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A pozsonyi gyújtogatások
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Levél Szlovákia Főügyészéhez 

Tisztelt Főügyész Űr!

Már nyilván tud róla, hogy 1987. március 8-ról 9-re virradóra 
eddig ismeretlen tettesek felgyújtották az Ifjú Szívek dal- és tánc- 
együttes székházát és próbatermét. Ugyanezen az éjszakán tá
madást intéztek az Uj Szó és a Csemadok Központi Bizottságá
nak épülete ellen. Tehát egy éjszaka Pozsony négy különböző 
pontján magyar intézmények épületeit rongálták meg. Ez egy
értelműen arra m utat, hogy olyan szervezett akcióról van szó, 
amely a magyar kisebbség ellen irányult. Szó sem lehet véletlen
ről vagy egyéni akcióról. És ha tekintetbe vesszük, hogy a Cse
madok címtábláját rendszeresen szétverik, az Uj Szó bejáratát 
már máskor is megrongálták, feliratát bemázolták, a magyar in
tézmények épületeinek falát feliratokkal csúfítják, Petőfi Sándor 
szobrát rendszeresen csonkítják és bepiszkítják, vagy amikor a 
pozsonyi magyar könyvesbolt még magyar könyvesbolt volt és 
ezt hirdette magyar nyelven a bejárata feletti felirat, akkor ez is 
többször a vandalizmus áldozata lett, ha számbavesszük, hogy a 
magyar intézmények alkalmazottait gyakran megfenyegetik te
lefonon, hogy a járművekben az egymással beszélgető magyar 
gyerekeket megintik a szlovák felnőttek a magyar beszéd miatt, 
hogy ismeretesek az olyan esetek, amikor magyar fiatalokat 
azért vertek meg vagy halállal fenyegették, mert magyarok, ha 
tudatosítjuk, hogy a szlovák iskolákban nem tanítják a fiatalokat



toleranciára, hanem inkább magyargyűlöletre nevelik, ha tudato
sítjuk, hogy a hivatalos szervek milyen módon nyomják el a ma
gyar kisebbséget gazdaságilag és kulturálisan, hogyan teszik lehe
tetlenné anyanyelvének használatát, hogyan sorvasztják el iskola- 
rendszerét, miképpen gátolják kapcsolatát anyanemzetével, Ma
gyarországgal, hogyan igyekszenek eltüntetni mindent, ami a 
magyar kisebbség jelenlétéről és autochton létéről tanúskodik, 
hogyan íiják át a történelemkönyveket a magyarellenes gyűlölet 
tankönyvévé, akkor tulajdonképpen alig lehet csodálkozni a már
cius 9-re viradó éjszakán lezajlott fasisztoid akción.

Csakhogy folytatnunk kell a gondolatmenetet. Akikben elő
ször csak a csöndes gyűlöletet keltették föl a magyarok iránt és 
akik később esetleg már házak falát írták tele magyarokat gya- 
lázó ocsmányságokkal, de akik most már rombolásra, gyújtoga
tásra is vetemedtek, azok maholnap akár magyarokat is gyilkol
hatnak csupán azért, mert magyarok. Az ilyen körülmények kö
zött hogyan érezhetik itt biztonságban magukat a magyarok. És 
az egyik-másik sikeres magyarellenes akción fölbuzdulva mások is 
erre vetemedhetnek, vérszemet kaphatnak. Kérdezzük: hová fa
julhat ez az állapot?

Ez a vasárnap éjszakai eset sokkal többről árulkodik mint ami 
fölött könnyen napirendre lehet térni a rendőrségi hírek olvasta 
után. Ha a hatóságok nem kerítik elő a tetteseket, nem derítik 
fel a bűntény valódi hátterét és nem fogják róla pontosan és rész
letesen tájékoztatni a közvéleményt, akkor a magyar kisebbség 
bizonytalansága, bizalmatlansága és kiszolgáltatottságából szár
mazó félelme egyre mélyebb lesz.

Végül arra akarjuk felhívni a Főügyész Ur figyelmét, hogy nem 
csupán ezzel az esettel kell foglalkozni, hanem a Szlovákiában 
egyre erősödő — helyenként militáns jelleget öltő — magyarelle- 
nességgel is, amelynek mindeddig sem a törvények erejével,sem 
pedagógiai eszközökkel,sem a politikai kultúrára való neveléssel 
senki sem próbált gátat vetni.

Pozsony, 1987. március 16.

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség 
Jogvédő Bizottsága
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II

Hogyan folyik a nyomozás?

Korábbi jelentéseinkben beszámoltunk, hogy 1987. március 
8-ról 9-re virradóra Pozsonyban négy különböző helyen isme
retlen tettesek támadást intéztek magyar kisebbségi intézmények 
épületei ellen. A bűnügyi rendőrség ugyan jegyzőkönyvezett 
minden esetet, nyomozást csak az Ifjú Szívek dal- és táncegyüttes 
két épületének felgyújtói ellen rendelt el. A nyomozószervek kez
dettől fogva elutasították az összefüggést a négy egyidejű és 
politikailag azonos jellegű eset között. A Szövetségi Kormány El
nökének írt levelünkben jeleztük, hogy Szlovákia politikai vezető 
köreiből azt a célzatos elképzelést terjesztették, hogy a támadá
sokat politikai megfontolásból a magyar kisebbség tagjai hajtották 
végre. Ezt a nézetet magáévá tette a szlovák közvélemény egy 
része is. Ezzel a híreszteléssel kapcsolatban máig nem foglaltak 
állást az illetékesek. A rendőrség szintén ezt az elképzelést követ
te és kizárólag az Ifjú Szívek tagjait gyanúsította a tett elköveté
sével.

A nyomozás folyamán az együttes összes jelenlegi és számos 
volt tagját, esetenként családtagokat, legkevesebb 189 személyt 
hallgattak ki. Többüktől alibi bizonyítását is követelték. Nem 
kímélték az együttes 15 -17 éves korú fiatalokból álló utánpótlási 
csoportjának tagjait sem. Kihallgatásuk alatt nem engedélyezték a 
szülők jelenlétét. Többüket négy-öt órán át tartották benn. A 
felnőttek kihallgatása gyakran hat órán túl is tartott, miközben 
még ivóvíz fogyasztását sem engedélyezték nekik. A kihallgatott 
személyek túlnyomó többségét -  annak ellenére, hogy erről nem 
volt hivatalos döntés -  gyanúsítottnak tekintették és ezt tör
vénybe ütköző módon, fenyegetőleg közölték velük. A nyomo
zás jellegére utal, hogy az együttes tagjainál a kihallgatások során 
személyes ügyeik, intim kapcsolataik és családi viszonyaik révén 
lelki zsarolással is próbálkoztak a rendőrök. R. Péter 16 éves 
fiatalkorút, aki ebben az időben betegállományban volt, csaknem 
8 órán át hallgatták ki első alkalommal. Édesanyját — aki orvossá
got vitt számára — nem engedték hozzá. A gyerek azóta pszichiát
riai kezelésre szorul, mert bevizel. Az együttes szimfonikus zene
kara karmesterének a feleségét pedig azért hallgatták ki sorozat-
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bán órákon át, mert ujjlenyomatát — állítólag — megtalálták a 
gyújtogatok által széttépett, el nem égett kottalapokon. Mind 
a karmester, mind felesége útlevelét bevonták. Az együttes 
összes tagjától ujjlenyomatot vettek. A rendőrök — a kihallga- 
tottak szerint — nem közölték velük jogaikat, sem azt, hogy 
visszautasíthatják az ujjlenyomatvételt. Egy részüket előzetes 
értesítés nélkül vitték el kihallgatásra. Többségüket ugyan hiva
talosan beidézték, de anélkül, hogy feltüntették volna az okot. 
Csupán az volt ráírva a nyomtatványra, hogy kihallgatásra szól az 
idézés.

A bűncselekmények elkövetése után két hónappal a rendőrség 
arról értesítette az Ifjú Szívek vezetőségét, hogy felfüggeszti az 
eredménytelen nyomozást. Az együttes igazgatója azonban írás
ban követelte a nyomozás folytatását és a tettesek kézrekeríté- 
sét. A bűnügyi rendőrség így június 16-tól tovább folytatja a 
nyomozást. A furcsa azonban az, hogy ismét azokat hallgatják 
ki, akiket már hónapok óta ok nélkül zaklatnak. Az együttessel 
szemben márciusban elrendelt gazdasági vizsgálat — amint vár
ható volt -  nem derített ki semmilyen gazdasági visszaélést. 
Ezekről az esetekről és a nyomozásról máig nem tettek közzé 
hivatalos jelentést, nem informálták a lakosságot.

Július 27-re virradóra ismeretlen tettesek ismét támadást in
téztek az Ifjú Szívek ellen. Betörték az együttes Híd utcai székhá
zának bejáratát. A rendőrség csak négy órával az eset bejelentése 
után szállt ki a helyszínre.

Ennek kapcsán emlékeztetni kell, hogy eddig, magyar vagy 
magyar jellegű intézmények ellen irányult akciókkal kapcsolat
ban soha nem foglaltak állást a hivatalos szervek és a tetteseket 
soha nem derítette ki a rendőrség. Például 1979-ben betörtek a 
Csemadok székházába. Feldúlták az iratokat, értéktárgyakat 
azonban nem vittek el. A tettes ismeretlen maradt. 1984 májusá
ban betörtek a füleki gimnázium épületébe. Nem tűnt el semmi, 
csak végigdúlták a tanári szobát. A pedagógusoktól ujjlenyomatot 
vett a rendőrség, a tettes ismeretlen maradt. Nincs hír arról, hogy 
ki gyújtotta fel 1987. március 2-án a Dunaszerdahely melletti 
Kondoros-csárdát és ki helyezte el a romokon a magyarokat fe
nyegető feliratot. Amint említettük, nem ismeijük az 1987. már
cius 9-i hajnali pozsonyi magyarellenes támadások tetteseit, sem 
a pozsonyi Petőfi-szobor sorozatos meggyalázóit. Nem tudjuk,
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hogy kik szokták szétverni a magyar feliratokat. És azt sem tud
juk, hogy megbűntették-e azoknak a magyarellenes akcióknak az 
elkövetőit és szervezőit,akiket pedig ismerünk.

Ezután nem csodálkozhatunk, hogy az 1987. május 9-én Po
zsony közelében szervezett magyar fiatal értelmiségiek találko
zóján történt bizonyítható gyújtogatási kísérletet nem jelentették 
a rendőrségnek. A résztvevők ugyanis nem akarták kitenni magu
kat értelmetlen zaklatásnak.

Az elmondottak alapján nem alaptalanul alakul ki a csehszlo
vákiai magyar kisebbség soraiban az a meggyőződés, hogy a ma
gyarok ellen Csehszlovákiában bármilyen bűntettet el lehet kö
vetni hivatalos felelősségre vonás veszélye nélkül.

Pozsony, 1987. július 15.

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága

E jelentésünket megküldtük: a Csehszlovák Szocialista Köztár
saság Kormánya Elnökének, Csehszlovákiai Főügyészének, 
a Szlovák Szocialista Köztársaság Kormánya Elnökének, 
Szlovákia Főügyészének, Szlovákia Belügyminiszterének

A kiadmány hiteléül: Duray Miklós

Duray Miklós prágai találkozása 
az amerikai törvényhozás tagjaival

1988. január 18-án Duray Miklós a Csehszlovákiai Magyar 
Kisebbség Jogvédő Bizottságának képviseletében résztvett az 
Egyesült Államok prágai nagykövete és felesége által rendezett 
ünnepi fogadáson, valamint a nagykövetség szaktanácsadója 
által rendezett szűkebb körű megbeszélésen. Mindkét eseményre 
abból az alkalomból került sor, hogy Prágában tartózkodott az 
Egyesült Államok Kongresszusának küldöttsége.

Duray Miklós röviden tájékoztatta az amerikai képviselőház 
néhány tagját a csehszlovákiai magyar kisebbség helyzetéről 
majd válaszolt kérdéseikre. A képviselők aziránt érdeklődtek, 
hogy különbséget tesz-e a csehszlovák állam az országban élő
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nemzeti kisebbségek között, milyen a magyar kisebbség helyzete 
az egyházakban; milyen a magyar kisebbség képviselete a vá
lasztott államhatalmi szervekben, valamint hogyan alakult a ma
gyar iskolaügy.

Duray elmondta, hogy 1945 óta egyértelműen két csoportra 
lehet osztani a nemzeti kisebbségeket Csehszlovákiában a bá
násmód szerint. A szláv kisebbségek -  azaz a lengyelek és az uk
ránok -  kedvezőbb elbírálásban részesülnek mint a nemszlávok, 
azaz a német és a magyar kisebbség. Ez utóbbiaknak a felszámo
lását tűzte ki célul a második világháború végén az újjáalakuló 
csehszlovák állam. A németek esetében ez gyakorlatilag sikerült. 
A magyarokkal szemben -  köszönhetően az Amerikai Egyesült 
Államok és az Egyesült Királyság magatartásának — csak részleges 
sikert ért el a nemzeti gyűlölet. A magyar kisebbségnek a népi 
rétegei többé-kevésbé megmaradtak, az értelmiségét valamint 
az önálló gazdasági tevékenységet folytató rétegét azonban 
azonnal megsemmisítették. A megkülönböztetés — ha enyhébben 
is, de — ma is létezik. Szembeötlő példája ennek: a lengyel ki
sebbség énekelheti a lengyel nemzeti himnuszt, a magyart ugyan
ezért üldözi a politikai rendőrség; az ukrán kisebbség csehszlovák 
részről szabadon ápolhatja kapcsolatait a Szovjetunióban élő 
anyanemzetével és a hivatalos hatalom elismeri, hogy részét 
alkotja az egyetemes ukrán nemzetnek. A magyarok esetében 
ugyanezt akadályozza illetve elutasítja.

A magyar kisebbség helyzete az egyházakban különböző. A 
vallási származás szerint a csehszlovákiai magyarságnak kb. két
harmada katolikus, a többi főleg református, egy része pedig 
evangélikus és görögkatolikus. A holocaustból megmenekült 
és visszatért zsidókat a magyarellenesség szinte kivétel nélkül 
leválasztotta a magyarságról. A vallási elnyomás differenciáltan 
nyilvánul meg a magyar kisebbséggel szemben. A magyar kato
likusoknak a legégetőbb gondja — az egyház általános helyzetén 
túl — a magyar papok kis létszáma, a magyar plébániák elszlo- 
vákosodása és a szlovákiai katolikus egyházon belül tapasztalható 
szlovák sovinizmus. A reformátusok -  akiknek 90%-a magyar -  
főleg azért vannak elnyomva, mert magyar jellegű az egyházuk. 
Nem tudnak védekezni az állami beavatkozás ellen, ezért az egy
ház már a bomlás jeleit mutatja és főleg a zömmel szlovák evangé
likus egyházzal szemben látványos a megkülönböztetésük. A
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magyar evangélikus közösségek elhalásra vannak ítélve, mert 
egyáltalán nem képeznek magyar evangélikus papokat és a poli
tikai hatalmat buzgón kiszolgáló szlovákiai generális püspök ki
jelentése szerint az egyháznak nem érdeke, hogy fennmaradja
nak. Tény viszont, hogy a magyar kisebbség általában kevésbé 
vallásos mint a szlovákok. Oka -  részben — az egyházakban 
létező magyarellenesség, ami elriasztja a magyar hívőket. De a 
kisebbség helyzetéből is fakad: a nemzeti és a vallási elnyomás 
egyszerre túl nagy teher, ezért van, aki a magyarságát, van aki a 
vallását, de elég sokuk mindkettőt feladja.

A képviseleti szervekben ugyan korábban nem, de most már 
betartják a nemzetiségi arányszámot. Ez azonban nem bír jelen
tőséggel. Ugyanis a magyar nemzetiségi képviselők nem képvi
selhetik a magyar kisebbség érdekeit. A magyar kisebbségnek 
egyáltalán nincs érdekképviselete. Ezt a jogot kizárólagosan a 
politikai hatalom birtokolja, amely elsősorban saját hatalmi ér
dekeit, majd a többségi nemzet érdekeit juttatja érvényre.

Az iskolaügy helyzete a legtragikusabb, mert az anyanyelvi 
oktatás a nemzeti lét legfontosabb attribútumának: a nemzeti 
műveltségnek a letéteményese. Továbbra is sorozatban számolják 
fel a magyar iskolákat, sorvasztják a magyar nyelvű középiskolai 
oktatást. A főiskolákon és az egyetemeken a magyar nyelvsza
kos tanárok képzésén kívül nincs magyar nyelvű oktatás. A ma
gyar hívők közötti szolgálatra készülő papnövendékeket sem lehet 
magyarul vagy Magyarországon képezni. A magyarországi tanul
mányi lehetőségeket a minimumra korlátozta a hatalom — magyar 
iskolai érettségivel nem lehet menni külföldre tanulni. De a szak
munkásképzés a legtragikusabb. Nem csupán azért, mert csak 
mutatóban létezik magyar iparitanuló intézet, de amiatt is, hogy 
a 15—18 éves magyar fiatalok túlnyomó többsége ilyen iskolába 
jár — így csaknem egyáltalán nem részesül magyar művelődésben. 
Ráadásul tíz évvel ezelőtt fölszámolták a magyar nyelvű szak- 
tanárképzést is, tehát egyetlen magyar iskola számára sincs biz
tosítva a magyar pedagógus utánpótlás.

A magyar kisebbség Csehszlovákiában kettős elnyomásban él: 
az emberi- és a polgárjogok egész országra kiteijedő megsértésén 
túl az államhatalom által megtűrt magyarellenesség és az állam 
részéről szervezett nemzeti elnyomás sújtja.

Duray Miklós az amerikai képviselőház küldöttségével tartott
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szűkebb körű megbeszélésen, ahol jelen voltak a Charta ’77 kép
viselői is, köszönetét mondott azért, hogy 1984-ben és 1985-ben
-  második vizsgálati fogsága idején, amelyet szintén a magyar 
kisebbség jogvédelme miatt kellett elszenvednie — az Egyesült 
Államok Kongresszusának több tagja síkra szállt szabadonbocsáj- 
tása érdekében.

Abból az alkalomból, hogy a kongresszusi képviselők cso
portja Prágából Budapestre utazott. Duray felhívta a figyelmüket 
a Csehszlovákia és Magyarország között uralkodó feszült vi
szonyra. Megemlítette, hogy rendkívül korlátozzák csehszlovák 
részről a Magyarországra való utazást, mivel egyénileg évente 
csak kétszer szabad átlépni a határt. Továbbá rámutatott, hogy 
csehszlovák részről elutasítják a magyar kisebbségnek az egye
temes magyar nemzethez való tartozási jogát. A kisebbséget az 
állami politika objektumának és különálló etnikai-szociális kö
zösségnek tekinti, amelyre ugyan hatással van a magyarországi 
kultúra, de kizárólag a csehszlovák kulturális folyamatok része
ként kezelik. Ennek az a következménye, hogy a kisebbség nem 
ápolhatja szabadon társadalmi és kulturális kapcsolatait a Ma
gyarországon élő anyanemzetével. A kisebbség ez ellen csak a 
csehszlovák kormányhoz fellebezhet, de ennél — az említett 
körülmények miatt — nem talál megértésre. Magyarország vi
szont a kisebbség támogatása érdekében nem fejt ki kellő aktivi
tást. Sajnos ezen a téren nem remélhető gyors javulás. 1987-ben 
a magyar és a csehszlovák kormányfő budapesti találkozóján sem 
történt ebben előrelépés. Ez azonban mindenekelőtt a magyar 
kisebbség kulturális és iskolaügyi helyzetének romlásában csa
pódik le, amely folyamat még az 1970-es évek második felében 
radikalizálódott. Ekkor dolgozták ki a szlovák iskolaügyi minisz
tériumban a magyar nyelvű oktatás visszafejlesztésének terveze
tét. Ezt kizárólag és címezve a magyar iskolák ellen készítették. 
Emiatt alakult 1978 tavaszán, tehát tíz évvel ezelőtt a Csehszlo
vákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága, ugyanazon elvekből 
kiindulva mint a Charta *11.

Végül Duray Miklós mégegyszer megköszönte az amerikai 
képviselőknek mind a kiszabadulása, mind az emberi jogok 
érdekében te tt összes amerikai lépést.

Pozsony, 1988. január 25.

184


