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AnemzetipopulizmusésléténekösszefüggéseiSzlovákiában

AzutóbbiévekbenSzlovákiábanegyolyanjelenségtérnyerésefigyelhetőmeg,melynek
során a politikai szereplők a lakosságot erős etnikai-nacionális színezetű populista
stratégia alkalmazásával kívánják megszólítani. ez a megszólítási mód már hosszú
idejeegyrejellemzőbbaszlovákpolitikaiéletre.Akommunistarezsim1989-esbukása
ésatöbbpártrendszeridemokráciabevezetéseutánnagyhatékonysággalműködött,s
egyúttal képviselőinek jelentőshatalmi-politikai tőkétbiztosítottegyes területeken.A
nemzetipopulizmusmegelevenedésenapjainkbanfőlegazérttarthatszámotkülönle-
gesérdeklődésre,mivel–akilencvenesévekidőszakávalösszevetve–eltérőfeltéte-
lekközöttzajlik.efeltételekazösszességébensikeresnektekinthetőtársadalmiátala-
kulássoránteremtődtekmeg,amelyaliberális-demokratikusrendszeralapjainaklera-
kásábanésazintegrációsszándékokbeteljesülésében,azazazeurópaiuniósésnATo-
tagságunkelnyerésébenöltötttestet.

A „nemzeti populizmus” fogalmát a választókat hagyományos populistamódsze-
rekkel1 megszólító, erős etnikai-nacionális („nemzeti”) elemeket alkalmazó politikai
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1. emódszerek közé tartozik, hogy az egyszerű embereket érdekeik védelmének ígéretével
szólítjákmegazokkalszemben,akiknemtörődnekvelük,azonnyilvánvalócéllal,hogymeg-
szerezzék a választók ún. „protesztszavazatait”; a politikai establishment, a kormányzati
adminisztrációésazelfogadottfőáramlathoztartozópártokkeménybírálatakorrumpálha-
tóságukmiatt,zavarospolitikaiprogram,sajátpolitikaihitvallásuk„népi”jellegénekhang-
súlyozása;minélszélesebbválasztóirétegmegszólításánakszándéka,amelyetegyesszoci-
ális csoportok (gazdagok, kapitalisták, körmönfont értelmiségiek stb.) „néptől idegenné”
nyilvánításávalkombinálnak;azegyenlősdimegjelenéseaválasztókmegszólításában,anti-
elitistaretorika;asaját„know-how”kiemeléseameglevőtársadalmiproblémákkezelésére;
agyors, jobb iránybahatóváltoztatások ígérete,a javasoltmegoldásokhozzáidomításaa
közvéleménybenuralkodótrendekhezstb.
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tevékenység(ésannakkülönbözőmegnyilvánulásai)megjelölésérehasználjuk.Akife-
jezésapolitikaiszereplőkszélesebbspektrumáravonatkozik,nemkizárólagaszélső-
séges,radikális-nacionalistaelképzeléseketvallókra,hanemvalamennyiolyan,külön-
böző(akárdeklarált)ideológiaiirányultságúpolitikusra,akitevékenységébenötvözia
populistamegszólításimódotazetnikainacionalizmussal.

Alegjelentősebbtényező,amelyazutóbbiidőbenhozzájárultanemzetipopulizmus
térnyeréséhezSzlovákiában,nyilvánvalóanazahatalmifordulatvolt,amelya2006-os
parlamentiválasztásokutánkövetkezettbe,amikorháromolyanpolitikaitényezőalakí-
tottkormányt,amelyekeszmei-politikaieszköztáránakelválaszthatatlanrészétképezik
a nemzeti populizmus elemei (az irány-Szociáldemokrácia – SmeR-Sd, a Szlovák
nemzetiPárt–SnSésademokratikusSzlovákiáértmozgalom–HzdS).epártok2006-
os totálisválasztásinyereségétésvezéreinekkormányalakításidöntésétnem leheta
választásimozgósításeszközekéntésaszlovákiaipártelitegyrészénekkulturális-politi-
kaikötőanyagakéntszolgálónacionális-populistapolitikakontextusánkívülértelmezni.
Anacionális-populistahivatkozáshatásaa2006–2009-esidőszakbanmeghatároztaa
társadalmiközhangulatotésjelentősmértékbenbeleavatkozottannakaközegnekafor-
málásba,amelybenakülönbözőtársadalmicsoportokkölcsönhatásazajlik.

Aszlováknemzetipopulizmusprotagonistáinaktartottpolitikaiszereplőktevékeny-
ségénekvizsgálatakorfigyelembekellvenniazáltalánostársadalmi-politikaiéstörté-
nelmitényezőket.éppenezekhosszútávúhatásánakkövetkezményekéntalakultkiaz
aszociokulturálisközeg,amelybenanemzetipopulistákterjeszthettéküzenetüketés
tőkétkovácsolhattakbelőle.Azetnicitássalösszefüggőkérdésekenkívülolyanszociá-
lis-politikai tényezők is felmerültek,mintazállamjogiberendezkedésekazon formái,
amelyeknekSzlovákiaisrészevolt,apolitikairendszerekfajtáiezekbenazállamszer-
vezetekben, azon társadalmi változások jellege, lefolyása és következményei, ame-
lyekreazállamiéstársadalmiátalakulásidőszakábankerültsor,ahatalommalkierő-
szakolt államfelfogás, a meghatározó politikai erők általi hatalomgyakorlás stb.
Szlovákia a 20. században öt államszervezetnek volt a része (az osztrák–magyar
monarchia, az első csehszlovák Köztársaság, a szlovák bábállam, az újjáalakult
csehszlovák Köztársaság, az önálló Szlovák Köztársaság). Különböző politikai rend-
szerekváltottákittegymást–monarchistafélautokratikusrendszer,többpártrendsze-
ridemokrácia,fasisztatotalitarizmus,korlátozott„nemzeti”demokrácia,kommunista
totalitarizmus,valaminta liberálisésnemliberálisdemokráciaváltakozása1990és
2006között.Azállamberendezkedésésapolitikairendszerekrövidtörténelmiidősza-
kokon belüli gyakori változásai azt eredményezték, hogy a lakosság különböző cso-
portjaieltérőmértékbenazonosultakameglevő, ill.ameghaladott társadalmiviszo-
nyokkal,beleértveazegyesállamszervezetekkelvalóazonosulást,ugyanakkorezeka
csoportokdemonstráltákhűségüketapolitikaikultúrakülönbözőtípusaihoz (demok-
ratikus, autokrata), ami közvetlenül befolyásoltamind az ő politikai viselkedésüket,
mindapolitikaiszereplőkhozzáállásátazőmegszólításukesetén.

miután1989-benmegbukottakommunistarezsimésújjáalakultademokratikus
rendszerannakmindeneljárásiattribútumávalegyütt,beleértveaválasztásiversen-
géstis,abelsőkarakterük,programjuk,értékrendjükéseszmeihátterük,valaminta
választókmegszólításábanalkalmazottmódszereikalapjánpopulistánakminősíthető
politikaierőkapolitikaipártokrendszerénekfontostényezőivéváltak.1992-tőlapar-
lamenti választásokon ezek az erők rendszerint magas támogatottságot élveztek a
lakosságkörében,és–azőszempontjukból–kedvezőválasztásokutánikonstellációFó
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2. l. még: mesežnikov, g.–gyárfášová, o.–Bútora, m.–Kollár, m.: Slovakia. in: mesežnikov,
g.–gyárfášová,o.–Smilov,d.(eds.):Populist Politics and Liberal Democracy in Central and
Eastern Europe.Bratislava,instituteforPublicAffairs,2008.

a nemzeti populizmus Szlovákiában... 83

formálódása esetén parlamenti többségre támaszkodó koalíciós kormányt hoznak
létre.eztörtént1992-benis,amikoraHzdStöbbségikriptokoalíciós(egyévvelkésőbb
nyíltankoalíciós)kormánytalakítottaSzlováknemzetiPárttal,majd1994-ben,amikor
aválasztásokutánlétrejöttaHzdS–SnS–zRSkormánykoalícióés2006-ban,amikora
Smer-Sd,azĽS-HzdSésazSnSalakítottkormányt.

A szlovákiai populista politika élenjárói tipológiájának alapvetőmegkülönböztető
jegyekéntahatalomgyakorláshozvalóviszonyukatalkalmazhatjuk,ennekalapjánmeg-
különböztethetünk „kemény” (autoritatív) és „puha” (túlnyomórészt nem autoritatív)
populizmust.Azátalakuláskezdetlegesszakaszában,azeu-hozvalócsatlakozásifolya-
matotmegelőzőenSzlovákiábanapopulistapolitikusokelsőgenerációjatevékenyke-
dett(a„kemény”populisták,akikabbanazidőbenaHzdS-benésazSnS-bentömö-
rültek), amásodik generáció az integrációs esélyek helyreállításának idején kezdett
kialakulni(az1998–2002-esidőszakban)ésteljesvalóságábanközvetlenülSzlovákia
unióscsatlakozásátmegelőzően,illetveaztkövetőennyilvánultmegapolitikaiszínté-
ren,amikorisa„puha”populisták(Smer-Sd)meghatározópolitikaitényezővéváltak.2

Ajelenlegiidőszakraapopulistaszereplőkkétgenerációjánakéstípusánakazegyütt-
működéseajellemző(a2006-osévtőlkormányzatiszintenis).

Anemzetipopulistapolitikaprotagonistái

AnemzetipopulistapolitikatipikusképviselőjeSzlovákiábanaSzlováknemzetiPárt
(SnS).ezapárt1990-benatörténelmiSnShagyatékánakdeklaratívfolytatójakéntjött
létre, és az első parlamenti választásokon elegendő választói szavazatot szerzett
ahhoz,hogyképviselőihelyetfoglalhassanakaSzlováknemzetiTanácsban.ekkorvált
meghatározó politikai tényezővé, és az 1990–2008 közötti időszakban – kivéve a
2002–2006-osidőszakot,amikorapártszakadásmiattbekövetkezett2002-esválasz-
tásivereségutánaparlamentenkívülrekedt–parlamentiképviselettelisrendelkezett.

Az1990–1992-esidőszakbanaszlovákszeparatizmuslegjelentősebbképviselője
volt.megalakulását és aparlamentbe valóbejutását követően viszonylag rövid időn
belül a zászlajára tűzte az önálló Szlovákiamegteremtésének gondolatát. 1993 és
1994,majd1994és1998,végül2006és2008közöttkormánypártkénttevékenyke-
dett(tevékenykedik),amilehetővétette(teszi)számára,hogyjelentőshatássallegyen
aközélet fontos területeire. AzSnS radikális-nacionalista erő jobboldali és antikom-
munistaretorikával.Programjábanszembehelyezkedikapolgárielvenalapulópolitikai
nemzetkoncepciójával,ésazetnikainemzetelvétvallja.AzSnSszámáraaSzlovák
Köztársaságaszlováketnikumhoztartozóknemzetállama,anemzetikisebbségekkel
szembenazasszimilációelvétérvényesíti,amelynekkeretébentöbbekköztelevemeg-
kérdőjeleziamagyarkisebbségheztartozópolgároklojalitásátazállammalszemben.
„elméleti” síkon ez annak a ténynek amegkérdőjelezésében nyilvánulmeg, hogy a
magyaretnikumhoztartozókSzlovákiábanvalóbanmagyarszármazásúak-e,gyakorla-
tisíkonezolyanjavaslatokbanésintézkedésekbenölttestet,amelyekmegnehezítika
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magyarkisebbségjogérvényesítésétapolitikaireprezentáció,anyelvhasználat,azisko-
laügy,akultúra,aregionálisfejlesztésésamagyarországgalvalókapcsolattartásterü-
letén, amelyet amagyarok kulturális és nyelvi értelembenanyaországuknak tekinte-
nek.AzSnStevékenységéhezkötődika’90-esévekközepénazún.alternatíviskola-
rendszerbevezetésének(sikertelen)kísérleteanemzetikisebbségekheztartozógyer-
mekekrészére.etervmegvalósításahelyrehozhatatlankárokatokozottvolnaanem-
zetikisebbségek jogállásában,annakvalamennyiebből fakadópolitikaikövetkezmé-
nyévelegyütt.

Az SnS képviselői konfrontációs beszédmódot, támadó hangvételt alkalmaztak
(alkalmaznak),anemzetikisebbségekpolitikaiképviselőit,illetvetagjaitsértőkijelen-
tésekkelilletik.Apártanacionalistavéleménytképviselőésazautoritáriustársadalmi-
politikaiberendezkedésttámogatópolgárokatkívánjamegszólítani.

egytovábbipolitikaitényező,amelyetanacionális-populistapolitikaképviselőjének
tekinthetünk Szlovákiában, a demokratikus Szlovákiáért mozgalom – néppárt (a
továbbiakbanmintHzdS).ezapárt1991-benalakultmegaforradalmiésreformpárti
vPnmozgalmonbelüli szakadás következtében. A vPn1989-ben erőszakmentesen
buktattamegakommunistaállamrendet,és1990-benmegnyerteazelsőszabadpar-
lamentiválasztásokat.AvPnszakadásánakkezdeményezői,aHzdSalapítóiazakko-
rikormányfővel,vladimírmečiarralazélenolyanelképzelésérvényesítéséértszálltak
síkra,amelyeltértatársadalmiátalakulás1990–92-ben,avPnéskoalícióspartnerei
általmegvalósított„szövetségi”modelljétől.ApolitikaitámogatástaHzdSelsősorban
azországazonpolgáraitól szereztemeg, akiknemértettekegyet a transzformációs
folyamattal.AHzdSpolitikaieszköztáránakmásikelemeésválasztóitámogatottságá-
nakújabbtényezőjeaközöscsehszlovákállamtovábbisorsávalösszefüggőkérdéskör
volt.AHzdSaszlovákok„nemzetitörekvéseinek”szószólójakénthatároztamegönma-
gát,javaslatottettazállamjogikérdésnekameglevőföderálisállamrendkereteintúl-
lépőmegoldására.Az1992-esgyőztesválasztásokatkövetőenaHzdScsehszlovákia
feldarabolásának fő politikai szereplőjévé vált Szlovákiában, majd 1993 után saját
magátminta„szlovákállamiságmegteremtőjét”állítjabe.

AHzdSmegalakulásátólkezdve„nemzeti irányultságú”,szlovákérdekeketképvi-
selőpolitikaierőkénthatározzamegönmagát.A„nemzeti” irányultságotepártbana
létrehozásátkövetőenlegkirívóbbmódonazapolitikusicsoportképviselte,amelynek
azinteretnikuskapcsolatokról,atörténelmimúltról,azállamjellegéről,valamintbizo-
nyosmáskérdésekrőlalkotott véleménye lényegébenésahozzáállását tekintvealig
különbözöttazSnSvezetőinekvéleményétől.Azemlítettpolitikusicsoport1992–1998
közöttrendelkezettalegnagyobbmozgástérrelmindsajáttevékenységénekakifejté-
sére,mindpedigaHzdStevékenységének,programjánakéseszmeiségénekbefolyá-
solására.AHzdSteljespolitikaileépüléseésválasztóibázisánakfokozatoslemorzso-
lódásaazonbananacionalistaszárnypozícióinakmeggyengüléséhezvezetett.AHzdS
hosszútávúellenzékiszerepe,amelyválasztóitámogatottságánakdrámaicsökkené-
sévelésapártonbelülierőviszonyokátrendeződéséveljárt,végeredménybenaztered-
ményezte,hogya„nemzetiirányultságú”szárnykiszorultapártból.ezatényazonban
nemjelentiazt,hogyanacionalistairányultságúpolitikusok,a„nemzeti”vonalauten-
tikus képviselőinek távozása után a HzdS ne lenne tekinthető továbbra is nemzeti
populistapártnak.1994és1998közöttaHzdSakormánykoalíció főpolitikaiereje
volt, amely a liberális demokráciával összeegyeztethetetlen, autoritatív politikájávalFó
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3. zala,B.:KamsmerujecestaSmeru?(merreirányulazirány-Smerútja?) Sme,2002.szep-
tember26.
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komolyveszteségeketokozottatársadalombelső,demokratikusfejlődésébenésalá-
ástaazországintegrációsesélyeitis.

AnemzetipopulistapolitikaharmadikjelentősmaiképviselőjeSzlovákiábanaSmer,
irány–Szociáldemokrácia(atovábbiakbanmintSmer),amelyszociáldemokratapárt-
kéntfogalmazzamegönmagát.Apártot1999-benRobertFico,ademokratikusBaloldal
Pártjának(SdĽ)alelnökealapította,akiazSdĽ-bőlazérttávozott,mertnemértettegyet
annakpolitikaiirányvonalával,ésmertnemteljesülteksajátpolitikaiambíciói.

megalakulásaótaaSmerfigyelemreméltófejlődésenmentkeresztül,amelya„prag-
matikusmegoldásokideológiamentespártjának”koncepciójátóla„harmadikút”párt-
jánkeresztül,mely–aSmervezéreiszerint–egyesítiakonzervativizmustaszociálde-
mokráciávalésaliberalizmussal(későbba„baloldaliakataszociáldemokratákkalésa
nemzetiliberálisokkal”),egészenanyíltanszociáldemokrataelveketvallópártkoncep-
ciójáighúzódott.AnemzetielemaSmertevékenységébenakezdetektől jelenvan.ez
úgynyilvánultmeg,hogyapárta„szlovákérdek”(„nemzetiérdek”)képviseleténekállás-
pontjárahelyezkedettazetnikumokésországokközöttikapcsolatokatérintőkérdések-
ben,többtörténelmieseményésszemélyiségmegítélésében,atársadalomnakakom-
munizmusbukásátkövetőfejlődésérőlalkotottképében,valamintakoalíciósstratégiák
érvényesítésében.Amegfelelőideológiaimegalapozottságkeresésénélapártképvise-
lői egyebek között a nacionális jellegű érveket is felsorakoztatták. Például 2002-ben
Boriszala,apártakkorialelnökeésegyikideológusakijelentette,hogya„harmadikút”
(apártúj ideológiája)aSmerértelmezésébentöbbekközött„anemzetiérzés,aszlo-
vákságtörténelmimegalapozottságánakújrafelfedezését”jelenti.3

A2002-esválasztásokutánaSmerparlamentipárttávált.A2002–2006közöttiidő-
szakbankiengesztelhetetlenellenzékierőkéntviselkedett,amelybírálatalávetteajobb-
középkormányvalamennyi,szociális-gazdaságitérenmeghozottjelentősreformlépését.
Alapvetőváltozásokbevezetésétígértearraazesetre,hahatalomrakerül.Aválasztók-
kalvalókommunikáció,akormányzatitevékenységkritikájánakdikciójaazellenzékierő
pozíciójából,ajavaslatokkidolgozásaaproblémákmegoldására–mindezapopulizmus
nyilvánvalójegyeithordozta.ASmermozgósítóstratégiájánakrészétképeztékanacio-
nalista jellegűüzenetek is.Apárt „nemzetiérdekű” irányultságáról tanúskodottaz is,
hogyegyüttműködöttanacionalistaorientáltságúpártokkalaköztársaságielnök-válasz-
táson,valamintaregionálisönkormányzativálasztásokon2004-ben.

ASmerazondöntését,hogykormánykoalícióthozlétreazSnSésaHzdSrészvé-
telével2006-ban,elsősorbanhatalmimérlegelésekelőztékmeg.magaaSmerazemlí-
tettdöntéstazzalindokolta,hogymegfelelőfeltételeketszándékozottkialakítaniaszo-
ciáldemokrataértékekenalapulószociális-gazdaságiprogrammegvalósításához(ilyen
példáula „szociálisállam”kiépítése).ASmerértelmezésébenaR.Ficovezettekor-
mányszociáldemokratapolitikátfolytat,éskoalícióspartnerei–azSnSésaHzdS–
eztapolitikáttámogatjákésehhezigazítjáksajátcélkitűzéseiketis.Avalóságbanazon-
banakétkisebbkoalícióspárttöbbterületenasajátelképzeléseit igyekszikaktívan
keresztülvinni,amiaradikálisnacionalistaSnSesetébenegyebekközöttakisebbségi
jogokgyakorlásábavalóközvetlenbeavatkozásikísérleteibencsúcsosodikki(például
az oktatásügy és az anyanyelvhasználat területén). Az SnS jelenléte a kormányban
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lehetővétesziképviselői,valamintaközelipolitikaiáramlatokképviselőiszámára,hogy
aktívanrésztvegyenekanyilvánosdiskurzusbanésazetnikainacionalizmusmegerő-
södésénekirányábabefolyásoljákazt.ezafolyamatalapvetőenmegváltoztatjaminda
közhangulatot,mindpedigazetnikumokközöttikapcsolatokatmoszféráját.

Az1994–1998közöttiidőszakbanmégegymeghatározópopulistatípusúszereplő
tevékenykedettaktívanapolitikaiszíntéren–ezpedigamunkásszövetség(združenie
robotníkovSlovenska–zRS).ezapártnemnevezhetőanemzetipopulistapolitikakép-
viselőjének,mivelazetnikainacionalizmuselemeisempolitikaieszköztárában,prog-
ramjában,semaválasztókmegszólításában,sempedigagyakorlatipolitikábannem
voltak világosan érzékelhetők. egy olyan politikai szereplőről volt szó, amelynél a
választókpopulistamegszólítása elsősorbana szociális szempontokhangsúlyozásá-
ban,akommunizmusutáni társadalombanszükségszerűvévált, rendszerszintűvál-
toztatások, elsősorban a liberális gazdasági reformok elutasításában, valamint az
1989előtti időszak„szociálisan igazságosabb” társadalmiviszonyainaknosztalgikus
„visszasírásában”merültki.irányultságáttekintveezaradikálisbaloldaliszerveződés
közelebbálltaneokommunistatípusúszervezethez,mégannakellenéreis,hogyprog-
ramjában,illetvevezetőképviselőineknyilatkozataibannemvoltnyíltantettenérhetőa
kommunista, marxista-leninista ideológiához való ragaszkodásuk, elkötelezettségük.
BárazRSnemtartozotta tipikusnemzetipopulistapolitikaierőkközé,kormányzati
szerepvállalásávalaHzdS-szelésazSnS-szelegyütthozzájárultakedvezőbbfeltéte-
lekkialakításáhozanemzetipopulistapolitikamegvalósítására.

Arról,hogymilyenanemzetipopulistákbeállítottsága, tekintettelaszlovákiai társa-
dalmi csoportok kölcsönhatásainak különböző típusaira (párbeszéd vagy konfliktus),
nemcsakakisebbségiproblémávalkapcsolatostémákbankialakítottálláspontjuktanús-
kodik(itt jelenikmegleginkábbazetnikainacionalizmus),hanempéldáulatársadalmi
berendezkedésalapjairólvalófelfogásuk,azállamjellegénekmeghatározása,anemzet
koncepciójánakmegválasztása,az„etnikai”kontra„polgári”kettősségfeloldása,politikai
hitvallásuk összhangja a liberális-demokratikus értékrenddel és a nemzeti történelem
értelmezése,beleértveazegyestörténelmikorszakok,eseményekésalakokmegítélését.

Azállamjellegénekdefiniálása

1994és1998között,aHzdS–SnS–zRS„kemény”populistáinakkoalícióskormányzása
idejénazállamjellegévelösszefüggőkérdésköranemzetipopulistapolitikaprotagonis-
táinaktálalásábankerült terítékreolymódon,hogyhangsúlyoztaazőkiemelkedősze-
repvállalásukat az önálló állam létrejöttében, a nemzetállam különleges értékét és a
SzlovákKöztársaságállamifüggetlenségétmintlegfőbbtársadalmicélkitűzést,valamint
az állam és intézményei érdekének elsőbbségét az egyén érdekeivel szemben. Az
1994–1998közötti időszakbanazönállóSzlovákKöztársaságmegalakulásaótacsak
rövididőteltel,miközbenazállamiintézményekkiépítésénekfolyamatamégnemfeje-
ződöttbeteljesen.Aszlovákállampolgárokazonosulásánakmértékeazújonnanlétrejött
államalakulattalviszonylagalacsonyvolt,csehszlovákiaszétválásatényénekelfogadása
anépességjelentősrészénélafrusztráltságérzésétkeltetteamiatt,hogynemvoltképes
hozzájárulni1990–1992közöttazállamjogikérdésekmásfajtamegoldásához.ezeketaz
érzéseketfelnagyítottaavladimírmečiarvezettekormányautoritatívbelpolitikája,amely
félelmet,majdtiltakozástváltottkielsősorbanademokratikusértékorientáltságúembe-Fó
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4. vladimírmečiartvrdí,žeSlovenskopotrebujezákonnaochranuštátu(vladimírmečiarazt
állítja,hogySzlovákiánakszükségevanazállamvédelmérőlszólótörvényre).Sme,1996.
április1.

5. Podľa i.gašparovičamá Trestný zákonochrániťmalú amladúSlovenskú republikupred
nerozumnýmkonaním(i.gašparovičszerintaBüntetőtörvénykönyvnekmegkellenevédenie
akisésfiatalSzlovákiátazértelmetlencselekvéstől).Národná obroda,1996.október22.

6. PodľaK.HaťapkuzoSnStrebapredchádzaťútokommédiíprotištátnostiaúzemnejcelist-
vostiSR(AzSnS-esK.HaťapkaszerintmegkellelőzniamédiatámadásaitazSzKállamisá-
gávalésterületiegységévelszemben).Sme,1996.október16.
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rekkörében;anemzetikisebbségekheztartozószemélyek,elsősorbanamagyarokközött
főlegazoktatásügy,kultúraésanyanyelvhasználatterületénmegnyilvánulóállamikisebb-
ségpolitikanacionalizmusakeltettnyíltellenszenvet.

Azemlítetttényekésjelenségekatársadalombanközegetteremtettekatömeges
tiltakozásokra, demonstrációkra és alternatív politikai javaslatok támogatására. Az
akkorikormánypártokképviselőiugyanhangoztattákademokratikuselvekésnormák
tiszteletben tartását, a politikai gyakorlat azonban ellentétben állt e deklarációkkal.
jellemző volt azonban a demokratikus normákkal és szokásokkal ellenkező hatalmi
lépésekindoklása,illetveazokazérvek,amelyeketamečiar-kormányautoritatívprak-
tikáimiatt(belülrőléskívülről)acíméreérkezőbírálatokelutasításakorhasznált.

Akormányzatipolitikusokaközvéleménybenaztazérzetetéltették,hogyaszlovák
államiság alapjai folyamatosan veszélyben vannak,miközbenezt a fenyegetettséget
összefüggésbehoztákahazaipolitikai ellenfeleikkel, elsősorbanaparlamenti ellen-
zékkelésafüggetlenmédiával.Az1994-esparlamentiválasztásokatkövetőhatalom-
átvételutánnemsokkalazSnSésaHzdSelőrukkoltegykülönjogszabályelfogadá-
sánakgondolatával,amelyabüntetőjogkeretébenvédenéazállamotésannakintéz-
ményeit.valójábanazonbanazokatapolgárokatszándékoztákbüntetni,akikellenzé-
kipolitikaitevékenységetfolytattakvagyeltérőpolitikaielveketésvéleménytvallottak,
akárahatalomgyakorlásértelmezésétilletően,illetveolyaninformációkatterjesztettek
azországbelsőviszonyairólkülföldön,amelyeketakormányzat„hamisnak”vagy„igaz-
talannak”tartott.AHzdSelnöke,v.mečiarminiszterelnök1996áprilisábanaz„állam-
védelmitörvény”(aBüntetőtörvénykönyvmódosítása)elfogadásánakszükségszerűsé-
gétazzalindokolta,hogySzlovákiánaképpenazértvanszükségeerreajogszabályra,
mert „az állami szervek folyamatosés egyre erősödő támadásoknak vannakkitéve,
amelyekerkölcsilegéspolitikailag igyekeznekazokatbomlasztaniésaközvélemény
szemébenatényektőlfüggetlenüllejáratni”.4 ABüntetőtörvénykönyvazállamotegye-
nesenazonvéleményekkelszembenlettvolnahivatottvédeni,amelyeketakormány-
pártok„értelmetlennek”és„azállamisággalellentétesnek”minősítettek.Aparlament
elnöke, ivan gašparovič (HzdS) kijelentette, hogy Szlovákia „igazán kicsi és fiatal
állam,és indulásakorszükségevanbizonyosvédelmi rendszerekre,amelyekmegvé-
denékmégegyeseknemmindigértelmesvéleményétőlis,akikafiatalSzlovákiánbelül
bizonyosintézkedéseketszeretnénekbevezetni,amelyekaSzlovákKöztársaságálla-
miságávalellentétesek”.5 AzSnSképviselője,KamilHaťapkaszerintpártjaelengedhe-
tetlennektartjaolyantörvényhozásiintézkedésekmeghozatalát,amelyekkelmegelőz-
hetőklennének„aszlovákállamiságmegkérdőjelezéséreirányulótendenciózusmeg-
nyilvánulások, valamint az állam létrejöttét, létét, területi egységét és alkotmányos
demokratikusberendezkedésétveszélyeztetőindokolatlantámadások”.6
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7. d.Slobodníkpodozrievaopozíciuačasťnovinárovzpokusovodeštrukciuslovenskejštát-
nosti(d.Slobodníkaszlovákállamiságbomlasztásávalgyanúsítjaazellenzéketésazújság-
írókegyrészét).Národná obroda,1996.október4.

8. Slota,j.:chcemeupozorniťnanebezpečenstvá(Szeretnénkfigyelmeztetniaveszélyekre).
Národná obroda,1995.augusztus17.

9. Hrabko,j.–Kotian,R.:ichzáujmymusiabyťzáujmamištátu(Azőérdekeiknekazállamérde-
kénekkelllenniük).Sme,1996.április3.

10. Fajčíková,K.:PodľaHúskuSRbolanechcenýmdieťaťomveľmocí,ktorébynásradšejvideli
vkošiari(HúskaszerintSzlovákiaazonnagyhatalmakmostohagyermeke,amelyekbennün-
ketinkábbatörténelemszemétdombjánlátnának).Sme,1996.december16.

11. nemôžeme byť abstraktní (nem lehetünk elvontak). nora Slišková, Pavelminárik és ján
Škodainterjújavladimírmečiarral.Pravda,1996.július4.

12. Keďstranyprestanúznásilňovaťštát,nietzábrany,abyvšetcimohlibyťznovubratia–tvrdí
v.mečiar(mihelytapártokfelhagynakazállammegerőszakolásával,semmiakadályanem
lesz,hogyvalamennyienbarátoklegyünk–állítjamečiar).Sme,1997.június27.
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Anemzetipopulistapártokképviselőiveszélyeztetveláttákazállamotmárazáltal
is,haakülföldiközvéleménykritikushangvételűtájékoztatástkapottaszlovákiaiviszo-
nyokról.AHzdSképviselője,dušanSlobodníkpéldáulazzalvádoltamegahazaiellen-
zéketésafüggetlensajtót,hogyakormánybírálataésfőleg„azalattomosankülföldön
elhelyezettkritikaaszlovákállamiságbomlasztásáratettkísérlet”.7 AzSnSelnöke,ján
Slota pedig az államvédelmi törvény által sújtandók listájába sorolta a szlovákiai
magyarpolitikaipártokképviselőit,valamint„aszlovákpolitikatovábbimagasszintű
képviselőit”,akik „nagyongyakranolyanmódonnyilatkoznakmeg,amelyneksemmi
közeahhoz,hogypozitívviszonyuklenneazállamhoz”.8

Arról,milyenértékekrealapoztaaHzdSsajáttevékenységétaz1993-banlétrejött
új állam építése során, a párt egyik vezető tisztségviselőjének, Augustín marián
Húskának1996áprilisábanaHzdSegyikpártrendezvényénelhangzott nyilatkozata
adhatplasztikusképet.A.m.HúskabeszédébenfelsoroltaaHzdS„hételőnyét”,ame-
lyekmegalapoztáksikerétazújállamiságépítésében.ezekakövetkezők:a „virtuóz
improvizáció”,„akövetkezményekkomplexvégiggondolásaésaprogramalkotásikész-
ség”, „a generációk közötti együttműködés kiaknázásának képessége”, „a nemzeti
önazonosságmint kiindulópont”, „a lelki felkészültség”, „a szociális együttérzés for-
málása”ésa„szlováktőkésrétegmegteremtése”9.Az„előnyök”említettjegyzékében
semmiféleolyanértékrenemtörténthivatkozás,amely jeleztevolnaapártelkötele-
zettségétazállamdemokratikusjellegeiránt.

A.m.HúskaszerintazönállóSzlovákKöztársasága„nagyhatalmakmostohagyer-
mekeként”jöttlétre,ugyanakkoraszlovákbelsőviszonyokbírálataanyugatrészéről
szerinte összefügg az európa közepén elhelyezkedő fontos területért folytatott ezer-
évesharccal.10 AHzdSelnöke,v.mečiar ismételtensíkraszállta társadalmiegység
(„összefogás”)érdekében,amelyazt jelentené,hogy„elsősorbanelismerjékannaka
nemzetnek és államnak a szükségleteit, amelyben élünk, kölcsönösen tiszteletben
tartsákmindenholezeketazérdekeket”.11 1997-benkijelentette,hogy„azállamérde-
keelőbbrevaló,mintapártérdeke,azegyénivagycsoportérdekek,alákellvetnünk
magunkat,ésavilágbanmindenholeztkellképviselnünk”.12

AzSnSazthangsúlyozta,hogyazönállószlovákállamiságotsaját,eredetidemok-
ráciafelfogásszerintkell irányítani,nemkívülrőlhozottelképzelésekalapján.AzSnS
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13. SnS:BudujemeSlovensko,akésmesihopredstavovali(SnS:olyanSzlovákiátépítünk,ami-
lyetelképzeltünk).Národná obroda,1996.november16.

14. zanajcennejšívýsledok„novembra”považujeSnSzánikfederácie(„november”legértéke-
sebberedményénekazSnSaföderációmegszűnéséttartja).Sme,1996.november18.

15. Podľaj.Ľuptákademokraciaprinieslamnohonešťastia(j.Ľuptákszerintademokráciasok
balszerencséthozott).Národná obroda,1997.április17.

16. november1989bolpreniektorýchpolitikovzážitkom,prejánaĽuptákaničím(1989novem-
bereegyespolitikusokszámáraélményt, jánĽuptáknaksemmitnem jelent).Sme,1997.
november17.

a nemzeti populizmus Szlovákiában... 89

alelnöke,Annamalíkováakommunizmusbukásának7.évfordulójánkijelentette:„89
novemberéneküzenete,hogymegőrizzükszabad,kritikusésfőlegsajátgondolkodá-
sunkat,hogynehagyjukmagunkatmásoktólbefolyásolni,miahelyesvagyhelytelen,
vagyhogymiademokratikus…Főeszménknekajövőrenézveannakkelllennie,hogy
megvédjükazönálló,szuverénSzlovákiátéshogyolyannaképítsük,amilyennekelkép-
zeltük.”13 AzSnSszerintaz1989-esrendszerváltás„legkézzelfoghatóbb”és„történel-
mileglegértékesebb”eredményecsehszlovákiaaztkövetőkettéosztásaésaSzlovák
Köztársaság létrejötte, azaz a szlovák nemzet önrendelkezési jogának beteljesülése
volt.14

AzállamérdekeinekmeghatározásakoraHzdSképviselőielsősorbanarramutat-
takrá,hogyéppenezapolitikaiszerveződésazautentikusképviselőjeezenérdekek-
nek,részbenmintazönállóSzlovákialétrejöttéhezvezetőfolyamatokkezdeményező-
je,részbenpedigmintalegszélesebblakosságitámogatottsággalbírópolitikaierő.Az
ellenzékvagyakormányzativéleményopponenseinektevékenységeebbenazössze-
függésben az „államellenes” tevékenység megítélést kapta. Hasonló érvrendszert
alkalmaztakazSnSképviselőiis.ezapártugyannemdicsekedhetettolyanmasszív
választóibázissal,mintamilyennelakkoraHzdSrendelkezett,azSnSazonbanazta
ténytigyekezettafókuszbaállítani,hogy1989novembereutánelsőpolitikaierőként
vállaltafelazönállószlovákállamiságotésváltennekkövetkeztébena„nemzetiérté-
kek” valódi hordozójává. A politikai és ideológiai ellenfeleiktől érkező bírálatokat az
SnSképviselői„nemzetellenesnek”minősítették.

AzRS–mintharmadikkormányzatierő1994és1998között–nemrendelkezett
kidolgozottállamkoncepcióval,nyilvánvalóvátetteazonban,hogyelutasítjaaz1989-et
követőalapvetőtársadalmiváltozásokat,beleértveademokratikusrendfelállítását.A
zRSképviselőinekértelmezésébenaszociálisproblémákésatársadalombanfelme-
rülőnegatívjelenségeklegfőbberedőjeéppenarendszerváltásvolt.Ahogy1997-ben
elnöke, ján Ľuptákkijelentette, „ami fiatal Szlovákiánkmég csakmost születik, és
ezértsokfélegonddalküzdünk.Törvényekethozunkésfejlesztjükgazdaságunkat,dea
demokráciasokbalszerencséthozottnekünk.”15 j.Ľuptákszerint„november17.pon-
tosanaztjelenti,hogyszociálisterületennagyonmagasáratfizettünkaszólásszabad-
ságértésademokráciáért…ezanemzeteztasajátbőréntapasztaltameg,ésezért
nemhajlunkafelé,amitazokhirdettekaköztereken…novembervégeredménybenszá-
momra semmit sem jelent”.16 A zRSantikapitalista irányultsága leginkább az állami
tulajdonmegszüntetésének, elsősorbanaz ún. stratégiai vállalatokprivatizációjának
leállításáratettkísérleteibenvolt tettenérhető.Apártazetatista,egyenlőségelvűés
piacgazdaság-ellenesnézeteketvallóembereketszólítottameg.Szavazóbázisaazon-

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XIII. évfolyam
  2

0
1

1
/1

, S
om

orja



17. uličianska,z.:Fico:cirkevmatkou,štátotcom(Fico:Azegyházazanya,azállamazapa).
Sme,2008.január25.

18. leško,m.:RafaelRafaj:vslužbáchjánaSlotu(RafaelRafaj:jánSlotaszolgálatában).Sme,
2008.május26.
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bannemvoltkellőenstabil,ésaz1998-asparlamentiválasztásokonelszenvedettvere-
ségét többek közt a HzdS–SnS-koalícióban elfoglalt alárendelt, behódoló pozíciója
eredményezte.

Akormánypártokhatalomgyakorláshozvalóviszonya,amelyaz1994–1998közötti
időszakbanjelentősmértékbenösszefüggöttazállamjellegérőlalkotottfelfogásukkal,
végeredménybenademokráciakomolydeficitjétokozta,amelyazország integrációs
csődjéhez,atársadalompolitikaipolarizálódásáhozésapolitikaierőkköztikonfrontá-
ciófölerősödéséhezvezetett.ezekahiányosságokmotiváltákademokratikusangon-
dolkodópolgárokatarra,hogynagy számbanvegyenek résztaz1998-asparlamenti
választásokon.Aválasztóksikeresmozgósításahozzájárultahatalomváltáshozésa
nempopulista,nemnacionalista,demokratikus irányultságúpolitikaipártokkoalíció-
kötéséhez.ezekutánanemzetipopulistapártoknakcsaknem8évignemnyíltlehető-
ségükrésztvenniahatalomgyakorlásban(1998-tól2006-ig).

A2006-osválasztásokutánazelőnybenrészesítettállamformaéspolitikai rend-
szerkérdésébenanemzetipopulistákpozíciójátmeghatározókörülményazvolt,hogy
akormánykoalíciótalkotómindhárompárt–aSmer,azSnSésaHzdS–etatistapárt-
ként jelölhetőmeg (még ha az etatizmusmindhármuk tevékenységében különböző
mértékbenéseltérőhangsúlyokkaljelenikismeg).

A Smer az etatizmust politikájának alapjaként tekinti, több területen erősítené az
állam szerepét (a Smer etatista paternalizmusa jellemzően megmutatkozott egyebek
közöttapártelnökének,R.Ficónak2008elejénelhangzottkijelentésébenisarról,hogy
azállamnak„mindenpolgáratyjának”kell lenniehasonlóképpen,mikéntazegyház„a
hívőkanyja”).17 AzSnSazönállószlovákállamotalegfőbbtársadalmiértéknek,aszlovák
nemzethosszútávúemancipációstörekvésemegtestesülésénektartja.AHzdSugyan-
csakkiemeliazönállószlovákállamiságléténekjelentőségét,ugyanakkorelévülhetetlen
érdemekettulajdonítsajátszerepénekazállam1993-aslétrehozásánakfolyamatában.

AzSnS,aHzdSésaSmerálláspontjátazállamjellegérőlazetnikai-nacionálishoz-
záállás(azazanemzetielvnyilvánvalóelőnybenrészesítéseapolgárielvvelszemben),
ahistorizálómitizálás,akisajátításiszindrómahatározzameg,valamintazbefolyásol-
ja, hogy elhanyagolja a politikai rendszer típusának, a demokrácia minőségének,
Szlovákialiberális-demokratikusállamrendjénekésazalkotmányosliberalizmusalap-
elvei betartásának kérdését. Az SnS által javasolt egyes intézkedések, amelyek az
államműködőképességénekbiztosításárairányultak,szögesellentétbenálltakalibe-
rálisdemokráciaalapelveivel(arepresszív„államvédelmitörvény”,amagyarnemzeti-
ségűpolgárokatképviselőpártbetiltására tett javaslat).Azetnikainemzetfelfogáson
alapulónemzetállamielképzeléshezvalóragaszkodástazSnSesetébenaszlovákok
sajátságos történelmi szerepéről alkotott figyelemre méltó elképzelések táplálták,
amelyet jól tükröz például azSnSparlamenti frakcióvezetőjének,RafaelRafajnaka
véleménye is,mely szerint a fogyasztói irányultságú euroatlanti (nyugati) kultúrának
tudomásárakellhozni,hogyspirálszerűfejlődésbenszerepétbetöltötte,ésakollektív
tudatbanátkelladniahelyétaszlávkultúrának.R.Rafajszerintmaakiválasztottnép
éppenaszlováknemzet,amelyalegerkölcsösebbéspolitikailagbűntelen.18
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19. Sviatok:Ficonadevinevyzývalnavýchovukvlastenectvu(Ünnep:Ficodévénybenahaza-
fiasnevelésreszólítottfel).SiTAhírügynökség,2007.7.5.

20. Fico:KritizujeSlovákov,ženiesúdosťvlasteneckí,chcetozmeniť(Fico:Bíráljaaszlováko-
kat,hogynemeléggéhazafiasak,változtatnaezen).SiTA,2007.12.12.

21. Politicivyzývalinavlastenectvo(Apolitikusokhazafiasságrabuzdítanak).Sme,2008.július7.
22. Fico: v médiách sú duchovní bezdomovci (Fico: A médiában lelki hajléktalanok ülnek).

www.sme.sk,2007.8.29.
23. Fico oprášil slovník50. rokov (Fico leporolta az 50-es évek szóhasználatát).Sme, 2008.

szeptember19.
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A2006-osválasztásokatkövetőidőszakbanakétkormánypárt–aSmerésazSnS
–szándékaarrairányult,hogyszimbolikusértelembenmegerősítseazállamiságnem-
zeti(etnikai)összetevőjét.Teszikeztahazafiság,aszlovákidentitás,anemzetiössze-
tartozásstb.megerősítésénekszükségességeürügyén.

2007júliusábanR.Ficomárakoalícióskormányfejekéntkijelentette,hogy„aszlo-
vákokbólhiányzikanemzetiösszefogás”,ésaziskolákbangyengeahazafiasnevelés.
SzerinteSzlovákiában„terjedakönnyelműségrákfenéje,amelytőlmárcsakegylépés
anemzetiöntudatlanságállapota”.19 ekönnyelműségmegnyilvánulásárautalszerinte
azalanyhaérdeklődés,amellyelaszlováksajtóorgánumokkísértékacirillésmetód
napja alkalmábólmegrendezett „hazafias ünnepségeket”. A 2007-es év végén Fico
jelezte,hogyakormányésakormánypártokazújévbenszeretnék„ébresztenianem-
zetiöntudatot,növelniatiszteletetazállamijelképekiránt,elmélyíteniahazafiságotés
anyilvánosságismereteitaszlováktörténelemrőlésszemélyiségeiről”.véleményesze-
rint„azállamhozvalóviszonynemolyan,amilyenneklenniekellene.Ahazafiságnem
olyanminőségű,mint amilyennek egyKözép-európában levő fejlett államban lennie
kellene”.20 Az ezt megelőző időszakban a Smer elnöke hazafias irányultságát úgy
demonstrálta, hogy vitát nyitott arról, miként lehetne megerősíteni a hazafiságot,
hogyanjavíthatóazállamhoz,azállamisághozésjelképeihezvalóviszony(példáulaz
államihimnuszmeghallgatásávalatanításihétkezdeténvagyanemzetilobogókitű-
zésével).2004-benjavaslatottettazállamijelképekrőlszólótörvénymódosításáraazt
kezdeményezve,hogymindeniskolaépületenkitűzzékanemzetilobogót.

ASmerésazSnStálalásábanaszlovákhazafiságmegerősítésénekazönmeghatá-
rozásfolyamatakéntkellenevégbemennieegyrésztamagyarokkalszemben(eztaszem-
pontottöbbnyireazSnShangsúlyozza),másrésztanemnemzetiérzelmű,gyengehaza-
fiságú,kozmopolitaszlováktöbbségképviselőivelszemben(ezazutóbbi időbenelső-
sorbanaSmertérfele).jóillusztrációkéntszolgálhatittR.Fico2008júliusábanelhang-
zottkijelentéseaszlovákösszetartozás(„összefogás”)megerősítésénekszükségessé-
géről, amelyet „szilárdgátként kell felállítani akalandorokkülönös válfajaellen,akik
szétverikSzlovákialelkiegységét”.21 2007-benR.Ficoaztsérelmezte,hogyaszlováksaj-
tóorgánumokba befészkeltékmagukat a „lelki hajléktalanok”, „mediális kibicek, akik
nemképesekazonosulniahazasorsával,sempedigfelfedezniazállamiidentitást”.22

jellemzőerreanézetreazetnikai,aszociálisésazállami-intézményielemösszekap-
csolása.jólpéldázzaehármasságotazazértékelés,amelyetakormánytevékenységét
gyakranbírálóSme címűnapilapravonatkozóanmondottR.Fico,amikoranapilapot
„kormányellenesnek,nemzetellenesnekésnépellenesnek”titulálta.23 valamennyijelen-
legikormánypártrajellemző,hogyaszlovákokatvalódi,nemzetiirányultságúakraoszt-
ják,ésolyanokra,akiknemtudtakkellőképpenazonosulniazönállóállammal.
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24. Sompripravenýbyťpredsedomvlády(rozhovorRobertaFicasoŠtefanomHríbom)(Készen
állok a kormányfői szerepre – Robert Ficóval Štefan Hríb beszélgetett). Domino fórum,
2000.50.sz.

25. Smer:Súprotiniektorýmnávrhomnaštátnevyznamenania(Smer:néhányállamikitünte-
tésretörténőfelterjesztéstelleneznek).SiTA,2002.12.18.

26. Slovensko svoje pamätníky má (Szlovákiána megvannak a maga emlékművei – Hana
PravdovábeszélgetéseazĽS-HzdSelnökével,vladimírmečiarral).Nový deň,2002.szep-
tember2.

27. Ficonaoslaváchznovuvyzvalkzjednoteniuspoločnosti(Ficoazünnepségekenatársadal-
miegységreszólítottfel).ČTKhírügynökség,2008.8.29.

28. Ficosapýtal,ktotužil(Ficofeltetteakérdést:kiéltitt).Sme,2008.április22.
29. Fico:vládasictívýročiepohybukdemokratizáciiaozajstnejslobode(Fico:Akormányfejet

hajtademokratizálódáshozésavalódiszabadsághozvezetőelmozdulásévfordulójaelőtt).
SiTA,2008.11.16.

92 Grigorij mesežnikov

Bár 2000-ben a Smer elnöke még elismerte, hogy „nem volt elragadtatva
csehszlovákiaszétválásától”,amely„jólbejáratott”államvolt24 (sezzeldefactokizár-
tamagátaszétválásélenjárói,azaza„valódiszlovákok”közül),kilencévvelazönálló
államlétrejötteutánaSmerakisajátításiszindrómaegyikképviselőjévévált(melyet
azelőttazSnSésaHzdStálalásábanismerhettünkmeg),azazelsősorbanazokérde-
meithangsúlyozza,akikkezdeményezői,illetvetevékenyrésztvevőivoltakacsehszlo-
vák föderáció szétverésének és Szlovákia létrejöttének, bírálja a közös csehszlovák
államakkoritámogatóit,ésszándékosanfigyelmenkívülhagyjamindazokatagondo-
kat, amelyek az új államiság létrejöttét és formálódását kísérték, elsősorban az
1994–1998 közötti időszak autoritatív kormányzása miatti nehézségeket. éppen a
Smeralelnöke,dušanČaplovičvoltaz,aki2002-benkijelentette:sajnálatosnaktartja,
hogyam.dzurindavezettekormányazönállóSzlovákKöztársaságlétrejöttének10.
évfordulójaalkalmábólaköztársaságielnöknekkitüntetésre terjesztett felolyansze-
mélyeket is,akikazönállóSzlovákKöztársaságlétrejöttétnemcsakhogynemtámo-
gatták,hanemd.Čaplovičszerint„aktívanelleneztékéslétrejötteutándemonstratív
módonelköltöztek”.25 Hasonlóhangvételűnyilatkozatottett2002-benaHzdSelnöke,
v.mečiaris,amikorszóvátette,hogy„azalkotmányostisztségekjelentősrészétolya-
noktöltikbe,akikaSzlovákKöztársaságmintönállóállamlétrejöttétnemakarták”.26

R.Ficoértelmezésébenanemzetiértékekirántielkötelezettségajelenlegivilágban
azországtúlélésénekpótolhatatlantényezője.(„egyedülállóesélyebonyolultésigaz-
ságtalanközegbenvalótúlélésre,haragaszkodunkaszlováknemzetiésállamiérde-
kekképviseletéhez,együtt,függetlenülattól,hogyjobboldaliak,baloldaliakvagycent-
ristákvagyunk.erreazösszefogásrahívokfelmindenkit.”27)A„szlovákbüszkeség”épí-
tésétaSmerelnöke„kötelességünknek” tartja,ugyanakkoraszlovákoknakszerinte
„azoroszokrakelltekinteniük,akiknekabüszkeségetPutyinelnökadtavissza”.Arraa
figyelmeztetésre,hogyoroszországbansérülademokrácia,R.Ficoaztválaszolta,nem
tudja,miközelenneanemzetibüszkeségnekademokráciához.28 ezamegfogalmazás
arról tanúskodik,hogyszerzőjeazállamépítésénekfolyamatában jóval fontosabbnak
tartjaanemzeti(etnikai)elemet,mintarendszerminőségénekkérdését(demokratikus
lényegét).ASmer2007novemberébenkiadottnyilatkozatábanmégaz1989-es„bár-
sonyos forradalmat” is összefüggésbehoztaa szlovákok vágyávalazönállóállamra29

(báraz1989.novemberieseményeknekSzlovákiábanilyentartalmuknemvolt,atota-
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30. jesenský,m.: Slota chce dvojkríže na juhuSlovenska (Slota kettős kereszteket akardél-
Szlovákiában).Sme,2008.január9.

31. SnS:cyrilo-metodskátradíciasizaslúživäčšiuúctu(SnS:Acirill-metódihagyománynagyobb
tiszteletetérdemel).SiTA,2003.7.5.

32. SnS:vyhlásenieSnSksviatkusv.cyrilaametoda(SnS:AzSnSnyilatkozataSzentcirillés
metódünnepealkalmából).SiTA,2008.7.5.

33. SnS:KauzaHedvigajehumbug,organizovanýmaďarskoutajnouslužbou(SnS:AHedvig-
ügyamagyartitkosszolgálatáltalszervezettcsalás).SiTA,2008.7.3.
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litáriusrendszerrelszembeniáltalánosellenállásmellett inkábbaközöscsehszlovák
államtámogatásaés„európábavalóvisszatérésének”igényenyilvánultmeg).

AzSnSszámáraa„hazafias”motívumokhasználataakonfrontációsönmeghatáro-
zásrésze,elsősorbanamagyarokkalszemben.errőltanúskodikjelenlegaszlovákket-
tős keresztek felállítása Szlovákia különböző régióiban, beleértve a szlovák–magyar
vegyes lakosságú területeket. Az egész akció célja az SnS szerint megmutatni „az
egészvilágnak,hogyaszlováknemzetezenaterületenőshonos,hogymindenkiszá-
máravilágos legyen,holvanSzlovákiaéskiaz,aki ittotthonvan”.30 Akonfrontációs
elemtettenérhetőazSnShivatkozásábanacirill-metódihagyományramintaszlovák
államiságésidentitásalapjára.AzSnShangsúlyozzaaszlovákokkizárólagoskapcso-
lódásátehhezahagyományhoz,ugyanakkormagátahagyománytellentétbeállítjamás
kulturális tradíciókkal,azokkal is,amelyekreazokaz integrációsalakulatoképülnek,
melyeknekSzlovákia is része.AzSnSszerint„acirill-metódihagyományaszlovákok
önazonosságának legősibbés legszilárdabb része.A szlovákoknakelőnyükvanmás
nemzetekkelszemben,mivelacirill-metódiüzenetegyesítettebennükazeurópaigon-
dolkodáskeletiésnyugatiértékeit.ASzlovákKöztársaság léte igazolja,hogyacirill-
metódihagyományerősebb,mintamagyarsovinizmus,aprágaicsehszlovakizmusés
akommunistadiktatórikusrendszer”.31 2005-benazSnSelnöke,j.Slotakijelentette,
hogyhaSzlovákiábantartanákmagukatacirill-metódihagyományhoz,nemkerülnesor
anemzetgazdaságmasszívkiárusítására„idegenkezekbe”.miközbenaszlovákpoliti-
kusokj.Slotaszerint„vazallusokkéntnyilvánítjákkielkötelezettségüketaközelebbről
meg nemhatározott euroatlanti értékek iránt”, napmint nap szükséges alkalmazni
Szentcirillésmetódmissziójánaküzenetét–„aszlovákföldfolyamatosvédelmét”.32

A szlovák pártok közül éppen az SnS élteti a legaktívabban a szlovák államiság
veszélyeztetettségétésszorgalmazolyan intézkedéseketavédelmére,amelyekmeg-
torló jellegük révén ellentétbe kerülnek a szabadelvű demokrácia elveivel. Az állam
védelménekeszközekéntszolgálnapéldáula„köztársaságvédelmérőlszólótörvény”
(az SnSminden alkalmatmegragad a beterjesztésére, amelyet a szlovákiaimagyar
politikusok tevékenységesemlegesítésénekszükségességével indokol; legutóbberre
2008-bankerültsor).Azetnikaiközösségvállalástmintapolgárokésazállamközötti
kapcsolatalapjátemelteki2008-banj.SlotaSnS-elnök,amikoraztnyilatkozta,hogy
a szlovák sajtóorgánumok kötelesek beszélni Szlovákiamagyarok általi veszélyezte-
tettségéről:„ezademokrácia?–asajátnemzettársainkatrosszfénybenfeltüntetniés
azokataz idegeneket,akiknyilvánvalóanártaniakarnakenemzetérdekének, jónak
kikiáltani?”33
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34. Fico:PremiérzapálilvBánovevatruzvrchovanosti (Fico:AminiszterelnökBánkeszinmeg-
gyújtottaaszuverenitáslángját).SiTA,2008.7.18.

35. Kern,m.:vládaapremiérmeniadejiny(Akormányésaminiszterelnökatörténelmetvál-
toztatják).Sme,2008.január3.

36. vražda,d.:Ficooslavovaljánošíkaakocolotka(Ficoúgyünnepeltejánošíkot,mintcolotka).
Sme,2008.január26.

37. Fico:legenduojánošíkovimôžunároduvziaťlenduchovníbezdomovci(Fico:jánošíklegen-
dájátcsakalelkihajléktalanokvehetikelaszlovákoktól).SiTA,2008.1.25.
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egyestörténelmieseményekértelmezése

Anemzetitörténelemértelmezésesoránanemzetipopulistákdemonstráljákhajlamu-
katamitologizálásra,azetnicizálásra,arra,hogyazáltalukképviseltnemzetetősibbé
tegyék, etnogenezisét a lehető legrégebbi történelmi időre helyezzék, kinyilvánítják
egyértelműaffinitásukatazautoritatívtípusútörténelmialakokpozitívmegítéléséreés
azautoritárius rendszerekáltalmegbélyegzett történelmi időszakokkedvezőbbérté-
kelésére.Amitologizálóhozzáálláskritikusait,beleértveazakadémikustudományelis-
mertképviselőit,anemzetipopulistáknemeléggénemzetiirányultságúnaktartják,és
igyekeznekmegkérdőjelezniszakmaihitelüket.

R.FicokormányánakhozzáállásátSzlovákiatörténelménekkérdéséhez„azegész-
ségeshistorizmusmintazállampolitikájánakeleme”táplálásakéntjellemezteazokkal
szemben, akik a „nemzeti” elemet a történelemben alábecsülik. („Sajnos,ma az a
valóság,hogyazúgynevezettvéleményformálókszámáraminden,amiszlovák,elégjó
ahhoz,hogyócsárolhassák.”)34

2008-banaSmer elnöke igyekezett bevezetni a nyilvános és szakmai-történelmi
diskurzusba az „ószlovák” kifejezést. R. Fico szerint az „ószlóvákok” a nagymorva
BirodalmatSvätoplukkirállyalazélenuralták,ugyanakkor„másállamokbanakkormég
semmisemvolt–talánvalamilyenállatokjárkáltakott,éssemmilyenállamalakulatok
még nem voltak”.35 emellett több akadémiai történész az „ószlovákokról” mint a
nagymorvaBirodalom lakosairól szóló elméletetmitologizáló ésa történettudomány
megállapításaivalellenkezőkitalációnaktartja.

AszlováktörténelemmitologizálásárairányulónyílttörekvésétR.Ficoa2008-asév
elején isbizonyította,amikorjuraj jánošíkalakjátvettevédelmébe,akitazelsőszo-
cialistánaktitulált:„Aztüzenemamédiáknak,hogyneócsároljákaszlováklegendákat.
elégvoltebből.egyetlenlehetőségünkvan.vagytiszteletbentartjukajánošíkihagyo-
mányt,vagynemzetetkellváltanunk…némelyszlováktörténészekbeúgybeleivódott
azantiszlovakizmus,mintarejtettbacilus.éppenezértzavarjaezeketalelkihajlékta-
lanokatazújfogalomról,azószlovákokrólvagySvätoplukkirályvoltárólfolytatottsza-
badeszmecsere.”36 R.Ficoszerint„asajtóinkvizícióshadjáratotindítottmindenellen,
ami szlovák…A szociális elnyomásellen harcoló jánošíkról szóló legendát a szlová-
koktólcsakalelkihajléktalanokvagyanemzetetignorálókvehetikel”.37

Anemzetipopulistákhajlamátazautoritatívjellemű,„nemzetiirányultságú”törté-
nelmialakok idealizálására jólpéldázzaazAndrejHlinkaérdemeirőlszólókülön jog-
szabályelfogadásáratettjavaslat.AzSnSaztjavasolta,hogyA.Hlinkamegjelölésére
vezessékbea„nemzetatyja”fogalmat.AHlinkárólszólótörvényelfogadásánaklegak-
tívabb szorgalmazója marek maďarič kulturális miniszter volt, aki kijelentette, hogy
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38. maďarič,m.:AdlexHlinka(augusztus28.).Sme,2007.szeptember7.
39. SnSoslovenskomštáte(AzSnSaszlovákállamról).Sme,1998.március16.
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Hlinka „személyisége egyértelmű” és „érdemei rendkívüliek”. A pozitív Hlinka-képet
ugyanakkor autoritatív módon erőszakolta volna ki, amely megvalósulása esetén a
tudományoskutatásésanyilvánosvitafolytatásánakszabadságátiskorlátoztavolna.
Aztavéleményt,hogyHlinkatevékenységevitatható,m.maďarič„hitszegőnek”minő-
sítette,mivel„Hlinkaszemélyiségeelsősorbantiszteletetérdemel”.38 ezzelahozzáál-
lássalösszhangbanazSnSegyenesentörvénybeiktattavolnaHlinkakritikusértéke-
lésének büntethetőségét („Hlinka nevének gyalázása”). A. Hlinka érdemeinek „tör-
vénybefoglalását”aHzdSis támogatta,v.mečiarszerintebbenakérdésbenpártja
közelebb állt az SnS álláspontjához, mint az ellenzéki KdH véleményéhez, amely
ugyancsakbenyújtottaatörvényjavaslatot(azSnS-énélenyhébbváltozatban).

Azon történelmi események között, amelyek értelmezése rendkívüli jelentőségű
Szlovákiatársadalmi-politikaifejlődéseszempontjából,sajátoshelyetfoglalelaszlovák
bábállam létrejötte és működésének körülményei. A Szlovák Köztársaság hivatalos
államidoktrínájaazantifasisztatradícióbólindultki,amelyetaz1944-esszlováknem-
zeti felkelés üzenete testesítmeg. A SzlovákKöztársaság a csehszlovák Szövetségi
Köztársaságutódállama, és sem jogilag, sempolitikailag nemkapcsolódik az1939
márciusában kikiáltott szlovák államhoz. 1989 után azonban a nemzeti történelem
témájábanfolytatottnyilvánoséspolitikaidiskurzusrészévéváltaz1939–1945közöt-
tiidőszakrevizionistaszempontúmegítélése.ennekegyikmegnyilvánulásaazatézis,
hogyaszlovákállam(„azelsőSzlovákKöztársaság”)defactoamaiSzlovákKöztár-
saság elődje, valamint az a szándék, hogy a fasisztoid Hlinka-féle Szlovák néppárt
(HSĽS–HlinkovaSlovenská ľudovástrana)általbevezetettparancsuralmi rendszert
leválasszákazállamról,hogyaSzlovákiábanzajlóéletetpozitívabbszínbentüntessék
fel, hogy könnyítsenek a rendszermegtorló, antidemokratikus és rasszista jellegén,
hogyáthárítsákafelelősségetazelkövetettbűnökmiatt,többekköztazsidókdepor-
tálásáértahazaipolitikaiszereplőkrőlakülföldipartnerekre(anémetnácikra),éshogy
hangsúlyozzákjozefTisoelnökpozitívszerepvállalását.

Azelsőszlovákállamkedvezőbbmegítéléséreirányulóhajlamegyúttal(közvetlen
vagyközvetett)konfrontatívönmeghatározássalisjárbizonyosnézetűvagyidentitású
csoportokkal szemben – antifasiszta és liberális-demokrata nézeteket valló szemé-
lyekkel,acsehszlovákállamkövetőivel,zsidókkal,romákkal,csehekkel,anemkatoli-
kusokkalszemben.1989utánanacionalistairányultságúegyesületekésegyének(né-
hány történészt is ide számítva), amatica slovenská, a katolikus egyházi hierarchia
nem elhanyagolható része és a pártrendszeren belül elsősorban az SnS az 1939–
1945-ösidőszakrólrevizionistaelképzelésekettápláltak.

PozitívviszonyátamásodikvilágháborúidőszakánakszlovákállamiságáhozazSnS
rögtön1990-esmegalakításátkövetőenfelvállalta,éskormányzatiszerepvállalásaide-
jénisképviselte(1993–1994,1994–1998).1998márciusábannyilatkozatotadottki,
amelybenkijelentette:tiszteletétfejezikiaszlovákállam1939-esmegalakításaminta
modern szlovák nemzet első szuverén államiságának kezdete iránt. Az SnS szerint
1939.március14-e„világosanmegmutattaazokatakeresztényértékeket,amelyeken
aszlováknemzetnekgyökeretkellvernie”.39 AzSnSvoltaz,amelykardoskodottmilan
ĎuricaSzlovákia és a szlovákok története (Dejiny Slovenska a Slovákov) címűtörténel-
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40. Ďuricovaknihamôžebyťnepríjemnápretých,ktorísabojapravdivejhistórie,tvrdíSnS(Ďuri-
ca könyve kellemetlen lehet azok számára, akik félnek az igaz történelemtől – állítja az
SnS).–Sme,1997.június27.

41. SnSvyzývanaspoluucteniesipamiatkyj.Tisu(AzSnSj.Tisoemlékénekközöstiszteletére
szólítfel).Sme,1997.április19.

42. j. Slota vyzval na rehabilitáciu dr. Tisa (j. Slota dr. Tiso rehabilitációjára szólít fel).Sme,
1998.október7.

43. Rafaj,R.:Pravdanie je jednostranná,alebonediskreditujtesasami lžou(Az igazságnem
egyoldalú,avagynejárassáklemagukathazugsággal).Národná obroda,1998.október22.

44. oficiálnemiestanaslováposlancaB.KuncavTvnovAoTisovomrežimezatiaľnereagova-
li(HivataloshelyekrőlB.KuncnakaTvnovA-banelhangottszavairaaTiso-félerendszerről
egyelőrenemérkezettreakció).Sme,1996.május30.
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mikézikönyvénekáltalánosiskolaihasználatamellett.AzSnSalelnöke,Annamalíková
eztakönyvet,amelynekszerzőjeazsidókmásodikvilágháborúsdeportálásátigyekezett
mentegetni,„Szlovákiatörténelméneknagyonértékesésobjektivizálóösszegzéseként”
értékelte.40 1998áprilisábanj.Tisóta„nemzetésakereszténységbolsevizmuséslibe-
ralizmusellenivédelménekmártírja”-kéntaposztrofálta,ésaz1939–1945közöttitársa-
dalmi-politikaiberendezkedésmargójáramegjegyezte: „aharmonikus rendiállamkon-
cepciója a katolikus egyház szociális tanításának jegyében és kiegyensúlyozott parla-
mentiműködésévelabbanazidőbenazérzékenyszociálisterületenmegelőzteazeuró-
paifejlődést.”41 1998októberébenazSnSelnöke,j.SlotaTisorehabilitációjáraszólított
fel,éskijelentette:„ezközönséges,ostobapiszokságazokrészéről,akikaztállítják,hogy
azelsőszlovákállam1939–1945közöttfasisztavolt.”42 AzSnSakkoriszóvivője(2006-
tólparlamentiképviselőcsoportjánakelnöke),R.Rafajmegkérdőjeleztea„klerofasizmus”
fogalmátaszlovákállamrezsimévelösszefüggésben,ugyanakkorkétségbevontaafasiz-
musfogalmánakmintolyannakahasználatátis,mivelállításaszerintakommunistapro-
pagandakoholmányárólvanszó,amelyetmindenolyandologmegjelölésérealkalmaztak,
„ami valamilyenmódon ellentétben állt a kommunizmussal”.43 A lehető legnyíltabban
BartolomejKunc parlamenti képviselő, az SnS keresztény politikai szakmai klubjának
elnökementegetteazún.zsidókérdésmegoldásátSzlovákiábanamásodikvilágháború
idején.őaTvnovAszerkesztőjénekadottinterjújában1996-banszociális-gazdaságijel-
legű„magyarázó”érvekethangoztatott.Kijelentette:„ASzlovákKöztársaságnemalapult
rasszistatörvényeken.Azokatagazdaságiszempontokat,amelyekrefeltehetőlegöngon-
dol,mégazelőttérvényesítették,hogyelfogadtákvolnaazsidókódexet,amelyalapján
aztánolyandolgoktörténtek,mintakitoloncolás.ottadolgoknemmegfelelőállapotának
helyreállításáratörténttörekvés,amikoranemzetivagyontúlságosannagyhányadátbir-
tokoltakevésember–alakosság3,6százaléka.ezavagyonzsidókezekbentörténőkon-
centrációjavolt,ésvoltakbizonyossajátosságai.eztsenkinemtudja,akineméltittakkor,
éseztközelebbrőlnemtanulmányozta.ugyanisittaszlováknépkizsákmányolásárólés
elszegényítésérőlvoltszó,amianemzetiértékekésvagyonátruházásánakútjátjelentet-
tealakosságekiscsoportjánakkezébe.”44

2000-benj.Slotaazsolnaivárosiönkormányzatképviselőinekj.Tisoemléktáblájá-
nakelhelyezésérőlszólódöntésétvettevédelmébe,álláspontjánakindoklásakorállítóla-
gos külföldi példákra hivatkozva: „magyarországon a fővárosban ott vanHorthy, olyan
fasiszta, mint a korbács, egy nagy lovon… egész olaszországban láthatják a fasiszta
mussolinitömérdekmennyiségűmellszobrát,németországbanésAusztriábankülönféle

Fó
r

u
m

Tá
rs

ad
al

om
tu

do
m

án
yi

 S
ze

m
le

, 
XI

II.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

1
/1

, 
S

om
or

ja



45. Slota:AjvnemeckusútabulenaoslavuHitlera(Slota:németországbanisvannakHitlert
ünneplőtáblák).Sme,2000.február29.

46. Slota:PSnSžiadazverejnenievšetkýchokolnostípopravyj.Tisu(Slota:aPSnSkövetelij.
Tisokivégzésevalamennyikörülményéneknyilvánosságrahozását).SiTA,2002.4.18.

47. SnS:14.marec1939–historickýfaktprvejslovenskejštátnosti(SnS:1939.március14-e
–azelsőszlovákállamiságtörténelmiigazolása).SiTA,2005.3.13.

48. PSnS:SnPsapoložilizákladykomunistickej totalityasovietskejsatelizácie(PSnS:Asznf
leraktaakommunistatotalitarizmusésaszovjetcsatlósállamalapjait).TASRhírügynökség,
2002.8.28.

49. Rydlo: Bez prvej Slovenskej republiky by nebolo ani druhej (Rydlo: Az első Szlovák
Köztársaságnélkülnemjöttvolnalétreamásodik).SiTA,2008.3.14.
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plaketteket és táblákatHitler dicsőítésére vagyHitler emlékére.”45 Két évvel későbba
valódi SnS (PSnS–Pravá slovenskánárodná strana) nevű párt elnökeként követelte
„valamennyikörülménynyilvánosságrahozásátésaszlovákközvéleményvalóstájékoz-
tatásátj.Tisokivégzéséről”.Kijelentette,hogyhabeigazolódikaperpolitikaihátterűbefo-
lyásolása és az igazságszolgáltatással való visszaélés, akkor Tisót rehabilitálni kell. j.
SlotaszerintTisoelítéléseéskivégzéseesetében„vendettáról”,„acsehekésakommu-
nistákmegrendeléséreelkövetettgyilkosságról”voltszó.46 Figyelemreméltóértelmezési
elméletetmutatottbej.Slotaakkoris,amikoraszlovákállamotmintaszlovákoktúlélé-
sénektényezőjétvédelmezteazzalazállítással,hogyezazállam„megvédteanemzetet
anémetésmagyarszlávellenesfasizmus”általimegsemmisítéstől.2005-benR.Rafaj
kijelentette: „elérkezettaz idő,hogy1939.március14-ét,a történelmilegelsőszlovák
államiság létrejöttét a társadalom teljesmértékben integrálja és elismerje.” A szlovák
bábállamotbesorolta„aváltozatlanszándékfolyamatába,amelyanemzetállamalkotó
jogánakasajátállamlétrehozásábanvalóbeteljesüléséreirányult”.47

„Azelsőszlovákállamiság”irántipozitívviszonyazSnSképviselőinélautomatikusan
együttjártaszlováknemzetifelkelésnegatívmegítélésével.Például2002-benj.Slotakije-
lentette,hogyafelkelés(asznf)révénmegteremtődtekakommunistatotalitarizmusésa
szovjetcsatlósállamlétrejötténekalapjai.Aztállította,hogymivel„avöröstotalitarizmus
40évalattvisszaéltvele”,aszlováknemzetifelkelés„elvesztetteerkölcsihitelét”.48

2006 után az SnS 1939–1945 közötti időszakkal kapcsolatos nyilatkozataiban
bizonyosdifferenciálódáskövetkezikbe.Apártelnöke,j.Slotatulajdonképpenkerülia
véleménynyilvánításterrőlatémáról.Azelsőszlovákállamrólalkotottpozitívvélemé-
nyétaleggyakrabbanjozefRydloparlamentiképviselő,egykoriemigránshangoztatja,
akiszerintazalkotmányostörténelemSzlovákiábannem1992.szeptember1-jétől,a
SzlovákKöztársaságjelenlegialkotmányánakelfogadásátólszámítódik,hanem1939.
július 21-étől, amikor megszavazták az első szlovák állam alkotmányát, hozzátéve,
hogy„azelsőSzlovákianélkülamásodiknemjöttvolnalétre”.j.Rydloszótemelazért,
hogyazakkoriállamrendetválasszákszétmagátólazállamtól.Bárazsidókdeportá-
lásátSzlovákiábólj.RydloazSnStovábbiképviselőihezhasonlóanelítélendőgyakor-
latnakminősíti,ámelutasítjaazállammintolyanmegkérdőjelezését,ésakommunis-
ta csehszlovákia példájára hivatkozik. („Hiszen senki sem kérdőjelezi meg a
csehszlovákSzocialistaKöztársaságlététcsakazért,mertnemvoltdemokratikus.”)49

AmásodikvilágháborúidejénekSzlovákiájábanzajlóeseményekmegítélésébenaz
SnSpolitikusai részéről azutóbbiévekbena legjelentősebbelmozdulásraa szlovák
nemzeti felkelés értékelése kapcsán került sor. 2004-ben Annamalíková (Belouso-
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50. malíková:SnPbudemaťčestnémiestovslovenskejhistórii (malíková:Asznfmegtisztelő
helyetkaphataszlováktörténelemben).SiTA,2004.8.26.

51. SnS:Stanoviskok informáciámooslavách62.výročiaSnP(SnS:állásfoglalásasznf62.
évfordulójánakünnepségeirőlszólóinformációkról).SiTA,2006.8.30.

52. vražda,d.–Piško,m.:Fico:vládatvrdozakročíprotispochybňovaniuSnP(Fico:Akormány
keményenfellépasznfmegkérdőjelezéseellen).Sme,2007.augusztus30.
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vová)aszlováknemzetifelkelésrőlúgynyilatkozott,mint„aszlovákokfasizmuselleni
fellépéséről”,elutasítottaazonbanaztavéleményt,hogyasajátállamellenilépésről
lettvolnaszó.Azidézettpolitikusszerint„asznfmegtisztelőhelyetfoglalelaszlovák
történelemben”.50 2006augusztusábanA.Belousovovákijelentette,hogyazSnSfejet
hajtazáldozatokszázaiésezreielőtt,akika„fasizmusperverzideológiájaésképvise-
lői”ellenfolytatottharcsoránestekel.51 AzSnSalelnökasszonyánakidézettmondatai
jólkiegészítikepártpolitikusainakamásodikvilágháború idejénekszlovák történel-
mérőlalkotottképét,amelyetzavarosésnemegyértelműmagyarázatokkísérnek.ezaz
állásfoglalásnemminősíthetőaprofasisztaérzésszándékoséltetésének,azonbankét-
ségtelenül jelzi anacionalista választói rétegazon részénekmegszólítására irányuló
szándékot,amelyszámáraavalódi„hazafiság”megnyilvánulásaiközétartoziktöbbek
közöttaz„elsőszlovákállamisághoz”valópozitívviszonyulás.

ASmer-Sdpártadeklarációkszintjénteljesmértékbenfelvállaljaafasisztaellenes
szlováknemzetifelkeléseszmeiüzenetét.SzéleskörbenismertekR.Ficonyilvánoskije-
lentései,amelyekbenegyértelműenelítéliaj.Tisovezetteelsőszlovákállam„fasiszta
rezsimét”ésazokatabűntetteket,amelyeketabbanazidőbenkövettekel.Annakérde-
kében, hogymegerősítse pártja mint következetes antifasiszta erő látszatát, R. Fico
2007-benkijelentette:nemengedi,hogybármilyenmódonfelülvizsgáljákasznfmegíté-
lését,hozzátéve,hogy„akormánykeményenfellépaszlováknemzetifelkelésmegkér-
dőjelezéseellen”.52 ASmerelsőpillantásraegységeshozzáállásánazonbanazutóbbi
időbenkomolyrepedésekkeletkeztek.Azelsőszlovákállamidőszakárólnemegyértel-
műnézeteketvallóSnS-szelfolytatottkoalíciósegyüttműködésmellettalegerősebbkor-
mánypárttoleráljaéskövetkezményeknélkülhagyjaaztatényt is,hogyaSmeregyik
képviselője szerzőként vett részt a j. Tisót dicsőítő verskötet kiadásában, valamint a
Smer elnöke ésmás vezetői ismétlődő hivatkozását annak a történészcsoportnak a
szakmaitekintélyére,amelyőketnyíltantámogattaSzlovákiarégebbitörténelmeegyes
kérdéseineksajátosmegítélésében,ugyanakkorazemlítetttörténészcsoportnakolyan
revizionistatörténészekisatagjai,akikkinyilvánítottákszimpátiájukatazelsőszlovák
államésvezére,j.Tisoiránt.ezenkívülaSmerhivatalosandeklaráltantifasisztaállás-
foglalását relativizálja R. Fico folyamatosan hangsúlyozott támogatása a matica slo-
venskávezetőiirányában.ezazegyesületalegaktívabbrészeseannakazirányzatnak,
amelyköveteliazeddigihivatalosantifasisztavonalátértékelésétamásodikvilághábo-
rúidőszakánakértelmezésében,beleértvej.Tisopolitikairehabilitációjátis.

BáraHzdSmegalakulásaótahivatalosanfelvállaljaasznfhagyományát,az1991–
2002közöttidőszakbanepártnacionalistaszárnyánaknéhányképviselőjepozitívannyi-
latkozottazelsőszlovákállamrólésbírálóanaszlováknemzetifelkelésről,amibenegyet-
értettekarevizionistaelképzelésekképviselőivel.1997-benpéldáulaHzdSképviselőinek
egycsoportjameglátogattaj.Tisoszülőházátnagybiccsén(Bytča).Alátogatáscéljaazvolt,
hogyhozzájáruljonazelsőszlovákállamelnökének„kiegyensúlyozott”értékeléséhez,aki-
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53. Poslanci HzdS v rodnom dome j. Tisa v Bytči (A HzdS képviselői j. Tiso szülőházában
nagybiccsén).Sme,1997.szeptember16.

54. PodľaHzdSjekniham.S.Ďuricuvedeckouprácouzasluhujúcousiobdivauznanie(AHzdS
szerintm.S.Ďuricakönyvecsodálatotéselismeréstérdemlőtudományosmunka).Národná
obroda,1997.június13.

55. j.Prokešnapietnychoslaváchvzniku,v.mečiarnemienirehabilitovaťfašistickýrežim,ktorý
tubol(j.Prokešalétrejötténekkegyeletiünnepségén,v.mečiarnemkívánjarehabilitálniazt
afasisztarezsimet,amelyittvolt).Národná obroda,1997.március15.

56. mečiar:votázkeslovenskéhoštátunámhistoriciveľadlhujú(Aszlovákállamkérdésébena
történészekmégsokmindenbenadósaink).SiTA,2007.1.8.

57. Smer-Sd:martinskádeklaráciadôležitouudalosťouvhistóriiSlovenska(Aturócszentmárto-
ninyilatkozatfontoseseménySzlovákiatörténelmében).SiTA,2008.10.30.

58. Smer-Sd:vznikprvejČSRjevýznamnáhistorickáudalosť(AzelsőcsehszlovákKöztársaság
létrejöttejelentőstörténelmiesemény).SiTA,2008.10.27.

nekalakját „felkellene tárni…megszüntetniakülönfélehazugságokatésnemobjektív
kijelentéseket...józanfejjelkelleneértékelnimindazőnegatívtevékenységét,mindpedig
pozitív tetteit”.53 1997nyaránaHzdSnevébenannakakkoriszóvivője,vladimírHagara
védelmébe vette a revizionista történész m. Ďurica fent említett Dejiny Slovenska a
Slovákov (Szlovákia és a szlovákok története) címűkötetét–mivelakötetgyakorlatilag
tömjénezteaszlovákállamotésmentegetteazokatabűntetteket,amelyeketazakkori
rendszerazsidókellenelkövetett,azeurópaiBizottságtiltakozásáraésköveteléséreleál-
lították a kiadvány terjesztését az iskolákban. A HzdS szóvivője szerint a Ďurica-kötet
„tudományosanmegalapozottmunka,amelykiérdemlimindenszlovákcsodálatátéselis-
merését”.54 AbbanazidőbenazonbanaHzdSelnöke,v.mečiarazelsőszlovákállamról
mint„fasisztáról”nyilatkozott.55 jelenlegaHzdSigyekszikkivonnimagátazelsőszlovák
államrólésaszlováknemzetifelkelésrőlindultnyilvánosvitából,illetvecsakáltalánosság-
ban,alkalmilagfoglalállást.2007-benv.mečiarkijelentette,hogy„aszlovákállamkérdé-
sébenatörténészekmégsokmindenbenadósaink.”Aztatényt,hogySzlovákiábanpozi-
tívvéleményekjelennekmegaszlovákállammalkapcsolatban,gyakorlatilagazzalintézte
el, hogy csehországban állítólag „Hácha sírjánál ott volt az egész kormány, ma-
gyarországonottvoltHorthysírjánálazegészmagyarkormány”.v.mečiarszerint„azelső
SzlovákKöztársaság”problematikájábólnemszabadnaakkutpolitikaitémátcsinálni.56

Azetno-nacionáliselemelőnybenrészesítéseapolgáridemokratikuselemmelszem-
benláthatóformábanacsehszlovákKöztársaság90.évfordulójakapcsánnyilvánultmeg.
ASmerésegyesképviselőikiadtaknéhánynyilatkozatot,amelyekbenelsősorbanazthang-
súlyozták,hogyacsehszlovákállam1918-aslétrejötteaszlovákokemancipációstörekvé-
seinekbeteljesülésevolt,hogykivonjákmagukat„magyarországcsaknemezerévesural-
maalól”éshogy lezáruljon„Szlovákiaésmagyarországcsaknemezeréveskierőszakolt
szövetsége”,57 valamint hogy a csehszlovák Köztársaság léte lehetővé tette „a szlovák
nemzet és a szlovák államiság attribútumainak további fejlődését”. Az a tény, hogy a
csehszlovák Köztársaság demokratikus államalakulat volt, a Smer állásfoglalásaiban
összehasonlíthatatlanulkevesebb teretkapott,ésbárazelsőcsehszlovákKöztársaság
„demokratikusközegét”pozitívumnak tartotta,aztsem felejtetteelhozzátenni,hogy„a
szociáliskérdésekmegoldatlanságaazelsőcsehszlovákKöztársaságotkomolygazdasági
válságbasodorta,melynekkövetkezményeielsősorbanSzlovákiátsújtották”.58
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59. Fico:Komunizmusbolsociálnejšíaľudiasamali lepšie(Fico:Akomunizmusszociálisabb
volt,azemberekjobbanéltek).SiTA,2003.11.17.

60. Anketa„Čoprevásznamená25.február1948?”(Ankét:„mit jelentönnek1948.február
25-e?”).Sme,2008.február23.

61. Podľa vládnej stránky na internete už v.mečiar nie je jednou z vedúcich osobností roku
1989(Akormányzatihonlapszerintv.mečiarazinternetenmárnemszerepel1989egyik
vezéregyéniségeként).Sme, 1998.június16.
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RendkívüljellemzőaSmerpártranézveaz,ahogyanakommunistamúltatértékeli.
itt túlsúlybanvan„kicentizett”álláspontjuk,amelybenötvöződikannaka ténynekaz
elismerése,hogyanovemberelőttirendszerantidemokratikusvolt,azzalazállítással,
hogyakommunizmusszociálisanigazságosabbvoltésapolgároknaknagyobbszociá-
lis biztonságot nyújtott. A jelenlegi társadalom és a kommunizmus társadalmának
összehasonlításakortöbbnyireanovemberutánifejlődésnegatívjelenségeitemelikki.

2003-banR.Ficokijelentette,hogyakommunizmusszociálisabbvolt,ésazembe-
rekjobbanéltek.’89novembereugyanfontospolitikaiéspolgárijogokathozottaszá-
munkra,demanapságezekajogokR.Ficoszerintcsakformálisak,amialegnagyobb
csalódást jelenti.ASmerelnökeúgygondolja,hogySzlovákiátazerőspénzügyicso-
portokéskorporációkahatalmukbakerítették,ésazéletszínvonalmarosszabb,mint
akommunizmusalattvolt.ugyanakkormeggyőződése,hogy’89novembereklasszikus
politikaifordulatvolt,amelyetkülföldről,nempedigcsehszlovákiánbelülrőlkészítettek
elő,amikorisadiákokatésazutcáravonulóembereketarrahasználtákfel,hogyazta
benyomástkeltsék:a tömegaz,amelyváltozástkövetel.59 Akommunistarendszerrel
összefüggőegyesszimbolikuseseményekértékelésekor(példáulaz1948-asfebruári
fordulatévfordulója)aSmertöbbnyiremegkerüliaválaszadástolyankijelentésekfor-
májában,mintpéldáulhogyapárt„ajövőbetekintésatörténelmieseményekértéke-
lésétatörténészekrehagyja.mindent,amiamúltbannegatívvolt,elkellítélni,apozi-
tívdolgokbólpedigpéldátkellvenni”.60 Akommunistarendszeregyesszemélyiségei-
nek értékelésekor tevékenységük pozitív oldalát hangsúlyozza bizonyos területeken
(gustávHusákszerepvállalásaaszlováknemzetifelkelésben,vladimírclementismint
üldözöttszlovákpolitikus,Alexanderdubčekmintaprágaitavaszélenjárója),politikai
karrierjükproblematikusoldalátinkábbfigyelmenkívülhagyja.

AHzdSaszavakszintjénfelvállalja1989novemberéneküzenetétmintolyanese-
ménysort,amelymegszüntetteatotalitáriusdiktatúrátésdemokratikusviszonyokfel-
állításáhozvezetettazországban.AHzdSúgylépfel,mintolyanszereplő,amelyameg-
torlókommunista rezsimösszeomlásáteredményezőpolgárimozgalmakbólkialakult
politikaierőkhözkötődik.1998-banazakkorikormányfő,v.mečiarhivatalosinternetes
oldalánolyan információ jelentmeg,miszerintő„egyikevoltazonvezéregyéniségek-
nek, akikmeghatározták1989-et, a kommunista rendszer összeomlásának forduló-
pontját”.lévénhogyazemlítettinformációnemfeleltmegavalóságnak,végülegyidő
után lekerült a kormányfői honlapról,61 az eset azonban fényt derített arra, hogy a
HzdS-tőlnemálltávolejelentőstörténelmieseménycélzatosértelmezése,amelyazt
szolgálja,hogyepártotéppen1989novemberévelösszefüggésbenjobb,„demokrati-
kusabb”színbentüntessefel.AHzdSegyúttalsohanemlépettfelkezdeményezőként
azokbanavitákban,amelyekazországfejlődésénekkülönbözőaspektusaitvizsgálták
akommunizmus idején,éssohanemalkalmazottantikommunistaretorikát.AHzdS
parlamentiképviselője,jáncuper1996-banakommunistarezsimetmint„sikertelen
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62. j.cuper:Komunistický režimbolexperiment,ktorýsanevydarila trebasnímzúčtovať (A
kommunista rendszer sikertelen kísérlet volt, és el kell számolni vele).Národná obroda,
1996.február2.

63. Podľaopozícievládadeformujenovember,podľaHzdSsúštudentizneužívaní(Azellenzék
szerintakormánydeformáljanovemberüzenetét,aHzdSszerintadiákokkalvisszaélnek).
Sme,1996.november15.
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kísérletet” jellemezte.62 ApopulistaHzdS–SnS–zRSkoalícióautoritatívkormányzása
általokozotthatalmideformációkidőszakában,amikorademokratikusellenzékrámu-
tatottarra,hogyakormányhatalmipraktikáiellentétbekerülnekademokráciaelveivel
és a „bársonyos forradalom” értékeivel, majd tiltakozó demonstrációkat szervezett
1989 novemberének hagyományaira építve, aHzdS azzal vádoltameg az ellenzéki
pártokképviselőit,hogynovember17-ét„igyekeznekkisajátítaniéspolitikaitőkétková-
csolnibelőle”.63 ezadikciótöbbekközöttarróltanúskodott,hogyapártkevéssétudta
befogadni1989novemberéneküzenetétésértékeit.

Aszlovákiainemzetipopulistáktevékenységénekkilátásai

Anemzetipopulistákmozgósítóstratégiái1989utánmegmutattákhatékonyságukat
nemcsakapolitikaitámogatásésazerőshatalmipozíciómegszerzéseszempontjából,
hanemanyilvánosdiskurzusésatársadalmiközhangulatbefolyásolásánakszemszö-
gébőlis.Anemzetipopulistapolitikaierőkhosszútávúműködésekövetkeztébenegy-
fajtakommunikációskultúrajöttlétre,amelyakonfrontációraéskonfliktusraépít.eza
kultúraerősválasztóvonalakathúzazegyestársadalmicsoportokközé,kiemelisaját
identitásánakmintszilárdkollektívkötőanyagnakajelentőségétahasonlócsoportok-
kal szembeni önmeghatározás során. A politikaimegszólítás említettmódjamegbo-
nyolítjaatársadalmipárbeszédetmárazzalaténnyel is,hogynemdialogikus.Bára
nemzeti populizmus élenjáróinak radikalizmusa, amely verbális síkon elsősorban a
nemzetikisebbségekkelvagyamásnézeteketvallókkalszembenikonfrontatívhozzá-
állásukbannyilvánultmeg,a2006-osválasztásokutánalábbhagyott,azelőzőnyolc-
évesidőszakkalszembenazonbanmegfigyelhetőanemzetipopulistamegszólításmin-
táinakjóvalerőteljesebbbeszivárgásaaközbeszédbe.Anemzetipopulisták2006után
jóvalerősebbhatalmipozíciótfoglalnakel,ésatársadalmifejlődéskülönbözőaspek-
tusairólkialakítottelképzeléseiketigyekeznekazállamipolitikarészévétenni,beleért-
veazoktatás-,akultúr-ésakisebbségpolitikát.Aradikálisnacionalistanézetekképvi-
selői lehetőségetkaptakarra,hogykorábban inkábbmarginálisnaktartott ideológiai
elképzeléseiketavéleményskálacentrumábahelyezzék.

értelemszerűenanemzetipopulistákmozgósítóstratégiáinakhatékonyságanem-
csaketnikai-nacionális,hanemszociálisdimenzióvalisrendelkezik.Apopulistapártok
pozíciójánakmegerősödésétSzlovákiábanazutóbbiévekbenaszociálisésgazdasági
térenvégbementfejlődéskontextusábankelllátnunk,amelyneksorán1998után,de
legfőképpena2002–2006közötti időszakbanmélyreható, liberális jellegű reformfo-
lyamatokmentekvégbe.Az,hogyanépességantikapitalistaésantiliberálishangulatú
részébenellenszenvetváltottakkiereformok(valóságosvagyvélt)szociáliskövetkez-
ményei,apopulistákszámáraösszességébenkedvezőtársadalmiközegetteremtett.
Ösztönzést nyújtott annak a politikai elitnek is, amely a választóknak leginkább azt

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XIII. évfolyam
  2

0
1

1
/1

, S
om

orja



igyekszik„eladni”,hogybátranfelvállaljaakonfrontatívküzdelmeket,amilitánsszó-
használatot,azellenségleleplezésétésazt,hogymegvédjeettőlazellenségtőlmind-
azon kollektív entitásokat, amelyekkel a populisták készségesen azonosulnak (nép,
állam,nemzet).ebbeaképletbeorganikusanilleszkedikanacionalistahivatkozás.

A szlovák közgondolkodásban és politikai diskurzusbanmár régóta jelen vannak
olyanelemek,amelyeknemsegítikakultúrákközöttipárbeszédet.ilyenelsősorbana
legnagyobbnemzetikisebbséggelszembentáplált,mélybengyökerezőóvatosság.ezt
azóvatosságotrészbenatörténelmiörökség,részbenpedigajelenlegitársadalmisze-
replőkazonszándékatáplálja,hogyezttöbbsíkonkihasználják(azoktatásügy,akul-
túra,apártpolitika,anemzetközikapcsolatokésakülpolitikaterületénstb.)nemmás
ez, mint a kizárólag etnikai alapon szerveződő nemzetállami gondolat továbbélése.
nemmásbólfakadez,mintaszlováknemzetitörténelemegyeskulcsfontosságúese-
ményeinekambivalensmegítéléséből.ezahozzáállásviszonylagnagytámogatástbiz-
tosítazonpolitikaierőkszámára,amelyekakitűzöttcélokelérésénekfőeszközeként
akonfrontációmódszerétválasztják,akárolyantípusúkonfrontációtis,amelyképesa
lakosságszélesebbrétegeitismozgósítani.

Aválasztókmegszólításánaknemzetipopulistamódszereésakonfrontatívpolitika
alkalmazásaajelenlegikormánykoalícióspártokban(főlegaSmerbenésazSnS-ben)
mélyengyökerezőtendencia,ezértalighavárhatóakultúrákközöttipolgáripárbeszéd
feltételeinek valóságos javulásamindaddig, amíg az említett pártok domináns, kor-
mányzatipozícióbanvannak.Az,hogyepártokelmozdulnánakaválasztókmegszólítá-
sánakmérsékeltváltozatairányába,kevéssévalószínű.éppenellenkezőleg,bizonyos
feltételekmellett az agresszív retorika erősödésére lehet számítani (például a szlo-
vák–magyar kapcsolatokban állandósuló problémák, a kedvezőtlen világgazdasági
helyzetkeltetteszociáliséspolitikaiturbulenciákvagyaválasztóitámogatáscsökke-
néseesetén).Hosszútávoncsakanemzetipopulistákválasztóibázisánakgyengülése
alakíthatkiolyanfeltételeket,amelyekkedvezőbbek lesznekakülönbözőtársadalmi
csoportokképviselőinekpárbeszédeésegyüttműködéseszámára.

gRigoRij meSežniKov
national Populism in Slovakia – defining the character of the State and
interpretingSelectHistoricevents

inrecentyears,politicalplayersinSlovakiahavegrownincreasinglyfondofsuch
patterns of appealing to the electorate that are based on applying populism
strategies with strong ethnic-nationalist undertones. This way of addressing
votersbecametypicalforthecountry’spoliticallifequitesometimeago.Sincethe
1989 collapse of the communist regime and reinstatement of pluralistic
democracy,ithasproventobesufficientlyeffectiveandattimesbroughtample
powerandpoliticalgainstoitsupholders.Therecentrevivalofnationalpopulism
isinterestingespeciallybecausetheconditionsforitsexistencearequitedifferent
compared to the mid-1990s – they are characterized by generally successful
socialtransformationthathelpedbuildfoundationsofaliberal-democraticregime
andachievethecountry’sintegrationgoals,i.e.itsfull-fledgedmembershipinthe
europeanunion(eu)andthenorthAtlanticAlliance(nATo).

102 Grigorij mesežnikov
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
II.

 é
vf

ol
ya

m
  

2
0

1
1

/1
, 

S
om

or
ja


