is,
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amely ben hat pár tán colt. A vál ság ki ala ku lá sá ban az a tény is köz re ját szott, hogy
a cso port sa ját épü let tel ren del ke zik Po zsony bel vá ro sá ban, ame lyet iro da he lyi ség −
ként vál la la tok nak és egy ét te rem nek ad bérbe.28

Nagy fi gyel met kel tett a nem ze ti ki sebb sé gek nek szó ló adá so kat biz to sí tó Pát ria
Rá dió fi nan szí ro zá sá nak ve szé lyez te tett sé ge. A Szlo vák Rá dió ve ze tő sé ge pénz hi ány
mi att a kö zép hul lá mú adást rö vid hul lá mú ra akar ta vál toz tat ni. A Szlo vák Rá dió ve ze −
tő sé ge meg szo rí tó in téz ke dé sek hez fo lya mo dott, en nek kap csán cso por tos el bo csá −
tás fo lyik, csök ken tik a szim fo ni kus ze ne kar tag ja i nak szá mát, és a Pát ria Rá di ó nak
2008 ja nu ár já tól inter ne ten és mű hold csa tor nán ke resz tül kel le ne sugároznia.29

A kor mány ta nács 2007. no vem ber 6−i ülé sén az egyes ki sebb sé gek kép vi se lői
kö ve tel ték az adás idő bő ví té sét vagy meg vál toz ta tá sát. A Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ki −
sebb sé gi és re gi o ná lis kul tú rák szek ci ó já nak ve zér igaz ga tó ja, Jana Kre sá ko vá hang −
sú lyoz ta, hogy az Szlo vák Te le ví zió 2006−ban 51,01 órá val nö vel te a köz ve tí té si órák
szá mát a nem ze ti ki sebb sé gek szá má ra, ami 2005−tel ös  sze ha son lít va na pi 2, évi
700 óra több le tet je lent. Ki emel te, hogy a szlo vák kor mány a Pénz ügy mi nisz té ri u −
mon ke resz tül a nem ze ti sé gi köz ve tí té sek re 45,4 mil lió ko ro ná val nö vel te a Szlo vák
Rá dió költ ség ve tés ét, a kül föl di köz ve tí té se ket pe dig 55,4 mil lió ko ro ná val. Miro sla −
va Zemková, a Szlo vák Rá dió igaz ga tó ja el mond ta, hogy a Pát ria Rá dió szig nál ja (kö −
zép hul lá mon) 100%−osan le fe di egész Szlo vá kia te rü le tét. Ki emel te, hogy „a Szlo −
vák Rá di ó ról szó ló 2003/619. szá mú tör vény ér tel mé ben a kö zép hul lá mon va ló köz −
ve tí tést az ál lam kö te les fi nan szí roz ni, és nem he lyet te sít he tő a su gár zá si dí jak kal”.

Azt kö ve tő en, hogy a kor mány jó vá hagy ta a 45,4 mil li ós do tá ci ót a rá di ó nak, a
ve ze tő ség ki je len tet te, hogy a kö zép hul lá mon va ló su gár zás meg szün te té se már
nem ak tu á lis. A kor mány nem ze ti sé gi po li ti ká já val kap cso lat ban Dušan Čap lo vič
meg je gyez te, hogy fenn tart ja a sta tus quót, mely nek ak tu á lis pél dá ja a Pát ria Rá dió
nem ze ti sé gi adá sá nak meg men té se, még ha a prob lé mát nem is a kor mány okoz −
ta, ha nem ma ga a Szlo vák Rádió.30 A rá dió igaz ga tó nő je hang sú lyoz ta, hogy a 2007.
évi költ ség ve tés ük 870 mil lió ko ro na volt, és a kö vet ke ző év re 813 mil lió ko ro na
költ ség ve tés sel szá mol nak, s ez a rá di ó nak eg zisz ten ci á lis prob lé má kat okoz hat. 

A kor mány ta nács ha tá ro za to kat fo ga dott el a Szlo vák Te le ví zió és a Szlo vák Rá −
dió nem ze ti sé gi adá sá val kap cso lat ban: a te le ví zió és a rá dió su gár zá si dí já ról szó −
ló tör vény kap csán – mely ben a kül föl di adást az ál lam ga ran tál ja – meg ál la pí tot ta,
hogy ugyan így kel le ne ga ran tál ni a nem ze ti sé gi adá so kat is, fenn kel le ne tar ta ni a
rá dió költ ség ve tés ének ez évi nö ve lé sé vel a kül föl di és a nem ze ti sé gi adást, a nem −
ze ti sé gi adás ese té ben mér le gel ni az adás idő le he tő sé ge it, mér le gel ni a nem ze ti sé −
gi szer kesz tő sé gek bő ví té sét, a te le ví zió és a rá dió több sé gi la kos ság nak szánt adá −
sa it úgy irá nyí ta ni, hogy a nem ze ti ki sebb sé gek éle té ről is szól ja nak, meg tar ta ni kö −
zép hul lá mon a rá dió nem ze ti sé gi adá sát, meg erő sí te ni a rá dió kas sai adá sát a Kas −
sai és az Eper je si kerületben.31

A ki sebb sé gek kul tu rá lis te vé keny sé gét anya gi lag a Kul tu rá lis Mi nisz té ri um tá −
mo gat ja. A Nem ze ti ki sebb sé gek kul tú rá ja prog ram 2007−ben is a mi nisz té ri um pá −
lyá za ti rend sze ré nek egyik prog ram ja. Ez négy alpro gram ból áll: élő kul tú ra, pe ri o di −
kus saj tó, nem pe ri o di kus saj tó és kul tu rá lis po li ti ka (ezen be lül do ku men tum film−
gyár tás és a több sé gi nem zet fe lé irá nyu ló pre zen tá ci ós te vé keny sé gek). A ta nács −
adó bi zott sá gok to vább ra is az egyes nem ze ti ki sebb sé gek tag ja i ból áll nak. Az elő −
ző évek hez ké pest egyet len vál to zás tör tént, még pe dig az, hogy a ma gyar kul tú ra tá −
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mo ga tá sá ra az ed di gi két bi zott ság he lyett csak egy bi zott ság ala kult. A nem ze ti ki −
sebb sé gek kul tú rá já nak tá mo ga tá sá ra szánt tel jes ös  szeg 2006−hoz ké pest a fe lé −
re csök kent, va gyis vis  sza tért a 2006 előt ti 80 mil li ós szint re. Az MKP kép vi se lői
emi att éle sen bí rál ták a kor mányt. Dušan Čap lo vič az zal in do kol ta a csök ken tést,
hogy a 80 mil lió ko ro nát az MKP har col ta ki a vá lasz tá sok előt ti év ben. 

A nem ze ti ki sebb sé gek kul tú rá já nak tá mo ga tá sa 2007−ben a Kul tu rá lis Mi nisz té −
ri um 6. szá mú prog ram ján ke resz tül va ló sult meg. 2007−ben a nem ze ti ki sebb sé gek
kul tú rá já nak tá mo ga tá sá ra és fej lesz té sé re 87 750 000 ko ro nát osz tot tak szét: az
élő kul tú ra 51 245 000, a pe ri o di kus saj tó 18 932 000, a nem pe ri o di kus saj tó
15 965 000, a kul tu rá lis po li ti ka pe dig 1 607 000 ko ro na tá mo ga tást ka pott.

5. táb lá zat. A ma gyar ki sebb ség nek jut ta tott tá mo ga tás struk tú rá ja 2007−ben

A nem ze ti ki sebb sé gek kul tú rá já nak tá mo ga tá sát szol gá ló 6. prog ra mon kí vül a Kul −
tu rá lis Mi nisz té ri um 2007−ben az If jú Szí vek hi va tá sos tánc együt test is tá mo gat ta,
mely nek költ ség ve té se 6 748 000 ko ro nát tett ki. 

A Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ha tás kö ré be tar toz nak a nem ze ti ki sebb sé gek mú ze u −
mai is, ame lyek a Szlo vák Nem ze ti Mú ze um hoz tar toz nak, és 2007−ben 31 612 000
ko ro na do tá ci ót kap tak. A Ma gyar Kul tú ra Mú ze u ma az ál la mi költ ség ve tés ből
6 828 000 ko ro nát ka pott, sa ját for rá sok ból 108 000 ko ro nát szer zett. 

A szlo vák–ma gyar vi szony más tár sa dal mi prob lé mák tük ré ben

Tá gabb ös  sze füg gés ben me rült fel a nyelv hasz ná la ti kér dés kör. Csáky Pál sze rint a
Kul tu rá lis Mi nisz té ri um az utób bi idő ben kor lá toz za, nem pe dig bő ví ti a nem ze ti ki −
sebb sé gek nyelv hasz ná la ti jogait.32

A szlo vák kor mány 2007. má jus 23−án fog lal ko zott a Re gi o ná lis és ki sebb sé gi
nyel vek eu ró pai char tá já nak ér vé nye sí té sé vel fog lal ko zó szak ér tői bi zott ság szlo vá −
ki ai jelentésével.33 Egy ben re a gált a Mi nisz te rek Bi zott sá gá nak RecChL(2007)1
aján lá sá ra a char ta szlo vá ki ai al kal ma zá sá val kap cso lat ban, ame lyet a Mi nisz te rek
Bi zott sá ga 2007. feb ru ár 21−én fo ga dott el a Mi nisz te rek De le gá tu sai Bi zott sá gá nak
988. ülé sén. A char ta 16. cik ke lyé nek 3. be kez dé se alap ján Szlo vá kia vé le mé nyez −
te a char ta szlo vá ki ai ér vé nye sí té sé ről szó ló je len tést. 

A szak ér tői bi zott ság ja va sol ta a ki sebb sé gi nyel ve ken be szé lő la kos ság adott
te le pü lé sen le vő 20 szá za lé kos ará nyá nak át ér té ke lé sét, amely a hi va ta li ki sebb sé −
gi nyelv hasz ná lat ha tá ra ként van meg szab va. A kor mány sze rint an nak meg ha tá ro −
zá sa, hogy az ál lam – mint a char ta szer ző dő fe le – mit te kint ele gen dő szám nak
ah hoz, hogy a ki sebb sé gi hi va ta li nyelv hasz ná lat kö te le zett sé gét tel je sít se, ki zá ró −
lag az ál lam jog kö ré be tar to zik. Szlo vá kia a char ta el fo ga dá sa kor dek la rál ta, hogy
olyan ha tárt szab meg, ame lyet meg fe le lő nek ta lál a char ta 10. cik ke lyé ből szár ma −
zó kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez. Ez a ha tár az adott te le pü lés la kos sá gá nak 20%−
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os nem ze ti ki sebb ség hez va ló tar to zá sa. Szlo vá kia emel lett fi gye lem be vet te a nem −
ze ti ki sebb sé gek hez tar to zó egyé nek ér de ke it a ki sebb sé gi nyelv hi va ta li hasz ná la −
tá ban, az egyes ki sebb sé gi nyel vek hely ze tét és ki ha lá suk meg vé dé sé nek va lós
szük ség le tét, de az ál lam ré szé ről tá masz tott fel ada to kat, jo go sult ér de ke ket, szük −
ség le te ket, a gaz da sá gos sá got és egyéb kri té ri u mo kat is. 

A fel tün te tett rész arány ab ból in dul ki, hogy Szlo vá ki á ban sok a nem ze ti ki sebb −
ség, a la kos sá gon be lül ma gas a rész ará nyuk, va la mint a te le pü lés szer ke zet re jel −
lem ző, hogy sok az ala csony lé lek szá mú te le pü lés. Szlo vá kia ké rel mez te az er re a
kér dés re vo nat ko zó ja vas lat el en ge dé sét vagy át fo gal ma zá sát.

To váb bi prob lé mát je lent azon te le pü lé sek lis tá já nak ak tu a li zá lá sa, ame lyek ben
hasz ná la to sak a ki sebb sé gi nyel vek. Ez a fel adat már 2001 óta ak tu á lis. Je len leg
ugyan is az 1999−es nép szám lá lás ada tai ér vé nye sek. A kor mány ban már 2003−ban
fel buk kant egy anyag, amely szor gal maz ta a köz sé gek lis tá já nak át ér té ke lé sét, de
a kor mány nem tár gyal ta meg, mi vel az MKP azt szor gal maz ta, hogy a nem ze ti ki −
sebb sé gek nyelv hasz ná la tá nak ha tá rát 10 szá za lék ra csök kent sék. Ez zel a ko a lí ci −
ós part ne rek nem ér tet tek egyet. A te le pü lé sek jegy zé kén je len leg a Kul tu rá lis Mi −
nisz té ri um dol go zik, de az el múlt év vé gé ig nem ter jesz tet ték a kor mány elé. A lis ta
sze rint a két nyel vű meg ne ve zé sek nek ti zen négy olyan köz ség ben kel le ne meg szűn −
ni ük, ahol ma gya rok él nek, és há rom ban kel le ne meg je len ni ük. A jegy zék ak tu a li zá −
lá sa leg in kább a ru szin nem ze ti ki sebb ség nek ja vá ra vál na, 33 ilyen te le pü lés je len −
ne meg és 10 te le pü lés tör lőd ne a lis tá ról. A kor mány al el nö ke, Dušan Čap lo vič eb −
ben a kér dés ben is a sta tus quo híve34, és a kor mány ál lás pont já nak az eu ró pai in −
téz mé nyek ál ta li ak cep tá lá sa se gít het a to váb bi te en dők meg ha tá ro zá sá ban. 

Az Eu ró pai Ta nács szak ér tői bi zott sá ga meg ál la pí tot ta, hogy az igaz ság ügy te rén
prob lé mát je lent a re gi o ná lis és ki sebb sé gi nyel ve ket érin tő jo gi nor mák hi á nya.
Nincs ga ran tál va a re gi o ná lis és a ki sebb sé gi nyel ven be szé lő ál lam pol gár ok sa ját
nyel vé nek hasz ná la ti jo ga, még ak kor sem, ha ér te nek szlo vá kul. A bi zott ság meg −
ál la pí tot ta, hogy a ked ve ző he lyi fel té te lek mi att a gya kor lat ban ta lán bi zo nyos fo kig
hasz ná la to sak a re gi o ná lis és a ki sebb sé gi nyel vek, de ak kor is szük sé ges a legisz −
la tív ke ret ja ví tá sa és ki egé szí té se a bí ró sá gi nyelv hasz ná lat te rü le tén.

A kor mány ez zel kap cso lat ban a char ta 9. cik ke lyé re hi vat koz va meg ál la pí tot ta,
hogy a szer ző dő fe lek olyan bí ró sá gi kör ze tek lét re ho zá sá ban kö te le zik el ma gu kat,
ame lyek ben az ott élő re gi o ná lis és ki sebb sé gi nyel ve ket hasz ná ló la kos ság szá ma
ren de le tek meg ho zá sát in do kol ja az egyes nyel vek hely ze te sze rint az zal a fel té tel −
lel, hogy a bí ró sze rint ez nem aka dá lyoz za a bí ró ság mun ká ját. Az eh hez a pont hoz
fű zött ma gya rá zó je len tés ből ki de rül, hogy bár a char ta cél ja a szo ká sos szük ség le −
tek nél to vább nyú ló ki sebb sé gi nyelv hasz ná lat, ha az adott sze mély bír ja az ál lam −
nyel vet, más részt pe dig nem csu pán az em be ri jo gok as pek tu sá ról van szó, te hát
ar ról, hogy ki vá laszt has sa, a bí ró sá gon a sa ját ki sebb sé gi nyel vét fog ja−e hasz nál ni
vagy az ál lam nyel vet, és egyi de jű leg az ál lam kö te les sé ge biz to sí ta ni ezt a jo got.
A char ta emel lett le he tő sé get ad az ál la mok nak ezen jo gok ér vé nye sí té sé nek mér −
le ge lé sé re, ill. hogy az ér vé nye sí tést egy bi zo nyos föld raj zi tér ség re kor lá toz zák.
A kor mány ez zel kap cso la tos ha tá ro za tá ban ki je len tet te, hogy Szlo vá kia tör vény ho −
zá sa meg fe lel az or szág char tá ból szár ma zó kötelezettségeinek.35

A nők nek szó ló aján lás ban, mely sze rint jo guk van fel ven ni és hasz nál ni a re gi o −
ná lis és ki sebb sé gi nyel vű ve ze ték ne vet, a szlo vák kor mány hoz zá fűz te, hogy ezen
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jog ér vé nye sí té sét az or szág jog rend je le he tő vé te szi. Ha a gyer mek más or szág nak
is ál lam pol gá ra, fel ve het olyan ve ze ték ne vet vagy ve ze ték ne ve ket, ame lyek meg fe −
lel nek azon or szág jog rend jé nek vagy ha gyo má nya i nak. Ilyen ese tek ben le het sé ges
a ve ze ték név meg vál toz ta tá sa is. Ha va la ki csak szlo vák ál lam pol gár, a meg fe le lő
szerv dönt a ve ze ték név en ge dé lye zé sé ről. 

Nem kell kér vé nyez ni a ve ze ték név vál toz ta tá sát, ha nem szlo vák nem ze ti sé gű
nő szlo vák vég ző dés (−ová) nél kü li ve ze ték név−vál toz ta tá sá ról van szó. Ilyen vál toz ta −
tást az anya köny vi hi va ta lok vé gez nek az adott sze mély vagy an nak jo gi kép vi se lő −
jé től szár ma zó írá sos ki je len tés alap ján. A nem szlo vák nem ze ti sé gű nők szlo vák
vég ző dés nél kü li ve ze ték ne vét ak kor jegy zik be, ha: a) ezt nő ne mű gyer mek szü le té −
se kor a szü lők kér vé nye zik az anya könyv be va ló be írás kor vagy az örök be fo ga dók
kér vé nye zik, amen  nyi ben örök be fo ga dás ról van szó; b) ha ezt a nő há zas ság kö tés −
kor kér vé nye zi; c) ha ezt a nő kér vé nye zi a ve ze ték név−vál toz ta tás sal kap cso lat ban,
amit tör vény szabályoz.36 Szlo vá kia kor má nya kér vé nyez te, hogy ezt az aján lást is tö −
röl jék a Szak ér tők Bi zott sá gá nak aján lá sai kö zül. 

A kér dés prob le ma ti kus fel fo gá sá nak pél da ér té kű meg nyil vá nu lá sa volt, ami kor
Viera Toma no vá mi nisz ter a szlo vák par la ment ben konf lik tus ba ke rült az MKP kép −
vi se lő jé vel, Sár közy Klá rá val, mi vel szlo vák vég ző dés sel hasz nál ta a ne vét, amit Sár −
közy ki kért magának.37 Robert Kali ňák bel ügy mi nisz ter le he tő vé akar ta ten ni, hogy
a nők nem ze ti ség től füg get le nül el dönt hes sék, akar ják−e hasz nál ni ne vük ben a szlo −
vák vég ző dést vagy nem. A nyel vé szek, az SNS és a kul tu rá lis mi nisz ter, Marek
Maďa rič azon ban nem ér tet tek ez zel egyet, mi vel a vég ző dést a A szlo vák he lyes írás
sza bá lyai ha tá roz zák meg, eze ket pe dig az ál lam nyelv ről szó ló tör vény ke re tén be lül
be kell tar ta ni. A szlo vák nyelv ugyan is flek tá ló, és a végződés nélküli női vezeték −
nevek csak alanyesetben akceptálhatók. 

Az MKP je lez te, hogy a nyelv hasz ná lat tal kap cso lat ban 2007. jú ni us vé gé ig két
mó do sí tó ja vas la tot nyújt be a par la ment be. Az el ső mó do sí tás nak az Eu ró pai Unió
hi va ta los nyel ve i nek Szlo vá ki á ban va ló al kal ma zá sá ról kel lett vol na szól nia. A nyelv −
tör vény má sik mó do sí tá sá nak cél ja a ki sebb sé gi nyel vek hasz ná la ta az egész ség −
ügy ben a ve gye sen la kott területeken.38 2007 vé gé ig azon ban az MKP sem mi lyen
mó do sí tó ja vas la tot nem nyúj tott be. 

Szlo vák–ma gyar ál lam kö zi kap cso la tok

A szlo vák–ma gyar kap cso la tok 2007−ben az új kor mány lét re jöt te után is éles vi −
ták tár gyát ké pez ték. Ezen sem mit sem vál toz ta tott az a tény, hogy mind két or −
szág kor má nya élén szo ci ál de mok ra ták áll nak. Új elem a szlo vák–ma gyar kap −
cso la tok ban, hogy míg a ko ráb bi évek ben a szlo vák (el len zé ki, ko a lí ci ós és ki −
sebb sé gi) po li ti ka a ha tá ron túl ról, va gyis Ma gyar or szág ról jö vő fel ve té sek re vá −
laszolt, és ez zel a ma gyar bel po li ti ka ki sebb sé gi char tá val kap cso la tos prob lé −
má i ra re a gált, az új vi ták ger jesz tő je az MKP. Úgy tűnt, hogy a két or szág kor −
mány fő jé nek ta lál ko zó ja po zi tív fo lya ma to kat in dít el a szlo vák–ma gyar kap cso la −
tok ban. 2007. jú ni us 18−án a vi seg rá di né gyek és Por tu gá lia kor mány fő i nek po −
zso nyi ta lál ko zó ja után lét re jött Robert Fico és Gyur csá ny Fe renc ta lál ko zó ja,
ame lyen meg tár gyal ták a Com mon Past, Com mon Futu re – in the mir ror of com -
mon proj ects do ku men tum 14 pont ját. Eze ket a pon to kat a két or szág kül ügy mi −
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nisz té ri u má nak és a meg fe le lő tár cák nak kel lett vol na ki dol goz ni uk és fo ko za to −
san meg va ló sí ta ni uk. 

Robert Fico a ta lál ko zót ér té kel ve hang sú lyoz ta, hogy ma gyar kol lé gá já val meg vi −
tat ták a do ku men tum mind a 14 pont ját, és ki emel te, hogy tör té nel mi té mák kal nem
fog lal koz tak. Meg ál la pí tot ta, hogy Ma gyar or szág az ötö dik leg na gyobb be fek te tő
Szlo vá ki á ban, ahol je len leg több mint 6000 ma gyar or szá gi vál lal ko zó nak van szék −
he lye. Több mint 25 ezer szlo vák ál lam pol gár dol go zik Magyarországon.39 El mond ta,
hogy Szlo vá kia to vább ra is az 1995−ös szlo vák–ma gyar alap szer ző dést tart ja a bi la −
te rá lis kap cso la tok alap já nak.

A szlo vák kor mány fő azt is ki je len tet te, hogy tár gyal tak a ko má ro mi Selye Egye −
tem fi nan szí ro zá sá nak le he tő sé ge i ről, a char tá ról és a ma gyar or szá gi szlo vák ki −
sebb ség kö ve tel mé nye i ről, konk ré tan a szlo vák alap is ko lák és a ¼udo vé novi ny cí −
mű he ti lap pénz ügyi tá mo ga tá sá ról. A ki sebb sé gi ma gyar rá dió adás kö zép hul lá mon
va ló su gár zá sá nak meg szün te té sé vel kap cso lat ban a kor mány fő rá mu ta tott, hogy
a rá dió je len le gi igaz ga tó ját az elő ző szlo vák kor mány ne vez te ki. Mind két mi nisz ter −
el nök el mond ta, hogy a jö vő ben kel lő fi gyel met fog nak szen tel ni az em lí tett prob lé −
mák meg ol dá sá nak, amit a köl csö nös jó aka rat je le ként ér tel mez nek.

Gyur csá ny Fe renc ma gyar mi nisz ter el nök nagy ra ér té kel te a ta lál ko zó lét re jöt tét,
mi vel a kor mány fői ta lál ko zók több éves hi á nyát kí nos nak tar tot ta. Ki je len tet te, hogy
a kö zös vi szony ban nin cse nek el len té tes kér dé sek, de meg kell ér te ni a nem ze ti ki −
sebb sé gek hely ze tét. „Az em ber ér zé keny, se bez he tő nek ér zi ma gát, emo tí van re a −
gál né ha bár mi re. Né ha egyet len mon dat több hó na pos erő fe szí tést és mun kát tesz
tönk re, mert a po li ti ká ban min den ki mon dott szó szá mít.” El mond ta, hogy né ha nem
kis erő fe szí tés be ke rül tar tóz kod ni a ki je len té sek től, de a nyil vá nos ál lás fog la lás ok −
ban mér sé kelt és kor rekt lesz. Gyur csá ny Fe renc egyet ér tett ab ban, hogy a ki sebb −
sé gi kér dés mel lett több olyan te rü let van, ahol szük sé ges a két or szág együtt mű −
kö dé sé nek fej lesz té se. A köl csö nös vi szony koc ká za ta it ecse te lő sza vai rö vid időn
be lül be iga zo lód tak, ami kor az MKP kö ve te lé sé vel – az zal, hogy kár pó tol ják a ma −
gyar nem ze ti sé gű la kos sá got a má so dik vi lág há bo rú utá ni ese mé nye kért, és a szlo −
vák par la ment hoz zon ha tá ro za tot a há bo rú utá ni tör vény ho zás érin thret len sé gé ről –
újabb prob lé mák me rül tek fel. A szlo vák–ma gyar vi szonyt to vább bo nyo lí tot ták Só −
lyom Lász ló ma gyar ál lam fő „ma gán lá to ga tá sai” De á ki ban és Ko má rom ban, va la −
mint Szi li Ka ta lin nak, a ma gyar Or szág gyű lés el nö ké nek 2007. ok tó ber 6−i Pozso ny −
p üspöki ben tett nem hi va ta los lá to ga tá sa, aho va az ot ta ni Cse ma dok−szer ve zet
meg hí vá sá ra ér ke zett, és lep le zett le egy em lék osz lo pot, ame lyet a ki te le pí tés 60.
év for du ló ja al kal má ból a kör nyék ről ki te le pí tett csa lá dok em lé ké re ál lí tot tak. Ezt
meg elő ző leg le mond ta hi va ta los ta lál ko zó ját Pavol Paškával, a szlo vák par la ment el −
nö ké vel az eper je si Nem zet kö zi öku me ni kus szak rá lis éne kek koncertjén.40 Szi li Ka −
ta lin az ün nep ség alatt – Só lyom Lász ló ko má ro mi prob le ma ti kus ki je len té sei után
– azon ban nem lé pett fel nyil vá no san, az új ság írók kér dé se i re sem vá la szolt, ami vel
hoz zá já rult a fe szült lég kör enyhítéséhez.41

2007 fo lya mán Ivan Gaš pa ro vič ál lam fő a kör nye ző ál la mok ból fo gad ta Len gyel −
or szág, Cseh or szág és Uk raj na ál lam fő jét, vi szont Ma gyar or szág egyet len hi va ta los
kép vi se lő jét sem fo gad ta, és nem is ta lál ko zott ve lük hi va ta lo san. Át vet te Hei zer An −
tal nagy kö vet meg bí zó le ve lét. Két hi va ta los utat tett Cseh or szág ba és Ma gyar or −
szág ra. Kü lö nö sen ér zé ke nyen fo gad ták 2007. szep tem ber 20–21−i keszt he lyi út ját
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a vi seg rá di ál lam fők ta lál ko zó já ra és 2007. jú ni us 2−án Mlynkyben, a fa lu meg ala pí −
tá sá nak 260. év for du ló ja al kal má ból tett lá to ga tá sát.

Na gyobb fi gyel met kel tett azon ban Só lyom Lász ló ma gyar ál lam fő két szlo vá ki ai
lá to ga tá sa. 2007 au gusz tu sá ban, Szent Ist ván nap ján, a ma gyar ál lam ün ne pen
meg ko szo rúz ta Szent Ist ván szob rát De á ki ban, aho va az MKP meg hí vá sá ra lá to ga −
tott el.42 Ok tó ber ben Ko má rom ban pedig meg ko szo rúz ta Jó kai szob rát, ta lál ko zott a
Selye Egye tem ta ná ra i val és hall ga tó i val, és meg lá to gat ta a ko má ro mi mú ze u mot.
Lá to ga tá sa be fe je zé se ként az Eu ró pa ud var ban le lep lez te II. End re ma gyar ural ko dó
szobrát.43 Egyik eset ben sem ta lál ko zott a szlo vák ál lam fő vel, Ivan Gašparovičcsal.44

Az ál lam fői iro dát csu pán an nak ve ze tő je, Milan Čič kép vi sel te, aki el mond ta, hogy
a ma gyar ál lam fő lá to ga tá sá ról az utol só pil la nat ban sze rez tek tu do mást, és azon −
nal kap cso lat ba lép tek a ko má ro mi ön kor mány zat tal és a ma gyar külképviselettel.45

Vi tat ha tók a ma gyar ál lam fő ki je len té sei, ame lyek ben bí rál ta a szlo vák par la ment
a há bo rú utá ni tör vény ho zás érint he tet len sé gé ről szó ló ha tá ro za ta it, és azt, hogy Szlo −
vá kia te rü le tén ide gen ál lam ün ne pé nek meg ün nep lé sé re ke rült sor. A szlo vák fél sze −
rint a ma gyar ál lam fő ez zel túl lép te a ma gán lá to ga tás ke re te it. Az El nö ki Hi va tal nyi −
lat ko za ta sze rint „a ma gyar ál lam fő ilyen egy ol da lú lá to ga tá sai, ame lyek erő tel jes be −
avat ko zá sok az önál ló Szlo vá kia bel ügye i be, nem já rul nak hoz zá Szlo vá kia és Ma gyar −
or szág két ol da lú kap cso la ta i nak javításához”.46 A szlo vák Kül ügy mi nisz té ri um be je len −
tet te, hogy nem fog lal ál lást a ma gyar ál lam fő ma gán lá to ga tá sá val kap cso lat ban.

A Mati ca slo ven ská kép vi se lői, Marek Maďa rič kul tu rá lis mi nisz ter és fő képp
Robert Fico kor mány fő kri ti zál ták Só lyom Lász ló beszédét.47 Robert Fico az új ság írók
előtt ki je len tet te, hogy „Szlo vá kia kor má nya egy szu ve rén ál lam kor má nya, és egy −
sze rű en nem en ge dé lyez he ti, hogy más or szá gok leg ma ga sabb szin tű kép vi se lői, fő −
leg ma gyar or szá gi ak, jár kál ja nak ide, és Szlo vá kia dé li ré szén úgy vi sel ked je nek,
mint ha Ma gyar or szág észa ki ré szén len né nek”, hoz zá té ve, hogy a ma gyar ál lam fő
nem el nö ke a dél−szlo vá ki ai szlo vák ál lam pol gár ok nak. Ján Kubiš kül ügy mi nisz ter ez −
zel kap cso lat ban a kö vet ke ző ket mond ta: „egy ál lam fő, kor mány fő vagy a par la ment
el nö ke so ha sem ma gán sze mély. Amint át lé pi a ha tárt, a dip lo má cia be vett gya kor −
la ta sze rint azon nal a má sik ál lam vé del mé ben ré sze sül. Már csak eb ből a szem −
pont ból néz ve sem lép het fel ma gán sze mély ként, még ak kor sem, ha ma gán lá to ga −
tás ra men ne. Ez a nem zet kö zi kap cso la tok ábé cé jé hez tartozik.”48

A ma gyar ál lam fő szlo vá ki ai lá to ga tá sá val kap cso lat ban fel me rült az ál lam fők hi va −
ta los kap cso la tá nak kér dé se. Az utol só hi va ta los ál lam fői lá to ga tás ra 2003−ban ke rült
sor, ami kor Ru dolf Schus ter uta zott Mádl Fe renc hez. Az el nö ki iro da sze rint en nek az
az oka, hogy Ivan Gaš pa ro vič nem ka pott hi va ta los meg hí vást. „Az el nök nem ka pott
sem mi fé le meg hí vást” – mond ta a szlo vák ál lam fő szó vi vő je, Marek Trubač. A ma gyar
fél azon ban cá fol ta ezt, ál lí tó lag Só lyom Lász ló még 2005−ös hi va ta los szlo vá ki ai út ja
so rán meg hív ta Ivan Gašparovičot. „A meg hí vás min dig ak tu á lis” – mond ta Kumin Fe −
renc, a Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal főosztályvezetője.49 Ma gyar or szág szlo vá ki ai nagy −
kö ve te, Hei zer An tal sze rint to vább ra is ér vé nyes a szlo vák ál lam fő, Ivan Gaš pa ro vič
hi va ta los ma gyar or szá gi lá to ga tás ra szó ló meg hí vá sa, ame lyet a ma gyar el nök, Só −
lyom Lász ló tol má csolt 2005−ben tett po zso nyi hi va ta los látogatásakor.50 A Szlo vák
Rá di ó nak 2007. no vem ber 3−án adott in ter jú já ban vi szont a szlo vák ál lam fő új ra meg −
erő sí tet te, hogy ma gyar rész ről nem ka pott olyan hi va ta los meg hí vást, amely meg fe lel
a pro to koll szabályainak.51 Azt is el mond ta, hogy ilyen meg hí vás ra vár. 
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Ján Kubiš kül ügy mi nisz ter sze rint a szlo vák–ma gyar kap cso la tok rom lá sá ért az
MKP ve ze tői a fe le lő sek, mi vel elő hoz ták a Beneš−dekrétumok kér dé sét, amit „a bo −
csá nat ké rés tet sze tős cso ma go lá sá ba” bur kol tak, va la mint fel éb redt a „na ci o na liz −
mus ösz tö ne”, amely ma gyar ol da lon a po li ti kai erők mo bi li zá ló dá sá hoz és egye sü −
lé sé hez ve ze tett. Er re re a gál va kezd tek el nem ze ti és né ha na ci o na lis ta ala pon
egye sül ni a szlo vák po li ti ku sok is.52

A meg rom lott kap cso la tok ja ví tá sá ra tett kí sér let ként kell ér tel mez ni Szlo vá kia
és Ma gyar or szág mi nisz ter el nök ének újabb hi va ta los ta lál ko zó já ra irá nyu ló kí sér le −
tet. Ok tó ber ben a két kor mány fő Lis  sza bon ban ta lál ko zott az eu ró pai ve ze tők csúcs −
ta lál ko zó ján, és meg egyez tek, hogy a kor mány al el nö kei elő ké szí tik Gyur csá ny Fe −
renc szlo vá ki ai lá to ga tá sát, va la mint ab ban is meg ál la pod tak, hogy olyan me cha niz −
mu so kat dol goz nak ki, ame lyek kel meg előz he tők a félreértések.53 Ám a két or szág
kép vi se lő i nek kap cso la tai ez után sem vol tak prob lé ma men te sek. Göncz Kin ga a
ma gyar Or szág gyű lés Kül ügyi Bi zott sá gá nak ülé sén, de a Ján Kubiš szlo vák kül ügy −
mi nisz ter rel foly ta tott meg be szé lé sén is el mond ta, hogy Gyur csá ny Fe renc és Robert
Fico ta lál ko zó ja kér dé ses, mi vel Ma gyar or szág szá má ra el fo gad ha tat lan, hogy a
szlo vák kor mány két fé le jel zést bo csát ki. Az MKP−t nem csak el len zé ki párt ként kel −
le ne ér zé kel nie, ha nem a ma gyar ki sebb ség kép vi se lő je ként is. Rá adá sul Ma gyar or −
szág sze rint Szlo vá ki á ban a ki sebb sé gi jo gok ér vé nye sí té se te rén vis  sza lé pé sek tör −
tén tek. A ma gyar ki sebb ség gel szem ben foly ta tott szlo vák po li ti kát a no vem ber kö −
ze pén le zaj lott, az Ipoly fo lyón épí ten dő két híd ról szó ló egyez mény alá írá sa kor tett
pár ká nyi ta lál ko zón is bírálta.54

A szlo vák és a ma gyar kor mány fő 2007. de cem ber 9−én Ostra vá n ta lál ko zott egy −
más sal a vi seg rá di or szá gok és Szlo vé nia kor mány fő i nek ta lál ko zó ján, ahol nem hi −
va ta lo san meg vi tat ták a két ol da lú kapcsolatokat.55 A kö vet ke ző ta lál ko zó ra 2007.
no vem ber 22−én ke rült sor, ami kor Gyur csá ny Fe renc, Robert Fico és G. Plat ter a
Hegyeshalom–Nickelsdorf ha tár át ke lő hely nél fel avat ta azt az em lék mű vet, me lyet
az új tag ál lam ok kal bő vült schen ge ni öve zet tisz te le té re ké szí tet tek. De cem ber 20−
a tör té nel mi dá tum, hi szen az oszt rák, a len gyel, a cseh és a ma gyar ál lam ha tár ok
át jár ha tób bá vál tak, és az uk rán ál lam ha tár szi go rúb ban el len őr zöt té vált. A ma gyar
ki sebb ség szá má ra a ha tá rok meg nyi tá sa újabb lé pést je lent az anya or szág fe lé. A
je len le gi hi va ta los szlo vák kép vi se let – a szlo vák mi nisz ter el nök és az ál lam fő, de
más mi nisz te rek is – a szlo vá kok kép vi se lő je ként igye kez nek fel lép ni. Szlo vá kia más
nem ze ti sé gű ál lam pol gá ra úgy érez he ti, hogy nincs tel jes mér ték ben ak cep tál va.
Ilyen tö rek vés fel lel he tő a szlo vák po li ti ku sok nyi lat ko za ta ik ban is. Pél da ként em lít −
het jük Miro slav Jure ňa le kö szö nő mi nisz ter is tál ló ban tett emo tív nyi lat ko za tát, il let −
ve a kor mány fő nek a Mati ca slo ven ská val kap cso la tos turóc szen tmár to ni nyil−
takozatát. A ma gyar mi nisz ter el nök és ál lam fő 15 mil lió ma gyar kép vi se lő je sze ret −
ne len ni, füg get le nül at tól, hogy ezek a ma gya rok a ha tár me lyik ol da lán él nek, és
ez ag gaszt ja a szlo vák po li ti ku so kat.

A schen ge ni ha tár ral kap cso lat ban elő for dul tak olyan igye ke ze tek, ame lyek túl ér té −
ke lik an nak ha tó su ga rát. A Robert Ficó val va ló ta lál ko zó elő est éjén Gyur csá ny Fe renc
azt mond ta, hogy „fél év múl va meg szű nik a ha tár Szlo vá kia és Ma gyar or szág kö zött,
egy re fon to sab bak lesz nek a he lyi ön kor mány zat ok. Nincs ok tar ta ni va la mi től, mert a
teg na pi meg ol dá sok már nem lé tez nek”, és hang sú lyoz ta, hogy a jö vő ben a kis ré gi −
ók ra és az ott élő em be rek re he lye ző dik majd a hangsúly.56 A schen ge ni ha tár ra a ha −
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tá ron tú li ma gya rok már ké szül tek. Az MKP 2007. szep tem ber 1−jén Pár kány ban meg −
szer vez te a vi lág ma gyar szer ve ze te i nek ta lál ko zó ját. A ma gyar szer ve ze tek ugyan csak
vé le mé nyez ték a ma gyar Or szág gyű lés nek az ún. nem ze ti pri o ri tá sok ról és a kül föl di
ma gyar kö zös sé gek nek nyúj tott tá mo ga tá si rend sze rek ről szó ló ülé sét. Szlo vá ki á nak
és Ma gyar or szág nak a schen ge ni öve zet hez tör té nő csat la ko zá sá val Szlo vá kia gya kor −
la ti lag el vesz ti dé li te rü le tét, ahol a ma gyar ki sebb ség él – tu dat ta az MTI a Res pekt
cí mű cseh li be rá lis he ti lap leg újabb szá má ra hi vat koz va. A hírt csak nem az ös  szes ma −
gyar mé dia át vet te. A Ma gyar Nem zet inter ne tes ki adá sa sze rint Schen gen után visz  −
sza tér a Felvidék.57 A ha tár át jár ha tó sá gát ne megy szer cél irá nyo san a ha tár sér tés vál −
tot ta fel. A szlo vá kok szá má ra a ha tá rok meg nyi tá sá nak kü lön bö ző jel le ge volt. Más a
cse hek kel va ló vi szony ban, más a len gye lek kel és más a Ma gyar or szág gal kap cso la −
tos vi szony ban. A ma gya rok vi szo nyá ban ez egy is me ret len be ve ze tő lé pés volt. 

Már a schen ge ni ün nep sé gek le fo lyá sa is ér zé kel tet te, hogy a hi va ta los szlo vák
kép vi se let a szlo vák–ma gyar ha tár tér sé get in kább a re gi o ná lis kép vi se lők nek és az
MKP−nak en ged te át. A szlo vák–ma gyar vi szony ala ku lá sá ban fon tos sze re pet ját −
szot tak a Mali na Hed vig−ügy és a Ma gyar Gár da meg ala kí tá sa kö rü li vi ták is. 

A ki sebb sé gi ügyek ben il le té kes szlo vák–ma gyar ve gyes bi zott ság

A ve gyes bi zott sá got az 1998. no vem ber 24−én a szlo vák és a ma gyar kül ügy mi nisz −
té ri um kö zött lét re jött egyez mény ér tel mé ben ala pí tot ták, mint egyet a ti zen egy
(most már ti zen két) azon ta nács adó tes tü let kö zül, ame lyek elő se gí tik az 1995−ös
szlo vák–ma gyar alap szer ző dés tel je sí té sét. Az alap szer ző dés 15. cik ke lyé nek 6. be −
kez dé se sze rint a ve gyes bi zott ság nak jo gá ban áll ja vas la to kat ten ni a szlo vák és a
ma gyar kor mány ré szé re. Már év ele jén vál to zá sok kö vet kez tek be a ve gyes bi zott −
ság szlo vák ré szé ben. A bi zott ság el nö ke M. Moj ži ta ma radt a szlo vák Kül ügy mi nisz −
té ri um kép vi se le té ben, aki már 2002−től töl ti be ezt a tiszt sé get. 2007. ja nu ár 17−i
ülé sén a kor mány vis  sza hív ta a bi zott sá gok el nö ke it: Beré nyi Jó zse fet, Mar tin
Fedort, Pavol Ruskót, T. Döményt, J. Kotuľát, Kvar da Jó zse fet, Mar tin Padót, Szi ge −
ti Lász lót és M. Radašovskýt. A szak bi zott ság ok élé re O. Algayerovát, J. Baškát, P.
Žigót, J. Jadušát, M. Mojšot, J. Langot, P. Sikát, J. Buče kot és B. Obrim čá ko vát ne −
vez te ki.58 2007. szep tem ber 18−án sor ke rült a ve gyes bi zott ság 8. ülésére.59 2007−
ben a ve gyes bi zott ság szlo vák ré szé ben vál to zá sok tör tén tek. A bi zott ság új tag ja
lett P. Mikula, a Kul tu rá lis Mi nisz té ri um nem ze ti ki sebb sé gek és hát rá nyos hely ze −
tű cso por tok szak osz tá lyá nak igaz ga tó ja. A Kül ügy mi nisz té ri um 2. te rü le ti osz tá lyá −
nak és em ber jo gi osz tá lyá nak poszt ja in tör tént vál to zá sok nak meg fe le lő en J. Buri a −
nová és Z. Topoľ ská lett a ve gyes bi zott ság új tag ja. A ve gyes bi zott ság szlo vák ré −
szé nek új tit ká ra M. Ležá ko vá lett a Kül ügy mi nisz té ri um em ber jo gi osz tá lyá ról. 

A ve gyes bi zott ság ma gyar ré szé ben is tör tén tek rész le ges vál to zá sok. Ezek el −
sőd le ges oka, hogy ös  sze von ták a Ha tá ron Tú li Ma gya rok Hi va ta lát és a Nem ze ti és
Et ni kai Ki sebb sé gek Hi va ta lát a Kor mány hi va tal lal. 2007−től a ha tá ron tú li ma gya −
rok, va la mint a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek a kor mány nem ze ti po li ti ká ért fe le −
lős hi va tala szak ál lam tit ká rá nak kom pe ten ci á já ba tar toz nak, aki a nem ze ti po li ti ka
rész le gét és a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek rész le gét irá nyít ja. 

Az ülést a ve gyes bi zott ság együt tes el nö kei ve zet ték, szlo vák rész ről M. Moj ži ta
nagy kö vet, ma gyar rész ről a Kor mány hi va tal ál lam tit ká ra, Géme si Fe renc.
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A ve gyes bi zott ság ér té kel te az elő ző ülé sek aján lá sa i nak tel je sí té sét. Nem csak
az ún. el sőd le ges aján lá so kat ér té kel ték, va gyis azo kat, ame lyek nek a kö zel jö vő ben
meg kü lön böz te tett fi gyel met kell szen tel ni, ha nem az azt meg elő ző ülé sek aján lá sa −
it is, ame lyek tel je sí té sét mind két fél to vább ra is fel ada tá nak tart ja. Né me lyik aján −
lást át fo gal maz ták, ez zel iga zod tak a tel je sí tés ak tu á lis hely ze té hez vagy a tel je sí −
tés le he tő sé ge i hez. Fi gye lem be vet ték a ma gyar or szá gi szlo vák ki sebb ség kö ve tel −
mé nye it is (pél dá ul a ¼udo vé novi ny cí mű he ti lap fo lya ma tos anya gi gond ja it, az Or −
szá gos Szlo vák Ki sebb sé gi Ön kor mány zat ál tal mű köd te tett köz mű ve lő dé si in téz mé −
nyek és az ön kor mány zat ösz tön díj rend sze re anya gi biz to sí tá sát stb.). Tíz új aján lást
fo gad tak el – ötöt mind két fél, egyet a szlo vák fél, né gyet a ma gyar fél szá má ra.
Meg egyez tek ab ban, hogy az 5. ülés Selye Egye tem re vo nat ko zó aján lá sa i val már
nem fog lal koz nak, mi vel ezek meg ol dá sa már a szlo vák és a ma gyar kor mány fő ál −
tal 2007. jú ni us 28−án Po zsony ban el fo ga dott do ku men tum ré szét ké pe zi. 

Szlo vá kia és Ma gyar or szág 2003. de cem ber 3−án el fo ga dott kor mány kö zi egyez −
mé nyé nek a nem ze ti ki sebb sé gek mű ve lő dé se és kul tú rá ja te rén nyúj tott köl csö nös
se gély nyúj tás ról szó ló 6. cik ke lyé vel össz hang ban a ve gyes bi zott ság ér té kel te a tel −
je sí té se ket, és meg ál la pí tot ta, hogy a két ol da lú tá mo ga tás mind két or szág ré szé ről
meg fe lel az egyez mény nek. A ve gyes bi zott ság ülé se a jegy ző könyv alá írá sá val zá −
rult mind két társ el nök ré szé ről. A ve gyes bi zott ság szlo vák és ma gyar ré szé nek tag −
jai, be le ért ve mind két ki sebb ség kép vi se lő it, elé ge dett sé gü ket fe jez ték ki az ülés le −
fo lyá sá val és eredményeivel.60

A Ma gyar Ko a lí ció Párt ja

Az MKP leg fon to sabb pár ton be lü li ese mé nye az új ve ze tő ség meg vá lasz tá sa volt,
amely ről a párt kül döt tei sza vaz tak a 2007. már ci us 31−i ko má ro mi kong res  szu son.
Az MKP el nö ke négy év re Csáky Pál lett, aki Bugár Bé lát vál tot ta fel eb ben a tiszt −
ség ben (Bugár 1998 má ju sá tól, az MKP meg ala ku lá sá tól irá nyí tot ta a pár tot). 

Az új el nö köt 169 sza va zat tal vá lasz tot ták meg, és 12 sza va zat tal ka pott töb bet
az el len je lölt nél. A Csáky Pál ál tal ja va solt al el nö kök 230−tól 250−ig ter je dő sza va −
za tot kap tak. Ti zen öt perc alatt ez zel tel je sen meg vál to zott a kong res  szus légköre.61

Csáky leg kö ze leb bi mun ka tár sai kö zé tar to zik a volt kül ügyi ál lam tit kár, Beré nyi Jó −
zsef, Far kas Iván és Duray Mik lós. A ve ze tő ség be vis  sza tér tek az egy ko ri par la men −
ti kép vi se lők: Far kas Pál, La dá nyi La jos és a Köz be szer zé si Hi va tal el nö ke, An gyal
Bé la. A. Nagy Lász ló és Harna Ist ván exmi nis zter már nincs a vezetőségben.62

A párt ve ze té sé ben be kö vet ke zett vál to zá sok nak több oka van. Az egyik le het sé −
ges ok, hogy a hos  szú idő után, amíg Bugár Bé la ve zet te a pár tot, el ér ke zett a bel −
ső vál to zás szük sé ges sé ge, amely a tag ság és az egy re fo gyó sza va zó bá zis mo bi li −
zá lá sá hoz ve zet ne. Né me lyik párt tag , fő leg a Kö zép− és Ke let−Szlo vá kia dé li ré szé ről
szár ma zók úgy ítélték meg, hogy az MKP kor mány zá sa ide jén ke ve set tett a leg sze −
gé nyebb vi dé ke kért. Azt is igaz ság ta lan nak tar tot ták, hogy a párt po zí ci ók több sé gét
nyu gat−szlo vá ki ai párt tag ok töl tik be. Az el nö ki posz ton tör tént vál to zás ban épp az
ilyen „el fe lej tett ma gya rok” ti zen két kép vi se lő jé nek volt nagy sze re pe. A Tőke te re be −
si já rá si MKP−szervezet volt az egyik, amely Csáky, il let ve Duray ol da lá ra állt.63 Épp
Duray sze mé lye volt a párt ve ze té sé nek má sik fon tos vál to zá sa. Míg Bugár Bé la azt
nyi lat koz ta, hogy csök ken te ni akar ja Duray be fo lyá sát, Csáky Pál az al el nö ki posz tot
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aján lot ta fel ne ki. A har ma dik fon tos ese mény a Csáky Pál ál tal ve ze tett kam pány
mód sze re volt, ami kor a köz gyű lé sen és a köz gyű lés előtt ki je len tet te, hogy a Bugár−
féle ve ze tés Vi lá gi Osz kár gaz da sá gi lob bi já nak be fo lyá sa alatt áll. 

A kong res  szus után az MKP, amely nek 11 959 tag ja van64, hoz zá lá tott a párt −
struk tú ra meg újí tá sá hoz és az új párt prog ram elő ké szí té sé hez, amely ben Duray Mik −
lós nak is fon tos sze re pet szán nak. 

A már ci u si kong res  szus után lét re jött az új Or szá gos Ta nács, meg ala kul tak a
szak mai bi zott sá gok, ame lyek már el kezd ték mun ká ju kat, és az alap sza bály ok nak
meg fe le lő en ki épül tek a párt to váb bi szer vei. Meg vá lasz tot ták a ke rü le ti ta ná csok
el nö ke it. Csáky Pál a re gi o ná lis tit kár sá gok ra és szá mí tás tech ni kai esz kö zök vá sár −
lá sá ra összpontosított.65

A kong res  szus ered mé nyei je len tő sen be fo lyá sol ták a pár ton be lü li vi szo nyo kat.
Bugár Bé la több ször is bí rál ta az új ve ze tést (fő leg az zal kap cso lat ban, hogy mi lyen
mó don kezd vi tat koz ni olyan ko moly bel po li ti kai kér dé sek ről, mint a Beneš−dekré−
tumok és a ma gya rok kár pót lá sa a má so dik vi lág há bo rút kö ve tő ese mé nye kért), de
a ve ze tés ben be kö vet ke zett vál to zá so kért is. Az el nök vál tást kö ve tő en a volt épí tés −
ügyi mi nisz ter, Gyu rovsz ky Lász ló le mon dott kép vi se lői man dá tu má ról. A Duray Mik −
lós és Bugár Bé la kö zöt ti konf lik tus to vább éle ző dött, ami kor Duray a Ma gyar Fó rum -
ban azt nyi lat koz ta Bugárról, hogy már 1990 óta el akar ta őt tá vo lí ta ni. Ál lí tó lag ak −
ko ri ban egy volt tit kos ügy nök uta sí tot ta őt, hogy aka dá lyoz za meg Duray meg vá lasz −
tá sát a Szö vet sé gi Gyű lés frak ci ó já nak élé re. Ez az ügy nök sze rin te a Ma gyar Ke resz −
tény de mok ra ta Moz ga lom (MKDM) ta nács adó ja ként mű kö dött. A Sme na pi lap sze rint
eb ben az idő ben Püs pö ki Nagy Pé ter volt az MKDM ta nács adó ja, akit a tit kos rend őr −
ség ügy nö ke ként tar tot tak nyilván.66 Eze kért a ki je len té se kért Dura yt a párt el nök sé −
ge is fe le lős ség re von ta, Bugár Bé la pe dig éle sen vis  sza uta sí tot ta Duray vádjait.67

Újabb konf lik tus ke let ke zett, ami kor Csáky Pál és fő leg Duray Mik lós az zal vá dol −
ták a volt me ző gaz da sá gi mi nisz tert, Si mon Zsol tot, hogy ön ér dek ből lé pett a párt −
ba. Duray az zal is vá dol ta Si mont, hogy a ri ma szom ba ti kong res  szu son sza va za to −
kat vá sá rolt, ami ért az tán bo csá na tot kel lett kérnie.68

Az MKP új ve ze té se po li ti zá lá si mód sze re i vel a volt ko a lí ci ós part ne rek kel is konf −
lik tus ba ke ve re dett. Az SDKÚ (Szlo vák De mok ra ti kus és Ke resz tény Unió) és fő leg
a KDH (Ke resz tény de mok ra ta Moz ga lom) ra di ka liz mus sal, a tár sa dal mi fe szült sé −
gek szí tá sá val és nem meg vi ta tott té mák át gon do lat lan elő ter jesz té sé vel vá dol ta az
MKP új ve ze té sét. Pavol Hrušovský, a KDH el nö ke ja va sol ta az MKP po li ti ká já nak
mo ni to ro zá sát, és azt, hogy amen  nyi ben az szlo vák el le nes len ne vagy Dél−Szlo vá kia
au to nó mi á ján dol goz na, meg kell sza kí ta ni a kap cso la tot az MKP képviselőivel.69

Bugár Bé la nem ér tett egyet az zal a ki je len tés sel, hogy a párt ra di ka li zá ló dik, és
mind ezt in kább an nak a szám lá já ra ír ta, hogy Duray túl nagy te ret ka pott a
médiában.70 Si mon Zsolt há rom alap ve tő kér dést tett fel az új ve ze tés nek: „kon−
frontatív vagy együtt mű kö dő po li ti kát akar−e foly tat ni a párt, ho gyan le het ki vé de ni a
vá lasz tá si pre fe ren ci ák fi gyel mez te tő csök ke né sét és meg vé de ni az MKP ko a lí ci ós
po ten ci ál ját, mi vel már az el len zé ki pár tok kal va ló együtt mű kö dés ben is hi á nyok mu −
tat koz nak”, és fi gyel mez te tett ar ra, hogy a párt sza va za to kat ve szít. Míg Bugár Bé −
la ve ze té sé vel a vá lasz tá so kon is mé tel ten 20 man dá tu mot tu dott sze rez ni, a 2007.
ok tó be ri pre fe ren ci ák sze rint csak 11−et szerezne.71 Fon tos meg je gyez ni, hogy a
kong res  szus után az MKP pre fe ren ci ái 2007−ben a leg ma ga sabb szin tet ér ték el.
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6. táb lá zat. Az MKP pre fe ren ci á i nak vál to zá sa 2007−ben a Közvé le mé ny ku ta tó In té −
zet fel mé ré sei sze rint

Az MKP medi a li zá ci ó já ban az SNS el nö ké nek, Ján Slo tá nak a ki je len té sei is fon tos
sze re pet ját szot tak. Gál Gá bor par la men ti kép vi se lő, ügy véd az MKP el nö ke, Csáky
Pál ne vé ben rá gal ma zá sért be pe rel te Ján Slo tát vul gá ris ki je len té se i ért. Slota Csá −
ky ról ki je len tet te, hogy „ez az alak há nya dék, egy ra kás rot ha dó tehénszar”.72 A szlo −
vák po li ti ku sok ne ga tí van ér té kel ték Slota ki je len té se it. Ján Kubiš kül ügy mi nisz ter
el ítél te a ko a lí ci ós SNS el nö ké nek vul gá ris ki je len té se it, és azt ál lí tot ta, hogy kárt
okoz nak a kül föld Szlo vá ki á ról al ko tott képében.73

2007−ben bí ró sá gi el já rás kez dő dött az SNS és az el len zé ki MKP kép vi se lő je,
Duray Mik lós ügyé ben, aki fa sisz tá nak mi nő sí tet te a pár tot. A nem ze ti ek sze rint a
kép vi se lő ez zel a ki je len tés sel ká ro sí tot ta párt juk jó hír ne vét. Duray el mond ta, hogy
Szlo vá ki á ban lé te zik egy hét köz na pi „ut cai fa siz mus”, amely a ma gya rul be szé lők el −
le ni tett le ges sé gek ben nyil vá nul meg. Duray eb ben az in ter jú ban ki je len tet te, hogy
a Mali na Hed vig−fé le ügyek mi att Szlo vá kia nem zet kö zi szin ten elszigetelődik.74

Peter Gabu ra füg get len kép vi se lő és Ján Slabý (SNS) ez zel a ki je len tés sel kap cso −
lat ban fel je len tést tett az ügyész sé gen nem zet gya lá zás és nem ze ti, et ni kai és fa ji
el len té tek szí tá sa bűn tett ének gya nú ja miatt.75

Az MKP hely ze té nek ér té ke lé sé vel kap cso lat ban el kell mon da ni, hogy a párt min −
dig hang sú lyoz za a Szlo vá ki á ban a 2006 előt ti idő szak ban be kö vet ke zett po li ti kai
sta bi li zá ci ó ban ját szott fon tos sze re pét. A 2006–2010−es idő szak ra szó ló vá lasz tá −
si prog ram já ban ezt ol vas hat juk: „Az MKP si ker ként köny ve li el, hogy 2002−es vá −
lasz tá si prog ram já nak cél ki tű zé sei az el múlt vá lasz tá si idő szak ban a kor mány prog −
ram ré szét ké pez ték. Vé le mé nyünk sze rint a de mok rá cia, az esély egyen lő ség, va la −
mint a ki sebb sé gi lét te rü le tén Szlo vá ki á ban az MKP po li ti zá lá sá nak kö szön he tő en
elő re ha la dás nak le het tünk ta núi, és vi tat ha tat lan ered mé nyek szü let tek: az MKP si −
ke ré nek köny vel he tő el, hogy ma már tör vény ga ran tál ja a nem ze ti sé gek név hasz ná −
la ti jo gát; az MKP hat ha tós hoz zá já ru lá sá val si ke rült tör vény be ik tat ni a fa ji, et ni kai,
val lá si és egyéb diszk ri mi ná ció ti lal mát; al kot má nyos szin ten si ke rült meg erő sí te ni
az em be ri jo gi biz tos jog ál lá sát, va la mint azt is el ér tük, hogy az ombud sma ni hi va −
tal lal va ló kap cso lat tar tás so rán le he tő vé vál jék a ki sebb sé gi nyel vek hasz ná la ta;
meg nö vel tük a nem ze ti sé gi kul tú rák pénz ügyi tá mo ga tá sát; pár tunk nak kö szön he tő −
en a szlo vák par la ment ben meg ala kult a női al bi zott ság, s ez ál tal a leg ma ga sabb
szint re emel tük az esély egyen lő ség kér dé sé nek ke ze lé sét; lét re hoz tuk a ma gyar
egye te met. Si ke rült tör vény ben biz to sí ta ni a ma gyar nyel vű fel ső ok ta tá si kép zést.” 

A vá lasz tá si prog ram ban azon ban azok a cé lok is meg je len nek, ame lye ket az
MKP nem tel je sí tett. „Nem le he tünk elé ge det tek az zal, hogy: nem si ke rült ja ví ta ni a
nem ze ti ki sebb sé gek al kot má nyos jog ál lá sán; nem si ke rült a par la ment ben el fo gad −
tat ni a nem ze ti sé gek jog ál lá sá ról, va la mint a ki sebb sé gi kul tú rák fi nan szí ro zá sá ról
szó ló jog sza bá lyo kat; to vább ra sincs meg fe le lő ki sebb sé gi nyelv hasz ná la ti tör vény;
nem tör tént po zi tív vál to zás a köz igaz ga tá si te rü le ti be osz tás ban; nem si ke rült min −
den te rü le ten meg fe le lő ha la dást el ér ni a ne mek kö zöt ti tel jes egyen lő ség meg te −
rem té sé ben; a ro mák esély egyen lő sé gé nek meg te rem té sé ben csak rész le ges elő −
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re ha la dás tör tént; eu ró pai uni ós tag sá gunk sem te rem tet te meg a bene ši dek ré tu −
mok, il let ve a kol lek tív bű nös ség el vé nek szel le mé ben el fo ga dott jo gi nor mák kö vet −
kez mé nye i nek fel szá mo lá sát, enyhítését.”76

Tör té nel mi té mák a szlo vák–ma gyar po li ti ká ban és a szlo vák–ma gyar
kap cso la tok ban

Míg a csak nem há rom mil lió né met több sé gé nek el kel lett hagy nia a volt Cseh szlo −
vák Köz tár sa ság te rü le tét, a ma gyar ki sebb ség tag ja i nak több sé ge vé gül Szlo vá ki á −
ban ma radt, és az el kö vet ke ző évek so rán vis  sza kap ta ál lam pol gá ri jo ga it. Ez a tör −
té nel mi tra u ma át nyú lik a je len be, és 1989 óta ront ja a szlo vák–ma gyar vi szonyt. Az
ún. Beneš−dekrétumok (Edvard Beneš köz tár sa sá gi el nök né hány dek ré tu má ról, va −
la mint a Szlo vák Nem ze ti Ta nács ren de le te i nek kö vet kez mé nye i ről van szó77) meg −
nyi tá sát cél zó el ső pró bál ko zá sok ra rö vid del 1989 no vem be re után ke rült sor, de
még Szlo vá kia uni ós tag ál lam má vá lá sa előtt is, ami kor az ak ko ri ma gyar mi nisz ter −
el nök, Or bán Vik tor kö ve tel te a meg szün te té sü ket. A Beneš−dekrétumok a két
Dzurinda−kormány meg ala kí tá sá nál is konf lik tus tár gyát ké pez ték, de az MKP egyik
eset ben sem tu dott el ér ni ko a lí ci ós part ne rei ré szé ről lé nye ge sebb en ged mé nye ket.
Robert Fico kor mány ra lé pé sé vel és az MKP kor mány ból va ló ki ke rü lé sé vel a kon −
fron tá ció lé pett a di a ló gus he lyé re. 

Az ún. Beneš−dekrétumok és az ál do za tok kár té rí té sé re tett ja vas la tok

Az MKP el nö ke, Csáky Pál 2007 áp ri li sá ban a párt al el nök ének, Duray Mik lós nak a
Hos po dár ske noviny78 szá má ra adott in ter jú já ra re a gál va, amely ben Duray anya gi
kár té rí tést kö ve telt a ma gya rok szá má ra az 1945–1948−ban be kö vet ke zett ese mé −
nyek mi att, ki je len tet te, hogy az MKP a kö zel jö vő ben nem fog ja kö ve tel ni a má so dik
vi lág há bo rú után a Beneš−dekrétumok kö vet kez té ben ki te le pí tett ma gya rok kár pót lá −
sá nak kér dé sét, de min den bi zon  nyal pár ton be lü li vi tát kezdeményez.79 Már a kö −
vet ke ző na pon meg je le nő, Az MKP új ve ze té se nem so ká ig várt a Beneš-dekrétumok
meg nyi tá sá val cí mű cikk ből ki de rült, hogy az MKP meg nyit ja a Beneš−dekrétumok
kérdését.80 A szlo vák po li ti ku sok re ak ci ó ja már ak kor egy ér tel mű volt. „Nem nyit juk
meg a Beneš−dekrétumokat, ez a má so dik vi lág há bo rú ered mé nye i nek meg kér dő je −
le zé sét je len te né” – mond ta a kor mány al el nö ke, Dušan Čaplovič. A HZDS al el nö −
ke, Milan Urbá ni ki je len tet te, hogy Szlo vá ki á nak elő re kell néz nie, nem pe dig hát ra.
„Szlo vá kia tör té nel mé ben an  nyi igaz ság ta lan ság tör tént, hogy mást sem csi nál −
nánk, csak kár pó tol nánk” – mond ta az SNS kép vi se lő je Ra fa el Rafaj, aki ezt a té −
mát a „ma gyar ir re den tiz mus sci−fi jé nek” tart ja. Sze rin te az MKP kép vi se lői ez zel
akar tak ve szély ér ze tet kel te ni választóikban.81

Né mi hall ga tás után ak kor me rült fel új ra, de már jó val erő tel jes eb ben a Beneš−
dekrétumok kér dé se, ami kor nyil vá nos ság ra ke rült az az in for má ció, hogy az MKP
el nö ke, Csáky Pál 2007 szep tem be ré ben ja vas la tot akar be nyúj ta ni a par la ment ben
a Beneš−dekrétumok kár val lott ja i nak kár pót lás ára.

Az in for má ci ót a Sme na pi lap kö zöl te a ma gyar or szá gi Ma gyar Nem zet na pi lap ra
hi vat koz va. Er köl csi és anya gi kár pót lás ról lett vol na szó, és azo kat a ma gya ro kat
érin tet te vol na, akik a má so dik vi lág há bo rú után a dek ré tum alap ján a cseh ha tár −
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vi dék re let tek de por tál va, és kény szer mun kát vé gez tet tek ve lük. Csáky Pál meg je −
gyez te, hogy Szlo vá ki á ban nem meg fe le lő a hely zet a ja vas lat elő ter jesz té sé re, a
kez de mé nye zés nem sok re mén  nyel ke cseg tet, de a ja vas lat elő ter jesz té sét er köl −
csi kö te les sé gé nek tartja.82

Az MKP−n be lül is kri ti ká val fo gad ták ezt a lé pést. En nek bí rá lói azt ne hez mé nyez −
ték, hogy az MKP−nak előbb elő kel lett vol na ké szí te nie a kár pót lá si ja vas la tot, majd
meg kel lett vol na is mer tet ni ve le a volt ko a lí ci ós part ne re ket és a töb bi par la men ti
pár tot, s csak azu tán kel lett vol na a nyil vá nos ság elé lép ni. Bugár Bé la Csáky Pál ki −
je len té sé vel kap cso lat ban meg je gyez te: „Prob le ma ti kus nak tar tom, ahogy meg nyi tot −
ta a kér dést. Így csak fe szült sé get kelt. Az is rossz, hogy mind ezt Ma gyar or szág ról
üzen te.” A kez de mé nye zés idő zí té sét il le tő en is bi zony ta lan sá gát fe jez te ki. Bugár
sze rint az MKP még nem ké szí tet te elő a par la ment nek szó ló ja vas la tot, mind amel −
lett az el kö vet ke ző idő szak pri o ri tá sa ként a char ta vég re haj tá si tör vé nye i nek el fo gad −
ta tá sát tűz te ki.83 Bugár Bé la el mond ta, hogy a Beneš−dekrétumok ál do za ta i nak kár −
pót lá sa min dig sze re pelt az MKP prog ram já ban. Meg ol dást aján lot tak fel a má so dik
Dzurinda−kormányba va ló be lé pés kor, de a part ne rek ezt elutasították.84

A Beneš−dekrétumok kö vet kez mé nye i nek meg szün te té sét az MKP a 2006−os
par la men ti vá lasz tá sok előt ti vá lasz tá si prog ram ban is meg ígér te választóinak.85 A
múlt ban eze ket a kö ve te lé se ket nem si ke rült el fo gad tat nia a ko a lí ci ós part ne rek kel
fo lyó tár gya lá sok so rán sem, hi á ba volt nyolc évig a két Dzurinda−kormány tag ja. „Ezt
akar ja a tag ság, a szim pa ti zán sok és a vá lasz tók” – ma gya ráz ta a kez de mé nye zést
Bár dos Gyula.86 Kér dés, hogy az MKP tény leg ko mo lyan gon dol ta−e, hogy amit nem
si ke rült el ér nie kor mány párt ként és a kor mány ko a lí ció tag ja ként, el éri a 2006−os vá −
lasz tá sok után lét re jött kor mány el le né ben. 

A ki je len tést vi ta kö vet te, bár a ja vas lat 2007 vé gé ig sem lett ki dol goz va. Az
MKP egy idő re le ál lí tot ta ezt a kez de mé nye zést, mert a szlo vák–ma gyar kap cso la −
tok ban ál ta la ki vál tott fe szült ség még az ő vá ra ko zá sát is fe lül múl ta. A kez de mé nye −
zés a par la men ten kí vül re ke rült. A Never Again Pol gá ri Tár su lás alá írá so kat kez dett
gyűj te ni egy pe tí ci ó hoz, amely kö ve te li a ma gyar és né met ál lam pol gár ok kár pót lá −
sát a há bo rú után el kö ve tett sé rel me kért. A pe tí ci ót Fe hér Csa ba, a ko má ro mi mú −
ze um az óta le vál tott igaz ga tó ja szervezte.87 Ha son ló kez de mé nye zé sek fű ződ nek
Bósza Já nos vál lal ko zó ne vé hez, de az au to nó mia ügyé ben. 

A szlo vák po li ti kai pár tok és az ún. Beneš−dekrétumok

Az MKP kár pót lá si ja vas la ta a szlo vák ko a lí ci ós és el len zé ki pár tok ked ve zőt len re ak ci −
ó ját vál tot ta ki. „A KDH nem tá mo gat ja a Beneš−dekrétumokért já ró kár pót lást, ame lyet
Csáky Pál szep tem ber ben akar a par la ment elé ter jesz te ni” – mond ta a KDH al el nö ke,
Dani el Lipšic.88 „Amen  nyi ben ilyen té má kat nyit meg, be iga zo lód nak az MKP új ve ze té −
sé hez fű zött ag gá lyok, fő leg egy olyan hely zet ben, ami kor Csáky el nök úr nak tu da to sí −
ta ni kel le ne, hogy ezek a té mák nem va ló sít ha tók meg, és csak fo koz ni fog ják a szlo −
vá kok és a ma gya rok köz ti fe szült sé get” – foly tat ta. Igaz, hogy a má so dik vi lág há bo rú
után tör tén tek igaz ság ta lan sá gok, akár csak a há bo rú alatt a Hor thy ál tal meg szállt Ma −
gyar or szá gon. „A má so dik vi lág há bo rú utá ni ren de le tek tel je sen le gi ti mek vol tak, és na −
gyon ne héz őket mai szem szög ből meg ítél ni. Na gyon saj ná lom, hogy Csáky el dön töt te,
elő áll ez zel a té má val, amely nem nyújt meg ol dást, csak a fe szült sé get növeli.”89
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Az SDKÚ sze rint a Beneš−dekrétumok a múlt ré szét ké pe zik, amely a tör té né szek
te rü le te, ezért meg nyi tá su kat és po li ti kai cé lok ra tör té nő fel hasz ná lá su kat a párt el −
uta sí tot ta. Csáky ja vas la tát az SDKÚ par la men ti klub já nak el nö ke, Sta ni slav Janiš
a kö vet ke ző kép pen kom men tál ta: „Szó ba sem jö het bár mi lyen be avat ko zás a
Beneš−dekrétumokba, meg nyi tá suk, a raj tuk ala pu ló kár pót lás és az eb ből szár ma −
zó po li ti kai tő ke kovácsolása.”90

A kor mány párt ok ha son ló kép pen re a gál tak. A kor mány ki sebb sé ge kért és em be −
ri jo go kért fe le lős al el nö ke, Dušan Čap lo vič el uta sí tot ta a Beneš−dekrétumok bár mi −
fé le meg nyi tá sát. „Ez a má so dik vi lág há bo rú ered mé nye i nek meg kér dő je le zé sét je −
len te né” – mondta.91 Egyi de jű leg meg ál la pít hat juk, hogy az MKP kár pót lá si kö ve te −
lé se ha son ló kö ve te lést vál tott ki a kor mány ko a lí ció ré szé ről a szlo vá kok kár pót lá −
sára, akik a 20. szá zad ma gyar rend sze rei ül döz te té sé nek vol tak ki té ve.

A Szlo vá kia és Ma gyar or szág kö zöt ti vi szony ra di ka li zá ló dik. Ez zel a mon dat tal
kez dő dött a szlo vák par la ment há rom ke resz tény de mok ra ta kép vi se lő jé nek, Vla di −
mír Pal kó nak, Fran ti šek Mik loš kó nak és a párt ko ráb bi el nö ké nek, Ján Čar no gur ský −
nak kö zös nyi lat ko za ta. Palko sze rint a szlo vák és a ma gyar fél köl csö nö sen ki fe jez −
het né saj ná la tát a bé csi dön tés súj tot ta szlo vá kok és a Beneš−dekrétumok súj tot ta
ma gya rok mi att. Egyi de jű leg bí rál ták az el len zé ki pár to kat, hogy nem re a gál tak kel −
lő kép pen ar ra, hogy az MKP el nö ke, Csáky Pál a ma gyar mé di án ke resz tül je lez te
szán dé kát a kár pót lá si ja vas lat benyújtására.92

A meg bé ké lés ről szó ló dek la rá ció szük sé ges sé ge

A tör té nel mi meg bé ké lés ről szó ló dek la rá ció nem új té ma a szlo vák–ma gyar ál lam −
kö zi po li ti ká ban, hi szen már 1989 óta fel−fel tűnt. Ha son ló dek la rá ci ók kal si ke re sen
pró bál koz tak a fran ci ák és a né me tek, a né me tek és a cse hek, és ez zel pró bál koz −
nak a né me tek és a len gye lek is. 

Szlo vá ki á ban 2007−ben a ki te le pí té sek 60. év for du ló ja al kal má ból az MKP új ra
meg nyi tot ta ezt a té mát. Ki dol goz ta a szlo vák és a ma gyar par la ment kö zös dek la −
rá ci ó já nak alap ve tő té zi se it. A ter ve ze tet el küld ték a két tör vény ho zó tes tü let el nö −
ké nek és a par la men ti klu bok el nö ke i nek. A ja vas lat lé nye ge az, hogy mind két par −
la ment köl csö nö sen bo csá na tot kér egy más tól a szom szé dos nem zet el len el kö ve −
tett há rom leg na gyobb igaz ság ta lan sá gért.

„A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyű lé se ki nyil vá ní ta ná saj ná la tát ami att, hogy a
19. szá zad vé gén és a 20. szá zad ele jén az ak ko ri ma gyar kor mány a tör té nel mi Ma −
gyar Ki rály ság te rü le tén olyan po li ti kát va ló sí tott meg, amely sér tet te az or szág te −
rü le tén élő nem ze ti sé gek jo ga it. Ugyan csak ki nyil vá ní ta ná saj ná la tát azon ese mé −
nyek mi att, ame lyek az el ső bé csi dön tés vég re haj tá sa so rán szlo vák ol dal ról sé rel −
mes nek te kint he tő ek. A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyű lé se saj ná la tos ként dek la −
rál ná azt a tényt is, hogy a Ma gyar Nép had se reg csa pa tai a Var sói Szer ző dés ré sze −
ként 1968−ban, rossz ügy szol gá la tá ban Szlo vá kia te rü le té re lép tek. A Ma gyar Köz −
tár sa ság Or szág gyű lé se mind eze kért bo csá na tot kér ne Szlo vá kia pol gá ra i tól.

A Szlo vák Köz tár sa ság Nem ze ti Ta ná csa ki nyil vá ní ta ná saj ná la tát ami att, hogy a
Cseh szlo vák Köz tár sa ság el ső vi lág há bo rú utá ni ki ala kí tá sa után olyan ese mé nyek
is meg tör tén tek, ame lyek sér tet ték szá mos ma gyar nem ze ti sé gű pol gár jo ga it. A
Szlo vák Köz tár sa ság Nem ze ti Ta ná csa ki nyil vá ní ta ná saj ná la tát ami att, hogy az
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1945–48 kö zöt ti idő szak ban is meg va ló sul tak olyan tör té né sek, ame lyek ah hoz ve −
zet tek, hogy az or szág te rü le tét ma gyar nem ze ti sé gű pol gá rok vol tak kény te le nek el −
hagy ni, il let ve so ka kat kény szer mun ká ra hur col tak el Cseh or szág ba. Ki nyil vá ní ta ná
to váb bá saj ná la tát ami att is, hogy az ak ko ri Szlo vák Nem ze ti Ta nács olyan tör vény −
ere jű ren de le te ket is el fo ga dott, ame lyek a kol lek tív bű nös ség el ve alap ján mé lyen
sér tet ték az or szág ma gyar és né met nem ze ti sé gű pol gá ra i nak jogait.”93 Ugyan ak −
kor a ká ro sult la kos ság meg se gí té sé re egy ala pot kel le ne lét re hoz ni. 

Ezt az ak ti vi tást előz te meg a Beneš−dekrétumok ál do za ta i nak kár pót lá sát ja vas −
ló ter ve zet. Az MKP lé pé sét te hát op ti mis ta szem szög ből néz ve át gon do lat lan nak
kell tar ta nunk. Nyolc évig, amíg az MKP tag ja volt a kor mány nak és volt esé lye a vál −
toz ta tás ra, kép vi se lői még csak meg sem pró bál tak meg fo gal maz ni egy ha son ló
dek la rá ci ót. En nél sok kal ros  szabb, hogy ar ra sem hasz nál ták fel kor mány po zí ci ó ju −
kat, hogy kor ri gál ják azon szlo vák po li ti kai elit né ze te it, amel  lyel együtt mű köd tek.
Nem mó do sí tot ták a ma gyar ki sebb ség el le ni há bo rú utá ni jog tip rás ról szó ló és az
olyan új me cha niz mu sok ki ala kí tá sá val kap cso la tos né ze te i ket, ame lyek kel el le he −
tett vol na kez de ni a szlo vák köz vé le mény nem ze ti priz mán át szűrt meg rög zött vé le −
mé nye i nek meg vál toz ta tá sát. Nem ala kí tot ták ki a fel té te le ket ah hoz, hogy a szlo −
vák köz vé le mény ele gen dő in for má ci ó hoz jus son a má so dik vi lág há bo rú előt ti, a két
vi lág há bo rú kö zöt ti és a má so dik vi lág há bo rú utá ni idő szak ról. Most, ami kor az MKP
kor má nyon kí vü li té nye ző, te vé keny sé gét nem le het más képp ma gya ráz ni, mint ab −
be li igye ke ze tet, hogy ma gyar nem ze ti sé gű vá lasz tó pol gá ro kat nyer je n meg ma gá −
nak, akik a fel mé ré sek ta nú sá ga sze rint fon tos nak tart ják, hogy a szlo vá kok az
1945 utá ni ese mé nye kért bo csá na tot kér je nek. A szlo vák meg kér de zet tek vi szont
úgy vé lik, hogy bo csá nat ké rés re nincs sem mi ok, és ha a szlo vák pár tok meg akar −
ják tar ta ni eze ket a vá lasz tó i kat, ak kor ilyen bo csá nat ké rést nem fo gad hat nak el.94

Az MKP új ve ze tő sé ge elő re si ker te len ség re ítélt te vé keny sé get foly ta tott, amely  −
lyel in ge rel te Szlo vá kia ma gyar és szlo vák la kos sá gát, és is mer ve a szlo vák po li ti kát,
fel té te lez het te, hogy a kor mány ko a lí ció né mely cso port jai a rá juk jel lem ző af fek tus sal
és ag res  szi ó val fog nak re a gál ni. Eb ben az eset ben nem csak a ma gyar nem ze ti sé gű
vá lasz tó pol gár ok ról volt szó, ha nem ar ról is, hogy a ma ga ol da lá ra ál lít sa azo kat a ma −
gyar po li ti kai cso por to kat, ame lyek kö nyör te len kri ti ku sai a je len le gi ma gyar kor mány −
nak. Ez meg ma gya ráz ná, mi ért vol tak idő zít ve ezek az ak ti vi tá sok épp a köl csö nös
kap cso la tok rész le ges sta bi li zá ci ó já nak idő szak ára, a Gyur csá ny Fe renc és Robert
Fico kor mány fők ál tal el fo ga dott 14 pon tos prog ra mot kö ve tő időszakra.95

Ami a meg bé ké lés ről szó ló dek la rá ci ót il le ti, a szlo vák par la ment el nö ke, Pavol
Paška ki je len tet te, hogy pil la nat nyi lag sem mi okot sem lát egy Szlo vá kia és Ma gyar −
or szág kö zöt ti meg bé ké lés ről szó ló bo nyo lult szö veg el fo ga dá sá ra. Bár az utób bi év
fo lya mán öt ször is ta lál ko zott a ma gyar par la ment el nö ké vel, Szi li Ka ta lin nal, nem
be szél tek egy olyan szö veg el fo ga dá sá ról, ame lyet az MKP javasolt.96

Az el len zék kö ré ből egyet len sze mély lett vol na haj lan dó mér le gel ni a meg bé ké −
lés ről szó ló dek la rá ci ót. Dani el Lip šic meg ál la pí tot ta, hogy a má so dik vi lág há bo rú
után tény le ge sen tör tén tek igaz ság ta lan sá gok, akár csak a há bo rú alatt a Hor thy −fé −
le Ma gyar or szág ál tal meg szállt szlo vák te rü le te ken. „A má so dik vi lág há bo rú utá ni
ren de le tek tel je sen le gi ti mek vol tak, és na gyon ne héz őket mai szem szög ből meg −
ítél ni.” Lip šic azon ban hoz zá tet te: el tud ja kép zel ni a szlo vák és ma gyar par la ment
bo csá nat ké ré sét, amely a szlo vák és ma gyar püs pö kök egy év vel ko ráb bi nyi lat ko −

A magyar kisebbség Szlovákia politikai életében 49
FÓ

R
U

M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, X. évfolyam

  2
0

0
8

/1
, S

om
orja

szemle-2008-1-internet:szemle-2008-1.qxd  16.4.2008  17:11  Page 49



za tá hoz kötődhetne.97 Eb ben fő leg a köl csö nös vi szo nyok val lá si as pek tu sát hang −
sú lyoz ták, de a vi lá gi a kat is. A Ma gyar Püs pö ki Kon fe ren cia le ve lé ben, ame lyet Er −
dő Pé ter bí bo ros írt alá, a kö vet ke ző ol vas ha tó: „Ugyan az a tör té ne lem gyak ran a
kö zös szen ve dé sek és a kö zös igye ke ze tek tör té nel me volt. En nek a tör té ne lem nek
a lap ja i ról nem hi á nyoz nak az el lent mon dás ok és igaz ság ta lan sá gok sem, ame lyek
se be ket hagy tak a lel ke ken. Most Krisz tus ar ca előtt a bel sőnk be te kin tünk, és lel −
ki meg új ho dá sért imád koz va kér jük Is ten kö nyö rü le tes sé gét és bo csá na tát azo kért
a tet te kért, ame lyek a tör té ne lem so rán eb ben a ré gi ó ban, az itt élő em be re ken
nem ze ti, nyel vi vagy kul tu rá lis ho va tar to zá suk mi att let tek el kö vet ve. Kü lö nös fáj da −
lom mal em lé ke zünk azok ra az ese tek re, ami kor a ma gya rok bán tal maz ták a szlo vá −
ko kat vagy a szlo vák kö zös sé get. Ez zel pár hu za mo san Is ten ar ca előtt meg újít juk
tisz te le tün ket és a meg bé kü lés ér zé sét, a meg bo csá tó sze re tet ér zé sét, ame lye ket
a múlt va la me lyik sza ka szá ban bi zo nyos sze mé lyes vagy tár sa dal mi se bek mi att a
mi nem ze tünk is át élt. Meg bo csá tunk, és bo csá na tot ké rünk.” A Szlo vák Püs pö ki
Kon fe ren cia Fran ti šek Ton dra ál tal alá írt le ve lé ben ez állt: „Ko moly kö vet ke ze tes −
ség gel fo gad juk a tör té nel mi igaz ság át élé sé nek ezt a meg nyil vá nu lá sát, kö szö ne −
tet mond va Is ten nek és köl csö nös meg ér té sért és meg bé ké lé sért kér ve őt. Ezért
meg bo csá tunk, és bo csá na tot ké rünk. Ugyan is Önök kel kö zö sen, test vé re ink kel a
püs pö ki szol gá lat ban tud juk, hogy a mi ke resz tény sé günk nem csak a múlt val lá sa,
hogy a tör té ne lem ből va ló oku lás sal min dig nyi tot tak va gyunk az Is ten ál tal ránk bí −
zott kö zös prog ram irá nyá nak meg ta lá lá sá ra. Tud juk, hogy a múlt ös  szes vi tá ja és
se be csak is az igaz ság gal tün tet he tő el, de fő leg sze re tet tel. Az Egy ház ta ní tá sa ér −
tel mé ben kö zö sen aka runk gon dol kod ni a tör té ne lem igaz sá ga fe lett, a meg bé ké lés
is te ni ado má nya fe lett, és nem hagy juk ma gun kat olyan mér ték ben be fo lyá sol ni a
sze mé lyes vagy nem ze ti ér de kek ál tal, hogy a ke resz tény el vek kel el len tét ben gon −
dol kod junk, be szél jünk vagy cselekedjünk.”98

A szlo vák–ma gyar meg bé ké lés kér dé sét Szlo vá kia la kos sá ga is ér zé ke li. Van nak
azon ban kü lönb sé gek, ame lyek a nem ze ti jel leg ből adódnak.99

A ma gya rok gyak rab ban (53,75%) em lí tet tek olyan konk rét tör té nel mi ese ményt,
ame lyet ne ga tí van ér zé kel nek. Leg gyak rab ban a ki te le pí té se ket vagy a Beneš−dekré−
tumokat em lí tet ték, majd az ál lam pol gár ság tól va ló meg fosz tást, a va gyon el kob −
zást, az 1945–1948−as éve ket, a reszlovakizációt. Csak egy eset ben for dult elő a
kö vet ke ző vá lasz „sze mé lyes konf lik tu sok a ro mák kal”.

A szlo vák meg kér de zet tek vá la sza it két cso port ra oszt hat juk. Olyan ese mé nyek −
hez vi szo nyul nak ne ga tí van, ame lyek a ma gyar ki sebb ség gel kap cso la to sak (a ma −
gya rok kö ve te lé sei, a ma gyar po li ti ku sok kal va ló el len té tek, a ma gya rok in to le ran ci −
á ja, az MKP po li ti ká ja, a ma gyar egye tem lét re jöt te, a ma gya rok ter jesz ke dé si vá −
gya). A má sik cso port vá la szai a ro mák hoz kap cso lód tak (lo pá sok, a ro mák össze−
férhetetlensége).100

A meg bé ké lés, a kár pót lás tör té nel mi té má ja ezek ben az ese tek ben nem csak
tör té nel mi, ha nem po li ti kai té ma is. Min den bo csá nat ké rés csak vi szony la go san ér −
vé nyes, és fő leg nem le het tel je sen konk rét. Ha a köl csö nös bo csá nat ké rés re meg −
van a jó aka rat, a ha tár vo na lat az eu ró pai szlo vák és ma gyar po li ti ká ban, amely ez −
ál tal tisz ta lap pal in dul na, fel té te lek és ki fo gá sok nél kül kell meg húz ni, és anél kül,
hogy szá mol gas suk, ki kit ká ro sí tott meg job ban. 
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A szlo vák po li ti ku sok ha tá ro zott ál lás pont ra he lyez ked tek, s el uta sí tot ták a ma −
gya rok tól va ló bo csá nat ké rést. „A szlo vá kok nem fog nak bo csá na tot kér ni a ma gya −
rok tól a múlt mi att. Az egyet len vá lasz, nem” (Vla di mír Mečiar). „Ez ég be ki ál tó szem −
te len ség” (Robert Fico).101 „Az MKP ugyan meg bé ké lés ről be szél, de min dig a kon −
fron tá ci ó ra megy ki ná luk a já ték” (Ján Kubiš). A szlo vák po li ti kai pár tok ar ra a vég −
kö vet kez te tés re ju tot tak, hogy az igaz ság ta lan sá gok fel so ro lá sá nak út ja nem jó út
a meg bé ké lés hez. Dušan Čap lo vič sze rint Szlo vá ki á nak és Ma gyar or szág nak vas tag
vo na lat kel le ne húz nia a múlt után, még hoz zá bo csá nat ké rés nél kül. Csáky sze rint
a kap cso la tok ren de zé se nem le het sé ges bo csá nat ké rés nélkül.102

A meg bé ké lés ről szó ló kö zös dek la rá ció kér dé se, ame lyet meg za vart a Beneš−
dekrétumok kár val lott jai kár pót lá sá nak az MKP ál tal meg fo gal ma zott igé nye, az SNS
ama ki je len té sé ben csú cso so dott ki, mely sze rint a párt a Beneš−dekrétumok ér vé −
nyes sé gé nek meg kér dő je le zé sét til tó tör vény ja vas lat tal fog elő áll ni, amely min den
ilyen pró bál ko zást bűn tett nek nyil vá ní ta na.

Ha tá ro zat a há bo rú utá ni tör vé nyek érint he tet len sé gé ről

A szlo vák po li ti kai pár tok re ak ci ói az MKP kez de mé nye zé se i re jel lem ző en át gon do −
lat la nok és in ge rül tek vol tak. Az SNS ki lá tás ba he lyez te egy olyan ál lam vé del mi tör −
vény elő ké szí té sét, amely sze rint min den kit, aki meg kér dő je le zi a Beneš−dekré−
tumok és Tri a non ér vé nyes sé gét, bün te tő jo gi fe le lős ség re von hat nak. „Hogy tu da to −
sít sák, aki meg kér dő je le zi a há bo rú utá ni el ren de zést, a bör tön ben gon dol kod hat
majd er ről” – mond ta a párt el nö ke, Ján Slota. Hoz zá tet te, hogy ha son ló tör vé nyek
van nak Cseh or szág ban, Né met or szág ban és Svédországban.103 Ere de ti leg te hát
olyan tör vény el fo ga dá sát fon tol gat ták, amely a há bo rú utá ni tör vény ho zás meg nyi −
tá sát sza bá lyoz ta vol na. 2007. au gusz tus 24−én a szlo vák par la ment ben az SNS
kép vi se lői, Ján Slota, Ra fa el Rafaj, Ru dolf Pučík és Ivan Šaško, egy, a „má so dik vi −
lág há bo rú utá ni kö rül mé nye ket ren de ző dena ci fi ká ci ós do ku men tum érint he tet len −
sé gé ről” szó ló ja vas lat tal áll tak elő, ame lyet a szlo vák par la ment 2007. szep tem −
ber 20−án meg is tárgyalt.104 Az el fo ga dott ha tá ro zat ban azon ban vál to zá sok kö vet −
kez tek be. Meg vál to zott a ja vas lat el ne ve zé se. 2007. szep tem ber 20−án a par la −
ment el fo gad ta az 533−as szá mú ha tá ro za tot a há bo rú utá ni doku me tu mok
érinthetetlenségéről.105 A szö ve get az el ső rész ben ki egé szí tet ték „a kol lek tív bű nös −
ség el vét el ítél ve” meg fo gal ma zás sal. Az „el uta sít va a dena ci fi ká ci ós ren de le tek
meg sem mi sí té sé re és re ví zi ó já ra irá nyu ló tö rek vé se ket” he lyett a „fi gye lem be vé ve
a bé ké ről szó ló fel té te le ket” szö ve get hagy ták jó vá. A to váb bi ré szek ből is ki hagy −
ták a „denacifikációs dek ré tu mok”, a „denacifikációs do ku men tu mok” ki fe je zé se −
ket, ame lyek a ja vas lat ban sze re pel tek. A ha tá ro za tot, az MKP ki vé te lé vel, va la men  −
nyi szlo vák par la men ti párt alá ír ta. A ha tá ro zat el fo ga dá sát 120 kép vi se lő tá mo gat −
ta, el le ne volt az MKP 20 kép vi se lő je, nem sza va zott Pavol Miná rik ke resz tény de −
mok ra ta kép vi se lő, és az ülé sen 9 kép vi se lő nem volt je len (Viliam Veteš ka – HZDS,
Jaro slav Ivančo, Iveta Radičová, Mag da Vášaryová, Miku láš Dzu rin da – SDKÚ,
Maroš Kondrót, Jozef Burian, Pavol Pav lis – Smer, Emil Ves te nic ký – SNS).

A szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gen kí vül a Ma gyar Köz tár sa ság kép vi se lői is nem −
tet szés sel fo gad ták a ha tá ro za tot. Gyur csá ny Fe renc kor mány fő saj ná la tát fe jez te ki
a ha tá ro zat el fo ga dá sa mi att, Só lyom Lász ló köz tár sa sá gi el nök pe dig Bu da pest nek
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adott po fon ról beszélt.106 A bu da pes ti szlo vák nagy kö vet ség előtt és a bé kés csa bai
szlo vák kon zu lá tus előtt szlo vák el le nes tün te té sek foly tak, bár csak kis rész vé tel lel,
de eze ken to já so kon kí vül kö ve ket is do bál tak. A tün te tést a Ma gya rok Vi lág szö vet −
sé ge szer vez te, és fo ko za to san csat la ko zott hoz zá 14, több nyi re szél ső sé ges jobb −
ol da li szer ve zet. Köz tük volt pél dá ul a Szlo vá ki á ban is is mert Hat van négy Vár me gye
If jú sá gi Moz ga lom, a Tri a no ni Szö vet ség Egy sé ge és a Hor thy Mik lós Tár sa ság.
Egyet len jelen tőssebb szer ve zet a par la men ten kí vü li Job bik Ma gyar or szág ért Moz −
ga lom volt.107 Szlo vá kia bu da pes ti nagy kö vet ét, Juraj Migašt be ké ret ték a bu da pes −
ti Kül ügy mi nisz té ri um ba, hogy meg ma gya ráz za a szlo vák par la ment ál tal el fo ga dott,
a há bo rú utá ni tör vé nyek érint he tet len sé gé ről szó ló ha tá ro za tot. Ő el ső sor ban az el −
ső be kez dést hang sú lyoz ta, amely el uta sít ja a kol lek tív bű nös ség el vét, és biz to sí −
tot ta a ma gyar fe let, hogy Szlo vá ki á nak is ér de ke a Ma gyar or szág gal va ló jó kap cso −
lat. Hang sú lyoz ta, hogy jó alap nak tart ja a két kor mány fő ál tal el fo ga dott dokumen−
tumot.108 A ma gyar par la ment kép vi se lői le mond ták a két par la ment kül ügyi bi zott −
sá gá nak ter ve zett ta lál ko zó ját. 

A szlo vák tör vény ho zás ál tal el fo ga dott ha tá ro zat tal kap cso lat ban az MKP nyi lat −
ko za tot adott ki, amely ben ez áll: „vé le mé nyünk sze rint ezen do ku men tu mok szel le −
mi sé gé nek és ne ga tív ha tá sa i nak meg erő sí té se nem kap hat he lyet a 21. szá zad Eu −
ró pá já ban. To vább ra is fon tos nak tart juk a bo csá nat ké rést azok kal az ál lam pol gá −
rok kal szem ben, aki ket meg ká ro sí tot tak a há bo rú utá ni fo lya ma tok, és fon tos nak
tart juk mér le gel ni le het sé ges kárpótlásukat.”109 A ha tá ro zat el fo ga dá sát az zal kap −
cso lat ban kell szem lél ni, hogy 2007. ok tó ber 4−én az Eu ró pa Par la ment szo ci a lis ta
frak ci ó já nak meg kel lett vol na tár gyal nia a Smer tag sá gá nak fel újí tá sát az Eu ró pai
Szo ci a lis ták Párt já ban.

Az MKP el nö ke még a do ku men tum el fo ga dá sa előtt le vél ben fi gyel mez tet te an −
nak fel té te le zett tar tal má ra az Eu ró pai Par la ment ál lam pol gá ri jo gok bi zott sá gá nak
el nö két, Jean−Marie Cavadát. A le vél ben a szlo vá ki ai po li ti kai hely zet ala ku lá sát ri −
asz tó nak ne vez te, a dek la rá ci ót pe dig szé gyen tel jes nek és sér tő nek a Szlo vá ki á ban
élő ma gyar és né met ki sebb ség re nézve.110 Az MKP el nö ke, Csáky Pál le ve let kül −
dött az Eu ró pai Par la ment ál lam pol gá ri jo gok bi zott sá gá nak, amely ben bí rál ta az elő −
ké szü let ben le vő ha tá ro za tot. A le ve let az MKP em be re in kí vül két ma gyar és két né −
met eu ró pai par la men ti kép vi se lő ír ta alá.111

A má so dik vi lág há bo rú utá ni ma gyar el le nes in téz ke dé se ket te hát a há bo rú utá −
ni hely zet tel ma gya ráz hat juk, és el mond hat juk, hogy be tel je se dik a cseh szlo vák tör −
vény ho zás. Itt len ne az ide je a szlo vák po li ti ká ban le vet ni a há bo rú utá ni na ci o na lis −
ta szí ne ze tű szem üve get. Az, hogy va la mi jog sze rű en tör tént, még nem je len ti, hogy
igaz sá gos és em ber sé ges volt. A há bo rú utá ni tör vény ho zás meg te rem tet te a ma −
gyar nem ze ti sé gű ek ül dö zé sé nek, ki te le pí té sé nek, va gyo nuk el kob zá sá nak fel tét ele −
it. Ezt at tól füg get le nül ki kell je len te ni, hogy ha son ló kép pen vi sel ke dett a szlo vá −
kok kal szem ben a Hor thy −rend szer a bé csi dön tés után. A há bo rú utá ni tör vény ho −
zást le het ma gya ráz ni és in do kol ni, de nem le het igaz sá gos nak tar ta ni, vé del mez ni,
és a je len ben nem szol gál hat ala pul az ál lam nak a ma gyar ki sebb ség hez va ló vi szo −
nyu lá sá ban, mint ahogy nem le het rá épí te ni a ma gyar ki sebb ség Szlo vá ki á hoz va ló
lo ja li tá sát sem. A szlo vák po li ti ka lé nye ges kér dé se, ho gyan kép ze li el jö vő jét Eu ró −
pá ban. A há bo rú utá ni tör vény ho zás nem jó pél dá ja Szlo vá kia hoz zá já ru lá sá nak Eu −
ró pa egy sé gé hez.
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A szlo vák par la ment ha tá ro za ta sok vi tát vál tott ki. Po zi tív elem, hogy a saj tó ban
fo lyó nyil vá nos vi tá ba el ső al ka lom mal von ták be a tör té net tu do mány, a jog tu do mány
és a po li to ló gia je les kép vi se lő it. Nem kap tak azon ban te ret egy hos  szabb vi tá ra.

Be fe je zés

2007−ben Szlo vá kia kor má nya ki je len té se i vel iga zol ta a nem ze ti ki sebb sé gek „sta −
tus quó”−ját. Be fe je ződ tek a szer ve ze ti át ala kí tá sok a nem ze ti ki sebb sé gek ről gon −
dos ko dó ál la mi hi va ta lok ban. A kor mány prog ram szel le mé ben el kez dő dött a szlo vák
nyelv po zí ci ó i nak meg erő sí té se a nem ze ti sé gi is ko la ügy ben és kul tú rá ban, a nem −
ze ti erők meg szi lár dí tá sá ban, fő leg Szlo vá kia dé li ré szén. A 2007−es év a kor mány −
po li ti ká ban a ha za fi ság, de a tör té nel mi té mák ba va ló be lé pés je gyé ben is zaj lott.
Nyolc év után be fe jez te kor mány zá sát az a ko a lí ció, amely nek az MKP is sta bil ré −
sze volt. Az MKP, fel sza ba dul va a ko a lí ci ós kö te le zett sé gek alól, olyan kér dé sek kel
állt elő, ame lye ket az elő ző évek ben nem tu dott meg ol da ni. Az új kor mány ko a lí ci ó −
hoz va ló vi szonyt te kint ve a di a ló gust a konf ron tá ció vál tot ta fel. A Beneš−dekré−
tumok fel ve té sé vel meg nyi tot ta a ma gya rok és a né me tek kár pót lá sá nak kér dé sét,
a meg bé ké lés ről szó ló dek la rá ció ter ve ze té vel pe dig tör té nel mi té mák ról nyi tott vi −
tát, amely nek jel le gét a po li ti ku sok és az új ság írók ha tá roz ták meg. En nek ered mé −
nye kép pen fo gad ta el a szlo vák par la ment a há bo rú utá ni tör vény ke zés érint he tet −
len sé gé ről szó ló ha tá ro za tot, amely olyan tör vé nyek érint he tet len sé gét nyil vá ní tot ta
ki, ame lye ket már ré gen meg vál toz tat tak. A szlo vák és a ma gyar kor mány fő ta lál ko −
zó ján el ért po zi tív ered mé nyek el le né re ki éle ző dött a szlo vák–ma gyar vi szony mind
ál lam kö zi, mind bel po li ti kai szin ten. 

Jegy ze tek

1. Hos po dár ske noviny, 2007. ok tó ber 23.
2. Hos po dár ske noviny, 2007. ok tó ber. 7.
3. A Szlo vák Köz tár sa ság kor má nyá nak prog ram nyi lat ko za ta, 2006. au gusz tus.
4. Uo.
5. Uo.
6. Prav da, 2007. au gusz tus. 3.
7. Prav da, 2007. ok tó ber. 1. Šéfom Rady vlády pre men ši ny bude asi Èap lo viè [A kor mány

ki sebb sé gi ta ná csát va ló szí nű leg Čap lo vič fog ja ve zet ni].
8. A ta nács tag ja lett Hru bík Bé la – Cse ma dok; I. Luká čo vá – Kul túr ne zdru že nie obča nov

róm skej národ nos ti [Ro ma Nem ze ti sé gű Ál lam pol gár ok Kul tu rá lis Tár su lá sa]; P. Dole žal
– Český spo lok na Slo ven sku [Szlo vá ki ai Cseh Egye sü let]; I. Ban du rič – Rusín ska obro −
da [Ru szin Új já szü le tés]; I. Laba – Zväz Rusínov−Ukrajincov Slo ven skej repub li ky
[Ruszin–Ukrán Szö vet ség]; O. Pöss – Kar pat sko ne mec ký spo lok na Slo ven sku [Szlo vá −
ki ai Kár pá ti né met Egye sü let]; R. Zwi ew ka – Poľský klub [Len gyel Klub]; E. Hru bí no vá –
Morav ský kul túr ny zväz [Mor va Kul tu rá lis Szö vet ség]; N. Dosto va lo vá – Zväz Rusí nov na
Slo ven sku [Szlo vá ki ai Ru szi nok Egye sü le te]; E. Hru ší ko vá – Pôvod ný kul túr ny zväz Bul −
ha rov a ich pri a te ľov na Slo ven sku „Christo Botev” [Christo Botev – a szlo vá ki ai bol gá −
rok és ba rá ta ik ere de ti kul tu rá lis szö vet sé ge]; J. Klač ka – Chor vát sky kul túr ny zväz na
Slo ven sku [Szlo vá ki ai Hor vát Kul tu rá lis Szö vet ség]; P. Traub ner – Kul túr ny spo lok židov −
ských obča nov na Slo ven sku [Szlo vá ki ai Zsi dók Kul tu rá lis Szö vet sé ge]. A ta nács ülé se −
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i re meg hí van dók az ál la mi szer ve ze tek kép vi se lői: A. Botošová, a kor mány ro ma ügye kért
fe le lős meg bí zott ja; A. Nagy Lász ló, a szlo vák par la ment em be ri jo gi bi zott sá gá nak az el −
nö ke; B. Obrimčáková, az Ok ta tá si Mi nisz té ri um re gi o ná lis ok ta tás ügy ért, to váb bi mű ve −
lő dé sért és spor tért fe le lős ál lam tit ká ra; A. J. Lang, a Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ki sebb sé gi
és re gi o ná lis kul tú rá kért fe le lős ál lam tit ká ra; J. Tomatová, a Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi −
nisz té ri um szo ci á lis ki re kesz tett ség és se gít ség a nél kü lö zés ben osz tá lyá nak igaz ga tó ja;
O. Plišňáková, a Bel ügy mi nisz té ri um bel ügyi osz tá lyá nak igaz ga tó ja; Z. Topoľská, a Kül ügy −
mi nisz té ri um em ber jo gi osz tá lyá nak igaz ga tó ja; M. Belejová, az Épí tés ügyi és Re gi o ná lis
Fej lesz té si Mi nisz té ri um struk tu rá lis ala pok irá nyí tá sa osz tá lyá nak igaz ga tó ja. To váb bá
a kö vet ke ző szak em be rek: Szar ka Lász ló (MTA Et ni kai−nem ze ti Ki sebb ség ku ta tó In té zet,
Bu da pest), M. Gon čo vá (Masaryk Egye tem, Brünn), M. Gbú ro vá (Eper je si Egye tem), P.
Meš ťan (Szlo vák Nem ze ti Mú ze um – A Zsi dó Kul tú ra Mú ze u ma).

9. Az el ső ülé sen azon ban A. Nagy Lász ló hoz ha son ló an nem vett részt.
10. Jegy ző könyv a ta nács 2007. no vem ber 6−i ülé sé ről. http://www8.mensiny.vlada.gov.

sk/index.php?ID=3623.
11. Uo.
12. Prav da, 2007. no vem ber 2. Minis ter stvo útočí proti prá vam men šín [A mi nisz té ri um tá −

mad ja a ki sebb sé gek jo ga it].
13. Kon cep cia výcho vy a vzde lá va nia v jazy ku národ nost ných men šín [A nem ze ti ki sebb sé −

gek nyel vén tör té nő ne ve lés és ok ta tás kon cep ci ó ja]. http//www.rokovania.sk/appl/
material.nsf/0/F96A8AADC0FE7B98C12573A30046B64B/SFILE/priloha_3.doc.
Sme, 2007. ok tó ber. 23. Ministerstvo: národ nost né školy nekla dú dôraz na štát ny
a mate rin ský jazyk [A miniszétrium: a nem ze ti sé gi is ko lák nem fek tet nek hang súlyt az
ál lam nyelv re és az anya nyelv re].

14. Súčas ný sys tém vzde lá va nia prís luš ní kov národ nost ných menšín. Prí lo ha č. 3 [A nem −
ze ti ki sebb sé gek ok ta tá sá nak je len le gi rend sze re. 3. mel lék let]. http//www.rokova−
nia.sk/ appl/material.nsf/0/F96A8AADC0FE7B98C12573A30046B64B/S/FILE/prilo−
ha_3.doc.

15. 2006. évi je len tés a szlo vá ki ai ma gyar ság hely ze té ről. www. nemzetpolitika.gov.hu. 
16. Prav da, 2007. au gusz tus 3. Škole v Komár ne pomoh la Pešť. [A ko má ro mi egye tem nek

Pest se gí tett].
17. Hos po dár ske noviny, 2007. no vem ber 6. Obavy Fica sa zati aľ nena pl ni li [Fico ag gá lyai

ed dig nem váll tak be]; Sme, 2007. szep tem ber 13. SMK: Návrh SNS úplne zby toč ne
pro vo ku je [MKP: Az SNS ja vas la ta tel je sen fö lös le ge sen pro vo kál]; Sme, 2007. szep −
tem ber 18. Podľa Miko la ja niek to ré školy buď zme nia názor a filozofiu, alebo zanik nú
[Mikolaj sze rint né mely is ko la vagy vé le ményt és fi lo zó fi át vál toz tat, vagy meg szű nik].

18. http//:www.luno.hu/mambo/index.php?option=content&task=view&id=465&Itemid=.
19. Prav da, 2007. ok tó ber 24. Čap lo vič chce zacho vať výho dy v ško lách men šín [Čaplovič

meg akar ja őriz ni a ki sebb sé gi is ko lák elő nye it].
20. http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=228. A ta nács tag ja volt: J. Koval čík

(a Jara bi nai Uk rán Tan nyel vű Alap is ko la igaz ga tó ja); M. Čiž má ro vá (az Eper je si Egye tem
BTK Uk rán Tan szék ének ok ta tó ja); V. Zeman (a ro ma ügyi kor mány meg bí zott hi va ta lá nak
mun ka tár sa); J. Dra pák (Jóka); D. Pecho či a ko vá (a nyit rai Mati ca slo ven ská szék há zá −
nak igaz ga tó nő je); K. Ondrá šo vá (az Ok ta tá si Mi nisz té ri um re gi o ná lis is ko la ügy szek ci −
ó já tól); P. Gaj doš (a dunas zer da he lyi szlo vák alap is ko la igaz ga tó ja); Lász ló Bé la (a nyit −
rai Kon stan tin Egye tem Kö zép−eu ró pai Ta nul má nyok Ka rá nak dé kán ja); Mé szá ros And −
rás (a po zso nyi Come ni us Egye tem BTK Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan szék ének ta ná −
ra); G. Jonáš ko vá (a nyit rai Kons tan tin Egye tem Szak szer ve ze ti Ta ná csá nak el nö ke); L.
Kluč ko vá (Ok ta tá si Mi nisz té ri um); V. Tarča (a mez őla bor ci gim ná zi um igaz ga tó ja); M.
Gaj (a Rad vaň nad Laborcom−i Ru szin Tan nyel vű Alap is ko la igaz ga tó ja); M. Rec kten wald
(óvo da− és alapiskolaigazgató, Chmeľnica); V. Wag ner (Kés márk); I. Janko (Nyitra); I.
Baláz so vá (Lo sonc); Szi ge ti Lász ló (par la men ti kép vi se lő); L. Fízik (Zó lyom).
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21. Az ok ta tá si mi nisz ter 2007. feb ru ár 20−i kel te zé sű le ve le CD−2007−2895/5822−
4:Sekr/D.

22. Prav da, 2007. jú li us 10. Duka−Zólyomi kri ti zo val SR na pôde EÚ [Duka−Zólyomi az EU−
ban bí rál ta Szlo vá ki át].

23. Sme, 2007. de cem ber 13. Fico je vo vývo ji vzťa hov Slo ven ska a Maďar ska opti mis tom
[Fico op ti mis ta Szlo vá kia és Ma gyar or szág vi szo nyá nak fej lő dé sét il le tő en].

24. Hos po dár ske noviny, 2007. no vem ber 19. Swoboda: Nepriš li sme niko ho súdiť – priš li
sme pomôcť [Swoboda: nem ítél kez ni, ha nem se gí te ni jöt tünk].

25. Hlav né odbor né čin nos ti SNM na rok 2007. http://www.snm.sk/?lang=svk&org=
0&section=info.

26. Hos po dár ske noviny, 2007. ok tó ber 31. SMK: odvo la nie ria di te ľa múzea je poli tic ky
moti vo va né [MKP: a mú ze um igaz ga tó le vál tá sa po li ti ka i lag mo ti vált]; Sme, 2007. ok tó −
ber 31. SMK: Ria di te ľa odvo la li pre obči an ske akti vi ty [MKP: az igaz ga tót pol gá ri ak ti vi −
tá sai mi att vál tot ták le]; Týždeò, 2007/45, Odvo la nie ria di te ľa [Az igaz ga tó le vál tá sa].

27. Odpo veď minis tra kul tú ry M. Maďa ri ča z 30. 7. 2007 na inter pe lá ciu pos lan ca I. Andru −
s ka (M. Maďa rič kul tu rá lis mi nisz ter 2007. jú li us 30−i vá la sza Andrus kó Im re kép vi se lő
in ter pel lá ci ó já ra).

28. Týždeò, 2007/26, Bán, A. : Mladé srd cia pred infar ktom [Az If jú Szí vek in fark tus előtt].
29. Sme, 2007. de cem ber 7. Čap lo vič dal pre ve rit 45 milióno vú dotá ciu pre Slo ven ský roz −

hlas [Čaplovič fe lül vizs gál tat ta a Szlo vák Rá di ó nak nyúj tott 45 mil li ós tá mo ga tást].
30. Hos po dár ske noviny, 2007. no vem ber 6. Obavy Fica sa zati aľ nena pl ni li [Fico ag gá lyai

ed dig nem váll tak be]; Sme, 2007. no vem ber 4. Dušan Čap lo vič necí ti ústre to vosť
maďar ské ho pre zi den ta [Dušan Čap lo vič nem ér zi a ma gyar el nök haj lan dó sá gát].

31. A Ki sebb sé ge kért és Et ni kai Cso por to kért Fe le lős Kor mány ta nács ülé sé ről szó ló jegy ző −
könyv 2007. no vem ber 6. http://www8.mensiny.vlada.gov.sk/index.php?ID=3623.

32. Prav da, 2007. au gusz tus 6. SMK sa pýta Fica, či platí jazy ko vý zákon [Az MKP Fico tól
kér de zi, hogy ér vé nyes−e a nyelv tör vény].

33. http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/FC374DFBEBEFC113C12572DF003672
DC?OpenDocument.

34. Hos po dár ske noviny, 2007. ok tó ber 23. SNS ide po dvoj ja zyč ných názvoch [A SZNP haj −
tó va dá sza tot ren dez a két nyel vű te le pü lés ne vek el len].

35. http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/FC374DFBEBEFC113C12572DF
003672DC?OpenDocument.

36. Uo.
37. Sme, 2007. má jus 18. Tomanová: Ja vás volám po slo ven sky [Tomanová: Én szlo vá kul

hí vom ma gát].
38. Sme, 2007. má jus 17. SMK pred lo ží nove ly jazy ko vé ho záko na [Az MKP nyel vtörvé ny −

mó do sí tó ja vas la to kat nyújt be].
39. Sme, 2007. jú li us 20. Migaš: V SR a v Maďar sku je spo loč ná vôľa poze rať sa prag ma −

tic ky [Migaš: Szlo vá kia és Ma gyar or szág kö zös aka ra ta a prag ma ti kus né ző pont].
40. Prav da, 2007. ok tó ber 5. Paška: Ďal šia neofi ci ál na náv šte va z Maďar ska nie je šťast −

né rie še nie [Paška: Az újabb nem hi va ta los lá to ga tás Ma gyar or szág ré szé ről nem sze −
ren csés meg ol dás].

41. Prav da, 2007. ok tó ber 6. Sziliová: Nepriš la som roz prá vať [Szi li: Nem be szél ni jöt tem].
42. A köz ség ből szár ma zik a leg ré gibb ma gyar nyel ven írt ös  sze füg gő szö veg em lék. A Ha -

lot ti be szé det a 12. szá zad vé gén szü le tett Pray−kó dex jegy zi. A kó de xet ab ban a Be ne −
dek−ren di ko los tor ban hasz nál ták, amely nek ré szét al kot ta a jelenlegi két tor nyú ro mán
ko ri temp lom De á ki ban. En nek leg ré gibb ré sze, a Szent Ist ván−ká pol na va ló szí nű leg a
ma gyar ál lam ala pí tás ide jé ből szár ma zik, és azon ke vés mű em lék kö zé tar to zik, ame −
lyek e kor szak ból fenn ma rad tak. Fel újí tá sát a ma gyar ál lam is tá mo gat ta. Hos po dár ske
noviny, 2007. au gusz tus 19. Maďar ský pre zi dent Soly óm si v Dia kov ci ach uctil pami at −
ku Sv. Šte fa na [Só lyom ma gyar ál lam fő De á ki ban tisz tel gett Szent Ist ván em lé ké nek].
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43. Prav da, 2007. ok tó ber 1. Pre zi dent Só lyom sa stret ne aj s vede ním SMK [Só lyom ál −
lam fő az MKP ve ze tő i vel is ta lál ko zik].

44. Prav da, 2007. ok tó ber 3. Fico: Só lyom zne užil súk rom nú náv šte vu [Fico: Só lyom vis  sza −
élt a ma gán lá to ga tás sal].

45. Prav da, 2007. ok tó ber 2. Só lyom oča ká va od SR pozi tív ne gesto [Só lyom po zi tív gesz −
tust vár Szlo vá ki á tól].

46. Prav da, 2007. ok tó ber 4. Vieme o se be veľmi málo, tvrdí Hei zer [Ke ve set tu dunk egy −
más ról, ál lít ja Heizer].

47. Sme, 2007. au gusz tus 22. Náv šte va Sóly o ma bola podľa Baja ní ka dip lo ma tic kým lap −
su som [Bajník sze rint Só lyom lá to ga tá sa dip lo má ci ai bot lás volt].

48. Prav da, 2007. ok tó ber 8. Kubiš: Só lyom nie je súk rom ná osoba [Kubiš: Só lyom nem
ma gán sze mély].

49. Prav da, 2007. ok tó ber 5. Do Maďar ska ma nepozývajú, tvrdí pre zi dent [Nem hív nak Ma −
gyar or szág ra, ál lít ja a köz tár sa sá gi el nök].

50. Sme, 2007. ok tó ber 11. Heizer: Pozva nie pre slo ven ské ho pre zi den ta na náv šte vu Maďar −
ska platí [Heizer: A szlo vák el nök Ma gyar or szág ra szó ló meg hí vá sa to vább ra is ér vé nyes].

51. http://www.prezident.sk/?rozhovor−s−prezidentom−sr−ivanom−gasparovicom−rozhlasova−
stanica−slovensko−3−11−2007.

52. Sme, 2007. ok tó ber 10. Kubiš: Zhor še nie vzťa hov zaprí či ni lo vede nie SMK [Kubiš: A
kap cso la tok rom lá sát az MKP ve ze tő sé ge idéz te elő].

53. Sme, 2007. ok tó ber 19. Fico doho dol Gyur csá ny ho náv šte vu Slo ven ska [Fico meg ál la −
po dott Gyur csá ny szlo vá ki ai lá to ga tá sá ról].

54. Sme, 2007. de cem ber 5. Kubiš: Nedo šlo k zhor še niu dodr ži a va nia práv men šín v SR
[Kubiš: Szlo vá ki á ban nem rom lott a ki sebb sé gi jo gok be tar tá sá nak hely ze te].

55. Sme, 2007. de cem ber 10. Ficov názor na Koso vo je vo V4 osa mo te ný [Fico Kos zo vó −
val kap cso la tos né ze té vel ma gá ra ma radt a V4−ben].

56. Sme, 2007. jú ni us 17. Gyur csá ny si s Ficom sadne za roko va cí stôl ako pri a teľ
[Gyurcsány és Fico ba rát ként ül a tár gya ló asz tal hoz].

57. Sme, 2007. jú li us 10. Vstu pom SR a Maďar ska do schen gen ské ho pri es to ru Slo ven −
sko prak tic ky stra tí juh [Szlo vá kia és Ma gyar or szág a schen ge ni öve zet be tör té nő csat −
la ko zá sá val Szlo vá kia gya kor la ti lag el vesz ti dé li te rü le tét].

58. http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/4152677519479AC1C125725E004
E6C6A?OpenDocument.

59. Ed dig hat szor ülé se zett a ve gyes bi zott ság (ala pí tó ülés: 1999. feb ru ár 8., Bu da pest;
II. ülés: 1999. szep tem ber 29., Po zsony; III. ülés: 2000. feb ru ár 23., Bu da pest; IV.
ülés: 2003. jú ni us 5., Po zsony; V. ülés: 2005. no vem ber 15., Bu da pest; VI. ülés:
2006. szep tem ber 22., Po zsony).

60. A ki sebb sé gi ügyek ben il le té kes szlo vák–ma gyar ve gyes bi zott ság VII. ülé sé nek le fo lyá −
sá ról és ered mé nye i ről szó ló je len tés, 2007. de cem ber./pripkon.nsf/vw_ByID/ID_042
AC203EA36A912C1257376002E3696/$File/Material.rtf.

61. Nový èas, 2007. áp ri lis 1. Csáky: Slová Bu gá ra sú pre ja vom ľud ské ho skla ma nia
z neúspe chu [Csáky: Bugár sza vai a si ker te len ség ből szár ma zó em be ri csa ló dott ság
meg nyil vá nu lá sai].

62. Nový èas, 2007. áp ri lis 3. Csá ky ho úder ka v SMK! [Csáky em be rei az MKP−ban].
63. Týždeò, 2007/16. Bán, A.: Zabud nu tí Maďa ri [El fe lej tett ma gya rok].
64. Sme, 2007. jú li us 19. Na Slo ven sku je viac ako 100−tisíc regis tro va ných čle nov poli tic −

kých strán [Szlo vá ki á ban több mint 100 ezer be jegy zett párt tag van].
65. Sme, 2007. jú li us 12. Csáky: Sna žím sa prip ra vo vať stra nu na gene rač nú výme nu

[Csáky: Igyek szem fel ké szí te ni a pár tot a nem ze dék vál tás ra].
66. Týždeò, 2007/16. Vre nie v SMK [For ron gás az MKP−ban].
67. Hos po dár ske noviny, 2007. jú li us 16. Ak nebu de Dura ya rie šiť Csáky, bude Bugár konať

sám [Ha Csáky nem in téz ke dik Duray ügyé ben, ak kor Bugár ve szi kéz be az ügyet].
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68. Sme, 2007. jú li us 20. Bár dos: Duray pre stra nu nič pozi tív ne nepri ne sie [Bár dos: Duray
semi jót nem hoz a párt nak].

69. Prav da, 2007. má jus 14. Hrušovský: Pal ko ve slová sú o súťa ži v KDH [Hrušovský: Palko
sza vai a KDH−n be lü li ver sen gés ről szól nak].

70. Sme, 2007. ok tó ber 13. Bugár: SMK nie je radi kál nej šia ako za môjho vede nia [Az MKP
nem ra di ká li sabb, mint ami lyen az én ve ze té sem alatt volt].

71. Sme, 2007. no vem ber 5. Si mon: Csáky odvá dza pozor nosť od zásad ných tém [Csáky
fon tos té mák ról te re li el a fi gyel met].

72. Prav da, 2007. szep tem ber 26. Slota si vyreč nil nové trest né ozná me nie [Slota újabb
fel je len tést be szélt ki ma gá nak].

73. Prav da, 2007. ok tó ber 2. Slota a Csáky ško dia Slovensku, tvrdí Kubiš [Slota és Csáky
kárt okoz nak Szlo vá ki á nak, ál lít ja Kubiš].

74. Prav da, 2007. no vem ber 6. Duray: Na Slo ven sku je poulič ný fašiz mus [Szlo vá ki á ban ut −
cai fa siz mus van].

75. Prav da, 2007. no vem ber 14. Duray čelí trest né mu ozná me niu [Durayt fel je len tet ték].
76. Vá lasz tá si prog ram 2006–2010. http://www.mkp.sk/index.php?option=com_content

&task=view&id=28&Itemid=2&limit=1&limitstart=1.
77. A té má ról rész le te seb ben: Čierna−Lantayová, D. – Štefanovič, M. – Šutaj, Š. – Štefan−

ský, M. – Zavacká, K.: Slo va kia and Dec re es of Pre si dent of the Cze chos lo vak Repub -
lic Edvard Beneš in the Con text of Regu la ti on of the Slo vak Nati o nal Council. Bratislava,
Veda, 2006.

78. Hos po dár ske noviny, 2007. áp ri lis 10. Južná hra ni ca ubli žu je Maďa rom [A dé li ha tár
sér ti a ma gya ro kat].

79. Hos po dár ske noviny, 2007. áp ri lis 10. Za Bene šo ve dek ré ty čaká Csáky ospra ve dl ne −
nie [A Beneš−dekrétumokért Csáky bo csá nat ké rés re vár].

80. Hos po dár ske noviny, 2007. áp ri lis 11. Nové vede nie SMK s otvá ra ním Bene šo vých dek −
ré tov dlho neča ka lo [Az MKP új ve ze té se nem so ká ig várt a Beneš−dekrétumok kér dé −
sé nek meg nyi tá sá val].

81. Hos po dár ske noviny, 2007. áp ri lis 11. Par don chcú počuť Maďa ri [A ma gya rok bo csá −
nat ké rést akar nak hal la ni].

82. Sme, 2007. au gusz tus 6. Csáky ide rie šiť Bene šo ve dek ré ty [Csáky meg akar ja ol da ni
a Beneš−dekrétumokat].

83. Nový èas, 2007. au gusz tus 6. Bugár: Nasto le nie témy dek ré tov vyvo lá len napätie [A
dek ré tu mok fel ve té se csak fe szült sé get kelt].

84. Rész le te seb ben: Šutaj, Š.: Bene šo ve dek ré ty ako nástroj poli tic kej propagandy. In
Šutaj, Š. (ed.): Dek ré ty Edvar da Bene ša v povoj no vom období. Prešov, Universum,
2004, 108–109. p.

85. http://www.niton.sk/documents/10−8−639−valprog_n_sk.doc.
86. Sme, 2007. au gusz tus 7. Bár dos: Je našou morál nou povin nos ťou hovo riť o rie še ní

Bene šo vých dek ré tov [Er köl csi kö te les sé günk be szél ni a Beneš−dekrétumok meg ol dá −
sá ról].

87. Prav da, 2007. no vem ber 23. Roz beh li petí ciu za odškod ne nie Maďa rov [Pe tí ci ót kezd −
tek a ma gya rok kár pót lá sa ügyé ben].

88. Prav da, 2007. au gusz tus 6. Lipšic: Je mi ľúto, s akou témou Csáky vyši el [Saj ná lom,
hogy Csáky ilyen té má val állt elő].

89. Hos po dár ske noviny, 2007. au gusz tus 6. KDH nepod po rí Csá ky ho odškod ne nie za Bene −
šo ve dek ré ty [A KDH nem tá mo gat ja Csá kyt a Beneš−dekrétumokért já ró kár pót lás ügyé −
ben].

90. Prav da, 2007. au gusz tus 6. SDKÚ: Otáz ka Bene šo vých dek ré tov patrí už len his to ri kom
[SDKÚ: A Beneš−dekrétumok kér dé se már csak a tör té né szek re tar to zik].

91. Sme, 2007. au gusz tus 6. Opo zič ní part ne ri s Csá ky ho návr hom nesúh la sia [Az el len zé −
ki part ne rek nem ér te nek egyet Csáky ja vas la tá val].

A magyar kisebbség Szlovákia politikai életében 57
FÓ

R
U

M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, X. évfolyam

  2
0

0
8

/1
, S

om
orja

szemle-2008-1-internet:szemle-2008-1.qxd  16.4.2008  17:11  Page 57



92. Sme, 2007. au gusz tus. 29. Palko: Vzťah s Maďar skom sa radi ka li zu je [Palko: A Ma gyar −
or szág gal szem be ni vi szony ra di ka li zá ló dik].

93. A kö zös dek la rá ció alap té zi sei. http://www.smk.sk/index.php?option=com_content
&task=view&id=229&Itemid=35.

94. Rész le te seb ben Šutaj, Š. – Homišinová, M. – Sáposová, A. – Šutajová, J.: Maïar ská
men ši na na Slo ven sku v pro ce soch trans for má cie po roku 1989 (identita a po li ti ka).
Prešov, Universum, 2006.

95. A szlo vák fél csak an go lul pub li kál ta a szö ve get. A részt ve vő fe lek azért egyez tek meg
így, hogy el ke rül jék a for dí tá sok kö vet kez té ben fenn ál ló el té rő ér tel me zést. A do ku men −
tum tel jes szö ve ge a 3. mel lék let ben ol vas ha tó, és a szlo vák kor mány 2007. jú li us 4−i
ülé sé ről ki adott anya gok kö zött sze re pel.

96. Sme, 2007. szep tem ber 11. Paška: Nie je dôvod pri jí mať text o zmi e re ní [Paška: Nincs
ok ar ra, hogy el fo gad juk a meg bé ké lés ről szó ló szö ve get]. A cím, ame lyet a szer kesz tő
adott, nem tük rö zi Pavol Paška gon do la ta it.

97. Prav da, 2007. au gusz tus 6. Lipšic: Je mi ľúto, s akou témou Csáky vyši el [Lipšic:
Sajnálom, hogy Csáky ilyen té má val állt elő].

98. http://sklenenykostel.net/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=
635&Itemid=40.

99. Šutaj, Š. – Výrost, J.: Inte ret nic ké vzťa hy – minulosť, súčas nosť a perspektívy. In Výrost,
J. − Homišinová, M. (eds.): Národ, národ nos ti a etnic ké sku pi ny v pro ce se trans for má -
cie slo ven skej spoloènosti. Košice, Spo lo čen sko ved ný ústav SAV, 2005, 47. p.

100. Uo. 48. p.
101. Prav da, 2007. szep tem ber 10. Slo ven sko sa Maďa rom neos pra ve dl ní [Szlo vá kia nem

kér bo csá na tot a ma gya rok tól].
102. Sme, 2007. ok tó ber 16. Csáky robí podľa Čap lo vi ča ľsti vú a nečes tnú poli ti ku [Čaplovič

sze rint Csáky ha zug és becs te len po li ti kát foly tat].
103. Prav da, 2007. au gusz tus 9. SNS chce tres tať tých, čo spo chyb nia Tri a non [Az SNS bün −

tet nie akar ja azo kat, akik meg kér dő je le zik Tri a nont]; Hos po dár ske noviny, 2007. au −
gusz tus 9. Duray: Schvá le nie záko na zaka zu jú ce ho otvá rať Bene šo ve dek ré ty by bolo
úbohé [Duray: a Beneš−dekrétumok meg nyi tá sát til tó tör vény szá nal mas len ne].

104. www.nrsr.sk/defaut.aspx?sid=Schodze/zoznam.
105. http://www.nrsr.sk/exeIT.NRSR.Web.SSLP/Download.aspx?DocID=267236.
106. Prav da, 2007. szep tem ber 25. Smer sa snaží vyhnúť kri ti ke za uzne se nie o Bene šo vých

dek ré toch [A Smer igyek szik ki von ni mag ár a Beneš−dekrétumokról ho zott ha tá ro zat mi −
at ti kri ti ka alól].

107. Sme, 2007. szep tem ber 26. Extré mis ti priš li pred slo ven skú amba sá du [A szél ső sé ge −
sek ki vo nul tak a szlo vák nagy kö vet ség elé].

108. Prav da, 2007. szep tem ber 25. Veľ vys la nec Migaš vysvet ľo val v Buda peš ti [Migaš nagy −
kö vet Bu da pes ten ma gya ráz ko dott].

109. Prav da, 2007. szep tem ber 24. Maďa ri sa pre dek ré ty neba via so Slo vák mi [A ma gya −
rok a dek ré tu mok mi att nem tár gyal nak a szlo vá kok kal].

110. Hos po dár ske noviny, 2007. szep tem ber 21. Fico Gyur csá ny o vi potvr dil nedo tknu teľ nosť
Bene šo vých dek ré tov [Fico meg erő sí tet te Gyur csá ny nak a Beneš−dekrétumok érint he −
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Inter ne tes for rá sok

Hlav né odbor né čin nos ti SNM na rok 2007. http://www.snm.sk/?lang=svk&org=0&sec−
tion=info.

Inter pe lá cie na zasa da ní NR SR 9. 5. 2007.
Odpo veď minis tra kul tú ry M. Maďa ri ča na inter pe lá ciu pos lan ca I. Andru ska z 30. 7. 2007. 
Odpo veď minis tra vnút ra R. Kali ňá ka na inter pe lá ciu V. Meči a ra zo 16. 11. 2007. http://

www.nrsr.sk/exeIT.NRSR.Web.Webclass/Tmp/odpoved%2017.pdf.
Medziv lád na slovensko−ukrajinská komi sia pre národ nost né menšiny, škol stvo a kultúru.

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/2FB7D11E30850938C12573AE0
0414A11/$FILE/Zdroj.html.

Návrh kon cep cie výcho vy a vzde lá va nia národ nost ných menšín. http://www.rokovania.sk/
appl/material.nsf/0/7F8417FDB8D19F05C12573A300458BE4?OpenDocumen.

Návrh na uzne se nie „o nedo tknu teľ nos ti dena ci fi kač ných doku men tov k uspo ri a da niu pome −
rov po II. sve to vej vojne“ www.nrsr.sk/defaut.aspx?sid=Schodze/zoznam.

Návrh Stra ny maďar skej koa lí cie na uzmierenie. http://www.smk.sk/index.php?option=
com_content&task=view&id=229&Itemid=35.

Pro jekt autonómie. http://www.shp.hu/hpc/hpc_member_3g.php?azonosito=commora
kozigaz&oldalkod=1d5S524AAv.

Roz ho vor s prezidentom... http://www.prezident.sk/?rozhovor−s−prezidentom−sr−ivanom−gas−
parovicom−rozhlasova−stanica−slovensko−3−11−2007.

Sprá va o pri e be hu a výsled koch VII. zasa da nia Zmi e ša nej slovensko−maďarskej komi sie pre
zále ži tos ti menšín. http://www.mzv.sk/App/WCM/pripkon.nsf/vw_ByID/ID_042A
C203EA36A912C1257376002E3696/$File/Material.rtf.

Uzne se nie NR SR č. 533 z 20. sep tem bra 2007 o nedo tknu teľ nos ti povoj no vých doku men −
tov k uspo ri a da niu pome rov po II. sve to vej vojne na Slovensku. http://www.nrsr.
sk/exeIT.NRSR.Web.SSLP/Download.aspx?DocID=267236.

Voleb ný prog ram na roky 2006−2010. http://www.niton.sk/documents/10−8−639−valprog_
n_sk.doc.

Zápis ni ca zo schôdze Výbo ru NR SR z 26. 4. 2007 http://www.nrsr.sk/appbin/xweb/Vybory
NR/lpnz/Zapisnica/Zápisnica%20LPNZ%2014.%20schôdza.doc.

Zápis ni ca zo schôdze Výbo ru NR SR z 19. 11. 2007 http://www.nrsr.sk/appbin/xweb/
VyboryNR/lpnz/Zapisnica/Zápisnica%20LPNZ%2023.%20schôdza.doc.

Zápis ni ca z roko va nia Rady vlády Slo ven skej repub li ky pre národ nost né men ši ny
a etnic ké sku pi ny dňa 6. novem bra 2007. http://www8.mensiny.vlada.gov.sk/
index.php?ID=3623.

http://www−8.mensiny.vlada.gov.sk.
http://www.smk.sk.

Fel hasz nált iro da lom

Čierna−Lantayová, D. – Štefanovič, M. – Šutaj, Š. – Štefanský, M. – Zavacká, K.: Slo va kia and
Dec re es of Pre si dent of the Cze chos lo vak Repub lic Edvard Beneš in the Con text
of Regu la ti on of the Slo vak Nati o nal Council. Bratislava, Veda, 2006.

Šutaj, Š. – Homišinová, M. – Sáposová, A. – Šutajová, J.: Maïar ská men ši na na Slo ven sku
v pro ce soch trans for má cie po roku 1989 (identita a po li ti ka). Prešov, Universum,
2006.
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Šutajová, J. – Ďurkovská, M. (ed.): Maïar ská men ši na na Slo ven sku v pro ce se trans for má -
cie po roku 1989 – historické, poli to lo gic ké a práv ne súvislosti. Prešov,
Universum, 2007.

Šutaj, Š. (ed.): Dek ré ty Edvar da Bene ša v povoj no vom období. Prešov, Universum, 2004.
Výrost, J. – Homišinová, M. (eds.): Národ, národ nos ti a etnic ké sku pi ny v pro ce se trans for -

má cie slo ven skej spoloènosti. Košice, Spo lo čen sko ved ný ústav SAV, 2005.

(For dí tot ta Mé szá ros Mag dol na)

ŠTE FAN ŠUTAJ – ARAN KA SÁPO S

THE HUN GA RI AN MINO RI TY IN THE POLI TI CAL LIFE IN SLO VA KIA (ON THE EXAM PLE OF 2007)

The Hun ga ri an Mino ri ty in Slo va kia and its repre sen ta ti on play a sig ni fi cant role
in the social and poli ti cal life of Slovakia. The rela ti on ship toward this mino ri −
ty from the side of the gover nmen tal poli cy is after 1989 even a baro me ter of
Europe−likeness and many times even democracy−likeness of gover nmen tal
groups. This results from oppo si tion that the issue of the posi ti on of nati o nal
mino ri ti es has in the Euro pe an com mu ni ti es and in the poli cy of the Euro pe an
Union. 

In 2007 the Slo vak gover nment con firmed with the sta te ments of its rep re −
sen ta tives the „sta tus quo“ in the posi ti on of nati o nal minorities. Orga ni sa ti −
on chan ges on posi ti ons of ci vil servants dea ling with the issue of nati o nal
mino ri ti es ended. In the spi rit of the prog ram dec la ra tion of the gover nment a
course of stren gthe ning the posi ti on of the Slo vak lan gu a ge in the nati o nal
education, cul tu re and sup port of nati o nal powers in Slo va kia began and main −
ly in its sout hern part. Year 2007 was for the gover nmen tal poli cy in the sign
of nationalism, but also in ente ring poli tics into his to ri cal topics. The SMK
(Slovak−Hungarian Coalition) freed from coa li ti on obligations, after the chan ges
in the lea der ship of the party, raised issu es that it did not suc ce ed to solve in
the last years. The issu es of com pen sa ting Hun ga ri ans and Ger mans for the
dec re es of pre si dent Beneš and orders of the Slo vak Nati o nal Council, toget −
her with the draft for dec la ra tion on con ci li a ti on evoke a dis cus si on on his to ri −
cal topics, in which the cha rac ter was defi ned by poli tics and the journalists.
The result was the adop ti on of a prob le ma tic reso lu ti on of the Nati o nal Coun −
cil of the Slo vak Repub lic on untou cha bi li ty of after−war legislation, that
declared the untou cha bi li ty of acts that have been long modified. In spite of
posi ti ve results of mee tin gs of the Prime−Ministers of the Slo vak Repub lic and
the Hun ga ri an Repub lic anot her deve lop ment brought the shar pe ning of
Slovak−Hungarian inter sta te and inner−state relationships.
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