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Alighanem sokszor és sok helyen fog még találkoz−
ni a tisztelt olvasó – a Felvidék Ma hírportálon  és
annak folyóirata, a Felvidéki Magyarok c. kiadvá−
nyon kívül is – azzal a kissé közhelyszerű „jóslattal”,
hogy a 2014−es év a változások éve lesz. Persze, hi−
szen az idei esztendő is pont ilyen volt az előzőhöz
képest. Pontosabb lenne talán 2014−et a „választá−
sok évének” nevezni s így máris jobban érezhetjük e
változások valódi mibenlétét.  Szlovákiának jövőre –
immáron a választói bölcsességtől függetlenül is –
egészen biztosan új köztársasági elnöke lesz. Ivan
Gašparovič két ciklust kitöltve kénytelen lesz búcsút
inteni a Grassalkovich−palotának, amely tény önma−
gában is egy halvány fellélegzést jelent az ország va−
lamennyi jóérzésű polgára számára, legyenek bár az
államalkotó nemzet vagy valamely kisebbség tagjai.
Hogy ki lesz az elnöki rezidencia új lakója, az már
valóban a választói bölcsesség – vagy éppen a pusz−
ta politikai reflexek – függvénye. Jelen sorok írásakor
még nem tudni, hogy Szlovákia legerősebb pártjá−
nak legerősebb embere ringbe száll−e az államfői
posztért vívott küzdelemben vagy egy egészen új öt−
lettel – mondjuk úgy: meglepetésemberrel rukkol elő
a Smer. Ellenzéki és független oldalon azonban már−
is óriási a tülekedés, párt− és önjelöltek tucatjai ver−
sengenek  a választók kegyeiért. Ahogy tették ezt az
idei megyei önkormányzati választások során is –
melynek elemzése jelen lapszámunk kiemelt témája
s amely számos fontos tanulsággal szolgálhat a jövő−
re előttünk álló választások szempontjából is. 

2014−ben megújul az Európai Parlament is. A tisz−
telt felvidéki magyar választó nem panaszkodhat: a
legutóbbi, 2009−es fordulóhoz képest kettővel több,
azaz három magyarul is beszélő felvidéki párt közül
választhatja ki a neki leginkább tetszőt. A Most−Híd
után a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség né−
ven újabb párt jelent meg a felvidéki magyar közélet

színpadán – lapunkban erről is beszámolunk. 
És jövő év tavaszán – talán az EP−választásokkal

egy időben, jelen pillanatban ezt még nem tudni –
Magyarország polgárai megválasztják új országgyű−
lési képviselőiket is. A 2010−es fordulat után hata−
lomra jutó nemzeti kormánynak köszönhetően az
egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot
nyerő külhoni magyarok is választójogosultságot
szereztek, így immáron közvetlenül is érintettjei va−
gyunk – lehetünk – az anyaországi történéseknek. S
végül, de egyáltalán nem utolsó sorban: ősszel hely−
hatósági választások is lesznek, ami viszont egy kü−
lön történet. Csáky Pál írásából megtudhatjuk, miért.

A változásokon – és választásokon – túl 2014 a vá−
rakozások éve is lesz, mindjárt ezzel is indul az új
év: januárban ül össze a szlovák Alkotmánybíróság,
hogy megtárgyalja az állampolgársági ellentörvény−
ként elhíresült jogszabálymódosítást, mellyel Robert
Fico előző kormánya – mintegy utolsó intézkedés−
ként – elvonta azok szlovák állampolgárságát, akik
egy másikat szereztek. A taláros testület általunk
nagy reménykedéssel várt döntése a szlovák alkot−
mányosság, demokrácia és jogállamiság egyik leg−
nagyobb próbája lesz. Egy méltó, igazságos döntés
méltó 21. születésnapi ajándék lehetne a felnőttko−
rába lépő Szlovákia valamennyi – nem csak magyar
nemzetiségű – polgára számára. 

Mindezeken kívül természetesen – hitvallásunk−
hoz és eredeti önmeghatározásunkhoz híven – ezút−
tal is igyekeztünk változatos témákkal, összefogla−
lókkal jelentkezni az elmúlt negyedév bennünket,
felvidéki magyarokat érintő legfontosabb történései−
ből. Ezzel kívánunk minden Kedves Olvasónknak
boldog, sikerekben, szeretetben és egészségben gaz−
dag új esztendőt. Közösségünknek pedig hitet, re−
ményt, megújulást.

Tisztelettel: a szerkesztők.
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Az elmúlt negyedév kétségkívül
legjelentősebbnek tekinthető
közéleti−politikai eseménye a me−
gyei önkormányzati választások
voltak Szlovákiában. Az eredmé−
nyek ismeretében nem túlzás azt
mondani: e választások messze
túlmutattak alapvető rendelteté−
sükön – vagyis a megyei önkor−
mányzati testületek „feltöltésén”.
Különösen a besztercebányai
eredmények tekintetében jelent−
hető ez ki, hiszen Marián Kotleba
hatalmas meglepetést okozó győ−
zelme (a kormányzó Smer−es je−
lölt ellenében)  napvilágra hozott
számos olyan problémát és kér−
dést, melyek ezidáig a felszín (de
leginkább a szőnyeg) alatt bújtak
meg.

Alábbi, kimerítőnek szánt ösz−
szefoglalónkban a megyei válasz−
tásokat járjuk alaposabban is kö−
rül nem csak az eredmények, de
az előzmények tükrében is. Cé−
lunk egy olyan átfogó, tényada−
tokkal és a hozzájuk fűzött kom−
mentárokkal kiegészített „gyűjte−
mény” átnyújtása a tisztelt olvasó−
nak, melyben egy helyen megta−
lálható minden lényeges informá−
ció 2013−as szlovákiai megyei ön−
kormányzati választásokról. 

Előzmények: vihar 
a választási értesítők körül

Noha a megyei önkormányzati
választásokat novemberben tar−
tották Szlovákiában,  a történet
természetesen nem a kellemesen
enyhe ősszel kezdődött. És itt
most nem az időjáráshoz hason−
lóan langyosnak, néhol álmosnak,
unalmasnak és „arctalannak”
mondható kampányra gondolunk
– melybe a végére azért Robert
Fico vitt némi színt a magyar kár−
tya kijátszásával. Hanem a válasz−

tási értesítők körüli – az előzőnél
nem kevésbé kicsinyes és bosz−
szantó – hercehurcára. 

2013. júliusában még azért kel−
lett aláírásgyűjtésbe kezdenie a
felvidéki magyar pártnak, hogy az
Európai Unió egyik tagállamában
a választásokra készülődvén az
erről szóló értesítőket az ország
területén élő kisebbségek nyelvén
is kikézbesítsék az arra kötelezett
önkormányzatok. A hatályos tör−
vények szerint a kétnyelvű (szlo−
vák−magyar) értesítők kézbesítése
a magyarlakta településeken köte−
lező, éppen úgy, ahogy az a tava−
lyi parlamenti választások során is
történt.  A szlovák belügy azon−
ban változtatni kívánt ezen a po−
zitív gyakorlaton s akkori terveze−
tével a kétnyelvűséget egy pár so−
ros rövid tájékoztatásra korlátozta
volna.

kétnyelvűsítés hozzájárulhat az
eddigi törvényi hiányosságok és
félreértések orvoslásához is.
A Magyar Közösség Pártjának pe−
tíciós kezdeményezését az OKS is
támogatta, Ondrej Dostál, a párt
elnöke részt vett a petíciós bizott−
ságban. Az MKP hasonlóképpen
az OKS választási kampányokról
szóló törvénnyel kapcsolatos kez−
deményezését támogatta.

Augusztus 6−án az MKP politi−
kusai a párt választójogi törvény−
hez benyújtott javaslatairól

egyeztettek a Belügyminisztéri−
umban. A megbeszélésen Szigeti
László, Őry Péter és Horony Ákos,
valamint a javaslatokat támogató
OKS képviseletében Ondrej
Dostál vett részt.

Szigetiék két és fél órás, estébe
nyúló egyeztetése eredményes
volt, a minisztérium elfogadta a
mintegy ezer polgár aláírásával
megtámogatott javaslatok jelentős
részét. Az MKP tehát sikerrel
használta ki a tárcaközi egyezte−
tés nyújtotta lehetőségeket. A vá−
lasztási értesítőkkel kapcsolatosan
a minisztérium a hatályos jogálla−
pot fenntartását ígérte. 

Október elején aztán annak
rendje s módja szerint postázták is
az értesítők mintáit az önkor−
mányzatoknak. E minták magyar
nyelvű szöveget is tartalmaznak,
de nem a jogszabályoknak megfe−
lelő módon és terjedelemben. A
vonatkozó szabályozás szerint a
magyarlakta települések önkor−
mányzatainak a megyei választá−
sok előtt szlovák és magyar nyel−
vű értesítőket kell kikézbesíteniük
a választóknak. A szlovák szöveg−
nek tehát teljes terjedelemben
meg kell jelennie magyarul is. A
Magyar Közösség Pártja felhívta a
figyelmet arra, hogy a minisztéri−
um mintái csak a szlovák szöveg
egy részét tartalmazzák magyarul,
azt is durva helyesírási és fogal−

EEppeerrjjeess
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mazási hibákkal. „Az sem elfo−
gadható, hogy a magyar szöveg a
szlovák nyelvű szövegtől kisebb
betűmérettel készült, miközben
kormányrendelet rögzíti, hogy
azonosnak kell lenniük. Legvégül,
a mintán nem csak szlovák és ma−
gyar nyelvű szöveg található, ha−
nem további négy kisebbség nyel−
vén írt szöveg is. Bár a törvény azt
írja elő, hogy a magyarlakta tele−
püléseknek szlovák és magyar
nyelven kell kiküldeniük az értesí−
tőket, a további kisebbségi nyelvű
szövegek megjelentetése ellen el−
vi szinten nincs kifogásunk. Az el−
len viszont igen, hogy a szlovák
nyelvű szöveg kiemelésével, a
magyar nyelvű szöveg csak rész−
leges megjelenésével, és a továb−
bi nyelvek megjelenésével a ma−
gyar nyelvű tájékoztatás „elve−
szik” a mintákon, külön kell „ku−
tatni” utána. Ez így összességében
a törvény szerinti cél kijátszása. A
Magyar Közösség Pártja már több−
ször figyelmeztetett arra, hogy a
Fico−kormány számtalan esetben
teszi lehetetlenné nyelvi jogaink
érvényesíthetőségét. Ha kivétele−
sen mégis aktivizálják magukat e
kötelességeik terén – pl. a szóban
forgó választási értesítők esetében
−, abban sincs sok köszönet. Ezek
a hiányosságok sajnos egyáltalán
nem egyedi jellegűek, rendszer−
szintű problémahalmazról van
szó, amit Ficóék tudatosan idéz−
nek elő. Nyelvi és egyéb jogainkat
csak akkor lehet majd megfelelő
színvonalon biztosítani, ha a szlo−
vákiai magyarokat saját kisebbsé−
gi önkormányzati szervein keresz−
tül vonják be a közigazgatás min−
ket érintő feladatainak végrehajtá−
sába. A megoldás a kisebbségi ön−
kormányzatiság. A Magyar Közös−
ség Pártja kezdeményezi a bel−
ügyminiszternél a választási érte−
sítők megfelelő és gyors
kijavítását“ − fogalmazott Berényi
József, az MKP elnöke.

Őry Péter, az MKP önkormány−

zati és közigazgatási alelnöke
pontokba szedve sorolta fel és
elemezte kis, hogy hány helyen is
sikerült megsértenie a belügynek
a vonatkozó, hatályos jogszabá−
lyokat:

− A választási értesítőn nemcsak
azok a nyelvek szerepelnek, ame−
lyeknek az adott településen a
jogszabály alapján szerepelnie
kell.

− A kisebbségi nyelvű értesítő hi−
ányos, egyes szövegrészek nem
szerepelnek rajta kisebbségi nyel−
ven.

− A választási értesítő szöveg−

szerkesztési megoldásai nem fe−
lelnek meg a jogszabályi előírá−
soknak és a nyelvhasználati sza−
bályozásban lefektetett gyakorlat−
nak, valamint az olvashatóság és
áttekinthetőség követelményei−
nek.

− A magyar nyelvű fordítás nem
minden részletében felel meg a
hivatalos szövegekkel szemben
támasztható terminológiai és
szakmai feltételeknek.

Mindezek sommás értékelése –
Őry Péter szavaival – a következő:
„A belügyminisztérium által ké−
szített választási értesítőt röviden

Berényi József Nagyszombat megye elnökjelöltjének (MKP) plakátja
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úgy lehetne minősíteni, hogy tar−
talmaz olyat, amit nem kell, vi−
szont nem tartalmaz mindent,
amit kellene, és amit tartalmaz,
azt sem úgy, ahogy kellene”.

Nyolc megye nyolcszor 
annyi ispán−jelölttel

A jelenlegi hatályos közigazga−
tási rendszer szerint – mely sokak
szerint igencsak megérett már egy
(újabb) alapos reformra – Szlová−
kiának nyolc megyéje van. Ezt a
rendszert 2001−ben alakították ki,
de fogalmazhatunk úgy is: nyom−
ták le az MKP torkán. A minden
történelmi és természetes alapot
nélkülöző megyehatárokat ugyan−
is úgy húzták meg, hogy – amint
azt Berényi József MKP−elnök is
megfogalmazta – csak valami
rendkívüli esetben lehessen az
adott megyének magyar elnöke.
Ilyen körülmények között kellett
mégis helyt állnia a magyar jelöl−
teknek s ez – az eredmények tük−
rében becsületre méltóan sikerült
is. 

A megyefőnöki pozícióért mind−
azonáltal igen élénk volt az ér−
deklődés: a nyolc felsőbb szintű
közigazgatási egység élére mind−
összesen hatvanöt jelölt pályázott.
A nyolc közül mindössze egyben

– a nagyszombatiban – indult ma−

gyar nemzetiségű jelölt, itt viszont
mindjárt kettő is: Berényi József
az MKP, Nagy József pedig a
Most−Híd színeiben. Itt egyébként
a 40 képviselői helyre 190−en pá−
lyáztak. Az alábbiakban a megye−
főnök−jelöltek névsorát tekintjük
át.

Nagyszombat megye elnökje−
löltjei: Berényi József (46 éves,
politológus, az MKP országos el−
nöke, az MKP és OKS közös je−
löltje), Tibor Mikuš (60, független,
de őt támogatja a Smer is), Nagy
József (45, parlamenti képviselő,
MOST − HÍD), Jozef Ravasz (63,
egyetemi tanár, SRÚS), Andrej
Richnák (28, közgazdász, NP),
Ivan Uhliarik (45, KDH, SDKÚ−
DS)

Pozsony megye: Zdenka
Beňová (29 éves, Ľudová strana
Naše Slovensko), Rastislav Blaško
(42, független), Anton Čulen (48,
Magnificat Slovakia), Oskar
Dobrovodský (42, Národ a
Spravodlivosť − naša strana),
Monika Flašíková − Beňová (45,
Smer−SD), Pavol Frešo (44, SDKÚ−
DS, KDH, Most−Híd, SaS, MKP,
OKS és Zöldek Pártja), Gabriel
Karácsony (67, PRIAMA DEMOK−
RACIA), Daniel Krajcer (44, No−
va), Peter Marček (59, Strana
občanov Slovenska „SOSKA“),

Karol Ondriáš (61, KSS), Jaroslav

Paška (59, SNS), Roman Ruhig
(42, NOVÝ PARLAMENT)

Trencsén megye: Jaroslav Baška
(38, Smer−SD), Marián Herdel (38,
független), Jozef Lohyňa (50,
KDH, SDKÚ−DS, Most−Híd, No−
va, SaS, OKS), Peter Palko (61,
KSS), Juraj Smatana (47, Zmena
zdola, Demokratická únia
Slovenska), Ľubomír Žabár (55,
független), Ondrej Binder (43,
független), Ladislav Fízik (59,
Barca ASV), Pavel Chovanec (61,
ÚSVIT)

Nyitra megye: Milan Belica (füg−
getlen, a Smer is támogatja),
Regan Belovič (7 Statočných −
Regionálna strana Slovenska), Ró−
bert Dick (Magnificat Slovakia),
Tomáš Galbavý (SDKÚ−DS, MKP,
Most−Híd,Nova, OKS, SaS),
Stanislav Kováč (Zmena zdola),
Viliam Mokráň (KĽS), Peter
Oremus (független),

Besztercebánya megye: Andrea
Jenčíková (26, NP), Ľudovít Kaník
(48, SDKÚ−DS, SaS, MOST −
HÍD), Karol Konárik (32, SNS),
Marian Kotleba (36, ĽS Naše
Slovensko), Vladimír Maňka (54,
Smer−SD, KDH, MKP, SModS, ĽS−
HZDS, HZD, SZ), Emil Samko
(46, KĽS), Jozef Sásik (55, SĽS),
Jaroslav Sekerka (60, KSS)

Zsolna megye: Juraj Blanár
(Smer−SD, SNS, Zöldek), Miroslav
Mikolášik (KDH, Most−Híd, Sas,
SDKÚ−DS), Ivan Pavlisko (Ľudová
strana Naše Slovensko), Juraj
Pavlovič (KSS), Igor Ryban (füg−
getlen)

Kassa megye: Rudolf Bauer
(KDS), Marek Ďuran (ĽS Naše
Slovensko), Jaroslav Džunko (füg−
getlen), Vladimír Gürtler (7
STATOČNÝCH), Jozef Holečko
(független), Ivan Kuhn (OKS),
Rastislav Masnyk (SaS), Dominika
Palaščáková (Nova), Lukáš Sisák
(KSS), Zdenko Trebuľa (SMER −
SD, MKP, Most − Híd)

Eperjes megye: Ján Bajus (42,
Zmena zdola, Demokratická únia
Slovenska), Dorota BujňákováNagy József Nagyszombat megye elnökjelöltjének (Most−Híd) egyik plakátja
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(25, NOVÝ PARLAMENT), Ján
Hudacký (54, KDH, SDKÚ−DS a
Most−Híd), Peter Chudík (52,
Smer−SD, NÁŠ KRAJ, Strana
moderného Slovenska), Vladimír
Klein (61, Ľudová strana Naše
Slovensko), Anton Korba (58, füg−
getlen), Jozef Mihalčin (54, SĽS),
Štefan Straka (53, KSS), Ľubomír
Vasilišin (49, 7 STATOČNÝCH)

Az első forduló 
– 2013. november 9.

A megyei önkormányzatokra
vonatkozó jogi szabályozás sze−
rint a megyei képviselők megvá−
lasztása egyfordulós, míg a me−
gyefőnökök megválasztása –
amennyiben valamely jelölt nem
szerez abszolút többséget – két−
fordulós rendszerben történik. A
választásra jogosultak november
9−én, szombaton reggel héttől es−
te tízig 90 választókörzet csak−
nem hatezer szavazókörében ad−
hatták le voksukat a nyolc szlová−
kiai megye 65 megyefőnök−
jelöltjének és közel 2600 megyei
képviselőjelöltjének valamelyiké−
re. A választás előkészületei me−
netrend szerint zajlottak, s a két−
napos kampánycsend megsértésé−
re vonatkozó bejelentést sem ka−
pott a központi választási bizott−

ság (ÚVK) a választások előestéjé−
ig.

A részvételi hajlandóság a me−
gyei választásokon hagyományo−
san alacsonynak mondható, idén
már annak is örülni lehetett, hogy
országos viszonylatban megha−
ladta a 20 százalékot. Pozsony
megyében 21,65%, Nagyszombat
megyében 17,46%, Trencsén me−
gyében (a legalacsonyabb mind
közül) 17,37%, Nyitra megyében
17,90%, Zsolna megyében
21,57%, a Besztercebányai me−
gyében (amely pedig a legmaga−
sabb)  24,59%, Eperjes megyében
22,13%, Kassa megyében pedig
17,77 százalékos volt a részvételi
arány.

A megyeelnökök küzdelmében
országos viszonylatban tarolt a
Smer−SD, és három megyében
már az első körben eldőlt, ki irá−
nyítja az elkövetkező négy évben
a megyét: rencsén megyében
Jaroslav Baška (Smer−SD) 53,45%−
kal, Zsolna megyében Juraj Blanár
(Smer−SD, SNS, Zöldek Pártja) 54,
01%−kal és Eperjes−megyében
Peter Chudík (Smer−SD) 53,78%−
kal verte a mezőnyt. A fennmara−
dó 5 megyében a jelöltek közül
senkinek sem sikerült 50 százalék
feletti többséget szereznie, így ott
az első két legtöbb szavazatot

szerzett jelölt a második forduló−
ban mérte össze az erejét.

Öt megye magyar képviselői

A november 9−i választásokon
Pozsony, Nagyszombat, Nyitra,
Besztercebánya és Kassa megyé−
ben is lesznek magyar képviselők
a megyei önkormányzatok testü−
leteiben. Az alábbiakban sorra
vesszük valamennyit.

POZSONY MEGYE
Pozsony megyében a megyei

választások első körében a rész−
vételi arány meghaladta a 20 szá−
zalékot. Az elnökjelöltek közül a
legtöbb szavazatot Pavol Frešo, a
jobbközép koalíció megyeelnök−
jelöltje kapta, mivel azonban a rá
leadott szavazatok aránya nem
haladta meg az 50%−ot, a megyei
választások 2. körében kellett is−
mét  megmérettetnie magát, az el−
lenfele a második legtöbb szava−
zatot kapott jelölt, Monika
Flašíková−Beňová (Smer−SD) volt.
A 2013–2017−es választási idő−
szakra Pozsony megye 18 válasz−
tási körzetében a 44 képviselői
helyre 292 képviselőjelölt pályá−
zott. Az MKP és a Most−Híd ma−
gyar képviselőjelöltjei a Pozsony
megyében létrejött jobboldali

(kerekasztal.org)
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nagykoalíció – SDKÚ−DS, KDH,
Most−Híd, SaS, MKP, OKS és Zöl−
dek Pártja – színeiben indultak a
2013−as megyei választásokon.
A megye 18 választókörzetéből a
következő körzetekben indultak
magyar jelöltek az MKP és a
Most−Híd képviseletében:

A 2−es számú, Ružinov,
Vereknye választási körzetből az
összesen 43 képviselőjelöltből 6
jelölt juthat be a megyei közgyű−
lésbe, ebben a körzetben magyar
jelöltként indult Horváth Attila, 46
éves (Most−Híd ) és Schwartz Zsu−
zsanna, 46 éves (MKP);

A 3−as szám számú, Pozsony−
püspöki választási kerületből az
induló 7 képviselőjelöltből 2 jelölt
delegálható, ebben a körzetben
indult Ožvald Erzsébet, 52 éves
(Most−Híd) és Virág Ildikó, 46

éves (Most−Híd) jelölt;
A 15−ös számú Szenc város kör−
zetben 7 képviselőjelölt indult, in−
nen egyetlen képviselőjelölt juthat
be a megyei törvényhozásba, eb−
ben a választókörzetben indult
Németh Gabriella, 56 éves (MKP)
képviselőjelölt.

Szintén egyetlen képviselőt de−
legálhat a 16−os számú Szenci já−
rás választási körzet, a képviselő−
jelöltek száma itt négy, itt indult a
hegysúri Gujber László, 55 éves
(Most−Híd).

A Szenci járás másik választó−
körzetéből, a 18−as számú körzet−
ből is csupán egyetlen képviselő−
jelölt jutott be a megyei parla−
mentbe az összesen indult 6 kép−
viselőjelöltből, a féli Pomichal Ist−
ván, 48 éves (MKP).

NAGYSZOMBAT MEGYE
A megyei elnöki posztért folyó

verseny második fordulójába Ti−
bor Mikuš (40,04%) jelenlegi el−
nök jutott Berényi Józseffel, aki 14
339 szavazatot kapott (18,33%).
A további sorrend: Ivan Uhliarik
18,26%−ot, Nagy József 18,12%−
ot ért el, Andrej Richnák 4,81 szá−
zalékkal áll az utolsó helyen.
A Dunaszerdahelyi járásban 6:2−
re vezet az MKP a Most−Híd ellen.
A bejutó helyeken: Nagy József
(Most−Híd), Bárdos Gábor, Hájos
Zoltán, Bacsó László, Menyhárt
József, Kvarda József (mind MKP),
Érsek Árpád (Most−Híd), Fenes
Iván (MKP).

A Galántai járásban az MKP−ból
első helyen Berényi József jutott
tovább, párttársai Forró Krisztián,
Biró László, Agócs Gergely és Pék
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László is befutó lehet. A Most−
Hídból Gál Gábor bejutása való−
színűsíthető.

NYITRA MEGYE.
Tizennégy megyei képviselője

lesz az MKP−nak, továbbá egy, a
párt listáján induló független kép−
viselő. A megyei elnökjelöltek
csatáját, amelyben heten vettek
részt, ismét Milan Belica nyerte,
akit immár tizenkét éve nem lehet
legyőzni a megyében. Az SNS és
a Smer támogatását élvező jelen−
legi elnök azonban nem szerzett
abszolút többséget, így legfőbb ki−
hívójával, a jobbközép pártok,
köztük az MKP támogatását is
évező Tomáš Galbavýval a követ−
kező fordulóban újra összecsa−
pott. Belica a szavazatok csaknem
47 százalékát, Galbavý pedig 37
százalékát szerezte meg.
Komáromi járásban az MKP 7:1−
re verte a Most−Hidat − remekül
szerepeltek a komáromi járásban
az MKP megyei képviselőjelöltjei.

A nyolcas listáról hét képviselőt
juttatott be a magyar párt. Ott van
tehát a megyei közgyűlés−
ben: Horváth Árpád (5532 szava−
zat), Stubendek László (5368),
Földes Csaba (5163), Szabó Ol−
ga (5131), Petheő Attila
(4954), Becse Norbert (4330)
és Gyarmati Tihamér (4195). Az
MKP listájáról egyedül Szalay Ro−
zália nem jutott be, Kolozsnéma
polgármestere a kilencedik he−
lyen végzett. Az MKP−s jelöltek
mellett a Most−Híd képviselő−
jelöltje,Jobbágy József (4377 sza−
vazattal a hatodik helyen) szerzett
még mandátumot.

A vegyes párt járási elnöke, Csó−
ka Lajos csupán a 12. helyet sze−
rezte meg, ennél is rosszabb sze−
replést ért el azonban a független−
ként induló komáromi polgármes−
ter, Marek Anton, aki a harminc−
hat jelölt versenyében a 14. he−
lyen végzett.

Érsekújvári járás: a párkányi
körzetben tarolt az MKP. A járás

két körzetében indultak magyar
képviselők a választásokon. Az
érsekújváriban a bejutást jelentő
nyolc hely egyikére sem került
magyar képviselő, a legjobban
szereplő jelölt Nagy Péter érsekúj−
vári alpolgármester lett, aki a ki−
lencedik helyen – éppen a vonal
alatt – végzett.

A komáromihoz hasonló remek
teljesítményt értek el azonban az
MKP−nak a párkányi körzetben in−
duló képviselőjelöltjei. A hét in−
duló közül a magyar párt mindhá−
rom jelöltje nagy fölénnyel jutott
be a megyei közgyűlésbe. Farkas
Iván 4653, Szigeti Lász−
ló 4418, Hugyivár Imre 3655 sza−
vazattal végzett az élen.
Vágsellyei járás: Négyből három

A lehetséges négy mandátum−
ból három MKP−s jelöltnek jutott,
s így ők szereztek jogot arra, hogy
a következő ciklusban megyei
képviselőként tevékenykedjenek
régiójukért. Borsányi Gyu−
la peredi polgármester
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2263, Baranyay Zsolt zsigárdi jo−
gász 2004,Jancsó István negyedi
polgármester 1922 szavazatott
gyűjtött és jutott be a megyei ön−
kormányzatba. Botka Ferenc, aki
korábban kétszer is sikerrel vette
a megyei választásokat, csupán
62 szavazattal maradt le a bejutó
helyről. A járásban Martin Alföldi
végzett az élen.

Lévai járás − A járásnak nyolc év
után ismét lesz magyar képviselő−
je Nyitra−megyében Cseri Zi−
ta és Csenger Tibor személyében
ismét lesz képviselete járásnak. A
november 9−i választások szava−
zói úgy döntöttek bizalmat sza−
vaznak a MKP−nak. 

Bár a lévai járásban született
egy megállapodás az MKP és a
Most−Híd politikai pártok közt,
hogy közösen indulnak a megyei
választásokon. Ha ez valóban
megvalósult volna, és a Most−Híd
párt felső utasítása nem szólt vol−
na közbe, akár több magyar kép−
viselője is lehetett volna a régió−
nak. Úgy több figyelmet fordíthat−
tak volna az utak, a kórházak és a
gazdaság minőségének növelésé−

re, valamint a magyar iskolák tá−
mogatására.

Nyitrai járás − Bár nem volt sok
esélye Balkó Róbertnek és
Somorčík Rozáliának a megyei
önkormányzatba való bejutásra, a
két MKP−s képviselő mégis elin−
dult, hogy legyen, aki a zoboraljai
magyarságot is képviselje a me−
gyei választásokon. Az előzetes
várakozások beigazolódtak: sem
Balkó koloni polgármester, sem
Somorčík nem fért fel a tizenhár−
mas – képviselői mandátumot je−
lentő – listára. Kiállásukért tiszte−
letet érdemelnek!

A Nyitra megyei MKP – Most−
Híd versengést 14:1 arányban az
előbbi nagy fölénnyel nyerte.

BESZTERCEBÁNYA MEGYE
A Gömör–Nógrádi térségből a

Nagykürtösi, a Losonci, a Rima−
szombati és a Nagyrőcei járások−
ból kerülhettek magyar képvise−
lők a Besztercebányai Megyei
Önkormányzatba, amely össze−
sen 49 tagú lesz.

A Magyar Közösség Pártja szí−
neiben bejutott Jámbor Lász−

ló (Nagykürtösi járás), Csúsz Pé−
ter (Losonc), Juhász Péter, Rigó
László, Auxt Ferenc (Rimaszom−
bati járás).

A Nagyrőcei járásban sajnos
nem sikerült képviseletet szerez−
ni.

A Most−Híd vegyes pártnak nem
került be egyetlen képviselője
sem a megyei közgyűlésbe.
A megyei választások talán legér−
dekesebb eredménye itt született
a megyei elnöki választás tekinte−
tében. Az MKP által is támoga−
tott Vladimír Maňka (SMER−SD) és
Marian Kotleba jutott a második
fordulóba. A megyei elnöki posz−
tért 11 jelölt szállt harcba.
Vladimír Maňka 60 960 szavaza−
tot, 49,47 %−ot, Marian Kotleba
26 251 szavazatot, 21,30%−ot,
Ľudovít Kaník 18 571 szavazatot,
15,07%−ot ért el.

A Nagykürtösi járásban össze−
sen 17 jelöltre lehetett szavazni,
ebből 3 képviselő jutott a megyei
közgyűlésbe. A Magyar Közösség
Pártjából Apátújfalu polgármeste−
re, Jámbor László (61 éves); a
Most−Híd képviseletében a

Nagyszombat megye elnökjelöltjeinek vitája a TA3 hírtelevízióban
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terbegeci Baki Attila (34 éves) in−
dult. Független jelöltként lehetett
szavazni Lőrincz Mária (45 éves)
projekt−menedzserre Ipolykérről.
Az ipolynyéki Hamerlik Richárd
(46 éves) a Modern Szlovákia
Pártja színeiben indult.
Az első három helyen Mirko
Trojčák 20,14%, Ondrej Kollár
12,70%, Jámbor László 1 973
11,85% végzett.

A Losonci járásban 40 képvise−
lőjelölt volt, s összesen 5 képvise−
lő juthatott be a megyei közgyű−
lésbe.

Az MKP−t a losonci Csúsz Péter
(47 éves), a ragyolci György Péter
(51 éves), a füleki Szvorák Zsu−
zsanna (50 éves) képviselte. A
Most−Híd színeiben a füleki
Eibner Róbert (49 éves), a
panyidaróci Kertész István (51
éves) és a losonci Radovan
Konečný (34 éves) mérettette meg
magát. Független képviselőként
indult a füleki Agócs Attila (35
éves) is.

Az eredmények 100 %−os fel−
dolgozottságánál az első öt helyet
Branislav Hámorník 9,15%,
Csúsz Péter 7,04%, Pavol Baculík
6,17%, Juraj Pelč 5,59%, Milan
Spodniak 5,45% szerezte meg.
A Rimaszombati járásból 47 kép−
viselőjelölt volt a választási listán,
közülük 6 képviselő kapott helyet
a megyei közgyűlésben.

Az MKP−ból a rimaszombati
Auxt Ferenc (61 éves); a rima−
szombati Bán Zoltán (60 éves); a
rimaszombati Juhász Péter (41
éves), aki a Via Nova ICS jelöltje
is volt; valamint Rimaszombat al−
polgármestere, Rigó László (56
éves) indult a választásokon. Füg−
getlen képviselőként lehetett kari−
kázni Rimaszombat polgármester−
ét, Šimko Józsefet (62 éves) is. A
Most−Híd színeiben az almágyi
Agócs Tamás (39 éves); a simonyi
Lang László (36 éves); a rima−
szombati Varga Szilvia (43 éves)
indult. Az első hat helyen az aláb−
biak végeztek: Juhász Péter 4 792

szavazat, 7,84%, Peter Mináč
5,65%, Rigó László 3 352 szava−
zat 5,48%, Auxt Ferenc 3 182
szavazat, 5,21%, Michal Bagačka
5,18%, Šimko József 4,79%.
A Nagyrőcei járásban 22 képvise−
lőjelölt volt, ebből hárman képvi−
selik a járást megyei szinten. A
Magyar Közösség Pártját Tornalja
város polgármestere, Szögedi An−
na (63 éves) képviselte. A Most−
Híd pártból a szintén tornaljai
Nagy László (49 éves) indult.
Az  első három helyezett: Ján
Šeševička 13,95%, Eva Cireňová
13,63%, Július Laššan 13,30%.

KASSA MEGYE
Kassa megyében 850 szavazó−

helyiségben adhatták le szavaza−
taikat a választók. 26 politikai párt
és 73 független jelölt adta le kép−
viselői jelölését. Az 57 képviselői
tisztségre összesen 398 képviselő−
jelölt pályázott. A választókörze−
tekből a Rozsnyói, a Kassa kör−
nyéki, a Kassai, a Nagymihályi, és
a Tőketerebesi járásokból indítot−
tak magyar színekben képviselő−
jelölteket a Kassa Megyei Önkor−
mányzatba.

A Kassa környéki járásból Iván
László, Köteles László, Zachariaš

István, a Tőketerebesi járás−
ból Furik Csaba került be a Ma−
gyar Közösség Pártja színeiben,
valamint Sačko Géza a Most−
Hídból. A Rozsnyói járásból a
Most−Hídból Rozsnyó város pol−
gármestere, Pavol Burdiga jutott
be, s független magyar képviselő−
ként ott lesz Nagy György is.

Kassa megye tizenegy választó−
körzetében a 2013−2017−es idő−
szakra a megyei elnöki posztra 10
jelölt pályázott. Az eredmények
szerint Zdenko Trebuľa 47,43%,
Rudolf Bauer 25,19%−ot ért el.
A Tőketerebesi járásból, mely 82
települést foglal magában, a 67
jelöltből 8 képviselő jutott a me−
gyei közgyűlésbe. A Magyar Kö−
zösség Pártja színeiben Farkas
László, Furik Csaba (43), Illés
László (50), Kopasz József (56),
Laczko Sándor (61) és Szuperák
Mária (49), míg a Most–Híd, KDH
és SDKÚ koalícióéban Zurbola
Michal (48), Szunyog Ladislav
(47), Seman Vladimír (51), Sačko
Gejza (53), Pataky Karol (36), Kříž
Tomáš (32), Korpesio Cyril (49) és
Hornyák Ján (52) indultak.
Az első nyolc helyen Juraj Sobek,
Róbert Puci, Marek Čižmár, Jana
Mondiková, Csaba Furik, Štefan

Auxt Ferenc és Csúsz Péter (MKP) ismét megyei képviselők lettek
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Duč, Jozef Horváth, Gejza Sačko
szerepelnek.

A Nagymihályi járásból, mely
78 települést foglal magában, az
55 jelöltből szintén 8 képviselőt
lehetett választani. A Magyar Kö−
zösség Pártjából Barkó Attila (51),
Mihók Gábor (37) és Varga Tibor
(27), míg a Most−Híd, KDH és
SDKÚ koalícióban Varga Mária
(46), Šarocký Matej (29), Paľovčík
Ján (41), Pado Martin (54),
Jakubec Bohuš (45), Čuchran Ján
(57), Csuri Árpád (54) és Bobík
Jozef (61) indultak.

Az első nyolc helyen Emil
Ďurovčík, Viliam Zahorčák,
František Farkaš, Ján Mihalečko,
Jana Cibereová, Ľubica Rošková,
Jozef Makohus, Ján Paľovčík sze−
repelnek.

A kassai négy körzetben, 22 vá−
rosrészben a 134 jelöltből 17 kép−
viselő van  a megyei közgyűlés−
ben. A Magyar Közösség Pártjából
Filipko Jozef (47), Kolár Peter (66),
Kozel Jozef (63) és Račeková Eni−
kő (52), míg a Most−Híd, KDH és
SDKÚ koalícióban Figeľ Jozef
(51), Macej Marán (46), Trnka
Rastislav (29), Vágási Vladimír
(51), Vargovčák Marek (38), Bereš
Milan (42), Bojčik Jozef (49), Jutka
Igor (40), Kijevská Iveta (50),
Rusnák Daniel (53), Turák Peter
(46), Sekáč Ján (41), Tkáč Michal
(50), Demský Ľubomír (47), Saxa
Vladimír (35), Tkáčová Jarmila
(52) voltak jelölve. Bejutottak:
Marek Vargovčák, Rastislav
Trnka, Ľubica Blaškovičová, Jozef
Figeľ, Jozef Burian, Rudolf Bauer,
Alfonz Halenár, Igor Jutka, Daniel
Rusnák, Iveta Kijevská, Mária
Grüllingová, Jozef Andrejčák, Eva
Antónyová, Jaroslav Hlinka, Re−
náta Lenártová, Anna Jenčová,
Vladimír Saxa szerepelnek.
A Kassa környéki járásból, mely
114 települést foglal magában, 61
jelölt indult, közülük 8 képviselő
vehet részt a megyei közgyűlés
munkájában. A Magyar Közösség
Pártjából Holečko Jozef (50), Iván

László (60), Király Anton (61), Kö−
teles László (56) és Zachariaš Ist−
ván (60), míg a Most−Híd, KDH és
SDKÚ koalícióban Beluščák Júli−
us (48), Fialková Elena (57),
Krušinský Norbert (30), Markovič
Štefan (58), Pástor Jaroslav (53),
Petrík Štefan (49), Sasák Viktor
(29) és Suchý Tomáš (56) voltak
jelölve.

Az első nyolc helyen Jozef Kon−
koly, István Zachariaš, Michal
Rečka, László Köteles, Ján
Kokarda, Štefan Petrík, László
Iván, Július Beluscák szerepelnek.
A Rozsnyói járásból, mely 62 tele−
pülést foglal magában, a 35 jelölt−
ből 5 képviselő juthat be a megyei
közgyűlésbe. A Magyar Közösség
Pártjából Beke Beáta (32),
Porubán Ferenc (46) és Szöllös Já−
nos (58), míg a Most−Híd, KDH és
SDKÚ koalícióban Lach Ján (54),
Gallo−Barnák Miloš (64),
Czmórová Božena (61), Burdiga
Pavol (47) és Bollo Peter (40) in−
dultak.

Az első öt helyen Ján Babič,
Pavol Burdiga, Juraj Nagy, Štefan
Bašták, Karol Horník szerepelnek.

Az MKP történelmi sikere –
az első forduló utáni lelke−
sedés szavai

Habár általában jellemző a pár−
tokra, hogy kommunikációjukban
még az egyértelműen elveszített
csatát is olykor fényes diadalként
tüntessék fel, a Magyar Közösség
Pártjának ezúttal nem volt szüksé−
ge ilyen fordulatokra. Politikusok,
politikai szakértők, újságírók és
közéleti szereplők is egyetértettek
abban, hogy a megyei választások
első fordulóját az MKP egyértel−
műen sikerként könyvelheti el –
különösen pedig a vetélytárssal, a
Most−Híd vegyespárttal szemben.
Az alábbiakban az első fordulót
követően megjelent első megszó−
lalások közül válogatunk:

Berényi József, az MKP elnöke:
Ez egy nagyon kemény nap volt,
de huszáros hajrával hoztuk az
eredményt. Magyarosan. Köszö−
nöm mindenkinek, aki eljött és tá−
mogatott, de annak is, aki csak
szurkolt. Alázat és tisztelet! Talál−
kozunk a második körben. Számí−
tok rátok! Egységben az erő!

Semjén Zsolt miniszterelnök−
helyettes, a Kereszténydemokrata
Néppárt (KDNP) elnökének köz−
leménye: A KDNP a felvidéki po−
litika kiemelkedő sikerének tekin−
ti, hogy a Berényi József vezette
Magyar Közösség Pártja (MKP)

Zachariaš István (MKP) Kassa megye alelnöke lett
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kulcsfontosságú győzelmet aratott
a szlovákiai megyei választáso−
kon. „A KDNP gratulál az elért
eredményekhez, melyek nyomán
olyan helyen is mandátumot kap−
tak az MKP képviselői, ahol már
hosszú ideje nem lehetett magyar
jelöltet bejuttatni“ 

Gubík László, a Via Nova ICS
elnöke: A megyei választások tán
legkeserűbb tanulsága a fiatalok
közügyek iránti óriási érdektelen−
sége. Példának okáért Léván
szemmel láthatóan sokkal több já−
rókerettel érkező választópolgár
érkezett az urnákhoz, mint termé−
keny korú középgenerációs vagy
virgonc ifjú. A politika a nyugdíja−
sok úri játékává vált, ők a kor
arisztokráciája. Komoly feladat
elé állítja ez a szlovákiai jobbol−
dalt, hiszen ilyen trend mellett jó
ideig Ficoék regnálhatnak majd
minden szinten. A probléma a
magyar közösséget is érinti. Átfo−
gó ifjúságpolitikai megoldásokra
van szükség, és külön szakterület−
ként kell bánni az ágazattal. Egy
munkahelyteremtés, otthonterem−
tés és családalapítás pillérekből
álló átfogó programra van szük−
ség, hogy fogékonnyá tegyük a fi−
atalokat a közügyek iránt, emel−
lett meg kell találni az őket meg−

szólító kommunikációs formákat.
Külön örülök az MKP és Berényi
József sikerének, boldogsággal
tölt el, hogy Léváról újra lesznek
magyarok a megyeházán, és kö−
szönöm azoknak a jelölteknek,
akik vállaltan Via Novásként is
kampányoltak. Beke Bea és Varga
Tibi is tisztességesen helytállt. Vé−
gezetül: emelem kalapom rima−
szombati jelöltünk, Juhász Péter
előtt, aki egy nagy körzetben az
első helyen jutott be Besztercebá−
nyára. Személyében az egyetlen,
a szervezet történelmében pedig a
második Via Novás megyei képvi−
selőt köszönthetjük! Éljen!

Hrubík Béla, ipolynyéki polgár−
mester: Kedves barátaim! A tegna−
pi választások ismét bebizonyítot−
ták, hogy aki a saját közösségének
megosztásán és egyéni érdekei−
nek előtérbe helyezésén munkál−
kodik, az elbukik. Nem először,
hanem sokadszor is. Meg kellene
végre tanulnunk , hogy csak
együtt jutunk előre, egyről a kettő−
re, különösen a peremvidéken.
Persze minden rosszban van vala−
mi jó. Látjuk a gyengeségeinket és
látjuk, hol lehet javítani a mun−
kánkon. A járásunknak ismét van
megyei képviselője Jámbor László
személyében, aki immár negyed−

szer foglalhatja el a helyét a köz−
gyűlésben. Gratulálunk neki és
Baki Attilának is, aki nem sokkal
maradt csak el ettől az eredmény−
től, de mindentől függetlenül be−
bizonyítottuk, hogy lehet − másfé−
le nézetek és elképzelések ellené−
re is − együttműködnünk, sőt
együtt gondolkodnunk. Erre kell
építkeznünk, mert még sok fel−
adat áll előttünk az egységes felvi−
déki magyar politizálás megte−
remtéséhez. Akinek nem úgy sike−
rültek a dolgai , ahogyan várta,
gondolja át, hogyan tovább. Aki
pofára esett, nem először és még
mindig megpróbálja magát ráeről−
tetni a közösségére, az pedig von−
ja le a tanulságot, hogy a szolgá−
lat nem a magamutogatásból áll
néhány nap vagy hét erejéig, ha−
nem folyamatos, szívós munká−
ból, minden nap, minden órájá−
ban, láthatatlanul is.

Neszméri Tünde, a Via Nova
ICS alelnöke: Szenci járás, én így
szeretlek! Így kell ezt csinálni,
együtt sikerülhet! Egyedüli megye
vagyunk, ahol nem vörös az ég−
bolt, hanem kék, ahogy annak
lennie kell.

Csonka Ákos, a Via Nova Nem−
zetpolitikai Kabinetjének vezető−
je: Kemény csaták, de fontos győ−

A Magyar Közösség Pártja
eredménye
a megyei választásokon
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zelmek!! A lévai járásnak 8 év
után ismét vannak magyar képvi−
selői Nyitrán. Zselíz adja az egyi−
ket!! Az eredményeket helyén kell
kezelnünk, és ezt az utat folytat−
nunk tovább, hittel, alázattal, be−
csülettel! Köszönjük mindenki−
nek, aki hitt a sikerben! Hajrá Fel−
vidék!

Két forduló között: magyar
kártya

A második fordulóra csupán egy
jelölt – Berényi József MKP−elnök
– maradt állva, mindazonáltal a
többi megyében is érdekeltek vol−
tunk. Lássuk tehát, miként álltak
rajthoz a jelöltek a második fordu−
lóban:

Nagyszombat megye
1. Berényi József (MKP, OKS −

14 339 szavazat, 18.33% − az 1.
körben)

2. Tibor Mikuš (Smer, SNS, KSS,
31 310 szavazat, 40,04% − az 1.
körben)

Nyitra megye
1. Milan Belica (Smer, SNS, Ag−

rárpárt, 47 127 szavazat, 46,87%
− az 1. körben) 

2. Tomáš Galbavý (SDKÚ−DS,
MKP, Most−Híd, OKS, Nova, SaS,
37 548 szavazat, 37,34% − az 1.
körben)

Pozsony megye
1. Monika Flašíková − Beňová

(Smer−SD, 28 781 szavazat,
24.10% − az 1. körben) 

2. Pavol Frešo(SDKÚ−DS, KDH,
Most−Híd, SaS, MKP, OKS, SZ −
57 777szavazat, 48.38% − az 1.
körben)

Besztercebánya megye
1. Marián Kotleba (Mi Szlováki−

ánk Néppárt, 26 251 szavazat,
21.30% − az 1. körben)

2. Vladimír Maňka (Smer−SD,
KDH, MKP, SMS, ĽS, HZD, Zöl−
dek, 60 960 szavazat, 49.47%− az
1. körben)

Kassa megye
1. Rudolf Bauer (KDS, 24 487

szavazat, 24.53% − az 1. körben)
2. denko Trebuľa (Smer−SD, MKP,
Most−Híd, 48 487 szavazat,
48.57% − az 1. körben)

Ami pedig a magyar kártyát ille−
ti, azt – mint a szlovákiai választá−
sok egyfajta sajátos állandó kellé−
két – ezúttal nem más, mint maga
Robert Fico kormányfő húzta elő.
A Nagyszombat megyei jelölt, Ti−
bor Mikuš mellett kampányolva
egy rendezvényen a választottjára
való voksolásra szólította fel híve−
it.  „Ha nem jönnek el Önök, el−
jönnek ők“ – jelentette ki Fico. Ar−
ra hívta fel a szlovákokat, hogy
fogjanak össze és juttassák a me−
gyefőnöki székbe Mikust: 

„Ha a Most−Híd és az MKP azt
üzenik nekünk, ebben a válasz−
tásban összefognak, hogy Nagy−
szombatban, egy szlovák város−
ban magyar megyefőnököt vá−
lasszanak, akkor erre én azt fele−
lem: fogjunk össze, mi, szlovákok
a szlovák politikai pártokban, és
válasszuk Tibor Mikušt Nagy−
szombat megye élére“ – jelentette
ki a kormányfő. 

Második forduló: 
eredmények és vélemények

A második forduló legnagyobb
„szenzációját” kétségkívül a besz−
tercebányai eredmény szolgáltat−
ta, amely teljesen elhomályosítot−
ta a többi szereplő teljesítményét.
Mi azonban nem esünk ebbe a hi−
bába, következzenek tehát a má−
sodik forduló eredményei:

Pozsony megye: Pavol Frešo −
74 132 szavazat, Monika

Flašíková − Beňová − 25 714 sza−
vazat. A részvétel 17,89%−os volt.

Nagyszombat : Tibor Mikuš − 48
358 szavazat, Berényi József − 31
884 szavazat − részvétel: 17,28%.

Nyitra: Milan Belica − 50 071
szavazat, Tomáš Galbavý 39 958
szavazat − részvétel: 15,52%

Besztercebánya megye: Marian
Kotleba 71 397 szavazat, Vladi−
mír Maňka − 57 164 szavazat −
részvétel: 24,61%

Kassa megye: Zdenko Trebuľa −
39 970 szavazat, Rudolf Bauer −
35 339 szavazat − részvétel:
12,21%

Magyar szempontból a legna−
gyobb érdeklődéssel övezett me−

Németh Gabriella (MKP) Pavol Frešo Pozsony megye elnökével
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gye természetesen Nagyszombat
volt, éspedig Berényi József MKP−
elnök részvétele miatt.  Itt az el−
nökválasztás Berényi József, a
Magyar Közösség Pártja és az
OKS közös elnökjelöltje, valamint
Tibor Mikuš korábbi megyeelnök
között dőlt el 40%−60% arány−
ban. A mozgósítás nagy szerepet
játszott: kiderült, ha Mikuš csak
az első forduló eredményét hoz−
za, akkor veszít. Berényi József
a második fordulóban 31 884 sza−
vazatot kapott, Tibor Mikuš
48 358−at. Berényi második for−
dulós eredménye jobb, mint
Mikuš első fordulós számadata.
Berényi az első fordulóban
14 339 szavazatot kapott, míg
Mikuš 31 310−et. Ez azt jelenti,
hogy Berényi szavazatai 17 545−
el, míg Mikušé 17 048−al növeke−
dett, tehát Berényi szavazatnöve−
kedése 497 szavazattal több
volt. Berényi az első fordulóban
a szlovák járásokban 395 szava−
zatot kapott, míg a második for−
dulóban 2440−et. Fordulat állt be
ott is, hogy Mikuš a Galántai já−
rásban megnyerte az első fordu−
lót, a második fordulóban ugyan−
itt viszont Berényi győzött.
Szlovákiában 17,29%−os volt
a második fordulóban a választási
részvétel, Nagyszombat megyé−
ben szinte ugyanekkora: 17,28%.
A megye két, magyarok által la−
kott járásában jóval az átlag felett
járultak a szavazóurnákhoz a vá−
lasztók: a Galántai járásban
a részvétel 19,26 százalékos volt,
a Dunaszerdahelyi járásban
23,47%−os. A részvétel mindkét
magyarok által lakott járásban
magasabb volt, noha az első for−
dulóban is a megye legaktívabb
járásai közé tartoztak (1. forduló,
Galántai járás: 17,93%,
Dunaszerdahelyi járás: 21,97%,
a megyei részvétel pedig 17,46%
volt).

Magyarok által lakott járások
A Dunaszerdahelyi járásban
Berényi Józsefre a második fordu−

lóban 21 364−en szavaztak
(91,88%), míg az első fordulóban
9 888−an (46,61%). Mikuš most 1
888 szavazatot (8,11%) kapott, az
első fordulóban 1 615−öt (7,61%).
A Dunaszerdahelyi járásban most
1 360−nal többen szavaztak, mint
az első fordulóban. Berényi József
a második fordulóban 11 476 sza−
vazattal kapott többet, mint két
héttel korábban. Ez 2 539−cel
több, mint a Nagy Józsefre (a
Most−Híd jelöltje) az első forduló−
ban leadott szavazatok száma az
első fordulóban (8 937).
A Galántai járásban Berényi Jó−
zsef a második fordulóban 8 080
szavazatot (52,56%) kapott,
szemben az első fordulóban elért
4 056−os (29,19%) eredményével.
Mikuš most 7 291 szavazatot
(47,43%) kapott, két héttel ezelőtt
4 693−at (33.78%). Berényi József
a második fordulóban 4 024 sza−
vazattal kapott többet, mint az el−
ső fordulóban, ez 930 szavazattal
több, mint Nagy József (Most−Híd,
3 094) szavazatainak a száma az
első fordulóban.

A két, magyarok által lakott já−
rásban a Berényire leadott szava−
zatok száma 15 500 szavazattal
növekedett. Nagy József az első
fordulóban a két járásban 12 031
szavazatot kapott, Berényi ehhez

képest is 3 469 szavazatnöveke−
dést könyvelhetett el – az első
forduló további jelöltjeinek
(Uhliarik, Richnák) szimpatizán−
saival, vagy új választók mozgósí−
tásával.

Berényi József a második fordu−
ló után így nyilatkozott: „Megmu−
tattuk, hogy ott vagyunk az ország
politika életében. Erősödött az
MKP ezen a választáson. Me−
gyünk tovább, új kihívások előtt
állunk. Jövőre jön a köztársasági
elnökválasztás, az európai parla−
menti választások, majd az ön−
kormányzati megmérettetés. A
most elért eredményünk alapján
meg kell fontolnunk azt is, hogy
az államfőválasztáson saját, azaz
magyar jelöltet állítsunk. Célunk
természetesen az, hogy a 2016−os
parlamenti választásokon vissza−
térjünk a parlamentbe”.

Folt esett a papírformán –
az anyaországi sajtó a vá−
lasztásokról

A szlovákiai megyei választások
második fordulója a magyarorszá−
gi média figyelmét is élvezte, egy
jól meghatározható részének rá−
adásul kitűnő alkalmat kínált a vélt
belpolitikai párhuzamok felvillan−
tására is. Valamennyi sajtótermék

MKP−s képviselők Nagyszombat megyében: Agócs Gergely, Forró Krisztián, Biró
László és Berényi József



FELVIDÉKI MAGYAROK – 2013/IV. Megyei választások, 201315

a szélsőséges Marián Kotleba
besztercebányai győzelmét emeli
ki az egyébként papírformát muta−
tó második forduló legnagyobb
szenzációjaként − több esetben
nem feledkezve meg a Jobbikkal
mutatott “párhuzamról”

A balliberális Index hírportál
már a címadással sem hagyott
semmi kétséget a célok és szándé−
kok felől: “Besztercebányán tarolt
a szlovák Jobbik”. “Kotleba évek
óta a roma kisebbség elleni uszító
kampányt folytat, és az EU−t sem
kedveli” − helyettesítette Kotleba
nevét Vona Gábor helyébe a hír−
portál cikkírója. De hogy teljesen
világos és egyértelmű legyen az
üzenet: a cikk nem máshoz, mint
a szlovákiai magyar újságírás eta−
lonjának számító újsághoz fordul,
midőn utal az egyetlen szlovákiai
magyar napilap honlapján talál−
ható képgalériára, melyből az In−
dex szerint “a magyar olvasó az
itthoni Jobbik látvány−eszköztárá−
ra ismerhet rá”. A hírportál arról
már nem tájékoztatja a magyar ol−
vasót, hogy mégis milyen okok
játszhattak szerepet Kotleba sike−
rében.

A Magyar Nemzet “Nem sok hi−
ányzott a magyar csodához Szlo−
vákiában” címmel közöl híradást
a választások eredményeiről. A
polgári napilap Berényi József
szereplését emeli ki mindenek
előtt, aki − bár nem sikerült győz−
nie − megduplázta szavazóinak
számát az első fordulóhoz képest.
Ráadásul Nagyszombat megye
több járásban is az MKP elnöke
végzett első helyen − emeli ki a
lap hozzátéve, hogy mindez az
eredmény sokkal impozánsabb
annak fényében, hogy Robert Fico
ismét bevetette a magyar kártyát a
kampány finisében. Marián
Kotleba szerepléséről szólva a
cikk kiemeli a Mi Szlovákiánk
Néppárt jelöltjének múltját az
ultranacionalista Szlovák Testvé−
riségben: azt, hogy Kotleba a
krasznahorkaváraljai romatelep

házainak ledózerolására irányuló
szándékával szerzett igazán or−
szágos ismertséget s ennek ko−
moly szerepe lehetett a mostani
választási szereplésében.

A Hvg.hu hírportál Bugár Béla
Most−Híd elnök nyilatkozatára hi−
vatkozva tájékoztatja olvasóit a
választások eredményeiről. Bugár
szerint Kotleba győzelmében a a
megoldatlan társadalmi problé−
mák és Robert Fico kormányfő
“megosztó nyilatkozatai” egy−
aránt szerepet játszottak. Ez utób−
biak ráadásul “elijesztették” a
Most−Híd szavazóit attól, hogy a
Smer jelöltjére szavazzanak Besz−
tercebánya megyében − kesergett
Bugár Bélával együtt a balliberális
hírportál. A cikkből az is kiderül a
tudatlan magyarországi olvasó
számára, hogy − amint azt Bugár
Béla a TASR−nek nyilatkozta −
Berényi József többek között a
Most támogatásának köszönheti
jobb szereplését a második
fordulóban…

A baloldali Népszabadság po−
zsonyi tudósítója is a papírformát
jelentő Smer−győzelmek melletti
besztercebányai eredményt emeli
ki, mint “egyetlen vaskos megle−
petést”.

Ami nagyot szólt: 
Besztercebánya ostroma

Amint arra már utaltunk,
Marián Kotleba besztercebányai
győzelme lényegében minden
mást elhomályosított a szlovákiai
megyei választások egyéb ered−
ményeivel, fejleményeivel kap−
csolatban. Sőt, olyanok is felkap−
ták fejüket az ultrasoviniszta gár−
dista sikere hallatán, akik esetleg
elvileg és fizikailag is távol tartot−
ták magukat a megyei önkor−
mányzati választásoktól – vagy
általában is a politikától. Azóta
Kotleba győzelméről – ennek vélt
vagy valós okairól, következmé−
nyeiről, jelentőségéről – majd−
hogynem könyvtárnyi, erősen

hullámzó színvonalú irodalom
látott már napvilágot. Közöttük
néhány olyan is, melyben sikerült
fején találni a szöget. Aich Péter
rövid írása a Felvidék Ma hírpor−
tálon például ilyen. Nagyon egy−
szerűen, tömören, világosan ta−
pintott rá a Kotleba−jelenség való−
di mibenlétére:  „Kotleba nem
probléma. Higgyék el, Kotleba,
akinek szinte egyetlen gondja a
cigánykérdés, nem probléma,
mert Kotleba következmény. A
jobb− és baloldal kölcsönös
egyetértésben egymást okolja a
szélsőjobb előretöréséért, pedig
mindkét félnek volt már lehetősé−
ge, hogy foglalkozzon a cigány−
problémával, és társadalmilag, te−
hát mindenki számára elfogadha−
tó mederbe terelje. De nyilvánva−
lóan nem ez történt, mert ha ez
történt volna, Kotleba sem volna.
A gond ott kezdődik, hogy ha
bárki a cigányokkal kapcsolatos
problémára rámutat, azt azonnal
rasszizmussal és diszkrimináció−
val vádolják, már az is rassziz−
musnak minősül, ha valaki cigá−
nyokról beszél és nem romákról.
A statisztikában pedig, tudjuk, ti−
los kimutatni, milyen közegből
jött a vétkes, mert az is rassziz−
musnak, negatív megkülönbözte−
tésnek minősül. Holott mindenki
tudja, hogy a cigányok bűnözési
aránya magasabb az átlagnál. De
vajon született−e valami intézke−
dés, amely ezt megváltoztatni
volna hivatott? Ha mindent rassz−
izmusnak neveznek ki, hogyan
lehet megállapítani a probléma
diagnózisát? S ha nincs pontos di−
agnózis, hogyan lehet hatéko−
nyan gyógyítani? Ehelyett a prob−
lémákat elhallgatják, szőnyeg alá
söprik, s aztán csodálkozunk egy
nagyot, és álszenten rémüldö−
zünk, hogy derült égből jön egy
Kotleba, aki számára minden ci−
gány eleve bűnöző. Ami persze
hülyeség, hiszen a bűnözés nem
a bőrszín vagy vallás stb. követ−
kezménye, annál az jóval bonyo−
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lultabb – populista néphülyítés−
nek azonban jól beválik az ilyen
állítás”. 

A közérthetőség és a jobb átte−
kinthetőség kedvéért hírportálunk
munkatársa – e kiadvány techni−
kai szerkesztője – Oriskó Norbert
egyenesen pontokba szedte e „je−
lenség” (nevezzük ezentúl így)
hátterében mélyebben rejlő oko−
kat, körülményeket tömörségében
is sokat mondó írásában: „Szlová−
kiát sokkolja Marián Kotleba vá−
lasztási győzelme. Ez jogos és ért−
hető is, azonban azt is tudatosíta−
ni kell, hogy már nagyon érett egy
pofon a magát a demokrácia min−
tapéldányaként világszerte hirde−
tő „közép−európai kistigris” szá−
mára. Merthogy bajok vannak,
folyamatosan tapasztaljuk, mond−
juk, ragozzuk… az már más kér−
dés, hogy Brüsszel befogja fülét,
nem szereti a problémákat, így
csak azt lát, amit akar. Pedig pél−
dák sokaságával szolgálhatunk:

− Az az arrogancia, ahogy meg−
hiúsították pár éve − 2009−ben −
Sólyom László köztársasági elnök
komáromi látogatását.

− Az a hatalmi dölyf, ahogyan
reagáltak a magyar könnyített ho−
nosítási törvényre a jogfosztó
szlovák állampolgársági törvény−
nyel.

− A Gašparovič által hangozta−
tott standard feletti jogaink...

− Az az abszolutizmusra emlé−
keztető kormányzás, amit Ficóék
folytatnak, például a peredi nép−
szavazás semmibevétele vagy a
kisebbségi bizottság kényük−ked−
vük való alakítása

− A megyehatárok magyarelle−
nes megrajzolása

− Nyelvi jogaink sorozatos meg−
tiprása

− Az önrendelkezési törekvések,
és az autonómia elutasítása

− A szlovák politikusok állandó−
an az állítólagos magyarországi
idegengyűlöletre figyelmeztetnek,

az ún. „magyar szélsőségesekre”,
a Gárdára, a Jobbikra, olykor még
a magyar miniszterelnököt is ezen
a síkon ragozzák. Most bezzeg
már örülnének, ha „csak
ilyenekkel“ volna gondjuk.

− Hirdetik széltében−hosszában,
itt nincs intolerancia, nincsenek
kisebbségi gondok. Minden rend−
ben van a Beneš−dekrétumokkal,
az itt élő magyarokkal (leszámítva
néhány „izgágát”)…

− Malina Hedvig, Dunaszer−
dahely, Gorilla−akta...

… és még sorolhatnánk. Még ta−
lán időben jött a figyelmeztetés,
hogy le kellene szállni végre a
magas lóról, észrevenni, hogy
nem csak ők élnek itt. Egy megye
most elbukott, de sokkal fájóbb
lehet ez a pofon, ha például par−
lamenti választásokon érkezik.
Tessék hát végre felébredni! 

Voltak olyan vélemények is, me−
lyek „megelégedtek” egy kiadós
nácizással, Kotleba múltjának fel−
emlegetésével – benne erős von−
zalmával az első önálló (és törté−
netesen fasiszta) szlovák állam
iránt. Ez azonban finoman szólva
is a dolgok leegyszerűsítése.

„Mert lehet itt kérem barnázni
Kotlebát, Slotát, Jobbikot − min−
denkit, ahogy most teszik is a
“sokkolt” politikusok és újság−
írók. Ez azonban éppen olyan fi−
gyelemelterelő pótcselekvés, fél−
revezető leegyszerűsítés és a
problémák szőnyeg alá söprése,
mint az, amit az “élvonalhoz” tar−

tozó vezetőink éveken, évtizede−
ken keresztül csináltak. Kotleba
csak egy beosztás a nagy szlovák
hőmérőn és amit mutat, az még
nagyon messze van a láztól. A ja−
va ugyanis még hátravan. Akik
most beérik a nagyon olcsó és pri−
mitív Kotleba−Hitler hasonlattal, a
fasizálódás rémképének felvetíté−
sével, azok éppen ennek a radika−
lizálódásnak tesznek óriási szíves−
séget. Mert mindaz, ami most ott
Besztercebányán történt, csupán
egy a mélyben már nagyon régóta
meglévő betegség tünetei közül,
nem más, mint az évek óta zajló
rothadás bűze, amely most a szo−
kottnál nagyobb mértékben csap−
ta meg a kispolgárság kényes or−
rát. Ám a felszín alatt − sőt, egyre
inkább a felszínen − ott vannak
azok a bizonyos valós, hús−vér,
igazi problémák, melyek felveté−
sével és persze meglovagolásával,
olykor kiforgatásával Kotleba és a
hozzá hasonlók sikereket érhet−
nek és érnek is el. Ha nagyon sür−
gősen nem oldják meg őket... És
ha nem lenne egyértelmű: ez a
történet messze nem Kotlebáról
szól. A főhős az a Robert Fico, aki
Szlovákia miniszterelnökeként a
legalpáribb módon tette egy ma−
gyarellenes ki−ki meccsé a máso−
dik fordulót s aki ugyanilyen mi−
nőségében a magyar és a többi
európai nemzet vezetőinek elfo−
gadott tárgyalópartnere. A kutya
itt van elásva”.

Akárhogy is van, Kotlebának
máris sikerült aprópénzre váltania
a sikert: a Polis ügynökség utolsó
szeptemberi felmérése óta a
Kotleba vezette Mi Szlovákiánk
Néppárt népszerűsége duplájára,
azaz 1,7 százalékról 3,4 százalék−
ra ugrott. Ez ugyan Kotleba szá−
mára még nem jelenti a parla−
menti részvételt, de a szavazato−
kért járó juttatást az állami költ−
ségvetésből igen. És hol vannak
még a következő parlamenti
választások…?

Marian Kotleba
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Akárhogy is csűrjük csavarjuk a
dolgokat, a tény, az tény marad.
Bugár Béla pártja elbukott a me−
gyei választásokon, bár különféle
számmisztikai praktikákkal a párt
igyekszik ennek ellenkezőjét pre−
zentálni. Hogy mennyire igaz a
fenti állítás, bizonyítja Bugár Béla
utóbbi napokban tapasztalt egyre
idegesebb viselkedése, ami tulaj−
donképpen valahol érthető is, hi−
szen a választásba fektetett pénz−
injekcióknak a régiókban meg
kellett volna térülniük, de úgy tű−
nik, ez csupán hiábavaló elvárás
maradt.

Gyengült a párt parlamenti kép−
viselete, az országos szintű dol−
gokba való beleszólási lehetősége
tán még a minimálisnál is kisebb,
a regionális képviselete meg ele−
nyésző, ami lefordítva annyit tesz,
hogy Bugár Bélára és pártjára nem
könnyű napok várnak az elkövet−
kezőkben.

Bugár idegességét nyilvánvaló−
an csak tovább fokozza a tény,
hogy az ellenfél, a finoman szólva
sem hőn szeretett MKP az előző
választási időszakhoz viszonyítva
megyei szinten végeredményben
megtartotta a helyzetét, talán ki−
csit még javított is azon. Ami ször−
nyen kellemetlen lehet a mi Bugár
Bélánknak.

Olyannyira kellemetlen, hogy
eddigi szerepköréből kiesve meg−
írta a Kiáltvány a korrekt politiká−
ért c. nyílt levelét hozzánk, felvi−
déki... bocsánat, szlovákiai ma−
gyarokhoz. Tekintsünk el most a
levél tartalmának elemezgetésé−
től, felesleges lenne, végül is min−
denki el tudja olvasni azt, és meg
tudja ítélni annak valóságtartal−
mát.

Sokkal érdekesebb viszont, ami
a sorok mögött lapul, ami Bugár
Béla támadásának valódi oka le−
het. A fentiekben már utaltam rá,

bár a választópol−
gárok nagy része
nem igazán tudato−
sítja – ezt mutatja a
rendkívül silány
részvételi arány is –,
de a megyei önkor−
mányzatok regioná−
lis hatásköre nem el−
vetendő.

Egy magára vala−
mit is adó pártnak
tehát érdeke, hogy
megyei szinten mi−
nél erősebb legyen a
képviselete. Ha na−
gyon egyszerűen és
érthetően akarok fogalmazni, úgy
is mondhatnám: fontos, hogy le−
gyen regionális hatalma vagy leg−
alábbis beleszólása a regionális
ügyek alakulásába, amelyek bi−
zony sokszor sokkal közelebbről
érintik az ott élőket, azaz a vá−
lasztópolgárokat, mint az orszá−
gos szintű ügyek. Nos, ettől esett
el most újabb négy évre Bugár Bé−
la és a pártja. Ez azért elég bosz−
szantó.

A sértett Bugár kiáltványának
sorai mögül tehát a meg nem szer−
zett hatalom miatti felháborodás
olvasható ki, ez ragadtatta valójá−
ban arra, hogy tollat ragadjon s
megírja ezt a levelet. Megmutat−
kozott végre mindenki előtt Bugár
Béla igazi arca. Mert vegyük csak
a lévai példát, ahol kezdetben
még volt megegyezés, amely helyi
szinten mindkét pártnak megfelelt
volna. De felső utasításra – bosz−
szúból? – a Most−Híd vezetése le−
fújta azt. A lévai példa is azt mu−
tatja, Bugár számára a közösség
érdeke bármikor beáldozható a
hatalomért vagy pusztán bosszú−
vágyból. Csak az érdekesség ked−
véért jegyzem meg, hogy egyetlen
igazán „magyar téma“ sem ihlette
Bugár Bélát eddig ilyen hangne−
mű levél megírására.

Bugár idegességét jelzi azonban
egy másik tény is, ahogyan a
Most−Híd elnöke az MKP bejelen−
tésére reagált, miszerint saját ma−
gyar államfőjelölt indít. Bugár az
MKP eme lépését nemes egysze−
rűséggel felelőtlennek tartja.
Bugár Béla nyilván azért ragadtat−
ta magát erre a kijelentésre, mert
megint nem protokoll szerint tör−
ténnek a dolgok, ahogyan ezt
esetleg előzetesen szlovák baráta−
inak megígérte. (Csak zárójelben
jegyzem meg, ilyenkor mindig na−
gyon számítanak a szavazatainkra
akár Hrušovský, akár a többi
jobboldali jelölt. Procházka pél−
dául odáig elment, hogy színma−
gyar óriásplakátokkal kampányol
Dél−Szlovákiában, pedig koráb−
ban csak hasznos idiótáknak ne−
vezett bennünket, itt élő magyaro−
kat.)

A jobboldal eddigi megosztott−
ságát látva tehát úgy vélem, egyál−
talán nem felelőtlen az MKP lépé−
se, eggyel több vagy kevesebb
jobboldali jelölt a helyzeten lé−
nyegesen már nem változtat. A
jobboldali egység hiánya nem a
mi sarunk, még csak nem is az
MKP−jé. Tetszettek volna jobban
kalkulálni, esetleg jobb jelöltet ál−
lítani, aki a teljes jobboldali poli−

Bugár Béla igazi arca
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tikai paletta számára elfogadható
lett volna! (Bár az sem garancia
ránk nézve semmire, mert méltán
tölthette el büszkeséggel a felvi−
déki magyarokat, amikor az előző
államfőválasztás után rajzolt tér−
kép mindenütt vörös színben
pompázott, egyedül Dél−Szlováki−
ában volt kék. Radičovára talán a
saját pártjának szimpatizánsai
sem szavaztak olyan hűségesen,
mint felvidéki magyarok. Amit
Iveta Radičová „rendesen“ meg is
hálált, amikor egy magyar ügyben
alkotmánybírósági beadványhoz
kérték az MKP−s parlamenti kép−
viselők az aláírását, de ő tömören
csak annyit mondott: „Fiúk ezt
mégsem tehetem meg“.)
De kit válasszunk akkor mi, felvi−
déki magyarok az eddigi felhoza−
talból. Talán azt a Hrušovskýt, aki
parlamenti elnökként is meg
KDH−s politikusként is nem egy−
szer bizonyította, kicsit sem lojális

az itteni magyarok, a mi ügyeink
irányában? Számtalan példát fel−
hozhatnánk a KDH−s politikusok
kicsinyességére, de hadd említ−
sem ezen a helyen csupán a leg−
utóbbi teljesen felesleges
„hőstettüket“, amikor annyit sem
mertek nyíltan felvállalni, hogy
Berényinek legalább a támogatá−
sukat kifejezzék a nagyszombati
megyefőnök−választás második
fordulójában. Senki sem várt tőlük
valamiféle kampányt, senki sem
hitte közülünk, hogy esetleg telje−
sen odateszik magukat az ügy
mellé, ők azonban még egy sem−
mitmondó támogató nyilatkozatot
sem voltak képesek kipréselni ma−
gukból, mert igazából ugyanazt
gondolják, amit Fico, csak éppen
nem merik, vagy taktikusan nem
akarják kimondani.

Vagy netán arra a Ján
Čarnogurskýra szavazzon tiszta
szívvel a felvidéki magyar ember,

aki egy pár év−
vel ezelőtti in−
terjújában kije−
lentette, Szlo−
vákiára a ma−
gyarok jelentik
a legnagyobb
veszélyt. „Min−
denütt, ahol a
magyar érdek−
képviselet ha−
talomra került,
mint ahogy ná−
lunk egykor az
MKP, ha csak
helyhatósági
szinten is, a
szlovákoknak
p r o b l é m á i k
lettek“ – jelen−
tette ki
Čarnogurský
(Felvidék.ma,
2010). De ő
volt a kettős ál−
lampolgárság
elleni harcnak
is az egyik elő
szónoka, ami−

kor szlovák oldalon szinte min−
denkit megelőzve kijelentette: „A
magyar törvény elleni ellenállás−
ban szabad keményebbnek len−
nünk, mint más országok, de nem
szabad egyedül maradnunk“.

De szavazhatunk−e tiszta lelkiis−
merettel mi, magyarok arra a
Radoslav Procházkára, aki egy
korábbi cikkében az állampolgár−
sági kérdés kapcsán egyszerűen
hasznos idiótának nevezte a felvi−
déki magyart? Vagy netán Peter
Osuskýra szavazzunk, akinek két−
ségkívül voltak pozitív gesztusai is
irányunkban, de az is bizonyos,
amint az egy dokumentumfilmből
nemrégiben kitűnt, hogy emlékei−
ben meghatározó szerepet játszik
nagyapja magyarokkal szembeni
sérelme.

Miért kell mindig a kisebbik
rosszat választanunk, miért ne le−
hetne nekünk is saját jelöltünk,
mint az erdélyi vagy a vajdasági
magyaroknak?

Ezért aztán úgy vélem, hogy
Bugár Bélából megint csak a sér−
tettség, de az is lehet, hogy a féle−
lem beszél. Én ugyanis vele ellen−
tétben úgy gondolom, éppen itt az
ideje, hogy saját magyar államfő−
jelöltünk legyen. Sőt, megtehettük
volna már jóval korábban is.
Akkor is, ha mindnyájan tudjuk,
ebben az országban kicsi az esé−
lye annak, hogy bejusson a máso−
dik fordulóba egy magyar jelölt,
legyen az bárki is. Valószínűleg
ezért nem is merte felvállalni ma−
ga, Bugár Béla sem korábban a je−
lölést. Nekünk viszont közösség−
ként szükségünk van erre, hogy
egységes erőt tudjunk felmutatni,
ami megerősít bennünket lelkileg.
És valószínűleg ettől fél Bugár Bé−
la.

„Egy politikai párt úgy lehet si−
keres, ha őszinte a választóihoz“
– írja Bugár a nyílt levelében. Ta−
lán eljött az ideje, elnök úr esze−
rint cselekedni...

Dunajszky Éva

Bugár Béla irománya a http://www.most−hid.sk/sites/default/
files/spravy−files/kialtvany_a_korrekt_politikaert.pdf internetes
címen olvasható
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Duray Miklós húsz évvel ezelőt−
ti szavait kölcsönöztük a komáro−
mi nagygyűlés huszadik évfordu−
lójára emlékező összeállításunk
címének. 2014. január nyolcadi−
kán lesz húsz éve annak, hogy
Révkomáromban megtartották a
felvidéki magyar választott képvi−
selők és önkormányzati vezetők
országos nagygyűlését. Itt gyűltek
össze a magyar nemzeti közösség
által lakott községek – falvak és
városok – polgármesterei, az ön−
kormányzatok képviselői, a ma−
gyar nemzetiségű parlamenti kép−
viselők és a magyar politikai pár−
tok, illetve mozgalmak vezetői,
hogy megtárgyalják azokat az
égető problémákat, amelyek a
rendszerváltozás után elemi erő−
vel a felszínre törtek és halasztha−
tatlanul megoldásra vártak.

Rég nem látott várakozással és
érdeklődéssel övezett esemény
volt ez, s egyben – a résztvevők
elmondásai szerint is – lélekeme−
lő. A rendszerváltást követően az
első, de sajnos egyben az utolsó
alkalom is arra, hogy a felvidéki
magyarság még felemelte a fejét
és a közösséget érintő égető prob−
lémákra mindenféle kertelés nél−
kül, világosan rámutatva kinyilvá−
nította igényét e problémák hala−
déktalan megoldására. 

A fenti címválasztás természete−
sen szándékos és megfontolt. E tö−
mör kijelentés magába foglal min−
dent, amit a felvidéki magyar kö−
zösség reményei és az azóta eltelt
húsz esztendő valósága jelentet−
tek és jelentenek. Kifejezi, hogy
milyen reménnyel érkeztek 1994.
január nyolcadikán a küldöttek,

meghívott vendégek és az érdek−
lődők a – zsúfolásig megtelő – ko−
máromi sportcsarnokba. Azzal a
reménnyel gyűlt össze közössé−
günk vezetőinek színe−java, hogy
kiegyezés szülessen egy olyan
korszak reményében, amelyet tán
egy másik, előző évszázadban
született kiegyezés után láthatott
legutóbb Európának ez a része.
De benne van Duray Miklós kije−
lentésében – most már két évtized
távlatából – az is, hogy e remény
nem maradt más, csak remény.
Ha egyáltalán…

1994, 2004, 2014. Húsz eszten−
dő, évtizedes ugrásokkal, benne
két korszakhatárral. Vagy leg−
alábbis annak idején korszakhatá−
roknak hihettük őket. 1994. janu−
ár 8−a feltámadó−feléledő felvidé−

A szlovák−magyar kiegyezés napja
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ki magyar közösség napjaként lett
volna hivatott bevonulni történel−
münkbe. Tíz év múlva, 2004. má−
jus elsején pedig az Európai Uni−
óhoz csatlakoztunk – újabb kor−
szakhatár, vagy legalábbis lehetett
volna közösségünk jogainak fejlő−
dése szemszögéből nézve. Az
összefüggések még így is nyilván−
valóak: 1994 most már, az elmúlt
két évtizede történései fényében
még akár radikálisnak is nevezhe−
tő igényeire 2004−et kínálták
„megoldásul” az állam vezetői.
Légiesedő határokkal, európai ál−
lampolgársággal  és értékrenddel
és hasonlókkal. 2014, újabb tíz
esztendő, s mit látunk? Remegő
térdekkel várjuk a szlovák alkot−
mánybíróság döntését, hogy ma−
gyarként maradhatunk−e egyálta−
lán annak az országnak állampol−
gárai, ahová születtünk. Keserű−
séggel figyeljük, ahogy iskoláinkat
elsorvasztják és ugyanerre a sors−
ra szánják anyanyelvünket is. És
ami a legsúlyosabb: e két évtized
alatt a százezret is meghaladó lé−

lekszámmal fogyatkozott meg kö−
zösségünk.

Az 1994−es komáromi nagygyű−
lésre visszatekintő összeállítá−
sunknak (megy a gyűlés jegyző−
könyvét veszi alapul) nem is lehet
más a célja, mint az arra való fel−
hívás: térjünk vissza gyökereink−
hez, eredeti célkitűzéseinkhez.
Melyek utoljára és őszintén éppen
ott, a komáromi sportcsarnokban
törtek felszínre, húsz esztendővel
ezelőtt. 

Pásztor István komáromi
polgármester köszöntője

A komáromi sportcsarnok zsúfo−
lásig megtelt 1994. január nyolca−
dikán. Az egybegyűlteket előbb
Pásztor István, a város akkori pol−
gármestere  − egyben a találkozót
szervező Csallóközi Városok és
Községek Társulásának soros el−
nöke köszöntötte.

A gyűlést övező felfokozott – és
nem mindig feltétlenül baráti – ér−

deklődésről szólva kezdte mon−
dandóját: „A Csallóközi Városok
és Községek Társulása, mint ren−
dező, tudatosítja, milyen nagy te−
her nehezedik rá, amikor ilyen
nagyméretű találkozó megrende−
zését vállalja. A helyzetet nagy−
mértékben megnehezítette az az
óriási sajtókampány, amely a mai
találkozót megelőzte. Már majd−
nem mindenki megszólalt ebben
az ügyben. Sokan ki is használták
a lehetőséget, és tanúbizonyságot
tettek arról, mennyire
„toleránsak“, hogyan képzelik el a
demokrácia felépítését hazánk−
ban, miként vélekednek a kisebb−
ség és a többség kapcsolatáról. Itt
ma rajtunk, illetve Önökön a sor.
Bizonyítani kell, hogy felnőtt egy
újabb generáció, mind−mind fele−
lős emberek, akik az önkormány−
zatokban és a parlamentben vise−
lik választóik gondját, intézik
azok ügyes−bajos dolgait, de fő−
leg: fel tudják mérni mai helyze−
tünket, felismerik a problémákat,
azok okait, és meg tudják fogal−



FELVIDÉKI MAGYAROK – 2013/IV. 20 éves a komáromi nagygyűlés21

mazni, milyen megoldásokat lát−
nak. Ha ma közelíteni tudunk
egymás véleményéhez, el tudunk
fogadni közös álláspontokat, ez−
zel azt bizonyítjuk mindenki szá−
mára, hogy mi tárgyalóképesek
vagyunk!”

A polgármester ismertette a gyű−
lés napirendjét, programját, me−
lyet a résztvevők kézfeltartással
fogadtak el. Pásztor István e sza−
vai pedig éppen két évtized ta−
pasztalatai fényében figyelemre
métóak: „Ettől a perctől kezdve
mindenki személyesen felelős
minden szóért, minden gondola−
tért, amelyet kimond. Felelős szü−
lei, testvérei, gyermekei és ember−
társai előtt, őértük és az ő nevük−
ben”.

A községekről szóló törvény kri−
tikai elemzése és a törvény módo−
sításának javaslata

Az önkormányzatok jogi hely−
zetét Nemeskajál polgármestere,
Rózsa Sándor vázolta rövid elő−

adásában, melyben kitért a köz−
ségekről szóló törvény vélemé−
nyezésére, valamint javaslatot
tett a felmerülő kérdésekkel kap−
csolatos közös állásfoglalásra is. 

Ismeretes számunkra, hogy az
önkormányzati rendszer egy
jogállamban az állam tartóoszlo−
pa. A szabad polgárok akaratának
kifejezője, a közületi jogok rend−
szerének konkrét formája, vagyis
az önmeghatározás, az önkifeje−
zés és önigazgatás sokszínű gya−
korlatának alapja.Országunkban
az önkormányzati jogok nem
kielégítőek. A tudatos korlátozá−
soknak, hátráltatásoknak vagyunk
szenvedő alanyai és tanúi. A köz−
ponti hatalom erősítése, az állam−
igazgatási szervek felsőbbrendű−
ségére való törekvése akadályoz−
za a harmónia, a kívánt stabilitás
létrehozását. A köztársaság alkot−
mányának 64−71. cikkelyében az
önkormányzatok jogállása oly ál−
talánosságban van meghatározva,
hogy teret ad a mindennapi meg−
valósítás és gyakorlat során, a vé−

geláthatatlan másod−és harmad−
rendű előírások tömkelegében, a
félremagyarázásnak, sőt a tudatos
elferdítésnek, az önkormányzatok
számára káros gyakorlat al−
kalmazásának. Mindez ellentét−
ben van a Helyi Önkormányzatok
Európai Chartájával, a dokumen−
tum alapgondolatával, alapesz−
méjével, melyek a helyi demokrá−
cia erősítését, a hatalom decentra−
lizálását és a szerződő felek köte−
lezettségvállalását tartják szem
előtt. A Szlovák Köztársaság
mindmáig nem csatlakozott eh−
hez a dokumentumhoz. E nem−
zetközi dokumentum 12. cikkelye
meghatározza, hogy az aláíró or−
szág kötelezi magát legalább 20
pontban meghatározott jogi tétel
átvitelére saját törvényhozásába,
illetve alkotmányába, s ezekből
legalább 10 pont az okmányban
külön meghatározott tételek közül
való. Ez nem kis követelmény, s
minden bizonnyal ez a tényleges
oka a csatlakozás halasztgatásá−
nak. Említésre méltó az önkor−
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mányzatok illetőségét rögzítő té−
telek hiánya az alkotmányban. A
teljes és kizárólagos jogkörök té−
teles meghatározása, avagy a
pénzügyi források és feladatok
összhangjának hiánya, amely
összhang nélkül nincs és nem is
lehet valódi önkormányzat.

Számunkra, a magyar nemzeti
közösség számára hiányos az
önkormányzati tevékenység tar−
talmilag körülhatárolt jogköre.
Elengedhetetlennek tartjuk’a bő−
vítést az iskolaügy, a nemzetiségi
kultúra, az egészségügy, a szociá−
lis biztosítás és gondoskodás, az
anyanyelvhasználat és a tulajdon−
viszonyok terén. Indokolatlan az
újfajta állami tulajdon ismételt lét−
rehozása. Az ésszerű és természe−
tes az volna, ha a község, a város
kataszteri területén található vala−
mennyi ingó és ingatlan vagyon,
melynek tulajdonosa ismeretlen,
a falu, illetve a város tulajdonát
képezné, nem pedig az államét. 

A polgármester ezt követően
pontokba szedve sorolta fel konk−
rét javaslatait e kérdéskörben,

melyek aztán visszaköszönnek a
nagygyűlés által elfogadott közös
állásfoglalásban. Ezért ezekről
majd annak ismertetésénél szó−
lunk. 

A közigazgatási és területi
átszervezés

E témakörben számos érdekes,
tartalmas előadásra került sor, kö−
zülük idézzük fel a talán legemlé−
kezetesebbeket. 

Pásztor István, Királyhelmec
polgármestere az elmúlt 75 év
közigazgatási és területi átszerve−
zéseiről nyújtott rövid, vázlatos
történelmi áttekintést, kezdve a
trianon által szétszakított termé−
szetes közigazgatási egységektől:
„Az új államhatár j megvonásával
hét történelmi megye megcsonkí−
tására került sor a határ mindkét
oldalán. Kettévágtak olyan nem−
zetiségileg kompakt területeket,
mint Komárom, Esztergom, Hont,
Nógrád, Abaúj−Torna, Gömör és
Zemplén vármegyék területei. Az
1920−ban hozott 126−os számú

törvénnyel megszüntették a törté−
nelmi vármegyéket és kialakítot−
ták a nagymegyéket, amelyek
1923−ban kezdtek működni. Ami−
kor nyilvánvalóvá vált az is, hogy
az újonnan kialakított nagyobb
területi egységek sem felelnek
meg, az új állam központosító
elképzeléseinek eredményeként
1928. július l−jével létrehozták a
tartományi rendszert az ország−
ban. Csehszlovákiát négy tarto−
mányra osztották: Csehország,
Morvaország, Szlovákia és Kár−
pátalja.

A tartományokat kisebb területi
egységekre is bontották − ezek
voltak a járások.

Mindezek ellenére az 1920/223
Tt. számú törvény értelmében, ha
a járás állampolgárai közül több
mint 50 % „nemzetiségi“, akkor
az állam nyelvén írt különböző
hivatalos iratokat az illető kisebb−
ség nyelvére is le kell fordítani.
Abban az esetben, ha az adott já−
rásban a „nemzetiségi“ lakosság
létszáma meghaladja a 75 %−ot,
akkor a hivatalos iratokat csak ak−
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kor kell államnyelven kiadni, ha
azt valaki külön kéri. A második
világháborút követően a győztes
hatalmak intézkedései nyomán
újraszületett Csehszlovákia. A ko−
rábban elcsatolt területek vissza−
adásával az ott lakó magyarság
újra kisebbségi helyzetbe került.
Sorsukat a németekkel együtt a
Kassai Kormányprogramra épülő
diszkriminatív benesi dekrétumok
határozták meg. A magyarság kol−
lektív megsemmisítésére tett in−
tézkedések száma az 1948−as
kommunista hatalomátvétel után
csökkent ugyan, de nem szűnt
meg. Az 1948. május 9−én hozott
alkotmány 1949. január elsejétől
hat közigazgatási területre osztot−
ta fel Szlovákiát, így jött létre a ke−
rületi rendszer. A kerületek hatá−
rait úgy szabták meg, hogy ezáltal
a magyar lakosság aránya a lehe−
tő legalacsonyabb legyen így
lehetetlenné vált a magyar több−
ségű nagyobb területi egység lét−
rehozása. A kerületek a mainál jó−
val kisebb járásokból álltak össze.
Ennek következtében 1949 és

1960 között hét magyar többségű
járás jöhetett létre. Az ötvenes
évek kezdetén a magyarság a tár−
sadalmi és gazdasági élet terü−
leteit még kevésbé birtokolhatta,
mint a szlovákok, ugyanis a
hatalomból és annak gyakorlásá−
ból teljesen kimaradt. A kommu−
nista párt és az állam központi
szervei hatalmi−irányítói szerepé−
nek megszilárdítása érdekében
1960−ban területi és közigazgatási
integrációra került sor. Két kerület
összevonásával jött létre egy nagy
kerület és általában három
„kisjárás“ összekapcsolásával a
ma is létező ún. nagy járások.
Ezek az intézkedések a szigorúan
vett centra−lisztikus elképzelések
megvalósulását és a pártállam lét−
rehozását segítették elő.

Az 1960−as nagy járások kiala−
kításánál is az volt a cél, hogy mi−
nél kevesebb járásban legyen
többségben a magyar lakosság”.

Mi tagadás, mintha semmi sem
változott volna az elmúlt ötven
évben…

Igazságos közigazgatási és terü−
leti átszervezés címmel tartott
előadást Kvarda József, Csenke
Polgármestere, melyben az igaz−
ságos területi felosztás megvaló−
sításánál az Európa Tanács Parla−
menti Közgyűlésének 1201−es
ajánlásának alapul vételét java−
solta kiindulópontként: „Itt arról
van szó, hogy azokban a körze−
tekben, ahol a nemzeti kisebbség−
hez tartozó személyek jelentős
számban élnek, jogosultak helyi,
önkormányzati vagy autonóm
szerveket alakítani, illetve külön−
leges státuszt élvezhetnek! (mint
például a regionális önkormány−
zat, amelyre törekszünk). A Szlo−
vák Köztársaság Nemzeti Tanácsa
1993. június 23−án elfogadott
225. számú határozatában felvál−
lalta azt, hogy a nemzeti
kisebbségek jogainak védelme és
sorsának rendezése az ET említett
ajánlásával összhangban valósul
meg. Megdöbbenéssel kellett tu−
domásul vennünk, hogy a parla−
ment ezt a határozatát megmásí−
totta, és ezáltal elutasította az
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1201−es ET dokumentum ajánlá−
sait, amelyek alapját képezték
volna egy európai szintű nemzeti−
ségi politika kialakításának, Egy
ésszerű és minden szempontból
igazságos területfelosztási szán−
dék nem hagyhatja figyelmen kí−
vül azt a tényt, hogy a magyar
nemzeti közösségünk mindmáig
megőrizte az önálló politikai
struktúra kialakításának a képes−
ségét, társadalmi és demográfiai
vitalitását és eredeti településszer−
kezetét. Ez a helyzet annak elle−
nére, hogy hosszul évtizedek so−
rán a mindenkori hatalom éppen
a területi „szalámiszeletelgetés“
politikájával a más nemzetiségűek
erőszakos asszimilációjára töreke−
dett. Úgy gondoljuk továbbá,
hogy a küszöbön álló közigazga−
tási reform és a területi átszerve−
zés alappilléreit a városok termé−
szetes vonzáskörét alkotó telepü−
lések képezzék, mert ezek valósá−
gos gazdasági, társadalmi, kultu−
rális és közlekedési gócok körül
kialakult egységek. Ugyanakkor
valamennyi települési önkor−
mányzat illetékességét általánossá
kell tenni az iskolaügy, egészség−
ügy, településfejlesztés és építés−
ügy, környezetvédelem és a szo−
ciális gondoskodás terén az Ön−
kormányzatok Európai Chartájá−
nak értelmében. A helyi közigaz−
gatást a szubszidiaritás követel−
ményének megfelelően kell ren−
dezni. Ez azt jelenti, hogy a
felsőbbfokú közigazgatási szervek
csupán azokat a feladatokat látják
el, amelyek alacsonyabb szinten
jó hatékonysággal nem biztosítha−
tók, és az állam az önkormányzat−
ok felett csupán törvényességi fel−
ügyeletet gyakorol. Ezen elv alkal−
mazása egyúttal azt is jelentené,
hogy a közigazgatás nem kerülne
távolabb a települések polgárai−
tól, tehát nem jelentene távolsági
problémát sem. Éppen ellenkező−
leg, jelentősen lecsökkenne azok−
nak az ügyeknek a száma, ame−
lyeket felsőbb szinten kellene in−

tézni, s egyben ezekben az ese−
tekben az intézés formája, az
ügyek jellegénél fogva, nem igé−
nyelné a személyes jelenlétet. A
közigazgatás átszervezésénél és
az új területbeosztásnál figyelem−
be kell venni a történelmi, kultu−
rális, etnikai és nyelvi sajátosságo−
kon túl a községeknek, azok tár−
sulásainak akaratát és a hovatarto−
zás ügyében rendezett helyi és re−
gionális népszavazások eredmé−
nyeit is. Fontosnak tartjuk azt is,
hogy a leendő regionális önkor−
mányzatok területe és a másodfo−
kú államigazgatási területek fed−
jék egymást. Ez egy közigazgatási
területi egység hatékony működé−
sének elengedhetetlen feltétele.
Az etnikailag és nyelvileg behatá−
rolható területek létrehozásában
három arányossági határt lehet és
kell megszabni. Ezek: a többségi
terület, kisebbségi terület és a
szórványterület”.

Száraz József udvardi polgár−
mester az önkormányzattal ren−
delkező régiók gazdasági fejlesz−
tésének lehetőségeiről beszélt: „A
magyarok által is lakott területek
gazdasági problémáinak egyik fő
oka, hogy nagyon egyoldalú gaz−
dasági szerkezettel rendelkeznek.
A régió gazdasági szerkezetét fő−
leg a mezőgazdaság, a hozzá kap−
csolódó szolgáltatások és részben
az élelmiszeripar képezik, melyek
mind válságágazatoknak számíta−
nak. Ezt az egyoldalúságot az első
köztársaság cseh gazdaságpoliti−
kája okozta, továbbá az, hogy
Szlovákia iparosításának hőskorá−
ban, az ötvenes években is csu−
pán elvétve került sor ipartelepí−
tésre ezeken a területeken, s ha
mégis, többségében kör−
nyezetromboló eredménnyel,
mint pl. a vágsellyei Duslo vegy−
ipari vállalat, a párkányi papír−
gyár, a mohi atomerőmű, a bősi
vízierőmű vagy a vajáni hőerőmű
esetében. E területek gazdasági
stagnálásáért, illetve elsorvasztá−

sáért a volt csehszlovák állam és a
szlovák politikai vezetés a felelős.
Az említett mulasztásokat
orvoslandó, szükséges, hogy ezek
a területek önálló közigazgatási
régiókká váljanak. Ezáltal végre
lehetőséget és felelősséget kap e
térség lakossága, hogy az általa
lakott területeket gazdaságilag fej−
leszthesse. Ezért is fontos, hogy az
állam az új közigazgatási és ön−
kormányzati területek kialakításá−
nál respektálja a lakosság akara−
tát. Az önálló regionális fejlesztés
lehetőséget biztosít önálló gazda−
ságpolitika gyakorlására is. Az ön−
kormányzattal rendelkező régiók
önállósága relatív − nagyon széles
határok között mozoghat: a for−
mális önkormányzattól a valós
önkormányzatig, mely a régiók
belső életét meghatározó fontos
kérdésekben önálló döntéseket
hozhat. Természetes, hogy a cél a
valós önállóság, a legszélesebb
körű önkormányzat, amely a terü−
letileg behatárolt régió számára
jelentős gazdasági, politikai, kul−
turális, oktatásügyi, környezetvé−
delmi fellendülés lehetőségét rejti
magában”.

A szlovákiai magyarság al−
kotmányos jogállása

Ebben a témakörben két előadás
hangzott el. Elsőként Dr. Szabó
Olga, Path község polgármestere
és Vavreczky József, Nagyölved
első embere szólalt meg. Szabó
Olga a jogász, s egyben a kisebb−
ségi sorban élő közösség tagjának
szemével vizsgálta meg a felvidé−
ki magyarság alkotmányos jogál−
lása körül előállt helyzetet.  Elő−
adását azzal a felvetéssel kezdte,
melyet az első világháborút lezá−
ró békediktátumok kierőszakolói
figyelmen kívül hagytak, ezzel
egy még nagyobb pusztulás felé
taszítva Európát és a világot: „Az
államok belső stabilitásának kul−
csa a kisebbségek jogainak biz−
tosítása. Nagygyűlésünk céljainak
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egyike a szlovákiai magyarság
alkotmányos jogállásának jövőbe
mutató megfogalmazása.” A kis
komáromi község polgármestere
rövid, de tömörségében is alapos
történeti áttekintést nyújt az el−
múlt évtizedek fejleményeiről a
felvidéki magyarok jogállását ille−
tően. A következtetések pedig
egyértelműek s mai szemmel néz−
ve, aktualitásuk miatt,  rendkívül
lehangolóak:  „A nemzeti identi−
tástudat megtörését segíti elő,
hogy nem anyakönyvezik kereszt−
neveinket és igyekeznek szlová−
kosítani vezetéknevünket is, föld−
rajzi neveinket pedig már régeb−
ben megváltoztatták. Komoly el−
lenállásba ütközik a történelmi
helységnevek visszaállítása. Az
anyanyelven megszerezhető tájé−
kozottság korlátozását főleg a
szlovákiai közszolgálati rádió és
televízió magyar nyelvű adásának
korlátozásával érik el. A szlovák
televízió havi háromszori magyar
nyelvű adásának összideje egy és
egynegyed óra. Hogy betölthesse
információs küldetését és hozzá−

járulhasson a magyarság állam−
polgári kötődéseinek kialakításá−
hoz, valamint erősítéséhez, ha−
vonta legalább negyvenszer eny−
nyit kellene sugározni.

A csehszlovák és szlovák politi−
kára jellemző ellenségkép alkotás
oka a magyarellenesség, mely ab−
ból ered, hogy a magyaroktól
megvonták az önrendelkezés jo−
gát. A szlovák politikusok egy ré−
sze azért igényli az ellenségképet,
hogy ezzel leplezze pártprogram−
ja, esetleg saját gyengeségeit és
hibáit, vagy hogy az égető gazda−
sági és egyéb problémákról elte−
relje a köz figyelmét. Az anya−
nyelven történő kapcsolatfelvétel
a közösségi együttélés alapja és a
társadalmi öntudat elsődleges
hordozója. Ezért a nyelvi el−
nyomás egy számbeli kisebbség−
ben élő közösség elnyomásának
legfontosabb eszköze”.

A vita

Harsányi Imre gútai polgármes−
ter a Dél−szlovákiai Választott

Képviselők Társulásának kezde−
ményezéséről szóló beszámolója
után következett a nagygyűlés
leginkább lendületesnek, élénk−
nek mondható része: a vita. Ez
Rózsa Ernő parlamenti képviselő
rövid felszólalásával kezdődött,
aki tömören csak ennyit mondott:
„Én nem akarok beszámolót tarta−
ni, hanem egy rövid bejelentést
tenni. Annak érdekében, hogy be−
tartsuk az alkotmányos rendet,
hogy ne nevezhessen bennünket
senki törvényszegőnek, képvise−
lőtársaim nevében bejelentem,
hogy a nagygyűlés által elfogadott
valamennyi határozatot megvaló−
sítjuk. Köszönöm”.

A vitában az előzetesen megbe−
széltek szerint minden felszólaló−
nak 3 perc állt rendelkezésére –
amit azonban legtöbbször igen−
csak nehéz volt betartani. E fel−
szólalások ma már kordokumen−
tumként is tekinthetők, nem vélet−
lenül idézünk most belőlük néhá−
nyat:

Csáky Pál parlamenti képviselő,
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az MKDM frakcióvezetője
Először is engedjék meg, hogy

kifejezzem nagyrabecsülésemet
mindnyájuknak, hogy a számos
félreértés, tiltás és ijesztgetés elle−
nére itt ma ilyen nagy számban
jelentek meg, és kulturált, civili−
zált, demokratikus módon fejezik
ki, hogy a szlovákiai magyarság
nem süppedt apátiába. Képes ar−
ra, hogy érdekeit kifejezze, és
eme cél érdekében képes egymás
közt is megegyezésre jutni. (…) A
polgármester úr előttem azt
mondta − a belügyminisztérium és
a belügyminiszter véleményét tol−
mácsolta −, hogy a parlamenti
képviselők nem vehetnek részt
olyan testületben, ahol parancsol−
nak nekik. Kérem tisztelettel, azt
hiszem, kollégáim nevében is ki−
jelenthetem: a magyar parlamenti
képviselőknek valakik igenis pa−
rancsolhatnak. Nem a köztársasá−
gi elnök úr, nem a parlament el−
nöke, nem a miniszterelnök úr,
csak Önök! (…) Reméljük, hogy
az Önök mai egységes vélemény−
nyilvánításából a Szlovák Köztár−
saság minden alkotmányos ténye−
zője levonja a következtetéseket,
és módosít a témához való eddigi
negatív hozzáállásán. A mai talál−
kozó után mindenkinek látnia
kell, hogy mi, magyarok sza−
badságszerető emberek vagyunk,
és nem fogadjuk el, hogy
szülőföldünkön bárki is másod−
rangú állampolgárként kezeljen
bennünket”.

Papp Sándor, Kalonda polgár−
mestere

A Losonc járásbeli Kalonda ha−
tár menti kisközség polgármestere
vagyok. Az egy hónapja tartó
hecckampány és a megfélemlíté−
sek ellenére kollégáimmal együtt
megszerveztük a mai nagygyűlé−
sen való részvételünket, melyre
több mint 100 önkormányzati
képviselő és polgármester jött vol−
na el a palóc régióból. A reggeli

órákban azonban a helyi rendőri
szervek bevonták az indulni ké−
szülő két autóbusz műszaki iga−
zolványát. Ez tény és nem szenzá−
ciókeltés! Folytatom. Az
autóbuszsofőröknek a rendőrök
megsúgták, hogy nem a jármű−
vekkel van baj, hanem parancsot
kaptak, hogy mindent meg kell
tenniük annak érdekében, hogy
Komáromba a Losonc és Fülek
környékiek ne juthassanak el. Eb−
ből véleményem szerint csak az
következhet, hogy ma embereket
korlátoznak szabad mozgásuk−
ban, Szlovákiában. Mi, akik saját
személygépkocsijainkkal átjutot−
tunk Losonctól Komáromig, 25
rendőrök által ellenőrzött ponton
elhoztuk a kényszerűségből ott−
hon maradottak üdvözletét. Ne−
veiket és aláírásaikat leadtuk a he−
lyi rendezőknél. Kérem még egy−
szer, hogy üdvözöljék őket Önök
is. Köszönöm szépen.

Száraz Dénes, Érsekújvár ön−
kormányzati képviselője

Az óesztendő utolsó előtti nap−
ján, Udvardon, az Érsekújvári já−
rás 26 településének választott
képviselete hatalmazott fel arra,
hogy tömören tolmácsoljam a fur−
csa alakzatú és összetételű járás
magyar nemzetiségű polgárainak
érzéseit, kételyeit és nézeteit a
Szlovákiában élő magyar nemzeti
közösség jelenét és jövőjét illető−
en. E különleges fekvésű járás dé−
li részén túlnyomórészt magyarok
élnek, míg északnyugaton, az et−
nikai határ mentén egymást vált−
ják a szlovák és magyar települé−
sek, sőt településen belül élnek
egymás mellett, együtt békében
szlovákok és magyarok. Ennek tu−
datában, a teljes egyenlőség elvét
hirdetve, követeljük alkotmányos
úton rögzíteni a minket, magyar
nemzetiségű szlovák ál−
lampolgárokat megillető alapvető
természetes jogokat, melyek nem
a velünk együtt élő társnemzet el−

len, hanem saját jogállásunk eu−
rópai szintű, humanista rendezé−
sére irányulnak. Mindnyájan na−
gyon sajnáljuk, hogy ezeket az
alapvető emberi szabadságjogo−
kat a szlovák törvényhozás
ezidáig nem volt hajlandó a több−
ség nagyvonalú gesztusaként ke−
zelni, sőt a többség ellen irányuló
támadásként értékelték, ezért
kénytelenek vagyunk a minket
megillető jogokért egyéb törvé−
nyes úton harcolni. (…) A magyar
nemzeti közösség jogállásával
kapcsolatban kijelentjük, hogy a
kizárólagos nemzeti érdekre épü−
lő alkotmány megalázó a lakosság
több mint 11 %−át képező ma−
gyarságára nézve, amelyet az al−
kotmány nem tart államalkotó−
nak. Nem biztosítja a kisebbségek
identitástudatának, fennmaradá−
sának és természetes fejlődésének
feltételeit. Továbbá nem biztosítja
az önigazgatás alapján működő
nemzetiségi oktatásügyet és nem−
zetiségi kultúrát, az anyanyelv
szabad nyelvhasználatát, különö−
sen a vegyes lakosságú területe−
ken, a területfejlesztést és az ön−
igazgatást a magyarság által lakott
területeken, valamint az asszimi−
lálásra való törekvés büntetőjogi
következményeit. (…) Komikus−
nak és megalázónak tartjuk a
szlovák törvényhozás mesterke−
dését ősi neveinkkel és helységne−
veinkkel. Itt nincs helye a mel−
lébeszélésnek és a félremagyará−
zásnak. Az emberi méltóság
tiszteletben tartásához tartozik a
névhasználat tisztelete. A népaka−
rat tiszteletben tartásához pedig a
népszavazások eredményeinek a
tisztelete. Sajnos ez Párkány és
Köbölkút esetében másként tör−
tént járásunkban. A nemrég még
tomboló proletár nemzetköziség
ideje alatt az államvezetők elő−
szeretettel hangoztatták, hogy a
magyar nemzetiség a híd szerepét
tölti be a két baráti ország között,
miközben a valódi hídról, a Mária
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Valéria−hídról megfeledkeztek
Párkány és Esztergom között. Az−
óta is ugyanolyan gyanakodva és
kérdőn néz farkasszemet a két
hídcsonk a két város és a két or−
szág között, mint ahogyan a két
nemzet figyeli bizalmatlanul egy−
mást. Kacsintsunk egymásra, hogy
felépüljenek az igazi és a jelképes
hidak is. Végezetül szeretnénk le−
szögezni egyszer és mindenkorra,
hogy nem vagyunk irredenták,
nem célunk Szlovákia integritásá−
nak a veszélyeztetése. Hosszú idő
után végre egyenrangú és egyen−
jogú állampolgárként akarunk él−
ni szülőföldünkön. Ezért arra kér−
jük mi is a parlamenti képviselő−
inket, akik a magyar nemzeti kö−
zösség szabadon megválasztott
törvényes képviselői, hogy a
nagygyűlés által elfogadott doku−
mentumok szellemében használ−
janak fel minden alkotmányos
eszközt a javaslatok megvalósítá−
sa érdekében. 

Batta István, az Együttélés kül−
ügyi titkára

Nagy tisztesség, hogy a volt
Szövetségi Gyűlés képviselője−
ként szólhatok Önökhöz. Tudo−
másom szerint ez az első eset,
hogy a Felvidék kisebbségiek által
lakott területének törvényesen
megválasztott képviselői ilyen
nagy számban összegyülekeznek.
Az itt napvilágot látó meglátások,
érvek és javaslatok európai vissz−
hangot keltenek. Közvetlenül és
megkérdőjelezhetetlenül az érin−
tett lakosság véleményét, akaratát
tükrözik. Talán ezért is ingerült az
ország hivatalos politikai vezeté−
se. Ez a gyűlés nagy dologra vál−
lalkozott. Állást foglalni többek
között Szlovákia közigazgatási
határai megvonásának mikéntjé−
ről, az itteni magyarság alkotmá−
nyos jogállásáról.

Híves György, Lukanénye pol−
gármestere

Eljöttünk a Nagykürtösi járásból

is mindazok, akiket nem tévesz−
tett meg a nacionalista ellenpro−
paganda. A mi egyik autóbuszun−
kat is a Komáromi járás határán,
Udvardnál megállították és visz−
szaküldték. Köszönet azoknak,
akik felvettek és elhoztak mint au−
tóstopposokat. ) Úgy gondolom,
ez az egy mondat elegendő ah−
hoz, hogy vázoljam, milyen a
helyzetünk, milyen a jogállásunk,
milyen az a demokrácia, ahol egy
teljesen tökéletesen, műszakilag
megfelelő autóbuszt visszakülde−
nek csak azért, mert állítólag nem
egyezett motorszáma a műszaki
igazolványban beírt számmal, és
a kilométerórába nem volt betéve
a tachográf. Ez volt az ok. Ennek
ellenére eljöttünk. Eljöttünk azért,
hogy kinyilatkoztassuk óhajunkat,
hogy mi, a Dél−Szlovákiában élő
szlovák, magyar és egyéb nemze−
tiségű polgárok, akik többségük−
ben mindig jól megvoltunk egy−
más mellett, most is, ezután is bé−
kében akarunk élni, annak elle−
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nére, hogy egyesek − s meg kell je−
gyezni, hogy többnyire olyanok,
akik sohasem éltek itt − ellenség−
ként, mindén baj okozójaként
szeretnék a magyarokat bevésni a
szlovák nép szívébe. Eljöttünk,
hogy kinyilatkoztassuk azt, hogy
az előkészítő bizottság javaslatter−
vezetével lényegében − lehet
mondani, hogy mindenben −
egyetértünk, úgy, ahogyan azt
megfogalmazták.Szeretnénk
azonban egy kéréssel fordulni az
előkészítőkhöz, a rendezőkhöz,
abból a szempontból, hogy szí−
veskedjenek megvizsgálni: a terü−
letrendezés második variációja
szerint nem lenne−e megfelelőbb
meghagyni a nagykürtösi régiót,
mivel úgy gondoljuk, hogy ennek
a régiónak a szétvágásával veszé−
lyeztetve lennének az ott élő ma−
gyarok, s nemcsak az ott élő ma−
gyarok, hanem a környező, tehát
a Sági és a Losonci járás területén
élő magyarok is. Mindenesetre ezt
ne úgy vegyék, hogy nem egye−
zünk bele a javaslat elfogadásába,
ezt csak mint kérést tolmácsoljuk.
Továbbá szeretném azt is megem−
líteni, jó lenne, ha ez a nagygyű−
lés elfogadna egy olyan dokumen−
tumot, hogy az itt élő szlovák és
magyar lakosság egy általános
szlovák−magyar megbékélésnek is
iniciátora, kezdeményezője le−
gyen. 

Mihályi Molnár László, Szepsi
önkormányzatának képviselője

Nem egyedi esetről van szó: va−
lóban, a Nagykürtösi, a
Rimaszombati és a Losonci járás−
ból érkezőket fordították vissza,
állították az út szélére. Olyan au−
tóbuszt is, ahol két parlamenti
képviselő volt. Ugyanígy a
Szepsiből, Kassáról, tehát a kele−
tebbről érkezők is végigjárták eze−
ket a tortúrákat. Nevetséges! Indít−
ványozom képviselőinknek, hogy
nyújtsanak be bizalmatlansági in−
dítványt a belügyminiszter ellen.
(…)

Üzenem ezért a szlovák közvé−
leménynek − akiket az utóbbi
hetekben alaposan félrevezettek
hazugságokkal és aljas támadá−
sokkal a sajtóban és a tömegtájé−
koztató eszközökben −, hogy ne
tőlünk féltsék az országot, hanem
azoktól, akik tönkreteszik. Ezért
vannak most oktalan indulatok a
szlovák közvéleményben is. So−
kan, akik televíziót nézünk és rá−
diót hallgatunk, bővebb informá−
ciót most már lassan a Szabad Eu−
rópából sem tudhatunk meg. De
ugyanúgy nem tudhatjuk meg a
Szlovák Rádió Magyar Adásából
sem, mert Szepsi környékén ezt
az adást rosszabbul lehet fogni,
mint annak idején a Szabad Euró−
pát Münchenből. Üzenjük to−
vábbá, hogy a békesség hívei va−
gyunk, és nekünk, nemzeti
közösségünk józan politikai kép−
viseletének köszönhető, hogy
ilyen körülmények között is béke
van ebben az országban. Képvise−
lőink és politikai reprezentációnk
tette ezt lehetővé, józan úton tart−
va választópolgáraink ezreit, akik
bennünk megbíznak. Ha félreál−
lunk, nyomunkban pusztító vihar
támad, mely nem válogat és nem
kímél. Nem vagyok híve orszá−
gok, országhatárok erőszakos
megváltoztatásának. Bár nem hi−
szek a határok örökkévalóságában
sem. Az ország vezetésének és
törvényhozásának is tudatosítania
kell, hogy vagy megadja és garan−
tálja jogainkat, mint az állam
egyenrangú alkotórészét, államal−
kotóként, vagy önként lemond ar−
ról, hogy sorsunkba beleszóljon,
mert harmadik békés alternatíva
nincs. 

Az ország határain belül vi−
szont, nem sértve Szlovákia
szuverenitását, egyetlenegy krité−
rium létezik: jogaink rendezése.
Ehhez kínáljuk fel tapasztalatain−
kat és jelenvaló javaslatainkat is.
Sok százezer választónk és támo−
gatónk erre adott megbízatást. Er−
re kötelez hitünk és meggyőződé−

sünk. Javaslom továbbá − Rózsa
Ernő gondolata szerint − ha nem
választunk itt egy testületet, mely
ezt a fórumot valóban egy választ−
mánnyal  képviselné, határozati−
lag hagyjuk jóvá, hogy választott
parlamenti képviselőink gyakorol−
ják, közvetítsék a törvényhozás−
ban mindazt, amit kérünk. Érdek−
képviseletünket nem lehet úgy
működtetni, hogy elmegyünk egy
darabig, aztán sehová. Nem lehet
úgy, mint a tapasztalatlan vő−
legény, akinek azért nincs utódja,
mert nem tudja, mit kell csinálnia.
Igenis megfontoltan és határozot−
tan kell cselekednünk. Azok a ja−
vaslatok, amelyek itt elhangzot−
tak, az utóbbi 75 esztendőben
mindig halogató fülekre találtak.
Ezért is mondjuk: nincs több idő a
halogatásra, hiszen nemcsak mi,
elődeink, az első csehszlovák
parlament képviselői is előterjesz−
tették, s nem hallgatták meg őket.
Remélem, hogy most már komo−
lyan vesznek bennünket. Remél−
jük, a szlovák közvélemény rész−
letesen tájékozódhat arról, hogy
mi történt itt, illetve mit akarunk.
Ehhez kívánom, hogy Isten áldjon
meg bennünket jókedvvel, bőség−
gel, bárcsak énekelhessük is. 

A komáromi nagygyűlés ál−
lásfoglalása

A komáromi nagygyűlés részt−
vevői az előadások és vita után el−
fogadták közös állásfoglalásukat,
melyet Duray Miklós, Kvarda Jó−
zsef és Rózsa Ernő készítettek elő.
Alábbiakban ennek szövege,
majd ezt követően az egyik szer−
ző, Duray Miklós elemzése olvas−
ható.

A komáromi nagygyűlés állásfog−
lalása

A szlovákiai magyarság az 1989
végén bekövetkezett rendszervál−
tozás óta két parlamenti választá−
son és egy alkalommal a helyha−
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tósági választáson tett hitet a plu−
ralizmus, a parlamenti demokrá−
cia és az önkormányzati elv meg−
valósítása mellett.

A Szlovák Köztársaság parla−
mentjében jelenleg 14 képviselő−
je van az MKDM—Együttélés ko−
alíciónak. Ezek a politikai moz−
galmak választási programjukban
főleg a szlovákiai magyarság jog−
állásának javítását tűzték ki célul.
A községi önkormányzatokban
5000 magyar képviselő és hozzá−
vetőlegesen 400 magyar polgár−
mester tevékenykedik.

A magyar anyanyelvűek Szlová−
kiában az 1991−es népszámlálás
szerint több mint 600 ezer lelket
számlálnak — ez az összlakosság
11,5%−a. A magyar közösség 437
városban és községben abszolút
többségben él, további 85 telepü−
lésen a lakosságnak jelentős
(10—50%) arányát alkotja. Ez az
522 község összefüggő — kom−
pakt — területként jelenik meg a
térképen, a Szlovák Köztársaság
déli határa mentén. Az e területen

élő lakosságnak csaknem 70%−a
magyar, mely a szlovákiai ma−
gyarság összlétszámának 92%−át
teszi ki. Ezen felül még négy vá−
rosban él jelentős számú (l 000—
20 000 közötti lélekszámú) ma−
gyarság.

Az 1990 októbere óta folyama−
tosan végzett szociológiai felmé−
rések azt bizonyítják, hogy a Szlo−
vák Köztársaságban a magyar la−
kosság körében nagy a parlamen−
ti demokrácia iránti elkötelezett−
ség, az összlakossághoz viszo−
nyítva a legkisebb mértékű az ide−
gengyűlölet, az antiszemitizmus
és a legnagyobb a másság iránti
türelmesség. A magyarok pozití−
van viszonyulnak a szlovákok−
hoz, és a szociológiai felmérések
azt bizonyítják, hogy a magyarok−
kal együtt lakó szlovákok is ha−
sonlóképpen gondolkoznak.

A nagygyűlés résztvevői ezekre
a tényekre alapozva kívánják a jö−
vőben fejleszteni a szlovákiai ma−
gyarság társadalmát és azokat a
területeket, ahol a magyarok és

szlovákok együtt élnek. Tudatosít−
ják, hogy a különböző nemzetisé−
gűek közötti békés és törvények−
kel szabályozott viszony a társa−
dalmi béke, a fejlődés és az em−
beri jólét alapja. Ez az előfeltétele
annak, hogy a közép−európai tér−
ségben mihamarabb végbemen−
jen a politikai és gazdasági rend−
szerváltozás, és a térség országai
integrálódjanak az európai unió−
ba.

A kommunista rendszer bukásá−
val új feladatok megoldása előtt
állnak mind a volt kommunista
országok lakosai és kormányai,
mind egész Európa: megteremteni
az új európai biztonsági és stabili−
tási rendszert, amely elejét veheti
mind a lokális, mind a regionális
konfliktusoknak, megteremtheti
az európai integráció kiterjeszté−
sének alapfeltételeit a volt kom−
munista országokban is.

A közép−európai térség jellem−
zői közé tartoznak többek között
a kiegyensúlyozatlan etnikai vi−
szonyok és a felgyülemlett fe−

Sajtótájékoztató a nagygyűlés után
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szültségek, melyek tragikus konf−
liktusba is torkollhatnak. Mindent
elkövetünk annak érdekében,
hogy hasonló konfliktusra a Kár−
pát−medencében ne kerüljön sor.
Fel kell azonban hívni a figyelmet
arra, hogy az etnikai kérdés itt is
megoldást igényel.

Az 1993−ban önállósult Szlová−
kiában ez azt jelenti, hogy első−
sorban a szlovákok és magyarok
közötti viszonyt kell új alapokra
helyezni. Ennek érdekében új
kapcsolatrendszert kell kialakítani
a szlovákok és magyarok között,
ezért számos új törvényt kell al−
kotni. A kormány eddigi lépései a
kölcsönös viszony elmérgesítésé−
hez járultak hozzá. Az új viszony−
nak meg kell erősítenie a demok−
rácia alappilléreit az önkormány−
zati rendszert, a jogállamiságot és
a nemzeti közösségek alkotmá−
nyos jogállását.

A nagygyűlés résztvevői ezért
három alapvető kérdésben fogal−
mazták meg állásfoglalásukat.

A magyarok alkotmányos jogál−
lásáról

A nagygyűlés résztvevői megál−
lapítják, hogy

a szlovákiai magyarság a jogkor−
látozás, a többszörös üldöztetés
és a második világháború óta tar−
tó totalitárius rendszer alatti el−
nyomás és egyéb homogenizációs
igyekezet ellenére megtartotta azt
a képességét, hogy újra kifejezze
politikai alanyiságát, újra meg−
szervezze társadalmát, és meg−
őrizze eredeti településszerkeze−
tének nagy részét azon a terüle−
ten, ahol ezer éve őshonosként él,
és a helyi lakosság viszonylatában
legtöbb esetben számbeli többsé−
get alkot. Ebből fakadóan a szlo−
vákiai magyarság nemzeti közös−
ségként határozza meg magát, el−
tökélten küzd a mindenkit megil−
lető egyéni jogokon túlmenően
közösségi jogaiért, és közösségi
státusának alkotmányos rögzítésé−
ért.

Az ENSZ közgyűlésének abból a
határozatából indulnak ki, hogy
az identitáshoz való jog alapvető
emberi jog, amely megillet egyé−
neket és közösségeket. Ezen alap−
szik az a meggyőződésük, hogy a
szlovákiai magyar nemzeti közös−
ségnek alapvető joga a politikai és
kulturális önmeghatározás, vala−
mint az állam keretei közötti ön−
rendelkezés.

A nagygyűlés résztvevői leszö−
gezik:

– a szlovákiai magyar nemzeti
közösség fejlődéséhez nélkülöz−
hetetlen, hogy

– mindenütt, ahol számaránya
eléri a lakosság 10%−át, használ−
hassa anyanyelvét szóban és írás−
ban az állami szervekkel való
kapcsolatban, illetve a közélet−
ben, és igényli a köztéri feliratok
és információk magyar nyelvű fel−
tüntetését;

– ahol a magyarság többségben
él, a magyar nyelv a szlovák
nyelvvel együtt legyen hivatalos
nyelv;

– a Szlovák Köztársaság aláírja
és ratifikálja az Európa Tanács Ki−
sebbségi vagy Regionális Nyelvek
Chartáját;

a magyarság az állami hivata−
lokban és közintézményekben
számarányának megfelelően le−
gyen képviselve;

számarányának megfelelően ré−
szesüljön az állami és önkor−
mányzati költségvetésből.

A nagygyűlés résztvevői ki−
mondják, hogy a magyarság

a polgári jogegyenlőség elvéből
kiindulva a Szlovák Köztársaságot
a szlovák nemzettel egyenrangú
közösségként kívánja építeni;

politikai alanyiságát demokrati−
kus választás útján létrehozott sa−
ját képviseleti testületei révén a
magyar koalíció képviselői által
megfogalmazott alkotmánytör−
vény−tervezet szerint kívánja kife−
jezni;

– identitása védelmének érdeké−
ben az általa jelentős számban la−

kott régióknak különleges jogál−
lást igényel.

A nagygyűlés résztvevői kifeje−
zik meggyőződésüket, hogy az
egyenrangúság egyik legfonto−
sabb alapeleme a kölcsönösség
elvének következetes betartása.
Ez azt jelenti, hogy mindazon ré−
gióban vagy településen, ahol az
azonos nemzetiségű, illetve anya−
nyelvű személyek által alkotott
közösség számbeli kisebbségbe
kerül, törvény biztosítsa ennek a
közösségnek a művelődésre (az
iskolaügyre és a kultúrára kiterje−
dő), a nyelvhasználatra és az
anyanyelven való információszer−
zésre, valamint továbbadásra vo−
natkozó jogát Ezen jogokat illető−
en a helyi vagy regionális önkor−
mányzat és államigazgatás vi−
szonylatában egyetértési joga le−
gyen, azaz beleegyezése nélkül
ezekben a kérdésekben ne lehes−
sen döntéseket hozni.

A nagygyűlés résztvevői kinyil−
vánítják, hogy a Szlovák Köztársa−
ság keretei között a fenti elvek
megvalósítása és a magyar nem−
zeti közösség egyenrangú viszo−
nya a szlovák nemzettel az állam−
alkotásban és a jogok gyakorlásá−
ban a Szlovák Köztársaság állami−
ságát és területi integritásának
erősítését, valamint a demokrati−
kus jogállam megteremtését szol−
gálja.

Szlovákia közigazgatási és terü−
leti átszervezéséről

A nagygyűlés résztvevői abból
indulnak ki, hogy

– az állam a szabadságjogok és
az alapvető emberi jogok megva−
lósításának és védelmének kerete,

– az ország közigazgatási és te−
rületi elrendezésének a közügyek
intézése egységes rendszerén kell
alapulnia, melynek leglényege−
sebb elemei: a decentralizált ál−
lamigazgatás, az ügyintézés gaz−
daságossága és az állampolgárok
alapvető érdekeinek szolgálata.

A nagygyűlés résztvevői leszö−
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gezik, hogy a Szlovák Köztársaság
jelenlegi közigazgatási rendszere
nem felel meg sem az európai kö−
vetelményeknek, sem a helyi igé−
nyeknek, mert gazdaságtalan, ne−
hézkes, túladminisztrált, a döntés−
hozatal körülményes, az illetékes−
ségek tisztázatlanok. A jogkörök
elosztása az államigazgatási szer−
vek és az önkormányzatok között
ésszerűtlen. A sajátos jogkörökkel
felruházott, területileg összevont
államigazgatási hivatalok rend−
szere ellentétes a helyi érdekek−
kel. A kormány 1990 óta tervezi a
közigazgatás rendszerének átala−
kítását Kezdetben a decentralizá−
cióra való törekvés volt a kitűzött
cél. Ma viszont a központi hata−
lom érdekeit szolgáló újraköz−
pontosítási szándék került előtér−
be.

A nagygyűlés résztvevői ki−
mondják:

1. a szlovákiai önkormányzatok
többségének nem felel meg a kor−
mány tervezete. A magyar közös−
ség számára az általános kifogá−
sokon túl azért sem fogadható el
ez a tervezet, mert a magyar kö−
zösség lakóterületét öt nagy köz−
igazgatási egység — régió — kö−
zött osztaná fel, ez a magyarság
teljes marginalizálódásához és a
saját ügyeinek intézésétől való el−
záráshoz vezetne. Ez a szervezett
asszimilációt segítené elő.

2. Az ország közigazgatási terü−
leteinek és közigazgatási szervei−
nek kialakításakor alapelvnek kell
tekinteni a jogbiztonságot és a
kétfokozatú közigazgatási rend−
szert.

3. A közigazgatást annak az
alapelvnek a megtartásával kell
kialakítani, mely szerint a köz−
ügyeket a lakossághoz területileg
legközelebb álló szervnek kell in−
téznie, Ez ma Szlovákiában azt je−
lenti, hogy a helyi önkormányzat−
ok jogköre mellett az elsőfokú ál−
lamigazgatást a létező (vagy ezek−
hez hasonló) államigazgatási kör−

zetek területén kell létrehozni. Az
elsőfokú közigazgatást fel kell ru−
házni a területet érintő ügyekre
vonatkozó valamennyi közigaz−
gatási jogkörrel, beleértve a ma
működő sajátos jogkörű hivatalok
működésének átruházását Ezzel
párhuzamosan meg kell szüntetni
a jelenlegi járási államigazgatási
hivatalokat

4. A másodfokú közigazgatási
területek kialakításakor alapelv−
ként kell betartani, hogy ez az ön−
kormányzatok önkéntes társulása
alapján létrejött területi egységek−
ben alakuljon meg.

5. A közigazgatási és területi át−
szervezés tartsa tiszteletben a ma−
gyar nemzeti közösség alapvető
érdekeit

− lakóterülete ne legyen szétda−
rabolva olyan közigazgatási egy−
ségek között, ahoí hangsúlyozot−
tan kisebbségbe kerülne, nem
nyílna lehetősége érdekeinek ér−
vényesítésére, és nem volna bele−
szólása saját ügyeinek intézésébe;

− olyan közigazgatási, területi
szervezés elfogadható számára,
ahol a szlovákiai magyar közös−
ség nem kerül számbeli kisebb−
ségbe azokon a területeken, ahol
jelentős számban él;

− az ország közigazgatási és te−
rületi átszervezése során legyen
betartva az Európa Tanács Parla−
menti Közgyűlése 1201−es ajánlá−
sának 11. cikkelye, amely ki−
mondja:

Azokban a körzetekben, ahol az
egy nemzeti kisebbséghez tartozó
személyek többséget alkotnak,
ezen személyeknek Jogukban áll,
hogy sajátos történelmi és területi
helyzetüknek megfelelő és az ál−
lam nemzeti törvénykezésével
összhangban álló helyi vagy auto−
nóm közigazgatási szervekkel
vagy különleges jogállással ren−
delkezzenek.

A fenti igények jogosságát az
alábbi adatok támasztják alá:

A szlovákiai magyar nemzeti

közösség által lakott községeket,
városokat az 1991−es népszámlá−
lás adatai alapján három kategóri−
ába lehet sorolni:

Többségi terület — azon közsé−
gek területe, ahol a magyar lakos−
ság az összlakosságnak legalább
50%−át teszi ki. Az ilyen jellegű
területet 432 település alkotja,
437 727 magyar nemzetiségű la−
kossal;

Kisebbségi terület — azon köz−
ségek területe, ahol a magyar la−
kosság az összlakosságnak leg−
alább a 10%−át, de kevesebb mint
50%−át alkotja. Ebbe a kategóriá−
ba 90 község tartozik (ezekből öt
községben relatív többségben él−
nek a magyarok), 83 125 magyar
nemzetiségű lakossal;

Szórványterület — azon közsé−
gek területe, ahol a magyarság az
összlakosságnak kevesebb, mint
10%−át alkotja, de lélekszáma
meghaladja a 100 főt Ebben a ka−
tegóriában 28 község és város ta−
lálható, 39 519 magyar lakossal.
Ezek között négy olyan város van
(Pozsony, Kassa, Nyitra, Nagykür−
tös), ahol a magyarok számai
000—20 000 között van.

A nagygyűlés résztvevői Java−
solják, hogy

A másodfokú közigazgatási
rendszer a többségi és a kisebbsé−
gi kategóriába tartozó községek
önkéntes társulása alapján létre−
hozott területi egységekhez alkal−
mazkodjon.

Két megoldási lehetőség nyílik:
1. egy Összefüggő közigazgatá−

si egységként — régióként Po−
zsony mellékétől Kassáig, majd
kis megszakítással a dél−zempléni
és ungi területig. E területen 511
község és város van, 824 946 la−
kossal, közülük 507 073
(61,47%) magyar.

2. három közigazgatási területi
egységre — régióra — bontva:

Pozsony mellékétől Ipolyságig:
526 620 lakos, ebből 331 704
magyar (63,11%), 230 község,
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Ipolyságtól Kassáig: 239 341 la−
kos, 129 793 magyar (54,23%),
228 község,

Dél−Zemplén és Ung: 58 985 la−
kos, 45 576 magyar (77,27%), 53
község.

A Nyitra vidéki magyar sziget
alkosson különálló területet (első−
fokú államigazgatási területet) 18
községgel, ahol a 12 895 magyar
az összlakosság 51%−át alkotná.

Az ezen elv alapján kialakult el−
ső és másodfokú különleges jogál−
lású közigazgatási területeken
működő hivatalokban törvényben
kell biztosítani a kétnyelvű ügyin−
tézés valamennyi formáját — szó−
ban és írásban.

A területi és a közigazgatási
egységek intézményrendszerének
a jogkörök és az illetékesség terén
is azonosnak (kompatíbilisnak)
kell lennie egész Szlovákia terüle−
tén. Ettől csak a jelentős számban
élő magyarok, illetve más nemze−
tiségű kisebbségek által lakott te−
rületek különleges jogállása térjen
el.

A nagygyűlés résztvevői elen−
gedhetetlennek tartják, hogy

a fenti elvek és szempontok ér−
vényesüljenek az ország közigaz−
gatási és területi átszervezése so−
rán. Ez hozzájárulna a belső stabi−
litás és a társadalmi béke kialakí−
tásához.

Az önkormányzatok jogairól
A nagygyűlés résztvevői tudato−

sítják, hogy a jogállamiság létre−
hozásának egyik alappillére a szé−
les jogkörrel felruházott önkor−
mányzat, amelynek keretében az
állampolgárok demokratikusan
kinyilváníthatják akaratukat, meg−
teremthetik érdekképviseletüket,
ellenőrizhetik érdekeik érvényesí−
tését és szabadságjogaik tisztelet−
ben tartását.

A nagygyűlés résztvevői megál−
lapítják, hogy a Szlovák Köztársa−
ságban az önkormányzatok jogai
nem kielégítőek. Az önkormány−
zatok kibontakozása akadályokba

ütközik, jogaikat tudatosan korlá−
tozzák, rovásukra erősödik a köz−
ponti hatalom, és velük szemben
az államigazgatási szervek fel−
sőbbrendűsége érvényesül. A
Szlovák Köztársaság Alkotmányá−
nak a területi önkormányzatokról
szóló fejezete (64−71. cikkely)
csak általános meghatározásokat
tartalmaz, ezért az elvek mind a
törvényekben, mind a gyakorlat−
ban a központi hatalom érdekei
szerint a felismerhetetlenségig tor−
zíthatok.

A nagygyűlés résztvevői szüksé−
gesnek tartják, hogy az önkor−
mányzatok jogkörét a közjog egy−
értelműen határozza meg, vagyis
alakuljon ki olyan önkormányzati
területi rendszer, amelyben az
adott területeken megtermelt érté−
kek adójának nagy részével az
önkormányzat maga gazdálkodik,
és biztosítja az ott élő lakosság
demokratikus önigazgatását, vala−
mint önkormányzatát

Ennek előmozdítása érdekében
A Szlovák Köztársaság mielőbb

csatlakozzon a Helyi Önkor−

mányzatok Európai Chartájához,
amelynek alapeszméje a demok−
rácia erősítése, a hatalom decent−
ralizációja, a szubszidiaritás, va−
lamint a szerződő felek tisztessé−
ges és nyilvános kötelezettségvál−
lalása.

A csatlakozó nyilatkozat tartal−
mazza a Charta 12. cikkelyében
meghatározott legalább húsz pon−
tot, s közöttük legyen az alábbiak−
ban megjelölt, általunk fontosnak
tartott tíz pont:

2. cikkely — a helyi önkor−
mányzatok alkotmányos és jogi
megalapozása,

3. cikkely 1. pont — a közügyek
túlnyomó részének saját hatáskör−
ben és a lakosság érdekében való
intézése,

4. cikkely 3. pont — a közügye−
ket a lakossághoz területileg leg−
közelebb álló szerv intézze,

4. cikkely 4. pont — a helyi
szervek teljes és kizárólagos jog−
köre,

5. cikkely — a helyi hatóságok
határainak megmásíthatatlansá−ga
a lakosság beleegyezése nélkül,

8. cikkely 1. pont — az önkor−

Innováció a szlovákiai magyar politikában I.

A komáromi nagygyűlés huszadik évfordulója alkalmából a
Pro Futuro Hungarica polgári társulás szervezésében, a Cse−
madok szímői szervezetének anyagi támogatásával nyilvános
szakmai konferenciára kerül sor 2014. január 10−én az MKP
pozsonyi székházában. 

Program:

10.00 Megnyitó − Csáky Pál
10.20 Miroslav Kusý (politológus): Ahogy én láttalak titeket
10.50 Öllős László (politológus): Fontos időszak 1989−2014
11.20 Jeszenszky Géza (volt külügyminiszter): Illúziók és va−

lóság. Az Antall−kormány és a cseh−szlovák föderáció
11.40 Szabó Tibor ( a HTMH volt elnöke): Kívülről nézve
12.00 Egy új generáció szemével − Gubik László (ICS), illetve

Bóna Zoltán (Diákhálózat), Szabó Dávid (HÖK)
13.00 Vita
14.00 Zárszó
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mányzatok tevékenységének tör−
vény által szabályozott felügyele−
te

9. cikkely 2. pont — a helyi ha−
tóságok feladatainak pénzügyi fe−
dezete,

10. cikkely 1. pont — az önkor−
mányzatok társulási joga,

10. cikkely 2. pont — az önkor−
mányzatok nemzetközi társulási
joga,

11. cikkely — az önkormány−
zatok szabad joggyakorlásának
bírósági védelme.

A jogbiztonság érdekében az al−
kotmány tételesen rögzítse az ön−
kormányzatok rendszerét, illető−
ségét, jogkörét és ezek
változtathatat−íanságát egyéb jogi
normák által.

Az alkotmány tételesen rögzítse
a kisebbségi önkormányzatok
rendszerét, illetőségét és jogkörét

Az ország területi — közigazga−
tási rendszerének újrarendezése
előtt a Szlovák Köztársaság Alkot−
mánya 64. cikkelyének 3. bekez−
dése értelmében létre kell hozni

az Önkormányzatok önkéntes tár−
sulása alapján a majdani területi
önkormányzatok hatáskörébe tar−
tozó nagyobb területi egységeket,
tiszteletben tartva az Európa Ta−
nács 1201. ajánlását

Az alkotmányban rögzíteni kell
az önkormányzatok teljes és kizá−
rólagos jogkörét az önkormány−
zatok Európai Chartája 4. cikke−
lye 3. bekezdése szerint, biztosít−
va, hogy e jogköröket ne lehessen
semmiféle központi vagy regioná−
lis előírásokkal korlátozni.

A hatalom decentralizálása, az
államigazgatás ésszerűsítése, a
közjogi felelősség erősítése érde−
kében az államigazgatási szervek
jogkörének átruházásával köze−
lebb kell vinni az ügyintézést az
érintettekhez, és bővíteni kell az
önkormányzatok alkotmányos
jogkörét, főleg az oktatásügy, a
kultúra, az egészségügy, a köz−
biztonság és a környezetvédelem
területén.

Az önkormányzatok jogkörével
és felelősségével összhangba kell

hozni a működésükhöz szükséges
anyagi, gazdasági és pénzügyi fel−
tételeket Minden olyan ingó és in−
gatlan vagyon, amely a község
kataszteri területén van és tulaj−
donosa nem ismert, illesse az ille−
tékes önkormányzatot.

A demokratikus jogrend kiépíté−
se, a jogbiztonság és a jogállami−
ság szempontjából előnyösnek,
megvalósíthatónak és a stabilitás
érdekében szükségesnek tartjuk,
hogy az önkormányzatokkal kap−
csolatos valameny−nyi törvényho−
zói aktust a parlament háromötö−
döm többséggel fogadja el A ki−
sebbségi önkormányzatok eseté−
ben legyen biztosítva ezek vétójo−
ga a rájuk nézve hátrányos ren−
delkezések érvényesítésével
szemben, mivel a puszta
„numerikus“ demokrácia — ter−
mészetéből fakadóan — nem ké−
pes a számbeli kisebbségben lé−
vők érdekeinek teljeskörü érvé−
nyesítésére.

A szlovákiai magyarok válasz−
tott képviselőinek országos nagy−
gyűlésén 1994. január 8−án, Ko−
máromban több mint háromezer
közlegitimitással rendelkező sze−
mély (polgármester, önkormány−
zati és parlamenti képviselő) állás−
foglalást fogadott el, amelyben
négy fontos területen fogalmazta
meg a szlovákiai magyarság jövő−
jét érintő elképzeléseket. Ez a
négy terület — a politikai, az ön−
kormányzati, a közigazgatási és
az alkotmányjogi — szerves egy−
séget alkot Ezeket a Dél−Szlováki−
ában működő magyar politikai
erők össztársadalmi konszenzus
alapján határozták meg. Csak az a
politikai erő számíthat a magyar−
ság zömének a támogatására,
amely vállalja ezen állásfoglalás

elveinek megvalósítását.
A komáromi nyilatkozat legfon−

tosabb üzenete Európának és
Szlovákiának az, hogy a szlováki−
ai magyarság jogi helyzetét tár−
gyalásos úton, törvényes keretek
között, Szlovákia területi integritá−
sának tiszteletben tartásával kí−
vánja rendezni.

1. Politika
Az állásfoglalás politikai része

elsősorban alapvető információt
nyújt arról, hogy milyen emberi és
politikai erővé! rendelkezik a
szlovákiai magyarság, és milyenek
a politikai és társadalmi jellemvo−
násai. Ebből kitűnik, hogy képes
az önépítésre, jogalanyiságának
és politikai akaratának kifejezésé−
re.

Az üzenet azokról a sajátossá−
gokról is szól, amelyek a szlováki−
ai magyarság magatartását, politi−
kai kultúráját és szociológiai
adottságait jellemzik. Felhívja a fi−
gyelmet azokra az értékekre, ame−
lyek a szlovákok és magyarok
közvetlen együttélése nyomán
alakultak ki, elsősorban az egy−
más iránti türelem nagyobb foká−
ra.

A nyugati világ számára az állás−
foglalás elsősorban azt az üzene−
tet hordozza, hogy a szlovákiai
magyarság az integrált és stabil
Európa, valamint a globális euró−
pai biztonsági rendszer elkötele−
zettje. Orientációja fenntartások
nélkül nyugati. El akar kerülni bár−
milyen konfliktust, de tudatosítja,
hogy helyzetének megoldása a

Duray Miklós: 
A komáromi nagygyűlésen elfogadott állásfoglalás rövid elemzése
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kormányzat és a szlovákság politi−
kai akaratán múlik. Az esetleges
konfliktusveszélyt az idézi elő,
hogy a megoldást lehetővé tevő
politikai akarat a szlovák politikai
életben és a szlovák társadalom−
ban nem számottevő.

Az állásfoglalás alapján egyér−
telmű, hogy az eddigi megközelí−
tésből nem lehetséges a szlovákiai
magyarság helyzetének a megol−
dása. Ez azt jelenti, hogy a hagyo−
mányos kisebbségi politika csőd−
be jutott, és más megoldásra van
szükség; egyenrangúságra épülő,
partneri kapcsolatrendszert kell
kiépíteni a szlovákok és a magya−
rok között, amit csak szemlélet−
váltás és új törvények garantálhat−
nak.

2. Az önkormányzatok jogai
Az állásfoglalás leszögezi, hogy a
jogállam alapja a széles jogkörrel
felruházott önkormányzat, ami
egyúttal a demokrácia egyik meg−
valósulási formája is. Ugyanakkor
megállapítja, hogy a Szlovák Köz−
társaságban az önkormányzatok
jogai nem kieíégító’ek, működé−
süket korlátozza a központi hata−
lom, az alkotmány nem tartalmaz
elegendő biztosítékot az önkor−
mányzatok kibontakozására. Két

fontos megállapítást tesz az állás−
foglalás: növelni kell az önkor−
mányzatok jogait és hatáskörét,
ezzel együtt biztosítani kell anya−
gi függeüenségüket is.

A nagygyűlés résztvevői az állás−
foglalásban követelik, hogy a kor−
mány írja alá a Helyi Önkormány−
zatok Európai Chartáját, fogadja el
a chartából többek között azokat a
pontokat, amelyek biztosítják a
szubszidiaritás elvének gyakorlati
megvalósulását. Ennek lényege az,
hogy a központból át kell utalni az
önkormányzatoknak mindazon
hatásköröket, amelyek ott is ellát−
hatók. Tehát az ügyeket emberkö−
zelben kell intézni, ami egyértel−
műen a központi kormányzat be−
folyásának a csökkenéséhez vezet
Vonatkozik ez a közigazgatási te−
rületi egységek kialakítására és az
önkormányzatok társulási jogára
is. A községektől nagyobb köz−
igazgatási területeket az önkor−
mányzatok társulásai alakítsák ki,
és azt csak az ő belegyezésükkel
vagy népszavazással lehessen
megváltoztatni. Mindezeket a jo−
gokat az alkotmány rögzítse.

3. A közigazgatási és területi át−
szervezés

Az állásfoglalás közigazgatással

kapcsolatos része két témához
kapcsolódik: a jelenleg működő
közigazgatás nem jó, hiszen míg
az önkormányzati rendszer csak
alapszinten és korlátozottan léte−
zik, addig az államigazgatás két−
szintes és bonyolult (körzeti, járá−
si, valamint sajátos jogkörű hiva−
talok léteznek). A kormány által
javasolt átszervezési terv pedig
még rosszabb, mert korábban kí−
vánja meghatározni az államigaz−
gatási területeket és az államhiva−
talok jogkörét, mint a regionális
önkormányzatokat, amelyeknek
csak a maradék jogkörök jutná−
nak. A kormány javaslata a ma−
gyarok számára azért is elfogad−
hatatlan, mert a magyarság lakóte−
rületét öt közigazgatási terület kö−
zött osztaná fel oly módon, hogy
aránya miatt mindenütt leszavaz−
ható lenne. Tehát nem teljesülne
az a követelmény, hogy saját
ügyeiben önmaga dönthessen. A
kormány javaslata ebben a tekin−
tetben is egyértelműen a
szubszidiaritás elvével ellentétes.

Az állásfoglalás két alternatív
megoldást javasol:

– kialakítani egy nagy, kb. 8
ezer négyzetkilométer nagyságú
közigazgatási területet, ahol a
szlovákiai magyaroknak mintegy
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90%−a él, és a magyarok a helyi
lakosságnak több mint 60%−át al−
kotják;

– ugyanebben a térségben há−
rom közigazgatási területet alakí−
tani ki.

Az első változat egy önálló régi−
ót jelent saját regionális parla−
menttel A második változat sze−
rint három regionális önkormány−
zati területet kellene kialakítani,
amelyet vagy egy országos ma−
gyar önkormányzati tanács fogna
össze, vagy egy kétkamarás parla−
menti szerkezetben nyerhetnének
képviseletet a régiók.

Hangsúlyozni kell, hogy a két
megoldási lehetőség között akkor
lehet majd választani, hogyha
véglegesülnek a területi egységek
számára és nagyságára vonatkozó
elképzelések. A mi megoldási ja−
vaslatunkat ehhez kell majd igazí−
tani.

4. A magyarok alkotmányos jog−
állásáról

Az önkormányzati rendszer és a
területi átszervezés kapcsán el−
mondott javaslatokat az állásfog−
lalás ebben a részben rendszerezi
oly módon, hogy ennek alapján
megfogalmazhatók legyenek a
szlovákiai magyarok alkotmányos
jogai.

Az állásfoglalás egyik leglénye−
gesebb része a közösségi státus
követelése annak kapcsán, hogy a
szlovákiai magyarok magukat
ezentúl nem kisebbségként hatá−
rozzák meg, hanem nemzeti kö−
zösségként Evvel kapcsolatban az
állásfoglalás kihangsúlyozza,
hogy a magyaroknak joguk van
mind az önmeghatározásra, mind
az adott államkeretek közötti ön−
rendelkezésre, ami ugyancsak a
szubszidiarítás elvének megvaló−
sulását jelentené.

Alapkövetelménynek tekinti a
magyarok közhivatali érvényesü−
lési lehetőségének a megteremté−
sét és a magyar nyelv használatá−
nak tör−vényesítését: a magyar

többségű területeken a szlovákkal
egyenrangú nyelvként, a kisebb−
ségi területeken második nyelv−
ként.

Az állásfoglalásnak ez a része
négy olyan politikai alapfogalmat
tartalmaz, amelynek közvetlen jo−
gi tartalma is van:

– a magyarság politikai alanyi−
ságát saját választott képviseleti
testületek révén kívánja kifejezni −
tehát önkormányzati jogokat kö−
vetel;

– a magyarok által többségben
lakott területeknek különleges
jogállást igényel az Európa Ta−
nács Parlamenti Közgyűlése
1201. ajánlásának 11. cikkelye
alapján. Ez annyit jelent, hogy az
önkormányzatok általános jogkö−
rén túlmenően beleegyezési jogot
követel, főleg a közhivatalok, bí−
róságok, ügyészségek és az állami
rendőrség személyi összetételére
vonatkozóan.

– megköveteli az államon belüli
kölcsönösség (reciprocitás) elvé−
nek alkalmazását, ami azt jelenti,
hogy a magyarok körében szám−
beli kisebbségben élő szlovákok−
nak, valamint a szlovákok köré−
ben számbeli kisebbségben élő
magyaroknak azonos jogaik le−
gyenek;

– egyenrangú közösségként kí−
ván élni a szlovák nemzettel,
amely a társnemzeti kapcsolat lé−
nyege.

Az állásfoglalás mindvégig ke−
rüli az autonómia és a kollektív
jogok fogalmat.

Az autonómia jelentése ugyan
azonos az önkormányzatéval,
azonban az utóbbi kifejezés poli−
tikailag elfogadhatóbb, mint az
autonómia, amelyet a szlovák
közfelfogás az állami önállósulás
első lépésének tekint.

A kollektív jogokat nemcsak po−
litikailag utasítják el még nemzet−
közi fórumokon is, hanem szak−
mailag is tisztázatlan ez a foga−
lom. Az ugyan egyértelmű, hogy
politikai jogokra vonatkozik, de

nem egészen világos, hogyan
egyeztethető össze az egyéni jo−
gokkal. Emiatt az állásfoglalás kö−
zösségi jogokat említ Egyik ilyen
közösségi jog az önkormányzatra
való jog, amely az egyéni válasz−
tói jog alapján jön létre, de csak
közösség gyakorolhatja, egyén
nem. A nyelvhasználatra való jog
is közösségi jog — noha egyének
gyakorolják —, mert alkalmazá−
suk a nyelvet beszélők viszonyla−
gos számától, területi koncentrált−
ságától és őshonosságától függ.

Az állásfoglalásban nem jelenik
meg sehol a kulturális vagy okta−
tási autonómia kifejezés és köve−
telés. Ezt az önkormányzati jog−
körök átadásával kívánják biztosí−
tani. Megjelenik azonban foga−
lomként a kisebbségi önkormány−
zat, amelyet értelmezni kell. Al−
kalmazása ott kézenfekvő, ahol a
kölcsönösség alapelve is érvénye−
sülhet Kérdéses, hogy a kisebbsé−
gi önkormányzatra való jog mi−
lyen elv alapján működhet: a
Bauer−Renner féle perszonális au−
tonómia elve szerint—ez esetben
a szórványokra is vonatkozhat,
vagy kisközösségi elv szerint,
amely feltételezi a társadalmi
szervezettséget

A komáromi állásfoglalásról el−
mondhatjuk, hogy egy olyan ko−
herens dokumentum, amely egy−
máshoz logikusan kapcsolódó
elemekből áll. Az elfogadott elvek
alapján fokozatosan felépíthető a
szlovákiai magyarság olyan köz−
igazgatási és önkormányzati auto−
nómiája, amely elvezetne a szlo−
vákok és a magyarok közötti
egyenrangú partneri viszony, az−
az a társnemzeti rendszer kialakí−
tásához. Az állásfoglalásban
azonban kódolva van egy figyel−
meztetés is: amennyiben a min−
denkori szlovák kormányzat ezt a
javaslatot nem veszi komolyan, és
nem hajlandó a megvalósítása ér−
dekében cselekedni, következmé−
nye a feszültség növekedése le−
het.
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Köztudott, Kassa idén Európa kultu−
rális fővárosa Marseille−jel együtt.
Számos program valósult meg, né−
hány megalapozatlan és méregdrá−
ga felújítás, sok pénzt kidobtak az
ablakon. Évek múlva derül majd ki,
hogy a most hasznosnak mondott
beruházások valóban hasznot fog−
nak−e hajtani. Érdekes lenne össze−
vetni a két város rendezvényeit,
minden bizonnyal tanulságos lenne.
De erre még van idő.A „finisben”
hét napon keresztül folytatódik a
csinnadratta és az elrugaszkodás a
történelemtől. Ahogy a nyitórendez−
vény masszírozta az agyakat, Kassa
légüres térben, vagyis a űrben le−
beg, se múltja, se jövője. Ezt viszont
az uránbányászat jelentheti, mégha
egyelőre sikerült ezt a vészt elkerül−
ni. Ez az ideiglenes győzelem a kas−
sai aktivisták fáradhatatlan tiltako−
zásának eredménye.

A Kaszárnya/Kulturpark Alfa épü−
letében december 13−án, pénteken
11 órára sajtótájékoztatót hirdettek,
melyen értékelni kívánták a Kassa
Európa Kulturális Fővárosa 2013
programsorozatot. Az újságírók ré−
széről nagy érdeklődés mutatkozott.
Állítólag számos külföldi kolléga is
részt vett rajta. 11:15−kor bejelentet−
ték, 10 percet késnek. Nem vették
észre, ezen már túl voltunk. Közben
Richard Raši Kassa főpolgármestere
lázasan tanulmányozta az adatokat.
Végül 25 perc késéssel megkezdő−
dött a sajtótájékoztató. Az első rész−
ben, mely majd másfél órát tartott, a
rendezvénysorozatot dicsérték,
majd azután beszélgetéseket lehe−
tett folytatni a nyilatkozókkal. Jelen
volt a már említett Raši, Zdenko
Trebuľa, a Kassai Önkormányzati
Kerület újraválasztott elnöke, Ján
Sudzina, a Kassa 2013 igazgatója,
Vladimír Beskid, a Kassa 2013 mű−
vészeti igazgatója.

Raši az elején röviden összefog−
lalta a rendezvénysorozat történe−
tét. Szerinte ez mérföldkő volt a vá−
ros újabb kori történetében. Először
fordult elő, hogy szlovákiai város

nyerte el ezt a lehetőséget. Ez né−
hány sajátos jellemvonást hozott
magával. Kassa jelentős mértékben
medializálódott. A BBC és a CNN
felfedezte ezt a várost – lelkendezett
a főpolgármester. – Ez a legdinami−
kusabban fejlődő város, amiről a
megvalósult létesítmények tanús−
kodnak. Területek, amelyek volta−
képpen nem léteztek, a város részé−
vé váltak. A műemlékvédelmet rá−
juk is ki lehet terjeszteni − vélte. Itt a
Kaszárnya/Kuturparkra gondolt,
mely azonban az átalakítás nyomán
belső tereinek eredeti jellegét telje−
sen elveszítette. Így műemlékvédel−
mi szempontból, érdektelenné vált.
Ez a terület évtizedekig zárt volt,
mert a hadsereg birtokolta − folytat−
ta. − Most megnyílt az összes kor−
osztály és a modern művészet előtt.
Átalakul és fokozatosan a kultúra, a
kreativitás és technológia teszi ma−
gáévá.

A turisták nemcsak a kultúrát, de a
történelmet és a jellegzetes atmosz−
férát is fölfedezhetik. Ez az év a
2008 óta folyó erőfeszítés kicsúcso−
sodása. Azóta a kerületben és a vá−
rosban több mint 3000 rendezvény
valósult meg. Nem említette, de
koncertezett így egy cseh együttes
is, amelyiknek nagyon gusztusos
neve volt. „Sajnos“ csak körülírha−

tom a nevét, mely eredetiben három
szóból áll: Emberi Végtermékből
Készült Női Nemi Szerv. Ez állítólag
audiovizuális projektum, vagy in−
kább exkrementum. De ez már ré−
gen volt, még 2010−ben. Ki emlék−
szik rá? A legtöbb tömegember em−
lékezete már nem terjed odáig.
A főpolgármester szerint, pozití−
vum, hogy a kultúrát fölfedezték a
fiatalok is, így a 21−40 közötti kor−
osztály számára a kultúra minden−
napi életének részévé vált. Egy köz−
vélemény−kutatás viszont ennek el−
lentmond. Ez is elhangzott a sajtótá−
jékoztatón. Megkérdezték a fiatalo−
kat, miért jöttek el a rendezvényre.
Valami olyasmit vártak, azt fogják
mondani, jó ilyenen részt venni,
mert találkozhatunk a barátainkkal.
A válasz azonban egyértelmű volt.
Azért jöttünk, mert ingyen van!
Raši szerint, ez a rendezvénysorozat
arra fogja ösztönözni a fiatalokat,
hogy ne Pozsonyba és külföldre
menjenek dolgozni. Csak sajnos a
hip−hop nem fog munkahelyet te−
remteni. Ez valahogy a lelkes szó−
nok látókörén kívülre esett. Azt sem
kötötte orrunkra, hogy a céget, mely
a Kaszárnya/Kultúrparkban besze−
rezte a lifteket és fölszerelte, már
három hónappal ezelőtt illett volna
kifizetni. Ha így folytatódik, tönkre

Véget ér Kassa pünkösdi királysága
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fog menni, mert nem tud fizetést ad−
ni munkatársainak. Az ilyen hozzá−
állás aligha tartja meg a munkaerőt.
Végezetül kijelentette, a rendez−
vénysorozat alapvető üzenete, hogy
ez nem egy egyéves projekt. Szá−
mukra most kezdődik az igazi mun−
ka. A most kilövőpályára állított
szellemi potenciált kívánják a to−
vábbiakban kihasználni. Az egész
évben találkoztunk, a továbbiakban
élvezni fogjuk a város gyönyörű jö−
vőjét. A technológia nem várt fejlő−
dése következik majd be, hogy már
most hiány mutatkozik kvalifikált
szakemberekben. Nemcsak a gaz−
daság, de a társadalmi, kulturális és
sportélet fellendül, amihez a város
lelke járul hozzá.

Trebuľa hangsúlyozta, a kerület
jelentős mértékben anyagilag is tá−
mogatta a rendezvénysorozatot és
azon igyekezett, hogy az a kerület−
ben is megnyilvánuljon. Beruházási
szempontból ez hét projektet érin−
tett, melyek teljes költségvetése
12.392.371 euróra rúgott. Ezeket a
következőkben folytatni kívánják.
Ezután Sudzina és Beskid követke−
zett. Bombasztikus kijelentésekből
továbbra sem volt hiány. Az előbbi
szerint az Európa Kulturális Fővá−
rosok kassai programja volt a legfej−
lődőképesebb e programsorozato−
kon belül. (Mi lehetett másutt? – te−
heti föl a kétségbeesett kérdést a
hallgató.) A kultúrát rendszerint
mint kiadást értelmezik. Majd fölso−
rolt számos rendezvényt és mű−
vészt, akik fölléptek. Világkongresz−
szusokat is tartottak. Inkább kiseb−
beket, melyek költségei nem halad−
ták meg a 10.000 eurót és így a vá−
ros egyre ismertebb lesz. (Aki járt
kongresszusokra, az tudja, hogy a
szakmai rész után rendszerint alig
van idő ismerkedni az adott város−
sal. Kapnak valamilyen „lightos“
programot, azután mindenki szalad
haza és öt hónap múlva csak halo−
ványan emlékszik a résztvevő, hol
is járt, mert hiszen közben további
kongresszusok, élmények, utazások
következnek...) A kultúrának lelki
üzenete is van – fedezte föl a spa−
nyolviaszt. Ebben a vonatkozásban
a gazdasági mérleg is pozitív lett.

Ha a várost transzformálni akarjuk,
azt láthatóvá kell tennünk. (Emlék−
szünk még, amikor Szlovákiát kí−
vánták mindenáron láthatóvá ten−
ni?) Ma már nem keverik össze
Szlovéniát Szlovákiával − állította.
Több várost látogattak meg, ahol
bemutatták a szlovák kultúrát. Sok
újságíró érkezett Kassára. Közben
kivetítették a Budget Travel,
National Geographic, Le Monde és
más lapok címét. Ez a turizmusnak
is jót tesz. A megnyitó rendezvé−
nyen 240 újságíró volt jelen 20 kü−
lönböző országból. Hogy mi volt a
megnyitó lehangoló visszhangja, ar−
ról „természetesen“ megfeledkezett.
Majd azt a kérdést feszegette, hogy
a városnak lesz−e olyan
emblematikus épülete mint Párizs−
nak az Eiffel−torony, mellyel azono−
sítani fogják. A megvalósult építke−
zések nyomán naivan úgy vélte,
Kassa ezek után könnyebben identi−
fikálható város lesz és a Kunsthalle,
a szocreál fedett uszodából létreho−
zott kiállítóterem ilyen ikon lesz.
(Tévedni emberi dolog.)

Azon is merengtek, hogy tartsa−
nak−e egy nagy fesztivált, vagy in−
kább mélyebbre ássanak – osztotta
meg nagyvonalúan álmatlan éjsza−
káik kínlódásait a sajtó képviselői−
vel. Az utóbbi a sokkal fontosabb,
mert akkor „beállíthatják az összes
paramétert“ és a posztindusztriális
városból majd a turizmus és kreati−
vitás városa lesz, mint ahogy ez
Krakkó esetében történt. A zsidó
fesztivál ötletét is onnan kölcsönöz−
ték. Ha ott korábban az ipar biztosí−
totta a bevételek 90%−át, most for−
dítva van. Az ausztriai Linz is ha−
sonló módon alakult át. Azt azon−
ban elfelejtette említeni, hogy Krak−
kóban nagyon sok minden a múltról
szól. A Posztócsarnok alatt egy
olyan múzeumot alakítottak ki, ahol
a legújabb technológiákkal felsze−
relt föld alatti múzeum nyitotta meg
kapuit 2010 őszén. Itt különleges le−
letek és műtárgyak között kalauzol−
ják végig a látogatót e festői szépsé−
gű város középkori történelmén.
Ilyennel Kassán nem büszkélkedhe−
tünk. Erre esély volt a citadella meg−
találása alkalmával, de az igényte−

lenség győzött. Megépítették az
Auparkot és a citadella elemeit eltá−
volították eredeti helyéről. Pedig ez
óriási lehetőséget nyújtott volna rá,
hogy Kassa egy olyan épülettel ren−
delkezzék, mely valóban egyedivé
és világhírűvé tehette volna. Dehát
manapság is szokás az anyatojást
tojó tyúk kinyírása. Itt ugyanis fáz−
nak a történelemtől.

Majd az átalakított hőcserélő−állo−
mások munkásságát dicsérte, me−
lyek a Spots−program keretében va−
lósultak meg. Öt év alatt azokat
42.000 ember látogatta meg. A mű−
vészek utaztatása is sikeres volt. 33
rezidens érkezett hozzánk külföld−
ről és ugyanannyi járt külföldön. Így
a nagyvilágban tapasztalatokat sze−
reznek és a hazaiak konkurenciaké−
pesek lesznek.

Beskid szerint a modern kulturális
stratégiának kiegyensúlyozott prog−
ramot kell biztosítania. Kellenek a
hagyományos rendezvények, de az
újak is. Ezt az újat képviselték a volt
hőcserélő−állomások épületeiben
zajló rendezvények, melyek a kultú−
rát kivitték a város központjából a
lakótelepekre.

Majd ismertette a számokat.
2008−tól ezidáig 100 fesztivált, 470
kiállítást és vizuális rendezvényt,
250 több művészeti ágat egyesítő
programot, 270 konferenciát, elő−
adást, szemináriumot, ugyanannyi
színházi és táncrendezvényt, 360
filmvetítést, 280 irodalmi rendez−
vényt, 770 workshopot valósítottak
meg és 50 könyv kiadását támogat−
ták.

Oelchläger Lajos életművét kiállí−
tások ismertették Kassán, Budapes−
ten, Kárpátalján – mindazokon a te−
rületeken ahol működött. A róla
szóló kötet kitüntetésben részesült.
Annak pocsék magyar fordítását és
egyéb hiányosságait nem említette.
Márai Sándort is megemlítette, aki
szintén egyik arca volt a rendez−
vénysorozatnak. Vele kapcsolato−
san csak annyit tudott mondani,
hogy teret neveztek el róla. De ez
sem nekik jutott az eszébe, hanem
az egyik kassai magyar polgári tár−
sulásnak. Juraj Jakubisko filmrende−
ző volt a következő, akinek napokat



FELVIDÉKI MAGYAROK – 2013/IV. Kassa − Európa kulturális fővárosa38

rendeztek. Vajon Márainak miért
nem? A sort Kosice Gyula, a neves
argentin szobrász zárta, akinek
szobra a Kunsthale előtt áll és kiállí−
táson mutatták be alkotásainak egy
szerény részét. Majd még további
rendezvényeket sorolt föl. Végül si−
kerként fogja elkönyvelni, ha olyan
rendezvények, mint a Sound City
Days, Fehér éjszakák, Use the city,
New Dance Days, a kortárs művé−
szet triennáléja és egyéb indított
projektek a jövőben folytatódni fog−
nak.

Az újságíróknak szétosztott sajtó−
anyagban Beskid olyan mélyenszán−
tó gondolatokat is közzétett, hogy a
rendezvénysorozat „bizonyos ener−
getikai pontokat stimulált Európa
kulturális térképén, melyek folytatá−
sa fontossággal bír.“
Ilyen szellemi kintorna láttán, az
ember szerényen kénytelen hallga−
tásba burkolódzni. Be kell ugyanis
vallanom, ilyen szellemi magassá−
gokba még nem tudok fölemelkedni.

Sudzina végül még kitért arra,
hogy bár az anyagi vonzatokat nem
lehet elhanyagolni, ám a kultúra di−
namikus tényező, azért fontos. Ha−
bár jövőre értékelik ki a rendez−
vénysorozatot, de már most állítha−
tó, hogy anyagilag sikeres volt. Sze−
rinte Kassa egy óriás boomot élt
meg. (Kár, hogy ezt a lakosok nem
érzékelték.) A Kunsthalle és a
Kulturpark egészen új típusú intéz−
mény. A jövő év folyamán az EU is
hatástanulmányt készít a rendez−
vénysorozatról abból a szempont−
ból, hogy milyen hatással volt a vá−
rosra és annak szociális fejlődésére.
Abban reménykednek, hogy olyan
folyamatokat indítottak el az új stra−
tégiák mentén, melyek a következő
öt évben garantálják a harmadik
szektor fejlődését. Ezután levetítet−
tek egy rövid összefoglalót a ren−
dezvényekről, amelyet az újságírók
egy része szervilisen megtapsolt.

A sajtótájékoztató legérdekesebb
része ezután következett. Egy köz−
vélemény−kutatás előzetes eredmé−
nyeit mutatták be, melyet a Kassai
Műegyetem (TUKE) végzett. Ez
2007−ben kezdődött és a jövő év−
ben ér véget. Az eredményeket a jö−

vő év végén, vagy 2015 elején te−
szik közzé. Elsősorban a városban
zajló kulturális események hatására
voltak kíváncsiak és néhány rendez−
vényt külön is górcső alá vettek.
Összesen 2400 kérdőívet dolgoztak
föl, a végleges szám 3000 lesz.
Többek között arra voltak kíváncsi−
ak, a kassaiak miben reménykedtek
ebben a vonatkozásban. Várakozá−
suk az volt, a város közismerté válik
és több turista fog érkezni. Beruhá−
zások valósulnak meg, javul a gaz−
dasági helyzet. A város imidzse
jobb lesz és Kassa élhetőbb várossá
válik. Az a várakozás tehát, hogy
egész Európa Kassára fog érkezni,
természetesen nem volt reális. Az a
szemlélet sem helytálló, hogy lesz
egy év sok kultúrával és turistával.
Ennek azonban gyümölcsei a követ−
kező években érhetnek be. A külföl−
di turisták szkeptikusabban értékel−
ték a rendezvénysorozat hasznát. A
város képe nem sokat változik majd
és annak neve sem válik egy csapás−
ra közismerté.

A rendezvények látogatóinak na−
gyobbik fele 40 évesnél fiatalabb, a
középfokú felsőfokú végzettségűek
voltak az aktívabbak. A leglátoga−
tottabb rendezvények a köztereken
megvalósuló produkciót. Ahogy
fentebb említettük, nem az élmény
volt a húzóerő, hanem az, hogy in−
gyen lehet rajta részt venni.
Arra a kérdésre, hogy milyen város
Kassa, szokványos, semmitmondó
válaszok érkeztek. Attraktív és törté−
nelmi város. A külföldi turisták a
közbiztonságot és a város légkörét
értékelték, a kassaiak erre nem fi−
gyeltek föl.

Azt is vizsgálták, sikerült−e a kul−
túrát a központból a perifériára el−
juttatni. Kiderült két városrészt le−
számítva (Észak, vagyis Ferencváros
és Dél, vagyis Erzsébetváros), ahol a
kulturális aktivitás csökkent, igen.
Ennek nagyon pozitív hatása volt.
Az emberek jelentős számban tud−
tak bekapcsolódni ezekbe a rendez−
vényekbe. Csakhogy például a Jorik
alternatív színház nem tudott meg−
honosodni. Krakkóban viszont az
ilyen színházat az egyetemisták kö−
rében népszerűek.

Az, hogy a jövőben mi fog majd
ehhez a rendezvénysorozathoz kap−
csolódni, nagy kérdés. Mi újat ho−
zott? A kultúra például megjelent a
villamoson. Kérdés, mi történik, ha
a művészetet összekapcsoljuk a
gazdasággal. Fölösleges aggódni, a
jövő évben is számos szakember
fog érkezni. A többi várossal is ösz−
sze kell hasonlítani az eredménye−
ket és meg kell fogalmazni, mi újat
hozott. Hogy ez a kapcsolódás tar−
tós legyen, szükséges Kassa számá−
ra egy vízió kialakítása.

A várost különböző jelzőkkel illet−
ték: történelmi, a maratón városa, a
kohászat városa... A Corriere della
Sera lokális jelzővel illette Kassát.
Ez hízelgő? Egy város számára,
mely egykor Felső−Magyarország
(vigyázat, ez nem a Felvidéket je−
lenti!), majd két évig Erdély főváro−
sa volt, csak visszalépés lehet.
A kutatás jelenlegi állásában csak a
tézisek megfogalmazásáig jutottak
el. Ezeket tovább kell gondolni a di−
lemmákkal együtt. A város légköre a
kultúrában is lecsapódik, ahogy ez
a többiben is megnyilvánult. Az al−
kotókészséget úgy kell értelmez−
nünk, hogy a kultúra kreatív gazda−
ságot fog generálni. Ez a turizmusra
is jótékony hatást fog gyakorolni.
Ilyen steril gondolatiság után, az
ember kéjelegve harapott bele a sü−
teményekbe, melyeket a sajtótájé−
koztatón kínáltak és menekült minél
távolabb a tett színhelytől. 

Naivitás egy nagy műgonddal és
zsíros koncért összetákolt rendez−
vénysorozattól elvárni, hogy lyukat
fúrjon a világba. Kassa képe inkább
kaotikusabbá, mintsem egységeseb−
bé vált. Ennek oka nyilván a törté−
nelemkívüliségben való hangos és
effektusokkal tele tűzdelt didergés.
Ami viszont tetten érhető, a krízisél−
mény. Ez nem sok jóval kecsegtet a
jövőt illetően minden kincstári opti−
mizmus ellenére.

Kassa lényege a szervezők előtt
elrejtőzött. Elkerülte figyelmüket.
Az a gyanúnk, ilyen intellektuális
hozzáállás miatt, még évtizedekig
bujkálni fog!

Balassa Zoltán
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A Nemzetközi Civil Etika Konfe−
rencián tartott előadást Budapes−
ten Pogány Ezsébet, a Szövetség a
Közös Célokért társulás igazgató−
ja. A szlovákiai magyar civil szfé−
ra lehetőségeinek gyakorlati meg−
közelítését nyújtó előadás szöve−
ge olvasható az alábbiakban:

A Civil Etikai Kódexet könyv
alakban való megjelenése után el−
sők közt vehettem kézbe, és nagy
örömmel vállaltam, hogy a társu−
lásunk hálózatán keresztül eljut−
tatjuk a szlovákiai magyar civil
szervezetekhez. Még sok tenniva−
lónk van, hogy a könyvben meg−
fogalmazott gondolatok eljussa−
nak az érintettekhez, és igazodási
pontot jelentsenek. Erre jó alkal−
mat teremt a mai konferencia is,
ha a sajtón keresztül eljut a nagy−
közönséghez is a mondanivalónk.
Megtiszteltetés számomra az is,
hogy a Civil Összefogás Fóruma
által kezdeményezett összefogás−
nak a Kárpát−medencei és a nyu−
gati szórványban élő magyarság
felé is kiterjesztett változatában, a
Civil Együttműködési Tanács
munkájában részt vehetek meg−
alakulása óta.

Az előadásom első részében a
Civil Etikai Kódexben megfogal−
mazott alapelvekre, értékes gon−
dolatokra szeretnék reagálni: A
szlovákiai magyar közösség életé−
ben is égető szükség van az etikai
kódexről való közbeszéd elterje−
désére, a könyvből vett találó szó−
használattal élve: Iránymutatásra.
Az Előszóban Dr. Csizmadia
László úgy fogalmaz: közösség
nélkül törékeny szalmaszálak va−
gyunk, együtt viszont törhetetlen
kéve. És felteszi azt a kérdést is:
Közös értékeink szolgálatában ké−

pesek vagyunk−e hosszú távú vál−
tozás reményében önmagunk,
esetleg családunk érdekein átme−
netileg túllépni? Ezek húsbavágó
mondatok a mi esetünkben is,
ahogy a „pártsemlegesség“ erőlte−
tett megkövetelésére vonatkozó
megállapításai is.

Dr. Bodó Barna egyetemi tanár
a sorstársam, ő Romániában, Te−
mesváron él, a Szórvány Alapít−
vány elnöke, én pedig Szlovákiá−
ban, egy Pozsony melletti kisvá−
rosban, Somorján, ahol napról
napra gyengül az érdekérvényesí−
tő erőnk, rohamosan haladunk a
szórványosodás irányába. Az eti−
kai kódexhez írt fejezetben és más
értékes dolgozataiban Bodó Bar−
na rámutat: Kisebbségi léthelyzet−
ben sérül a különböző (politikai,
gazdasági, civil) szférák elkülönü−
lésének az elve. A felmutatott ro−
mániai példák mellé én szlovákiai
sajátosságokat hozok arra vonat−
kozóan, hogy a számbeli kisebb−
ségben lévő közösségek civil tár−
sadalmát sok olyan tényező befo−

lyásolja, amivel a többségi társa−
dalom civiljei nem szembesülnek.
Bodó Barna dolgozatában bemu−
tatja „a kisebbségi lét környezeti
gúláját“, amelyet Lázár Imre raj−
zolt meg, ez pontosan bemutatja
a felvidéki magyar közösség kör−
nyezetét is.

Néhány napja emlékeztünk meg
a csehszlovákiai, 1989. november
17−i rendszerváltoztató esemé−
nyekről, az ún. bársonyos forrada−
lomról, amelyben nem leváltot−
ták, hanem fokozatosan lecserél−
ték a kommunista pártállam parla−
menti képviselőit és új képviselő−
ket kooptáltak a prágai Szövetségi
Gyűlésbe. Ne felejtsük el, az ál−
lampártot a civilek váltották le, a
kommunizmus évei alatt kialakult
földalatti mozgalmak, kisközössé−
gek buktatták meg a rezsimet.
A Szövetségi Gyűlésben a civilek
részére fontos nap volt 1990. már−
cius 27−e, amikor egymás követő−
en három törvényt szavaztak meg
a képviselők: 83. sorszám alatt a
polgárok társulásáról szóló tör−
vényt, 84. szám alatt a szabad
gyülekezésre, 85−ös sorszámmal a
petíciós jogra vonatkozó törvényt.
Mindhárom törvény, módosítá−
sokkal és kiegészítésekkel ma is
érvényes az azóta önállósodott
Szlovákiában és Csehországban,
és alapját képezik a civil szerve−
zetek tevékenységének.

Ha már Csehszlovákia különvá−
lását szóba hoztuk, nézzük meg
az idén 20 éves Szlovák Köztársa−
ság Alkotmányát, nézzük meg az
alapvető emberi és szabadságjog−
okra vonatkozó 12. fejezetét. Se−
hol nincs utalás arra, hogy ezek a
jogok a közösségeket is megille−
tik, hiszen elsősorban „közösség−
ben teljesedhetnek ki“, ahogy Ma−

A szlovákiai magyar közösség erősítése
a civil szervezetek eszközeivel
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gyarország Alaptörvényében egy−
értelműen megfogalmazódik.
Tekintsük át, hogyan néz ki a
szlovákiai civil szektor:
A szlovákiai civil szervezetek mű−
ködéséről legtöbb információ a
Szlovákiai Nonprofit Szolgáltató
Központ és a Központi Nonprofit
Társaság (Slovenské neziskové
servisné centrum a Centrálna
nezisková spoločnosť) közös por−
táljáról, a Civil Szektor Központi
Portáljáról (Centrálny portál pre
neziskový sektor) tudhatunk meg.
A portál 2010−ben indult és a leg−
nagyobb szlovákiai alapítványok
támogatják a működését, (mint az
Orange Alapítványa, a Nyitott
Társadalomért Alapítvány, a Kö−
zép−európai Alapítvány és má−
sok.) Annak ellenére, hogy a tá−
mogató alapítványok az ország
leggazdagabb alapítványainak
számítanak, a civil portál haszná−
lata sajnos nem ingyenes, a re−
gisztráció 66.− illetve 99.− euro
előfizetéshez kötött, attól függő−
en, hogy a belépési kódot a szer−
vezeten belül egy vagy három
használó veszi igénybe, és ennek
az összegnek a fejében valameny−
nyi információhoz, adatokhoz,
előírásokhoz hozzájut a használó,
törvényi változások napra készen
követhetőek.

A civil szektor a szlovákiai társa−
dalomban is dinamikusan fejlő−
dik, jelentős közhasznú feladato−
kat lát el, és nálunk is folyamato−
san fel kell hívni a figyelmet arra,
hogy miben különbözik ennek a
szektornak a tevékenysége más
(politikai, gazdasági) szektor mű−
ködésétől, célkitűzéseitől. Ezen a
fórumon nincs szükség arra, hogy
ezt kifejtsem, de – hasonlóan a
többi környező országhoz – Szlo−
vákiában sem általánosan elfoga−
dott az a tény, hogy a civil szféra
a társadalom javára van, a hata−
lom ellenőrzésének hatékony esz−
köze.

Szlovákiában a nem kormány−
zati szervezeteknek négy alapvető

formáját különböztetünk meg:
Alapítványok (nadácie) Nem be−
fektetési alapok (neinvestičné
fondy) Nonprofit közhasznú szer−
vezetek (neziskové organizácie,
všeobecne prospešné spoločnosti)
Polgári társulások (občianske
združenia)

Arról, hogy hány működő pol−
gári egyesület van Szlovákiában, a
Szlovák Belügyminisztérium ve−
zet nyilvántartást, a műszaki felté−
teleket a Közigazgatás Informati−
kai Rendszerét Ellátó Szervezet
(Organizácia pre informatiku
verejnej správy) biztosítja, az
adatbázis nyilvános, és az alábbi
címen érhető el: www.ives.sk/
registre/. 

A polgári társulás, egyesület, a
legelterjedtebb és legegyszerűbb
formája a civilek együttműködé−
sének Szlovákiában is. A nyilván−
tartásában kerekítve 36 500 egye−
sület szerepel, ezek közt 100
olyan, amelynek nevében szere−
pel a magyar szó. De száznál sok−
kal több a magyar szervezet, hi−
szen például Somorjáról, egy 12
ezres csallóközi kisvárosból közel
100 szervezetet tartanak nyilván,
és ezek egyharmada köthető a
magyar kultúra ápolásához, Som−
orjáról több szervezet neve két−
nyelvűen szerepel a nyilvántartás−
ban, sőt van egy, amelyik − élve
nyelvhasználati jogainkkal −, csak

magyarul tüntette fel a nevét (a
somorjai Magyar Polgári Kör).
Egy további kategória a polgári
társulások közt – olyan szerveze−
tek, amelyeknek tevékenysége
„igazolt“, (združenia s potvrde−
nou činnosťou), ez a magyaror−
szági jogrendben ismert kiemelten
közhasznú szervezetnek felel
meg. Jelenleg 240 ilyen „igazolt“
szervezet van a nyilvántartásban,
ezek közt 6 olyan, amelynek ne−
vében szerepel a magyar kifeje−
zés. Ide tartozik pl. a Csemadok, a
Szlovákiai Magyar Cserkészszö−
vetség, az Szlovákiai Magyar Írók
Szövetsége, a Magyar Ifjúsági Szö−
vetség, a Diákhálózat, a Glória
egyházi társulás.

A jogi személyek érdekszövetsé−
ge kategóriában több mint 1 000
szervezet található, köztük az
egyik legtevékenyebb magyar ér−
dekszövetség, a Szövetség a Kö−
zös Célokért – Združenie za
spoločné ciele, mi éltünk a jo−
gunkkal és az első helyen magya−
rul tüntettük fel 2001−ben a ne−
vünket. Nyolc olyan szervezetet
találunk, amelynek nevében sze−
repel az, hogy magyar.
A „nem befektetési alap“ lényege,
hogy közhasznú célokra, humani−
tárius tevékenységre gyűjtenek
pénzt. Abban különbözik az ala−
pítványtól, hogy nem rendelkezik
ingatlannal, csak pénzbeli va−
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gyonnal. 600 ilyen működik, eb−
ből csak egy tardoskeddi alap ne−
vében szerepel a magyar szó.
Dunaszerdahelyről 6 alapot tarta−
nak nyilván, amelyek közül 4 köt−
hető a magyar közösséghez.
A nonprofit közhasznú szerveze−
tek az államtól átvállalt közszol−
gálatot látnak el, azaz az állami
intézményeknek a civil szektor−
ban működő szervezetekkel való
átváltásának fontos intézményei:
az oktatásügy, sport, szociális,
kulturális, egyházügyi és tudomá−
nyos kutatás területén tevékeny−
kednek.

A nyilvántartásban 2500 ilyen
szervezet van, nevében három
magyar. Ha a Komáromból be−
jegyzett szervezetek számát né−
zem, 60 ilyet találok, tehát vilá−
gos, hogy sokkal több olyan
nonprofit szervezet van, amelyik
a magyar közösség civil életét
erősíti.

Az alapítványok a szlovák jog−
rendben is valójában a nonprofit
szektor bankjának számítnak. A fő
céljuk, hogy vagyon gyűjtenek,
amelyet azután közhasznú célok−
ra fordítva osztanak szét. Szlová−
kiában kizárólag magánalapítvá−
nyok léteznek, amelyekre önálló
törvény vonatkozik. Az alapítvá−
nyok száma 660 a nyilvántartás−
ban, köztük van a dunaszer−
dahelyi Kortárs Magyar Galéria,
de ezen kívül csak Komáromban
6 alapítvány működik, közülük 4
köthető a magyar kultúrához.

Ha összeadom az egyes kategó−
riákban talált adatokat, akkor
Szlovákiában eddig 41 500
nonprofit szervezetről volt szó az
előadásomban, számításaim sze−
rint. Összehasonlításhoz egy adat:
160 szlovákiai politikai párt sze−
repel most a nyilvántartásban.
Nem szeretném Önöket statiszti−
kai adatokkal terhelni. Amikor az
előadásomra készültem, mindvé−
gig biztos voltam abban, hogy a
szlovákiai magyar civil szerveze−
tek számáról, tevékenységéről

könnyen találok majd adatokat,
hiszen sokszor találkozunk – főleg
a támogatások megítélésékor − az−
zal, hogy különféle adatbázisok
készülnek a civil szervezeteink−
ről.

A Fórum Intézet honlapján
2002−ben kiadott könyvet talál−
tam, az intézet honlapján az ún.
Adatbankban „Intézmények,
szervezetek“ címszó alatt 1602
szócikk van, de ebben vegyesen
vannak nyilvántartva pl. könyvtá−
rak, önkormányzatok, szerveze−
tek is.

A magyar.sk oldal most a Szlo−
vákiai Magyarok Kerekasztalának
felülete lett, amely – mint a leg−
utóbbi, november 16−i tanácsko−
zás utáni közleményben közzétet−
ték: 130 szlovákiai magyar civil
szervezet egyeztető fóruma. In−
duljunk ki abból, hogy a legtevé−
kenyebb civil szervezetinkről van
szó, akik a közélet iránt élénken
érdeklődnek.

A saját vállalásom alapján a
szlovákiai magyar társadalmat,
azon belül a civil szervezetek sze−
repét szeretném még röviden be−
mutatni, igazolva a címben meg−
fogalmazott állításomat, hogy a
felvidéki magyarság társadalmát
civil eszközökkel próbáljuk erősí−
teni.

Hiszen a szlovák állam burkol−
tan és nyíltan magyarellenes prog−

ramot valósít meg. A szlovákiai
magyar közösségben civil szerve−
zetek látnak el számtalan olyan
feladatot, amelyet az államnak
kellene biztosítania saját állam−
polgárai részére egyéni és közös−
ségi fejlődésük érdekében. Közös−
ségünkben a kultúra, az oktatás, a
nyelvhasználat területén a civil
szakmai szervezetek próbálnak
helyt állni, időnként erejüket
meghaladó mértékben.

A kultúra területén a Szlovákiai
Magyar Társadalmi és Közműve−
lődési Szövetség – Csemadok or−
szágos szervezet tölt be fontos
szerepet. Sajátos a helyzete, hi−
szen a jogfosztottság évei után,
1949−ben alakult, a kommunista
párt utasítására. Az országos ve−
zetői igyekeztek is mindvégig
megfelelni a felsőbb elvárások−
nak, helyi szinten azonban az
identitásunk megőrzésének fontos
bázisa lett.

Amikor az 1989−es fordulathoz
értünk, az akkori fiataloknak és
időseknek Csemadokban szerzett
közéleti tapasztalata volt, a szlo−
vákiai magyar elkötelezett vezetői
nagyrészt a Csemadokból kerül−
tek ki, s lettek pártvezetők.
Valószinűleg ez okozza azt a mai
problémát, hogy a Csemadok ke−
resi, de nem találja a helyét, társa−
dalmunkban nem tölt be olyan
fontos szerepet, mint 1989 előtt.
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Megfigyelhetjük, nem is halad
olyan ütemben a korral, mint a
többi szervezet, sem a helyi, sem
az országos eseményekről nem
indul be közbeszéd. A
szervezeetn belüli állapotról sokat
elárul, hogy ragaszkodik a moza−
iknévhez, ami 1949−ből a Cseh−
szlovákiai Magyar Dolgozók Kul−
túregyesülete név rövidítése.
Jelenleg 17 régióban működik ún.
területi választmánya, alapszerve−
zeteinek száma pedig 420, tehát
elenyésző azon települések szá−
ma Dél−Szlovákiában, ahol nincs
Csemadok alapszervezet. Elsősor−
ban a hagyományőrzés és amatőr
művészeti tevékenység felkarolá−
sa a feladata. Évente megszervez−
nek több országos eseményt, min−
den régióban vagy egy−egy regio−
nális seregszemle, ezek többsége
a hagyományőrzést, a népzenei és
néptánc kultúránk megtartását
szolgálják. A Csemadok a szlovák
államtól néhány programjára kap
elenyésző – évente csökkenő –
összegű támogatást, a területi tit−
kárságok hálózatának és a pozso−
nyi központ működésére Magyar−
ország nyújt támogatást, mint
nemzeti jelentőségű intézmény−
nek, ezen kívül a helyi szerveze−
tek, területi választmányok prog−
ramjait is támogatja.

Szögezzük le, Szlovákiában
nincs olyan állami intézmény há−
lózat, amely a szlovákiai magyar−
ság kultúrájának, anyanyelvének
megőrzését szolgálná.

És nincs apparátus arra sem,
hogy az oktatásügyben oly saját−
ságos helyzetben lévő, nem szlo−
vák tanítási nyelvű iskolák szak−
mai, szervezési segítséget kaphat−
nának. Ezt a feladatot a magyar
általánis iskolák irányában a Szlo−
vákiai Magyar Pedagógusok Szö−
vetsége látja el. A középiskolák−
kal, az egyetemmel az SZMPSZ
nem foglalkozik. Érdekvédelmi,
szakmai szervezetként próbál a
szlovák állam újabb és újabb kí−
sérlete ellen fellépni, a magyar is−
kolák megtartásáért küzd nap
mint nap.

Mindkét esetben civil szervezet−
ről van szó, polgári társulásról,
amelyek minimális apparátussal a
szlovákiai magyar közösség felé
az állam helyett nyújtanak szol−
gáltatásokat.

Végül engedjék meg, hogy be−
mutassam a Szövetség a Közös
Célokért társulást is, amelynek
igazgatója vagyok, elnöke pedig
Duray Miklós. Civil szervezetek,
jogi személyek társulásaként jött
létre 2001−ben.

A szlovákiai magyarság öt nagy

országos szervezettségű, jelentős
tagsággal rendelkező szervezete
hozta létre, mára további 12 szer−
vezettel bővült, és közösen látjuk
el a feladatainkat a dél−szlovákiai
városokban: Tájékoztató irodahá−
lózatot működtetünk a magyar há−
zakban. Királyhelmectől Pozso−
nyig, valamilyen formában jelen
vagyunk a közösségi helyen.
Négy városban (Pozsony,
Dunaszerdahely, Komárom,
Rozsnyó) teljes munkaidejű−, 5
városban (Zselíz, Ipolyság,
Galánta, Királyhelmec, Losonc,)
részmunkaidős munkatárssal, és
több helyen (Párkány, Léva,
Nyitra, Kalonda) a magyar házat
működtető szervezetnek a költsé−
geihez járulunk hozzá annak fejé−
ben, hogy a SZAKC által ellátott
feladatokra is reagálnak, együtt−
működnek velünk.

Ebből adódik, hogy nem a tag−
szervezetek számának emelése a
célunk, hanem olyan helyeken
szeretnénk a hálózatot kiterjeszte−
ni, ahol a régióban szükség van a
szakmai, anyagi segítségünkre a
közösségi hely éltetése érdeké−
ben.

A magyar közösségi helyeken,
az adott régióban sokirányú szer−
vező, tájékoztató munkát vég−
zünk. Hogy csak a legismertebb
fórumunkat említsem, mi indítot−
tuk és frissítjük naponta az első
szlovákiai magyar hírportált im−
már nyolc éve, Felvidék.ma hír−
portált.

Rendelkezünk tehát hálózattal
és eszközökkel annak érdekében,
hogy a Civil Etikai Kódex megal−
kotásába bekapcsoljuk a szlováki−
ai magyar és nem magyar civil
szerveteket is, és a közbeszéd tár−
gyává tegyük a témát.

Pogány Erzsébet

Csizmadia László, a CÖF elnöke és Hölvényi György



FELVIDÉKI MAGYAROK – 2013/IV. Párttobzódás43

Némileg szokatlan módon – egy
korábbi, kizárólag szlovák néven
bejegyzett és különösebb politikai
tevékenységet ki nem fejtő, széle−
sebb ismertségre szert nem tevő
párt nevének módosításával – új
pártja lett a felvidéki magyarság−
nak. A Magyar Kereszténydemok−
rata Szövetség néven futó politi−
kai tömörülést kétszeres átkeresz−
telés útján hívták életre: a 2004−
ben indított Régiók Pártját előbb
(2011−ben) Szlovákiai Vállalko−
zók Pártjára nevezték át, majd
2013. októberében pedig Magyar
Kereszténydemokrata Pártra.
Előbbi kettő esetében a hivatalos
belügyminisztériumi bejegyzés−
ben nem szerepelt a magyar meg−
nevezés, kizárólag csak az állam−
nyelvű.

A MKDSZ Fehér Csaba volt ko−
máromi múzeumigazgató nevé−
hez köthető, de részt vesznek a
párt szervezésében Sárközi János,
Krivánszky Miklós és mások is. A
párt előkészítő bizottsága tavaly
október 22−én Búcson jelentette
be, hogy új pártot kíván alapítani.
Még akkor ősszel elkezdték az
ehhez szükséges tízezer aláírás
összegyűjtését, amely azonban
nem haladt a várt ütemben: ta−
vasszal még csak a felénél tartot−
tak. Noha a cél az őszi megyei
választásokon való indulás lett
volna. Ez azonban nem sikerült, a
párt életre hívását pedig egy hu−
szárvágással: névmódosítással va−
lósították meg. 

Az új, etnikai alapon szervező−
dő felvidéki párt részletes prog−
ramja egyelőre nem ismert, így
azt sem tudhatjuk, mi újat is hoz−
hat a felvidéki magyar közéletbe.
Politikai alapvetésükből annyi
mindenesetre azért kiderül, hogy
a két világháború közötti magyar
kereszténydemokrata politizálás
hagyományaira, illetve Esterházy
János és Szüllő Géza politikai
örökségére kívánják építeni mun−

kájukat: „az MKDSZ az egységes
magyar nemzet gondolatának je−
gyében kívánja kifejteni politikai
tevékenységét. Meggyőződésük,
hogy a politikai és társadalmi élet
minden területét, a kultúrát, az
oktatásügyet, az ifjúságpolitikát,
az egészségügyet, a gazdaság−, az
adó−, a pénzügyi− és szociálpoliti−
kát és nem utolsó sorban a család−
politikát újra keresztény alapokra
kell helyezni”. Céljaik megvalósí−
tása érdekében a keresztény egy−
házakkal a lehető legszorosabb
együttműködésben kívánják foly−
tatni a tevékenységüket. Fehér
Csaba pártelnök korábban azt is
elmondta, hogy pártja az MKP−val
és a Most−Híddal is párbeszédre
szeretne törekedni. Hangsúlyozta:
kereszténydemokrata pártként
nem a megosztás a céljuk, ez
ugyanis ellentétes a keresztény ér−
tékekkel.

A kérdés azonban ettől függetle−
nül is lóg a levegőben: qui
prodest, azaz kinek is áll érdeké−
ben egy újabb politikai tömörülés
„versenyeztetése” a felvidéki ma−
gyarság körében a már meglévő
másfél mellett? Különösen akkor,
ha tudható: a Magyar Közösség
Pártja éppen ugyanezen – Ester−
házy által is hirdetett és képviselt
– értékek és elvek mentén hatá−
rozza meg önmagát mint a felvi−
déki magyar közösség érdekkép−
viseletét.

A Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség az átkereszteléses ala−
pítással mindazonáltal többet is
kapott, mint a felvidéki magyar
közéletben való indulást: az előd−
pártok tagságával az MKDSZ az
Európai Parlamentben teljes jogú
tagja lett az Európai Szabad Szö−
vetségnek (EFA).  Ez pedig az Eu−
rópai Parlamentben a Zöldekkel
alkot egy parlamenti csoportot, s
a dolog innentől kezd izgalmassá
válni: e közös csoport társelnöke
nem más, mint az a Daniel−Cohn−

Bendit, aki Magyarország szűnni
nem akaró rágalmazása mellett
kereszténygyűlöletével tűnik ki
kollégái közül. Ő volt az, aki em−
beri mivoltából kivetkőzve frö−
csögött a magyar Alaptörvény
azon szakasza – a Hitvallás – el−
len, amely tartalmazza Isten
nevét… Meglehetősen furcsa
partnerválasztás tehát ez az EFA−
Zöldek társaság egy keresztény−
demokrata párttól. Az MKDSZ ve−
zetése, Fehér Csaba elnök és Sár−
közi János, valamint Krivánszky
Miklós alelnökök december 4−én
tettek látogatást Brüsszelben. Az
Európai Parlament épületében az
MKDSZ elnökségének tagjai tár−
gyalásokat folytattak Inaki
Irazabalbeitia baszk és Mark
Demesmaeker flamand EP képvi−
selőkkel, akik támogatásukról biz−
tosították az MKDSZ politikai tö−
rekvéseit. A megbeszélésen az
MKDSZ meghívást kapott az EFA
februári Santiago de Compostela−
ba szervezett európai találkozójá−
ra, amelynek fő témája a soron
következő EP választások lesz−
nek.

Az új magyar párt megjelenése
nem avatott osztatlan sikert a kö−
zösség berkein belül, legalábbis
nemhogy különösebb lelkesedés
nem övezte, de egyenesen éles
kritikák láttak napvilágot a felvi−
déki magyar sajtóban.

Öllős László még tavasszal, az
aláírásgyűjtési mizéria kellős köze−
pén – jóval a névváltoztatásos
megoldás meglépése előtt – így
nyilatkozott a kezdeményezésről:
„Ez a párt pár embert csoportosító
mikro párt. Csak egy régión belül
léteznek, Komárom környékén, és
a bejegyzéshez szükséges aláírások
összegyűjtésével is gondjaik van−
nak. Bővebben sem a hazai, sem a
magyar sajtó nem ír róluk. Öllös
szerint hiányzik a programjuk és
annak egyértelmű lekommunikálá−
sa a választók felé. „A párt politikai

Bővülő magyar érdekképviselet vagy megosztás Krisztus nevében?
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program nélkül jött létre, ami na−
gyon szokatlan jelenség. Csupán
néhány jelszószerű szlogent halla−
ni, de egy párt számára, amely je−
lentősebb sikert szeretne elérni, ez
nem elég“ – értékelte.

A magyarországi Keresztényde−
mokrata Néppárt még tavaly sür−
gősen elhatárolódott az MKDSZ−
től, pláne hogy az új párt a KDNP
kulturális szervezetének nevét
vette fel. Semjén Zsolt pártelnök
akkor úgy nyilatkozott, egyedül
az etnikai alapon szerveződő pár−
tot tudja elképzelni a felvidéki
magyar közösség érdekeinek hite−
les képviselőjeként. 

És egy kis adalék végezetül: mi−
közben az MKDSZ a névváltoztatás
következtében eleve az EFA tagjá−
vá vált, addig a Most−Híd kínkeser−
ves küzdelem árán jutott be az Eu−
rópai Néppártba. Vagyis oda, aho−
vá az MKP, vagy éppen a Fidesz is
tartozik. Hogy ezek után mégis mi
tárgyalnivalója akad a néppárti
Bugár Bélának Bajnai Gordonnal –
merthogy sor került köztük ilyen
tárgyalásra – az már csak költői kér−
dés maradhat… (szd)

Párttobzódás Felvidéken

Tegnap este unokaaltatás köz−
ben, kölcsönös fül− és ujjcsavar−
gatás közben, mesemondás he−
lyett emígy aktualizáltam és felvi−
dékiesítettem kis unokámnak a
közismert bugyuta kis mondókát:
Ez elment vadászni, az meglőtte,
ez pártot alapított, az bejegyezte,
és a felvidéki magyarság meg
mind bevette.

Ismerik? És az időszerűségét is?
Hogy megvan a harmadik felvidé−
ki magyar párt, a Magyar Keresz−
ténydemokrata Szövetség? Heuré−
ka! Végre!

Szinte megfiatalodva érzem ma−
gam: lélekben időutazok a közel−
múltba, a kilencvenes évek első fe−
lébe, amikor a rendszerváltás utáni
években még három magyar politi−
kai tömörülés nézett farkasszemet

egymással, és próbálkozott elnyer−
ni a bizalmát az akkor még önma−
gát is kereső felvidéki magyarság−
nak, bár sokan még a baloldal bű−
völetében éltek.

Most, 2013−ban pedig egy új po−
litikai szubjektum bontott zászlót a
Felvidéken. Erősen kísért a múlt,
mert magyar is, meg keresztényde−
mokrata is, igaz nem mozgalom,
hanem szövetség. Behunyjuk a sze−
münket, és dezsavü érzésünk van,
hiszen még a Bugárunk is megvan,
a nyakigláb Bélánk, csak már nem
úgy vegyes a mostani pártja, hogy
keresztény meg magyar, hanem
másképp... Miközben volt neki
kényszerből egy aktív magyar koa−
líciós pártvezetői korszaka is.

Csak van egy apró, de éppenség−
gel nem elhanyagolható különb−
ség: a kilencvenes évek óta 100
ezerrel kevesebben vagyunk, és
most ugyanúgy három magyar
párt fog megküzdeni a választók
bizalmáért, mint annak idején. A
túlburjánzott önérdek−képviselet
viszont összefogás hiányában tel−
jes parlamenten kívüli magyar
képviseletet eredményezhet. A
helyhatósági választásokon pedig
a magyar polgármesterek és ön−
kormányzati képviselők számának
csökkenését jelentheti.
Benne volt a levegőben már jó
ideje, de senki se vélte komolyan,
hogy Béla királyunk után Csaba
királyfi is gondol egyet, és csillag−
ösvényre tér, táltosként valamilyen
égi jelre (hullócsillag) megalapítja
saját kis pártját arra (is) gondolván,
hogy majd ő lesz az a kiválasztott,
aki magába olvasztja a másik ket−
tőt. Volt már régebben ilyen ma−
gyar néppártos, popélyos, tengeri
kalózos próbálkozás.

Tehát nem „fehér folt“ ez a fajta
politikai célkitűzés a Felvidéken.
Mondják, hogy már indulnak is
jövőre az Európa Parlamenti vá−
lasztásokon. Mondják, hogy talán
azért jöttek létre, hogy összefo−
gásra kényszerítsék a másik kettőt.
Meglátjuk!

Önmagát a Szlovákiai Vállalko−
zók Pártjának jogutódjaként
aposztrofálta a Magyar Keresz−
ténydemokrata Szövetség. Hogy
mire vállalkoztak? Sejtelmem
sincs, de Ottó nevű barátom biz−
tos tudja. Ő örült a Híd megjele−
nésének is. Mert hogy verseny−
helyzet teremtődött végre a felvi−
déki magyar politizálásban.,. és
hogy ennél jobb nem is történhe−
tett volna. Pedig történt! Most to−
vább éleződik a versenyhelyzet. A
belpolitikai helyzetünk fokozódik,
mondaná Virág elvtárs a Tanú−
ban. És mi csak nézünk, mint a
moziban....

De jelenleg a megélhetési gon−
dok mellett sokkal égetőbb problé−
mák is foglalkoztatják a felvidéki
magyar kistelepüléseken élő em−
bereket! Például, hogy mi lesz a
közoktatási törvény módosításá−
nak hatályba lépését követően a
kisiskolák sorsa 2015 szeptembe−
rét követően? Minden bezárt isko−
lából esetleg pártház?

Egy ilyen vízió: az üressé vált is−
kolaépületben az egykori III. A−ban
az MKP helyi szervezete, a régi II.
B−ben a hidasok, és legfiatalabbak,
az MKDSZ−esek pedig az I. C−ben
székelhetnek majd. A hosszú veze−
tőségi ülések szünetében néha ki−
jönnek a folyosóra, és nézegetik a
„végzősök“ falon lógó tablóit: az
FMK –ét (a későbbi MPP−ét), ahova
A. Nagy Lacika járt, az Együttélését
(de jó osztály volt!) a Duray Miki−
kével, a MKDM−t Bugár Bécivel,
(aki még sajnos, nem végzett, most
egy harmadik iskolába jár...), a ma−
gyar néppártos Popély Gyuszikáét,
és egy hosszú nevűét a Gyimesi
Gyurikával.

Az iskolába, pardon, a pártház−
ba lépvén a megkopott faliújsá−
gon pedig ott díszeleg egy Szé−
chenyi István idézet szép nagy,
piros betűkkel: „Csak a gyenge
szereti önmagát, az erős egész
nemzeteket hordoz szívében.“

Száraz Dénes
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A Berényi József által vezetett
MKP azonban végre mert álmod−
ni egy nagyot és mert szakítani
ezzel a nagyon sok keserűséget és
rossz üzenetet hordozó „hagyo−
mánnyal”, amely nagyban járult
hozzá a magyarok politikából és
közéletből való látványos kiáb−
rándulásához. De még mielőtt a
magyar jelölt személyére is kitér−
nénk, tekintsük át röviden a jövő
évi elnökválasztást illető tudniva−
lókat. 

Bőség zavara a kínálati oldalon
Szlovákiában a köztársasági el−

nököt a választópolgárok közvet−
lenül választják, ellentétben pél−
dául Magyarországgal, ahol az
Országgyűlésben ülő képviselő−
ket illeti meg az államfő jelölésé−
nek és megválasztásának joga. A
szlovák alkotmány rendelkezései
szerint az új államfőt az aktuális
elnök hivatali időszakának lejárta
előtt legkésőbb 60 nappal meg
kell választani. Ez azt jelenti,
hogy – mivel Ivan Gašparovič
2014. június 15−ig tölti be tisztsé−
gét – legkésőbb április 12−ig kell
megtartani a választásokat. 

A választás kétfordulós, hacsak
valamelyik jelölt nem szerzi meg
rögtön az első fordulóban a vá−
lasztásra jogosult polgárok érvé−
nyes szavazatainak több mint fe−
lét.  A második körbe – melyet két
héttel az első forduló után tarta−
nak – a legtöbb szavazatot szer−
zett két jelölt jut be. Aki pedig itt
több szavazatot szerez, az költöz−
het a pozsonyi Grassalkovich−
palotába.

A megválasztott köztársaságiel−
nök−jelölt az eskütétel után foglalja
el a tisztségét. A köztársasági elnök
a parlamenti testület előtt az Alkot−
mánybíróság elnökének kezébe te−
szi le az esküt, annak a napnak a
délutánján, amely napon az előző
köztársasági elnök választási idő−
szaka véget ér.

Mivel Ivan Gašparovič most tölti
ki második ciklusát, az alkotmá−
nyos rendelkezés szerint ő már
nem indulhat a választásokon. Az
állam első emberének tisztségéért
azonban nélküle is igen jelentős a
tolongás, nehéz is számon tartani
az éppen aktuális jelöltek nevét,
számát. December elején az aláb−
bi jelöltek nevei voltak ismertek:

Pavol Hrušovský (KDH, Most−
Híd), Radoslav Procházka (jogász,
volt KDH−s), Andrej Kiska (vállal−
kozó), Ján Čarnogurský (KDH−
alapító, volt miniszterelnök), Peter
Osuský (SaS), Leonid Chovanec
(kassai rokkantnyugdíjas), Jozef
Behýl (Nagyszombat, polgári je−
lölt), Milan Melník (Pozsony,
gyógyszerész), Ľubica Blašková
(Pozsony, orosz szakos pedagó−
gus), Jozef Šimko (Rimaszombat
polgármestere), Milan Kňažko (szí−
nész, az 1989−es bársonyos forra−
dalom és az egykori VPN vezér−
alakja). Rajtuk kívül Bósza János
komáromi polgári jogi aktivista ne−
ve is felmerült, míg december ele−
jén visszavonta indulási szándékát
egy független jelölt javára. Később
e visszavonást vonta vissza, mond−
ván, az MKP jelöltje nem felel meg
az ő kritériumainak és a sajtó értet−
te félre az ő korábbi, imént hivat−
kozott nyilatkozatát. 

December 14−től bizonyos: 
Bárdos Gyula a magyar jelölt

Az MKP nem sokkal a megyei
választások után jelentette be,
hogy saját jelöltet kíván indítani a

Saját államfőjelöltje van a magyar közösségnek
A megyei választásokon elért eredményeket

mérlegre téve, a közösség hosszú távú érdekeit
előtérbe helyezve történelmi lépésre szánta el
magát a Magyar Közösség Pártja: a jövőre ese−
dékes államfőválasztásokon saját, magyar nem−
zetiségű jelöltet indít. Az anyaországtól elsza−
kított felvidéki magyarság történetében erre
most kerül sor első ízben. Az eddigi választások
során – már amikor volt lehetőség egyáltalán
demokratikus választásokra – az itt élő magya−
roknak többnyire be kellett érni a „kisebbik
rosszra” való szavazás keserű ízével. Noha ez
korántsem csak a köztársasági elnökválasztáso−
kat illeti, de talán a leghangsúlyosabban mégis
akkor mutatkozott meg ez a visszás jelenség,
amikor a választék Vladimír Mečiarra és Ivan
Gašparovičra korlátozódott egy korábbi vá−
lasztás második fordulójában…
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választásokon. Ekkor azonnal kü−
lönböző találgatások kaptak
szárnyra a lehetséges jelölt sze−
mélyét illetően. A „legesélyesebb−
nek” tartottak – így Bauer Edit EP−
képviselő vagy az MKP egyik
ikonikus alakja, Csáky Pál – sorra
cáfolták határozottan e találgatá−
sokat, mígnem a magyar párt vég−
re előállt a névvel: a párt decem−
ber 7−i kibővített elnökségi ülése
Bárdos Gyulát nevezte meg az
MKP jelöltjeként. December 14−
én pedig a párt Országos Tanácsa
is áldását adta e választásra, így
immáron hivatalos: Bárdos Gyula
személyében lesz magyar jelöltje
a felvidéki magyarságnak! Ha egy
mondatban ki akarjuk fejezni en−
nek jelentőségét, Berényi József
pártelnököt kell csak idéznünk:
„A magyar elnökjelölt személye
jelentősen hozzájárulhat ahhoz,
hogy gyengítsük a Robert Fico ál−
tal épített nemzetállami kereteket,
és igazoljuk, egyenlő állampolgá−
rai vagyunk Szlovákiának, akik
szabadon kívánnak élni az Alkot−
mány adta lehetőségeikkel”.

Bárdos Gyula jól ismert szerep−
lője a felvidéki magyar közélet−
nek. A Csemadok országos elnö−
ke, a Magyar Koalíció Pártja Or−
szágos Elnökségének tagja. 1958.
március 15−én született Pozsony−
ban. A szenci gimnáziumban
érettségizett. Nős, felesége Ágnes,
két lányuk van, Kinga és Judit. A
család Szencen él. Bárdos Gyula
diplomáját a Comenius Egyetem
Bölcsészkarán szerezte 1982−ben.
Polgári foglalkozása újságíró, a
rendszerváltozás után a Szabad
Újságnál főszerkesztő−helyettes−
ként dolgozott, majd a Magyar
Kereszténydemokrata Mozgalom
szóvivője lett. 1994–1998 között
a Magyar Koalíció parlamenti
képviselője, a Közigazgatási és
Nemzetiségi Bizottság tagja volt.
1998–2002 ben az MKP parla−
menti képviselője, az MKP frak−
cióvezetője, a kulturális és sajtó−
bizottság, az integrációs bizottság,

a mandátumvizsgáló és mentelmi
bizottság tagja. 2006−ban
újraválaszották az MKP frakcióve−
zetőjévé, 2010−ig a mandátum−
vizsgáló és mentelmi bizottság,
valamint a kulturális és médiabi−
zottság tagja volt. 2010–2012 kö−
zött az MKP Országos Tanácsá−
nak elnöki tisztségét töltötte be.

Maga a jelölt az elnökség aján−
lása után – de még az OT döntése
előtt – így nyilatkozott a Kossuth
Rádiónak:  „A legfontosabb dön−
tésnek azt tartom, hogy a Magyar
Közösség Pártja úgy döntött, kü−
lön magyar elnökjelöltet indít a
2014−es elnökválasztáson. Na−
gyon örülök ennek a döntésnek és
én is részese voltam, hiszen az el−
nökség tagja vagyok. Ilyen jellegű
döntésre nem került sor 1989−et
követően, pedig lehetett volna és
kellett volna. Ezt a döntést soha
senki nem hozta meg, illetve sen−
ki nem vállalta: csak magyar el−
nökjelölttel lehet a felvidéki ma−
gyarokat az urnákhoz hívni. Az
eddigi tapasztalatokat figyelembe
véve csak egyetlenegy esetben le−
hetett megfelelően mozgósítani a
felvidéki magyar választókat: a
legutóbbi elnökválasztáson na−
gyon erős elnökjelöltje volt a
jobboldalnak, Iveta Radičova, aki
később egy rövid időre kormányfő
is lett. Meg lehet nézni az ered−
ményt, Dél−Szlovákiában teljesen
egyértelműen, toronymagasan ő
mellette tették le a voksukat a fel−
vidéki magyarok. Most viszont
annyi jobboldali jelölt van és any−
nyira fölaprózódott a jobboldal,
hogy még azt sem lehet rásütni az
MKP−ra, hogy a magyar jelölt in−
dításával gyengíti a jobboldalt.
Teljesen nyilvánvaló, hogy lesz
második kör. Mi nem megyünk
senki ellen. A másik pártnak, a
Most−Hídnak nincs jelöltje, ők
csak támogatnak valakit. A mi je−
löltállításunk ilyen szempontból
nem a széthúzást, hanem az ösz−
szefogást fogja erősíteni. Ha az el−
ső fordulóban mozgósítani tudjuk

a választókat, akkor a második
fordulóban fel tudjuk mutatni,
hogy a felvidéki magyarságnak
milyen ereje van és akkor olyan
államfő−jelöltet tudunk majd tá−
mogatni, aki az alapvető emberi
jogokat, a kisebbségi jogokat is fi−
gyelembe fogja venni”.

A Smer jelöltje az igazi talány
Noha már hónapok óta Robert

Fico kormányfő nevét emlegetik,
mint a kormányzó Smer párt leg−
esélyesebb elnökjelöltjét, maga az
érintett nem nyilatkozott határo−
zottan, mintha csak kéretné még
magát. Tény, hogy e sorok íródá−
sáig – azaz december közepéig –
nem született még döntés a Smer
illetékes szerveiben a párt hivata−
los jelöltjéről.  Úgy hírlik, Fico
maga karácsonyig hozza meg sa−
ját döntését. Talán karácsonyi
ajándéknak szánja szebb napokat
is látott országa népének – ha már
másra nem futja. A dilemma per−
sze érthető. Az indulás mellett
szól, hogy Fico most van politikai
karrierje csúcsán, innen nagy va−
lószínűség szerint már csak lefele
vezet az út. Az államfői pozíció
megszerzése – adott esetben má−
sodik alkalommal is – a legragyo−
góbb módja egy politikus tisztes
nyugalomba vonulásának. Másfe−
lől azonban – Robert Kalinák ide
vagy oda – Fico a párt igazán erős
embere, félő (a Smer számára),
hogy „elvesztése” esetén a párt
bomlásnak indul. 

De akárhogy döntsön is Robert
Fico vagy a Smer, maga a jelenleg
még regnáló elnök, Ivan
Gašparovič nem sokat babrál:
akárki legyen is a kormánypárt vá−
lasztottja, Gašparovič őt fogja tá−
mogatni. Erre mondják, hogy ösz−
szenő, ami összetartozik.

szd

(Szerk. megj: Robert Fico azóta
bejelentette: indul az elnök−
választáson)
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Nem, ez az írás nem sikerhajhász
utánérzés akar lenni Orwell 1984
című kiváló műve nyomán, csak
az elkövetkezendő szuper válasz−
tási évről akar véleményt monda−
ni. Négy választás vár minket jö−
vőre.

Kezdjük hátulról, mert már most
látni, hogy az lesz a legdurvább.
A helyhatósági választásokról be−
szélek, ahol komoly közelharc
várható a települések túlnyomó
többségében. Ez a vetélkedés fog−
ja meghatározni 2014 legfonto−
sabb történéseit, s ez az esetek
többségében sajnos nem lesz el−
kerülhető.

A tapasztaltabb helyi politiku−
sok tudják, hogy hiába 2014 no−
vemberében kerül csak sorra ez
az eseménysor, a kampány már
2014 elején elkezdődik. Sőt,
ahogy nézem az egyes települé−
sek történéseit (mondjuk
Dunaszerdahelyét), már el is kez−
dődött. A választás tétje természe−
tesen az, hogy településeink mi−
nél jobb polgármestereket és helyi
képviselőket kapjanak az elkövet−
kezendő négy éves időszakra is, s
ilyen szemszögből látni, hogy az
MKP jelöltjei közül már nagyon
sokan bizonyítottak, alkalmassá−
guk hasznos segítője lehet a tele−
pülések további fejlődésének.
Az okos helyi politikus tehát már
a köztársasági elnökválasztási
kampányt és az európai parla−
menti kampányt is fel fogja hasz−
nálni, mint előkampányt, ame−
lyekben megmutathatja magát.
Május 24−én európai parlamenti
választás vár bennünket. A rész−
vételi arány a jelek szerint ismét
alacsony lesz, a pártok kemény
magjai fogják eldönteni a vetélke−
dést.

Ennek a választásnak kettős tét−
je van: számunkra az az első,

hogy – a brüsszeli bürokráciával
kapcsolatos minden kifogásunk
ellenére – bebiztosítsuk érdekkép−
viseletünket az Európai Parla−
mentben. A másik, hogy ezzel el−
lensúlyozzuk a Smer külpolitikai
túlsúlyát.

Robert Fico pártja Szlovákiában
elfoglalt minden fontosabb hatal−
mi posztot, s elképzelni is rossz,
mi történne, ha nem lenne Brüsz−
szelben elkötelezett képvisele−
tünk. Minden jel arra mutat
ugyanis, hogy a szlovák belpoliti−
kában az elkövetkezendő két év−
ben sem alakul majd ki hatékony
ellenzék: így sokkal inkább felér−
tékelődik az európai politika az
eddigiekhez képest. S nem utolsó
sorban: a Néppártban velünk sze−
replő partnereink körmére is oda
kell néznünk, mert – főleg távollé−
tünkben – néha veszélyesebbek
lehetnek ránk nézve, mint az el−
lenségeink.

Ne hagyjuk ki a felsorolásból a
magyarországi parlamenti válasz−
tásokat, még akkor sem, ha a rész−
vételünk ebben a folyamatban a
kívánatosnál szerényebb lesz. A
megosztott szlovákiai magyar
szféra várhatóan itt is különböző
irányokban teszi le majd a voksát:
az MKP a Fidesz−KDNP pártszö−
vetséget fogja támogatni, a
vegyespárt pedig az Együtt 2014−
et – ami azt jelenti, hogy a szem−
benállás akkor is megjelenik
majd, amikor emberi számítás
szerint nem volna rá különöseb−
ben szükség.

S pár hét múlva indul az elnök−
választási kampány. Szeretném
ezen a ponton hangsúlyozni,
hogy a magyar jelző ebben az
írásban sem minőségi meghatáro−
zás, hanem identitásunk kifejező−
je. Tegyünk tehát félre minden
pozitív vagy negatív előítéletet: ha
objektíve elemezzük a jelöltek is−

mertségét és felkészültségét, ak−
kor messze nem kell szégyenkez−
nünk a magyar jelölt miatt, sőt. A
magam részéről azt is biztosnak
tartom, hogy sok szlovák, ruszin,
roma stb. szavazatot is fog kapni.
Talán azt sem nagy botorság felté−
telezni, hogy a választáson részt
vevő polgárok tíz százaléka ma−
gyar lehet. Ha tehát helyesen sza−
vaznak...

S most látom, ahogy néhányan,
olvasván ezeket a sorokat, elmo−
solyodnak és azt gondolják, naiv
vagyok. Mert már most tudjuk,
hogy lesznek olyanok is, akik ma−
gyar nyelven fogják azt mondani,
hogy magyarok ne a magyar je−
löltre, hanem egy esélytelen szlo−
vák jelöltre szavazzanak, akinek
ráadásul a KDH−s kötődésű Ján
Čarnogurský és Radoslav
Procházka rontja komolyan az
esélyeit.

Ez pedig nem vicc. Gondoljunk
csak bele, hol tartunk 2014−ben,
nézzünk csak bele azok agyába
és lelkébe, akik így fognak csele−
kedni. Nem csak magyarként: em−
berként. Mekkora káosz, mekkora
szakadék lehet annak a lelkében,
aki komolyan amellett fog érvelni,
hogy szakmailag, politikailag és
erkölcsileg egy Pavol Hrušovský
jobb elnöke lehetne ennek az or−
szágnak, mint Bárdos Gyula?

Csáky Pál: 2014
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Noha bevezetőnkben azt írtuk:
2014 a választások éve lesz, sze−
rencsére azért lesznek a rideg po−
litikai valóságon túlmutató, emlé−
kezetes és feltétlenül figyelemre
métó események is. Ilyen a Pósa
Lajos Emlékbizottság kezdemé−
nyezése, amely 2014−et Pósa La−
jos emlékének kívánja szentelni.

2014−ben emlékezünk meg
ugyanis „Az én Ujságom“ c. gyer−
meklap alapító szerkesztőjeként
íróbarátaival új anyanyelvkultúrát
teremtő Pósa Lajos halálának
(1914. július 9.) 100. évfordulójá−
ról. A centenáriumi év célja költőnk
életművének minél teljesebb körű
megismertetése a magyar irodal−
mat, kultúrát szerető közönséggel.

Az emlékév lehetőséget kínál ar−
ra, hogy az évfordulóhoz csatlako−
zó intézmények bemutassák a né−
pi−nemzeti irodalmi irányzat jeles
képviselőjének munkásságát, élet−
pályáját, amelynek számos részle−
te ismeretlen az olvasók előtt.

Ennek érdekében szervező és
koordináló társaságot hoztak lét−
re, amely „Pósa Lajos Emlék−
bizottság“ néven fog tevékeny−
kedni.

Tagjai /ábécé sorrendben/:
Csipka Rozália, a budapesti Siker
Kiadó vezetője; Kun Miklós Jenő
Pósa−kutató Budapestről; Pósa Ju−
dit, a nem közgyűjteményekben
őrzött Pósa−hagyaték gondozója

Rimaszombatból; Sebők Valéria,
a Pósa Lajos Irodalmi és Közmű−
velődési Kávéház alapító tagja Ri−
maszombatból; Tóth Csilla, a Cse−
madok Rimaszombati Területi Vá−
lasztmányának elnöke; Tóth
Elemér, Nemesradnót község pol−
gármestere. Az emlékbizottság
felkérte Dr. Praznovszky Mihály
irodalomtörténészt, hogy legyen
az emlékév védnöke, melyet
örömmel vállat el.

Az emlékbizottság egyik tagjá−
val, Csipka Rozáliával Nyitrai Nó−
ra november 7−én beszélgetett a
Pátria rádióban.

„Mi, akik az emlékbizottságban
benne vagyunk, nagy figyelemmel
kísérjük ezeket az évfordulókat.
Már 2006−ban összefogtunk, s ki−
adtunk egy monográfiát Pósa La−
josról, melyet Praznovszky Mihály
irodalomtörténész írt. Felújítottuk
Pósa Lajos síremlékét a Fiumei úti
temetőben. Ezt néhai Pósa Dezső,
a Pósa hagyaték akkori őrzője kez−
deményezte, s a hálás szülőföld
erre gyűjtést rendezett“ – mondta.

Az emlékbizottságnak három fő
célját így fogalmazta meg: a figye−
lemfelkeltés, az emlékezés és az
összefogás. „Figyelemfelkeltést
olyan értelemben értjük, hogy
Pósa Lajos neve bekerüljön a ma−
gyar köztudatba. Ennek érdeké−
ben a kiadók segítségével megje−
lentetünk egy albumot, Albumla−

pok Pósa Lajosnak címmel, mely
már nyomdában van. Egy nagyon
szép kivitelű forrásmunka ez − te−
le korabeli képekkel. Ezen kívül
kiadunk felnőttverseket és még
egy balladás könyvet, ami kurió−
zumnak számít majd.

Továbbá felkérjük az intézmé−
nyeket Magyarországon és Felvi−
déken is, hogy emlékezzenek
meg méltón a költőről, íróról,
szerkesztőről. S ezekről a progra−
mokról majd szeretnénk a sajtón
keresztül hírt adni“ – nyilatkozta.

Az Emlékbizottság bízik abban,
hogy az emlékévhez csatlakozó
intézmények, óvodák, iskolák,
szervezetek időben hírt adnak ter−
vezett programjaikról, s értesítik a
szervező és koordináló társaságot,
akik lehetőségeikhez képest tá−
mogatni tudjuk ezeket a progra−
mokat. Az emlékév programját –
könyvbemutatóval egybekötve –
sajtótájékoztatón kívánják közzé−
tenni, 2014 január végén, a Ma−
gyar Kultúra Napja alkalmából
Budapesten ill. Rimaszombatban.

„Eddig várjuk a
posa.emlek@gmail.com e−mail
címre az intézmények jelentkezé−
sét, hogy ki mivel készül. Mi meg−
jelentetjük ezeket a Pósa Lajos
emlékév programfüzetében, ame−
lyet a sajtónak a rendelkezésére
tudunk bocsátani“ – tette hozzá
Csipka Rozália.

he

Pósa Lajos emlékév 2014−ben
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Ha a szlovák Alkotmánybíróság
is úgy látja jónak, két hónapon
belül két csúnya, éktelen folt is el−
tűnhet ugyanarról a szőnyegről.
Arról a szőnyegről, melyre kilenc
évvel ezelőtt előbb Gyurcsány Fe−
renc magyar, majd hat évvel ké−
sőbb Robert Fico szlovák kor−
mányfő piszkított rá. Előbbi bűne
a nagyobb: a magyar miniszterel−
nök élő egyenes adásban tagadta
meg az anyaország határain kívül
élő magyar nemzetrészeket, ami−
kor a december ötödiki emlékeze−
tes népszavazás előtt a nemmel
való szavazásra buzdította orszá−
ga népét. Robert Fico is csak ref−
lexből cselekedett akkor, amikor a
2010−es magyarországi fordulatot
követően az egyszerűsített hono−
sítási eljárásra adott válaszként
megszavaztatta a parlamenttel az
azóta állampolgársági ellentör−
vényként ismert jogszabályt.  

Az első szégyenfoltot Orbán
Viktor kormánya és a 2010−ben
összeült új magyar Országgyűlés
mosta le az egyszerűsített honosí−
tással. Melynek minden tekintet−
ben legjellemzőbb, legszebb
szimbolikus megnyilvánulása
volt az ötszázezredik honosítási

okirat ünnepélyes átnyújtása:
Böjte Csaba ferences szerzetes−
nek, valamint az ő édesanyjának.
Orbán Viktor miniszterelnök a
Parlamentben 2013. december 5−
én rendezett eskütételen úgy fo−
galmazott: Levertük a lakatot és
kitártuk az ajtót, hogy minden
magát magyarnak valló ember be
tudjon lépni  rajta. Mi azt valljuk,
hogy lakóhelyüktől függetlenül
mindannyian a nemzetünk tagjai.
Úgy döntöttünk, hogy nem aka−
runk lemondani azokról a magya−
rokról, akik más államok határai
között élnek − fogalmazott. To−
vábbra is szükségünk van Bécs−
ben születő, de magyarul gondol−
kodó Széchenyikre, a magyar
nyelvet csodálatosan művelő,
Nagyszalontáról jövő Arany Jáno−
sokra, és szükségünk van Szabad−
káról származó Kosztolányi De−
zsőkre.

Az ötszázezredik honosítási ok−
iratot átvevő Böjte Csaba pedig
úgy fogalmazott: tudatosan nem
mond le román állampolgárságá−
ról, sőt, ha rajta múlna, felvenné
az ukránt, a szlovákot, a szerbet
is, mert összefogva megvalósítha−
tó a Kárpát−medencében a négy−

száz évvel ezelőtti, Bethlen
Gábor−i aranykor, a tündérkert.
Elmondta, az elmúlt húsz évben
több mint ötezer gyereket foga−
dott be, és élete minden értéke
ezekből az igenekből fakad. „Én
hiszem, hogy az aranykor, a Kár−
pát−medence tündérkertje az ige−
nekből fog megszületni, abból,
hogy egymás mellett élünk, bí−
zunk egymásban, hogy hisszük
azt, hogy együtt, közösen minden
könnyebb lesz“.

Mindezek után a labda most a
szlovák térfélen pattog. Ezért is te−
kintünk nem kevés várakozással
2014 januárjára. Január 22−én
ugyanis – amely egészen véletle−
nül a magyar kultúra napja is – a
szlovák alkotmánybíróság megin−
dítja a tárgyalást az állampolgár−
ság ügyében. Kölcsey 1823−ban e
napon tisztázta le nemzeti imád−
ságunk, a Himnusz kéziratát, jó−
kedvet és bőséget kért nemze−
tünknek az Úrtól. Mi most ugyan−
ezt kérjük – némi bölcsességgel
kiegészítve – a taláros testület tag−
jaira, akik döntése akár korszak−
határt is jelenthet majd a fiatal
Szlovák állam történetében. A
jogállamiság próbája lesz a janu−
árban induló eljárás végén hozott
döntés, hiszen a mérleg egyik ser−
penyőjében ott lesz maga az Al−
kotmány s annak minden írott és
íratlan szabálya, elve, eszmeisé−
ge. A demokratikus jogállami lét
fundamentuma. A másik serpe−
nyőben pedig a pillanatnyi politi−
kai érdekek s nem kevésbé egy
súlyosan félreértelmezett nemzeti
önazonosság−elem. 2014−ben
Szlovákia egy kicsit valóban fel−
nőtté válhat.

szd

Ötszázezer magyar állampolgár

Böjte Csaba az 500 000. határon túli magyar állampolgár
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Kilencvenöt éves korában, Budapes−
ti otthonában hunyt el a losonci szü−
letésű neves történész, Vígh Károly,
a Rákóczi Szövetség egykori alelnö−
ke. Szülőföldje és a felvidékiek ne−
vében Duray Miklós búcsúztatta őt
november 22−én a budapesti farkas−
réti temetőben.

Volt egyszer egy nemzedék, amely
a megboldogult békeidőben, vagy
már a nagy felfordulás kezdetén eset−
leg Károly Király alatt, az első nagy
világégés csúcspontján született. Élet−
koruk szerint ma dédszülők vagy ük−
szülők lehetnének a korosztályi gyor−
sulás függvényében. A nagy háború
végének nagy fordulatai, forradalom−
nak nevezett gyűlölködései, Károlyi
Mihály által jóváírt miniszterelnök
gyilkosság, a békés közvélemény
megbecsülésének örvendő polgár−
embereknek, a falu bíráinak, körjegy−
zőknek a proletárdiktatúra nevében
Szamueli osztagai által történő
akasztása, idegen katonák és hatal−
mak minket és történelmünket tipró
ki−be közlekedése, a vörösök terror−
jának zsigeri elutasítása és az idegen
megszállók alól felszabadító Strom−
feld−féle vörös katonák ünneplése, az
államot szabdaló átláthatatlan érde−
kű erőszak és az új államhatalmak hi−
vatali és erőszakrendszerű berendez−
kedése közepette a családok nem
tudhatták mi lesz a sorsuk, mi lesz a
sorsa a jövő nemzedékének. Legin−
kább az nem volt előrelátható, mi
lesz holnap vagy egy év múlva. Sok−
éves távlatban akkor senki sem gon−
dolkodott. Száz esztendő ekkoron az
idők végtelenségét jelentette. Pedig
ez nem is oly nagy idő. Az elődeim
elbeszélésének köszönhetően a saját
élő emlékezetem is több mint száz−
harminc évre tekint vissza, de micso−
da szörnyű évekre.

Ebbe a forgatagba született bele
Vigh Károly 1918. június 28−án és
ebből, a természetes emberi életre
nem alkalmas kornak a valós és
gúzsba kötő tér− és időszerkezetéből
lépett ki 2013. november 3−án. Átlé−
pett  a végtelen időbe, az államhatár−
okkal nem szabdalt térbe, ahol ismét

együtt élhetjük életünket palócok és
székelyek, muravidékiek és szatmá−
riak, mátyusföldiek temesiek, bánáti−
ak, drávaszögiek és őrvidékiek.
Mindazok, akik évszázadok óta
együtt voltunk, de elválasztattunk
egymástól. Abban a világban, mos−
tantól az ő világában, ismét egy ha−
zában létezhetünk.

Vigh Károly a Monarchia fennállá−
sának utolsó hónapjaiban született
Losoncon. Abban a városban, amely
a Kárpát−medence egyik legpolgáro−
sultabb települése volt, de 1918 után
elszakították a nemzet tömbje által
lakott területtől – külfölddé, idegen
állam részévé, peremterületté tették.
Ezt a várost Mátyás Király Fekete Se−
regének megszervezése előtt Ján
Giskra szabad csapatai dúltak, 1849−
ben a magyar szabadságharcot Oszt−
rák−Habsburg kérésre leverő orosz
csapatok felperzselték. Itt született a
Nagyságos Fejedelem Kancellárja,
Ráday Pál és a magyar felvilágoso−
dás egyik szellemi vezérlakja Kár−
mán József, ahová kötődött Madách
Imre. Ebben a városban a
Szilassyaknak köszönhetően váltak
egyenrangúvá a zsidók a többiekkel
1814−ben, az első magyar emanci−
pációs törvény megszületésétől
negyvennégy évvel korábban. Lo−
sonc a 19. század fordulójának leg−
fejlődőbb magyar városa lett csatto−
gó gépgyáraival, élelmiszer iparával,
hatalmas gőzmalmával, gabona ke−
reskedelmével. Szülővárosa a korai
középkortól számítva a kultúrák ha−
tárvárosa volt. Ennek a feladatának

úgy felelt meg a város, hogy nyílt te−
ret adott a kultúrák találkozására, a
kölcsönös gazdagodásra. Szülőváro−
sa a középkortól számítva kereske−
delmi központ is volt, ami ugyan−
csak a különbözőségek kölcsönössé−
gét erősítette.

Ebben a kölcsönhatási erőtérben,
szellemben nevelkedett, nőtt fel
Vigh Károly, a nyomdász és könyv−
kereskedő családban, ezt a szellemi−
séget közvetítette tovább felnőttként,
történészként.

A nagy háború végével az össze−
omlás és elszakítás miatt nyakunkba
zuhant kiúttalanságot az tette elvisel−
hetővé, hogy a megelőző kor felhajtó
erejének egy része, az áldásos tehe−
tetlenség révén az összeomlás után is
megmaradt. Ez tartotta életben a vá−
ros magyar életét, polgárságát, mara−
dék gazdasági és szellemi erejét, még
ha jól képzett sokezres munkássága,
az új államhatalom és új gazdasági
érdekek következtében megszűnt ipa−
ra miatt, és munkaalkalom híján utcát
söpörni és országutat kövezni kény−
szerült is. Az embertelen áramlások
által legelsodortabbak cigaretta csik−
kek gyűjtésével tengették életüket –
ők voltak a „pillanatfelvétel” meste−
rei. Mégis Losonc lett ebben a korban
az elszakított felvidék szellemi köz−
pontja, hiszen a helyi szellemi és ma−
radék gazdasági erők megteremtették
ennek feltételeit. Itt alakult meg az el−
szakítás után a felvidék egyetlen fel−
sőoktatási intézménye, a református
teológia. Nem véletlen, hogy 1945−
ben bűnös egyházzá nyilvánították a
református egyházat az újraalakuló
Csehszlovákiában – nehogy még egy−
szer szervezője lehessen a felvidéki
magyarságnak.

Vigh Károly az elszakítottságban
ilyen környezetben élte meg ifjúko−
rát. Húsz éves volt, amikor szülővá−
rosa ismét a haza részévé vált. Ekkor
kapcsolódhatott vissza a nemzet ter−
mészetes vérkeringésébe, amiben
megmaradt élete végéig.

Nem véletlen, hogy történész lett
és szakavatott kutatója a huszadik
század eseményeinek. Önmaga sor−
sát és sorstársait megnyomorító korát

Három nemzedék emlékezete – elhunyt Vígh Károly 
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vizsgálta, hogy választ kapjon a gye−
rek fejjel megélt érthetetlenre, felnőtt
fejjel nézve az elfogadhatatlanra,
ámbár a létező valóságra, a haza el−
vesztésére.

Sajátos, párhuzamos kötődésű éle−
tet élt Vígh Károly. Egyetemista évei−
től pozsonyi és budapesti lett, de
mindvégig losonci és felvidéki ma−
radt, ami számára nem a szülőföld
utáni sóvárgást jelentette, hanem a
valós szellemi és személyi kapcsola−
tokat. Én is ilyen alkalommal ismer−
kedtem meg vele Losoncon vagy öt−
ven évvel ezelőtt. Akkor suttogva
mondták, jön Kari, a Vigh Kari, talál−
kozunk vele. Kissé misztikusak vol−
tak ezek az akkori találkozások, a
Budapestre szakadt felvidékivel, aki
visszajön hozzánk, nem néz le ben−
nünket, nem tekint minket tahónak,
vidéki surmónak. Nem eszet jön
osztogatni, mint ’38−ban a visszafog−
laló „anyások”, akik számára a felvi−
dékiek kommunisták, vagy Beneš−
bérencek voltak. Ő együttgondol−
kodni jött azokkal, akiket a szülő−
földjük védelmére kárhoztatott a
sors és a történelem.

Vigh Károly a szülőföldre és Fel−
vidékre való hazalátogatásait nem
kirándulásnak tekintette, hanem
szolgálatnak, egyben nagy szellemi
kísérletnek, megmérettetésnek is.
Még Pozsonyba is, ahová kezdő
egyetemista korából érzelmi szálak
kötötték, amik idős korára sem
enyésztek el. Minden egyes haza−
ruccanása, nem csak Losoncra, ha−
nem Felvidék minden városába,
ahol szervezett helyi magyar közös−
ség élt, szolgálattal teli tevékenysé−
get jelentett számára. Előadásokat
tartott a nemzet 20. századi sorsfor−
dulóiról, Trianonról, a zsákutcás ma−
gyar állapotokról, az elpackázott le−
hetőségekről. Előadásai mégis első−
sorban arról szóltak – együttgondol−
kozva a helyiekkel – mindennek el−
lenére hogyan lehet és kell megma−
radni, Magyarországon is, ahol
ugyancsak veszélyben van a nem−
zet, de főleg az elszakítottságban.
Sokszor járt Pozsonyban, kezdő
egyetemista éveinek színhelyére
ahol sikeresen atletizált vágtázó fu−
tóként a visszacsatolás előtt, talán si−
ettetve az eseményeket. Elsősorban

a fiatalok, a pozsonyi magyar egye−
temisták körében érezte jól magát.
Nem a versenyfutásra, az együtt ha−
ladásra bíztatva őket. Emlékeim sze−
rint 1965−től, majd a Prágai Tavasz
idején, de utána is sok előadást tar−
tott a pozsonyi József Attila Ifjúsági
Klubban, az ugyancsak felvidékről
elszármazott Szalatnay Rezsővel is
együtt. Ittuk a szavait. Bevallom, úgy
éreztem, hozzá hasonlóvá kell vál−
nom. Fiatal értelmiségivé érlelődé−
sem idején példaképemnek tekintet−
tem Vigh Károlyt, de ezt soha nem
mondtam meg neki – önérzetből
vagy szégyenérzet miatt, már nem is
tudom.

Felvidék Vigh Károly számára nem
csak születésének gyökérterületét je−
lentette, hanem szellemi és erkölcsi
elkötelezettséget is. Nem sokkal ha−
lála előtt, a kórházi kezelésből haza−
indulva Katalin lánya mondta neki:
apuka, megyünk haza. „Megyünk
Losoncra?”− volt a kérdésszerű vála−
sza.

Vigh Károly folyamatosan arra tö−
rekedett, hogy kapcsolatot teremtsen
a Budapesten élő, elsősorban a tudo−
mányok területén tevékenykedő fel−
vidékiek között. „Nem lehet tudni,
mikor kell fellépnünk szűkebb pátri−
ánk és az ott élők védelmében” – vé−
lekedett.

Ennek is eljött az ideje, amikor az
1970−es és az 1980−as években ve−
szélybe kerültek a magyar iskolák a
Felvidéken és veszélybe kerültek
azok, akik védelmére keltek az isko−
láknak, a magyar nyelvű oktatásnak.
Én, személyesen sokat köszönhetek
Vígh Károlynak, hiszen a kétszeri
börtönzésem idején – mások mellett
– Budapestre kihelyezett felvidéki
jogvédő irodaként működött a saját
és az odaszármazott felvidéki értel−
miségiek kapcsolatait mozgatva. En−
nek a tevékenységnek mégsem a
személyi vonatkozását kell hangsú−
lyozni, noha az egészből nem sza−
kítható ki. A lényege, hogy az ő tevé−
kenysége és az általa működtetett
„Budapestre szakadt” felvidékiek
csapata szerves részévé vált annak a
nagy összefogásnak a helyi ellenál−
lástól kezdve, a kommunista hata−
lomra való nyomásgyakorláson és a
budapesti „Duray Bizottságon” ke−

resztül, a helsinki folyamaton át a
Magyar Emberjogi Alapítvány
(HHRF) által szervezett New yorki és
ottawai tiltakozásokig, beleértve a
Révay István által kezdeményezett,
később az Amerikában működő, Hi−
tes Kristóf, Chászár Ede, Majláth
László által működtetett Csehszlová−
kiai Magyarok Nemzeti Bizottmá−
nyának tevékenységét is, amit végül
siker koronázott. Nyolc év kitartó
munka gyümölcseként a felvidéki
magyar iskolák megmenekültek a
felszámolástól, megmaradt a teljes
magyar oktatás és én is szabadlábra
kerültem. Ennek az összefogásnak
részese és egyik szervezője Vigh
Károly volt. Talán ennek is köszön−
hető, hogy 1989−ben létrejött a Rá−
kóczi Szövetség, aminek tevékeny
alapító tagja lett és tisztségviselője.
Ennek a magatartásnak a következ−
ménye, hogy 1989−ben ő lett a nem−
zeti érdekek érdekazonosító szemlé−
letének leghatározottabb képviselője
az ellenzéki kerekasztal tárgyalásai
során, majd a Százak Tanácsának
egyik alapítója.

Családja és fiatalabb pályatársai –
remélem – megbocsájtják nekem,
hogy nem a történettudós Vígh Kár−
olyról beszéltem, noha Bajcsi−
Zsilinszky−hez kötődő szakmai elkö−
telezettsége, akár a gyökereihez ra−
gaszkodó emberről is tanúskodnak,
aki mindvégig, életútja kanyaraiban
és zökkenőin elsősorban a néphez, a
szülőföldhöz és az ott élőkhöz fűző−
dő hűséget tartotta a legfontosabb
értéknek. Életének legtöbb energiáját
erre fordította. Példaként lehet őt ál−
lítani azok elé, akik félvállról veszik
és tehernek tekintik a származást, a
múltat, a jelen iránti felelősséget és a
jövőtervezést.

Mikor megtudtam, hogy a haza
iránti ragaszkodása ellenére mégis
egy távoli, más irányba tartó útra
kelt, ahonnan nincs visszatérés, lé−
lekben megkérdeztem őt: mit tartasz
eddigi létedből a legfontosabbnak.
Sokáig jött a válasz, hiszen már
messze járt. Egy álmatlan éjszakán
érkezett meg az üzenete: annyit ér
az ember, amennyit az övéiért tesz.

Ez maradjon meg róla az emléke−
zetünkben.

Duray Miklós
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December közepén jelentette
be Vladimír Mečiar korábbi há−
romszoros szlovák miniszterel−
nök, hogy távozik pártjából, a so−
kunk számára mondhatni foga−
lommá vált HZDS−ből. Amelynek
regnálása egy – súlyos örökséget
hátra hagyó – „sajátos” korszakát
jelentette az ifjú Szlovákiának.
Nos, e hír, hogy az egykori állam−
alapító, erős ember, a HZDS min−
denható ura otthagyja pártját, kü−
lönösebben nem indítana meg,
ha nem azt látnánk lépten−nyo−
mon, hogy az általa elhintett
magvak nemhogy szárba szök−
kentek, de már a fák is termőre
fordultak. Nehéz ugyanis nem a
mečiari örökségre gondolni ak−
kor, amikor a magyar kisiskoláink
elleni nyilvánvaló kormányzati
támadásokról számolunk be olva−
sóinknak – vagy éppen a szlovák
törvényhozás előtti tüntetésen va−
ló részvételre hívjuk őket. És te−
metni. De nem a múltat, hanem
éppen a jövőt, amit iskoláink je−
lentenek, jelentenének. Ahogy ezt
a parlament elé állított koporsó is
jelképezte…

A kisiskolák helyzete, jövője fo−
lyamatosan napirenden volt a fel−
vidéki magyar érdekképviselet
berkein belül az elmúlt hónapok−
ban. Hogy is ne lett volna, amikor
nemzeti létünk és megmaradá−
sunk egyik pilléréről, az iskoláról
van szó. A Magyar Közösség Párt−
ja a kisiskolák megmentése érde−
kében még a nyár folyamán ta−
nácskozásra hívta a Csemadok, a
Szlovákiai Magyarok Kerek−
asztala, a Szlovákiai Magyar Pe−
dagógusok Szövetsége, a Szlová−
kiai Magyar Szülők Szövetsége és
a Most−Híd párt képviselőit. Ok−
tóberben pedig  a megoldás kere−
sésére irányuló párbeszéd zajlott
le a Szlovákiai Városok és Falvak

Társulásának képviselői és az
MKP részéről megjelent Szigeti
László és A. Szabó László, vala−
mint a Most−Híd oktatási szakér−
tője, Ožvald Erzsébet között. Az
értekezleten a közös nyilatkozat
elfogadása mellett a résztvevő fe−
lek megegyeztek abban is, hogy
tárgyalást kezdeményeznek az
oktatási minisztérium, valamint a
Szlovákiai Városok és Falvak Tár−
sulásának illetékeseivel, hogy
megpróbálják megakadályozni az
iskolai osztályok minimális lét−
számainak törvénybe iktatását,
amely végzetes következmények−
kel járhat a kisebb tanulói létszá−
mú iskolákat működtető települé−
sek esetében. A szeptemberben
megvalósult minisztériumi egyez−
tetés nem sok okot adott a bizako−
dásra, mivel az álláspontok nem
igazán közeledtek. Szigeti László,
az MKP oktatási szakpolitikusa
két hónappal ezelőtt még bízott
abban, hogy a parlamenti képvi−
selők megálljt parancsolnak a
Caplovic−hadjáratnak a kisiskolák
ellen. Mint utóbb kiderült, téve−
dett. Vagy éppen: ezúttal sem
csalatkozott a szlovák honatyák−
ban és honanyákban…

Tüntetés a parlament előtt

Pozsonyban a parlament előtt
mintegy háromszázan tüntettek
december negyedikén a kisisko−
lák megmaradása érdekében. Ma−
gyarok, szlovákok, diákok, peda−
gógusok és politikusok fejezték ki
nemtetszésüket a Fico−kormány
politikájával szemben. A Szlová−
kiai Református Keresztyén Egy−
ház nyilatkozatot adott ki iskolá−
ink védelmében.

A tüntetésre azon a napon ke−
rült sor, amikor a szlovák parla−
mentben a kisiskolák létét veszé−
lyeztető törvénytervezetről sza−
vaztak. Számos szervezet képvi−
seltette magát, a tömegben ott
volt Berényi József, a Magyar Kö−
zösség Pártjának elnöke, valamint
a párt vezetőségének további tag−
jai, köztük A. Szabó László,
Csáky Pál, Farkas Iván, Forró
Krisztián, Németh Gabriella, Sa−
mu István. A Most−Híd parlamen−
ti képviselői is – Bugár Bélával az
élen – kijöttek a tüntetésre. Ott
volt a Csemadok korábbi és jelen−
legi elnöke, Hrubík Béla és Bár−
dos Gyula. Eljött a Szövetség a
Közös Célokért képviselete Duray
Miklóssal az élen, a Gubík László

A múlt helyett kisiskoláinkat temethetjük
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vezette Via Nova, Mézes Rudolf,
a Szlovákiai Magyar Szülők Szö−
vetségének elnöke és több felvi−
déki magyar intézmény képvise−
lője.

A tüntetés résztvevőit a szerve−
zők nevében Tokár Géza, a Szlo−
vákiai Magyarok Kerekasztalának
szóvivője üdvözölte.

Első szónokként Pék László, a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének elnöke figyelmez−
tetett arra, hogy a kormány okta−
táspolitikájának már eddig is szá−
mos negatív következménye volt,
például az is, hogy legjobbjaink
külföldön kénytelenek keresni az
érvényesülés lehetőségét. A kisis−
kolák helyzetének ellehetetleníté−
sével újabb vészhelyzetet terem−
tettek. „Köszönöm, hogy eljöttek
felemelni szavukat és kifejezni
határozott szándékukat a kistele−
pülések iskoláinak megvédéséért.
Tudtára kell adnunk döntéshozó−
inknak, a kormánynak, az oktatá−
si miniszternek, hogy nem értünk
egyet a törvénymódosításban
megfogalmazottakkal. Mi nem kí−
vánunk iskolák nélküli jövőt a vi−
déki településeknek és ezen belül
a szlovákiai magyar közösség−
nek. A jövő útjait számunkra nem
azok a tévutak jelentik, melyeket
a gazdasági hatékonyság leple
alatt ellenünk találtak ki. Ez a til−
takozás kisiskoláink megtartásáról
szól. A törvénytervezet és a ké−
szülő finanszírozási törvény hatá−
sa minden ötödik szlovák és min−
den harmadik magyar iskolát sú−
lyosan érintene. A kisiskolák be−
zárása egyrészt a műveltség rang−
jának, fontosságának az elismeré−
sét, másrészt a nyelvi és a kulturá−
lis sokszínűség elismerését kérdő−
jelezi meg a szlovák kormány ré−
széről. Mi, a ma Európájában
nem a művelődési lehetőségek
csorbításával és a beolvadás fel−
vállalásával, de jogaink kiterjesz−
tésével, a békés együttéléssel és a
gyümölcsöző együttműködéssel

képzeljük el a jövőnket. A parla−
menti képviselőket és az oktatási
miniszter urat arra kérjük, hogy a
működtetés pénzügyi hatékony−
sága mellett legyenek tekintettel
az ország településszerkezetének
sajátosságaira, és a kisiskolákra
vonatkozó támogatások igazságo−
sabbá tételével mindenekelőtt az
oktatás és a nevelés szempontjá−
val hatékony iskolák segítésére
összpontosítsák a figyelmüket.
Hosszabb távon csak ez lehet az
ország és mindannyiunk
érdeke.Nekünk, a mai rendez−
vény szervezőinek nincs szándé−
kunkban különösen ilyen hűvös
időben és az adventi elcsendesü−
lés időszakában további tiltakozá−
sokat szervezni. Viszont szándé−
kunkban áll, hogy valós, országos
és közösségi problémáinkat hosz−
szú távon megegyezésre töreked−
ve, de értékeink feladása nélkül
oldjuk meg. Kérjük ehhez az el−
következő időszakokban is az
Önök cselekvő részvételét és az
égiek kegyelmét −“ − mondta Pék.
Érsek Árpád, a Most−Híd parla−
menti képviselője emlékeztetett
arra, hogy a kisiskolák ügye nem
csak a magyarok ügye, bár legin−
kább őket sújtja. Elmondta, nin−
csenek illúziói a törvénytervezet
sorsáról, ők viszont a parlament−
ben ellene szavaznak majd.
„Ma egész nap a parlamentben
erről a törvényjavaslatról tárgya−
lunk, ami minket nagyon is érint.
Érinti ez a szlovák iskolákat is, de
minket ez jobban szíven érint. Ha
becsukják a kisiskolánkat nem fo−
gunk tudni az anyanyelvünkön
tanulni. Ez nagy probléma! Be−
csukjuk akkor a templomokat is?
És akkor becsukjuk a falut! Úgy
gondolom én is, hogy azokat a ja−
vaslatokat, amiket ma egész nap
előterjesztettünk, módosító javas−
latokat, nem fogják megszavazni.
Öt órakor lesz a szavazás, az itt
lévő képviselők, és mi sem fogjuk
megszavazni, de kevesen va−
gyunk. Ha ez a törvény 2015−ben

lép érvénybe, miért most kell tár−
gyalni? Azért, mert jövőre helyha−
tósági választások lesznek, és a
szlovák falukban, ahol nekik is
vannak polgármestereik, ezzel ki
vannak védve, mert ezt a törvényt
csak 2015−ben fogják bevezetni.
Tehát megnyerhetik nyugodtan a
választásokat, és aztán majd meg−
mutathatják, mi van a kisiskolák−
kal. Most lett vége a parlament−
ben ennek a törvényjavaslatnak,
elmondtuk és írásban is beadtuk
azt, amit szeretnénk elérni. Fáj a
szívem, de megmondom előre,
nem leszünk sikeresek. Azért ne
hagyjuk abba, mindent meg fo−
gunk azért tenni, hogy ezeket az
iskolákat megmentsük“ − mondta
Érsek.

A. Szabó László, a Magyar Kö−
zösség Pártjának oktatásügyi és
kulturális alelnöke elmondta, a
kormány intézkedéseivel számos
iskolát szüntet meg, megmaradá−
sukra viszont nem nyújt alternatí−
vát. „Közösségünk elleni támadás
is, de saját maguk ellen is ártanak“
– hangsúlyozta.
„Kisiskolákról, de nagyon nagy
dolgokról beszélünk ma itt. Az
előttem szólok tulajdonképpen ös−
szefoglalták, hogy miért is fontos
az, hogy megmaradjanak ezek az
intézmények. Miért is fontos az,
hogy a kultúra gyakran egyetlen le−
téteményese fent maradjon a fal−
vakban. Ez a törvénymódosítás vi−
szont nemcsak iskoláink elleni tá−
madás, hanem a falvak, a települé−
sek, az önkormányzatok, az egy−
szerű emberek, közösségeink elle−
ni támadás is, és nemcsak nemzeti−
ségi kérdés. Jó lenne, ha a szlovák
parlament képviselői mindannyian
észrevennék, hogy saját maguknak
is ártanak. Szükség lenne arra,
hogy ma itt öt órakor a szavazás−
nál, mindannyian megvilágosodja−
nak, és úgy gondolják, nem biztos,
hogy erről a kérdésről ma kell dön−
teni, hisz a törvény hatályát úgy is
2015 szeptemberére tolták ki.
Hogy alibizmus−e ez? Nem tudom.
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Az viszont biztos, hogy amire hi−
vatkoznak, és ami eredetileg nem
volt benne a törvénytervezetben,
tehát a minimális létszámok, és azt
mondják, hogy ezt a szakszervezet
és a falvak és városok társulása ja−
vasolta, nem ilyen kontextusban és
nem és nem ilyen céllal született
meg. Teljesen más volt az elképze−
lés. Épp ezért talán ma mégsem
kellene erről szavazni. És talán ak−
kor beszélhetnénk egy−két, több
évet is arról, hogy hogyan lehet
megoldani kisiskoláink jövőjét. Kö−
szönöm szépen, hogy eljöttek, mert
ezzel azt igazolják, hogy nem kö−
zömbös számukra, hogy mi lesz
kisiskoláink sorsa“ − fogalmazott A.
Szabó László.

Ondrej Dostál, a Polgári Konzer−
vatív Párt (OKS) elnöke rámutatott,
olyan emberként áll itt, aki a sza−
badságot szereti, ám a Fico−
kormány ellene megy a szabadság−
jogoknak is.

„A kisiskolák megszüntetése
nem muszáj, hogy rossz dolog le−
gyen. De ez konkrétan, amely
most a képviselők asztalán van,
ehhez most két „de“−t szeretnék
mondani. Első „de“: az az ember,
aki szereti a szabadságot, és nem−
csak a gazdaságban szereti a sza−
badságot, hanem az iskolaügyben
is, mert azt hiszem, hogy úgy a
gazdaságnak, úgy az iskolaügynek
is segít a szabadság. És az a javas−
lat, amelyet Fico kormánya terjesz−
tett elő, és a minisztérium,
Čaplovič miniszter úr vezetésével,
a szabadság ellen irányul. Úgy
gondolom, hogy ez a központosí−

tás nem jó út. Második „de“: ez az
intézkedés, amely ma a képviselők
asztalán van, súlyosabban érinti a
magyar tannyelvű iskolákat. Az is−
kolaügy, kultúra, az anyanyelv
használata, a legfontosabb alapjog
a nemzeti identitás megtartásában
és pont ezért érzékenyen kell meg−
közelíteni. Ahogy mi, szlovákok is
elvárjuk, hogy azokban a közsé−
gekben, ahol a szlovákok vannak
kisebbségben, alapjogainkat tiszte−
letben fogják tartani. Nagyobb ér−
zékenységünk lehetne arra, ha or−
szágos szinten érintve van a kultú−
ra, az iskolaügy vagy a nyelvhasz−
nálat. Ezért remélem, hogy a kép−
viselők is rádöbbennek, és nem fo−
gadják el a törvényjavaslatot“ −
mondta Dostál.

Martin Poliačik, a Szabadság és
Szolidaritás képviselője a tüntetés
utolsó szónokaként annak a véle−
ményének adott hangot, hogy
„minél inkább tiszteletben tartjuk
a kisebbségeket, annál inkább te−
kinthetjük magunkat civilizált
társadalomnak“.

A tüntetés végén „Kisiskolák“
feliratú koporsót vittek az ifjúsági
szervezetek képviselői a parla−
ment bejárata elé, figyelmeztetve
a törvényhozást, milyen sorsot
szánnak a kisiskoláknak a jogsza−
bály elfogadásával.

A Smer pedig tovább halad a
mečiari úton…

A tüntetés természetesen egyálta−
lán nem hatotta meg a kormány−
párt képviselőit és eszük ágában
sem volt átgondolni döntésük kö−

vetkezményeit. Avagy – és ez a
rosszabb – természetesen tisztában
voltak e következményekkel. A lé−
nyeg mindenesetre, hogy a parla−
ment kormánypárti képviselői
megszavazták az új közoktatási
törvény módosítását, így több tucat
falusi kisiskola kerülhet veszélybe.
Az új közoktatási törvény módosí−
tásáról a magyar érdekképviseletek
által szervezett demonstráció után
szavazott a szlovák törvényhozás.
Az ülésen 142 képviselő volt jelen,
közülük 81−en támogatták a mó−
dosítást, 52−en ellene szavaztak, 9−
en tartózkodtak. Az új közoktatási
törvény 2015−ben lép életbe, eh−
hez azonban a szlovák köztársasá−
gi elnöknek, Ivan Gašparovičnak a
jóváhagyására is szükség van. A
törvény hatályba lépésével 74 ma−
gyar tanítási nyelvű alapiskola
fennmaradása kerül veszélybe.
Az új közoktatási törvény értelmé−
ben, amely különösen a kisebb te−
lepüléseket és falvakat érinti hátrá−
nyosan, 2015−től az 1. évfolyam
indításához minimum 11 tanuló
szükséges, a 2−4. évfolyamokban
13 tanuló, az 5−9. évfolyamokban
15 tanuló, középiskolákban pedig
17 tanuló kell ahhoz, hogy osztályt
nyithassanak az iskolák. Tovább
csökkenthető a létszám, ha a tele−
pülésen közös alapiskola vagy
szlovák és magyar alapiskola is
van, vagy ha 6 km−es körzetben
nincs más magyar alapiskola. Az
előbbi esetben a minimális osz−
tálylétszám két tanulóval lehet ke−
vesebb.

Egyes vélemények szerint annak,
hogy a törvény – noha most sza−
vaztak róla – csupán 2015 szep−
temberében lép életbe, politikai
okai vannak. Jövőre ugyanis ön−
kormányzati választásokat rendez−
nek Szlovákiában. A kormányzó
Smer pedig ezzel a népszerűtlen s
csupán gazdasági szempontokat
szem előtt tartó törvénycsomagnak
az elfogadásával nem akar lépés−
hátrányba kerülni a helyhatósági
választásokon.
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A hágai Nemzetközi Bíróság egy−
kori magyar bírájának, alkotmánybí−
rónak, akadémikusnak – s korunk
egyik legjelentősebb nemzetközi jogi
szaktekintélyének, a nagykaposi szü−
letésű Herczegh Gézának állítottak
emléktáblát a nagykaposi Magyar
Ház falán. Az ünnepélyes avatóra
Áder János magyar köztársasági el−
nök jelenlétében került sor november
16−án. A magyar államfő magánláto−
gatásra érkezett Nagykaposra, hiszen
a neves jogtudós Áder János feleségé−
nek, Herczegh Anitának az édesapja.

Herczegh Géza 1928. október 17−
én született Nagykaposon. Édesapja
Herczegh Károly Nagykaposon volt a
járásbíróság vezetője, édesapja halá−
la után a család Budapestre költözött.
Herczegh Géza 1951−ben a Szegedi
Tudományegyetemen szerez jogi
diplomát, szakmai területe elsősor−
ban a nemzetközi jog. Tudományte−
rületeket átívelő kutatásokat végzett a
nemzetközi jog szociológiája te−
rén. A Nemzetközi Vöröskereszt
szakértőjeként számos konferencián
vett részt és szólalt fel nemzetközi jo−
gi, humanitárius és egyéb kérdések−
ben. 1990−ben az Országgyűlés meg−
választotta az Alkotmánybíróság tag−
jává, később a testület helyettes elnö−
ke volt 1993−ig. Ekkor az Egyesült
Nemzetek Szervezete hágai Nemzet−
közi Bíróságának első és eddig egyet−

len magyar tagjává választották, ahol
2003−ig tevékenykedett. Több díja és
elismerése mellett a Pécsi Tudo−
mányegyetem és a Marburgi Egyetem
díszdoktorává választják, szülőváro−
sa Nagykapos 2005−ben díszpolgári
címben részesítette. Édesapja emlé−
kére nejével közösen hozta létre a
Herczegh Károly Alapítványt.
Az Alapítvány kuratóriuma az idén
úgy döntött, hogy az alapítvány létre−
hozója a 2010−ben elhunyt Herczegh
Géza tiszteletére emléktáblát állít a
Magyar Közösségi Ház falán.

A hágai Bíróság bírájaként Her−
czegh Géza részt vett a szlovák−ma−
gyar viszonyt jócskán megterhelő
bős−nagymarosi vízlépcső ügyében
folytatott perben is. A nemzetközi
jogvita az 1993−ban megkötött szlo−
vák−magyar ún. „special agreement“
− azaz lényegében a per megindításá−
ra irányuló közös megegyezés − kö−
vetkeztében került Hága elé. Több
éves pereskedés következett, mely
során több ezer oldalnyi perirat és
nem kevesebb tüske keletkezett
mindkét fél oldalán. A Bíróság végül
1997. szeptember 25−én hozta meg
híres−hírhedt ítéletét, amely sokáig
volt nem csak a szakmai, de a közbe−
széd tárgya is.

Herczegh Géza, mint a Nemzetkö−
zi Bíróság magyar bírája, az ítélethez
különvéleményt csatolt. Nem túlzás

azt állítani, hogy minden idők egyik
legkiválóbb magyar jogtudósa az ítél−
kező fórum lelkiismerete is volt egy−
ben e különvéleményével.

Számos megállapítása közül emlé−
kezetes például a „környezeti
szükséghelyzet“, mint a magyar fél
egyik legfontosabb hivatkozási alap−
jának védelme (a bírói döntés ezt az
érvelést nem kis cinizmussal − t.i.
„nem állott fent közvetlen és azonna−
li veszély, amikor Magyarország egy−
oldalúan felfüggesztette a vízlépcső−
höz kapcsolódó munkálatokat − elve−
tette).

Herczegh úgy is mint az ügy köz−
vetlen résztvevője, úgy is mint szak−
ember s úgy is mint a magyar érdekek
hű védelmezője ásta bele magát a
vízlépcső vitájába. Nála talán senki
sem ismerte jobban e következmé−
nyeiben máig ható per jogi alapjait és
nem kevésbé a politikai hátterét.
Ezzel kapcsolatos ismereteit a Való−
ság 2004. évi 2. számában közölt ta−
nulmányában (Bős−Nagymaros) osz−
totta meg, melynek már bevezető so−
rai is sokat sejtetnek: „Az alábbi soro−
kat nem jókedvemben írtam, nem is a
nyájas olvasó szórakoztatására. Ha
szórakozás helyett felháborodik, oka
is, joga is van rá. Tollamat mégsem
az indulat vezette, hanem az esemé−
nyek minél hívebb rögzítésének köte−
lessége, az a szándék, hogy bemutas−
sam, mi történt valójában a dunai
vízlépcső pere körül és miért. Néhá−
nyan talán okulnak belőle“.
S ha e tanulmány szórakoztatónak
éppen nem nevezhető, érdekfeszítő−
nek, szakmailag kifogástalannak és −
egyáltalán nem utolsó sorban! − ol−
vasmányosnak annál inkább.
Az alábbiakban e tanulmányból raga−
dunk ki néhány jellemző, elgondol−
kodató bekezdést, ezzel is tisztelegve
a jogtudós, szűkebb pátriánk nagy
szülötte emléke előtt.

„Csehszlovákia már a két háború
közti időben egy dunai vízi erőmű
tervével foglalkozott. Az 1946−as pá−
rizsi békekonferencián arra töreke−
dett, hogy az öt községre kiterjedő
pozsonyi hídfővel olyan Duna−sza−
kaszt szerezzen, ahol mindkét part
birtokában –– saját területén –– erő−

Herczegh Gézára emlékeztünk
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művet építhet. A békekonferencia
csak félig teljesítette követeléseit. Öt
község helyett hármat, Oroszvárt,
Dunacsúnt és Horvátjárfalut csatolták
Csehszlovákiához. Erőmű építésére
nem került sor, mert az építési költsé−
gek túl nagyra rúgtak volna, s a beru−
házás nem látszott nyereségesnek.“

„A szófukar cikk (t.i. a vízlépcsőről
szóló 1977−es szerződés 19. cikke − a
szerk.) nem szól arról az alapvető
kérdésről, hogy a vízlépcsőrendszer
egésze milyen hatással lesz –– vagy
lehet –– a természeti környezetre.
Előzetes hatásvizsgálatokat a két kor−
mány nem végeztetett. Hozzáállásu−
kat úgy jellemezhetjük, hogy „el−
kezdjük a munkát, s amennyiben kör−
nyezetvédelmi problémák lépnek fel,
majd valahogy megoldjuk őket“.

„Az érveket és ellenérveket össze−
gezve megállapítható, hogy sem az
energiatermelés, sem a hajózás, sem
az árvízvédelem céljai nem indokol−
ták a vízlépcsőrendszer megépítését.
Azok, akik a tervet szorgalmazták, ar−
ra hivatkoztak, hogy az említett célok
együttesen viszont igen; ám ez nem
volt igaz, de ez az érvelés tág teret
nyújtott a számokkal való bűvészke−
désre és néhány jóhiszemű ember
megtévesztésére. Valójában arról volt
szó, hogy Kádár rendszere
propagandaokokból látványos presz−
tízsberuházást igényelt. Ezt Moszkva
saját érdekében szorgalmazta, tehát
el kellett kezdeni.“

„A bős–nagymarosi vízlépcsőrend−
szer építésével mint a rendszer hibáit
összesítve megtestesítő reprezentatív
létesítménnyel szemben az ellenállás
egyre nőtt. Az építéséről és a róla
szóló szerződés megkötéséről szűk
körben, hozzá nem értő emberek
döntöttek. Az országgyűlésen érdem−
ben nem nyitottak róla vitát. Az, hogy
ugyanolyan gazdaságtalan, mint jó
néhány más „szocialista“ nagyberu−
házás, s a festői Duna−kanyart el fog−
ja csúfítani, a lakosság nagy részében
tudatossá vált.

Csehszlovákiában némiképp más
volt a helyzet. A cseheket nem érde−
kelte a vízlépcső, de a szlovákok
nemzeti ügynek tekintették, hiszen a
színmagyar lakosságú Csallóköz terü−
letén valósították meg, annak adtak
egy gigantikus létesítmény által némi
szlovák színezetet.“

„Az áldatlan vízlépcsővita a
magyar–szlovák viszonyt alaposan
megterhelte. Pozsony úgy érezte,
hogy a jog az ő oldalán áll, s a legcse−
kélyebb megértést sem volt hajlandó
tanúsítani a magyar részről felhozott
érvek és szempontok iránt. Magyaror−
szág és az új független Szlovákia kap−
csolataira tartós árnyék vetődött.“

„Az 1994−es májusi választások
nyomán Horn Gyula alakított kor−
mányt, aki a bős–nagymarosi vízlép−
cső problémájának egészen másfajta
„rendezésére“ gondolt, s ennek érde−
kében titkos tárgyalásokat kezdemé−
nyezett Mečiar szlovák miniszterel−
nök kormányával. E tárgyalásokat
Horn megbízásából Göbölyös Gábor
vezette, aki tanulmányait a Lenin In−
tézetben végezte, majd többek között
a Dolgozó Ifjúság Világszövetsége és
a Béke Világtanács titkáraként tevé−
kenykedett — így jellemzi őt
Moldova György, akit nemcsak „a
mozdony füstje csapott meg“, hanem
a Duna vize is, mert könyvet írt a
bős–nagymarosi vízlépcső népszerű−
sítése érdekében. A Göbölyös Gábor−
ról adott jellemzéshez hozzáfűzi: „Az
általa vezetett delegációba bekerült
Prandler Árpád nemzetközi jogász,
Taba Lajos volt pozsonyi konzul és
Jakus György, a győri vízügyi igazga−
tóság vezetője, s — most figyeljünk!
— néhány évvel később valamennyi−
en részt vettek a Nemcsók által irá−
nyított tárgyalóküldöttségben.“

„Több ezer oldalnyi jogi érvelés,
számtalan dokumentum és szakértői
vélemény bizonyítja a nagymarosi
vízlépcső káros következményeit.
Ezeket a fordítók fordítják, a bírák ta−
nulmányozzák, várva, hogy a felek a
szóbeli tárgyalás során mivel egészí−
tik ki érvelésüket, s hogyan cáfolják
egymás állításait. Mielőtt azonban a
per szóbeli szakaszára sor kerülne, a
Horn−kormány, amelynek külügymi−
niszterét, Kovács Lászlót se hagyjuk
említés nélkül, megtagadva mindazt,
amit addig több száz oldalon állított,
elfogadja perbeli ellenfele álláspont−
ját, s vele ilyen értelemben — egyelő−
re titkosan — megállapodik az alsó
vízlépcső megépítéséről.“

„Tény, hogy a titkos megállapodás−
nál nagyobb segítséget Hornék aligha
nyújthattak volna Mečiarnak és az ál−
tala képviselt álláspont sikerének,

mert ezzel aláásták a bíróság előtt
képviselt magyar álláspont hitelét. A
környezeti károkra való hivatkozás
ugyanis rosszhiszemű érveléssé válik,
ha az ezeket állító fél kész ugyanilyen
következményekkel járó duzzasztó
létesítésére, mint amilyennek a fel−
építését előzőleg elvetette. Alaposab−
ban aligha lehetett volna lerontani a
magyar esélyeket, mint ezzel a meg−
állapodással, még ha mindez szigorú
titoktartás mellett történt is. Ugyanis
ha nem teszik közzé a megállapodás
szövegét, valami mindig kiszivárog.
Szlovákiai ismerőseimtől hallottam
hónapokkal később, hogy Szlovákia
azért „nyert“, mert ügyesebben lobbi−
zott, mint Magyarország. A peres fe−
leknek szigorúan tartózkodniuk kell a
bírák befolyásolásától, s a bíráknak
minden erre irányuló esetleges kísér−
letet szigorúan vissza kell utasítaniuk.
A feleknek azonban módjuk van arra,
hogy diplomatáik révén olyan infor−
mációkat juttassanak el államokhoz,
amelyekről — közvetve — a bíróság
tagjai is tudomást szerezhetnek. Ezek
azután a szóbeli tárgyalások során el−
hangzott érvek erejét gyöngítik vagy
erősítik. Útjukat és tartalmukat a do−
log természete folytán pontosan nem
lehet rekonstruálni, de tény, hogy a
szlovák csapat magabiztossága Hágá−
ban a per folyamán egyre nőtt, míg a
magyar együttes szárnyaszegettnek
látszott. Az okokra később derült
fény.“

„A bíróság ítélete egészének alapos
áttanulmányozása egy képzett jogász
számára is idő− és energiaigényes fel−
adat, noha egyszeri átolvasás után is
kitudódik belőle, hogy Magyarország
nem köteles Nagymarosnál vagy má−
sutt gátat építeni. Ezt pedig Horn és a
mögötte álló gátépítő lobbi nem akar−
ta tudomásul venni. A szlovák szakér−
tőkkel versenyezve keresték tehát,
hol találnak a terjedelmes ítéletben
olyan passzust, amely Magyarország
ellen értelmezhető és alkalmazható:
Nemcsók Jánosra és közeli munkatár−
saira várt az a bűvészmutatvány,
hogy a hágai ítélet cilinderéből előva−
rázsolják a gátépítés nyulacskáját.
Valamit, ami ugyan nincs benne az
ítéletben, de aminek mégis onnan
kell előkerülnie, hogy a bíróság tekin−
télyével lehessen takarózni a horribi−
lis költségekkel járó, célszerűtlen és
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November 17−én Szlovákia ál−
lamünneppel emlékezett az
1989−es úgynevezett „bárso−
nyos” forradalomra. Van mit ün−
nepelni? Az 1989−es események−
ről, élményekről, a rendszervál−
tozás hozadékéról és máig tartó
adósságáról Oriskó Norbert, a
Felvidék Ma munkatársa kérdezte
felvidéki közéleti személyeket ,
tanárokat, írókat − nevezetesen
Batta Györgyöt, Csáky Pált,
Csúsz Pétert, Farkas Ivánt, Flóri−
án Lászlót, Mihályi Molnár Lász−
lót, Urbán Aladárt.

Batta György költő, író:
A világtörténelem ura mindenkor
az Isten. 

Mi, magyarok, mint már annyi−
szor államiságunk óta, látszólag
vesztesei vagyunk a forradalmak−
nak, − lásd az 1848−49−es, az
1956−os, vagy az 1989−es esemé−
nyeket, ám a múló időben végül
győzteseknek láthatjuk magunkat.
A szabadság népe vagyunk, s bár
a történelem változásai során pa−
takzik a vérünk és nő az elkesere−
dettségünk, a később kirajzolódó
új viszonyok nagy lehetőségeket
rejtenek. 1989 után, az Európa
Unió tagjaként szabadon utazha−
tunk Magyarországra vagy Er−
délybe, illetve a világ számos tér−
ségébe. Mindez számunkra a ma−
gyar−magyar kapcsolatok újraépü−
lése, a nemzetegyesítés okán a
leglényegesebb. Óriási dolog to−
vábbá, hogy az ember kimond−
hatja és leírhatja, amit gondol.
Legnagyobb kincsünk azonban az
a tapasztalás, hogy a világtörténe−
lem ura mindenkor az Isten, aki
saját hasonlatosságára teremtette
az embert, szabad akaratot adott
neki, de a szeretet törvényének
megtartása nélkül nincs esélye lel−
ki békére és szabadságra. Hetven
évembe hány izmus fért már be−
le! És egyik sem hozott boldogu−

lást! A kommunizmus elbukott, és
összeomlik a kapitalizmus is, mert
az ember egymagában nem alkal−
mas a világot uralni. Boldogulni
csak Istennel együttműködve le−
het! Ezt kell felismernünk ezek−
ben a nehéz időkben, mert ez a
történelem legnagyobb tanulsá−
ga, ezt testesíti meg a Szent Koro−
na. Engesztelni kell hát, megbo−
csátásért esedezni Isten elhagyá−
sáért és a második világháború
utáni hétmillió magzat meggyil−
kolásáért még akkor is, ha az sok−
szor tudatlanságból történt. Mi
Mária Országa vagyunk, elpusz−
títhatatlanok. Az Isten most bele−
szól a történelembe, s lám, a ma−
gyarság eszmélni kezd: egyre töb−
ben tudjuk, hogy a világ teremtett:
öröktől fogva az Égben lakozik a
hatalom, s a Földön végre meg−
születhet bennünk Krisztus taní−
tását követve a bölcsesség.

Csáky Pál politikus, író:
Tökéletlen forradalom, mint
mindegyik

Manapság gyakran hall az em−
ber lekicsinylő, sőt negatív véle−
ményeket 1989−ről. Ez bizonyos
fokig érthető, de nem elfogadha−
tó. Érthető az elégedetlenség, sőt
a düh is azzal kapcsolatban, hogy
világunk, amelyben élünk, meny−
nyire tökéletlen és mennyi új
problémát termelt ki 1989 óta. És
sokszor fájdalmas megtapasztalni
Churchill igazát: a kommuniz−
musban az a legrosszabb, ami
utána jön.

Ez azonban nem ok arra, hogy
az egész folyamatot elvessük.
Először is nézzünk szembe ön−

magunkkal. 1989−ben iszonyato−
san naivak voltunk. Azt hittük,
minden csak szebb és jobb lesz,
az emberek egyszeriben angyallá
válnak − s nem akartunk beenged−
ni a tudatunkba két fontos dolgot.
Az egyik az, hogy életünk, élet−

színvonalunk ugrásszerű javulá−
sának nem voltak meg a gazdasá−
gi feltételei. A másik pedig az a té−
vedés, hogy azt hittük, egy de−
mokráciában majd mindenki csak
jobb, értelmesebb és szolidári−
sabb lehet. Ez sajnos nem így van.
A szabadság felszabadította a
rosszat és a szennyet is. Egy de−
mokratikus társadalom mindig
hűbb képet ad az emberről, mert
a szabadság magasabb foka csök−
kenti az emberek gátlásait is.
Gyakran bizony bosszantó az a
sok negatív hordalék, amelyet
magunk körül tapasztalunk, de
sajnos ez a szabadság velejárója.
Szuper lenne persze egy tisztább,
normálisabb társadalomban élni,
de addig, amíg az emberek úgy
hagyják magukat terelgetni, mint
a birkák, s addig, amíg nem vá−
lasztanak maguknak értelmes ve−
zetőket, addig mindez illúzió ma−
rad. Mert ne feledjük: minden tár−
sadalomnak olyan vezetői van−
nak, amilyeket megválaszt magá−
nak. Ez is képet ad az emberről, s
a szabadság a tévedés szabadsá−
gát is magában hordozza.

Másodszor nézzük a kérdés po−
litikai és társadalmi vetületét.
1989 óta felnőtt egy generáció,
amelynek már nincsenek emlékei
arról, hogy milyen torokszorító,
embernyomorító érzés volt dikta−
túrában élni. Néha a sok okosko−
dó fiatalnak, de az értetlen nyuga−
tiaknak is kívánnék egy hétnyi
korhű gulág−életet vagy néhány
órát a titkosrendőrség vallatószo−
báiban. Hogy arról a gyomorszo−
rító idegességről már ne is beszél−
jek, ami akkor fogta el az embert,
ha a határon át valami tiltott iro−
dalmat vagy egyéb árut próbált át−
hozni. Már amikor egyáltalán át
tudta lépni a határt: mert ez sem
volt mindig olyan egyszerű. Eset−
leg ajánlanék néhány évi tapasz−
talatgyűjtést segédmunkásként va−

Álom és valóság, avagy 1989 és ami utána jött…
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lamilyen építkezésen vagy fűtő−
ként egy−egy kazánházban, csu−
pán csak azért, mert valakije −
szülei, testvére, valamelyik roko−
na, stb. − káderlapja nem a rend−
szer szeretetéről szólt. Normális
ember ilyen viszonyokat nem sír−
hat vissza.

S nézzük harmadszorra a gaz−
dasági törvényszerűségeket. Be−
szélhet ma bárki bármit, a lényeg
mégis csak abban van, hogy a
volt szocialista rendszer gazda−
ságilag összeomlott. Menthetet−
len volt, mert hazugságokra
épült. Mindenki tudta, hogy a
statisztikák meghamisítottak,
hogy a szocialista gazdaságok
teljesítménye csökken, s az áru−
hiány pedig egyre nagyobb.
Emiatt omlott össze a rubel, s en−
nek következményeként a Szov−
jetunió is. Nem volt tehát alter−
natív lehetőség sem gazdasági−
lag, sem politikailag. Aki vissza−
emlékszik arra a groteszk folya−
matra, aminek az 1972 óta a ta−
núi voltunk, sírni támadhat ked−
ve. A lényegében csökkentetten
beszámítható (két agyvérzés után
félhülye) Brezsnyevtől függött az
egész keleti blokk jövője és inno−
vációja. Attól a Brezsnyevtől, aki
1982−ig két agyvérzést kapott és
lassan már szervezete alapfunk−
cióit sem tudta ellenőrizni. Utá−
na az öregecskék, Andropov meg
Csernyenkó tologatták egymást a
sír felé − akkor, amikor a Szovjet−
uniónak a versenyképessége nö−
velésével és ideológiája vonzó−
képességének emelésével kellett
volna foglalkoznia. Ebből az idő−
szakból származik a legkifeje−
zőbb bonmot a korról, amely
szlovákul pontosabb: az öregecs−
kék (a keleti blokk urai!!!) szá−
mára a legfontosabb teendő volt:
udržať moc a moč. Gorbacsov−
nak utánuk már esélye sem volt
megreformálni a megreformálha−
tatlant. Egy történelmi szerepe
persze kétségkívül volt neki: nem

vetette be a szovjet hadsereget a
kelt−európai változások megféke−
zésére. A folyamatot akkor sem
lehetett volna megfordítani, de
az események sokkal véresebbek
és drámaibbak lettek volna − lásd
Romániát.

Mindez persze nem ment fel
bennünket az alól, hogy kritiku−
san szemléljük napjaink történé−
seit és megpróbáljuk azokat elfo−
gadhatóbb irányba tolni. Ehhez
viszont aktív társadalmi szerep−
vállalás szükségeltetik. Aki a vá−
lasztások alkalmával otthon ma−
rad vagy szélhámosokra adja a
szavazatát, ne csodálkozzon
azon, hogy a szélhámosok át is
verik őt.

A demokrácia ugyanis nem a tö−
mény szabadság maga, hanem a
normálisabb társadalmi viszonyo−
kért való küzdelem szabadsága.

Csúsz Péter tanár:
Sok pozitív hozadéka volt a no−

vemberi eseményeknek, mint
ahogy természetesen negatív ha−
tása is. A felsorolás helyett inkább
kiragadnék egyet−egyet mindkét
csoportból. 1989−ben éppen ka−
tona voltam Csehországban. A
szocialista nevelés egyik fontos
elemeként kötelező volt nézni a
TV híradót, november 17−e után
viszont már inkább tiltották, ne−
hogy meg legyünk „fertőzve“. A
legfontosabb kérdések egyike szá−
munkra éppen az volt, hogy beve−
tik−e a fegyveres erőket a sztrájko−
lókkal és demonstrálókkal szem−
ben. Kínában bevetették még a
tankokat is, nekünk tehát nem
volt mindegy, kapunk−e ilyen pa−
rancsot vagy sem. Hála az Isten−
nek, hogy nemhogy nem kaptunk
ilyen parancsot, de még a kötele−
ző katonai szolgálat is megszűnt.
Azt viszont kifejezetten sajnálom,
hogy a hivatásos katonákon kívül
megjelentek az utcákon az egyen−
ruhások. Ennek semmi helye a de−
mokratikus világban!

Farkas Iván közgazdász mérnök,
politikus:

Prága szellemisége és magyar
vonatkozásairól

Farkas Iván a rendszerváltozás
előzményeit t az akkori ország,
Csehszlovákia fővárosában, Prá−
gában élte meg, ahol egyetemi ta−
nulmányait végezte. „Már 1985−
ben a levegőben érezni lehetett,
hogy a rendszer nem sokáig bírja,
elérkezik a komoly társadalmi
változások ideje. Magát a rend−
szerváltozás kezdetét a hadsereg−
ben éltem meg, nagyon kalandos
körülmények között. Hihetetlen
kontrasztus volt: a legkeményebb
körülmények között rukkoltam be
1989. októberében, és a lehető
legszabadabb körülmények kö−
zött szabadultam 1990 júniusá−
ban.”

Flórián László politikus, 
diplomata

Azóta sem láttam s tapasztaltam
− sajnos − olyan összefogást és op−
timizmust

Ha valaki azt kérdezi, mi ma−
radt meg belőle, nehéz válaszol−
ni. Talán emlékek, felvillanások,
emberek változásai, új viselke−
désformák megjelenései, de min−
denképpen egy feszített, meg nem
ismétlődő atmoszféra, amikor az
emberek nagy része sokkal tole−
ránsabb lett, sokkal jobban odafi−
gyelt embertársaira s egy közös
vízió jegyében tudott „együtt
lépni“. Ez volt az a rövid (sajnos)
időszak, amikor nem voltak sem
nemzetiségi, sem politikai, sem
társadalmi különbségek, csak
nagy elvárások a jövővel szem−
ben. Pontosabban voltak különb−
ségek, de ezek inkább „kétpó−
lusúak“ voltak: a régiek és az újak
ellentéte. Ehhez kötődik egy em−
lékem, melyet talán soha nem fo−
gok elfelejteni.

Abban az időben egy aránylag
nagy (természetesen állami) kül−
kereskedelmi cégnél dolgoztam.
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A Sors − meg az a „rossz“ szoká−
som, hogy általában ki is mon−
dom, amit gondolok − úgy hozta,
hogy amikor beütöttek a változá−
sok, engem választottak meg az
akkor (cégen belül is) alakuló
NyEE (VPN − Nyilvánosság az Erő−
szak Ellen) elnökévé. Így vált le−
hetővé számomra, hogy a
„harcostársaim“ nevében és kép−
viseletében többedmagammal tár−
gyalhattam a követelményeinkről
(mert voltak!) a cég kommunista
vezetésével, amelyet addig szinte
csak távolról szemlélhettünk. Em−
lékszem, mikor előadtuk követel−
ményeinket a cégvezetéssel és ál−
talános politikai helyzettel kap−
csolatban, az akkori vezérigazga−
tó (kedvenc szavajárása volt az
„ad hop“, mert szerinte az „ad
hoc“−nak nincs értelme) mindent
visszautasított, s ököllel verte az
asztalt: „A Szovjetunióval örök
időkre és soha másképp“! Két
nappal később már nem volt ve−
zérigazgató, s elértük, hogy a
„vezért“ magunk (az alkalmazot−
tak) választhattuk meg! Nem
mondom, hogy ez a mi érdemünk
volt, hiszen az általános tömeges
„kulcscsörgetés“ ehhez is nagy−
ban hozzájárult. De jó érzés volt,
hogy sikerült cégen belül is válto−
zást elérni, amire a „bársonyos“
előtt még csak nem is gondolhat−
tunk. (Más kérdés, hogy a későbbi
fejlődés lassan visszafejlesztette,
majd megszüntette a politikai be−
avatkozást a cég életébe, s az új
vezérigazgató − bár évekig meg−
maradt posztján − sem teljesítette
egészen a belé vetett bizalmat.)
A NyEE (VPN) még évekig műkö−
dött politikai erőként, de közben
megjelent a színen az FMK, majd
két újabb magyar politikai tömö−
rülés, s természetes volt, hogy ma−
gyarként az ember elhagyta a
VPN sorait... Ám az emlék meg−
maradt. S talán annak az érzése is,
hogy sokat sikerült ugyan elérni,
de azóta sem láttam s tapasztal−

tam − megint csak sajnos − olyan
összefogást és optimizmust az
emberekben, mint akkor. De meg−
érte.

Mihályi Molnár László, tanár,
író, költő:
Csömörből gödörbe

Elmentek a tankok, megjöttek a
bankok: egyik sem a megszentelt
emberi létformát hirdeti. Egy ne−
gyedszázad távlatából, és abból,
hogy kinek származott haszna be−
lőle, arra is következtethetünk,
hogy kiknek volt érdeke a váltás: a
termelési értékháttérrel nem ren−
delkező és a kamatokból meggaz−
dagodott pénzvilágnak jól jött a
kommunizmus összeomlása, sőt
éppen ezért dolgoztak is rajta,
hogy összeomoljon, hogy aztán
mindenütt a maguk ügynökháló−
zatával (liberális szervezetek fe−
dőneve alatt) ügyesen megszerez−
zék nem csupán a kelet−európai
piacot, hanem a stratégiai ágaza−
tokat is (gáz, elektromos energeti−
ka, vasutak, gyárak stb.) . Ez sike−
rült, s ezek után már azt sem na−
gyon bánják, ha mostanában a
gyengélkednek a liberális na−
rancsfejű kedvencek.

Mi pedig azt hittük akkor hu−
szonnégy éve, hogy történelmet
csinálunk, pedig csak megenged−
ték, hogy leüthető parasztként be−
mehettünk a sakktáblára, de csak
azt a meccset engedik játszani,
amelyiket már előre leját−
szottak.... elvettek az életünkből
ők is két évtizedet, s a moszkvai
ketrecből átmehettünk a brüssze−
libe... unió, unió: mindkettő a ke−
reszténység és a nemzeti értéke−
ink felszámolásán munkálkodik.
Közben sikerült a felvidéki ma−
gyarságot is szétzilálni, nem kis
pénzen kitartott csábítók segítsé−
gével, a lélekromboló liberaliz−
mus és együttműködés szólamai−
val, amelyek hátterében népünk
elsorvasztásának, beolvasztásá−
nak és cseléddé alázásának kal−

márszellemű szándéka áll. De−
mokráciát hirdetnek, és kisem−
miznek, a másság tiszteletének
szajkózásával az elkorcsosult el−
fajzást akarják egyenértékűvé ten−
ni a valódi emberi értékekkel, s a
vallásszabadság báránybőrébe
bújva akarják felszámolni a ke−
resztény egyházakat. Toleranciá−
ról ábrándoznak, de a népünk
nemzeti önrendelkezését minden
erővel meggátolják, s uniós szin−
ten tapossák sárba az emberi
alapjogokat, ha azt például a fel−
vidéki vagy erdélyi magyarság
számára kellene elismerni.

A bolsevik csömörből liberális
gödörbe pottyantunk, és folytat−
hatjuk tovább az örökös küzdel−
met, ami viszont életerőnket nö−
veli, hogy népünk fennmaradhas−
son, de ami korcs és értéktelen,
az már most pusztulásra ítéltetett.

Ez vigasztal. csak az szomorít el
egy kicsit, hogy a mi nemzedé−
künk már nem kaphat még egy
esélyt.... majd a fiaink vagy uno−
káink! talán....

Urbán Aladár, tanár (Palócföld):
Szárnyszegetten is tenni kell a
holnapért

Hittem és őszintén reméltem ak−
kor, hogy jobbra fordul a ránk
kényszerített állapot, amit addig
elviselni kényszerültünk, és
amelyben éltünk. Mára minden
akkori hitem semmivé lett, maradt
a remény. Akikkel akkor együtt iz−
gultunk, gondolkoztunk, csele−
kedtünk a lehetőségeink határán
belül, mára meghasonlottak, illet−
ve saját előmenetelük könyöklő
építői lettek, elsősorban a politi−
kussá vált embereinkre gondol−
va... A sok csalódás azonban
nem lehetetlenített el, csak elked−
vetlenített... Szárnyszegetten is
tenni kell a holnapért, amit lehet.
Lehet még egyszer ünnep a vilá−
gon...

Oriskó Norbert
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A 2010−es magyarországi kor−
mányváltástól datálható nemzet−
politikai fordulat egyik talán ke−
vésbé látványos, ámde annál fon−
tosabb eleme, hogy a diaszpórá−
ban, ill. szórványban élő magyar−
ság ügye előkerült a homályból és
kezdi megkapni az őt megillető
fokozottabb figyelmet. Ezt a célt
szolgálja a Magyar Diaszpóra Ta−
nács 2011−es megalakítása, de a
Magyar Szórvány Napjának (no−
vember 15.) megtartása is. 

A Diaszpóra Tanács legutóbb
november hatodikán ülésezett
Budapesten. Alapító okirata sze−
rint, a kormány elkötelezett, hogy
az alaptörvényben az egységes
nemzetre megfogalmazott felelős−
ségviselést a diaszpóra vonatko−
zásában is megvalósítsa. A diasz−
pórában élő magyarságnak – két
évtizeddel a rendszerváltozás
után – végre kellő figyelmet kell
kapnia a nemzetpolitikában. A ta−
nács a szétszórtságban élő ma−
gyarság szervezeteinek közös fó−
ruma, amely a diaszpórában élők
sajátos igényeit és érdekeit tartja
szem előtt és megteremti annak
önálló képviseletét. Ennek kereté−
ben több program indult és in−
dul. A Kőrösi Csoma Sándor−prog−
ram keretén belül, mintegy száz
fiatal ösztöndíjas utazik majd a di−
aszpóra területeire, hogy az ott
élő magyarságot segítse, magyar
nyelvet, néptáncot vagy történel−
met tanítson. Az induló Mikes Ke−
lemen−program célja, a diaszpóra
területein fellelhető, a megsemmi−
sülés, elkallódás által fenyegetett
könyvtári hagyaték összegyűjtése.
Ehhez első körben hét nagy rak−
tárt bérelnek Ausztráliától Ameri−
kán át Kanadáig, ahol összegyűj−
tik a fellelhető hagyatékot. Egy ré−
szét az Országos Széchenyi

Könyvtárban helyezik el, a többit
a Kárpát−medencei iskoláknak jut−
tatják el. A Julianus−program cél−
ja, a világban fellelhető magyar
értékek, emlékek összegyűjtése és
katalogizálása. Egy jövőre induló
programmal is számolhatunk,
amely a diaszpórában található
hagyatékok felmérését és haszno−
sítását célozza. 

A kárpát−medencei szórvány−
magyarság helyzetével több na−
pos konferenciasorozat foglalko−
zott novemberben. Ennek apropó−
ja az, hogy november 15−e Ma−
gyar Állandó Értekezlet múlt évi
döntése értelmében a Magyar
Szórvány Napja. A magyar fővá−
rosban már november 12−én el−
kezdődött a szórvánnyal foglalko−
zó szamai konferencia a Magyar−
ság Házában. Répás Zsuzsanna
nemzetpolitikáért felelős helyettes
államtitkár megnyitó beszédében
a szórványban élő magyarokat −
mint nemzetünk legnehezebb sor−
ban élő tagjait − a „nemzet határá−
nak és végvárainak“ nevezte, kö−
zösségeik megtartását pedig
mindannyiunk számára fontos fel−
adatnak. Okfejtése világos: ha e
„végvárak“ elvesznek és a szór−
vány közösségek eltűnnek, azzal
nemzetünk határai is bizony bel−
jebb szorulnak. A folyamat pedig
ismétli magát, hiszen ami koráb−
ban tömb volt, abból szórványok
alakulnak majd ki. Világos tehát,
miért közös érdekünk a szórvány−
magyarság védelme és támogatá−
sa. Répás Zuzsanna beszédében
felsorolt néhány konkrét intézke−
dést is, melyet a kormány mind−
ezek érdekében az elmúlt évek−
ben már megtett, így példaként
hozta fel a csángó oktatási prog−
ram fejlesztését, a délvidéki beis−

kolázási programot vagy akár az
iskolabusz programot.
Az erdélyi Diaszpóra Alapítvány
képviseletében Vetési László szór−
ványkutató szerint a szórvánnyal
kapcsolatban a baj nagyobb, mint
gondolnánk: az értékmentés im−
máron rendkívül sürgőssé vált, a
lemorzsolódás ugyanis drámai
mértékű. A szakértő által felhozott
példa szerint a kétszáznál kisebb
lélekszámú szórványközösségek
két évtizedenként felével vagy ne−
gyedével csökkennek. Az asszimi−
láció egyértelmű nyomokat hagy
ezeken a közösségeken. Vetési
László a megoldási lehetőségek−
kel kapcsolatban több pontot is
érintett. Egyrészt történelmi tett−
ként értékelte a magyar állampol−
gárság kiterjesztését a határon túli
magyarokra, melynek hatásait
fontos lenne szakmai vizsgálat
tárgyává tenni. A szórványprogra−
mokat illetően az oktatás erősítése
− benne a bentlakásos többfunkci−
ós intézményekkel − az első szá−
mú prioritás.

Bodó Barna, a Magyar Állandó
Értekezlet szórvány szakbizottsá−
ga társelnöke kiemelte, a jelentő−
sebb városokban Székelyföldön a
magyarság száma nő, ugyanakkor
például Temesváron több mint 30
százalékos a csökkenés. Arad,
Máramaros megyében szintén
csökkenés tapasztalható − jelezte.
Hozzátette: a szórványprogra−
moknál a folyamatosság és kiszá−
míthatóság a meghatározó.A kon−
ferencia témái között szerepelt a
szórványstratégiák, a szórvány−
oktatás, az asszimilációs folyama−
tok és a megmaradás kérdése a
Kárpát−medencében. A konferen−
ciát kísérő eseményként a csángó
magyarság életét bemutató fotóki−
állítás is nyílt. A szakmai konfe−

A magyar diaszpóra és a kárpát−medencei
szórvány kérdése nemzeti ügy
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rencián Felvidéket Ladányi Lajos,
a Zoboraljai Kht. vezetője, vala−
mint Gyurgyík László szocioló−
gus, a komáromi Selye János
Egyetem oktatója képviselte. De a
Kárpát−medence valamennyi ma−
gyarok által lakott területről érkez−
tek szakemberek: Erdélyből Vetési
Laszló (Diaszpóra Alapítvány),
Vajdaságból Joó−Horti Livia (Ma−
gyar Nemzeti Tanács), Orosz Ildi−
kó (Kárpátaljai Magyar Pedagó−
gusszövetség). Előadott továbbá:
Kalapis Stojan atya (Muzslyai
Emmausz Kollegium, előadásának
címe: Szórványkollégium – meg−
maradás), Kovács Attila (Etnikai
Kutatóintezet, előadásának címe:
Magyarul Szlovéniában), Papp Z.
Attila (MTA TK Kisebbségkutató
Intézet, előadásának címe: A szór−
ványoktatás néhány jellemzője
empirikus kutatások fényében),
Ferenc Viktoria (Nemzetpolitikai
Kutatóintezet, előadásának címe:
Iskolaválasztás szórványban), va−
lamint Erdei Ildikó (Bartók Béla El−
méleti Liceum, előadásának címe:
Magyar nyelvi programok Temes
megyében).

Ladányi Lajos: Tömbből
szórványba

Felvidéken Ladányi Lajos, a
Zoboraljai Közhasznú Társaság
elnöke, a magyar kormány mun−
káját segítő MÁÉRT szórvány
szakbizottság felvidéki tagja kez−
deményezett egy szakmai konfe−
renciát, amelyre országos és regi−
onális civil szervezetek vezetőit
hívta meg. A rendezvény az
Alsóbodoki Magán Szakközépis−
kola területén volt, hiszen ennek
az intézménynek az alapítói, mű−
ködtetői sokat tesznek a zoboralji
magyarság szórványosodásának
lassítása érdekében.

Felvidéken módszeresen öt év−
vel ezelőtt kezdtünk foglalkozni
szórványkezeléssel. Korábban a
felvidéki magyar társadalmi, poli−

tikai és kulturális szervezetek nem
foglalkoztak ezzel a témakörrel,
azelőtt nem készült semmilyen ta−
nulmány, tervezet, amely a szór−
ványgondozás problémájára irá−
nyult volna.
Duray Miklóst 2007−ben megvá−
lasztották az MKP stratégiai alel−
nökének, és megalakult az ő a ja−
vaslatára az MKP munkáját segítő
stratégiai tanács. A tanácson belül
7 műhely jött létre, köztük a szór−
ványprogramok műhelye, amely
feladatául tűzte ki a Felvidéki
Szórványstratégia elkészítését.
Fontos volt az erdélyi, délvidéki
és a kárpátaljai szórványprogra−
mok tanulmányozása, mert ők
már több tapasztalattal rendelkez−
tek, mint mi.

Nagy fába vágtuk a fejszénket,
amikor 2008. május 17−én
Alsóbodokon az MKP Stratégiai
Tanácsa és a Zoboralja Közhasz−
nú Társaság szervezésében, a Szö−
vetség a Közös Célokért szakmai
közreműködése mellett Kárpát−
medencei szórványkonferenciát
hívtunk össze, amelyen külhoni és
magyarországi szakemberek is−
mertették kidolgozott szórvány−
programjaikat és stratégiai elkép−
zeléseiket.

Az alsóbodoki kezdeményezés
össznemzeti dimenziót kapott,
melyet azzal érdemelt ki, hogy a

résztvevők összegezték a szór−
ványmagyarság égető gondjait és
javaslatokat tettek ezek megoldá−
sára.

A szórványügyek összehangolt
kezelése érdekében a tanácskozás
résztvevői 2008. május 17−én nyi−
latkozatot adtak ki, amely záró−
mondata így hangzik: a szórvá−
nyosodás ütemének lassítása vagy
megállítása nem csupán humani−
tárius és esélyegyenlőségi kérdés,
hanem társadalmi feladat és nem−
zeti ügy. A Kárpát−medencei ma−
gyar szórványok zöme ugyanis
valamikor a tömbmagyarság része
volt. A szórványokkal való törő−
dés a tömbnek a védelmét is je−
lenti.

Bizakodásra ad okot, hogy azóta
a MÁÉRT szórvány szakbizottsága
és a KMKF mellett működő szór−
vány munkacsoport megalakulá−
sával a szórványkezelés kiemelt
nemzetstratégiai feladattá vált.
2009−ben a szórványműhely élet−
re hívta a Felvidéki Szórványtaná−
csot, amely a műhely által elkészí−
tett koncepció és Vetési László er−
délyi szakértő útmutatásai alapján
véglegesítette a Felvidéki szór−
ványstratégia−javaslatot. Az elké−
szített dokumentum a Tömbből
szórványba címet kapta, hogy ez−
zel is felhívja a figyelmet, hogy a
szórványkérdés elhanyagolása vé−
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gül a tömbmagyarság szórványo−
sodásához vezethet.

A szórványstratégia kidolgozá−
sánál alapvető szempont volt a
felvidéki magyarság által lakott te−
lepülések földrajzi elhelyezkedé−
se. Pozsonytól a szlovák−ukrán
határig néhol szélesebb, máshol
keskenyebb, többnyire összefüg−
gő nyelvterületet határolnak be.
Az összefüggő nyelvterület Kö−
zép− Szlovákiában a Nagykürtösi
járás területén több ponton is egy−
egy község területére zsugorodik,
majd keleten hosszabb, több kilo−
méteres szakaszon megszakad. A
harmadik, térben elkülönülő ma−
gyar nyelvterületrészt, nyelvszige−
tet a Nyitra−vidéki zoboralji köz−
ségek alkotják. A keleti és nyugati
területrészben van egy közös vo−
natkozás: A régiók rá vannak kap−
csolódva az összefüggő Kárpát−
medencei magyar nyelvterületre.
A szórványosodás veszélyének
északi, a szlovák többséggel érint−
kező peremterületeik vannak kité−
ve. Az elkülönülő zoboralji nyelv−
sziget és a körülötte levő elszórt
települések alkotják Felvidék leg−
nagyobb szórványterületét.
A Felvidéken tehát három szór−
ványsorsot különböztetünk meg:
A már említett zoboralji nyelvszi−
get, a peremvidék szórványterüle−
tei, a harmadik pedig Kassa és Po−
zsony jelentős szórványközössé−
ge.

A nagyvárosi magyarságot két
csoportra osztva kell vizsgálni. Az
egyik csoportba a város őshonos
lakosai tartoznak, akik különböző
mértékben ismerik egymást. Ők
még alkalmasak arra, hogy etnikai
hovatartozásuk és lokálpatriotiz−
musuk − egymást támogatóan ki−
egészítve − erősítse magyarságtu−
datukat. A másik csoportba a be−
költözöttek tartoznak, akik kiszol−
gáltatottabbak, mint az őshonos−
ok, ráadásul a városba való költö−
zésükkor nem az identitásuk meg−
tartásának szándéka hatotta át

őket, hanem egy új életforma
vagy megélhetési körülmények
megválasztása. A beköltözöttekre
jellemző, hogy azonosulni akar−
nak új lakóhelyükkel, ezért tuda−
tosan gyengítik eredettudatukat.
Az új lakótelepeken a tömeghez,
a többségi környezethez való erő−
teljes igazodás határozza meg éle−
tüket. Munka− és szabadidős tevé−
kenységük döntő részét nyelvileg
idegen környezetben élik le. Ez
döntően befolyásolja gyermekeik
számára az iskolaválasztást. A
nagyváros szüli a kevert nyelvű,
elszigetelődött, identitás nélküli
magyart. Pozsony és Kassa eseté−
ben szembesülünk elsősorban a
nagyváros keltette gondokkal, an−
nak ellenére, hogy mindkét város−
nak mély, ezeréves magyar gyö−
kerei vannak. A nagyságrendileg
kisebb városok, pl. Losonc és Lé−
va magyarjai hasonló gondokkal
küzdenek, ezért hasonló szór−
ványkezelési megoldásokat kell
alkalmazni. A szórványosodó vá−
rosi magyarság etnikai elbizonyta−
lanodását csak a rendszeresen
működő állandó magyar intézmé−
nyek tudják ellensúlyozni. A fiata−
labb nemzedék körében érdemes
kihasználni a világháló közösségi
oldalainak lehetőségeit is.

A szórványgondozás kapcsán
két eszközrendszerre kell építeni:

− Identitásőrző programok szer−
vezése

− Intézményrendszer létrehozá−
sa

Az identitást őrző programokat
igény szerint, a helyi közösségek−
re támaszkodva kell megvalósíta−
ni különböző területeken: oktatás−
ügyi, közösségfejlesztési, önkor−
mányzati, kulturális, valamint
egyházi téren.

Az oktatás ügyének elhanyago−
lása a szórványosodás egyik kivál−
tó oka. Ezért abban teljes az
egyetértés, hogy az oktatásügy−
nek, iskoláink megőrzésének ki−
emelt figyelmet kell szentelnünk.

Az oktatás és művelődés területén
kiemelt szerepet kell, hogy kapjon
az intézmények infrastrukturális
fejlesztése, a szórványban tevé−
kenykedő pedagógusok tovább−
képzése (emelkedik az oktatás
színvonala és ezáltal vonzóbb
lesz az iskola), szakmai hetek
szervezése, kiegészítő támogatás
a meglévő normatívához (ala−
csony diáklétszámú iskolák eseté−
ben), iskolabuszok üzemeltetése,
utaztatási költségek térítése, kollé−
giumi szállásdíjhoz való hozzájá−
rulás, testvériskolai kapcsolatok
támogatása és tehetséggondozás.
Az iskolai intézményrendszeren
kívül fontos a különféle magyar−
ságtudat−erősítő előadások és kö−
zösségi programok szervezése
(nyelvi táborok, gyermek− és ifjú−
sági fesztiválok), vasárnapi iskolák
létrehozása.

Az önkormányzatiság megerő−
sítse terén rendkívül fontos a szór−
vány és a tömb kapcsolata. A
tömbben élő magyarság létszám−
beli domináns helyzetéből adódó−
an sokat segíthet a szórványban
élőknek. A tömb és szórvány kö−
zötti kapcsolatban a magyar több−
ségű települések védnökként szol−
gálhatnának a magyarok által ki−
sebbségben lakott szórványtele−
pülések számára. Például rendez−
vények alkalmával látogatnák
egymást a település lakói, később
kialakulhatna egy hárompilléres
kapcsolat, egy magyarországi te−
lepülés és egy harmadik állam te−
rületén lévő szórványmagyar tele−
pülés bekapcsolódásával. A közös
szervezés, tanácskozások és él−
mények felértékelnék a magyar
nyelv szerepét az adott szórvány−
településen. Ezen a kapcsolaton
belül törekedni kell arra, hogy a
szórvány mindig be legyen vonva
a társadalmi, kulturális és egyéb,
megmaradását segítő történések−
be. A hárompilléres kapcsolaton
belül az érintetteknek évenkénti
találkozókon előre meg kell ter−
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vezni a következő év együttműkö−
dési formáit és teljesíthető felada−
tokat kell megfogalmazni. Ennek a
kapcsolatnak a legfontosabb kül−
detése a szórvány erejének fenn−
tartása és visszacsatolásként a
szórvány olyan lehetőségeinek ki−
aknázása, amely hasznos lehet a
többségi védnöki település és a
többi partnertelepülés számára.
A szórványban a magyarság életé−
nek legfőbb területei a kulturális
tevékenységek, melyeket az érin−
tettek öntevékeny szinten folytat−
nak (amatőr művészeti csoportok,
hagyományőrző együttesek, iro−
dalmi színpadok, amatőr színját−
szók). Fontos, hogy régiónként le−
gyen legalább egy, a teljes vidéket
átfogó rendezvény, amely a kultú−
ra terjesztése mellett fórumot biz−
tosít találkozásra, kapcsolatépítés−
re. Emellett szükséges a helyi szin−
tű rendezvények, emléknapok,
kulturális csereprogramok támo−
gatása, emlékhelyek létrehozása,
helyi könyvtárak magyar köny−
vekkel való ellátása. Nem szabad
elfeledkezni a nagyvárosi értelmi−
ségi réteg közösségépítő kezde−
ményezéseiről, rendezvényeiről.
Egyházi téren szükségszerű a ki−
emelt fontosságú egyházi rendez−
vények támogatása (búcsúk, egy−
háztörténeti konferenciák), zarán−
dokutak szervezése magyar kegy−
helyekre és a magyar nyelvű lelki
gondozás támogatása.
Intézményrendszer létrehozása
Célszerű olyan rugalmas intéz−
ményrendszer kialakítására töre−
kedni, amely képes megfelelni a
régióként és közösségenként elté−
rő szükségleteknek. Ugyanakkor
kívánatos, hogy az erőfeszítések
koncentrációjának érdekében
több, kisebb, egymással is versen−
gő intézmény helyett a
szórványosodó közösségeknek le−
hetőleg egy erős és többfunkciós
magyar intézménye legyen. To−
vábbra is fontosnak tartjuk egy or−
szágos felvidéki szórványközpont

létrehozását, amelynek feladata a
szórványkezelésből eredő orszá−
gos feladatok megvalósítása. A
szórványközpont működése haté−
konyabbá teszi az asszimiláció el−
leni küzdelmet, rendszerbe foglal−
ja az ország különböző területein
esetlegesen és öntevékenyen fo−
lyó szórványkezelési cselekvése−
ket. További feladata az igények
koordinálása, gyűjtése és feldol−
gozása, a helyi tapasztalatokon
alapuló módszertani tanácsadás,
valamint a szórványpontok által
begyűjtött információkra, adatok−
ra támaszkodva elkészíteni az
érintett közösségek bevonásával
az egyes szórványvidékek rehabi−
litációs tervét, az oktatás, a műve−
lődés, az érdekvédelem, a kultúra,
az egyház, a gazdaság és az ön−
kormányzat területén. Ehhez a te−
vékenységhez rendszeres, tervez−
hető és távlatokat nyújtó, több pil−
léren nyugvó anyagi támogatást
kell hozzárendelni.

A szórványközpont létrehozásá−
val párhuzamosan úgynevezett
szórványpontokat kell kijelölnünk
Pozsony és Szenc vonzáskörzeté−
ben, Léva és Losonc környékén,
Kassán, valamint Bodrogköz és
Ung−vidék peremterületén. A
szórványpont egy működő, élet−
képes magyar intézmény, pl. isko−
la, magyar ház, egyházi vagy kul−
turális intézmény, civilszervezet,
önkormányzat lenne, amely maga
köré csoportosítaná és összehan−
golná az adott régióban meglévő
magyar intézmények, közösségek
szórványgondozási cselekvéseit.
Kapcsolattartónak ajánlanánk egy
közismert, köztiszteletnek örven−
dő, szervezési és szakmai tapasz−
talatokkal rendelkező egyént, aki
már bizonyította magyarság iránti
elkötelezettségét.

Tanulságok:
A felvidéki szórványstratégiát az

MKP−ban létrehozott, Duray Mik−
lós nevéhez fűződő stratégiai ta−

nács szórványműhelyében készí−
tettük és elsősorban az MKP struk−
túrájára építettük. Duray Miklós
visszavonulásával az országos el−
nökségből és az MKP kiesésével a
szlovák törvényhozásból a straté−
giai tanács felfüggesztette tevé−
kenységét és így a szórványmű−
hely és a Felvidéki Szórványta−
nács sem tudta kielégítően folytat−
ni az elkezdett munkát. Ennek el−
lenére szerveztünk szakmai hetet
szórványiskolák számára, pedagó−
gusfórumokon vitattuk meg az el−
készített szórványkezelési anya−
got, zoboralji, barsi és érsekújvári
gyűjtőiskolák mellett hétvégen−
ként vasárnapi iskolákat indítot−
tunk. 2011 júliusában Szórvány−
ban, magyarul című nagyszabású
oktatási konferenciát szerveztünk,
különös tekintettel a szórványke−
zelésre, melynek célja a szórvány−
iskolák szakmai együttműködése
és összefogása volt. Több tapasz−
talatot is szereztünk a szórvány−
szórvány és a szórvány−tömb
együttműködéséről is. Például a
tömbvidéken legtöbbször úgy te−
kintenek a magyar iskolára, mint a
jövőbeni boldogulás eszközére,
ezzel szemben a szórványban a
magyar iskolába való beíratás a
gyermek számára elsősorban a
nyelvi megmaradást jelenti. A
szórvány−tömb kapcsolatok építé−
sénél azt tapasztaltuk, hogy a
tömbmagyarság körében rengeteg
olyan folyamat indult el, amit az
ott élők még nem tudatosítanak,
mivel ezeknek a folyamatoknak a
hatása 10−15 év múlva fog erőtel−
jesen megjelenni. A szórványban
élők ezt a veszélyt ismerik, hiszen
legtöbbször az ilyen hatások miatt
kerültek szórványhelyzetbe. Pél−
dául a szórványban élők hiányol−
ják a tömbterületeken a magyar
nyelv példaértékű használatát.
Mivel többséget alkotnak, abba a
hibába esnek, hogy azt hiszik,
semmi sem veszélyezteti nyelvü−
ket. Különféle események, ren−
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dezvények és más alkalom esetén
nem az arányoknak megfelelően
használják a magyar nyelv írott
formáját, pedig a nyelvi jegyek,
jelek, megnyilvánulások a meg−
maradás egyik alappillére.
Ezt részben az is okozhatja, hogy
Szlovákiában 2009−ben jelentő−
sen módosították a nyelvtörvényt,
amelyben számos helyen korlá−
tozzák az anyanyelv szabad hasz−
nálatát. A tömbterületen levő tele−
püléseken működő önkormány−
zatok és intézmények sokszor ki−
fogástalanul betartják az előírt
törvényt. Nyílt titok, hogy a nyelv−
törvény ellenünk, a felvidéki ma−
gyarok ellen készült. Negatív ha−
tását csak később érzékelhetjük,
amikor már egyszerre megmutat−
kozik a magyar nyelv kiszorulása
a köztudatból. Ennek első jeleit
már ma is tapasztaljuk. A tömb−
ben jelképesen időzített asszimi−
lációs bombán ülnek, és ennek
hatástalanításához a szórványban
szerzett tapasztalatok megismeré−
se és figyelembe vétele jelentősen

hozzájárulhat. Egyértelmű, hogy
a szórványban élők saját erejük−
ből képtelenek kialakítani a fenn−
maradáshoz szükséges feltétele−
ket, ezért többek között a tömb−
ben élők szolidaritására van szük−
ségük. Például a nagy visszhangot
kiváltott, a nyelvrendőrségnél fel−
jelentett kalászi színjátszócsoport
a hatalommal szemben úgy tudott
helytállni, hogy maga mögött
érezte a tömbmagyarság támoga−
tását. Miután a zaklatás nyilvá−
nosságra került, sorra érkeztek a
felajánlások az esetleges pénzbír−
ság kifizetésére és több, tömbterü−
leten működő szervezet, önkor−
mányzat hívta meg a csoportot
szimpátiaelőadásra.

Továbblépés: A korábban felvá−
zolt megoldásokon kívül külön fi−
gyelmet kell szentelni a Felvidéken
egyre szaporodó nyelvhasználati
mozgalmaknak, melyben megha−
tározó az ifjúság szerepe. Ezt a po−
tenciált fel lehet használni a szór−
ványtelepülések magyar emlékhe−
lyei feliratozásának megvalósításá−

ban és az ott élő magyarok nyelvi
jogainak érvényesítésében.

A VIA NOVA ICs megújulásá−
nak köszönhetően, szórványterü−
leteken is megjelentek olyan ifjú−
sági csoportok, melyek tagjai ma−
gyarságukat bátran vállaló, elkö−
telezett fiatalok, akik szervezetten
különféle identitásőrző progra−
mok megvalósításában vesznek
részt önállóan vagy társszervező−
ként más szervezetekkel. Velük
kiemelten kell foglalkoznunk,
egyrészt, mert saját korosztályu−
kat sikeresebben tudják megszólí−
tani, másrészt a jövőbeni felada−
tokat nélkülük nem tudjuk meg−
valósítani.

Jóleső érzéssel követtük figye−
lemmel a szórványban nevelke−
dett fiataljaink részvételét a szé−
kelyek nagy metelésén.

A székely zászló tiltásakor em−
léktúrát szerveztek a zoborhegyi
milleneumi emlékmű maradvá−
nyához.

Idén is megkoszorúzták Felvi−
dék egyetlen szórványhelyen ta−
lálható 1956−os emlékművét.
A nagyvárosokban – Kassán és
Pozsonyban, de Nyitrán és Nagy−
szombatban is – jelentős számú
magyar egyetemista folytatja ta−
nulmányait. Ezidáig csak az egye−
temi szervezeteken keresztül tud−
tunk velük kapcsolatot tartani. A
katolikus egyház intézményesített
formában szólítja meg a szülő−
földjét elhagyó, egyetemi tanul−
mányokat folytató fiatalokat.
Egyetemi lelkészségeket hoztak
létre, például Nyitrán külön ma−
gyar lelkész foglalkozik a magyar
anyanyelvű egyetemisták lelki
gondozásával, akivel már felvet−
tük a kapcsolatot.
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Az év utolsó és első napjaiban évérté−
kelések özönlik el az étert, a csatorná−
kat, a hasábokat. Civilek, politikusok
és közéleti szereplők mondanak véle−
ményt az eltelt 365 napról. A Felvidéki
Magyarok folyóiratnak a Milyen volt a
2013−as esztendő?  Mi volt a leg−
jobb/legrosszabb élménye? és Mi az
újévi kívánsága? kilenc, magyar közös−
ségünkből is jól ismert személyiség vá−
laszolt:

Zsidek Veronika, Pozsony, a Csema−
dok Pozsonyligetfalui Alapszervezet el−
nöke

Király Zsolt, Pozsony, a Körkép.sk
főszerkesztője

Petheő Attila, Komárom, a Csema−
dok és az MKP komáromi járási elnöke

Puss Sándor, Ekecs, jezsuita szerze−
tes, a Jóindulat – Dobroprajnosť társu−
lás elnöke

Koczkás Beáta, Gúta polgármester
helyettese

Wirth Jenő, Léva, a Reviczky Ház
vezetője

Csenger Tibor, Zselíz, megyei képvi−
selő, vállalkozó

Ladányi Lajos, Kalász, a Zoboralji
Kulturális és Információs központ igaz−
gatója

Farkas Ottó, Dobfenek, író−publicis−
ta

Milyen volt a 2013−as esztendő? 

Zsidek Veronika: Minden téren ki−
emelten mozgalmas, eseménydús esz−
tendőt éltem meg.  

Király Zsolt: Építkező és eredmé−
nyekkel teli volt az elmúlt év. Közössé−
günk ébredezik, lásd politikai sikerek a
magyarlakta megyékben, közös tünte−
tés jogainkért, magyar köztársaságiel−
nök−jelölt állítás. A Körkép.sk – a legol−
vasottabb szlovákiai magyar blogportál
− egyre meghatározóbb, véleményfor−
máló ereje folyamatosan erősödik. Elhi−
vatott, tehetséges, jó emberek között le−
hetek, akik segítenek helytállni a napi
küzdelmekben.

Petheő Attila: A magánéletemben az
idei év hullámzó volt. Kétszer váltottam
munkahelyet, először önszántamból,
másodszor nem. A legfontosabb azon−

ban, hogy a családban mindenki egész−
séges volt, feleségemmel békében és
harmóniában neveljük gyermekeinket.

A Csemadokban a Komáromi járás−
ban egyre több helyi szervezet erősödik
meg, és újabb tenni akaró emberek
csatlakoznak hozzánk, vagy veszik át a
fáklyát. Számomra örömteli, hogy a
harmincas− és negyvenes generáció is
megmozdult a Csemadokban. Ez egy
rendkívül tiszta és kreatív közeg, ami
nagy jövő előtt áll.

Az MKP−ban az idei év a Komáromi
járásban az építkezésről szólt. Azon
dolgoztam, amit tavalyi járási elnökké
választásom alkalmával ígértem. Min−
denhol ott voltunk, ahol történt valami.
Reményeim szerint sikerült jó alapokat
építenünk. A megyei választásokon el−
ért sikerünket kellő alázattal kell kezel−
nünk, hiszen ez csak egy lépés a cél fe−
lé. A választások megmutatták a hibá−
inkat és az erősségeinket egyaránt.

Puss Sándor: Számomra, jezsuita
számára a szokottnál még változato−
sabb év volt. Kértem egy év szabadot és
egy magyar templomot, ahol elmiséz−
gethetek magamnak, megpihenhetek
kicsit. Kaptam 10 települést 5 temp−
lommal − s mindehhez még szereztem
5 birkát, így igazi jópásztorként élhet−
tem falusi életemet.

Koczkás Beáta: Jó év volt. Sok ese−
ménnyel, rendezvénnyel és a munká−
ban igyekezettel telt el.

Wirth Jenő: Volt már sokkal jobb
évem is.

Csenger Tibor: Az elmúlt évemre
leginkább a sűrű jelzőt tudnám illetni.
A cégben egy komplex korszerűsítési

folyamatot hajtottunk végre, ami révén
még versenyképesebbé váltunk a pia−
con. Ezt igazolja, hogy több rangos el−
ismerésben, kitüntetésben is részesül−
tünk. Valamint nem mellékesen man−
dátumot nyertem a Nyitra megyei köz−
gyűlésbe. Ezek együtt sok munkánkat
felemésztették, és még többet igényel−
nek a jövőben.

Ladányi Lajos: A 2013−as év rövid
volt, és úgy tűnik idővel minden év rö−
videbb lesz. Számomra 2013 nem kü−
lönbözött a többi évtől. Ebben az év−
ben is nehéz volt elválasztani a magán−
életemet a közéleti tevékenységemtől.
Az elmúlt évben újra bebizonyosodott,
hogy az életben csak annyira lehetünk
sikeresek, amennyire azt a körülmé−
nyek és az adott helyzet megengedi
számunkra. De sokszor nem az számít,
hogy mi az, amit elértünk, hanem az,
hogy megtettünk−e mindent a cél eléré−
se érdekében.

Farkas Ottó: Gyorsan véget ért ez az
év, és hozott jót is, rosszat is. Tele volt
meglepetéssel, s ebben nagy szerepet
játszottak a könyvbemutatók. 

Mi volt a legjobb/legrosszabb
élménye?

Zsidek Veronika: A jó és kevésbé jó
események kiegyenlítették egymást.
Családon belül a legszebb esemény és
élmény fiatalabbik lányom esküvője
volt.  A társadalmi tevékenység terüle−
tén a Csemadok  Pozsonyligetfalui
Alapszervezete rendezvényei ismét si−
keresnek mondhatók. Felkeltették az

Óévi újévbe tekintő körkérdések
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érdeklődést, mellyel hozzájárultunk a
pozsonyi magyar közösségünk össze−
tartásához.  

Király Zsolt: Legjobb élményem In−
dia és a Himalája volt. Idén sikerült
megmásznom életem első hatezresét, a
Stok Kangrit. Legrosszabb élményre
nem emlékszem. 

Petheő Attila: A legrosszabbal kez−
deném. Olyan emberekben kellett csa−
lódnom többször, akikkel azt gondol−
tam, hogy egy hajóban evezek. Olya−
nokkal hozott össze a feladat, akik a
maguk boldogulását mindenáron a kö−
zösség elé helyezik. Majd egyszer talán
megosztom ezeket a történeteket, kö−
zös okulásként.

Jó élményekből több volt az idén is.
Megváltottam életem első Fradi bérle−
tét. Jókat kirándultunk nyáron a család−
dal. Megyei képviselő lettem, és járási
elnökként bevittem az MKP járási csa−
patát a megyei közgyűlésbe. Ezért
nagy−nagy hálával tartozom az alap−
szervezeteink tagjainak és szimpatizán−
sainknak is. Régi barátokkal találtunk
újra egymásra.

Puss Sándor: Egy rosszat említenék
meg. Mint egyetemi tanár a helyi kise−
gítő magyar szakközépiskolába jelent−
keztem munkára. Még a római Gergely
egyetemen sem volt olyan nehéz a taní−
tás, mint itt. És nem is a testi, szellemi
fogyatékosságok végett, hanem főleg az
érzelmi sérültségek okoznak komoly
problémát. 

Koczkás Beáta: Nem emlékszem
rossz élményre, pár pillanatnyi ideges−
kedést leszámítva minden napot nyuga−
lomban, örömben, szeretetben éltem
meg.  Igyekeztem megfelelni a felada−
toknak. Egyik legjobb élményem az
volt, amikor a nagyobb családunk újra
összegyűlt, és találkozhattam régen lá−
tott unokatestvéreimmel, nagynénim−
mel, nagybácsimmal.

Wirth Jenő: Fizetéscsökkenés (har−
madára) – ez volt a legrosszabb ebben

az évben.  A válság, sajnos nem csak
cégünket sújtotta, és amire szervezet−
átalakítási intézkedésekkel is reagál−
nunk kellett, hanem ez személyesen
engem is érinteni fog majd jövő márci−
ustól.

Csenger Tibor: Nem tudnék egy
konkrét élményt kiemelni, inkább az
egész folyamatot említeném, azt hogy
városunkban, Zselízen egy elhivatott
csapat elkezdett közösséget építeni. Kü−
lönböző közhasznú tevékenységeket
végzünk. Az, hogy én is részese lehetek
ennek, hatalmas élmény, és rengeteg
erőt lehet belőle meríteni a mindenféle
probléma megoldására.

Ladányi Lajos: Apaként családom
boldogságának tudok a legjobban örül−
ni. Gyermekeim közül idén lányom új
fejezetet nyitott meg számunkra,
ugyanis férjhez ment. Úgy vélem, gyer−
mekeim megszületése óta ez volt a leg−
szebb pillanat, amit átélhettem.

Sajnos ebben az évben az élet meg−
mutatta sötét oldalát is, hiszen több fia−
talkori barátomtól is búcsúznom kellett,
akiket az Isten hirtelen magához szólí−
tott. Az ilyen történéseket az ember ne−
hezen tudja feldolgozni.

Farkas Ottó: A legszebb élményem
az volt, hogy teljesült egy gyermekkori
vágyam − sőt egy év alatt nem is egy−
szer. Nagy álomról ritkán beszél az em−
ber, én például sohasem említettem,
mert olyan elérhetetlennek tűnt. Gyer−
mekkorom óta arra vágytam, hogy oda−
haza, a könyvespolcomon legyen egy
általam írott könyv is. Most van három.

Mi az újévi kívánsága?

Zsidek Veronika: Újévi kívánságo−
mat Sík Sándor költő egyik versének
idézetével fejezem ki: „Ments meg
Uram! / A virágtalan, gyümölcstelen ág−
tól, / a meddőségtől, lanyhaságtól, / a
naptalan és esőtlen égtől: / ments meg
Uram a szürkeségtől!”

Király Zsolt: Irigység helyett empáti−
át kívánok. Negatív helyett pozitív hoz−
záállást egymás iránt.

Petheő Attila: Csak egészséget kívá−
nok a barátaimnak és a hozzátartozó−
imnak. Ennél fontosabb nincs. Megva−
lósításra váró tervem rengeteg van, itt
nem elég a kívánság, ezeken dolgoz−
nom kell. De szeretek dolgozni.

Puss Sándor: A 2014−es év Jubileumi
év lesz a jezsuiták számára. Azt kívá−
nom, hogy tudjak másokat is arra báto−
rítani, merjenek változtatni, újrakezde−
ni, ha túlságosan terhesnek érzik az éle−
tüket.

Koczkás Beáta: Szeretetben élni,
örömet okozni másoknak ez a legfonto−
sabb, valamint, hogy tudjunk azon az
úton járni, amit Isten számunkra elter−
vezett.

Wirth Jenő: Fizetésemelést szeret−
nék, illetve új lehetőségek kiaknázását
a gyarapodáshoz. Természetesen alá−
zattal fogadom a változásokat, és hi−
szek a szebb jövőben.

Csenger Tibor: Azt kívánom, hogy
azt az élményt, amit én az elmúlt évben
Zselízen megéltem, mindenki tapasz−
talja meg. Ilyen közösségekben rejlik
fennmaradásunk záloga. Illetve azt kí−
vánnám, hogy a felvidéki magyarság
végre találja meg önmagát. Párt, világ−
nézet vagy egyéb szempontok ne lehes−
senek önazonosságunk meghatározó
tényezői.

Ladányi Lajos: A kívánságom a jövő−
re nem is lehetne más, mint hogy ma,
mikor az egész világ nagy változásokon
megy keresztül, akkor mindenki megta−
lálja a neki szánt helyet, és képességé−
hez mérten végezze el a feladatát, mert
mindenkinek küldetése van ezen a Föl−
dön.

Farkas Ottó: Nincs újévi kívánsá−
gom. Újévkor nem szoktam se fogad−
kozni, se kívánságokat fogalmazni. Ter−
veim vannak, azokat szeretném megva−
lósítani. 
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