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TanulmányokTanulmányok

PoPély ÁrPÁd

Acsehszlovákiaimagyarság
ésarendszerváltáséveBudapestrőlnézve*

ÁrpÁd popély 94(437)”1989”
Therevolutionof1989andtheHungariancommunity 323.272(437)”1989”
inczechoslovakiaasseenfromBudapest 327(437.6:439)

323.15(=511.141)(437.6)

keywords: The regime change in czechoslovakia (1989). Thememorials andmemorandumsof theHun-
garianminority.Hungary’s diplomatic stance towards theHungarian question in czechoslovakia.deterio-
rationinrelationsbetweenHungaryandczechoslovakia.Post-revolutionminoritypoliciesinczechoslovakia.

miközbenacsehésaszlováktörténetíráshúszévegyakorlatilagfolyamatosanpubli-
káljaacsehszlovákiairendszerváltássalésazaztmegelőzőnormalizációsrendszerrel
foglalkozótanulmányokat,monográfiákatésdokumentumokat,1 akérdéskörkisebbsé-
gimagyarvonatkozásainakkutatásaszinteméggyermekcipőbenjár.Acsehésaszlo-
vákszakirodalombancsupánelvétvetalálunkkisebbségpolitikaiutalásokat,aszlová-
kiaimagyar történetíráspedigmindeddigsajnálatosmódonszinténnemvállalkozott
semarendszerváltás,sempediganormalizációkétévtizedénekdokumentálásáraés
feldolgozására.2

jelenmunkaegyikelső,sbizonyosszempontbólsajátoskísérletekívánlenniakér-
déskörmegközelítésének.Sajátosságátazadja,hogynemszlovákiaiforrásokraépül,
hanem amagyar külügyminisztériumnak a budapestimagyar országos levéltárban
elhelyezett iratai alapján annak bemutatásával próbálkozik: hogyan látta Budapest,
pontosabbanamagyardiplomácia,ezenbelülpedigapozsonyimagyarfőkonzulátus
ésaprágaimagyarnagykövetségarendszerváltásévénekcsehszlovákiai–elsősorban
kisebbségimagyarvonatkozású–eseményeit.Akétmagyarkülképviseletiszervéven-
tetöbbszáz jelentésbenszámoltbecsehszlovákiabel-éskülpolitikaihelyzetéről,az
országgazdaságiéskulturáliséletéről,acsehszlovák–magyarkétoldalúkapcsolatok
különbözőkérdéseiről,stermészetesenaszlovákiaimagyarsághelyzetérőlis.mivela
magyarkisebbséggelvalókapcsolattartáselsősorbana főkonzulátus feladatavolt,a
szlovákiaimagyarsággalkapcsolatosjelentésektúlnyomótöbbségetermészetszerűen
Pozsonybólszármazik.3

Adiplomáciaijelentések,sáltalábanakülügyminisztériumiiratokértékétegyrészt
azadja,hogyátfogóképetkapunkáltalukarról,hogyanláttaésláttattaamagyardip-
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lomáciaacsehszlovákiaieseményeket.másrésztpedigaz,hogynohaajelentéstevők
esetenkéntcsupánfelszínesismeretekkelrendelkeztek,számoskérdésrőlmégisezek
ajelentésekképezikazelsődleges,gyakranazegyetleninformációforrást.ennekokai
pedig abban keresendők, hogy a nyolcvanas évek végénekmégmindig cenzúrázott
csehszlovákiai sajtója meglehetősen kétes forrásértékkel bír, az egyes események
résztvevői–kevéskivételtőleltekintve–arendszerváltásótasempublikáltákakülön-
bözőkérdésekkelkapcsolatosvisszaemlékezéseiket,végülpedigadiplomáciaiképvi-
seletekmunkatársaikapcsolataikrévénolyaninformációkhozishozzájuthattak,ame-
lyeksemazadottkorbannemvoltak,sempedigjelenlegnemvolnánakpublikusak.

csehszlovákia ésmagyarország a nyolcvanas évek végére, nohamindkét ország
azonos politikai tömbhöz tartozott, egyre távolabb került egymástól, egyre látványo-
sabbáváltakakétrendszerközöttikülönbségek.Amígmagyarországélenjártapoliti-
kai,társadalmiésgazdaságirendszerátalakításában,azegyreinkábbmagábazárkó-
zó csehszlovák normalizációs rezsim elutasította az ellenzékkel való párbeszédet, a
politikaiésgazdaságinyitást,sinkábbcsakszavakban,minttettekbenkövetteagor-
bacsovireformokat.Acsehszlovákpolitikaivezetésfenntartásokkalésmegnemértés-
selszemlélteamagyarországiváltozásokatis,különösenakülönbözőalternatívmoz-
galmakkal folytatott párbeszédet, de nem nézte jó szemmel a határon túli magyar
kisebbségekirántimagyarországiérdeklődésmegélénkülésétsem,ráadásulgyakran
magyarországiinspirációtvéltfelfedezniamagyarkisebbségkülönbözőköreiáltalelő-
terjesztett, az ország nemzetiségi politikáját kritikusan szemlélő s kisebbségpolitikai
követeléseketismegfogalmazóbeadványokmögöttis.

mindenbizonnyalakisebbségikérdésirántinemzetköziérdeklődésisközrejátszott
abban,hogyacsehszlovákállamiéspártvezetés1988–1989fordulójánakorábbigya-
korlattalellentétben–igaz,meglehetősenkényszeredetten,de–nemzárkózottelafel-
vetett problémák megvitatása elől, s ígéretet tett egy részük orvoslására. A magyar
kisebbségaktivitásánakmegnövekedésesbeadványainaklátszólagkedvezőfogadtatá-
sakésztethettearraaprágaiésapozsonyimagyarkülképviseletet,hogyekkorkeltjelen-
téseikbenreményteljesnekítéljékacsehszlováknemzetiségipolitikábanvárhatóválto-
zásokat.AmintarrapéldáulBaritymiklósprágainagykövet1988.december12-ijelen-
téseisfelhívtaafigyelmet,„csehszlovákiábanazutóbbiidőszakbanmindpolitikai,mind
azáltalánosközvéleményszintjén–részbenabelsőfejlődésbőladódóan,deerőteljes
nemzetközihatásoknakisköszönhetően,snemfüggetlenülaszocialistaországokban
zajlóreformfolyamatoktól–anemzeti-nemzetiségikérdésisfokozatosannagyobbsúlyt
ésfigyelmetkap.Akérdéscsehszlovákiaikezelésében–főleggyakorlatisíkon–jelen-
tősebb elmozdulásmég nem történt, de érzékelhető egyfajta várakozás, sőt igény a
nemzetiségikérdésárnyaltabb,akorkövetelményeihezinkábbigazodókezeléseiránt”.4

Általában hasonló bizakodó hangnem jellemezte a diplomáciai jelentéseket egé-
szen1989áprilisáig.Azév tavaszától-nyarátólkezdődőenazonbanolyanváltozások
következtek be a csehszlovák–magyar viszonyban, ezzel összefüggésben pedig az
államhatalomnak a magyar kisebbséghez való viszonyulásában is, amelyek 1989.
november 15-énmár az alábbiakmegfogalmazására késztették Barity nagykövetet:
„miközben1989eddigelteltidőszakábanaszlovákiaimagyarsághelyzetekapcsána
nemzetiségésannakképviselőirészérőlegyfajtaoffenzitásvoltjellemző(…),sezeket
kezdetbenhivatalosszlovákrészrőlbizonyostolerálóhangnem,továbbáegyesnemze-
tiségikövetelésekelvielismerése,sőtgyakorlatimegoldásukígéretekísérte(…),addig
1989szeptemberétől–nemfüggetleníthetőenamagyar–csehszlovákviszonyglobális

4 Popély árpád
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alakulásától–ahatalomrészéről(smindenekelőttaszlovákvezetésoldaláról)azez
irányútoleránsabbtónusérezhetőennegatíviránybacsapottát.”5

Atanulmányterjedelmikorlátaimiattarranincslehetőségünk,hogyteljesáttekin-
tést nyújtsunk a magyar külügyminisztérium szlovákiai magyarsággal kapcsolatos
1989.évianyagairól.Akövetkezőkbenezértaprágaiéspozsonyidiplomáciaijelenté-
sek,valamintakülügyminisztériumifeljegyzéseksegítségévelelsősorbanazonlegfon-
tosabbeseményekéstényezőkismertetéséreszorítkozunk,amelyekdöntőmértékben
meghatároztákacsehszlovákállamhatalomésamagyarkisebbségkapcsolatát.végül
pedig rövidenáttekintjükanovemberi rendszerváltóeseményeketkövetődemokrati-
kus átalakulás kisebbségpolitikai vonatkozásait tárgyaló külügyi iratoknak amagyar
kisebbségérdekérvényesítési lehetőségeiveléspolitikaidifferenciálódásávalkapcso-
latbanmegfogalmazottgondolatait.6

1.Akisebbségibeadványokésfogadtatásuk

egyévtizedenkeresztüljobbáracsupánaduraymiklósáltal1978-banmegszervezett
illegális csehszlovákiai magyar kisebbség jogvédő Bizottsága vállalta fel nyíltan a
csehszlovák nemzetiségi politika bírálatát és a magyar kisebbség érdekvédelmét.7

nemegészenegyévvelarendszerváltáselőtt–anémilegmárcsehszlovákiábanisnyi-
tottabbpolitikailégkörtkihasználva,nemutolsósorbanpedigaszovjetunióbeliésfőleg
amagyarországiváltozásoktólösztönözve–azonbanmárakisebbségimagyartársa-
dalomegyébcsoportjai,hivatalosésnemhivatalosképviselői isegyrenyíltabbanés
határozottabban fogalmazták meg az utóbbi húsz évben felgyülemlett nemzetiségi
problémákat,stettekjavaslatotmegoldásukra.

A legnagyobb fajsúlyú s legnagyobb visszhangot kiváltóazanégybeadvány volt,
amelyet 1988–1989 fordulóján a csehszlovákiai magyar dolgozók kulturális
Szövetsége (csemadok), a jogvédő Bizottság képviselői, az 1968 után félreállított
reformkommunisták és a köréjük tömörülő értelmiségiek, valamint az írószövetség
magyartagozatafogalmazottmegésjuttatottelalegfelsőbbprágai,ill.pozsonyiállami
éspártvezetéshez.részletes tartalmielemzésüknemtartozika tanulmány feladatai
közé,annyitazonbanfeltétlenülszükségesrögzíteni róluk,hogy jóllehetnemazonos
hangsúllyalésrészletességgel,devalamennyimegközelítőenazonoskisebbségpoliti-
kaitörekvéseketfogalmazottmeg.Bíráltákaz1968-banelfogadottnemzetiségialkot-
mánytörvényvégrehajtásánakhiányosságait,az1968–1969-benlétrehozottnemzeti-
ségiszervekleépítését,akisebbségiintézményrendszerhiányát,anemzetiséginyelv-
használatkérdésénekrendezetlenségét,amagyarpedagógusképzésésiskolahálózat
visszafejlesztését.Ahiányosságokkiküszöböléseérdekébensürgettéktöbbekközötta
nemzetiségialkotmánytörvényvégrehajtásitörvényeinekmegalkotását,amegszünte-
tettnemzetiségiszervekvisszaállítását,anemzetiséginyelvhasználatjogibiztosítását,
amagyaróvoda-ésiskolahálózatbővítését,apedagógusképzésmegoldását,anem-
zetiségi oktatásügy önigazgatásának megteremtését, magyar nemzetiségi múzeum,
levéltáréskönyvtárlétrehozását,amagyarnyelvűsajtó,arádió-éstévéadásbővítését,
anemzetiségekállamalkotószerepének,önigazgatásijogánakésakollektívkisebbsé-
gijogoknakcsehszlovákiakészülőújalkotmányábanvalórögzítését,anemzetiségek
képviselőinekbevonásátazújalkotmánykidolgozásába,egyátfogónemzetiségi tör-
vénymegalkotásátésaközigazgatásihatároketnikaiszempontúkiigazítását.
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1.1.Acsemadokvezetésénekbeadványa

AcsemadokbeadványánakelőzményeiközpontiBizottságának1988.szeptember30-
ánésoktóber1-jénmegtartott kassai ülésérenyúlnak vissza. A testület tagjai ezen
tájékoztatástkértekaszövetségvezetésétőlarról,hogymilyenlépésekettettazilleté-
kesszerveknélalegutóbbiországosközgyűlésen8 felvetettproblémákorvoslásáért,a
magyarkisebbségtársadalmiéskulturálishelyzeténekjavításáért.AkBegyúttalhatá-
rozatbanbíztamegazelnökséget,hogytegyenkonkrétlépéseketanemzetiségialkot-
mánytörvényvégrehajtási rendelkezéseinekhiányával,apedagógusképzéssel,akét-
nyelvűséggelésatömegtájékoztatásieszközökkelkapcsolatbanmegfogalmazottbírá-
latoktolmácsolásaérdekében.9 HáromhéttelakBülésétkövetően,annakhatározatá-
valösszhangbanoktóber21-énakBelnökségefeladatuladtaSidóZoltánelnöknek,
hogyazilletékesekhezmárkorábbaneljuttatottlevelekszellemébentovábbraisszor-
galmazzaaproblematikuskérdésekmegoldását.SidótéslukácsTiborfőtitkártezen-
kívülazzalismegbízta,hogyaszlovákpártvezetés,aSzlováknemzetiFrontelnöksége
ésaszlovákkormányszámárakészíttessenekegyanyagot,amely feldolgoznáakul-
túra,azoktatásügyésakétnyelvűségterületénfelmerülőproblémákatésazazokmeg-
szüntetésérevonatkozójavaslatokat.10

A szlovák párt- és állami vezetés számára kidolgozott beadvány 1988. december
közepérekészültel.Bevezetőrészénekmegállapításaszerintazátépítéssikeresmeg-
valósításaszükségesséteszi,hogyfigyelmetszenteljenekazoknakatársadalmi jelen-
ségeknekis,amelyeketanemzetiségipolitikaterénameglevőjogielvekellenéreeddig
nemoldottakmegkövetkezetesen.AcsemadokkBelnökségeezértazzalaszándékkal,
hogy segítsenapárt- és állami szerveknekamagyar nemzetiséget érintőproblémák
megjelölésében, javaslatot teszmegoldásukmódjára. Amint azt Tóth józsef pozsonyi
főkonzulnakabeadványt ismertető1988.december19-i jelentésemegállapította, „a
cSemAdokáltal a levélbenmegfogalmazott igényeketamagyarnemzetiség részéről
márkorábbanisfelvetették,deilyenkomplexmódonalegfelsőszlovákvezetésrészére
elsőalkalommalgyűjtöttékössze”.Ajelentésszerintaszövetségelnöke,SidóZoltánaz
anyagot személyesen kívánja átadni ignác janáknak, Szlovákia kommunista Pártja
(SZlkP)központiBizottságaelsőtitkáránakésivanknotekszlovákminiszterelnöknek.11

Aszlovákminiszterelnök1989.január19-énSzieglFerenc,akormánynemzetiségi
TanácsánaktitkárajelenlétébenfogadtaSidóZoltánt,acsemadokelnökétéslukács
Tiborfőtitkárt.AmegbeszéléstényérőlTóthjózseffőkonzuljanuár24-énrejtjeltávirat-
ban értesítette a magyar külügyminisztériumot,12 részleteiről a főkonzul január 25-i
jelentéseszámoltbe.13 ezekszerintivanknotekközölteacsemadokvezetőivel,hogy
amígkorábbanaSzovjetuniónemzetiségipolitikájátcsehszlovákiábanmodellértékű-
nek tekintették, ezúttal éppen az ottani események: a balti köztársaságokban zajló
folyamatok és a karabahi válság késztetik arra csehszlovákiát, hogy a korábbinál
nagyobb figyelmet szenteljen a nemzetiségi kérdésnek. Figyelemre méltó a szlovák
miniszterelnöknekazakijelentéseis,miszerintaztsemakarják,hogycsehszlovákiaés
magyarország között a magyar–román viszonyhoz hasonló helyzet alakuljon ki, ami
arrautal,hogyacsehszlovákvezetésmindenképpenszerettevolnaelkerülni,hogya
nemzetközi közvélemény esetleg ceauşescu romániájához hasonlítsa csehszlo-
vákiát.14 Akormányfőamegbeszéléssoránígéretettettafelvetettproblémákegyrészé-
nekmegoldására,konkrétankilátásbahelyezveamegszüntetettmagyarközépiskolák
újbólimegnyitásátésakormánynemzetiségiTitkárságánakvisszaállításáteredetistá-
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a csehszlovákiai magyarság és a rendszerváltás éve Budapestről nézve 7

tusába,mintahogyaztanemzetiségiTanácsesetébenismegtették.15 közölteSidóval,
hogyazSZlkPkBmégazév folyamánnapirendre tűzianemzetiségekhelyzetének
megtárgyalását, s felkérte a csemadok elnökét, hogy vegyen részt akB anyagának
kidolgozásában,amelyetakormánynemzetiségiTanácsaismegfogtárgyalni.Állítása
szerintérdeklődéssel figyelteacsemadokelnökének felszólalásátazalkotmány-elő-
készítőbizottság január10-ielsőülésén is,amelyensíkraszálltanemzetiségi jogok
bővítéséértésvédelmükrögzítéséértazújalkotmányban.

Tóthfőkonzulatalálkozótényéből,azazonelhangzottakbólésahírközlőeszközök-
benvalószéleskörűpropagálásábólaztakövetkeztetéstvontale,hogy„avezetésa
korábbiaknálnagyobbfigyelmetfordítanemzetiségikérdésre”,s„megvanakészséga
magyarnemzetiségetérintőproblémákenyhítésére, ill.megoldására”.Aztugyanő is
érzékelte, s jelezte is, hogy nehéz egyértelmű választ adni arra a kérdésre, vajon a
miniszterelnök állásfoglalása a teljes szlovák vezetés véleményét tükrözi-e, hiszen
1988nyaránignácjanákszlovákpártelsőtitkárméganemzetiségiTanácsésahozzá
tartozótitkárságönállóságánakmegszüntetésemellettfoglaltállást,aminiszterelnök
jelenlegi álláspontja viszont ezzel merőben ellentétes. A főkonzul szerint azonban
nehezenelképzelhető,hogyaminiszterelnökellentétesvéleménytképviselne,minta
pártelsőtitkára,ezértfeltételezhető,hogy„amegváltozottpolitikaiviszonyokhatásá-
raesetlegjanákelvtársismódosítottkorábbimereválláspontján”.16

1.2.csehszlovákiaimagyarokmemoranduma1988

Akorszakkétlegjelentősebbnektekinthető,legtöbbetvitatottésleginkábbszembeál-
lítottbeadványaajogvédőBizottságköreiáltalösszeállítottCsehszlovákiai magyarok
memoranduma 1988 című dokumentum, valamint az 1968-as reformkommunisták
általfogalmazottÁllásfoglalás és javaslat volt,amely33aláírójautánutólag„harminc-
hármakdokumentuma”névenváltismertté.Akétbeadványparadoxmódonközösgyö-
kerekrevezethetővissza.AjogvédőBizottságköreibenmár1988nyaránfelmerültegy,
csehszlovákiamegalakulásánakhetvenedikésanemzetiségialkotmánytörvényelfo-
gadásának huszadik évfordulója alkalmából nyilvánosságra hozandó, s a magyar
kisebbségnemzetiségpolitikai igényeitmegfogalmazómemorandumgondolata,ame-
lyetatervekszerintabizottságésaz1968-asokképviselőinekközösenkellettvolna
véglegesformábaönteniük.Aközösdokumentumegymásfelvállalását,átvittértelem-
benpedigakisebbségimagyartársadalomegységétszimbolizáltavolna.Akétcsoport
eltérőálláspontjamiattazonbanaszövegtervezettöbbszöriátdolgozásautánsemsike-
rültközösmemorandumotkidolgozni.Agorbacsoviglasznosztyésperesztrojkakerete-
ibengondolkodó1968-asokugyanis,akiknemtudtakazonosulniajogvédőBizottság
pártállamikereteketisfeszegető,sradikálisabbváltozásokatsürgetőmemorandumá-
val,egymásikszövegváltozatösszeállításábakezdtek,aminekeredményekéntvégül
kétönállódokumentumszületett.17

A 265 aláírással ellátottmemorandumot az egyeztető tárgyalások és az aláírás-
gyűjtéselhúzódásamiattannakszerzői–nohakeltezésiidőpontjaként1988.október
20-aszerepel–csupándecember27-énadtákpostára.Adokumentumotmegküldték
aprágaiszövetségiparlamentnekésaszövetségikormánynak,egy-egymásolatipél-
dányátpedigacsehszlovákSajtóirodának,amagyarTávirati irodaprágai tudósítójá-
nakésaHitel címűbudapestiellenzékilapszerkesztőségének.egypéldányaapozso-
nyimagyarfőkonzulátusraiseljutott,Tóthjózseffőkonzulugyanis1989.január19-én
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a szlovák kormányhivatal nemzetiségimunkatársaitól származó értesülésekre hivat-
kozvajelentésbenszámoltbeamemorandumelkészültéről,sannakegyszlováknyel-
vű, aláírások nélküli példányát a jelentéshez csatolva meg is küldte a
külügyminisztériumszámára.18 Ajelekszerintazonbanafőkonzulnemrendelkezhetett
teljeskörű információkkal semamemorandumszerzőinek, semaláíróinakkilétéről,
aláíróiközülugyanisegyedülGrendellajosttudtamegnevezni,stisztázatlannaktekin-
tette azt is, hogy kik az anyag értelmi szerzői. „Alapvetően hasonló keretek között
mozog,mintduraymiklósnakafelhívása–állapítottamega jelentés–,detudomá-
sunkszerintnemabbólakörbőlszármazik.”19

miutánamagyarkülügyminisztérium1989.március10-énmegküldtea főkonzulá-
tusnakésanagykövetségnekamemorandumidőközbenbirtokábajutottmagyarnyelvű
szövegét,smegbíztaacímzetteket,hogygyűjtsenekinformációkatannakértelmiszerző-
irőlés fogadtatásáról,20 a főkonzulmárcius23-ánújabb,ezúttalmárnémilegnagyobb
tájékozottságról tanúskodó jelentésben számolt be az anyagról.21 értelmi szerzőiről
továbbraisúgynyilatkozott,hogyazokat„nehézpontosítani”,vannakköztük,akikkötőd-
nekajogvédőBizottsághoz,decsaka„másodikvonalnak”tekinthetők.Azt,hogyazalá-
írókközöttduraymiklósneveisszerepelt,Tóthfőkonzulazzalmagyarázta,hogyneveelő-
zetesjóváhagyásutánkerülhetettfelalistára,miveldurayazanyagvégsőváltozatának
elkészülteidejénmárazAmerikaiegyesültÁllamokbantartózkodott.22 Afőkonzularrais
felhívtaafigyelmet,hogyamemorandumaláíróiközöttkevésazismertnév,skomolysá-
gátcsökkenti,hogyegészcsaládokkalírattákalá,„válogatásnélkülmindenkivel,akielér-
hetővolt”.véleményeszerintaszlovákiaimagyarság„mérvadókörei”amemorandum-
hoznemcsatlakoztak,bárazabbanmegfogalmazottproblémákösszhangbanvannaka
csemadok,azírószövetségmagyartagozataésaharminchármakáltalisfelvetettekkel.23

mindennekokátpedigabbanjelöltemeg,hogy„megfogalmazásaalapvetőenellenséges
hangnemű,snemveszikellőképpenfigyelembeacsehszlovákiairealitásokat”.Ajelentés
végülarra is felhívtaa figyelmet,hogydoboslászló,aharminchármakbeadványának
értelmiszerzőjeegyértelműenelutasítottaamemorandumaláírását,shogyamígahar-
minchármakdokumentumátapolitikaivezetéstárgyalásialapnaktekinti,amemorandu-
motszocialista-éstársadalomellenesbeadványkéntértékeli,azzalérdembennemfog-
lalkozik,sőt:abelügyiszervekvizsgáljákazaláírókkilétét.24

1.3.Azún.harminchármakdokumentuma

Azún.harminchármakÁllásfoglalás és javaslat címetviselőbeadványánakelőkészü-
leteirőlTóthjózseffőkonzulmáremlített1989.január19-ijelentéseisbeszámolt,az
elkészültbeadványtésannakapártvezetésáltalifogadtatásátafőkonzulmárcius20-
ánkelt jelentéseismertette.25 utóbbi jelentésaz1989.február6-ikeltezésű,smiloš
jakešhez,csehszlovákiakommunistaPártja(cSkP)főtitkáráhozésignácjanákhoz,az
SZlkP első titkárához eljuttatott anyag értelmi szerzőiként dobos lászlót és Szabó
rezsőtjelöltemeg,dehangsúlyozta,hogyaszlovákiaimagyarirodalmiéletolyanjelen-
tősképviselőiisaláírták,mintdubaGyula,Grendellajos,TőzsérÁrpádésGálSándor,
skülönkiemelteSzieglFerencnek,akormánynemzetiségiTanácsatitkáránakasze-
mélyét,akiszinténaláírásávalcsatlakozottadokumentumhoz,amely„jelentősfelboly-
dulástokozottazilletékesszlovákszerveknél”.26

Ajelentéslegnagyobbértékétazadja,hogy–vélhetőenamegbeszélésekvalamely
résztvevőjétől szerzett információkalapján– részletesenbeszámol abeadvány kap-
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csánaszlovákpártvezetésáltalamagyarkisebbségivezetőkkelszervezettfebruár28-i
ésabeadványpárttagaláíróivalmegtartottmárcius2-italálkozóról.Amagyarnemze-
tiségivezetőkkellebonyolítottkonzultatívjellegűtanácskozáson,amelyetondrejŠaling,
azSZlkPkBtitkáravezetett,résztvettgyakorlatilagateljeskisebbségimagyarpoliti-
kaielit:krocsánydezső,aszlovákparlamentalelnöke,Benyómáté,aSzlováknemzeti
Front titkára, dudáskálmán dunaszerdahelyi járási párttitkár, egyben az SZlkPkB
elnökségi tagja, Sidó Zoltán, a csemadok elnöke, lukács Tibor vezető titkár, kiss
józsef, az Új Szó főszerkesztője, valamint több járási pártbizottság titkára, nemzeti
bizottságiésföldműves-szövetkezetielnök.Avéleményeknemvoltakmindenbenegy-
behangzóak.egyesekelítéltékabeadványt,mintamelyarendszerbomlasztásátcéloz-
za,smagyarországiinspirációtgyanítottakmögötte.ezzelszembenugyanakkortöbben
is rámutattak (a jelentésnév szerintkrocsánydezsőt,SidóZoltánt éskiss józsefet
említi), hogyazanyagvalósproblémákat vet fel, amelyeket figyelembekell venniés
lehetőségszerintmegkell oldani.A tanácskozásennekköszönhetőenvégülazzala
megállapítássalzárult,hogyabeadványténymegállapító,foglalkoznikellveleéspár-
beszédalapjátképezheti.

ilyenelőzményekutánidéztekbe1989.március2-áraapozsonyipártközpontbaa
dokumentumpárttagaláíróiközülkilencszemélyt:dubaGyulát,Grendellajost,Tőzsér
Árpádot, Sziegl Ferencet, Zalabai Zsigmondot, ozsvald Árpádot, varga erzsébetet,
keszeliFerencetésGálSándort.27 Atalálkozónaszlovákpárt-ésállamivezetésrészé-
rőlrésztvettondrejŠalingkB-titkármelletttöbbekközöttŠtefanmurínelsőminiszter-
elnök-helyettes,anemzetiségiTitkárságvezetője,valamintĽudovítkilároktatásügyiés
Pavelkoyškulturálisminiszter.Afőkonzuljelentéseszerintabeszélgetésenrésztvevők
elsőbenyomásaazvolt,hogybizonyosbocsánatkéréstvárnaktőlükabeadványaláírá-
samiatt.Szemükrevetették,hogyaztaprágaipártvezetésnekiselküldték,nohaezaz
ügySzlovákiáratartozik,shogypárttaglétükreközösplatformrajutottakolyanszemé-
lyekkel,mintdoboslászlóésSzabórezső,akiket1969utánkizártakapártból.Aztis
nehezményezték, hogy az aláírók a magyar kisebbség képviselőinek tüntették fel
magukat,holottakisebbségnekvannakválasztottképviselői.ugyancsakszóvátették,
hogymiértfoglalkozikabeadványbevezetőjeaz1918utánikisebbséggéválásfolya-
matával,mivelennekirredentakicsengésevan,valamintaz1945és1948közöttiidő-
szakkal,amitidejelennemárvégreelfelejteni.érvkénthangzottelazis,hogyhaGrósz
károlymagyarpártfőtitkárelismerőennyilatkozottacsehszlováknemzetiségipolitiká-
ról,28 akkor az aláírók miért elégedetlenek, végül elhangzott olyan kérdés is, vajon
milyenreakciótváltanakiaszlováklakosságrészéről,haamegfogalmazottkövetelé-
seketnyilvánosságrahoznákaszlováksajtóban.

Alevélaláíróiatámadásokellenérevédelmükbevettékabeadványt,amellyelérve-
lésükszerintapártnemzetiségipolitikájánaktovábbfejlesztéséhez,tágabbértelemben
pedig az átalakítás sikeréhez kívántak hozzájárulni. A jelentés szerint a jelenlevő
miniszterek több kérdésben is egyetértettek a beadványban felvetett javaslatokkal,
lehetségesnek tartva többek között az óvodák és a pedagógusképzés helyzetének
felülvizsgálását,amagyartörténelembelefoglalásátatananyagba,akomáromimúze-
umkibővítésétésegyközpontimagyarkönyvtárlétrehozását.Tóthfőkonzulatalálko-
zórésztvevőinekbenyomásátúgyösszegezte,hogyazokabeszélgetésselvégüliselé-
gedettekvoltak,mivelakezdetiprovokatívkérdésekellenérekonstruktívlégkörbenzaj-
lott,sbárapártvezetésrészérőlkonkrétígéreteknemhangzottakel,ajelenlevőkmár
atalálkozópusztatényétésapárbeszédmegindulásátispozitívumkéntértékelték.29
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1.4.Azírószövetségmagyartagozatánakbeadványa

Háromnappalaharminchármakdokumentumánakmegszületéseután,1989.február9-
énvitattamegésfogadtaelaSzlovákírókSzövetségénekmagyartagozataaKultúra,
átalakítás és demokratizálás címűbeadványt,amelyetazírószövetségvezetésemellett
eljuttatottmilošjakešhez,acSkPfőtitkáráhozésignácjanákhoz,azSZlkPelsőtitkárá-
hozis.Tóthjózseffőkonzulnakabeadványrólbeszámolófebruár15-ijelentéseZalabai
Zsigmondot,Grendellajost,TőzsérÁrpádotésFónodZoltántjelöltemegazanyagértel-
miszerzőiként,magátabeadványtpedig„aszlovákiaimagyarságképviselőivel”folytatott
beszélgetésekrehivatkozvaúgy jellemezte,hogy„az igenárnyalt, jólszerkesztettdoku-
mentum,amelypozitívhozzáállássalvetifelamagyarnemzetiségpolitikai,kulturálisés
oktatásiproblémáit,konstruktívmegoldásokatjavasolésnemkövetel”.30

rendkívül érdekes az írószövetségnek a magyar tagozat beadványát megvitató
1989.március24-ielnökségiülésérőlhírtadófőkonzulijelentésis.Tóthjózsefáprilis
11-énkeltjelentéseszerintazírószövetségvezetésefeltehetőenapártközpontjavas-
latárahatározottúgy,hogyazelnökségiülésen–egyetlennapirendipontként–napi-
rendretűziabeadványmegvitatását.Azanyagotamagyartagozatképviseletébenjelen
levőFónodZoltánésdoboslászlóismertette.Aközelkétórásüléspozitíveredménnyel
zárultannakköszönhetően,hogyvladimírmináč–egyébkéntamaticaslovenskáelnö-
ke – egyértelműen kiállt a beadvány megállapításai mellett. Fellépése megadta a
tanácskozásalaphangját,ígyazelnökségabeadványtellenvetésnélkültámogatásáról
biztosította.A jelentés felhívtaa figyelmetapozsonyipártközpontkulturálisosztálya
jelenlevővezetőjénekmagatartásárais.Akeményvonalképviselőjekéntismertrudolf
juríkgyakorlatilaghozzászólásnélkülültevégigatanácskozást,azanyaghozérdemben
nemszólthozzá, s csupánazt tetteszóváazülésvégén,hogyazanyagotelküldték
Prágábais,mivelezolyanlátszatotkelt,minthaaszlovákoknakproblémáikvolnánaka
magyarokkal.Afőkonzulatanácskozásjelentőségétfőlegabbanjelöltemeg,hogy40
évóta„elsőízbentámogattákaszlovákértelmiségvezetőköreiamagyarnemzetiség
törekvéseit.Úgytűnik–vonta leakövetkeztetést–,aszlovákértelmiségprogresszí-
vebb szárnya fogékonnyá válik a nemzetiségi kérdés iránt, s hajlandóságot mutat
együttműködniamagyarnemzetiséggel”.31

Amagyarkisebbségkülönbözőköreiáltalmegfogalmazottéselőterjesztettbeadvá-
nyok,valamintfogadtatásukaztameggyőződésterősítettemindamagyardiplomaták-
ban,mindakülügyminisztériummunkatársaiban,hogyaszlovákvezetéskészafelvetett
problémák megvitatására és esetleges orvoslására. ennek szellemében készült a
külügyminisztériumii.TerületiFőosztályának1989.április5-iterjedelmesfeljegyzéseis,
amelyabeadványokbanfelvetettkérdésekésazokfogadtatásánakrészletesismerteté-
seutánarrakeresteéspróbáltamegadniaválaszt,milyenlépésekettehetneamagyar
politikaabeadványokbanmegfogalmazottigényekmegtámogatásaérdekében.

Azelemzésszerintacsehszlovákvezetésmagatartásánakbizonyosfokúmódosu-
lásatöbbkülsőésbelsőtényezőrevezethetővissza.ilyenekaszocializmusmegújítá-
sárairányulótörekvésekaSzovjetunióbanésmásországokban,azemberijogok,sazo-
konbelülanemzetiségikérdés fokozottabbelőtérbekerülésenemzetközi szinten,a
romániaimagyarsághelyzeténekakiéleződése,demagaacsehszlovákiaibelsőátala-
kulásis,amelyekérzékelhetőenhatássalvannakacsehszlovákpolitikaigondolkodás-
ra.mindezpedigmegmutatkoziktöbbekközöttabbanis,hogy„acsehszlovák,illetvea
szlovák vezetés az elmúlt időszakban számos jelét adta annak, hogy a nemzetiségi

10 Popély árpád
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/3

, 
S

om
or

ja



problémáknakfokozottabbfigyelmetszentel,érzékenyebbenkezeliazokat, tárgyalási
alapnakfogadjaelaz(…)előterjesztettnemzetiségiigényeket”.

Amagyarpolitikafeladataitfelsorolvaelsőhelyenemlítetteafeljegyzésabeadvá-
nyokban felvetett igényekés törekvésekpárt-ésállamiszinten történő„elvi-politikai
megtámogatásának” szükségességét, s annak tudatosítását a csehszlovák vezetés
felé,hogy„anemzetiségipolitikakövetkezetesgyakorlatimegvalósítása,ajogokmara-
déktalanérvényesítésebizalomerősítőhatásúnépeinkkapcsolataiban”.Törekednikell
egyolyanmagyar–csehszlovákdeklarációkidolgozására,amelybenakétországköl-
csönösen garanciákat vállalna a csehszlovákiaimagyar, ill. amagyarországi szlovák
kisebbségkulturális ésművelődési szükségleteinekkielégítésére. A feljegyzésmind-
ezeken túlmenően szükségesnek tartotta a nemzetiségi együttműködés kérdésének
belefoglalásátamagyar–csehszlovákkulturálisésoktatásimunkatervbe,atestvérme-
gyei és testvérvárosi kapcsolatok erősítését, amagyarországi szlovákság igényeinek
fokozottabbtámogatásátsamagyarokvilágszövetségeésacsemadokkapcsolatainak
rendszeresítésétésintézményesítését.

Afelvázoltterveknekacsehszlovákféllelvalóelfogadtatásaafeljegyzésszerintszá-
mos akadályba ütközhet, s a cseh és főleg a szlovák lakosság részéről is kiválthat
„nacionalistaellenhatásokat”.A jelenlegihelyzetbenazonban–zártafejtegetésétaz
elemzés–,amikoramagyaralternatívszervezetekiskülönösenérzékenyekanemze-
tiségiproblémairánt,snemzetköziszintenisegyreinkábbelőtérbekerülanemzetisé-
gikérdés,„aleginkábbjárható,sakárosnegatívhatásokatleginkábbkezelhetőútnak
akétországhivatalosszintjeinvalómégszorosabb,kiterjedtebbegyüttműködéstésa
kölcsönösbizalomerősítéséttartjuk”.32

2.Amagyar–csehszlovákkétoldalúkapcsolatokválsága

A magyar–csehszlovák kapcsolatok 1989 nyarára, ill. őszére – a magyar
külügyminisztériumáltalmegfogalmazottakkalellentétben–nemhogynem javultak,
hanemakorábbiakhozképestisromlottak.Azállamközikapcsolatokfagyosabbáválá-
sávalpárhuzamosan,részbenazokfüggvényeként, tartózkodóbbáváltacsehszlovák
vezetés viszonyulása amagyar kisebbséghez és beadványaihoz is. A kezdeti óvatos
párbeszédet és ígéreteket, amelyek a jogvédő Bizottság memoranduma kivételével
valamennyibeadványkapcsánelhangzottak,apárt-ésállamiszervekrészérőlhallga-
táséselutasításkövette.Ahelyzet ilyeténalakulásábanmeghatározószerepevolta
magyarTelevízióPanorámacíműműsoramagyarkisebbségrőlszólóáprilisiadásainak
és dubček-interjújának, a nagymarosi vízlépcső építésének felfüggesztéséről hozott
magyarkormányhatározatnak,az1956-osmagyarországiésaz1968-ascsehszlová-
kiaieseményekmagyarátértékelésének,ill.mindezekcsehszlovákiaifogadtatásának.
A felsorolt, s amagyar–csehszlovák kapcsolatokdöntő feszültségforrásává vált ese-
ményekközülkisebbségivonatkozásaiaPanorámaadásainak,részbenpedigavízlép-
csőkérdésénekvoltak,azalábbiakbanezértelsősorbanezektárgyalásáraésaróluk
szólókülügyiiratokismertetéséreszorítkozunk.

2.1.APanorámamagyarkisebbséggelfoglalkozóadásaiésutóéletük

Az1989-esesztendőarendszerváltásegyikszimbólumakéntisemlegetettPanoráma
legemlékezetesebbévevolt.AchrudinákAlajosfőszerkesztőáltalvezetettműsorrend-
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szeresenfoglalkozottahatárontúlimagyarsághelyzetével,interjúalanyaiközöttpedig
akelet-európaikommunistarezsimektöbbkitagadottegykorimagasrangúpolitikusa,
ill. ellenzékije is szerepelt, mint például a jugoszláv milovan Gyilasz, a szlovák
AlexanderdubčekvagyacsehváclavHavel.1989áprilisábanaPanorámánakösszes-
ségébennégyolyanadása volt, amelyekrea csehszlovákpolitikai vezetéskorábban
nemtapasztalthevességgelreagált.

APanoráma1989.április3-ánés10-énacsehszlovákiaimagyarkisebbséghely-
zetétbemutató,acsehszlováknemzetiségipolitikátmindeközbenmeglehetősenkriti-
kusanértékelőkétrészesösszeállítástközölt.Tóthjózseffőkonzulakétadáscsehszlo-
vákiaifogadtatásátismertetőáprilis12-i jelentésébenarrólszámoltbe,hogyazadá-
soknakmindamagyar kisebbség,minda szlovákpolitikai vezetők körébennegatív
visszhangjavolt.Afőkonzulátusmunkatársaielőtttöbbszlovákésmagyarfunkcionári-
us,mintpéldáulGejzaŠlapka,azSZlkPkB ideológiai titkára,dudáskálmán,akB
elnökségitagja,kissjózsef,akBtitkárságitagjaésSidóZoltán,acsemadokelnökeis
szóvátetteaPanorámaadását,amelyvéleményükszerinttendenciózusvolt, féligaz-
ságokatésvalótlanságokat tartalmazott, torzképetmutatottaszlovákiaimagyarság
helyzetéről,saztalátszatotigyekezettkelteni,minthacsehszlovákianemzetiségipoli-
tikájahasonlólenneromániáéhoz.„APanorámakétadásátmiisnéztük–zártajelen-
tésétafőkonzul–Az ilyenadástartalma,hangnemeszerintünksemsegítiaz ittélő
magyarsághelyzetét.”33

Akétadásutóéletéheztartozikazapolémia,amelyaLiterárny týždenník címűszlo-
vák irodalmi hetilap hasábjain alakult ki a nemzetiségi kérdésről, a csehszlovákiai
magyar, ill. amagyarországi szlovákkisebbséghelyzetéről.Ahónapokig tartóvitáta
magyarországi Szlovákok Szövetségének a Panoráma adásai kapcsán a szlovák
kisebbséghelyzetévelfoglalkozónyílt leveleváltottaki,amelyetalap1989.július7-i
száma közölt elhallgatott ellenpólus címmel.34 A nyílt levél mellett ján Bobák törté-
nésznek,amaticaslovenskámunkatársánakcikkét isközöltea lapamagyarországi
szlovákságasszimilációjáról,valamintPeterAndruškának,aSzlovák írókSzövetsége
titkárának írásátaszlovákiaimagyarságkulturáliséletének fejlődéséről,amelynagy
vonalakbanismertetteazírószövetségvezetéseésannakmagyartagozataközöttimár-
ciusimegbeszélés főbb elemeit is, kontrasztba állítva az írószövetségnek amagyar
kisebbség problémáihoz való pozitív hozzáállását amagyarországi szlovákok problé-
máinakmagyarkezelésével.35

Alapcikkeirőlésazokvisszhangjárólváradilajospozsonyikonzuljúlius10-énkelt
és az új pozsonyi főkonzul, Szerencsés jános augusztus 24-i jelentése számolt be.
váradikonzulszerintanyílt levélalapgondolataaz,miszerintaszlovákiaimagyarság
összehasonlíthatatlanuljobbhelyzetbenvan,mintamagyarországiszlovákkisebbség,
scsehszlovákianemzetiségipolitikájatöbbetnyújtamagyarkisebbségnek,mintami-
lyenlehetőségekkelaszlovákokrendelkeznekmagyarországon.Úgylátta,nemzárha-
tó ki a levél „irányítottsága” sem. A szlovákiaimagyarság véleménye szerint az írás
„tudatosanmegvoltszerkesztve”,anyíltlevélhezSzlovákiábólérkezhettekazimpulzu-
sok,ígykívántakválaszolniaSzlovákianemzetiségipolitikájátértmagyarországibírá-
latokra,sürügyetszolgáltatniamagyarkisebbségköveteléseinekesetlegesvisszauta-
sítására.Ajelentésarrahívtafelmindezzelkapcsolatbanafigyelmet,hogyamígavál-
tozások szorgalmazói csehországban a radikális politikai reformokat sürgetik, addig
„Szlovákiábanaváltozásoknacionalista,cseh-ésmagyarellenesirányzatotvettek”,s
egyreinkábbérezhetőamaticaslovenskábefolyásais.36
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Anyíltlevélésamaticaslovenskámunkatársánakírásajelentősvisszhangratalált
aszlovákközvéleményben,salaphasábjaineztkövetőenolvasóilevelekformájában
többen is kifejtették véleményüket amagyarországi szlovákság, ill. a csehszlovákiai
magyarsághelyzetévelkapcsolatban.egyeslevélíróknyíltanfelvetették,hogyarecip-
rocitáselvétalkalmazvaamagyarkisebbségnekiscsakannyijogotkellenebiztosítani,
amennyivelamagyarországiszlovákokrendelkeznek.Szerencsésfőkonzulaugusztus
24-ijelentésearrólszámoltbe,hogyamagyarkisebbségaggódvafigyeliazeseménye-
ket, a két kisebbség helyzeténekmechanikus összevetését, s amagyar értelmiségi
körökmegfelelő formábanválaszolni kívánnakanyílt levélre. Tudomásaszerintmár
megisegyeztekaLiterárny týždenník főszerkesztőjével,hogyalapközölnifogjaSzabó
rezsőnekaHitel 13.számábanmegjelentcikkét,amelyakészülőmagyaralkotmány
nemzetiségivonatkozásúcikkelyeivel foglalkozott,sösszehasonlítást tettacsehszlo-
vákalkotmánnyalis.közölnifogjaalapezenkívülTóthkárolynak,amadáchkiadódol-
gozójánakalevelétis,amelyvitábaszállanyíltlevéltartalmával.megemlítettevégüla
jelentésdobos lászló Pozsgay imréhez intézett nyílt levelét, amely amagyarországi
szlováksághelyzetérőlkibontakozottvitakapcsánaszlovákkisebbséghelyzeténekpél-
daértékű rendezését kérte amagyar államminisztertől. Szerencsés főkonzul szerint
amennyibendobosnyíltleveléremagyarrészrőlmegfelelőreagálásérkezik,aleveleta
magyarországi újságokonkívül közölni kívánjáka szlovák irodalmi lapban is. „végső
célként ezzel azt szeretnék elérni – zárta jelentését a főkonzul –, hogy a nemzeti
kisebbség irányában magyarország részéről tett gesztusok ösztönzőleg hassanak a
szlovákiaiszervekreisazittélőmagyarságtovábbikulturális,művelődési,anyanyelvi
ésegyébigényeinekkielégítéseérdekében.”37

ALiterárny týždenník hasábjaineztkövetőenagyakorlatilagarendszerváltáskez-
detéig,azaz1989novemberéigtartóvéleménycserekeretébenafőkonzuláltaljelzett
írásokközülTóthkárolyésSándoreleonóraközösreflexiójaszeptember1-jén,Szabó
rezsőcikkeésdoboslászlóPozsgayimréhezintézettnyíltleveleszeptember8-án,a
magyarállamminiszterválaszanovember3-ánlátottnapvilágot.38

2.2.APanorámadubček-interjújaéskövetkezményei

A magyar kisebbségről szóló adásoknál is jóval indulatosabb reakciót váltott ki a
csehszlovákpolitikaivezetésrészérőlaPanorámaAlexanderdubčekkelkészítettinter-
júja.ASugárAndrásszerkesztő-riporteráltalkészítettmintegyháromórásbeszélgetés
elsőrészétaPanoráma1989.április17-énsugároztakörülbelül26percterjedelemben.
AcSkPkBegykorielsőtitkárávalleváltásánaknaprapontosana20.évfordulójánköz-
vetített interjúnak óriási visszhangja volt nemcsak magyarországon és
csehszlovákiában,hanemvilágszerte,hiszenaz1968-as„prágaitavasz”emblematikus
személyisége1969-esfélreállításaótaelsőízbenszólalhatottmegvalamelyszocialista
országtömegtájékoztatásieszközében,smondhattaelvéleményétaz1968-asesemé-
nyekről.39 Amíg azonban a nyugati világ az interjúban annak bizonyítékát látta, hogy
magyarországakelet-európaidemokratikusreformokélvonalábanhalad,acsehszlovák
vezetés – csehszlovák–magyar viszonylatban korábban példátlanmódon – nemcsak
diplomáciaiútontiltakozottdubčekmegszólaltatásamiatt,hanemaPravda ésazÚj Szó
hasábjainfelülrőlirányítottsajtókampánytisindítottaPanorámaműsoraellen.

Amagyarkülügyminisztériumirattárábanelhelyezettdiplomáciaiiratokésminisz-
tériumi feljegyzések segítségével gyakorlatilag napról napra nyomon követhetőek az
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adássalkapcsolatoskülönbözőszintűcsehszlováktiltakozásokésazokmagyarrefle-
xiói is.csehszlovákrészrőlmáraműsorsugárzásánakmásnapján,április18-ánrea-
gáltakazinterjúra.AcsehszlovákTelevízióvezérigazgatójánakelsőhelyettese,vladimír
diviš tiltakozó táviratot küldött Bereczky Gyulának, a magyar Televízió elnökének,
amelyben dubček szerepeltetését a magyar televízióban a csehszlovák belügyekbe
valóbeavatkozásnak,az interjúelkészítésétésműsorratűzésétpedigakéttelevízió
együttműködésénekelveivelésszabályaivalellentétesnekminősítette.40

két nappal az adást követően, április 19-én Prágában a csehszlovák külügymi-
nisztériumilletékesterületifőosztályánakvezetőjeamagyarnagykövethelyetteseelőtt,
PozsonybanpedigŠtefanmurín,aszlovákkormányelnökénekelsőhelyetteseamagyar
főkonzulelőtttiltakozottazinterjúsugárzásamiatt.Adubčekkelkészültbeszélgetésta
kétkommunistapártéskormányközöttkialakultbarátsággalellentétescselekedetnek
éscsehszlovákiabelügyeibevalódurvabeavatkozásnakminősítették,shangsúlyozták,
hogyaz„nagyonnegatívkövetkezményekkellehetakétoldalúkapcsolatokfejlődésére”.
BíráltákaPanorámánakaszlovákiaimagyarsághelyzetérőlkészültkorábbiadásaitis,s
felszólították a magyar felet: intézkedjen, hogy a magyar Televízió szüntesse be a
csehszlovákiávalszembeni„barátságtalanlépéseket”,snesugározzaazinterjútováb-
birészeit.41 ugyanaznapjaromírjohanescsehszlovákkülügyminisztertelefononkereste
megvárkonyiPétermagyarkülügyminisztert,sugyancsakközbenjárásátkérteannak
érdekében,hogyadubček-interjútovábbirészeineksugárzásáranekerüljönsor.42

A Panoráma műsorával kapcsolatos magyar álláspont ismertetése céljából őszi
istván külügyminiszter-helyettes április 24-én bekérette a külügyminisztériumba
vlastimilehrenbergerbudapesticsehszlováknagykövetet.őszisajnálatátfejeztekiaz
interjúnyománelőállthelyzetmiatt,sleszögezte,hogytávolállamagyarkormánytól,
hogy beavatkozzon csehszlovákia belügyeibe, közölte ugyanakkor azt is, hogy a két
országtájékoztatáspolitikájaeltérő,amagyartájékoztatáspolitikátpedigaműsornem
sértettemeg.közlése szerintmagyar részrőlnem tartjákkívánatosnak,hogya tájé-
koztatáspolitikaeltéréseibőlállamköziügyetcsináljanak,ráadásulamagyarféltartóz-
kodnaattólis,hogyacsehszlováksajtónakamagyarországihelyzetetérintő,ill.bíráló
megnyilatkozásairólhivatalosanvéleménytmondjon.Anagykövetválaszábankifejtet-
te,hogyacsehszlovákféltovábbraiselvárja,hogyálljanakelazinterjútovábbirésze-
inek közlésétől, s kilátásba helyezte, hogy amennyiben a közlésre mégis sor kerül,
akkorabból„problémalehet”.jelezteegyúttalaztis,hogyközpontjátólutasítástkapott
egy,acsehszlovákfélálláspontjáttartalmazóemlékeztetőátadására.43

Adubček-interjúvalkapcsolatoscsehszlovákfenntartásokatfelsorolóemlékeztetőt
ehrenbergernagykövetáprilis25-énadtaátnyersrezsőállamminiszternek.Ahatáro-
zotthangvételűemlékeztetőszerintamagyarTelevízióeljárása,valamintamagyarsaj-
tóbaneztkövetőenmegjelentcikkekéskommentárok„ellentmondanakakölcsönös
megértés ésa szoros testvéri együttműködés szellemének”.Hangsúlyozta, hogy „az
ilyenekhezhasonlólépésekneknegatívkövetkezményeilehetnekakétoldalúkapcso-
latokra”,sismétkifejezteacsehszlovákfélazonmeggyőződését,hogyazinterjútováb-
birészeineksugárzásáranemkerülsor.44

csehszlovákrészrőladiplomáciaitiltakozássalpárhuzamosanbeindítottákasajtó-
propagandátis,sakétszlovákiaipártlap,aszlovákPravda ésamagyarnyelvűÚj Szó
április20-ávalkezdődőennapokonátközöltekülönbözőmagánszemélyeknekéskol-
lektíváknakaPanorámaműsoraitelítélőolvasói leveleitésállásfoglalásait.Akét lap
április20-iszámapéldáulegyaránt„AmagyarTelevíziónaknincsjogabeavatkoznibel-
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ügyeinkbe.dolgozóinkelítélikaPanorámaműsorát”címalattjelentettemegegyrima-
szombatijárásipártbizottságimunkatárs,kétnyugdíjas,egykirályhelmeciközgazdász,
valamintakomáromihajógyáregyikosztályvezetőjénekreagálásait,amelyeknemcsak
felháborodásukat fejezték ki a dubček-interjúmiatt, hanem azzal ismegvádolták a
magyarTelevíziót,hogyegyesműsoraivalaszlovákokésmagyarokjóviszonyánakmeg-
bontásáratörekszik.45 AzÚj Szóbanmegjelentetett„olvasóilevelekre”SugárAndrása
Magyar Nemzet hasábjainközzétettnyíltlevelébenreagált.ebbenamellett,hogyvédel-
mébe vettedubček személyiségét, a következő szavakkal utasította vissza, hogy az
interjúvalbeavatkozottvolnacsehszlovákiabelügyeibe:„Habárkiaztállítja,hogyén–
mikrofonommal–beavatkoztamcsehszlovákiabelügyeibe,nenevessen,hanemgon-
dolja csak el: az önök jelenlegi kormánya azt állítja, hogy 1968-ban jogos volt az a
nagyobbbeavatkozás(tankokkal),amelyellenakkortiltakozottazegyetlentörvényes
csehszlovákkormány,acSkP,a csehszlováknépésazÚj Szó is. Azabeavatkozás
jogosvolt–ésazenyémnem?Úgylátszik,azönökbelügyeibemikrofonnalnemsza-
badbeavatkozni,csaktankkal.”46

A felülről sugalmazott „olvasói levelekben”megfogalmazottakkal ellentétes véle-
ményeknek a csehszlovák sajtó nem biztosított nyilvánosságot, pedig ilyenek szép
számmalérkeztekmindaPravda,mindpedigazÚj Szó szerkesztőségébe.legnagyobb
visszhangjaannaka lévai keltezésű levélnek volt, amelyet szerzője azÚj Szónkívül
megküldöttaMagyar Nemzet ésaPanorámaszerkesztőségénekis.Alevélíróvissza-
utasította,hogyazÚj SzóbanésaPravdábanmegjelentetettolvasóilevelekvalóbana
csehszlovákiai magyarság véleményét tükröznék, s tiltakozott az ellen is, hogy a
csehszlovák hírközlő szervek a Panorámamagyar kisebbséggel foglalkozóműsorait
összemossákazAlexanderdubčekkelkészítettinterjúval.AlevélazÚj Szóban„termé-
szetesen”nemjelenhetettmeg,ígyazegyedülaMagyar Nemzetbenlátottnapvilágot.47

APanorámaacsehszlováktiltakozásellenére1989.április26-ánSzemtőlszemben
dubčekkelcíműadásábanújabb37percetsugárzottaháromórásdubček-interjúból,
amelynek teljes szövegét – a nemzetközi polémia krónikájával kiegészítve – Sugár
András a későbbiekben brosúra formájában is megjelentette.48 A magyar
külügyminisztériumirattáránakegyikfeljegyzéseszerintamikorazinterjúmegjelente-
tésénekszándékaabudapesticsehszlováknagykövetségtudomására jutott,anagy-
követség tanácsosaakiadóiFőigazgatóságnál tiltakozottannakkiadásaellen,azzal
érvelve,hogyaz„sértiacsehszlovákérdekeket”,sbetekintéstiskértazinterjúkézira-
tába,eztazonbanhatározottanmegtagadtáktőle.49 Azinterjúmegjelentetésétkülpoli-
tikaiszempontbólegyébkéntakülügyminisztériumsemtartottakívánatosnak,50 annak
adminisztratívútontörténőmegakadályozásaazonbanacsehszlovákiainál jóvalsza-
badabbmagyarországipolitikailégkörbenmárelképzelhetetlenvolt.

APanorámaadásainakszlovákiaivisszhangjáróléskövetkezményeirőlTóthjózsef
pozsonyi főkonzul 1989.május 10-i jelentésében számolt be, amelyben a hivatalos
csehszlovák álláspont ismertetésemellett nemmulasztotta el felhívni a figyelmet a
hivatalos reagálás és a lakosság valós véleménye közötti különbségekre. A jelentés
szerintazÚj Szó általisátvett„olvasóilevelek”megírásáraondrejŠalingkB-titkáruta-
sításárarészbenaPravda címűpártlap,részbenpedigajárásipártbizottságokszerve-
zésébenkerültsor.Adunaszerdahelyijárásbanpéldáuldudáskálmánjárásipárttitkár
utasításbaadta,hogytaggyűlésekenkellelítélniaPanorámaadásait,többhelyenelő-
fordultazonbanolyanesetis,hogyapárttitkáratagságmegkérdezésenélkül,anevük-
benírttiltakozólevelet.

a csehszlovákiai magyarság és a rendszerváltás éve Budapestről nézve 15
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XII. évfolyam

  2
0

1
0

/3
, S

om
orja



AszlovákiaimagyarságTóthfőkonzulvéleményeszerintanégyadástszimpátiával
követte, bár a magyar kisebbséggel foglalkozó adásokkal szemben voltak bizonyos
fenntartásai.Azokpontatlanságaiésféligazságaiugyanisnemcsakhogynemsegítet-
ték,hanemegyenesenrontottákamagyarsághelyzetét,mivelegyrésztellenérzéstvál-
tottakkiaszlovákközvéleményben,másrésztpedigavezetésnekisérvetszolgáltattak
arra,hogyazadáskapcsánelutasítsaamagyarságjogosigényeitis.Amagyarságköré-
bennagyfelháborodástváltottki,hogyavezetésamagyarlakosságothasználtafela
Panorámaelítélésére,sazÚj Szó isszámtalanleveletkapott,amelyekbenalevélírók
felháborodásukat fejezték ki a lapban megjelentetett olvasói levelek miatt. A
csemadok nyíltan visszautasította, hogy elítélje a Panoráma adását, s „mértéktartó
szlovákkörök”isúgyítéltékmeg,hogyaPanorámaellenindítottkampányprimitívvolt
ésazötvenesévekstílusátidézte.„Összességében–zártajelentésétafőkonzul–a
Panorámaemlítettnégyadásaa lakosságkörébenkiváltottszimpátiaellenérekétol-
dalúkapcsolatainkramindenképpennegatívhatássalvan,ahivatalospolitikai,gazda-
sági és kulturális kapcsolatokelhidegülését eredményezte.”ezt a főkonzul szerint a
főkonzulátussal szembeni magatartásban is érzékelni lehet, s negatív következmé-
nyekkelkellszámolniamagyarlakosságranézveis,ugyanisaPanorámaadásaikövet-
keztébenamagyarkisebbséggelszembenbizonyosbizalmatlanságtapasztalható.51

ugyanerre, vagyis a magyar–csehszlovák kapcsolatok megromlásának veszélyére
hívta fela figyelmetamagyarkülügyminisztérium ii. Területi Főosztályánakadubček-
interjúróléskövetkezményeirőlkészült1989.május22-iösszefoglalójais.megfogalma-
zása szerint mind a dubček-interjú, mind pedig azok a magyar sajtócikkek, amelyek
„olyanlátszatotpróbálnakkelteni,minthaaszlovákiaimagyarságugyanolyanjogfosztott
körülmények között élne,mint az erdélyi”, rontják a kétoldalú kapcsolatok légkörét. A
mélyponton levő magyar–román viszonyra utalva a magyar érdekekkel ellentétesnek
nevezte a csehszlovák vezetés elleni „hangulatkeltést”, nyilvánvalóan arra célozva,
nehogy ezzel egy közösmagyarellenes táborba sodorják csehszlovákiát és romániát.
„nemlehetcélunk–hangsúlyozta–,hogy(…)magunkellenfordítsukcsehszlovákiát.”
Figyelmeztetőjelkell,hogylegyenazösszefoglalószerintnicolaeceauşescumájus17-i
prágailátogatásaésazarrólkiadottközösközleményis,amelybenacsehszlovákésa
románfélmegfelelőválasztsürgetettarevizionizmus,asovinizmusésanemzetekközöt-
tiellenségeskedésszításánakmindenmegnyilvánulására,valamintazországokterületi
épségénekmegbontásátcélzókísérletekre.nemhasználakialakultlégkörabős–nagy-
marosivízlépcsőrendszer továbbisorsánakhiggadtésmagyarországszámárakedvező
eldöntéséhezsem,hátrányosanérinthetiaszlovákiaimagyarságotis,sérveketadhata
konzervatívpolitikaierőknekaváltozásokelutasításához.52

2.3.Anagymarosivízlépcsőépítésénekfelfüggesztésétkövetőszlovákreakciók

A vízlépcső kérdése valóban tovább élezte a már amúgy sem felhőtlen
magyar–csehszlovákviszonyt.Anagymarosiépítkezésfelfüggesztésérőlhozott1989.
május13-imagyarkormánydöntéstkövetőenmájus15-énaszlovák,ill.aszövetségi
kormányegyarántrendkívüliülésenfoglalkozottazesettel,jaromírjohaneskülügymi-
niszterpedigmagáhozkéretteBaritymiklósmagyarnagykövetet,akivelközölte,hogya
csehszlovák fél amagyar lépést indokolatlannak és jogtalannak tartja, s fenntartja
magánaka jogot,hogyamunkálatokegyoldalú leállításamiattkártérítéstköveteljen
magyarországtól.53

16 Popély árpád
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/3

, 
S

om
or

ja



a csehszlovákiai magyarság és a rendszerváltás éve Budapestről nézve 17

AmintarrólTóthjózseffőkonzul1989.június7-ijelentésébenisbeszámolt,cseh-
szlovákiában,skülönösenSzlovákiábanavízlépcsőépítéséből„nemzetiügyet”csinál-
tak.Ahírközlőszervekazonbanezúttal,szakítvaadubček-interjúsoránkövetetttakti-
kával,amikoralakosságotszólaltattákmeg,márszakemberekkelecseteltettékavíz-
lépcsőelőnyeit.54 Atelevízióazépítkezésendolgozómagyarnemzetiségűmunkásokat
ismegszólaltatott,akikszinténazépítkezésfolytatásamellettfoglaltakállást.Afőkon-
zulfelhívtaafigyelmetarrais,hogyamagyarellenespropagandábantovábbraisjelen
vanaPanorámaműsoraivalszembenifenntartás.Akorábbiakhozképestcsupánannyi
változástörtént,hogyafőhangsúlytnemadubček-interjúrahelyezik,hanemaszlová-
kiaimagyarsággalfoglalkozóadásokra,mintamelyekmegkérdőjelezikcsehszlovákia
nemzetiségipolitikájánakeredményeit,sgyűlölködéstszítanakazországnemzeteiés
nemzetiségeiközött.

A jelentés végül ismét a szlovákiai magyarság helyzetének a magyar–csehszlovák
viszonyfeszültebbéválásávalösszefüggősúlyosbodásánakveszélyérefigyelmeztetett:„A
legutóbbi események, a magyar–csehszlovák viszony éleződése bizonytalanságot, s
helyenkéntfélelmetváltottkiaSzlovákiábanélőmagyarnemzetiségkörében.(...)Úgytűnt,
hogyaszlovákvezetéskészbizonyoskompromisszumokra,engedménytteszanemzetiség
kulturális-oktatásiigényeinekjobbkielégítésére.Azelmúlthetekeseményeiaztmutatják,
hogyavezetésrészérőlnőttabizalmatlanságanemzetiségkezdeményezéseivelszemben,
sjelenlegmerevebb,elutasítóbbálláspontotfoglalnakel.”Bizonytalanságotokozafőkon-
zulszerintazis,hogyazépítkezésszlovákiaioldalándolgozók80%-amagyarnemzetisé-
gű,akikkörébenazépítkezésleállításajelentősfeszültségetokozna.„Amagyarságköré-
benegyreinkábbolyanhangulatalakulki–konstatáltaafőkonzul–,hogyakétország
közöttifeszültségetelsősorbanazittélőmagyarnemzetiségszenvedimeg.”55

2.4.Amagyarkisebbséggelszembenibizalmatlanságnövekedése

Akétországközöttifeszültségnövekedésénekésamagyarkisebbségirántibizalmat-
lanságmegnyilvánulásavolttöbbekközöttazis,hogyaszlovákhatóságoknemenge-
délyezték az 1989. augusztus elején megrendezett őrsújfalui Honismereti ifjúsági
Tábormagyarországimeghívottelőadóinak:vighkárolynak,lengyellászlónakésSzé-
kelyAndrásnakafellépését.Atilalomraamagyarországielőadóknakahivataloscseh-
szlovákpolitikaiirányvonaltóleltérő,ill.azellenzékhezközelállónézetei,valamintter-
vezettelőadásuknakacsehszlovákfélszámárakellemetlentémája(abős–nagymaro-
sivízlépcsőrendszer)miattkerültsor.Amagyaregyetemiésfőiskolaidiákklubok,vala-
mintacsemadokkomáromijárásiszervezeteáltalmegrendezetttáborirántabelügyi
szervekaszokásosnálisnagyobbérdeklődésttanúsítottak,egyesszervezőitpedigaz
eseménytkövetőenkihallgatásra isbeidézték.Szerencsés jános főkonzula táborról
beszámoló1989.augusztus24-ijelentésébenmindebbőlakövetkezőkonklúziótvonta
le:„Összességébenérzékelhető,hogyaszlovákilletékesekrészérőlazutóbbiidőben
nagyobbfigyelemtapasztalhatóamagyarnemzetiségkülönbözőakcióiiránt,sakoráb-
biaknálérzékenyebbenreagálnakmindeneseményre,sottisellenzékimegmozdulást
sejtenek,aholkorábbanezfelsemmerült.(…)különösenodafigyelnekmagyarországi
vendégszereplőkszemélyére,svárható,hogyegyesekfellépésétakésőbbiekbensem
engedélyezik.ezkapcsolatainkbantovábbisúrlódásifelületetjelenthet.”56

nemzetiségivonatkozásaiugyannemvoltak,komolybonyodalmatokozottazonban
amagyar–csehszlovákkapcsolatokbanazis,hogyacsehszlovákhatóságokaz1968.
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évikatonaimegszálláselleniprágaivenceltéritüntetéstöbbmagyarországirésztvevő-
jét is őrizetbe vették.Ahatóságokaz1989.augusztus21-i tüntetésenőrizetbe vett
kilencmagyarállampolgárközülhetetkétnapmúlvaszabadlábrahelyeztek,deutsch
TamáséskerényiGyörgy,aFiataldemokratákSzövetségeaktivistáiellenviszontvádat
emeltekésvizsgálatifogságbahelyeztékőket.Aprágaimagyarnagykövetségközben-
járásánakvoltköszönhető,hogyügyüketabíróságaugusztus29-éngyorsítotteljárás-
sal, pénzbírság kiszabásával és csehszlovákiából való kiutasítással, azaz viszonylag
enyhebüntetésselzártale.57

1989őszéretehátamagyar–csehszlovákkapcsolatokgyakorlatilagamélypontra
jutottak.novemberelsőfelébenaprágainagykövetségésapozsonyifőkonzulátusis
többjelentésbenfigyelmeztetteamagyarkülügyminisztériumotazállamközikapcsola-
tokelhidegülésére,egybenacsehszlovákállamhatalommagyarkisebbséggelszembe-
nibizalmatlanságánaknövekedésére.

Szerencsésjánosfőkonzulahivatalosszlovákszerveknekacsemadokrendezvé-
nyeihezvalóviszonyulásátismertető1989.november1-jeijelentésébenarrahívtafel
afigyelmet,hogyahivatalosszervekazutóbbiidőbenegyrenagyobbfigyelmetfordíta-
nakaszövetségkülönbözőszintűszerveibenfolyótevékenységre.Ajelentésszerinta
hivatalosszervekkülönösenaztnemnézik jó szemmel,haazegyescsemadok-ren-
dezvényeken,ünnepimegemlékezésekenkülönbözőmagyarországiszervezetek(mint
pl. amagyar demokrata Fórum vagy a Fiatal demokraták Szövetsége) képviselői is
jelenvannak,shaajelenlevőkaHimnusztvagyaSzózatotiseléneklik.Azeseményt
ilyenkoráltalábankivizsgálás,aszervezőkkihallgatásaésfelelősségrevonásaköveti.
Példakéntamárcius15-i lévaiésazoktóber8-imargonyaimegemlékezést,aStúdió
ertéjúniusiérsekújvárirendezvényét,valamintazaugusztusizselizinyáriművelődési
TáborésamáremlítettőrsújfaluiHonismeretiifjúságiTáborügyéthoztafel,amelyek
kapcsánahivatalosszervekkivételnélkülmindenegyesesetbenkifogástemelteka
magyarországivendégekszerepléseellen.„mindenmegmozdulásbanamagyarországi
események tükröződését vélik felfedezni, mivel a szlovákiai magyarságot megfelelő
befogadó közegnek tekintik. (…) ilyen körülmények között egyrenehezebb feltételek
közöttvégzimunkájátacsemadokkB,illetveazegyesvárosi,ill.járásiszervek”–zárta
értékelésétajelentés.58

ilyenlégkörbenkerültsor1989.november1-jénaszlovákkormányülésére,amely
azoktatásügyiminisztériumnakésakulturálisminisztériumnakanemzetiségekhely-
zetével foglalkozó előterjesztéséről tárgyalt. A kormány határozatot hozott többek
közöttakomáromidunamentimúzeummagyarnéprajzimúzeummáalakításáról,a
nemzetiségióvodahálózat,szakmunkásképzéséspedagógusképzés,valamintateleví-
ziómagyarnyelvűadásánakbővítéséről.Azelfogadotthatározatokugyanakkorcsupán
töredékétképeztékakétminisztériumáltalelőterjesztettsazévelejénakülönböző
kisebbségi magyar beadványokban is megfogalmazott javaslatoknak. Szerencsés
főkonzul1989.november8-ijelentéseszerintakormányüléséresazelfogadotthatá-
rozatokra rányomtabélyegéta feszültszlovák–magyarviszony.Azülésen felmerülta
magyar–csehszlovák,sazonbelülamagyar–szlovákkapcsolatokvalamennyinegatív
jelensége,szóbakerültamagyarországiszlovákság„kilátástalan”helyzete,ezzelkap-
csolatbanareciprocitáslehetősége,valamintazállítólagosmagyarirredentakövetelé-
sek. A kormányülésmegállapította, hogy az ország nemzetiségi politikája példaként
szolgálhataszomszédosországokszámára is.Amagyarnemzetiségivezetőkugyan-
akkor az ülés határozatával a jelentés szerint nincsenekmegelégedve, s azt „olyan
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döntésnek tekintik, amelynek célja elsősorban a nemzetiségekkel való foglalkozás
demonstrálása”volt, ígykívánvaelterelniafigyelmetalegégetőbb,döntőfontosságú
kérdésekről,mintpl.akétnyelvűségkövetkezetesalkalmazása,ahelységnévhaszná-
lat,amagyarnyelvűsajtóbővítéseésa tényleges igényeknekmegfelelőpedagógus-
képzés. A csemadok vezetése ráadásul azt is sérelmezte, hogy noha ivan knotek
miniszterelnökazévelejénmégarraisfelkérteacsemadokvezetőit,hogyvegyenek
résztakormányeléterjesztendőanyagelőkészítésében,nemcsakerrenemkerültsor,
hanemanemzetiségekképviselőitmégcsakmegsemhívtákanemzetiségekkelfog-
lalkozókormányülésre.59

Amagyarkisebbséggelszembenimagatartásmódosulására figyelmeztetettvégül
Baritymiklósnagykövetnekaszlovákvezetőpolitikusoknemzetiségpolitikaimegnyil-
vánulásaitszámbavevő,már idézett1989.november15-i jelentése is.Amindössze
kétnappalacsehszlovákiairendszerváltáskezdeteelőttkeltjelentésarramutatottrá,
hogyamígazévelső felébenahivatalos szlovák szervek részéről bizonyos toleráns
hangnemvoltmegfigyelhetőamagyarkisebbségkülönbözőköreiáltalmegfogalmazott
igényekkel szemben, ez 1989 szeptemberétől kezdvemegváltozott. ez a változás a
nagykövet szerint nem függetleníthető a magyar–csehszlovák viszony alakulásától.
Arraisfelhívtaafigyelmet,hogyismétgyakorlattáválikannakhangsúlyozása,hogya
nemzetiségi kérdés csehszlovákiában, köszönhetően a lenini nemzetiségi politika
következetesérvényesítésének,megoldódott,sutaltaszlovákkormánynovember1-jei
üléséreis,amelyanemzetiségikérdésthatározottbelügynekésalapvetőenrendezett-
nekítélte.Baritynagykövetszerintacsehszlovákvezetésamegnövekedettnemzetisé-
giaktivitástnemabelsőhiányosságokravezetivissza,márcsakazértsem,miveleza
bírálatokjogosságánakelismerésétjelentené,hanemakülső,magyarországinaciona-
listabefolyáserősödésétlátjabenne.„Afentiekbőlmegállapítható–zártaösszegzését
ajelentés–,hogyafennállószocializmus-modellhezmindgörcsösebbenragaszkodó
csehszlovákvezetésnapjainkban–retorikájaellenére–demokrácia-felfogásában,így
emberi jogipolitikájában,sezzelszorosösszefüggésbennemzetiségpolitikainézetei-
benisameglévőszintalapvetőelégségességérehivatkozvakerüliazérdemiintézke-
déseket,alényegesebbváltozásokat.”60

3.véleményekacsehszlovákiaidemokratikusátalakuláskisebbségpoli-
tikaivonatkozásairól

Aprágaitavaszelfojtásautánhatalomrakerültsazországotkétévtizedenkeresztül
irányítónormalizációsrezsimvalóbanmindentmegtettazérdemipolitikaiváltozások
késleltetéseérdekében.Acsehszlováktársadalomáltalisigényeltátalakításésdemok-
ratizáláskövetkezetesmegvalósításaugyanistörvényszerűenfelvetettevolnaaz1968-
aseseményekátértékelésénekigényét,megkérdőjelezveegyúttalahatalmonlevőpoli-
tikai garnitúra legitimitását is. A szovjet tömb többiországábanvégbementpolitikai,
gazdasági és társadalmi változások ugyanakkor olyannyira aláásták a csehszlovák
vezetés látszatmegújulásitörekvéseinekhitelét,hogyaz1989.november17-iprágai
diáktüntetésbrutális elfojtásautáni országos felháborodásnapokalatt elsodortaaz
egyreanakronisztikusabbáválóHusák-rezsimet.

A csehszlovákiai rendszerváltás folyamatába aktívan bekapcsolódott az ország
magyarlakosságais.Az1989novemberébenésdecemberébenlezajlottviharosgyor-
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saságú belpolitikai események hozadékaként alapvetőmódosulás következett be a
magyarkisebbségpolitikaihelyzetében,jelentősmértékbenkibővültektöbbekközött
érdekképviseletilehetőségeiis.munkánkzárórészébenezértazokatazészrevételeket
és gondolatokat foglaljuk össze, amelyeket amagyar külügyi iratok az átalakulóban
levő csemadokkal és az újonnan létrejött magyar érdekképviseleti tömörülésekkel,
valamintamagyarkisebbségérdekérvényesítésilehetőségeiveléspolitikaidifferenci-
álódásávalkapcsolatbanmegfogalmaztak.61

Acsemadokmegváltozottkörülményekközöttiútkeresésével,megújhodási törek-
véseivelsezzelkapcsolatosnemzetiségpolitikailépéseivelelsőkéntSzerencsésjános
főkonzul 1989. december 6-i jelentése foglalkozott. A jelentés ismertette Sidó
ZoltánnakaszlovákkormányésaSzlováknemzetiTanács(SZnT)elnökéhezintézett
levelét,amelybenacsemadokelnökeanemzetiségiképviseletbővítésétkérteaszlo-
vákkormánybanésaparlamentben.BeszámoltacsemadokkBdecember6-irendkí-
vüliülésénekkezdeményezésérőlis,amelydelegációtküldöttPavelHrivnákminiszter-
elnökhözésrudolfSchusterparlamentielnökhöz,akiktőlígéretetkapottarra,hogya
csemadokáltal javasoltvargaSándortkinevezikaszlovákkormánykisebbségiügye-
kért felelősminiszterelnök-helyettesévé.A főkonzulmindezzelkapcsolatbanannaka
véleményénekadotthangot,hogy„aszervezetigyekszikazországbelpolitikaihelyze-
ténekkedvezőalakulásátfelhasználnianemzetiségigényeinekkielégítésére,segyút-
talelejétvenniazoknakabírálatoknak,amelyekaszlovákiaimagyarságkörében,illet-
ve az utóbbi napokban alakult különbözőmozgalmakban felerősödtek a csemadok
vezetésévelszembenésamelyeklényege,hogyacsemadoknemtöltibemegfelelően
azittenimagyarságérdekképviseletét”.62

Számos figyelemreméltómeglátást tartalmazott Szerencsés főkonzulnak a szlo-
vák–magyar viszony alakulását áttekintő s annak jövőbeni perspektíváit felvázoló
1989.december21-i jelentése.Apozsonyifőkonzulebbenarrahívtafelafigyelmet,
hogynohaacsehszlovákiaiváltozásokeddigmentesekvoltakanemzetiségiellenté-
tektől, a szlovákiaimagyar lakosság egy részében ennek ellenére kezdetbenmégis
félelem uralkodott, emlékezett ugyanis az 1968-as eseményekre, amelyek a szlo-
vák–magyarnemzetiségiellentétekkiéleződéséveljártakegyütt.ezzelmagyarázhatóa
főkonzulszerint,hogyamagyarlaktaterületeken„akezdetiidőszakbanvisszafogottabb
voltalakosságmagatartása”,satöbbiországrészhezviszonyítvamegkésveindultak
be a változások. Az aggodalom azonban alaptalannak bizonyult,mivel a változások
eddigiszakaszátacsehekésszlovákok,valamintanemzetiségekösszefogása jelle-
mezte,sazelmúltnéhányhétmáristöbberedménythozottanemzetiségekszámára,
mintazelőzőévek.Példakéntemlítettetöbbekközöttmagyarnemzetiségűminiszter-
elnök-helyetteskinevezésétaszlovákkormányban,azSZnTnemzetiségiBizottságá-
nakvisszaállítását63 ésegyújabbmagyarnyelvűnapilap,aNap beindítását.64 megíté-
léseszerintazonbanaszlovák–magyarviszonykiéleződésénekveszélyemindezekelle-
néretovábbraisfennáll,kérdésesugyanistöbbekközött,hogymilyenpolitikaiirányvo-
nalatfogképviselnia„maticaslovenskábázisánalakuló”SzlováknemzetiPárt.„ezzel
kapcsolatbanvannakaggodalmak,ismerveamaticaálláspontját.”

részletesenfoglalkozottajelentésacsemadokkalis,akövetkezőképpenvázolva
felazelőtteállóalternatívákat:„Aszervezettovábbisorsamégnemtisztázott,atagság
csakezutánfogdönteniarról,hogyamagyarságérdekképviseletétisfelvállalótársa-
dalmiszervezetmarad,vagypedigpolitikaipárttáalakulát.(...)Aközel100ezrestag-
ságolyanbázistjelentaszervezetnek,amelyremegfelelőképpenépítenilehet.Ajelen-
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legielképzelésaz,hogyazegymásutánalakulómozgalmakéskezdeményezésekfö-
löttállószervezetmaradna,amelyképeslennekoordinálniésösszefogniazokat.”65

A novemberi rendszerváltó eseményeket követő demokratikus átalakulás kisebb-
ségpolitikaivonatkozásairól1989decemberébenkétkülügyminisztériumifeljegyzésis
készült. Az ún. Szocialista együttműködési Főosztálynak amegújult csemadok és a
rendszerváltónapokbanlétrejöttmagyarnemzetiségiszerveződések:aFüggetlenma-
gyarkezdeményezés,acsehszlovákiaimagyarokFórumaésamagyardiákszövetség
célkitűzéseit és programját ismertető feljegyzése 1989. december 15-i keltezésű.
Amint azt a feljegyzés a csemadokkal kapcsolatbanmegállapította: annak ellenére,
hogyradikálisanváltoztatottprogramján,rehabilitálta1968utánkizárttagjait,elnök-
ségébekooptáltatöbbekközött„a68-asnemzedéketképviselő”doboslászlótés„a
chartásellenzékképviselőjét”,duraymiklóst,sazegyetlenszervezet,amelykiépített
infrastruktúrávalrendelkezik,nemvalószínű,hogymegtudjaőriznikorábbibefolyását.
megítéléseszerintamagyarkisebbségegyrésze„kiábrándultahatalommaltöbbé-ke-
vésbéösszefonódott(...)apparátusából”,ezértfeltételezhető,hogyaváltozásokgyor-
saságánakfüggvényébenmegindulacsemadok„eróziója”.

Ademokratikusváltozásokelsőszakaszánakmeghatározómagyarrésztvevője,az
1989.november18-ánmegalakultFüggetlenmagyarkezdeményezés(Fmk)azelem-
zésszerint„egyértelműenaPolgáriFórum,ill.anyilvánosságazerőszakellenmozga-
lomtagszervezeténektekinthető,vezetőitagjaianyilvánosság»csúcsvezetésének«”.66

egyikalapítóját,Grendellajostidézvemegállapította,hogylegfontosabbfeladatánaka
szlovák politikai erőkkel való közös fellépést, a demokratizálás véghezvitelét tartja.
Alárendeltenkezelianemzetiségiproblémákat,mivelabbólindulki,hogyademokrati-
kusstruktúráklétrehozásaután,egydemokratizáltSzlovákiábanjobbesélyeilesznek
egynemzetiségiprogramelfogadtatásának.

Adoboslászlókezdeményezésére1989.november24-énéletrehívottcsehszlovákiai
magyarokFóruma(cSmF)azelemzésszerintezzelszemben„kiemeltfontosságúnaktekin-
ti a nemzetiségi lét alapvető gondjainak felvállalását”. Az elemzés az Fmk és a cSmF
közöttileglényegesebbkülönbségetabbanjelöltemeg,hogyanemzetiségijogokkétféle
koncepciójábólindulnakki:amígazelőbbiazáltalánosemberijogokfontosságát,azutób-
biaspecifikusnemzetiségiegyéniéskollektívjogokfolyamatosnapirendentartásáthang-
súlyozza.Aklubmozgalombázisánalakult,apozsonyicomeniusegyetemBölcsészkarának
magyarhallgatóiáltal1989.november22-énlétrehozottmagyardiákszövetség(mdSZ)
programnyilatkozatábólvégülazelemzésaztszűrtele,hogy„egyenlőfontosságottulajdo-
nítanakatársadalmidemokratizálásnak,ésanemzetiségijogoktiszteletbentartásának”.
Anégyszervezetprogramjábólazelemzésszerinttöbbekközöttazamomentumérdemelt
mégfigyelmet,hogy–„feltehetőenaszlovákpolitikaierőkmegnyugtatásacéljából”–egyik
semejtettszótazanyanemzettelvalókapcsolattartásról.67

Az egész elemzés súlypontjamaga az összefoglalás, amely amagyar kisebbség
megosztottságánakveszélyérehívtafelafigyelmet,selvkéntfogalmaztamegazegyes
szervezetekösszefogásánakszükségességét:„Tragikuslenne,haegymássalszembeni
versengésalakulnakiamagyarszervezetekközött,bárnemkizárható,hogy lesznek
erők, amelyekmegpróbáljákmajd ezt elérni. (...) A nemzetiség és amagyar politika
szempontjából is az lenne a kívánatos, ha e szervezetek között szoros akcióegység
jönne létre, és háttérbe szorulnának amostmég csírájukbanmeglévő pártpolitikai
szempontok.”68 Ahatárontúlimagyarközösségekpolitikaiegységénekszorgalmazása
akésőbbiekbenisamindenkorimagyarkülpolitikaegyikfővezérelvemaradt.
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Akülügyminisztériumi.TerületiFőosztályának1989.december27-énkészültfel-
jegyzéseamagyarkisebbségnekaváltozásokutániújhelyzetétésamagyarkormány-
zatteendőitelemezte.Az1988–1989fordulójánelőterjesztettkisebbségibeadványok,
az azokban megfogalmazott igények és fogadtatásuk ismertetése után első helyen
ugyancsakazegyesújérdekvédelmiszerveződéseknekanemzetiségiigényekfelveté-
sénekkérdésévelkapcsolatoseltérőnézetérehívtafelafigyelmet.vagyishogyamígaz
Fmk álláspontja szerint az elsődleges feladat a demokratizálás és a csehszlovákiai
politikaistruktúraátalakítása,sanemzetiségiigényekmásodlagosszerepetjátszanak,
acSmFanemzetiségi igényekfelvetésének„aktualitását,sőtprioritásáthangsúlyoz-
za”.AzmdSZafeljegyzésszerintekettőstörekvésösszhangjáratörekszik,acsema-
dokpedigszinténezutóbbiutatakarjajárni.Felhívtaafigyelmetafeljegyzésegyúttal
arra is,hogyaszlovákiaimagyarszellemiéletben találhatókolyankörök,amelyeka
múlt történelmi tapasztalataialapjánnegatívan ítélikmegamagyarsághelyzetétés
perspektíváját.ezekóvatosságra,nagyobbkörültekintésreésrealitásérzékreintenek,
skétségüket fejezikki amagyarságnak tett ígéretekmegvalósításával kapcsolatban
arraazesetre,haamintazvárható,azerőviszonyokletisztulásautánSzlovákiábana
nemzetierőkkerülnekelőtérbe.

Fontoskörülményneknevezteafeljegyzésaztis,hogyamagyarkisebbségképvise-
lői – „feltehetően a szlovákok iránti »tapintatból«, de a 68-as negatív tapasztalatok
miattsem”–nemvetikfelnyíltanaz1968-banprogramratűzöttsrészbenakorábbi
kisebbségibeadványokbanisszereplőönkormányzatiköveteléseket,snemtalálható
utalásazanyaországikapcsolatokszükségességéresem.Amagyarkisebbségmaga-
tartásáraazelemzésszerint „jelenlegamaximálisóvatosság, »elővigyázatosság« jel-
lemző,vagyisegyerőteljes (…)építésarra,hogyademokratizálódási folyamatban,a
szlováksággal,sacsehprogresszíverőkkelegyütthaladvaérhetielsajátosnemzeti-
ségicélkitűzéseit”.

Afeljegyzésaszlovákiaimagyarkisebbséghelyzetétakedvezőfolyamatokellenére
ellentmondásosnakítélte.kedvezőtlenneknevezte,hogyazújcsehésszlovákpolitikai
tömörülésekprogramtervezeteibeegyáltalánnemvagycsaknagyáltalánosságokban
épültbeanemzetiségiproblematika,továbbáaztis,hogyanemzetiségitörekvéseka
csehésaszlováktömegtájékoztatásbanaligkapnakhelyet.Problémánakminősítette
továbbáamagyarkisebbségpolitikaiésszervezetiszéttagoltságát,sannakazerőnek
ahiányát,amely„gyűjtőhelyelehetneaszemléletbenéstörekvéseibeneltérőcsopor-
tosulásoknak”,bár–mintmegjegyezte–vannakolyannézetek,amelyekszerintameg-
újultcsemadoklehetneezazerőbázis.

Felvázolta végül a feljegyzés azokat a konkrét lépéseket is, amelyeket a külügy-
minisztérium, ill.amagyarkormányzat tehetneacsehszlovákfél,amagyarkisebbségi
szervezetek,azilletékesmagyarállamiszervekésamagyarországiellenzékiszervezetek
feléa szlovákiaimagyarság törekvéseinekmegtámogatásaérdekében. Témánk szem-
pontjábólamagyarkisebbségipolitizáláshozvalóviszonyulássalkapcsolatbanmegfogal-
mazottteendőkalegérdekesebbek,azalábbiakbanezértezeketismertetjük.elsőhelyen
említetteafeljegyzésaszlovákiaimagyarságazontörekvéseinek„maximálismegtámo-
gatását”,hogyazáltalánoscsehszlovákiaidemokratizálódáskeretébensajátosnemzeti-
ségi igényeitérvényesíthesse,mindeztanélkül,hogymegromolnaaviszonyaaszlovák-
sággal.kifejezésrekelljuttatniugyanakkora„túlzottoptimizmussal”szembenifenntar-
tásokatis,atöbbséginemzetrészérőlugyanisszámolnikellellenállással,mihelystelő-
térbe kerülnek a nemzetiségi követelések gyakorlati megvalósításának kérdései.

22 Popély árpád
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/3

, 
S

om
or

ja



Példakénthoztafelazújszövetségikormányösszetételérőlfolytatotttárgyalásokat,ill.az
Fmkezzelkapcsolatosnyilatkozatát,amelysajnálkozásátfejeztekiamiatt,hogya„ret-
rográdpolitikaierők”ellenállásamiattmeghiúsultanemzetikisebbségekügyeibenille-
tékes szövetségiminisztérium létrehozása.69 Szükségesnek tartotta az elemzésannak
nyomatékosításátis,miszerintodakellhatni,hogyamagyarkisebbséghozzalétre„haté-
kony koordináló szervét”, s egységesen járjon el az alapvető politikai kérdésekben.
mindenképpen elhárítandónak tartotta egyúttal azokat a törekvéseket, amelyek a
csemadokfelszámolásáravagyszerepénekgyengítéséreirányulnak.Amintaztmegfogal-
mazta:„ehelyettacSemAdokradikálismegújításárakellenetörekedni.”70

nem célunk a rendszerváltás során létrejött kisebbségi magyar szerveződések
programjánakéstevékenységénekismertetéseésértékelése,csakúgy,mintahogya
magyarkülügyi iratokbanmegfogalmazottvéleményekminősítésesem.Amintaztaz
egyikfőkonzulijelentésismegállapította,ezekavéleményekmégegyállandóanválto-
zó,apolitikaierőviszonyokkikristályosodásaelőttihelyzetbenszülettek.Többmeglá-
tásuk,ill.megfogalmazottaggodalmukazonbanapolitikaierőviszonyokletisztulásával
sem veszített érvényéből, s amint azt az események tanúsították, be is igazolódott.
nemkerültsortöbbekközöttacsehszlovák,ill.szlovákkisebbségipolitikalényegesebb
átértékelésére,Szlovákiábanpedigvalóbanbekövetkezettanemzetierőkelőretörése
ésaszlovák–magyarviszonykiéleződése.

nemvalósultmegaszlovákiaimagyarpolitikaitömörüléseknekamagyarkülügy-
minisztérium által kívánatosnak tartott akcióegysége sem, bár a kisebbségimagyar
politikaiéletszereplőiakésőbbiekbenjobbáramárnemaz1989.decemberifeljegy-
zésekbenelemzettszerveződésekvoltak.AcsehszlovákiaimagyarokFórumanéhány
hétutánmegszűnt,amagyardiákszövetségmegmaradtamagyardiákság–igaz,erő-
senFmk-skötődésű–érdekképviseletiszervezetének.Acsemadok1990elejénvég-
leg lemondottapárttáalakulásról,samagyarkisebbségérdekvédelmét is felvállaló
kulturálisszervezetmaradt.Aszlovákiaimagyarságpolitikaiéleténekhárommeghatá-
rozó tényezője hosszú időre a novemberi rendszerváltó napokban létrejött liberális
Függetlenmagyarkezdeményezés(akésőbbimagyarPolgáriPárt),valamintaz1990
koratavaszánéletrehívottnemzetiirányultságúegyüttélésésakeresztény-konzerva-
tívmagyarkereszténydemokratamozgalomlett.71
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52.mol,XiX-j-1-j,kÜm-TÜk,1989-csehszlovákia,29.d.,002047/5-1989.ÖsszefoglalóazmTv
PanorámaműsoraáltalAlexanderdubčekkelkészítettinterjúelőzményeirőléskövetkezmé-
nyeiről.

53.Új Szó, 1989.május16.AcSSZSZkkormányaazmnkminisztertanácsánakdöntéséről,2.p.
54. Aszlovákiaimagyarsajtóbanamájus15.és június7.közötti időpontban többekközötta

következő írások jelentekmeg a vízlépcsőről:Új Ifjúság, 1989.május 17. Ökológia – leg-
gyengébbazegyenlőkközött?5.p.;Új Szó, 1989.május19.Gabčíkovóban azépítőktartják
azütemtervet,2.p.;Új Szó, 1989.május23.nagymaroson–nagymarosról,5.p.;Vasárnapi
Új Szó, 1989.május26.Tények,melyekindokolnak…AvásárhelyiPálTársaságvéleménye
aGabčíkovo–nagymarosivízlépcsőrendszerről,6.p.;Új Szó, 1989.június3.véleményavíz-
lépcsőről.nemlehetcsakvitázni…,5.p.

55.mol,XiX-j-1-j,kÜm-TÜk,1989-csehszlovákia,29.d.,00550/9-1989.Szlovákiaireagálások
anagymarosivízműépítésénekleállításátkövetően.

56.mol,XiX-j-1-k,kÜm-adm,1989-csehszlovákia,41.d.,8317/T-1989.információkazőrsúj-
falubanmegrendezetthonismeretiifjúságitáborrendezésévelkapcsolatosbonyodalmakról.

57. HankoBéla ideiglenesprágaiügyvivőezzelkapcsolatosrejtjeltáviratait lásdmol,XiX-j-1-j,
kÜm-TÜk,1989-csehszlovákia,28.d.,003486-1989.Aprágaimagyarnagykövetséglépés-
ei deutsch Tamás és kerényi György szabadon bocsátása érdekében; 003486/1-1989.
deutschTamáséskerényiGyörgyellenibüntetőeljáráslezárásánaktanulságai.

58.mol,XiX-j-1-j,kÜm-TÜk,1989-csehszlovákia,27.d.,004151-1989.Ahivatalosszervekkifo-
gásaiegyescsemadok-alapszervezetektevékenységeellen.

59.mol,XiX-j-1-j,kÜm-TÜk,1989-csehszlovákia,29.d.,003049/2-1989.Aszlovákkormány
határozataanemzetiségekművelődésiéskulturálishelyzetéről.

60.mol,XiX-j-1-j,kÜm-TÜk,1989-csehszlovákia,28.d.,00341/6-1989.Felsőszintűcsehszlo-
vákvezetőknemzetiségpolitikaimegnyilvánulásai.

61. mivel a magyar külügyminisztérium iratanyaga az anyaggyűjtés idején csak 1989-ig volt
kutatható,munkánkelkészítésesoránmiiscsupánaz1989decemberéig,azazmeglehető-
senrövid időhatáronbelülkeletkezett iratokra tudtunktámaszkodni. időközbenugyan–a
külügyminisztériumengedélyéhezkötve–kutathatóváváltakaz1990-esés1991-esévkül-
ügyiirataiis,ezekfeldolgozásáraazonbanmárnemnyíltlehetőségünk.

62.mol,XiX-j-1-k,kÜm-adm,1989-csehszlovákia,41.d.,9996/1-1989.csemadok-kezdemé-
nyezésanemzetiségekképviseleténekszélesítésére.(AcsemadokkBdecember6-irendkí-
vüliülésére,aHrivnákkalésSchusterrelfolytatottmegbeszélésrelásdmégSidóZoltánvisz-
szaemlékezését:PopélyÁrpád–SimonAttila[szerk.]:i.m.604.p.)

63. AzelőzetesmegállapodásellenérevalójábannemazSZnTnemzetiségiBizottságánakvisz-
szaállításárakerültsor,hanemcsupánegy,azSZnTelnökségemellettinemzetiségimunka-
csoportlétrehozására.

64. Az Fmk által szerkesztett, ám hivatalosan a nyilvánosság az erőszak ellen mozgalom
koordinációsBizottságaáltalkiadottNap valóbanazzalazelképzelésselindultútjára1989.
december15-én,hogynapilaplesz,ténylegesenazonbancsupánhetikétalkalommalsike-
rültmegjelentetni.

65.mol, XiX-j-1-j, kÜm-TÜk, 1989-csehszlovákia, 27. d., 004649-1989. A szlovák–magyar
viszonyalakulásaSzlovákiábanatársadalmi-politikaiváltozásokbeindulásátkövetően.

66. AzFmkképviseletébenSzigetilászlóésGrendellajoskapcsolódottbeanyilvánosságaz
erőszakellenkoordinációsBizottságánakmunkájába.

67. A feljegyzésben tárgyaltszerveződésekelvinyilatkozatai, ill.programnyilatkozatai,amelyek
alapjánvalószínűlegmagaazelemzésiskészülhetett,akövetkezősajtótermékekbenjelen-
tekmeg:Új Szó, 1989.december8.AcsehszlovákiaimagyardolgozókkulturálisSzövet-
ségénekprogramnyilatkozata,6.p.;Szabad Kapacitás 1989,1.sz.,AFüggetlenmagyarkez-
deményezéselvinyilatkozata.1.p.;Új Szó, 1989.december15.Acsehszlovákiaimagyarok
Fórumának programnyilatkozata. 4. p.;Új Ifjúság, 1989. december 6. Amagyar diákszö-
vetségAkcióbizottságánakPolitikaiProgramnyilatkozata.4.p.
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68.mol, XiX-j-1-k, kÜm-adm, 1989-csehszlovákia, 41. d., 11595-1989. magyar nemzetiségi
szerveződésekcsehszlovákiában.

69. Akormányalakításikerekasztal-tárgyalásokonaPolgáriFórumésanyilvánosságazerőszak
ellenazFmkjavaslatáraduraymiklóstjelöltealétrehozandóminiszteriposztra.AzFmkemlí-
tettnyilatkozatátlásdÚj Szó, 1989.december15.AFüggetlenmagyarkezdeményezésnyi-
latkozataaszövetségikormánymegalakulásávalkapcsolatban.2.p.

70.mol,XiX-j-1-k,kÜm-adm,1989-csehszlovákia,41.d.,8315/1-1989.Aszlovákiaimagyarság
nemzetiségikövetelései,steendőink.

71. A szlovákiai magyar politikai mozgalmak kialakulására lásd Gyurcsík iván: A szlovákiai
magyarpártokkaraktereésgenezise.Regio, 7.évf.(1996)3.sz.169–191.p.

ÁrPÁd PoPély
THe revoluTion oF 1989And THe HunGAriAn communiTy in cZecHoSlovAkiA AS Seen From

BudAPeST

WhiletheczechandSlovakhistorianshavepracticallybeenpublishingstudies,
monographiesanddocuments related to the regimechange inczechoslovakia
andthepreceedingnormalisationperiodinthepasttwentyyearsconstantly,the
coverageof its interrelationswith theHungarianethniccommunity isstill in its
infancy.Wecanonly findscatteredreferencestominoritypolicies in theczech
andSlovakspecialliterature,andHungarianhistoriansinSlovakiahavesadlynot
touchedupon the topicof the regimechange in1989and thepreceeding two
decadesofnormalisationeither.
Thisworkaspirestobeoneofthefirst,and,fromacertainpointofview,aunique
experimentonapproachingthesubject.itsuniquenessstemsfromthefactthat
it isnotbuiltuponSlovakiansources,buton thedocumentsof theministryof
Foreign Affairs of Hungary stored in the national Archives, and it attempts to
showcasehowBudapest,theHungariandiplomacy–andwithinit,theHungarian
embassy in Prague and the consulate General in Bratislava – percieved the
ethnicallyrelatedeventsduringtheregimechange.
The two Hungarian representative bodies havemade several hundred reports
detailingtheinternalandexternalpoliticalsituationofczechoslovakia,aswellas
the economic and cultural life of the country, questions about the
czechoslovak–Hungarian bilateral relations and or course, the situation of the
Hungarian minority in the country. As the communication with the minority
communitywasfirstofallthetaskoftheconsulateGeneral,thevastmajorityof
reports concerning the ethnic Hungarians in Slovakia naturally originates from
Bratislava.
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