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Új fejezet vagy fordulat a szlovák–magyar viszonyban?
Hamberger Judit

A szlovák–magyar viszony rendszerváltás utáni történetének elmúlt 20–22 éve 
után új fejezet kezdődö�  2010-ben. Míg az addigi bilaterális kapcsolatokban 
több volt a feszültség és konfl iktus, mint a nyugodt pillanat vagy időszak, addig 

a 2010-ben kezdődö�  szakaszról egyszer talán azt lehet majd mondani, hogy a válasz-
tások új fejezetet nyito� ak – sőt még az is lehetséges, hogy fordulatot jelentő változás 
következik be a két ország hivatalos kapcsolataiban.

Választások és kormányváltások 2010-ben
2010-ben választások és kormányváltások zajlo� ak mindkét országban, ami inkább 
szlovák oldalon hozo�  minőségi változást a bilaterális viszonyban. O�  ugyanis 2010 
nyarán leköszönt az első Fico-kormány, amelynek koalíciós tagja volt két kis jobboldali 
párt, a Ján Slota veze� e Szlovák Nemzeti Párt (SNS) és Vladimír Mečiar Demokratikus 
Szlovákiáért Mozgalma. Nemcsak ez utóbbiak vezetői és miniszterei, hanem maga a 
baloldali kormányfő, Robert Fico és pártjának, a Smernek más politikusai – például a 
belügyminiszter (Robert Kaliňák) vagy a kulturális miniszter (Marek Maďarič) – is tevő-
legesen hozzájárultak ahhoz, hogy a viszony az egész időszak (2006–2010) ala�  nagyon 
feszült maradjon. Abban a ciklusban több olyan intézkedés, törvény születe� , amely a 
szlovákiai magyarok helyzetét, nemzeti kisebbségi jogait, főként anyanyelv-használati 
jogait jelentősen szűkíte� e. Mindez olyan, feszültséget gerjesztő jelenségek kíséretében 
történt, mint a „dunaszerdahelyi magyarverés”, a nyíregyházi „Szálasi-egyenruhás 
egység” kelet-szlovákiai masírozása vagy Malina Hedvig megverése és meghurcolása 
(ez utóbbi még mindig nem ért véget), illetve magyarok (és magyar állampolgárok) 
elleni atrocitások Szlovákiában. Magyarországon is voltak szélsőséges szlovákellenes 
tüntetések, előfordult a magyarországi szlovákok inzultálása és a budapesti szlovák 
nagykövetség elleni fellépés is.

Az első Fico-kormány négy évében szüle� ek a szlovákiai magyarokra gyakorolt asz-
szimilációs nyomás olyan törvényei és rendelkezései, mint a szlovák államnyelvtörvény 
módosítása, a kisebbségi nyelvhasználat törvényi korlátozása, a kisebbségi oktatásban 
való anyanyelvhasználat korlátozása és annak minden vonatkozása. Maga Robert Fico 
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kormányfő készíte� e és vi� e át a parlamenten (felgyorsítva: a kormányzati ciklus leg-
végén, 2010 áprilisában) azt az állampolgársági törvényt, amely automatikusan meg-
fosztja a szlovák állampolgárságtól azt, aki egy másik országét is felveszi. Az első Fico-
kormány idején sem kapták meg a szlovákiai kisebbségek – közö� ük a roma melle�  
a legszámosabb, a magyar sem – a kisebbségi kultúrák fi nanszírozásának (az 1990-es 
évek óta követelt) törvényét, amely végre biztosítaná a fi nanszírozást és stabilizálná 
annak szabályait, és nem tenné ki a kisebbségi kultúrákat annak a bizonytalan jogi 
és pénzügyi helyzetnek, amelyben a mai napig működnek, olykor csupán vegetálnak.

2010 elő� i örökségünk: a 14 pont és a 11 pont
A 2006 és 2010 közö� i magyarországi szocialista kormányok (Gyurcsány- és Bajnai-
kormány) időszakából megörököltünk két olyan egyezséget és az azok következtében 
születe�  dokumentumokat, amelyek a feszült viszony lenyugtatását és a kapcsolatok 
normalizálását tűzték ki célul. Az első egy 14 pontból álló cselekvési terv volt, a má-
sodik 11 pontból állt, és a 14 pontban megállapíto�  feladatok megvalósítását, illetve 
folytatását ígérte meg. (Az előbbit Gyurcsány Ferenc, az utóbbit Bajnai Gordon írta alá 
Robert Ficóval). Ezek az ado�  pillanatban és középtávon a viszony rendezésére és javí-
tására szolgáló kormányzati intézkedések iránti kölcsönös elköteleze� séget ígéretként 
tartalmazták.

A korábban, 2007 júniusában születe� , Közös múlt – közös jövő a közös projektek fényében 
című, 14 pontos megállapodásba belefoglalták, hogy a vegyes bizo� ságokat újra össze 
kell hívni, s azok működését ürügyekkel már nem fogják hátráltatni. A dokumentum-
ban lefekte� ék, hogy évente kiosztandó közös díjat alapítanak azok megjutalmazására, 
akik a bilaterális viszonyért sokat vagy kimagaslót tesznek (ez a Jószomszédság és Meg-
értés díj, amit 2009-től valóban ki is osztanak). Megígérték, hogy több szinten támogat-
ják a két ország társadalma közö� i tudományos, civil, szakmai és egyéni találkozókat. 
Támogatást ígértek az akadémiai történész vegyes bizo� ság nehéz munkájához (a kö-
zös történelemkönyv megírásához) és a határ menti, illetve határokon átnyúló regioná-
lis együ� működések fejlesztéséhez és sikeres működéséhez. Megígérték, hogy engedé-
lyezik és fi nanszírozzák két Ipoly-híd megépítését, hogy elkészítik a Kassa és Miskolc 
közö� i gyorsforgalmi út megvalósításának ütemtervét, és hogy segítséget nyújtanak 
a határ mentén élők közúti közlekedésének, közlekedési kapcsolatainak a javításához.

A 2009. szeptember 10-i Bajnai–Fico-találkozón született közös nyilatkozat 11 pon-
tot tartalmaz.1 Ebben amellett, hogy a két kormányfő aggodalmát fejezte ki a két 
társadalom közötti feszültségek növekedése miatt, arról biztosítottak mindenkit, 
hogy megragadnak minden rendelkezésre álló formát és eszközt a kétoldalú párbe-
széd folytatására. Ennek kereteként elsősorban az 1995-ben aláírt szlovák–magyar 
alapszerződést és a benne foglalt vegyes bizottságok intézményét nevezték meg. 



2012. tél 59

Új fejezet vagy fordulat a szlovák–magyar viszonyban?

Megígérték, hogy a szlovákiai magyar és a magyarországi szlovák kisebbség jogait a 
nemzetközi köteleze� ségvállalások és az alapszerződésben rögzíte�  elvek alapján biz-
tosítják. Azt ígérték, hogy mindkét fél felkéri a saját szakértőit több, korábbi és az ado�  
időszakban feszültséget gerjesztő ügy, közö� ük a magyar államfő, Sólyom László szlo-
vákiai kiutasítása jogi következményeinek kivizsgálására is. Az ígéretek közt szerepelt, 
hogy össze fogják hívni a kisebbségi vegyes bizo� ságot, amely a kisebbségi ügyekben 
illetékes EBESZ-főbiztossal (Knut Volebaek) közös tárgyalásokat folytat majd, s mind-
két fél elfogadja a főbiztos (mint békebíró) ajánlásait. Megígérték, hogy lecsillapítják 
a két ország közvéleményének felkorbácsolt kedélyeit és a kialakult feszültségeket is. 
Az utóbbiak mértékét jelzi az is, hogy a két kormánynak meg kelle�  ígérnie: mindent 
megtesznek, hogy megakadályozzák a szélsőséges erők térnyerését, különös tekinte� el 
a betilto�  vagy vádeljárás ala�  álló félkatonai szervezetekre. A nyilatkozatba belefog-
lalták, hogy megvizsgálják, lehetséges-e a fenti feladatok ellátására közös rendőrségi 
munkacsoport felállítása két hónapon belül. A 11 pont azt is tartalmazta, hogy minden 
vegyes bizo� ságot összehívnak, és megvizsgálják a két kormány közös ülésének lehe-
tőségét. A fogadalmak közö�  az is szerepelt, hogy közös együ� működési tanácsot és 
együ� működési alapot hoznak létre, s hogy ez a két intézmény a maga jogkörein, tevé-
kenységi területén belül a kétoldalú kapcsolatok fejlesztését és javítását szolgálja majd.

A kormányfők külügyminisztereiket is megbízták, hogy két hónapon belül készít-
senek el egy kibővíte�  együ� működési csomagot, amelynek tartalmaznia kelle�  a 
legfontosabb feladatokat. Közö� ük volt az említe�  két intézmény létrehozása, az ener-
giabiztonsági együ� működés lehetséges projektjeinek listája, a közúti és a vasúti össze-
kö� etés fejlesztésének menetrendje, a Duna és az Ipoly terveze�  új hídjaira vonatkozó 
keretmegállapodás elkészítése, a határ menti régiókban a munkanélküliség csökkenté-
sére irányuló lehetséges közös intézkedések csomagjai, a közös történelem tankönyv 
megírása, a közös történelmi kutatások folytatása, és a mindkét állam számára kihívást 
jelentő romaintegráció erősítésének együ� működési terve. Azt is eltervezték, hogy kö-
zösen és méltóan fogják megünnepelni az 1995-ben aláírt szlovák–magyar alapszerző-
dés tizenötödik évfordulóját.

A 2010 elő�  szerze�  magyar tapasztalatok és tanulságok
A 2006 és 2010 közö� i kormányzási ciklus egyú� al nagy tanulság volt a magyarországi 
kormányok számára abból a szempontból, hogy hol vannak a határai és korlátjai az 
európai és a nemzetközi kisebbségvédelemnek, az Európában és az ENSZ-ben meg-
születe�  kisebbségvédelmi nemzetközi megállapodásoknak. Megtanulha� ák, mennyit 
ér, mire jó, mire elég a nemzetközi szabályozás és „fegyelmezés”. Megtapasztalha� ák 
azt is, hogy ezek egyike sem védi meg a szlovákiai magyar kisebbséget az asszimilá-
ciós nyomástól és annak eredményességétől, hiszen a kérdés lényegét – a kisebbség 
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nyelvhasználati jogaira és egyéb körülményeire vonatkozó törvények és szabályozások 
meghozatalát és alkalmazását – végeredményben mindegyik dokumentum az ado�  
ország szuverén belügyének tekinti. Talán egy probléma sem ado�  annyira világos ké-
pet az Európai Unió és az EBESZ kisebbségvédelmének súlyáról és hatásfokáról, mint 
a szlovák államnyelvtörvény körüli nemzetközi „botrány”. Tudjuk, hogy az EBESZ ki-
sebbségügyi főbiztosa fontosabbnak tarto� a, hogy a durván büntető, ravaszul félelmet 
keltő és egyértelműen asszimiláló szlovák államnyelvtörvény kérdésében a szlovák 
többséget védje az o�  élő magyar kisebbséggel szemben. Azt is tudjuk, hogy az Európai 
Bizo� ság illetékes (román) biztosa véleményében a szlovák többségnek ado�  igazat. 
A Velencei Bizo� ság ajánlása, amely nem kötelező érvényű európai szintű dokumen-
tum, a szlovák nyelvtörvény és a szlovákiai magyar kisebbség anyanyelvhasználatának 
viszonyában a szlovákoknak is ajánlo� , javasolt tényleges módosítanivalókat, de – nem 
kötelező érvénye mia�  – az is inkább csak íro�  malaszt maradt, lényeges gyakorlati vál-
tozás nélkül. Bármelyik nemzetközi szervezetnek az ügyben készíte�  dokumentuma 
– amelle� , hogy valójában csak „ajánl” – minden esetben a két vitás fél egymás közö� i 
megegyezésére bízza a probléma megoldását.

A vegyes bizo� ságok esélyei a 2010-es kormányváltások után
2010 tavaszán nálunk, nyarán pedig Szlovákiában volt kormányváltás. 2010 júliusában 
a két új miniszterelnök, Orbán Viktor és Iveta Radičová abban egyeze�  meg Pozsony-
ban, a visegrádi négyek elnökségének szlovák átvételekor, hogy bilaterális kapcsolata-
ikban nem fognak „átkiabálni a Dunán”, hanem a vitás kérdéseket az erre hivato� , e 
célból létrehozo�  vegyes bizo� ságokra bízzák.

A vegyes bizo� ságok iránti igényt az 1995. március 19-én Párizsban aláírt, 1996 ápri-
lisában (a szlovák fél ratifi kálása után) érvénybe lépe�  szlovák–magyar alapszerződés 
fekte� e le. Ez a szerződés nagy vonalakban szabályozza a hivatalos bilaterális kapcso-
latokat (vagy inkább a problémák megoldására szolgáló kereteket). A viszonyra jellem-
ző, hogy a vegyes bizo� ságok2 közül az első 1999-ben alakult meg, és ekkor kezdtek 
tárgyalni a két ország közö� i vitás kérdésekről ezek keretében. Nehezen jö� ek létre, 
és még nehezebben működtek, mert ülésekre ritkán került sor. Ennek oka a bizo� sá-
gok személyi összetétele, amit a mindenkori kormányzatok határoznak meg. Ugyanis 
mindegyik élén egy szlovák és egy magyar társelnöknek kell állnia, akiket a kormá-
nyuk nevez ki. Így minden kormányváltás alkalmával a bizo� ságok új társelnökökre 
várnak. Gyakori jelenség, hogy azért nem üléseznek, mert éppen vagy már nincs, vagy 
még nincs érvényes szlovák, illetve magyar elnök. Gyakran alkalmazo�  ürügy, hogy 
nincsenek (még) kinevezve a bizo� ság tagjai. Nehézkes és hiányos működésük másik 
oka, hogy eredményességük vagy hasznuk a kormányzó politikai elitek függvénye. 
Az üléseken születe�  ajánlások, javaslatok megvalósítása az ado�  kormány kedvétől 



2012. tél 61

Új fejezet vagy fordulat a szlovák–magyar viszonyban?

és akaratától függ: azok nem kötelező érvényűek a mindenkori döntéshozókra nézve. 
Ezeket a kormányok vagy megfogadják, és segítségül hívják a döntéseiknél, vagy nem. 
Így tehát a vegyes bizo� ságok valójában a jó szándék kinyilvánításának hivatalos fó-
rumai, és tárgyalásaik eredménye senkire sem kötelező. A leggyakrabban ülésező, a 
legtöbb probléma megtárgyalására kĳ elölt jogkörökkel rendelkező vegyes bizo� ság a 
kisebbségi vegyes bizo� ság.

2010-ben, Orbán Viktor és Iveta Radičová kormányra kerülése idején azonban a ve-
gyes bizo� ságok újjáéledtek és működni kezdtek. Sőt, az alapszerződés által elő nem 
írt vegyes bizo� ságok is létrejö� ek. Közö� ük a leglátványosabb a parlamentek külügyi 
bizo� ságaiból létrehozo�  vegyes bizo� ság és az akadémiai szlovák–magyar történész 
vegyes bizo� ság. Az utóbbi legmeghatározóbb témája a közös tankönyv megírásának 
lehetősége vagy lehetetlensége. A problémás, vitás ügyek civilizált fórumaiként mű-
ködő vegyes bizo� ságok most, 2012. novemberben és decemberben is üléseztek. 2012. 
november 11-én a felek megállapítha� ák, hogy – a miniszterelnökök 2010. júliusi meg-
állapodásával összhangban – e bizo� ságokban rendkívül intenzív problémamegoldó 
párbeszéd folyik, és a remények szerint a vegyes bizo� sági mechanizmus az elkövetke-
ző időszakban is hozzájárul a nyito�  kérdések tárgyalások útján történő rendezéséhez.

Hangnemváltás a hivatalos szlovák–magyar viszonyban
A Radičová-kormány idején (2010. július – 2012. március) a hangnem megváltozo� . A vegyes, 
szlovák–magyar Híd–Most párt koalíciós partner le� , és a kisebbségi ügyekkel foglal-
kozó miniszterelnök-helye� esi pozíciót is létrehozták (amelyet Rudolf Chmel töltö�  be). 
Megígérték, hogy módosítják majd a Fico-féle állampolgársági törvényt (amely automa-
tikusan megfosztja a szlováktól azt, aki felvesz más állampolgárságot is). Ez az ígéret 
azonban nemcsak a teljes ellenzék, hanem a koalíció többségének ellenállása mia�  sem 
teljesült.

A két kormányfő többször találkozo� . Először 2010. július 11-én, a V4-elnökség szlo-
vák átvételekor. Utána 2011. január 28-án, amikor a magyar miniszterelnök Pozsonyban 
járt. Akkor megalapozták annak a közös gázvezetéknek a megépítését célzó egyezsé-
get, amely az európai észak–déli vezeték része lesz, s amely arra is hivato� , hogy csök-
kentse a két országnak az orosz gázszállításoktól való függőségét. Egyú� al elindíto� ák 
a villamosenergia-hálózat összekapcsolásának folyamatát is (amit azután 2012 őszén 
valósíto� ak meg, már a második Fico-kormány idején). Az új Duna-hídról is tárgyal-
ni kezdtek, s az megmaradt a további találkozók témájának is. Akkor Orbán Viktor 
úgy nyilatkozo� , hogy szeretnék, ha korszerűsítenék azt a 84 közutat, amely átszeli 
a magyar–szlovák határt.3 Megegyeztek abban is, hogy tárgyalásokat kezdenek egy 
kormányközi szerződésről a ke� ős állampolgárság ügyében. A magyar kormányfő be-
szélt arról is, hogy szeretnék, ha a magyar–szlovák viszony „visszatérne a józan ész 
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medrébe”. Kialakult bizalmi légkört emlegete� . Elkezdődö�  a párbeszéd, és mindkét 
oldalon megnyilvánult a problémák megoldására irányuló jó szándék.

A hangnemváltás nem azt jelente� e, hogy véget vete� ek a feszültségeket okozó 
ügyekről folyó vitának, hanem azt, hogy azokról a korábbiaknál jóval nyugodtabb 
hangnemben és visszafogo� abban nyilatkoztak. Többször tárgyalt az új magyar alkot-
mánnyal kapcsolatos kérdésekről a két külügyminiszter, Martonyi János és Mikulás 
Dzurinda is.4 Az utóbbi a szlovák kifogásokat tolmácsolta magyar kollégájának, aki 
a szlovák aggodalmakat alaptalannak minősíte� e. Dzurinda a legfőbb problémának 
a ke� ős állampolgárságot és az új alkotmány néhány cikkelyét említe� e. A magyar 
külügyminiszter kifejte� e, hogy a szlovákoknak nincs okuk az alkotmánynak a hatá-
ron túli magyar közösségek támogatását megfogalmazó cikkelye mia� i aggodalomra. 
Mindkét fél azt mondta: a gazdasági kapcsolatok jók, s több közös terv is van, például 
az Ipoly-hidakra vagy az energetikára vonatkozóan.

Arra, hogy a hangnemváltás nem jelenti a feszültségek kiküszöbölését, jó példa 
Orbán Viktor és Iveta Radičová 2011. június 17-i találkozója. Ekkor a szlovák kormányfő 
nagyon határozo� an visszautasíto� a Kövér László magyar házelnök pár nappal koráb-
bi, a cseh Hospodářské noviny-nak ado�  nyilatkozatát, amelyben a magyar parlament 
elnöke leszögezte, hogy a magyar nemzet nem mondhat le egyetlen részéről sem, s 
hogy a szlovákiai magyarok szellemi és kulturális értelemben a magyar nemzethez 
tartoznak. Kĳ elente� e még, hogy a bős–nagymarosi vízmű egyoldalú megépítése ál-
tal Pozsony megváltozta� a a magyar–szlovák határt, s ezt a helyzetet Magyarország 
a nemzetközi jog segítségével próbálta orvosolni, holo�  akár katonai erőt is alkalmaz-
hato�  volna. Radičová Kövér kĳ elentéseit Szlovákia inzultálásának minősíte� e. „Ké-
rem, hogy ez a viselkedés soha többé ne ismétlődjön meg, mert ez komoly akadálya 
a jószomszédi kapcsolatoknak” – jelente� e ki a szlovák kormányfő a csúcstalálkozó 
utáni sajtóértekezleten. Felszólíto� a a magyar miniszterelnököt, hogy ezt az álláspon-
tot tolmácsolja Magyarországon. Orbán Viktor „súlyosnak” nevezte Radičová szavait, 
és biztosíto� a arról, hogy kormánya mindent megtesz a jó viszony megőrzéséért, majd 
hozzáte� e: „Személyesen síkraszállok a Szlovák Köztársaság és Magyarország együ� -
működése érdekében”. Egyben kifejezte „Magyarország tiszteletét és nagyrabecsülését 
minden jóindulatú szlovák ember iránt”.5 Ugyanekkor külön köszönetet mondo�  szlo-
vák kolléganőjének azért, hogy a magyar–szlovák viszonyban olykor felmerülő, illetve 
meglévő problémák, valamint a Magyarországot – például a médiatörvény kapcsán – 
ért támadások ellenére mindig kiállt hazánk melle� , s a helyzetet sohasem használta ki 
az országgal szembeni támadó bírálatra. „Mindent megteszek annak érdekében, hogy 
viszonozzuk ezeket a gesztusokat” – szögezte le Orbán. A hangnemváltás a szlovák–
magyar viszonyban akkor is érvényben maradt, amikor (2012 áprilisától) újra Robert 
Fico és szociáldemokrata pártja került kormányra.
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Erről Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára 2012. július 12-
én a szlovákiai Gombaszögi Nyári Táborban kifejte� e, hogy a magyar–szlovák párbe-
széd hangneme az utóbbi hónapokban látványosan és pozitív irányba változo� . Az eu-
rópai ügyekért és az euroatlanti integrációért felelős magyar–szlovák vegyes bizo� ság 
akkori pozsonyi ülésével kapcsolatban arról számolt be, hogy látványos változás állt 
be az új szlovák kormánnyal folytato�  tárgyalások hangnemében. Egyú� al annak a 
reményének ado�  hangot, hogy a jövőben is sikerül ezt a hangnemet megőrizni.6 Több-
ször hangsúlyozta, hogy az új Fico-kormány sem a magyar kisebbséggel, sem a magyar 
kormánnyal nem akarja élezni az ellentéteket.

A hangnemváltásról és a jó viszony építésére irányuló törekvésről a magyar külügy-
miniszter is gyakran beszél. Akkor is, amikor 2012. június 1-jén Budapesten találkozo�  
szlovák kollégájával, a második Fico-kormány régi-új külügyminiszterével, Miroslav 
Lajčákkal. Akkor mindkét külügyminiszter azt hangsúlyozta, hogy a magyar–szlo-
vák kapcsolatok lényegesen jobbak, mint ahogyan a külvilág gyakran feltételezi, a 
két ország közös érdekei sokkal erősebbek, jelentősebbek, mint a közö� ük felmerülő, 
fennálló viták. Azt is kĳ elente� ék, hogy a vitás kérdések megoldásáért folyamatos pár-
beszédre van szükség a két kormány közö� . Amikor átadták az idei szlovák–magyar 
jószomszédsági díjat, Martonyi külügyminiszter megjegyezte, hogy az állampolgársá-
gi törvénnyel kapcsolatban nyilvánvaló véleményeltérés van a két ország közö� . Ennek 
ellenére fontos, hogy amia�  ne álljon fenn az együ� működést befolyásoló politikai fe-
szültség, és mia� a egyetlen embert se érjen hátrány.

Arról, hogy a szlovák–magyar kapcsolatokban új helyzet van kialakulóban, 2012. december 
7-én Németh Zsolt így nyilatkozo� : „a szlovák fél egyszerre gondolkodik gazdasági 
és infrastrukturális fejlesztésekben, és egyidejűleg elismeri, hogy problémamegoldó 
párbeszédet kell indítani a vitás kérdésekben. A magyar kormány is hasonlóképpen 
gondolkodik, és a párbeszéd meg is indult a legvitato� abb kérdésben, azaz az állam-
polgárság ügyében, a héten megtarto� ák az első szakértői egyeztetést”.7

A gyakori csúcstalálkozók oka:
a bizalomépítést célzó együ� működés megerősítése
Ez a bilaterális viszony törékeny és könnyen felingerelhető, ezért nagy a jelentősége an-
nak, ha csúcspolitikusaink találkoznak, s ha pedig a szokásosnál gyakrabban, az még 
feltűnővé is válik. Az utóbbi hónapokban a miniszterelnöki szintű kétoldalú találkozók 
gyakoriakká váltak. Orbán Viktor már (a jobboldali) Iveta Radičovával is gyakran talál-
kozo� , de a (baloldali) Robert Ficóval még annál is gyakrabban. Ennek okait mindket-
ten többször jelezték nyilatkozataikban vagy beszédeikben. Konstruktív párbeszédet 
és együ� működést emlegetnek, amelynek során azt keresik, ami összeköt bennünket, 
nem pedig azt, ami elválaszt. Egybehangzóan hangsúlyozzák, hogy sikerekre van 
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szükségünk, amit elsősorban a gazdasági együ� működésben találhatunk meg. Leg-
gyakrabban a mindkét országot sújtó válságot említik, amely befolyásolja közös térsé-
günket, a közép-európai régiót is.

Orbán Viktor Robert Ficóval 2012. április 26-án Varsóban találkozo�  először, és 
mindjárt tárgyalt is vele. Ezt a találkozót nagy várakozások előzték meg, sokan talál-
ga� ák, vajon milyen lesz a hangnem, és egyáltalán, miről fognak beszélgetni. A válasz-
to�  taktika ugyanaz volt, mint az előző szlovák kormányfővel: csak arról tárgyalnak, 
amiben egyet tudnak érteni, meg tudnak egyezni; az érzékeny témákat nem teszik ki 
a tárgyalóasztalra. Már Radičovával abban egyeztek meg, hogy ez utóbbiakat a vegyes 
bizo� ságokra bízzák, ahol azokat előbb a szakemberek beszélik meg és készítik elő.

Varsóban félórás megbeszélést tarto� ak, s a szlovák kormányfő már előzőleg közöl-
te, hogy csak gazdasági és szociális témákkal, illetve a kölcsönösen előnyös gazdasá-
gi projektekkel akar foglalkozni. Orbán Viktor azt hangsúlyozta, hogy a nehéz kér-
dések megoldását elősegítik a közös sikerek, ezért a sikerre ítélt vagy a jó szándékon 
múló ügyek kerültek előtérbe. Új Duna-híd megépítésében egyeztek meg, és legalább 
két Ipoly-híd felépítését is tervbe ve� ék. Azt ígérték, hogy felgyorsítják az energetikai 
együ� működést, azaz a gázvezeték kiépítésén kívül kilátásba helyezték a két ország 
elektromos vezetékrendszerének összekötését is. (Az utóbbit már megvalósíto� ák.) Az 
első találkozón nem ese�  szó a ke� ős állampolgárság kérdéséről sem.8

Mindkét kormányfő szereti a labdarúgást, így a bizalomépítéshez megragadták azo-
kat az alkalmakat is, amikor a két ország csapatai játszo� ak egymással: megjelentek az 
ilyen mérkőzéseken, mégpedig egymás melle� . De ezeknél fajsúlyosabb találkozóik is 
voltak. A (főként uniós és visegrádi keretek közö� i) nemzetközi színtéren rövid eszme-
cseréket folyta� ak, bilaterális találkozóik alkalmával pedig hosszabban elbeszélge� ek 
közös ügyeinkről. Ez ideig két olyan kétoldalú kormányfői találkozó volt, amelynek 
eredménye és az abból fakadó lehetőségek fi gyelemre méltóak. Az egyik 2012. október 
1-jén Pilisszentkereszten, a Pilisi Szlovákok Központjának, a másik 2012. november 16-
án, a szlovák–magyar gazdasági fórumnak a megnyitásával összefüggésben, Budapes-
ten zajlo�  le.

A két miniszterelnök a varsói találkozó óta többször is megerősíte� e (például ez 
utóbbi két kormányfői bilaterális találkozón is), hogy komolyan gondolják, amit mon-
danak: a két ország, a két nép közö�  vannak ugyan vitás kérdések, komoly vélemény-
különbségek, de a közös gazdasági sikerek jó alapot teremtenek, és hozzásegítenek a 
nehéz ügyek megoldásához.
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A pilisszentkereszti találkozó
Az október elsejei találkozón a magyar kormányfő nagyon megdicsérte szlovák kollé-
gáját és annak országát. Kitűnőre értékelte a szlovák válságkezelést és gazdasági fej-
lődést, a szlovák sikereket követendő példaként, mintaként állíto� a a súlyosabb gon-
dokkal, hatalmas adóssággal küzdő Magyarország elé. „Szlovákia ugyanúgy küzd a 
gazdasági válsággal, mint Magyarország. Ugyanúgy elszenvedi az európai gazdasá-
gi válságot, sőt miután bent vannak az eurózónában, még jobban elszenvedik, mint 
mi. Ennek ellenére, ha meg kellene neveznem egy országot és egy miniszterelnököt, 
amelyik ország, és amely miniszterelnök a legsikeresebben küzd az európai gazdasági 
válsággal, akkor valószínűleg Robert Ficót és Szlovákiát kellene az első helyre tennem. 
Válságkezelés ügyében, saját népünket hogyan védjük meg a válsággal szemben – azt 
gondolom, Szlovákia példaadó ország egész Európa számára.”9 Úgy értékelte, hogy 
Szlovákia sikere Magyarországnak is jó, hiszen egymásnak szomszédai vagyunk, és 
szorosan kötődünk is egymáshoz. Így ami Szlovákiának jó, az Magyarországnak is az. 
Ezt nemcsak a pilisszentkereszti találkozón, hanem később, a szlovák–magyar gazda-
sági fórum megnyitóján is hangsúlyozta.

Az egymás országaiban élő kisebbségeik helyzetére vonatkozóan szintén megnyil-
vánultak, amikor a pilisi szlovákok újonnan felépült központját adták át. Orbán Viktor 
azt hangsúlyozta: a magyar kormány arra törekszik, hogy a szlovák kisebbség o� hon 
érezhesse magát Magyarországon; azt is szeretné, hogy a szlovákiai magyar kisebb-
ség is o� hon érezze magát Szlovákiában. „A Pilisi Szlovákok Központja a két nemzet 
együ� es erőfeszítései révén épült fel. Azért előremutató eredmény ez, mert tudjuk, vol-
tak nehézségek és viták, de a két népnek, a két országnak együ� , együ� es erővel sike-
rült legyőznie az akadályokat.”10

A budapesti találkozó
A 2012. november 16-án, Budapesten lezajlo�  szlovák–magyar gazdasági fórumot 
mindkét kormányfő olyan fontosnak tarto� a, hogy – a gazdasági miniszterek melle�  – 
ők is részt ve� ek azon, és megnyitó beszédeikben11 fontos közlendőik voltak a magas 
szintű kölcsönös viszonyt illetően. Gyakori találkozóik alkalmával mindig elmondják, 
hogy tisztában vannak azzal, hogy a két ország közö�  vannak érzékeny témák, van 
néhány kényes kérdés, amit tisztázni kell. Ezt legutóbb mindke� en a közös gazdasági 
fórum megnyitóján hozták szóba.

Orbán Viktor kifejte� e: „Pontosan tudjuk, hogy melyek azok a problémák és vitás 
kérdések, amelyek fönnállnak a két ország közö� … Tudjuk, hogy ezekről a problémák-
ról beszélni kell, tárgyalni kell, és hogy valamilyen megoldást kell majd találnunk. 
Magyarország részéről mindenesetre bízunk is abban, hogy meg is találjuk ezeket 
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a megoldásokat, de nem ringatjuk magunkat illúzióba, hogy ez könnyű lesz, de le-
hetségesnek látjuk.” Ő maga a fórumra is azért jö� , mert „meggyőződésem, hogy a 
jó gazdasági együ� működés, a minél szorosabb gazdasági együ� működés lehetséges, 
kölcsönös előnyöket tartalmaz, és segít megoldani a nem gazdasági természetű, egyéb 
konfl iktusainkat is. De nem oldja meg.” A megoldáshoz a magyar kormányfő szerint 
bizalomépítésre van szükség. Nem hiszi, hogy gyorsan fog menni, s rövidtávon a nem 
gazdasági jellegű konfl iktusoknak inkább csak a kezelését tartja valószínűnek. De „a 
gazdasági együ� működés, a közös siker, a közös profi t, a közös építkezés a gazda-
ságban bizalmat épít, és azt mutatja, hogy mind a két fél tudatában van annak, hogy 
együ�  fogjuk leélni i�  egymás melle�  a következő jó néhány száz évünket is. Tehát va-
lamilyen módon egyezségre kell jutnunk egymással.” Bár a magyar kormány számára 
fontosak azok az ügyek, amelyekben nincs megegyezés a két ország közö� , „legalább 
ilyen fontosnak tartjuk, hogy ahol megegyezés lehetséges, o�  legyen megegyezés a 
két ország közö� ”. A magyar kormányfő hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapokban biza-
lomépítést célzó együ� működés folyik Szlovákia kormányával. Ezért szerinte magyar részről 
köszönet illeti a szlovák kormányfőt, Robert Ficót, mert ő is keresi az együ� működés 
lehetséges terepeit, és így esélyt ad arra, „hogy rendben tudjuk a nehéz kérdéseket is”. 
A fórum résztvevőit pedig arra bizta� a, hogy „a fönnálló politikai viták ellenére ke-
ressék az együ� működés lehetőségét, alakítsanak közös vállalatokat, gondolkodjanak 
közös beruházásokról, akarjanak együ� működve közös gazdasági előnyökhöz jutni, és 
biztosak lehetnek abban, hogy ezt a szlovák–magyar, üzleti szintű együ� működést a 
magyar kormány a rendelkezésére álló minden eszközzel támogatni fogja a jövőben is”.

Robert Fico válaszként felajánlo� a12 magyar kollégájának, hogy kormányszinten is 
kövessék a gazdasági kamarák példáját, és rendezzenek közös kormányülést (amit a szlo-
vákok már megte� ek a csehekkel, s most szervezik a lengyelekkel és a bolgárokkal). Ez 
szerinte jó lehetőség és terep lenne a magyar kormányfő által emlegete�  vitás kérdések 
megtárgyalására. Egyetérte�  abban, hogy valóban vannak érzékeny témák, de ezekről 
is beszélgethetnek, tárgyalhatnak. A két kormánynak vannak közös határozatai (pél-
dául akár a fentebb taglalt 14 és 11 pont), s készíthetnének leltárt az elő� ük álló felada-
tokról. Ő is megerősíte� e, hogy a gazdasági együ� működés a vitás kérdések megoldá-
sát is segítheti, mert arra hívta fel a jelenlévőket, hogy „erősíteni kell Magyarország és 
Szlovákia közö�  az együ� működést”.

A szlovák–magyar gazdasági fórum megalakulása és első tanácskozása önmagában 
is fontos és kivételes esemény volt, mert gazdasági jellegű együ� működést ebben a két-
oldalú viszonyban eddig csak a kereskedelmi kamarák folyta� ak, 1997 óta. Ez a fórum, 
amelyet 2012. november 16-án alapíto� ak, a két nemzeti gazdasági és iparkamara kez-
deményezése. Robert Fico elmondta, hogy a szabályait is felállíto� ák, és remélhetően 
hagyományt is teremtenek vele. Ez alkalommal mindkét kormányfő ismerte� e, hogy 
gazdasági statisztikáik alapján Szlovákia Magyarországnak a negyedik, Magyarország 
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pedig Szlovákiának az ötödik legfontosabb partnere. Mindke� en arra törekszenek, 
hogy ezt a ranglistát javítsák. A szlovák kormányfő egyetérte�  magyar kollégájával 
abban, hogy a politikusoknak az a feladata, hogy ehhez kedvező körülményeket te-
remtsenek, közö� ük az infrastruktúra közös fejlesztését.

A gazdasági kapcsolatok építése:
utak, hidak, vasúti és energiahálózati összekö� etések
Ami a közúti közlekedés infrastruktúráját illeti, lassan „örökzöldnek” számít a szlovák–
magyar viszonyban a Kassa és Miskolc közö� i autópálya ügye. (Az ugyanis tíz éve 
témája a hivatalos találkozóknak.) Mindkét fél építi a maga autópálya-szakaszait, de 
erre a szakaszra egyik sem fordít kellő fi gyelmet (főként pénzt). Fico most is megígérte 
a szlovák szakaszon gyorsforgalmi út (de nem autópálya) megépítését, amely Szlovákia 
keleti részét a térség számára jelentős segítséget jelentő magyar autópálya-hálózathoz 
kapcsolja. Magyarország adóssága az M1-es autópályát a rajkai közös határátkelővel 
összekötő autópálya-szakasz.

A hídépítés ugyancsak a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének kulcskérdése, konkrét 
és átvi�  értelemben is. Magyarország és Szlovákia közö�  sok hidat kellene építeni a 
két határfolyón: Duna-hidakat is, Ipoly-hidakat is. Az elmúlt években többféle szám 
keringe�  arra vonatkozóan, hogy mennyit akarnak megépíteni vagy újjáépíteni az 1945 
elő� i 47-ből. 2011 végéig két olyan Ipoly-híd készült el, amelyet a 14, illetve a 11 pontos 
dokumentumban ígértek meg.

Már a Radičová-kormány közlekedési minisztere, Ján Figeľ aláírta (2012. február 27-
én) magyar kollégájával, Völner Pállal azt a keretegyezményt, amely könnyebbé teszi 
a hidak és közutak építését a két ország határán.13 Lényege, hogy a kisebb hidak, köz-
utak, kerékpárutak építését felszabadíto� ák az államközi megállapodásokhoz kötés 
alól, és így meggyorsították a velük kapcsolatos döntést csakúgy, mint azok meg-
építését. A Radičová-kormány időszaka a kétoldalú közlekedési kapcsolatok fejlődése 
szempontjából egyébként is rendkívül eredményesnek bizonyult: a magyar és a szlo-
vák kormány – az összehangolt tervezés és építés érdekében – 2011 júniusában kĳ elölte 
a Miskolc és Kassa közö� i gyorsforgalmi út határmetszéspontját. 2011 nyara óta ismét 
nyito�  a gépjárműforgalom elő�  a sátoraljaújhelyi határhíd. A Komárom és Révkomá-
rom közö� i összekö� etést biztosító új Duna-hídról is akkor állapodtak meg először. 
Sorra épültek (és épülnek) a határon átnyúló kerékpárutak is.

A hídépítés ügye a második Fico-kormánnyal folytato�  és folytatandó tárgyalások-
nak is fontos témája. Erről a magyar miniszterelnök a szlovák–magyar gazdasági fóru-
mon így fogalmazo� : „Megegyeztünk közös gázvezetékek építéséről, megegyeztünk 
hídépítésről. Hatvanegynéhány új határmetszési pontot próbálunk létrehozni a közös 
határszakaszunkon.”14 Fico ugyanekkor úgy lá� a, hogy ahhoz, hogy valóban két új 
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Ipoly-híd épüljön fel, a kormányfőknek kell interveniálniuk. Az egyik megépült, a má-
sik nem. Pedig ebben a 2007-es 14 pont szerint már Gyurcsány Ferenccel megegyeze� .

A szlovák kormányfő most örömmel emlege� e a két Komárom közö�  építendő Du-
na-hidat, aminek felépítését biztosra ve� e. Annál is inkább, mert a két miniszterelnök 
már a pilisszentkereszti találkozón aláírta a megépítéséről szóló megállapodást. Akkor 
Orbán Viktor erről így nyilatkozo� : „E tekintetben komoly siker számunkra, hogy ma 
tartalommal töltjük meg a két ország közö�  februárban létrejö�  megállapodást, amely 
nagyszabású közlekedési fejlesztéseknek teremti meg a jogi alapjait. A megállapodás 
értelmében lehetővé válik az új komáromi híd megépítése és a közös határ mentén lévő 
települések közúti összekapcsolása. Mindezzel nagy lökést adunk a térség gazdasági 
életének, és ezzel majd annak a térségnek minden lakója jól jár.”15 A híd építése – uniós 
források felhasználásával – legkorábban 2014 végén kezdődhet el, és befejezését 2016–
2017-re teszik. Jelentőségét az adja, hogy Komáromnál a meglévő hídra már nem lehet 
iparfejlesztést alapozni. (Pedig ez hasznos lehet még az esztergomi Suzuki-gyárnak is.)

Orbán Viktor már Pilisszentkereszten arról beszélt, hogy a magyar fél szerint 2014-ig 
16 új határátkelőhely létesülhet, három pedig megújulhat. Így sok kistérség élete válik 
majd könnyebbé.16 Néhány jellemző adatot is ismertete�  a két ország közö� i közúti 
határátkelőkre vonatkozóan. Elmondta, hogy ma mindössze 28 közúti kapcsolat létezik 
a 679 kilométer hosszú közös határon; átlagosan 24 kilométerenként van közúti össze-
kö� etés. Az aláírt egyezmény alapján az a cél, hogy ezt 90-re növeljék, és 7,5 kilométe-
renkénti összekö� etést teremtsenek. Arról is tájékoztato� , hogy „a magyarországi 15 
kilométeres határövezetben 366 település található több mint 790 ezer lakossal. Szlovák 
oldalon ez a szám 543 településen 1.368.000 ember. Összesen tehát 2.160.000 embert 
érintenek a fejlesztések, több mint 900 településen.”17 A beszédben kifejte� e: arra szá-
mít, hogy a határ menti települések összekapcsolása fel fogja pezsdíteni az életet, s a 
határ mindkét oldalán segíteni fogja a gazdaságot. Tény azonban, hogy a híd- és út-
építés nagyon lassan halad előre; s hogy az elmaradásért ki a felelősebb, abban nehéz 
igazságot tenni, mert a két fél gyakran mutogat egymásra.

Az energetikai hálózatok összekapcsolása is fontos gazdasági kapcsolatépítő feladat. 
A két kormányfő ezt úgy kezelte, mint ami nem kérdéses, nem kétséges. A szlovák 
kormányfő a gazdasági fórumon azt mondta, hogy „energetikailag is össze kell kapcso-
lódnunk. Most már végre együ�  vagyunk jelen az elektromos energia piacán. Nagyon 
fontosak az észak–déli irányú gázcsatlakozások, ez életszükséglet a számunkra. Ener-
giabiztonságot észak–déli irányban is igénylünk”.18 A regionális infrastruktúrafejlesz-
tések rangsorát a tavaly novemberben elfogado�  „Észak–Dél Energia Infrastruktúra 
Folyosó” nevet viselő cselekvési terv és szándéknyilatkozat rögzíti. A dokumentum a 
folyosó legfontosabb földgázpiaci projektjeként tartja számon a magyar–szlovák ösz-
szekö� etést és a kapcsolódó lengyel–szlovák interkonnektort. Többen vélik úgy, hogy 
a földgáz-infrastruktúra öt éven belül olyan mértékben kiépül, hogy arra lehet majd 
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alapozni a közös gázpiac létrehozását.19 A villamosenergia-piacon előrehalado� abb az 
integrációnk, mert 2012. szeptember elején már összekapcsolták a cseh, a szlovák és a 
magyar árampiacot.

A szlovák kormányfő a gazdasági fórumon felajánlo� a, hogy kialakíthatunk autóipari 
együ� működést is. Ezt a lehetőséget a Győr–Pozsony–Nagyszombat vonalon képzeli el 
(ahol már vannak autógyárak).

Együ� működés az Európai Unióban (is)
A két miniszterelnök azt is többször jelezte, hogy tisztában vannak az uniós keretek közöt-
ti közös politizálás, közös érdekérvényesítés fontosságával. Erről a novemberi gazdasági fó-
rumon Robert Fico beszélt részletesebben. Elmondta, hogy a kohéziós politika országaink 
növekedése szempontjából mindke� őnk számára kulcskérdés. A két ország helyzete 
kissé különbözik egymástól, mert Szlovákiának jobban megfelelnek a közös költségve-
tésben Brüsszel által beállíto�  jelenlegi paraméterek, mint Magyarországnak. De meg-
ígérte, hogy a szlovák kormány Brüsszelben nem fog egyéni játékot játszani, és nem 
vesz részt olyanban sem, amely nem veszi fi gyelembe a lengyel és a magyar partnere-
ket, akiknek problémái vannak ezekkel a paraméterekkel. „Cserébe” azt kérte, egyez-
zenek meg abban, hogy ha bármilyen restrikció lesz az Unió költségvetésében, közösen 
fognak harcolni azért, hogy az az EU összes politikájának a kárára történjen, ne csak a 
kohézióséra. Tehát ne csak a regionális különbségek csökkentésére vagy felszámolására 
létrehozo�  politika sérüljön a restrikciók által, hiszen ez volt az egyik alapja annak, 
hogy az új tagok közelítsenek a régiekhez, s hogy a növekedést érvényesíthessék. 
A kohézió a legjelentősebb eszköze a válság következményei elleni harcnak. A szlovák 
kormányfő kihasználta az alkalmat, hogy elmondja: Szlovákia a közberuházási forrásai 
75%-át az EU alapjaiból kapja, azok nélkül nem tudja megoldani a fejlesztést. Innen 
is üzente a ne� ó befi zetőknek, hogy amit Szlovákia az alapoktól nyer, annak 50%-a a 
nyugati cégeken keresztül visszatér a ne� ó befi zető országokba, hiszen azok építik az 
infrastruktúra nagy részét és adják a technológiát.

Fico a közös uniós politika elemeként sorolta fel az egységes uniós piac ügyét, amire 
együ�  kell odafi gyelniük. Az 500 millió embert jelentő piacon még mindig több olyan kor-
lát, akadály van, amely nem teszi lehetővé a teljesen egységes szabad piacot, ami mia�  
szerinte „együ� , közösen kell kiabálniuk”.

A szlovák miniszterelnök arról is beszélt, hogy a két kormány uniós politikája kö-
zö�  eltérést érzékel az EU mélyebb integrációjának felfogásában. Úgy vélte, lehet, hogy 
magyar barátaiknak más az álláspontja, de a szlovák kormány az euró és az unió mélyebb 
integrációjának híve, és a� ól nem fél. Őket nem zavarja, ha az uniós intézményeknek na-
gyobb a jogköre. Ők az euróövezet tagjaiként úgy látják, hogy nem lehet nemzeti fi ská-
lis politikát űzni közös pénzzel. Támogatják az olyan intézményeket, mint a bankunió. 
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Szlovákiának is hasonló a problémája, mint Magyarországnak, mert náluk is privatizál-
ták az összes bankot, így az anyabankok mind a nyugati Európában vannak. Szerintük 
tehát a bankfelügyeletet erősíteni kell, hogy az anyabankok ne tehessék a fi ókokkal azt, 
amit csak akarnak. Szlovákiának nincs más alternatívája, mint az EU és az eurózóna. 
A schengeni határok közö�  élnek, tagjai a közös pénznek, olyan mélyen integrálódtak, 
amilyen mélyen csak lehete� , és ezt az alternatívát mindenáron fenn akarják tartani. 
Arra reagálva, ahogyan Orbán Viktor defi niálta (a térség) viszonyát Németországhoz, 
Fico megjegyezte, hogy a szlovák kormány a Németországhoz fűződő szoros viszonyt 
még annak árán is fenn akarja tartani, hogy ez által veszíthet politikai támogato� ságá-
ból. Szlovákia teljesíti pénzügyi köteleze� ségeit, és nem engedik meg, hogy az ország 
kiessen „a játék magjából”, ezért a két nagy magországgal (a németek és a franciák) a 
lehető legjobb kapcsolatokat akarja kiépíteni, mert ezt tartja az ország érdekének.

Arra is kérte a magyar felet, hogy az Unión belüli együ� működést a Lisszabon 2020-as 
stratégia számonkérésében is valósítsák meg. Együ�  fi gyeljenek arra, hogy az abban ígér-
teket mindannyian jobban tartsák be. Az ígéret szerint ugyanis az EU lesz a legjobb a 
világon – közben pedig mások megelőzték. A lisszaboni stratégiát elfogadtuk, és csend-
ben becsuktuk. Nem valósíto� uk meg, inkább másikat készíte� ünk helye� e. A szlovák 
kormány nem fogadja ezt el, hanem kitartóan követeli annak betartását.

Nyilvánvaló, hogy az Unióban a magyar és a szlovák érdekek és álláspontok a kö-
zösségi politikák túlnyomó többségében azonosak vagy hasonlóak. Ezek közé sorolható a közös 
agrárpolitika (KAP) is. 2012 júliusában, a lengyelországi V4+2 agrárminiszteri találkozón 
a gördülékeny agrár-együ� működést bizonyíto� a, hogy mindkét ország aláírta a KAP 
jövőjéről szóló közös nyilatkozatot. Mindke� őnek fontos a nemzeti termelők, valamint 
a hazai termékek védelme a jelentős erőfölénnyel rendelkező nagykereskedelmi áru-
házláncokkal szemben. A két agrárpolitika összefoghat az országainkat sújtó aszály-
károk ügyében is, amit mindkét fél véleménye szerint az EU szintjén kellene kezelni.

Az uniós LEADER-csoportok keretében a két agrártárca vezetői közös akciókra, ösz-
szehangolt cselekvésre irányuló egyezségeket kötnek, ami a Radičová-kormány idején 
elkezdődö� , és most is folytatódik. A határ mentén magyar–szlovák akciócsoportok 
szerveződnek, amelyeket a két minisztérium támogat. A közös határ menti piaci régió-
kat is tervbe ve� ék, és a szoros együ� működésre vonatkozóan egymás jogszabályait is 
jobban megismerik.20

Ami összeköt, és ami elválaszt
Az említe�  hosszú közös határ, amely elválasztja, egyú� al össze is köti a két országot. 
Egymásnak szomszédai, szövetségesei, stratégiai partnerei vagyunk, és stratégiai ér-
dekek kötnek össze bennünket a közép-európai térségben. Azonosak vagy hasonlóak 
a problémáink. Nemzetközi szinten majdnem minden érdekünk közös vagy hasonló, 
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és csak néhány olyan ügyünk van, ami elválaszt. Mindkét országnak le kell győznie a 
pénzügyi válságot, és ebben segíthetünk egymásnak a gazdasági kapcsolatok kiépíté-
sével és szorosabbra fűzésével. A szlovák–magyar katonai együ� működés például na-
gyon jó. A két ország missziós tevékenysége néhány helyen közös, együ�  vesznek részt 
békefenntartásban – a legrégebb óta Cipruson. De Magyarország és Szlovákia több éve 
szorosan együ� működik a békefenntartási feladatokra való felkészítésben, kiképzés-
ben és a feladatok végrehajtásában más katonai missziókban, így Bosznia-Hercegovi-
nában és Afganisztánban is.

Azokat a bizonyos érzékeny kérdéseket, amelyeknek a megvitatása és megoldása a 
hosszadalmas, türelmet igénylő szakértői tárgyalásokra, a vegyes bizo� ságokra vár, 
valójában a nemzeti identitáshoz köthető szimbolikus és konkrét ügyek és folyamatok 
adják, és ezek jelentik a két ország és a két nép közö� i viszony feszültségének a forrását. 
Ez az, amiben nézeteltéréseink, érdekkülönbségeink gyökereznek. Az érzékeny kérdé-
sekhez tartozik a szlovákiai magyarok helyzete, a bős–nagymarosi vízerőmű környe-
zeti hatása, a tokaji borról uniós szinten folytato�  vita, valamint az 1945 és 1948 közö�  
a szlovákiai magyarok ellen alkalmazo�  kollektív bűnösség elve, amit az akkori cseh-
szlovák elnök, Edvard Beneš dekrétumai alapján foganatosíto� ak, és ami rendkívül 
drasztikus jogfosztást jelente� .

A bős–nagymarosi vízerőmű ügyében 2012 júliusában kezdődö�  az újabb tárgyalási 
forduló, amit két új miniszteri biztos, Szabó Marcel, illetve a szlovák Peter Hatiar vezet. 
Budapesten találkoztak, hogy új lendületet adjanak a hágai Nemzetközi Bíróság 1997. 
szeptember 25-i ítélete végrehajtásáról szóló tárgyalásoknak. Akkor megállapíto� ák, 
hogy mindkét fél elköteleze�  a Nemzetközi Bíróság ítéletének végrehajtása iránt, és 
az ítélet megszületésének tizenötödik esztendejében előrehaladást szeretnének elérni. 
Azóta már több szakértői munkacsoport egyeztete�  a kérdésről, és a kormánydelegá-
ciók is folytatják – a jelek szerint eddig eredménytelen – megbeszéléseiket, de legalább 
barátságos légkört és konstruktív egyeztetést emlegetnek.

A szlovákiai magyarok helyzete a vizsgált időszakban
A szlovák–magyar viszonyban a tartósan feszültséget okozó kulcskérdés a szlovákiai 
magyar kisebbség helyzete, sorsa, nemzeti életének jogi keretei, illetve e kisebbségnek 
a Magyarországhoz való kötődése, esetleges lázadása vagy autonómia-igénye. Az ak-
tuális konkrét ügyek: a szlovák kormánynak az államnyelvtörvénnyel és a kisebbségi 
nyelvhasználati törvénnyel kapcsolatos politikája, illetve a szlovák állampolgársági tör-
vény szemben a magyar egyszerűsíte�  honosításról (a ke� ős állampolgárságról) szóló 
törvénnyel, valamint az ezzel kapcsolatos, egymással ellentétes álláspontok.
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A nyelvtörvények

A szlovákiai nyelvtörvényekkel összefüggésben 2011 nyarán, a Radičová-kormány 
idején a szlovák parlament módosíto� a ugyan az érinte�  két nyelvtörvényt (a szlovák 
államnyelvtörvényt és a kisebbségi nyelvhasználati törvényt), és foglalkozo�  azok 
összehangolásával is, ennek ellenére ütközés esetén az államnyelvtörvény felülírja a 
kisebbség anyanyelv-használati jogait. A szlovák államnyelvtörvény szigorát és a tör-
vényszegőkre kiróható büntetés tarifáit csökkente� ék, de nem szünte� ék meg a törvény 
szellemiségéből következő félelemérzetet és a kétértelműségeket. Emelle�  a kisebbségi 
nyelvhasználatot szabályozó törvényben az anyanyelv használatára jogosult kisebbsé-
gi lakossági arány 20%-ról 15%-ra csökkentésének határidejét a tíz év múlva esedékes 
következő népszámlálás utánra tolták ki. Ez utóbbi azt jelenti, hogy ado�  vegyes lakos-
ságú helységekben, a hivatalos érintkezésben és a közéletben, anyanyelve használatára 
jogosult az a kisebbség, amelynek aránya meghaladja a 15%-ot. Ez azonban tehát csak 
legfeljebb tíz év múlva lép életbe. A módosítások ellenére, az anyanyelv használatának 
lehetőségei közül több csak lehetőségként jelenik meg a törvényben, nem pedig kötele-
ző előírásként.21

Az állampolgársági törvények

A szlovák állampolgársági, illetve a magyar ke� ős állampolgársági törvény mia�  a két 
ország közö�  az állampolgárságot szabályozó „törvények harca” folyik, aminek tétje a 
szlovákiai magyarok nyelvi-nemzeti identitásának vállalása vagy elhagyása (azaz az 
asszimiláció). A kérdéskörre vonatkozó szlovák „fi lozófi a” az, hogy a szlovákiai ma-
gyar szlovák állampolgár, és mint ilyen, Szlovákia belügye, hogy milyen a sorsa, milye-
nek kisebbségi létének lehetőségei és keretei, ehhez a magyar kormánynak nincs köze. 
A probléma az, hogy a magyar kormány jogot formál a szlovákiai magyarra a maga 
módján, a maga eszközeivel, a maga törvényei szerint. Ha Szlovákia a szlovákiai ma-
gyarok helyzetét kizárólagos belügynek tartja, a magyar kormánynak is joga van arra, 
hogy saját belügyeként tekintse, kinek adja meg az állampolgárságot, ezért a magyar 
állam nem szolgáltat ki semmilyen adatot az állampolgárságról. A magyar kormány a 
magyar kisebbségek asszimilációját nagyon rossz folyamatnak tartja, amit csak a ha-
gyományos eszközökkel, támogatási formákkal nem lehet megfordítani, erősebb im-
pulzust kell adni neki, ami nem lehet más, mint a teljes jogú állampolgárság megadása.

Ahogy korábban lá� uk, az első Fico-kormány gyors intézkedése, a szlovák állam-
polgársági törvény szigorítása a magyar ke� ős állampolgársági törvényre volt válasz. 
A második Fico-kormány most arra törekszik, hogy módosítsa ezt a szigorú állampol-
gársági törvényt (mert több száz szlovák állampolgár veszíti el mia� a a szlovák állam-
polgárságát, és a magyar kisebbségi ebből csupán mintegy negyven személy). Még 
nem te� e meg, de a lehetséges módosítási variációk közö�  szerepelt, hogy a szlovák 
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állampolgárság elvesztése csak a magyar nemzetiségűekre lenne érvényes; egy másik 
variáció szerint csak azoknak engednék meg a másik állampolgárság felvételét, akik-
nek az ado�  országban állandó lakhelyük van. Mindkét tervezetnek az a szándéka, 
hogy a szlovákiai magyarokat szankcionálják vele.

2011 elején, a Radičová-kormány idején a két kormányfő abban egyeze�  meg, hogy 
az állampolgársági törvények ügyében a szlovák fél elkészít egy olyan szerződésterve-
zetet, amelyet szívesen látna a probléma államközi szerződés formájában való elrende-
zésére. 2011-ben a szlovák javaslat például azért nem felelt meg a magyar félnek, mert 
szerepelt benne, hogy az állampolgárságra vonatkozó adatokat kölcsönösen átadják. 
Répás Zsuzsanna felelős államtitkár azonban kĳ elente� e, hogy Magyarország ilyen 
adatokat senkinek nem fog kiadni.22

Az állampolgárság ügyében 2012. december 5-én a rendezés szándéka nyilvánult 
meg: a június 1-jei miniszteri találkozó megállapodásának értelmében a két külügymi-
nisztérium jogi szakértői megkezdték azt a tárgyalási és egyeztetési folyamatot, amely-
nek célja, hogy összehangolják a két félnek az állampolgárságra vonatkozó – jelenleg 
jelentősen eltérő – álláspontját. Most az volt a cél, hogy meghatározzák a nemzetközi 
jognak az állampolgárság kérdésében releváns elemeit. A jogi szakértők megegyeztek 
abban, hogy a következő találkozóra 2013 februárjában kerül sor.23

Nem segíti a kedvező légkör kialakulását a komáromi Selye János Egyetem leminősíté-
sének ügye sem. A szlovák fél arra hivatkozik, hogy ez a felsőoktatási intézmény nem 
képes teljesíteni az egyetemi szintű akkreditációhoz szükséges feltételeket. Ennek a 
kérdésnek a megtárgyalását az oktatási vegyes bizo� sághoz utalták, amely ugyancsak 
elkezdte a rendszeres üléseket.

A népszámlálás eredménye

A szlovákiai magyarok helyzetében jelentős változást hozo�  (és hoz) a 2011 májusában 
megtarto�  népszámlálás eredménye. A hivatalos adatok szerint ugyanis tíz év ala�  
62.000-rel, tehát 9,7%-ról 8,5%-ra csökkent a lélekszámuk. 2001-ben még 520.528-an, 
2011-ben pedig már csak 458.467-en vallo� ák magukat magyar nemzetiségűnek. Ez a 
nagyarányú fogyás tendenciaként 1991 óta megfi gyelhető. A demográfus és szocioló-
gus szerint ennek három fő oka van: a természetes elöregedés és alacsony születés-
szám, az elvándorlás, az asszimiláció.24

Ebből következik például az, hogy csökken azoknak a településeknek a száma, ahol 
a magyarok anyanyelv-használati jogokkal rendelkeznek a hivatalos érintkezésben és 
egyéb formákban is. A nyelvhasználati törvény ugyanis 20%-os kisebbségi lakossági 
aránynál engedélyezi ezt (és mint korábban említe� em, csak tíz év múlva teszi lehetővé 
a 15%-os arányt). Ezek az adatok a következő népszámlálásig befolyásolják a közösség 
lehetőségeit is. A negatív eredmények ellenére, 48 olyan szlovákiai magyar település 
van, ahol nő�  a magyarok aránya, amiért magyarországi elismerésben is részesültek.25
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A magyarok drasztikus fogyásából és gyors asszimilációjából sok dolog következ-
het és következik, például az is, hogy a szlovák nemzetnek és nemzetállamnak egyre 
kevésbé kell tartania a szlovákiai magyaroknak a létszámukból fakadó erejétől és lehe-
tőségeitől. Ide tartozik az országos politikában kivívo�  helyük (parlamenti képviselet, 
területi és helyi önkormányzati képviselet) és erejük gyengülése is. Ráadásul 2009-től 
már nem egy, hanem két politikai párt (az MKP melle�  a Híd–Most szlovák–magyar 
vegyes párt) képviseli őket, ami ugyancsak erőmegoszlást eredményez. Nem vélet-
len, hogy Robert Fico a Híd megalakulása után (első kormányzása idején) kĳ elente� e: 
alulértékelték a szlovákiai magyarok lojalitását Szlovákia iránt. Valójában tehát nincs 
már szükség a magyar kártya radikális alkalmazására, mert a magyar kisebbség ere-
je létszámban és akaratban megtört, amit mutat a népszámlálás eredménye is. Féle-
lem, fásultság, lemondás, akarathiány mindinkább jellemzi a szlovákiai magyarságot 
a nemzeti tudatának és anyanyelvének megőrzésében. A szlovák asszimilációs törvé-
nyek tehát elérik céljukat: „kifárasztják” a magyarokat nemzeti-nemzetiségi akaratuk 
érvényesítésében. Ráadásul, az MKP, mint magyar etnikai párt, már másodszor (2010, 
2012) ese�  ki a parlamentből.

Nem véletlen, hogy a 2012-es választások után mind a szlovák kormányfő az Új Szó-
ban,26 mind a szlovák külügyminiszter (2012. június 1-jén) Budapesten azt hangozta� a, 
hogy marad a kisebbségi status quo. Most már elég, ha a jelenlegi törvények életben 
maradnak, és a szlovákiai magyarok nagy része nem akarja majd felvenni a magyar ál-
lampolgárságot. Számuk „megfelelő tempóban” csökken, az MKP már elveszíte� e ere-
jét, a Híd pedig (amelynek ugyancsak csökken a választói bázisa) együ� működő párt, 
a puszta létével is azt igazolja, hogy a szlovákiai magyarok többsége lojális a szlovák ál-
lam iránt – ezért a magyar kártya használata okafogyo� á vált. Az újabb Fico-kormány 
most már azt is megengedhe� e magának, hogy a kisebbségi ügyekkel megbízo�  kor-
mánybiztosi funkciót nemcsak hogy létrehozza, hanem azt ráadásul A. Nagy László-
nak, mint a magyar kisebbség képviselőjének adja oda. Az sem baj, ha a kormányzati 
ciklus végéig sem lesz világos, hogy ennek a funkciónak mi a pontos jogköre.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala – kezükbe veszik a sorsukat

A szlovákiai magyarok keserű tapasztalata, hogy a magyar kormányok nem tudnak, a 
szlovák kormányok pedig nem akarnak segíteni rajtuk, vagy segíteni nekik. A segítség 
akkor lenne hatékony, ha Szlovákiában megmaradhatnának magyarként, és asszimi-
lációs nyomás, félelem és korlátozás nélkül használhatnák a mindennapi életben, az 
utcán és az iskolában, a kultúrában és a politikai közéletben, a helyi és területi hivatali 
szinten az anyanyelvüket. A szlovák nyelvtörvények azonban – akár az államnyelvi, 
akár a kisebbségi nyelvhasználati törvény vagy az iskolákban előírt nyelvhasználati 
szabályok – szellemiségükben és bizonyos paragrafusaikban nemcsak hogy korlátoz-
zák ezt, hanem meg is félemlítik, sőt ado�  helyzetben még meg is büntethetik őket érte.
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A két évtizedes folyamatban mára már világossá vált, hogy a magyar kormányok 
szinte tehetetlenek a szlovákiai asszimilációs nyomás mindenfajta megnyilvánulásával 
szemben. Inkább csak gesztusokat tudnak tenni, ösztöndíjakat tudnak adni, és némi 
pénzt tudnak ju� atni a szlovákiai magyaroknak, főként az anyanyelvi oktatásban, az 
óvodákban és a kisiskolákban történő felhasználásra. Ezzel ellentétben, a szlovák poli-
tikusok nagyon sokat tehetnek és tesznek az asszimilációs nyomás növeléséért.

Ebben a csapdahelyzetben a szlovákiai magyarok számára a legkézenfekvőbb meg-
oldás, hogy a saját kezükbe veszik a sorsukat; ezért a nyelvhasználati jogokat a korlátok 
közö�  biztosító, szűkre szabo�  jogi keretek tudatos és teljes kitöltésére civil kezdemé-
nyezéseket indíto� ak. A jogtudatosságra szoktatás, nevelés civil kezdeményezéseinek 
összefogására 2009-ben létrehozták a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalát.27 A népszámlá-
lási adatokkal alátámaszto�  jelenség megállítására vagy legalább lassítására akciókat 
indíto� ak: a nemzetiség tudatos vállalásának hasznosságára irányuló információkat 
terjeszte� ék. A 2011-es népszámlálás elő�  a szlovákiai magyar helységeket járták, és 
arra kérték, arra bátoríto� ák a magyar nemzetiségűeket, hogy vállalják fel magyarsá-
gukat, nyíltan vallják meg azt, hogy ez által is erősödjön a jogkövetés és jogkövetelés 
lehetősége. Fontos civil kezdeményezés a kétnyelvű feliratok, táblák követelése, amit a 
kisebbségi nyelvhasználati törvény tesz lehetővé.

A Kerekasztalhoz csatlakozo�  sok tucat szervezet a két szlovákiai magyar politikai 
képviselet (Híd, MKP) egymással rossz viszonyban levő elnökét (Bugár Béla, Berényi 
József) is egy asztalhoz ülte� e, és 2012. szeptember 24-én aláíra� a velük azt a megál-
lapodást, amely közös politikai nyilatkozat, és amelynek címe: „A szlovákiai magyarok 
megmaradásának és fejlődésének alapfeltételei”.28 A dokumentum tartalmazza azokat a leg-
fontosabb értékeket, feltételeket és eszközöket, amelyek a felvidéki magyarság megma-
radása és megerősödése szempontjából alapvetőek. Rögzíti a kulturális és regionális 
önkormányzatiság szükségességét is.

További lehetőségek
A hivatalos kétoldalú viszony, és főként annak kezelése tehát a továbbiakban – felté-
telezhetően – higgadtabb hangnemre vált, ami az eddigiekhez képest önmagában is 
„dimenziós különbséget” jelenthet. Sőt, még az is előfordulhat, hogy a hangnemváltás 
egyú� al a kölcsönös problémáink megoldásához is könnyebben hozzásegíthet minket. 
A változásból fakadó reménykedés jellemzőbb a magyar oldalon, mint a szlovákon. 
December 7-i megnyilvánulásában Németh Zsolt államtitkár azt mondta, hogy ha csak 
a magyar félen múlna, a kétoldalú kapcsolatok Európa egyik legszorosabb együ� mű-
ködésévé fejlődhetnének. A másik fél lépéseit azonban nem mindig tudják kiszámítani, 
„és a vásár ke� őn áll”. Ezért érdekérvényesítő stratégiára van szükség, amely meghatá-
rozza, hogyan lehet a jelenlegi helyzetet kihasználni, és a legjobb irányba befolyásolni.29 
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A magyar fél erősen reménykedik abban, hogy most rendezhetjük közös dolgaink ér-
zékeny részét is. Ezt főként arra alapozza, hogy az előző Radičová-kormányhoz képest 
ez a Fico-kormány nemcsak hogy egyszínű, hanem a szlovák miniszterelnök mögö�  
most majdnem alkotmányos egypárti többség is áll, így nincs koalíciós partnere, amely 
meggátolná annak teljesítésében, amiben a két fél hivatalos szinten megállapodik. Így 
a magyar kormánynak most a szlovák kormány erős partnere lehet.30
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Résumé

A New Chapter or a Turn in the Slovak–Hungarian Relations?

The year of 2010 brought about important changes in the Slovak–Hungarian relations, 
resulting in a signifi cant change of tone. There was a change of government in both 
countries at that time, and the two right-wing prime ministers (Iveta Radičová and 
Viktor Orbán) agreed that they would moderate the tone of offi  cial bilateral relations 
compared to the former years. They have also agreed on leaving the ma� er of discussing 
and solving sensitive issues between the two countries to the joint commissions 
established by the Slovakian–Hungarian treaty, signed in 1995. These joint commi� ees 
had been vegetating earlier, but then they began to work regularly. In 2012, as a result 
of the early elections, a le� -wing government came to power in Slovakia, but the prime 
ministers of the two countries (Robert Fico and Viktor Orbán) have been going on with 
the building of moderate-toned bilateral relations with the help of the joint commi� ees. 
Their intention is to try to solve the sensitive issues between the two countries, based 
on mutually and collectively available (mainly economic) successes.


