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Hamberger Judit                                  Az elnökválasztás (is) a szlovák társadalom tükre

„Nem megyek olyan kormányba, amelynek élén Mečiar úr vagy Gašparovič úr 
állna. Mindketten annyira diszkvalifikálták magukat, hogy egyiknek sem lenne 
szabad betöltenie semmilyen állami funkciót” – mondta 1998 júliusában Robert 
Fico ellenzéki képviselő.1 

Szlovákia állampolgárai idén ismét két fordulóban választották meg az új elnököt: 
2009. március 21-én és április 4-én. Az önálló Szlovákia életében ez már a harmadik 
– kétfordulós – közvetlen elnökválasztás. Először (1999) Rudolf Schustert, másodszor 
(2004), majd harmadszor újra (2009) Ivan Gašparovičot választotta a szavazók többsége. 
A gyenge jogkörrel rendelkező államfő közvetlen megválasztását az 1999 elején elfoga-
dott választójogi törvény írja elő. Ezzel kívánták kiküszöbölni azt a korábban (1997-ben 
és 1998-ban) jellemző helyzetet, amikor is az elnököt még a parlament választotta, s az 
akkori kormányfő (Vladimír Mečiar) és a parlament elnöke (Ivan Gašparovič) – sajátos 
politikai manipulációk eredményeként – két évig élhetett és visszaélhetett a köztársasági 
elnöki pozícióval.

ErEdményEk és adatok

A kétfordulós elnökválasztás sajátosságai közé tartozott, hogy sem a kormánykoa-
líció, sem az ellenzék nem volt képes saját oldalán csak egy-egy jelöltet állítani. 
Az első fordulóban mind a koalíció, mind a parlamenti ellenzék két-két jelölttel 

indult, s a hét indulóból fennmaradó három jelölt pedig, bár jelentéktelen eredményekkel, 
de az ellenzékre leadott szavazatokat osztotta meg.2 Olyannyira, hogy még a második 
fordulóban is elbizonytalanították a szavazók egy részét.

A választásra jogosult 4,3 millió szlovák állampolgár részvételi aránya márciusban volt 
gyengébb: mindössze 43,63 százalék. Április 4-én viszont ötvenkét százalék ment el sza-
vazni. Ekkor az első fordulóból győztesen kikerült két versenytárs – az addigi köztársasági 
elnök, a kormánykoalíció két erősebb pártjának (a Smer-SD és a Szlovák Nemzeti Párt) 
jelöltje, Ivan Gašparovič, valamint az ellenzék többsége által támogatott Iveta Radičová – 
mérkőzött meg egymással. Az egyértelmű győztes Ivan Gašparovič lett, aki 1.234.787 em-
ber támogatását, így az érvényes szavazatok 55,53 százalékát szerezte meg. Iveta Radičová 
a kapott 988.808 szavazattal (44,47 százalék) jelentősen, tizenegy százalékkal (245.979 sza-
vazat) maradt le mögötte. Különbségük az első fordulóhoz képest nőtt: akkor ugyanis csak 
8,65 százalékos volt, ami százhatvanezer szavazattal jelentett többet Gašparovič számára. 
Ez a növekedés a második forduló egyik legmeglepőbb eredménye.

1 Robert Kotian: „O staronových Poučeniach. Hospodárske noviny”, http://hnonline.sk/?p=k00000_
print&article[id]=36640750&article[area_id]=, 2009. április 7.

2 Az első forduló jelöltjei és eredménye:
1. Ivan Gašparovič (Smer-SD, SNS) 46,71% (876.061 szavazat)
2. Iveta Radičová (SDKÚ, MKP, KDH, OKS) 38,05% (713.735 szavazat)
3. František Mikloško (KDS) 5,42% (101.573 szavazat)
4. Zuzana Martináková (SF) 5,12% (96.035 szavazat) 
5. Milan Melník (HZDS-LS) 2,45% (45.985 szavazat)
6. Dagmar Bollová (független) 1,14% (21.378 szavazat)
7. Milan Sidor (KSS) 1,11% (20.862 szavazat)
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Gašparovič Győzelmének és radičová vereséGének okai

Gašparovič személyiségének fontos, a szlovákokra hatást gyakoroló jellemzője 
„sportos alkata”. Hoki- és focimeccsekre jár – amit hangoztat is magáról: ő 
ugyanolyan, mint a többi szlovák. Emellett imádja az autókat, az autóversenye-

ket, és maga is szeret a legjobb autókon száguldozni.
Megválasztásával győzött a szlovák érzelem, a szlovák nemzeti hevület és a ma-

gyarellenesség; a szlovákiai választásokon általában az győz, akinek a legmeggyőzőbben 
sikerül (etnikailag) megosztania az ország lakosságát. A legnyerőbb a jó szlovákokra, 
illetve a rossz szlovákokra és magyarokra (idegenekre) való megosztás.

Győzött a nemzetállami érdek és a kormánykoalíció, amely Gašparovičot aktívan és 
látványosan támogatta. A kampány során minden fontos kormánypárti politikus, sőt 
maga Gašparovič államfő is világosan értésre adta, hogy az elnöki pozíció – az ő sze-
mélye által – a Smer-SD és az SNS szolgálatában áll. Gašparovič az ő jelöltjük volt, és 
sok mindent (szabályost és szabálytalant, törvényest és törvényellenest) megtettek azért, 
hogy győzzön. Többször hangoztatták, hogy sikere a kormánykoalíció sikerét jelenti. 
A választók nagyobb része ezt komolyan is vette, és lehetővé tette, hogy rajta keresztül 
újra a „kormánykoalíció győzzön”. Ján Slota a választások után meg is magyarázta ennek 
fontosságát: a Szlovák Köztársaság nemzetállami érdekei védelmének Gašparovič az illő 
és megfelelő garanciája. Robert Fico kormányfő is a nemzetállami érdeket és biztonsá-
got emlegette a választás tétjeként, amikor a nyomtatott médiát azzal vádolta meg, hogy 
Radičová támogatása révén veszélyeztették az állam biztonságát. Mindebből következik, 
hogy Gašparovič megválasztása nemzetbiztonsági fontossággal bírt.

Radičová elsősorban azért veszített, mert az ellenzék jelöltjeként indult, és mert 
a Magyar Koalíció Pártjára, a szlovákiai magyarok szavazataira is támaszkodott. 
Szlovákiában ugyanis ma sem nyerő a jobboldaliság, és kifejezetten hátrányos a magyar 
kisebbség figyelembe vétele. Utólagos értékelések szerint Radičová nem volt olyan ha-
tározott és kritikus Gašparovič egész politikai tevékenységével és politikusi múltjával 
szemben, ahogyan azt ellenfele megérdemelte volna. Inkább kerülte a konfrontációt, és 
gyakran került olyan helyzetbe, hogy a magyarok szavazatai és támogatása miatt magya-
rázkodnia kellett.

Eredményes volt a nemzeti hévvel folytatott, a szlovákok félelmére és bizonytalansá-
gára, magyarfóbiájára építő kormánypárti kampány. Gašparovič választási hadjáratának 
jelmondata („Nemzetien gondolkodom, szociálisan érzek”) frappánsan összefoglalta a két 
támogató párt lényegét: a Szlovák Nemzeti Párt nacionalizmusát és a Smer-SD deklarált 
szociális szempontjait. Radičová jelmondata („Képesek vagyunk rá”) nem volt ilyen vi-
lágos, Gašparovičénál kevesebbet mondott, ráadásul Obama amerikai elnök szlogenére 
emlékeztetett. Sokan értékelték úgy, hogy Szlovákiában még mindig nincs olyan politi-
kus, akit, és nincs olyan politikai tét, amit ne kezdene ki, és végül ne teperne le a magyar 
kártya használata. Még mindig olyan erős a magyarfóbia, hogy bárkit kiüt a politikai 
ringből, aki ellen azt bevetik.



Hamberger Judit                                  Az elnökválasztás (is) a szlovák társadalom tükre

2009. április 15.            5

mi várható a réGi-új elnöktől

Az új elnök csak annyiban tér majd el a régitől, hogy idősebb lesz (a hetvenedik 
éve felé közeleg). Ezután is az eddigi megnyilatkozásokat, tetteket, szimpátiákat 
és ellenszenveket várhatjuk tőle. A továbbiakban sem lesz pártatlan elnök, min-

denki elnöke, hanem kizárólag a jó és igazi szlovákoké. A rossz magyarokat, a „külföldi 
zsoldban állókat”, az újságírókat és egyéb értelmiségieket továbbra is ostorozni fogja és 
el fogja utasítani, ahogyan azt a Szlovák Nemzeti Párt és a kormányfő elvárja tőle. A jö-
vőben is erősen megosztja majd a társadalmat, ahogyan eddig. Nem esik nehezére, hiszen 
ez belső meggyőződése és igénye. Az is várható, hogy mindezt még határozottabban fogja 
tenni. Teheti, hiszen ezen a pályán további lehetősége már nem lesz, így sem személyes, 
sem politikai tétje nem lesz annak, mit és hogyan tesz vagy mond.

Gašparovič a kormánykoalíció elnöke lesz, így a továbbiakban is pártosság és rész-
rehajlás várható tőle, ahogy azt korábban bizonyította, s a két forduló közötti kampány-
ban bizalmasan be is vallotta. A Smer-SD egyik kassai kampányülésén megvallotta, úgy 
érzi, mintha a párt tagja volna, és hogy elnöksége és a koalíció sorsa össze van kötve.3 
Részrehajlásáról pedig közvetlenül győzelme után tett tanúbizonyságot, amikor szóvivője 
révén stábjának székhelyéről kitiltotta annak a két médiumnak (Nový čas és Týždeň) a 
képviselőjét, amelyek a legkritikusabbak és „legszemtelenebbek” voltak vele szemben. 
A médiával, különösen a nyomtatott sajtóval szembeni ellenszenvét nemcsak ő, hanem 
Fico kormányfő is kinyilvánította, amikor jelöltje győzelme után nyilatkozott: örömét 

3 A gyűlésen elhangzottakat titokban felvették, és nyilvánosságra hozták. Ennek alapján az elnök-
elnökjelölt a következőket mondta: „Itt már nem rólam van szó, itt már kifejezetten harcról, a Smerről, 
a koalícióról van szó. Magunk vagyunk itt, hát elmondhatom. Még ha nem is vagyok tag, de ebben 
a pozícióban és ebben az időben gyakorlatilag szinte a tagja vagyok, mert az én sikertelenségem a 
Smer sikertelensége lesz, és az én sikerem a Smer sikere lesz, és természetesen a koalícióé.” L. „Som 
prakticky akoby členom Smeru, povedal prezident straníkom”. Hospodárske noviny, 2009. április 1.
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fejezte ki amiatt, hogy a választásokat leginkább a sajtó veszítette el. Sajátos módján 
azzal is fenyegetőzött, hogy hétfőn (április 6.) majd „elintézi őket”.4 Másnap, vasárnap 
Prágában, az EU–USA csúcstalálkozó után tartott sajtóértekezletén megerősítette, hogy 
a nyomtatott médiáról a legrosszabbakat gondolja. Az ellenzéki elnökjelöltet támogató 
intencióik miatt azzal vádolta meg őket, hogy „Az, amit a sajtó tett, közvetlenül ellentétes 
volt a Szlovák Köztársaság nemzeti és állami érdekeivel.”5

Gašparovič elnöki kvalitásainak eddigi megnyilvánulása alapján elmondható, hogy 
Szlovákiát és a szlovákokat nem kiváló tulajdonságai, hanem középszerűsége révén 
képviseli és jelképezi. Nem a legkiválóbb a többiek között, csupán az átlagos szlovákot 
testesíti meg. Elnöksége nem kifelé, hanem befelé fontos. Kedvenc időtöltése és érték-
rendje is éppen az átlagos nemzeti érzelmű (mondhatni: nacionalista) szlovákéval azonos. 
A jéghokiért és a fociért rajongó szurkoló; legkedvesebb propaganda-időtöltései: szlovák 
nemzeti hangszereken zenél, szlovák népdalokat énekel, népviseletbe öltözik, szlovák ita-
lokat és ételeket fogyaszt – és természetesen nem mulasztja el ennek állandó hangsúlyo-
zását. Nem kell erőltetnie, hogy az átlagos szlovákot formázza. Amikor kifelé képviseli 
nemzetét, „nem sok vizet zavar”; inkább jelentéktelen, igénytelen; általában nem kelt sem 
negatív, sem pozitív előjelű figyelmet. Az ilyen elnök a szlovákok nagyobbik részét ki-
elégíti. Nem támasztanak vele szemben nagyobb elvárásokat, mint saját magukkal szem-
ben. Mint a szlovákok átlagos képviselője, ő sem tagadja meg a magyarokkal szembeni 
bizalmatlanságát.

a választás reGionális sajátossáGai

A regionális különbségek a választási részvételben is megnyilvánultak. Szlovákiában 
általános választási szokás, hogy az ország keleti része a legkevésbé aktív, s a 
legkevesebben rendszerint ebben a régióban szavaznak. Kelet-Szlovákia a legkö-

zömbösebb régió. A lakosság jelentős része az ország nyugatibb részein vagy a határon 
túl vállal munkát. Az eperjesi területről például minden tizedik lakos külföldön dolgozik. 
Ráadásul, a Szlovákián kívül dolgozóknak vagy élőknek most lehetőségük sem volt a 
szavazásra. 6

Regionális sajátosság a kampány egyik témája és a választás egyik tétje is: a szlová-
kiai magyarok támogatásának ügye. A magyarok által lakott két dél-szlovákiai régióban7 
Radičová, az ellenzék jelöltje győzött.

4 Martin Prosnan: „U Gašparoviča sa slávilo, Fico opäť chŕlil na novinárov oheň a síru”. Pravda, 
http://spravy.pravda.sk/u-gasparovica-sa-slavilo-fico-opat-chrlil-na-novinarov-ohen-a-siru-p9r-sk_
domace.asp?c=A090404_213303_sk_domace_p12, 2009. április 4.

5 „Fico: Tlač podporovala Radičovú proti štátnym záujmom”. Sme, http://www.sme.sk/c/4380353/fico-
tlac-podporovala-radicovu-proti-statnym-zaujmom.html, 2009. április 5.

6 Az országos részvételi arány ötvenhárom százalékos volt. A két kelet-szlovákiai terület közül a kassai 
45,97, az eperjesi pedig 47,75 százalékos részvételi aránnyal szavazott.

7 A nyitrai területen Radičová 53,93, a nagyszombatiban 57,83 százalékot kapott.
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A hét (a fővárossal együtt nyolc) nagy régióból Gašparovič ötben került az élre,8 
Radičová Pozsonnyal együtt háromban.9 Ő a nagy városokban jobban szerepelt, mint el-
lenfele, de a kis városokban és a vidéken ellenkezőleg: Gašparovič jelentős különbséggel 
győzött.

a választási kampány értékelése

A kampány nem két elnökjelölt választási versenye volt, hanem a kormánykoalíció 
és az ellenzék politikai táborának harca.

A két forduló közötti elnökválasztási kampány legfeltűnőbb jellegzetessége 
a magyar kártyával való gátlástalan játszadozás volt. Olyan nagymértékben, hogy a mi-
niszterelnök még az állam biztonságának veszélyeztetését sem átallotta emlegetni: azt 
sugalmazta, hogy ha nem a kormánykoalíció jelöltje, Gašparovič győz, akkor az ország 
a saját biztonságát kockáztatja. Gondolatmenetének lényege az a – Szlovák Nemzeti 
Párt (SNS) által röpcédulákon és hirdetésekben terjesztett – valótlanság volt, hogy az 
ellenzék (és a Magyar Koalíció Pártja) jelöltje, Radičová támogatja a magyar kisebbség 
politikai-területi autonómia-igényét, s ezzel veszélyezteti az ország területi egységét. 
Ez a gondolatmenet ugyan az SNS vezetőitől (Ján Slota, Anna Malíková-Belousovová) 
már közhelynek számít, és akár szlovák folklórként is kezelhető, ám a kormányfőtől 
– bár korábban sem állt távol tőle – még (egy szlovák mondás szerint) „túl erős kávé” 
volt. Hatása, természetesen, nem is maradt el: megmutatkozott mind a második forduló 
nagyobb részvételi arányában, mind a választás eredményében, mind pedig a választási 
térképen. Ez utóbbi ugyanis jól szemlélteti, hogy az állam biztonságának és a magyar 
veszélynek az emlegetése olyan toborzó erő, amit leegyszerűsítve úgy jellemezhetünk, 
hogy a szlovák észak (a csak szlovákok által lakott terület) felvonult a szlovák dél (a ma-
gyarok által lakott területek) ellen. A kormánykoalíció megkongatta a vészharangot, és 
a választók özönlöttek, hogy a szavazás fegyverével, a szavazócédulával megakadályoz-
zák a véget, a szlovák állam végét.

Nemcsak a kormányfő, hanem a Szlovák Nemzeti Párt is nagyon aktív volt. Vezetői 
minden addigit felülmúló energiával, vehemenciával és gátlástalansággal, szabálytalan 
eljárásokkal és hazugságokkal (pl. a korábban említett röpcédulák és hirdetések) támo-
gatták jelöltjüket. Slota és Malíková-Belousovová „bizonyítási eljárásai” Gašparovič le-
győzhetetlenségét és kiváló politikusi tulajdonságait, szlovák szívét és lelkét igazolták. 
Azt bizonygatták, hogy Radičová ennek épp az ellentéte: nem igazi szlovák, nem szereti 
a szlovákokat, idegenek szolgálatában áll, és akik rá szavaznak, azok nem szlovákok, 
hanem a legrosszabbak: magyarok. A miniszterelnök mellett Malíková-Belousovová is 
nehezményezte, hogy a sajtó az ellenzéki jelöltet támogatta; ki akarták (akarják) kezdeni 
Radičová kampányának finanszírozását is, miközben sajátjukét meg sem említik.

8 Gašparovič győzelmei: Trencséni terület: 70,76%; Zsolnai terület: 70,52%; Besztercebányai terület: 
59,32%; Eperjesi terület: 66,54%; Kassai terület: 50,69%.

9 A pozsonyi terület részvételi aránya volt a legmagasabb az országban, 55,29 százalékos, és az ellen-
zék jelöltje, Radičová itt nagyon magas arányban, 61,20 százalékban nyert.



           MKI-tanulmányok   8

A kampányban, különösen annak második fordulójában, jelen volt a főváros és a 
nagyvárosok, tehát a város és vidék közötti különbségtétel. Az előbbiek a rosszak, az 
utóbbiak a jók, mivel az ellenzék jelöltjére, Iveta Radičovára az első fordulóban első-
sorban Pozsonyban, valamint a nagyobb városokban (közöttük a magyarok által la-
kott Dunaszerdahelyen és Komáromban, valamint Párkányban) szavaztak többségben. 
Ugyanez megismétlődött a második fordulóban is.

A választási kampányok elmaradhatatlan kellékei a különböző csalások és kampány-
csend-sértések. A legtöbb csalás a Szlovák Nemzeti Párt aktivitásaihoz kötődik. Az SNS 
képviselői ajándékokat ígérgettek a választásokon való részvételért cserébe. Egyes pol-
gármestereknek azt ígérték, hogy ha ráveszik a lakosokat, hogy menjenek el szavazni, 
különféle kisorsolható tárgyakat kapnak. Azokban a községekben, amelyekben (a SNS 
szempontjából) jó lesz az eredmény, autókat, mikrohullámú sütőket, kávéfőzőket, nyom-
tatókat, hajszárítókat és hasonló tárgyakat tudnak majd kisorsolni. Megcélozták a romákat 
is, akiket több községben mindenféle ígéretekkel vezettek az urnákhoz. Hírek érkeztek 
a roma szavazók lefizetéséről, a romák megvesztegetéséről: vendégül látták őket, azután 
a szavazóhelyiségből kihozott üres szavazólapért mindenki három eurót kapott. Az üres 
szavazólapot a roma csoportok vezetője Gašparovič nevével érvényesítette; a következő 
roma azt dobta be az urnába, és hozta az üres szavazólapot.10 Azzal is a romákat próbálták 
szavazásra ösztökélni, hogy a kassai Luník IX nevű roma telepen a két elnökjelölt külde-
ményével, virslivel és gyümölccsel vendégelték meg azokat, akik elmentek szavazni.

Arról is érkeztek hírek, hogy egy magáncégnél arra kívánták rávenni az alkalmazotta-
kat, hogy menjenek el szavazni, és férfira adják le voksukat, mert csak akkor lesz biztos 
a cég számára a megrendelés.11 A kampánycsend idején Pozsonyban, postai terjesztésben 
jelent meg egy nyugdíjas tanárnő levele. A szerző kitalált személy, és a levélen szereplő 
lakóhely sem létezik. Arra szólított fel, hogy Ivan Gašparovičra szavazzanak.12

a választás tétje

Az áprilisi szlovákiai elnökválasztás tétje nem csak az államfői tisztségért indított 
harc megnyerése volt, hanem egyúttal „népszavazás” is arról, hogy a lakosság 
mennyire elégedett a kormánykoalíció munkájával. Az ő jelöltjüknek kellett tehát 

győznie, különben vége lett volna a nyugodt populista és szociálisan érzékeny kormány-
zásnak. Nem volt véletlen, hogy Gašparovič szociálisan érzékeny elnökként szerepelt a 
kampányban. Ennek hangsúlyozása azért is fontos volt, mert Iveta Radičová eddigi poli-
tikai tevékenysége (a Dzurinda-kormány népszerű szociálisügyi minisztere) és szakmája 
(szociológus) alapján erősen veszélyeztette azt a képet, hogy a „szociális érzékenység” 
kizárólag a koalíció jelöltjének jellemzője.

10 Monika Tódová: „SNS starostom sľúbila za voličov pekné ceny”. Sme, http://volby.sme.sk/c/4377106/
sns-starostom-slubila-za-volicov-pekne-ceny.html, 2009. április 3.

11 Rasťo Piovarči: „Vo firme odporučili voliť muža”. Sme, http://volby.sme.sk/c/4378528/vo-firme-
odporucili-volit-muza.html, 2009. április 4.

12 Ján Glovičko: „List agitujúcej učiteľky na dôchodku je podvod”. Sme, http://volby.sme.sk/c/4377109/
list-agitujucej-ucitelky-na-dochodku-je-podvod.html, 2009. április 3.
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a szlovák bajok univerzális orvossáGa: a maGyar kártya

Fico miniszterelnök számára mérhetetlenül fontos volt Gašparovič győzelme. 
Olyannyira, hogy a két forduló közötti kampányba maga is nehézsúlyú érvként von-
ta be a magyarokkal és a magyar szélsőségesekkel való ijesztgetést. A március 21-i 

első fordulót követően, a szlovák kormány állambiztonsági tanácsának március 24-i ülése 
után bejelentette, hogy a szélsőséges magyar Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 
Szlovákiában tagokat toborzott, és erre készül a Magyar Gárda is. A Hospodárske noviny 
napilap utánajárt, és megkérdezte ezeknek a szélsőséges szervezeteknek a vezetőit, akik-
nek megnyilatkozásai nem voltak egyértelműek, így alkalmasak voltak arra, hogy azok, 
akik akartak, megijedhessenek.13

Még a választás napjának éjjelén, miután Gašparovič győzelme világossá vált, a szlovák 
kormányfő közölte, hogy amit a kampány idején a nyomtatott sajtó tett, ellentétes volt a 
Szlovák Köztársaság nemzeti és állami érdekeivel. Hogy ezzel mit akart mondani, azt ápri-
lis 6-ára beharangozott sajtóértekezletén tette világossá. Eszerint a szlovák sajtó nem a kor-
mánypárti Gašparovič pártján állt, hanem az ellenzéki Radičová mellett; néhány szlovák 
médium teret adott a hatvannégy vármegyés Toroczkai Lászlónak, a szélsőséges magyar 
szervezet vezetőjének, és hagyta, hogy az a szlovák kormányfőt ócsárolja. Robert Fico 
szerint ez által egyes szlovák médiumok a tűzzel játszanak. Ismét bírálta Iveta Radičovát, 
amiért a választások idején támogatta őt a Magyar Koalíció Pártja és a Fidesz is, Orbán 
Viktor vezetésével.14 Azzal vádolta meg a Pravda újságíróit és tulajdonosait, hogy szeretik 
a magyar extrémizmust. Megfenyegette őket, hogy ha teret adnak a magyar szélsősége-
seknek, akkor az állambiztonsági tanács fogja őket „elintézni”. Ez a szerv az állam bizton-
ságának veszélyeztetése esetén jár el, és tanácsokat ad a kormánynak arra vonatkozóan, 
hogyan védekezzen a terrorizmus veszélyével és a szélsőségesekkel szemben.15

13 Vóna Gábor, a Jobbik elnöke azt állította, hogy Fico miniszterelnök nem mond igazat. Szerinte a 
szlovák kormányfő kijelentései az elnökválasztásról szólnak. Azért húzza elő a magyar kártyát, 
hogy az emberek Gašparovičot válasszák. Vóna nem tartotta igaznak azt sem, hogy a Magyar Gárda 
Szlovákiában toborozna. Toroczkai László, a Hatvannégy Vármegye mozgalom vezetője viszont azt 
mondta az újság kérdésére, hogy Szlovákiából is csatlakoznak hozzájuk néhányan, és hogy a Fico által 
bejelentett időpontban valóban toborozni fognak.

 Az egész ügyről a Hospodárske noviny a következő cikkekben ad hírt:
 Maďarská karta. Šéf hnutia 64 žúp pre HN priznal, že niekoľkých Slovákov už naverbovali, podľa 

odborníkov Fico útočí na Radičovú”. Hospodárske noviny, http://hnonline.sk/?p=k00000_print
&article[id]=36358780&article[area_id]=, 2009. március 25.

 „Predseda maďarského extrémistického hnutia 64 žúp László Toroczkai pre HN: Nenávisť prichádza 
od vás”. Hospodárske noviny, http://hnonline.sk/c1-36358800, 2009. március 25.

 „Šéf Jobbiku: Fico nehovorí pravdu”. Hospodárske noviny, http://hnonline.sk/?p=k00000_print
&article[id]=36472820&article[area_id]=, 2009. március 26.

14 Érdekes, hogy felsorolásából kifelejtette a szocialista párti magyar külügyminisztert, aki még jóval 
az első forduló előtt Budapesten együtt vacsorázott az ellenzék jelöltjével, Iveta Radičovával. Sőt, azt 
is elfelejtette megemlíteni, hogy a német kancellár, Angela Merkel is fogadta Radičovát, ezzel jelezte 
támogatását.

15 „Premiér verzus médiá. Predseda vlády hrozí novinárom za to, že oslovili extrémistov. Fico tasí 
“najťažší kaliber”. Hospodárske noviny, http://hnonline.sk/?p=k00000_print&article[id]=36641190
&article[area_id]=, 2009. április 7.
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A választások után elsőként a győztes, Gašparovič tagadta meg magát: már másnap 
úgy nyilatkozott, hogy ő sohasem húzta elő a magyar kártyát; nem ő húzta elő, hanem 
valaki más. Hozzátette, hogy ő tiszteli a magyar nemzetiségű állampolgárokat, és tovább-
ra is együtt fog működni velük. „De kifogásom van a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) 
politikusaival szemben, akik ezt a kártyát előhúzgálják. És sajnálom, hogy az ellenzék is 
előhúzta e választások során.”16 De nemcsak ő, hanem a Szlovák Nemzeti Párt „örökös” 
elnöke, Ján Slota is úgy nyilatkozott, hogy az SNS az elnökválasztás során nem játszott 
a magyar kártyával. Annak előhúzását ő is az ellenzék jelöltjének, Iveta Radičovának a 
számlájára írta, aki elfogadta az MKP támogatását. A magyar kártya előhúzását a kor-
mánypárti Smer-SD ideológiai vezetője, Boris Zala is tagadta. Ő is úgy véli, hogy az MKP 
a hibás, az osztja meg Szlovákiát etnikai alapon, ami érvényes volt az elnökválasztás ide-
jére is. Zala védelmébe vette a győztest, aki szerinte sohasem használta a magyar kártyát. 
Még azt is hozzátette, hogy az MKP mint etnikai párt, a 19. század maradványa.17

Mindebből látható, hogy miután kormánypárti politikusok, a köztársasági elnökkel 
az élen, a kampány idején élesben használták a magyar kártyát, a választási győzelem 
után azonnal letagadták tettüket. Miután annak segítségével újra megnyerték az államfői 
funkciót, a világnak azt üzenték, hogy az ellenzék élt vissza vele: saját jelöltje, Radičová 
támogatására az MKP húzta azt elő. A kormánypártiak gyorsan el akarják takarítani 
annak nyomait, hogy néhány nappal korábban a magyar kisebbség még a „leprás” sze-
repét játszotta a kampányukban: aki tárgyalt velük és támogatásukat kérte, azt kiközö-
sítették, „exkommunikálták”, mintha a szlovákiai magyarok nem is lennének Szlovákia 
állampolgárai.

Abban, hogy az elnökválasztási kampány eredményét milyen mértékben befolyásolta 
a magyar kártya, a választásokkal foglalkozó szlovákiai szakemberek nem értenek egyet. 
Van, aki szerint annak határozott alkalmazása mindkét jelöltnek hozott szavazatokat a 
második fordulóban. Radičová elsősorban a zömmel a magyar kisebbség által lakott dél-
szlovákiai választók segítségével kapott sok voksot. Gašparovičnak viszont a többségi 
szlovák területeken nőtt meg a szavazati aránya. De az utóbbiakra nagyon erősen hatott 
az a térkép, amelyet elsősorban a Szlovák Nemzeti Párt képviselői terjesztettek, s amellyel 
demonstrálták, hogy Radičová a nemzetiségileg vegyes területeken és járásokban kapta 
meg a szavazatok többségét.18

következtetések

A fentiekből levonható az a következtetés, hogy Ivan Gašparovič győzelméhez a 
magyarországi magyar szélsőségesek is segítséget nyújtottak. A Magyar Gárda és 
a Hatvannégy Vármegye mozgalom sajátos és gyanús toborzási időzítése ugyanis 

egyértelműen elősegítette a magyar kártya bevetésének hatékonyságát. Nincs még egy 
olyan „fenyegetés”, amely jobb szolgálatot tenne a szlovák nacionalistáknak céljaik meg-
valósításában, mint ha megszólalnak a magyar szélsőségesek.

16 „Gašparovič: Maďarskú kartu som nikdy nevytiahol”. Sme, http://volby.sme.sk/c/4379992/gasparovic-
madarsku-kartu-som-nikdy-nevytiahol.html, 2009. április 5.

17 „SNS je hrdá, že pomohla otvoriť Slovákom oči, Csáky hrozí úniou”. Pravda, 2009. április 5.
18 „Gašparovičovi pomohli k víťazstvu koaličné strany, zhodujú sa analytici”. Pravda 2009. április 5.
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A szlovák kormányfő többféle hasznot is húzhat az eredményből, mert – közvetett mó-
don – ez által szeretné a következő választási ciklusra is biztosíttatni magának az ország 
kormányzását. Az elnökválasztás végeredményével kapcsolatban azt is kijelentette, hogy 
2014 után távozik a politikából; ez azt is jelentheti, hogy mint a legnépszerűbb politikus, 
második miniszterelnöksége után pályázni fog a köztársasági elnöki posztra, ami melles-
leg éppen 2014-ben lenne esedékes.

Az elnökválasztás eredményét általánosságban negatívan értékeljük, mert az ellenzék 
jelöltje nem tudta legyőzni a koalíció megosztó, pártos és magyarellenes jelöltjét. Ám ha 
a szlovák társadalom hosszú távú jellemzőit és trendjeit tekintjük, akkor az április 4-i 
eredményt értékelhetjük pozitívan is. Az ugyanis, hogy az ellenzéki jelölt csak tizenegy 
százalékkal kapott kevesebbet, mint a kormánypárti, hosszabb távon reményt keltő. Az 
előző elnökválasztás idején, 2004-ben, amikor Gašparovič került az ország élére, az első 
forduló után a jelenlegi ellenzék, de az akkori kormánykoalíció jelöltje (Eduard Kukan) 
az első fordulóban kiesett. Mostani jelöltjük, Iveta Radičová viszont a második forduló 
szépreményű versenyzője maradt.

Az elnökválasztás és annak eredménye azt is megerősíti, hogy a szlovák politikai 
színtéren az érdekeltek még sokáig nem fognak lemondani a magyar kártya használa-
táról. Ján Slota a választások után ugyanis nemcsak a szlovákiai magyarokat, hanem 
Magyarországot is célba vette. Arra készül, hogy a szlovák külügyminisztert, Miroslav 
Lajčákot rávegye, diplomáciai jegyzékben tiltakozzon a magyar szélsőségesek miatt. Arra 
kívánja felkérni Magyarországot, hogy az tegyen rendet a szélsőségesei között. Otthon 
pedig a belügyminiszterrel és a főügyésszel akarja – az eddigieknél keményebb fellépést 
követelve – beszüntettetni a szélsőséges magyar hatvannégy vármegyés mozgalom szlo-
vákiai aktivitásait. Az új elnökválasztás eredménye tehát nem fosztja meg a szlovák–
magyar viszonyt attól, hogy az eddigiekhez hasonlóan mozgalmas és feszült maradjon.

2009. április 15.
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