
hamberger judit

Majdnem fülkeforradalom Szlovákiában,
avagy az előrehozott választások

T-2012 /8MKI- tanulmányok



MKI-TANULMÁNYOK
A Magyar Külügyi Intézet időszaki kiadványa

Kiadó:
Magyar Külügyi Intézet

Szerkesztés és tördelés:
Tevelyné Kulcsár Andrea

A kiadó elérhetősége:
H-1016 Budapest, Bérc utca 13-15.

Tel.: +36 1 279-5700
 Fax: +36 1 279-5701

E-mail: titkarsag@hiia.hu
www.kulugyiintezet.hu

www.hiia.hu

© Hamberger Judit, 2012
© Magyar Külügyi Intézet, 2012

ISSN 2060-5013

         



            
Hamberger Judit                        Majdnem fülkeforradalom Szlovákiában

2012. március 10-én Szlovákiában előrehozott parlamenti választásokat tartottak, ame-
lyek végeredménye nagy meglepetést okozott. A közvélemény-kutatások által előre jelzett 
trend ugyanis a vártnál jóval nagyobb mértékben igazolódott be: a baloldal jóval erő-
sebben került ki a választási versenyből, a jobboldal pedig sokkal gyengébben szerepelt. 
A Robert Fico vezette „egyesített” baloldal, a Smer – sociálna demokracia (Irány – 
Szociáldemokrácia) olyan nagy fölénnyel nyerte meg a választásokat, hogy hét mandátum 
híján megszerezte az alkotmányos (háromötödös) többséget. (A 150 tagú képviselőtestü-
letben 90 mandátum jelenti az alkotmányos többséget, a Smer pedig 83 képviselői helyet 
mondhat magáénak.) Ez az eredmény azt mutatja, hogy Szlovákiában is majdnem megva-
lósult a fülkeforradalom, de a 2010-es magyarországihoz képest ellenkező előjellel.

A válAsztási eredmények

Az összes (26) induló párt, a megszerzett szavazatok számával és arányával1

A 150 tagú parlamentbe bejutott pártok

1 „Platné hlasy odovzdané pre politické strany za SR” [Érvényes szavazatok a szlovákiai politikai 
pártok szerint]. Volby 2012, http://www.volbysr.sk/graf/graf1sr_sk.html, 2012. március 11. Táblázat 
formájában: „Súhrnné výsledky hlasovania za SR” [A szlovákiai szavazási eredmények összegzése]. 
Volby 2012, http://www.volbysr.sk/sr/tab1_sk.html, 2012. március 11.
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Párt Százalék Mandátumok száma Szavazatok száma
Smer–SD 44,41% 83 1.134.280
KDH   8,82% 16    225.361
OĽaNO   8,55% 16    218.537
HÍD–MOST   6,89% 13    176.088
SDKÚ–DS   6,09% 11    155.744
SaS   5,88% 11    150.266

http://www.volbysr.sk/graf/graf1sr_sk.html
http://www.volbysr.sk/sr/tab1_sk.html
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A parlamentbe be nem jutott fontosabb pártok

Az egynapos képviselőházi választások végeredményéből2 látható, hogy a szlovák 
parlament újra hatpárti lesz, de a korábbi, csonka (2010. július–2012. április) 
ciklushoz képest3 megváltozott összetételben. Amíg a 2010-ben megválasztott 

képviselőházba a régi pártok (Smer, SDKÚ, KDH, SNS) mellett két új párt (az SaS és 
a Híd–Most) is bejutott, addig a mostani parlament csak egy új pártot fogadott be: az 
OĽaNO-t. Az eredményekből az is látható, hogy a baloldali győztes rendkívül nagy 
arányban nyerte meg a választásokat, így matematikailag is lehetetlenné vált a jobboldali 
kis pártok esetleges koalíciós összefogása.

A bejutott pártok mandátumainak száma és eloszlása az új parlamentben4

2 A választások teljes hivatalos végeredményét helységekre lebontva közli az Országos Választási 
Bizottság és a Statisztikai Hivatal közös választási honlapja: „Definitívne výsledky” [Végleges ered-
mények]. Volby 2012, http://www.volbysr.sk/menu/indexV_sk.html, 2012. március 11.

3 A 2010-es választások eredményeként a következő pártok jutottak be:
Smer–SD: 34,79%; 62 mandátum; 880.111 szavazat
SDKÚ–DS: 15,42%; 28 mandátum; 390.042 szavazat
SaS: 12,14%; 22 mandátum; 307.287 szavazat
KDH: 8,52%; 15 mandátum; 215.755 szavazat
Most–Híd: 8,12%; 14 mandátum; 205.538 szavazat
SNS: 5,07%; 9 mandátum; 128.490 szavazat
(MKP: 4,33%; nem jutott be a parlamentbe; 109.638 szavazat)
Az eredményeket közli a Szlovák Statisztikai Hivatal a 2010-es választásokra vonatkozó összesítések 
honlapján: „Definitívne výsledky” [Végleges eredmények]. Volby do NR SR 2010, http://app.statistics.
sk/nrsr_2010/menu/indexV.jsp?lang=sk, 2010. június 13.

4 „Počty mandátov pridelené politickým stranám” [A politikai pártok által megszerzett helyek száma]. 
Volby 2012, http://www.volbysr.sk/graf/graf2_sk.html, 2012. március 11.

Párt Százalék Szavazatok száma
SNS 4,55% 116.420
MKP–SMK 4,28% 109.483
99% 1,58%   40.488

http://www.volbysr.sk/menu/indexV_sk.html
http://app.statistics.sk/nrsr_2010/menu/indexV.jsp?lang=sk
http://app.statistics.sk/nrsr_2010/menu/indexV.jsp?lang=sk
http://www.volbysr.sk/graf/graf2_sk.html
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A bejutott pártok képviselőinek száma, a parlamenti helyek szerint5

A válAsztások körülményei, AdAtAi, szAbályAi

A felmérések néhány szokatlan jelenséget előre jeleztek. Az egyik az volt, hogy 
egészen a választás napjáig magas (30–35%) volt a bizonytalan szavazók aránya. 
Később részben ennek tulajdonították a Smer váratlanul nagyarányú győzelmét 

és a jobboldali pártoknak az előzetes jelzésekhez képest is gyenge szereplését.
A választási részvétel ugyancsak nagy meglepetést okozott. A voksolást megelőző 

hetekben ugyanis a szavazóurnáknál való megjelenésre szintén hasonlóan nagy arány-
ban, 30–35%-ban mondtak nemet a megkérdezettek. Ezért a felméréseket és társadalmi 
elemzéseket végzők meggyőződéssel vallották, hogy a részvétel nem fogja meghaladni az 
50%-ot. Voltak elkeseredett elemzők is, akik úgy vélték, hogy nagyjából 45%-os lesz. Úgy 
látták, hogy ez lesz a legalacsonyabb részvétellel zajló választás a szabad és demokratikus 
Szlovákia két évtizedes történetében.6 A végleges adatok azonban megcáfolták ezeket az 
állításokat, mert az összesítés után kiderült, hogy a választásra jogosultak 59,11%-a élt 
állampolgári jogával. A magyarok által lakott déli régiókban az országos átlagnál 5–7%-
kal alacsonyabb részvételi arányt mutattak ki (például a tőketerebesi járásban 50,24%-ot, 
a rimaszombatiban 52,39%-ot, a komáromiban 52,40%-ot, a losonciban 52,47%-ot).7 

5 „Rozdelenie mandátov politickým stranám” [A politikai pártok mandátumainak megoszlása]. Volby 
2012, http://www.volbysr.sk/graf/pikt1_sk.html, 2012. március 11.

6 Az 1990-től számítható részvételi arányok alakulása a következő:
1990-ben 95,4%; 1992-ben 84,2%; 1994-ben 75,6%; 1998-ban 84,2%; 2002-ben 70,1%; 2006-ban 
54,7%; 2010-ben 58.8%; 2012-ben (a valószínűsített 45–50% helyett) 59,11%.

7 A járások szerinti kimutatás táblázatában: „Súhrnné výsledky hlasovania podľa okresov a krajov” 
[A szavazás eredményének összegzése kerületek és megyék szerint]. Volby 2012, http://www.volbysr.
sk/sr/tab2okr_sk.html, 2012. március 11.

http://www.volbysr.sk/graf/pikt1_sk.html
http://www.volbysr.sk/sr/tab2okr_sk.html
http://www.volbysr.sk/sr/tab2okr_sk.html
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A vártnál 10%-kal magasabb részvételi arányt még sokféleképpen fogják elemezni, de 
az okok között ott lehet majd az is, hogy a választók mindkét oldalon megérezték, mi 
forog kockán. A korrupt jobboldali politikai elitet a jobboldali szavazók közül feltehetően 
sokan a választási aktivitásukkal büntették, dühüket a választáson való megjelenéssel 
és a Smerre leadott szavazatokkal vezették le, mert a régóta előre jelzettnél jóval többen 
szavaztak a baloldalra. Ezt a magyarok által lakott területeken is regisztrálták.

A 4.392.451 választásra jogosult szlovákiai állampolgárnak majdnem 60%-a, tehát 
2.596.443 ment el szavazni. A több mint négyszázezer külföldön tartózkodó szlovák ál-
lampolgár közül csak 7051 élt a postai úton történő szavazás lehetőségével. Az érvényes 
szavazatok száma 2.553.726 volt, tehát 98,43%-os arányt ért el. 

E választások sajátossága, hogy az eddigiekhez képest szokatlanul sok, összesen 
huszonhat politikai formáció indulhatott a versenyben. Az egész ország egyetlen válasz-
tókerület volt, amit választási körzetekre és összesen 5926 választókörre osztottak. (Egy 
2004-ben elfogadott törvénymódosítás alapján arra törekedtek, hogy egy-egy választó-
körre kb. ezer lakos jusson.) A választások arányos elven valósultak meg, s az induló 
pártoknak 16.600 eurós kauciót kellett letenniük. A szlovákiai parlamenti választások 
tartós sajátossága, hogy a választó a jelöltlistán négy nevet bekarikázhat, amivel azokat 
preferenciális szavazathoz juttatja. Ezzel befolyásolhatja a párt által felállított sorren-
det: a preferenciális szavazatok jelentős mértékben módosíthatják azt. Előfordult már, 
hogy a 150-es lista utolsó helyein szereplő jelölteket ezekkel a szavazatokkal a lista élére 
segítették.

A szlovákiai választójogi törvény szerint az egy párt bejutására vonatkozó küszöbér-
ték 5%, a két vagy három párt választási koalíciójáéra 7%, négy vagy több pártból állóéra 
pedig 10%. Ugyanez a törvény immár második alkalommal tette lehetővé a jogerősen 
elítéltek számára is a választást.

Az aktuális választások fontos jellemzője nemcsak a sok induló párt, hanem – ezzel 
összefüggésben – az elveszett szavazatok nagy aránya is. Azaz olyan szavazatoké, ame-
lyekkel nem juttattak be pártokat, illetve senki sem nyert mandátumot. Most majdnem 
félmillió (kb. 495.000) ilyen szavazatot adtak le, ami az összes voks 21%-át teszi ki. Csak 
hat párt jutott be a parlamentbe, 20 pártnak ez nem sikerült, ami sok „elaprózott” sza-
vazatot eredményezett. A két nagy vesztes a Szlovák Nemzeti Párt (4,55%) és a Magyar 
Koalíció Pártja (4,28%). Ha ezek bekerültek volna a parlamentbe, a Smernek most nem 
lenne abszolút többsége.

Az eredmények értékelése

E választások kiírásának és végeredményének legfőbb oka a jobboldal politikai és 
erkölcsi csődje, együttműködésük kormányzaton belüli és azon kívüli ellehetet-
lenítése volt, ami 2011 őszén a kormány válságát, majd (belső okokból történt) 

bukását okozta. Ezért került sor az előrehozott választásokra, s ez a tény jelentősen befo-
lyásolta annak kimenetelét is.
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A 2010 júniusában megrendezett parlamenti választások végeredménye – amit ak-
kor is a Smer nyert meg (34,79%-kal és 62 mandátummal) – lehetővé tette a jobboldali 
pártoknak, hogy a Fico pártjába tömörített baloldal győzelme ellenére, 79 mandátum-
mal, enyhe többségű jobboldali kormánykoalíciót hozzanak létre. Ez 2010 júliusában meg 
is alakult, de nehezen kormányozott, folyamatosan kérdéses volt a többség biztosítása. 
Később kiderült, hogy a jobboldali győztesek (az SDKÚ és az SaS) között voltak olyan, 
hatalommal rendelkező, vezető politikusok (pl. Mikuláš Dzurinda, illetve Richard Sulík), 
akiknek érdekében állt a kormányfő, Iveta Radičová gyengítése, adott helyzetekben a 
leváltásának, megbuktatásának kísérlete is.

E választások „lényege” tehát Fico baloldali pártjának elsöprő győzelme és a jobb-
oldal lesújtó veresége, elaprózott megjelenése a parlamentben. Ezt a trendet már több 
hónapja jelezték a közvélemény-kutatások. A választási térkép azt mutatja, hogy a Smer 
csak három olyan dél-szlovákiai járásban nem győzött, ahol a lakosság többsége magyar, 
az összes többi járásban kimagasló eredményeket mondhat magáénak.

A választási eredmény nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy a jobboldal nem volt ké-
pes kihasználni a lehetőséget, amit 2010-ben kapott. Értékelhetjük úgy is, hogy a jobboldal 
átadta a hatalmat Ficónak, mert együttműködésre képtelen pártokból és személyiségekből 
áll, akik önző érdekeiket érvényesítették, így nehezítve a kormányzás körülményeit. 
A jobboldali pártok most nagyon meggyengültek, a parlamentben csupán figyelni fogják 
az ország irányításának menetét, számottevő befolyásuk nem lesz rá. Inkább csak színe-
síteni fogják a képviseleti demokrácia legfontosabb intézményét.

A jobboldal kínos vereségét és a baloldal fényes győzelmét eredményező választásokat 
olyan jelenségek és események előzték meg, amelyek a jobboldali politikai elit korruptsá-
gát kiemelték, ám a baloldal egyetlen releváns pártjának, a Smernek a vezetőit gyanúsan 
„tisztán hagyták”. A választási kampány ugyanis 2012. januártól egyetlen hatalmas kor-
rupciós botrány körül keringett, amelyben lényegében csak a jobboldal volt érintett. Ez a 
téma a választási hadjárat során minden egyéb kérdést háttérbe szorított. Már önmagában 
az, hogy a botrány mely pártokat keverte korrupció gyanújába (SDKÚ, Híd–Most), és 
melyeket hagyta majdnem érintetlenül (Smer, KDH, SaS), gyanút keltett.

A korrupciós botrány a nemzetközi hírnévre is szert tett „Gorilla-ügy” – a máso-
dik Dzurinda-kormány (2002–2006) egyes tagjainak és más politikusoknak a korrupciós 
ügyleteiről a titkosszolgálatok által 2005-ben és 2006-ban végzett lehallgatások alapján 
készített irat – miatt robbant ki. Terjedelmes iratanyagról van szó, tele személyekre, cégek-
re és korrupciós pénzekre vonatkozó adatokkal – tehát azzal, hogy kik, mikor, mekkora 
összegekkel, és a koalíció mely politikusainál, képviselőinél próbáltak gazdasági és poli-
tikai előnyöket szerezni. Nem világos, hogy mennyire hiteles, mennyi benne a hamisítás, 
a manipuláció. Vitatott, hogy kik állnak mögötte, illetve kiknek volt érdeke, hogy nyil-
vánosság elé tárják a tartalmát. Gyanús az iratokkal kapcsolatos valamennyi körülmény, 
közöttük az is, hogy miért éppen most kerültek napvilágra, és miért éppen csupán az 
amúgy is vesztésre álló jobboldal politikusaira vonatkozó terhelő adatokat tartalmaznak. 
Nem kizárt, hogy a kormányon levő jobboldal teljes lejáratása volt a cél, amiből olyan 
személyek és csoportok húztak politikai hasznot, akiknek érdeke volt a kampány és a 
végeredmény ilyen irányú befolyásolása. De bármi is a háttere, a Gorilla-iratok mélysé-
gesen felháborították a közvéleményt. Hatalmas elégedetlenségi és tiltakozási hullámot 
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váltottak ki. Minden nagyobb városban ezrek vonultak az utcákra, terekre, hogy a legke-
ményebb télben (februárban és március elején) – szervezetten és szervezetlenül (többször 
is) – tiltakozzanak, és dühüknek adjanak hangot mindazért, amit vezető politikusaik – az 
iratok szerint – velük és a közpénzekkel tettek. A Gorilla-iratok „letarolták” a jobboldalt, és 
végzetesen összezavarták, kiábrándították, elkeserítették a választóit. Azt a sejtést erősítet-
ték meg, hogy minden párt valamelyik nagy pénzügyi és gazdasági csoport zsebében van.

A kampány másik, szintén fontos korrupciós botránya 2012 februárjában a Gorillából 
kimaradt SaS-t, főként annak vezetőjét, Richard Sulíkot érintette. Ez volt a „Sasanka”.8

Mindkét ügyben súlyos korrupciós vádakat vonultattak fel a jobboldal pártjainak 
vezetői ellen. Olyan mértékben járatták le a szlovákiai jobboldali politikai elitet, hogy 
e pártok – a kereszténydemokratákat (KDH) és az Egyszerű Embereket (OĽaNO) 
kivéve – a választások előtt pár nappal már a parlamentbe jutás küszöbén (5–6%) 
lavíroztak.9 A Gorilla-ügy tehát súlyos korrupció gyanúja által hozta lehetetlen hely-
zetbe a Mikuláš Dzurinda által vezetett SDKÚ és a Bugár Béla vezette Híd–Most 
politikusait (a pártelnökök mellett az SDKÚ-ból Ivan Miklošt, míg a Híd–Mostból 
Rudolf Chmelt és Gyurovszky Lászlót). De az iratok emlegették Robert Ficót is, aki 
erről az ügyről mindvégig hallgatott. A KDH és az MKP politikusai nem szerepeltek 
az aktákban (bár megjegyzendő, hogy a KDH egyik vezetője, Pavol Hrušovský igen), 
s ezt a kampányban mindkét párt ki is használta: folyamatosan hangsúlyozta saját 
ártatlanságát és tisztaságát, valamint a fő választási ellenfelek (az SDKÚ és a Híd) 
bűnösségét.

Ennek a választásnak a fő tétje az volt, hogy a Smer olyan mértékű győzelmet arat-e, 
hogy egyedül is képes lesz kormányt alakítani, vagy pedig koalíciós partnerre lesz szük-
sége. Ez utóbbi esetre a várományosok között szerepelt a Kereszténydemokrata Mozgalom 
(KDH) és a Híd–Most párt. Időnként felmerült az is, hogy ha a Szlovák Nemzeti Párt 
szintén bejut a parlamentbe, akkor egyszerű lesz a megoldás, mert Fico a „bevált” koalí-
ciós partnert választja majd, hiszen már tudja, hogyan kell az SNS-t és nagyétkű elnökét, 
Slotát kordában tartani. A választások után gyorsan kiderült, hogy egyszínű kormány-
zás lesz, és hogy a Smernek nincs szüksége koalíciós partnerre. Minden jobboldali párt, 
amely az esetleges koalíció gondolatával kacérkodott, pár napon belül cáfolta nemcsak 
azt, hogy a Smerrel koalícióról tárgyalnának, hanem még azt is, hogy egyáltalán gondol-
kodtak rajta a kampány idején.

A választások eredménye mindenkit meglepett, még magát a győztest is. Robert Fico 
többször elmondta, hogy kevesebbet várt, mint amit megkapott: 37–38%-ot várt, és 
6–7%-kal többet nyert.10 A közvélemény-kutatások ugyan trendként előre jelezték a Smer 
nagyarányú győzelmét, de azt nem tudták előre jelezni, hogy a jobboldal olyan mértékű 
veresége szenved, hogy még együtt sem lesz képes kormánykoalíció alkotására. Míg a 

  8 Monika Tódová – Maja Mihaliková: „Voľby ovplyvnia aj kauzy Sasanka či odpočuvanie” [A válasz-
tásokat befolyásolják a Sasanka és a lehallgatási botrányok is]. Sme, http://volby.sme.sk/c/6293299/
volby-ovplyvnia-aj-kauzy-sasanka-ci-odpocuvanie.html, 2012. március 10.

  9 Az 5% körül mozgó pártok a következők voltak: SNS, MKP, SDKÚ, SaS. Februárban 5% körül moz-
gott a 99% is.

10 SITA: „Fica prekvapil volebný výsledok, čakal 37,5 percenta hlasov” [Ficót meglepte a választási 
eredmény, 37,5% szavazatot várt]. Pravda, http://spravy.pravda.sk/fica-prekvapil-volebny-vysledok-cakal-
37-5-percenta-hlasov-pel-/sk_domace.asp?c=A120318_154819_sk_domace_p29, 2012. március 18.
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Smer szavazói mindvégig stabilak voltak, a jobboldal szavazói az utóbbi hetekben – a kor-
rupciós ügyek miatt – egyre bizonytalanabbakká váltak. Végül mégis elmentek szavazni, 
és sokan a Smert választották. Így a dühös jobboldali szavazók voksai egyrészt szétapró-
zódtak, másrészt a baloldalt erősítették meg.

A végeredmény alapján kedvező változás, hogy a Slota vezette Szlovák Nemzeti Párt 
(SNS) nem jutott be a parlamentbe, és hogy Mečiar mozgalma (HZDS–ĽS) végérvénye-
sen a múlté. Szlovákiában sokan vannak, akik nemcsak annak örülnek, hogy az SNS 
kiesett, hanem annak is, hogy a Magyar Koalíció Pártja sem jutott be. Gyakran hozzák 
ugyanis közös nevezőre a két pártot, mivel mindkettő az etnikai szempontok érvénye-
sítésének a pártja. Azt is jó jelnek veszik, hogy a 99% nevű új formáció sem jutott be, 
amelynek gyors felemelkedése sokak szerint törvényszegő csalás volt, ezért ugyanolyan 
hirtelen történt lehanyatlása azt a reményt kelti, hogy a politikai kalandorság fölött a szlo-
vák társadalom még nem hunyt szemet, még képes az ilyenfajta veszélyek kivédésére.

A pártok és jellemzőik

Szlovákiában minden ciklus idején létrejön legalább egy olyan új párt, amely elin-
dulhat a választásokon. Ezek közül több „egy ciklusra szóló” párt marad, mert egy 
alkalommal bejut ugyan a parlamentbe, de tevékenységét a választók leszavazzák, 

azaz a következő választásokon már „kiszavazzák” onnan. Ez a tendencia már hagyo-
mánnyá is vált, olyannyira, hogy az ilyen pártok vezetői hangoztatni szokták, hogy ők 
bizony nem egy ciklusra szóló párt lesznek. Most is születtek ilyen formációk, amelyek 
közül az egyik, az OĽaNO bejutott a parlamentbe, a másik, a magát 99%-nak nevező vi-
szont nem. Mivel előrehozott választásokról van szó, még nem ítélhető meg, hogy ebből 
a szempontból hova sorolhatók a 2010-ben a parlamentbe bekerült új pártok: az SaS és a 
Híd–Most. Ezek ugyanis akkor indultak először, de négyéves ciklusukat nem töltötték ki. 
Nem tudni tehát, hogy egyciklusú pártokként elbuknak-e majd, vagy tartósan a törvény-
hozás részesei maradnak.

A szlovákiai politikai és társadalmi életben az utóbbi két évben olyan pártok gyors 
felemelkedését és hanyatlását lehetett tapasztalni, amelyek korábban nem számítottak ti-
pikusnak. Ez a hagyományos pártosodási folyamatoktól eltérő jelenség. A társadalmi és 
politikai generációváltásnak a térségünkben jellemző tünetei Szlovákiában is megjelentek: 
a 2010-es választások előtt „internetes pártok” gyors megalakulásának és felemelkedé-
sének lehettünk tanúi. Interneten, Facebookon, Twitteren toborzott pártok formálódtak, 
némelyek elindulhattak a választásokon, s egyikük – az SaS – 12,14%-kal parlamenti 
párttá is vált. Politikai tapasztalatok, előzetes megmérettetés nélküli pártok és szemé-
lyek kerülnek be így a parlamentbe, ami labilissá teszi a kormányzást is, ha ilyen pártot 
egy adott kormánykoalíció befogad. Ezt igazolja az a folyamat, ahogyan a 2010 júliusá-
ban felállt jobboldali kormányt a koalícióba bevont új párt, az SaS 2011. október 12-én 
megbuktatta.

A váratlanul és kényszerűen előrehozott választások miatt lezajlott kampány a kor-
rupciós botrányok, az euróövezet válságának kezelése, a mentőcsomagokhoz való – és a 
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felmérések szerint a társadalom többsége által folyamatosan elutasított – szlovák hozzá-
járulás kérdése körül forgott. A gazdasági problémák közül a legfrekventáltabb a fiskális 
unió által diktált feltételek teljesítése és az adók összefüggése – az egykulcsos adó mara-
dása vagy megváltoztatása – volt.

A Smer

A Smer – sociálna demokracia (Irány – Szociáldemokrácia, Smer–SD) mint az 
egyetlen releváns baloldali párt, nagyarányú győzelmét saját stabilitásának és 
ellenfelei szétaprózottságának, illetve azok problémáinak köszönheti. A kam-

pányban is azt sugallta, hogy vele a stabilitás és a megbízhatóság, a szociális biztonság 
következik el, ha a választók ezt lehetővé teszik. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a 
pártnak már 2010 végén 39–40%-os stabil választói bázist jeleztek a felmérések, ami 
mindvégig meg is maradt.

Nagyon hatásos volt a folyamatos baloldali és szociális retorika is, amelyre az „euróba 
szorított” társadalom részéről nagy igény mutatkozott. A két-háromszáz eurós nyugdíjak, 
a 327 eurós minimálbérek vagy a 800 eurós átlagbér is nagyjából a fele a görögországi-
nak. Szlovákia az eurózóna (Észtország után) második legszegényebb országa, így az 
anyagi és szociális szorongattatások közepette tömegeknek jelenti a biztonság érzetét, ha 
a szociáldemokraták azt ígérik, hogy az alapvető áruk árát stabilan fogják tartani, és hogy 
a gazdagokat fogják megadóztatni, nem a kispénzű tömegeket. A tartósan 13–14%-os 
munkanélküliséggel küszködő társadalomnak (ahol a fiatalok állástalansága még ennél is 
nagyobb arányú: 37–38%-os) az is jólesik, ha Fico azt ígéri, hogy új munkahelyeket fog 
teremteni, és nem hagyja elveszni a segélyekre, támogatásokra szorulókat.

A Smer ugyanis – a jobboldali kormányzás alternatívájaként – kampányában és 
programjában szociális államot ígért. Azt sugallta, hogy az állami költségvetés, a közfinan-
szírozás problémáit nem a kis- és közepes jövedelműek terhére akarja megoldani, hanem 
a gazdagokéra. Ezért fogja bevezetni a kétkulcsos adórendszert. Ficóék azt ígérték, hogy 
nem fogják még tovább csökkenteni a kispénzűek életszínvonalát. Helyette olyan prog-
ramot vázoltak fel, amely – szerintük – stabilizálni fogja Szlovákiát, amely nyugalmat 
hoz, ugyanakkor európai orientációjú és az európai intézményekkel való együttműködést 
preferálja – az EU tehát, nagy bajában, számíthat a Smer–SD-re. A párt az országot az 
euróövezeten belül akarja tartani, s az erős euró híve.

A Kereszténydemokrata Mozgalom

A KDH (Kresťanskodemokratické hnutie) ebben a kampányban olyan régi jobb-
oldali pártként szerepelt, amelyet nem járatott le a Gorilla-ügy. Csupán egy 
politikusuk, Pavol Hrušovský volt érintett benne. A kormány lemondása után – a 

parlament egyik alelnökeként – ő irányította a képviselőházat. A KDH a közvélemény-
kutatásokban mindvégig úgy szerepelt, hogy ez lesz az a párt, amelyhez a lejáratott 
jobboldal szavazói tömegesen menekülni fognak, vagyis a legkevésbé megtépázva, 
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a leginkább „megjutalmazva” kerül majd ki a korrupciós botrányoktól befolyásolt ver-
senyből. A kereszténydemokrata vezetők ezért nagy győzelemről álmodoztak, kétjegyű 
számmal kifejezhető eredményt vártak. Ehhez képest nem egészen 9%-ot kaptak. A vég-
eredményt csalódottan fogadták, és azóta is keresik annak lehetséges okait. A mostani 
eredménye azt erősíti meg, hogy a KDH már nem tud a szlovák társadalomban olyannyira 
előretörni, hogy 10% fölé emelkedjen a népszerűsége és elfogadottsága.

Az elemzők azt állítják a KDH-nak a szlovák társadalomban elfoglalt jelenlegi helyé-
ről, szerepéről, hogy egyre fogyó bázisa nemcsak a vallásosság, illetve a katolikus egyház 
híveinek csökkenő arányával van összefüggésben, hanem azzal is, hogy a párt színtelen, 
nem eléggé markáns és önálló. A 2001-ben megalakult versenytársuk vagy ellenfelük, 
az SDKÚ a kereszténydemokrata érzelmű szavazók egy részét azonnal elhódította tő-
lük. Azóta is keresik arcukat, vezetőiket, és mindig tartózkodnak attól, hogy „radikális” 
csúcspolitikusaik (közöttük elsősorban a Radičová-kormány belügyminisztere, a Gorilla-
iratok megjelenésének határozott támogatója, Daniel Lipšic) a párt élére kerüljenek. Most 
azonban, a választási eredmények tükrében – amely felfogásukban felér egy vereséggel – 
nem kizárható, hogy éppen ez a „radikális” szárny veszi át a vezetést a párton belül.

Az „Egyszerű Emberek”

Az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (Obyčajní ľudia a Nezávislé 
osobnosti, OĽaNO) olyan új politikai formáció, amely nem nevezhető pártnak, 
kialakult hálózati struktúrája sincs, és a választásokra sem készített programnak 

mondható anyagot. Az Egyszerű Emberek politikai programja is olyan egyszerű, hogy 
külön fel kell kutatni. A fent említett internetes pártok közé sorolható, mert eddigi 
– kétéves – története a hagyományos pártosodási folyamatok szabályainak ellentmond. 
A 2010-ben magát „túlnyert” SaS kebelében formálódott ki; önmagában ez sem volt szok-
ványos megalakulás. Az Egyszerű Emberek formáció eredetileg négy-öt olyan személyt 
jelentett, akik az SaS listáján indultak a 2010-es választásokon. Az SaS hirdetés útján 
toborozta őket, mert másként nem lett volna meg a szükséges 150 jelöltje. A lista legutolsó 
öt helyét foglalták el, de a korábban említett preferenciális szavazatok segítségével – és 
előzetes szervezéssel – olyan sok „karikázást” biztosítottak maguknak, hogy az SaS lis-
táján a parlamentbe került képviselők közé tornázták fel magukat.

Amit programjukként kínálnak, az felölel minden jobboldali variációt, populizmussal 
és „cirkuszi előadásokkal” megfűszerezve. Keresztények is, ugyanakkor liberálisok is, 
meg jobboldaliak és polgáriak is egyszerre. A keresztény értékekre és elvekre hivatkozva 
tiszta politikai erkölcsöket akarnak látni, illetve megszemélyesíteni a parlamenti poli-
tikában és a politikai elit soraiban. A „Független Személyiségek” most az ő listájukra 
kerültek fel toborzással (úgy, ahogy 2010-ben ők kerültek fel az SaS listájára). A köztük 
lévő közismert személyiségek egy részével szemben a „legegyszerűbb ember”, az egész 
konglomerátumot irányító, mozgató és manipuláló Igor Matovič, az „igazmondás megtes-
tesítője” hazugságvizsgáló készüléket akart bevetni. Ennek következtében huszonhatan 
kiszálltak a cirkuszból, leszálltak a „pártlistáról”. Akik viszont maradtak, azok azt akar-
ják, hogy nagyobb legyen a vita, és színesedjenek a nézetek a parlamentben.
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A Matovič-féle csoport 2010-ben azonnal biztosította magának a feltűnést az új par-
lamentben, amikor „névadója” könnyelműen az ellene irányuló korrupció kísérletével 
gyanúsított meg valakit, akit ráadásul a saját barátjának mondott (így akarta „relativizálni” 
az ügyet). E tettével Matovič már kezdetben azt a gyanút keltette, hogy nincs tisztában a 
parlamenti képviselőség politikai súlyával és felelősségével. A csoportnak és vezetőjének 
a felelőtlensége a későbbiekben még tágabb horizontokra terjedt ki: gyakran működtek 
a jobboldali kormánykoalíció belső ellenzékeként. Ezzel elérték a céljukat, mert egyre 
nagyobb teret kaptak a csoport önálló imázsának, és benne „Matovič vezérnek” a meg-
teremtésére. Vladimír Mečiart és Ján Slotát is túlszárnyalóan vált a szlovák parlamenti 
élet színpadának fő színészévé. Produkciói segítségével a csoport azt a képet alakította ki 
magáról, hogy a korrupciómentes, talpig becsületes politikusok kis csoportját egyedül ők 
képezik. Ezt viszonylag eredményesen bizonygathatták magukról, mivel korábban egyi-
kük sem volt tagja a szlovák politikai elitnek.

Matovičék még egy bravúrral vonultak be a szlovák politikai osztályba, amely össze-
függ a szlovákiai magyarok további kisebbségi jogi életkörülményeivel: Matovič átvette a 
Szlovák Nemzeti Párt magyarellenes retorikáját és szándékait is. Most az ő kezébe került, 
s ő fogja – Slotánál ügyesebben, kulturáltabban és körmönfontabban – forgatni a magyar 
kártyát (ha a baloldali nacionalisták ezt megengedik neki). Ilyen irányú képességeiről már 
tartott „bemutatót”, amikor koalíciós partnerként meggátolta a szlovák állampolgársági 
törvény szigorának enyhítésére irányuló próbálkozást, és amikor (a kereszténydemokra-
tákkal és a Smerrel is összefogva) halasztásra kényszerítette a kisebbségi nyelvhasználati 
törvény és a nyelvtörvény kedvező módosítását.

Az SaS

Az Egyszerű Emberek „anyapártja”, a Szabadság és Szolidaritás (Sloboda a 
Solidarita), Richard Sulíkkal az élen. 2010-ben azzal robbant be a parlamentbe és 
a kormányba, hogy az előző Fico-kormány (2006–2010) egetverő korrupciós bot-

rányait lovagolta meg (amik elsősorban a két kis koalíciós partnerhez, a Szlovák Nemzeti 
Párthoz és Mečiar mozgalmához kötődtek). Richard Sulík új pártja azt állította magáról, 
hogy a korrupció ellen harcol, és mint ilyen, nem engedi azt majd meg a kormányban. 
Való igaz, hogy a Gorilla-botrány nem a 2010 után felállt jobboldali kormányzat korrup-
ciós ügyeiről szólt, hanem a második Dzurinda-kormányéról, ám ennek ellenére elsodorta 
az egész jobboldali pártgarnitúrát.

Az SaS mint kemény liberális jobboldali párt, a gazdag és független (olykor gátlástalan) 
vállalkozók és internetezők pártja (amely harcol a homoszexuálisok jogaiért és a marihuána 
legalizálásáért). 2010-ben 12,14%-ot kapott, most viszont ennek már csak a felét érte el. 
A nagy bukást éppen Sulík okozta. A korrupcióellenesség „hőse” (aki erről Superman-
jelmezben is győzködte a választókat 2010-ben) végül maga is az említett Sasanka-ügy 
fő vádlottjaként, korrumpáló és korrumpálható politikusként vált gyanúsítottá 2012 
februárjában. Ám a pártról és az annak vezetőjéről alkotott fényes képet már korábban 
megzavarta az a folyamat, ahogyan az SaS viselkedett a görögöknek készített euróövezeti 
segélycsomagok ügyében, majd pedig a saját kormánya megbuktatásának folyamatában. 
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Annak ellenére, hogy a szlovák társadalom nagyobbik részének tetszett az SaS által 
vezényelt kormányzati ellenállás az első görög segélycsomag idején, a második csomaggal 
szembeni ellenállásba azonban maga a kormány is belebukott. A kabinet megbuktatásának 
viszont már nem örültek a jobboldalt támogató választók, és inkább kedvezőtlenül, mint 
kedvezően ítélték meg azt az öngólt, amit az SaS a Radičová-kormány megbuktatásával 
rúgott. A 2010 és 2011 közötti politizálásával a Sulík által vezetett SaS – és benne 
Matovič csoportja is – azt bizonyította, hogy egyikük sem érett a kormányzásra, és nem 
koalícióképesek, mert megbízhatatlanok és felelőtlenek.

Az SDKÚ–DS

A Szlovák Keresztény és Demokratikus Unió – Demokrata Párt (Slovenská 
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana) volt e választások igazi 
vesztese. Veresége majdnem megsemmisítő volt: épphogy csak bejutott a parla-

mentbe.11 Ez a párt adta a miniszterelnököt, Iveta Radičovát, aki szenvedő alanya volt a 
saját pártja és a koalíciós partnere, az SaS vezetői támogatása hiányának. A 2011. október 
12-i bukás után azonnal bejelentette, hogy nem kíván megmaradni sem a csúcspolitiká-
ban, sem a pártpolitikában. Ez önmagában lehangolta a szavazóbázis egy részét, a 2011 
végén megjelent Gorilla-iratok pedig a párt ellen hangolták az addigi támogatóik többsé-
gét is.

A szlovákiai kereszténydemokráciának a KDH-nál pragmatikusabb ágát jelképező 
SDKÚ (amely 2001-ben, a KDH-ból kiválva jött létre) már hosszabb ideje azzal a belső 
problémával küzd, hogy elnöke, Mikuláš Dzurinda nem akar eltávozni a párt éléről. Ezt a 
szavazótábor a második Dzurinda-kormány idején (2002–2006) kirobbant, a kormányfő 
nevéhez tapadó korrupciós botrányok miatt követelte, de ő foggal-körömmel ragaszkodott 
a párt vezetéséhez és ahhoz is, hogy ő maradjon annak első számú embere. A 2010-es 
választások előtt még sikerült elérni, hogy ne Dzurinda legyen a párt listavezetője és mi-
niszterelnök-jelöltje, hanem a nála sokkal népszerűbb és tisztább Iveta Radičová. A párt 
elnöke azonban nem nézte jó szemmel a miniszterelnök népszerűségét, és a háttérben 
– ahogyan később erre fény derült – többször megpróbálta ellehetetleníteni, ami végül a 
koalíciós partner, az SaS hathatós segítségével sikerült is neki. Dzurinda és Richard Sulík 
manipulációja olyannyira sikeres volt, hogy belebukott az egész jobboldali kormányko-
alíció és a teljes jobboldali program is. A hatalmat – a választók nyomására – most át 
kell adniuk az ellenfélnek, a Fico által vezetett baloldalnak. Az SDKÚ-ban történtekből 
a választók azt a következtetést vonták le, hogy a párt éléről Dzurindát – aki közben 
megmártózott a Gorilla-ügyben is – nem lehet másként eltávolítani, csak ha nagyon meg-
büntetik őket. A Dzurindára kiszabott büntetés következményeit szenvedi most el az 
egész párt (amely nem volt elég bátor ahhoz, hogy megtegye, amit a választók elvártak) 
és az egész szlovák politikai jobboldal.

11 Monika Tódová: „Dzurinda doviedol SDKÚ na okraj” [Dzurinda a SDKÚ-t a szakadék szélére vezet-
te]. Sme, http://volby.sme.sk/c/6295627/dzurinda-doviedol-sdku-na-okraj.html, 2012. március 11.
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A 99%

A 99% nevű párt gyors felemelkedése és csúfos veresége mögött az húzódik meg, 
hogy meglepően erős kampányt folytattak, amely drága volt, sokba került, s ez 
gyanút keltett. A választókat befolyásolta az is, hogy februárban kiderült: csalással 

szerezték meg a párt indulásához szükséges aláírásokat is.12 A korrupció és a „nagypén-
zes” csalások gyanújába keveredett pártokat a választók inkább kerülték vagy büntették, 
s ez a sors érte el a 99%-ot is. Előre jelzett népszerűségük (5–6%) mögött is lehettek 
bizonytalan mérések és bizonytalan szavazók. Újak, ismeretlenek voltak, és kampányuk 
alapján túlságosan gazdagoknak tűntek; végül kiderült, hogy nagyarányú csalás húzódik 
meg a sikerük mögött. Politikai vezetőik között is voltak olyanok, akik gyanút keltettek: 
egyrészt a korrupció árnyéka vetült rájuk, másrészt a nagy gazdagság gyanúja lengte őket 
körül. Néhányuk mögött „Mečiar milliárdosainak”13 támogatása sejlett fel.

A mAgyAr pártok:
A Híd–most és A mAgyAr koAlíció pártjA (mkp)

 

A szlovákiai magyarokat a 2010-es választások óta két, egymással versenyző, ri-
vális párt képviseli: az 1998-ban megalakult MKP és a 2009-ben – az MKP-ból 
való kiválással – létrejött Híd–Most. Az előbbi a dél-szlovákiai magyarok regio-

nális és etnikai pártja; az utóbbi a szlovákiai magyarok és a szlovákok együttműködését 
hangsúlyozza, regionális és országos szinten egyaránt. Az országos szint kérdése válasz-
tások idején mindkét párt esetében meghatározó, hiszen a parlamenti választások esetén 
országos megmérettetésben indulnak. Emiatt, illetve a magyar szavazatok megoszlása 
következtében az MKP már másodszor esett ki a parlamentből. A 2010-es választáso-
kon 4,33%-ot, 109.638 szavazatot szerzett, így nem lépte át az 5%-os bejutási küszöböt, 
most pedig 4,28%, s majdnem azonos számú (109.483) szavazat mellett történt ugyanaz. 
Vele szemben a Híd–Most viszont mindkét alkalommal bekerült a parlamentbe. 2010-ben 
8,12% (205.538 szavazat) birtokában 14 mandátumot kapott, és a jobboldali kormánykoa-
líció tagja is lett; most pedig 6,89%-kal, a korábbinál jóval kevesebb, 176.088 szavazattal, 
13 mandátummal lesz ellenzéki párt. Látható, hogy a Hídra most jóval (kb. harmincezer-
rel) kevesebben szavaztak, mint korábban. Vannak, akik ebből azt a következtetést vonják 
le, hogy a párt magyar szavazókat veszített ilyen nagy arányban. Legalább ugyanilyen va-
lószínűsége van annak, hogy ezek főként szlovák szavazatok. A 2010-es választási listán 
ugyanis a Híd olyan szlovák személyiségeket indított (a szlovák konzervatív polgári párt, 
az OKS vezetőit), akikre sok szlovák szavazott. Ez a csoport időközben kivált a Hídból, 
és csatlakozott a fent említett Egyszerű Emberekhez, ahonnan közvetlenül a választások 

12 Veronika Prušová: „Strana 99 percent ide do volieb. Aj s pochybnosťami” [A 99% párt részt vesz a 
választásokban. Még a kétségek ellenére is]. Sme, http://volby.sme.sk/c/6293149/strana-99-percent-
ide-do-volieb-aj-s-pochybnostami.html, 2012. március 9.

13 A Vladimír Mečiar miniszterelnökségei idején (1990–1998) milliárdossá avanzsált csoportokról van 
szó.
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előtt távoztak (benne voltak a „huszonhatok” csapatában, akikkel szemben Matovič ha-
zugságvizsgálót akart alkalmazni).

A két magyar párt választási programjának voltak hasonló és különböző elemei is.14 
Míg az MKP elsősorban a dél-szlovákiai régiót helyezte előtérbe, annak a problémáira 
kereste a megoldásokat, addig a Híd–Most a két nemzet régiós és országos szintű együtt-
működését hangsúlyozta, és a kisebbségek általános helyzetét, nyelvhasználati jogát tolta 
előtérbe. Amíg az MKP elsősorban a dél-szlovákiai magyarokhoz szólt, addig a Híd a 
szlovákokat is meg akarta szólítani.

Az MKP a regionális és szociális ügyekre, a régió fejlesztésére, a szociális helyzet 
javítására és az államnak e téren elvégzendő fontos feladataira összpontosított. Az au-
tonómia különféle formáinak megvalósítását és a kollektív bűnösség elve eltörlésének 
igényét is belefoglalta a programba. A Híd a komplex kisebbségi törvényt sürgette, és 
többet foglalkozott az ország más kisebbségeivel, közöttük a romákkal is.

Az MKP az óvodától az egyetemig folytatható anyanyelvi oktatást és művelődést 
kívánta biztosítani, a Híd inkább a szlováknak, mint idegen nyelvnek a nemzetiségi isko-
lákban való jó minőségű oktatásának szükségességére helyezte a hangsúlyt. Ez a két ügy 
a kisebbségi nyelven való oktatás két alapvető problémája, de más-más megközelítésben.

A gazdaság terén az MKP a dél-szlovákiai régió termelési potenciáljának növelé-
sét célzó állami intézkedéseket tervezett, a kis- és középvállalkozások járulékterheinek 
(35,2%-ról 30%-ra) csökkentését szerette volna elérni. A Híd – nemcsak a régióban, hanem 
az egész országban gondolkodva – a vállalkozások innovációs tevékenységének támoga-
tását és növelését akarta megvalósítani. A Híd liberálisabb, vállalkozóbarát gazdasági 
koncepciókban gondolkodik, mégpedig országos méretekben, az MKP ebben is a régióra 
koncentrál, és nagyobb szerepet szán az állami megoldásoknak és támogatásoknak. Az 
MKP szociálisan érzékenyebb programot készített, családbarát, a nyugdíjasokra jobban 
odafigyelő, támogató elemekkel kiegészítve. A Híd a vállalkozásokat és a munkavállaló-
kat közvetetten támogató vagy ösztönző elképzeléseket vázolt fel.

Csáky Pál, az MKP listáján indult politikus a kampányban úgy vélte, hogy a Magyar 
Koalíció Pártja, mint stabilizáló tényező, hiányzik a jobboldalról. Abban reményke-
dett, hogy ezt a választók majd belátják, és az MKP-t bejuttatják a parlamentbe.15 
Meggyőződéssel hangoztatta, hogy az MKP (a korrupt hidas politikusoktól) megtisztított, 
a Gorilla-ügytől tiszta párt, és emiatt a választók rájuk fognak szavazni. A Híd vezetője, 
Simon Zsolt – vele vitázva – úgy értékelte, hogy ők a kormányban másfél év alatt többet el 
tudtak érni, mint amit az MKP-s magyar politika az elmúlt húsz évben. Azon is vitáztak, 
hogy kettőjük közül ki a dél-szlovákiai régió igazi képviselője. Az országnak ezt a részét 
súlyos szociális és gazdasági problémák sújtják: magas a munkanélküliség, a térséget nem 
fejlesztik, nincsenek befektetések, a korábban odatelepített ipar látványosan tönkremegy. 
Ezeket a megbukott Radičová-kormány sem orvosolta. Simon a kormányzásuk másfél 
évét azzal védte, hogy felsorolta, milyen munkahelyeket teremtettek a déli járásokban, 

14 Tokár Géza: „Az MKP és a Híd: Különböznek a célok, még inkább az eszköztár”. Vajdaság MA, 
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4804/, 2012. március 9.

15 Molnár Norbert: „A szlovákiai magyarok képviselete és a Gorilla (Simon Zsolt és Csáky Pál 
kampányvitája)”. Új Szó, http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/20/a-szlovakiai-magyarok-
kepviselete-es-a-gorilla, 2012. február 20.
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továbbá a nyelvtörvény és a kisebbségi nyelvhasználati törvény szankcióit enyhítették. 
A két magyar párt közötti versengés egyik fő témája az volt, hogy a Híd kormánykoalíciós 
teljesítményét ki, hogyan értékeli, s hogy az valóban siker volt-e, vagy sem.

A szlovákiai magyarság szavazatai megoszlottak a két magyar párt és a Smer között. 
A járási választási térképek tanúsága szerint a magyarok által lakott területeken – még ott 
is, ahol nem Fico győzött – jócskán kapott szavazatokat a szlovák baloldal. A két magyar 
párt a szavazatainak többségét a déli, magyarok által lakott járásokban szerezte meg. 
A Focus ügynökségnek a választások utáni exit poll adatai szerint a magyar nemzetiségű 
szavazók 44,1%-a az MKP-ra, 41,1%-a pedig a Hídra szavazott.16 Ebből is látható, hogy 
mennyire szoros közöttük a verseny.

A választási eredményekből a szlovákiai magyarság számára levonható tanulság, 
hogy ha a két párt valóságos politikai erőként akar még megjelenni az országos ügyek 
színpadán, akkor össze kell fogniuk. Ezt megerősítik a röviddel a választások előtt nyil-
vánosságra hozott népszámlálási adatok is.17 Ebből kitűnik, hogy a szlovákiai magyarok 
létszáma a 2001-es népszámlálás óta nagy arányban, 520.528-ról 458.467-re csökkent. 
Ez 62.061 fő veszteség, ami országos arányban 9,7%-ról 8,5%-ra történt fogyást jelent. 
Az adatok szerint a magyar anyanyelvűek aránya 10,7%-ról 9,4%-ra csökkent.

Ha tehát a rohamosan fogyó szlovákiai magyarság országos politikai képviselete fon-
tos szempont, akkor a két párt szoros összefogása elkerülhetetlen feladat. A jelenleginél 
sikeresebb közös platform pedig – ugyancsak a választási eredmények és a népszámlálási 
adatok által kirajzolódó tendencia kényszere miatt – már nem az etnikai elkülönülés, ha-
nem a szlovák–magyar együttműködés lehet. Ennek oka a szlovákiai magyarokra egyre 
nagyobb arányban jellemző kettős etnikai tudat, kettős identitás, a kétnyelvűség. Ezért az 
etnikai alapon álló szlovákiai magyar pártnak egyre szűkül a támogatói bázisa. A ked-
vezőtlen folyamatok természetéből fakadóan ez nemcsak az MKP-t fenyegető veszély, 
hanem a Híd–Most szavazóbázisára is érvényes. Egyelőre azonban az rajzolódik ki, hogy 
dél-Szlovákiában a szlovákokkal való együttműködés nyerőbb program, mint az etnikai 
kizárólagosságé.

A választási kampányban a magyar kisebbséggel kapcsolatosan említésre érdemes 
jelenség (és először történt meg a demokratikus Szlovákia politikai életében), hogy a na-
cionalisták szinte alig forgatták a magyar kártyát. Ennek két okát látjuk: az egyik, hogy a 
Szlovák Nemzeti Párt a romákkal volt elfoglalva, és kevésbé építette kampányát a magyar-
ellenességre. A másik az, hogy mivel megjelent a színen a Híd–Most, mint a szlovákok 
és magyarok közötti együttműködés pártja, ráadásul sokan szavaztak rá, a szlovákiai 
magyarok illojalitásának bizonygatásával már jóval kevesebb szlovákot lehetett rávenni 
arra, hogy a szlovák nacionalistákra szavazzanak.

16 Mózes Szabolcs: „A szavazó magyarok 44%-a az MKP-ra, 41%-a a Hídra voksolt”. Új Szó, http://
ujszo.com/online/kozelet/2012/03/20/a-szavazo-magyarok-44-a-az-mkp-ra-41-ra-a-hidra-voksolt, 
2012. március 20.

17 „Kerekasztal: a népszámlálási adatok a legpesszimistább előrejelzéseket is felülmúlták”. Új Szó, 
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/03/02/kerekasztal-a-nepszamlalasi-adatok-a-legpesszimistabb-
elorejelzeseket-is-f, 2012. március 2.
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Az új, egyszínű kormányzás és AnnAk esélyei

A lakosság többsége tehát azt kívánta, hogy Fico és a Smer kormányozzon, s annak 
felelősségét egyedül viselje. Ezért erős pozíciókat biztosít a pártnak a parlament-
ben, a kormányban, a központi állami szervekben, intézményekben. A Smer 

azonban nem rendelkezik az alkotmányos (háromötödös) többséggel, hét szavazat hiány-
zik hozzá. (Fico 2012. január 5-én kijelentette, hogy fél az alkotmányos többségtől, mert 
hajlamossá teszi az embert arra, hogy olyan politikát folytasson, mint Orbán Viktor.18) 
Ezért az olyan, európai ügyekkel, európai kihívásokkal kapcsolatos döntésekhez, ame-
lyekhez kilencven szavazat kell, szükségük lesz az ellenzékkel vagy annak egy részével 
való egyezkedésre is.

Robert Fico a választások utáni éjszakán kijelentette, hogy a Smer tudatában van 
annak a mérhetetlen felelősségnek, ami az eredmények következtében a pártra és az ő vál-
lára nehezedik. Azonnal békülékenyebb hangot ütött meg. Azt a reményt keltette, hogy 
egyszínű kormánya nem lesz olyan konfrontatív, mint korábban volt. Sokan vélik úgy, 
hogy nem kell eleve kizárni, hogy most jobban fogja végezni a dolgát, ha ügyesen válo-
gatja meg az embereit és a tanácsadóit. Ennek első biztosítékát abban látják, hogy korábbi 
szélsőséges koalíciós partnerei (a Szlovák Nemzeti Párt és a Mečiar-féle Demokratikus 
Szlovákiáért Mozgalom, a HZDS) nem lesznek bent sem a parlamentben, sem a kor-
mányban. A győztesek az egypárti kormányzás előnyei közé sorolják, hogy az ország 
rendszeres, strukturális átalakítása most lehetővé válik, mert az irányítás folyamatát nem 
gátolják a koalíciós egyeztetések.

Sokan várják és remélik, hogy az új kormányfő realitásérzéke erősödött, és politikája 
a korábbiakhoz képest pragmatikusabb lesz. Hogy demokratikusabb-e, az egyelőre nem 
eldönthető. Mindenesetre Fico azt bizonygatta, hogy a kormány és az ellenzék parlamenti 
viszonyában új kapcsolatokat kezdeményez, s az általános hangnemet és légkört is meg 
akarja változtatni. Azt ígérte, hogy az ellenzék megkapja azt a funkciót, ami megille-
ti: a parlamenti ellenőrzés feladatát, ahogyan az az európai demokráciákban általában 
szokás.

Kormánya élén Fico többféle változást, reformot, átalakítást tervez. Például azt, hogy 
felszámolják a Nemzeti Vagyonalapot. Ő is néhány kormányzati főhivatal összevonásában 
gondolkodik: például a Monopolellenes Hivatal és a Közbeszerzési Hivatal összekapcso-
lását fontolgatja. A Gorilla-botrányra és egyéb korrupciós ügyekre tekintettel, a katonai 
és egyéb hírszerző hivatalokat is egy közös fedél alá akarja vonni.

Gazdasági elképzeléseinek fő pontjai: a gazdagok és a bankok megadóztatása, a 
luxusadó, illetve a kétkulcsos adó bevezetése, a PPP-projektek folytatása. A gazdasági 
növekedés támogatásával is növelni akarják a bevételeket, annál is inkább, mert 2013-ig 
a költségvetési deficitet (jelenleg 4,6%) 3% alá kell csökkenteniük. Ehhez évente legalább 

18 SITA/para: „Fico nem akar Nemzeti Frontot, és fél az alkotmányos többségtől”. Parameter.sk, http://
www.parameter.sk/rovat/belfold/2012/01/05/fico-nem-akar-nemzeti-frontot-es-fel-az-alkotmanyos-
tobbsegtol?qt-comments=1, 2012. január 5.
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1,2 milliárd eurót kell valahonnan összegyűjteniük. Nem lesz könnyű a feladat, amikor 
a szociális államot és a szolidaritás programját is meg akarják valósítani, mégpedig úgy, 
hogy a gazdaság is növekedjen, és az életszínvonal se csökkenjen. A szociális dialógust 
fenn akarják tartani, annak ellenére, hogy kényelmes többséget szereztek. Nem akarnak 
autoriter módon kormányozni csupán azért, mert ehhez megvan a szükséges többségük. 
A szociális békére akarnak építeni, mert erre a stabilitásra Szlovákiának most nagy szük-
sége van.

Az Európai Unió központjai felől érkező megnyilatkozásokból és értékelésekből az 
bontakozik ki, hogy az új, egyszínű baloldali kormánytól Európa-pártiságot, uniós elkö-
telezettséget várnak el, ami azt jelenti, hogy a baloldalhoz méltóan, a föderális Európa 
híveként a mélyítés mellett álljon ki, és az euróövezet ügyeit a nagy tagállamokkal össz-
hangban kezelje majd. Az Európai Bizottság szlovák alelnöke, Maroš Šefčovič például azt 
javasolta az új pénzügyminiszternek, hogy első útja Brüsszelbe vezessen, „az új paramé-
terek beállításának” céljával, és azért, hogy Szlovákia elkerülje a büntetéseket (amelyeket 
most Magyarországnak és Csehországnak osztogatnak). A fiskális unióval kapcsolatos 
leendő intézkedéseket Fico úgy látja, hogy azok „össztársadalmi konszenzus reflexiói 
lesznek”.19

Az európai baloldal Fico győzelme miatti örömét osztják a csehországi szociálde-
mokraták is. A cseheknél most (még) a jobboldali pártok koalíciója kormányoz, de mivel 
ott is egyre dagadnak a koalíciós partnerek korrupciós botrányai (amelyek terjedelmét 
egyes cseh baloldaliak a Gorilla-ügy többszöröseként értékelik), abban reménykednek, 
hogy rájuk is a szlovák forgatókönyv vár. Úgy vélik, a példát most a szlovákok fogják adni 
a cseheknek, s Csehországban is előrehozott választások és fényes baloldali győzelem 
következhet be.20

következtetések

Az egyszínű baloldali kormány Magyarország és a szlovákiai magyarok irányába 
megnyilvánuló politikáját nehéz előre megjósolni. A békülékenyebb hangnem 
ellenére gyanút kelt néhány olyan kijelentés, amelyeket a kérdéskörrel kapcsola-

tosan nemcsak a Smer vezető politikusai, hanem maga a miniszterelnök is tett. A tőlük 
várható kisebbségi politika jellegére irányuló jelzések nem világosak, és nem nevezhetők 
biztatóaknak. Robert Fico megint kijelentette a Híd vezetőinek, hogy a kisebbségi status 
quo változatlan marad.21 Szó szerint ugyanezt ígérte 2006-ban is (igaz, akkor nem a 2010–
2011-ben létrejött status quóra gondolt), mégis olyan, az asszimilációt sürgető, türelmetlen 
és szigorú törvényeket fogadtak el, amelyek európai szinten is nagyon feszültté tették az 
akkori bilaterális viszonyt. Az sem jelent vigaszt, hogy akkor a Szlovák Nemzeti Párt 
is koalíciós tag volt, most pedig nem az, hiszen az intézkedéseket akkor bevezető 

19 SITA: „Fica prekvapil volebný výsledok, čakal 37,5 percenta hlasov”.
20 Miloš Čermák: „Česko napodobní slovenské voľby” [Csehország lemásolja a szlovák választásokat]. 

Sme, http://www.sme.sk/c/6295387/cesko-napodobni-slovenske-volby.html, 2012. március 11.
21 „Robert Fico: Nem nyúlunk a kisebbségek jogaihoz”. Új Szó, http://ujszo.com/online/kozelet/2012/03/24/

robert-fico-nem-nyulunk-a-kisebbsegek-jogaihoz-0, 2012. március 24.
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miniszterek a Smer soraiból kerültek ki. Ráadásul ezek a miniszterek (Marek Maďarič, 
Dušan Čaplovič, Miroslav Lajčák) az elkövetkező kormánynak is miniszterei lesznek – 
olyan tárcák élén, amelyek közvetlenül befolyásolják a szlovákiai magyarok életét.

A jövendő miniszterelnök szándékait abból az interjúból következtethetjük ki, ame-
lyet 2012. március 24-én (tíz év után) adott a témáról az Új Szónak. Ebből nyilvánvalóvá 
válik, hogy a továbbiakban is azt akarja, hogy a kölcsönös viszonyban ne foglalkozzunk a 
szlovákiai magyarok ügyeivel, legfeljebb a térség szociális gondjaival. Ugyanakkor a dél-
szlovákiai infrastrukturális és regionális gazdasági problémákat nem kívánja orvosolni. 
Azt ígéri, hogy a népszámlálás szerint jelentősen lecsökkent magyar lakosság községi 
arányait nem fogja nagyon firtatni, de lehet, hogy más miniszterei igen.

Fico szerint ennek a kormánynak más feladatai vannak, mint hogy a szlovák–magyar 
kapcsolatokkal törődjön. Gesztusértékűnek tűnhet az állampolgársági törvény ügyének 
elrendezése, de annak módját félrevezetően fogalmazta meg. Interjújának egyik fő üze-
nete, hogy a bilaterális viszonyban nem kíván nemzetiségi jellegű témákkal foglalkozni. 
Igyekszik minden ilyent befejezettnek tekinteni, és lesöpörni az asztalról. Erre enged 
következtetni a Malina Hedviggel kapcsolatos eszmefuttatása is.

Nem kedvező jelzés az sem, hogy a kormány fel kívánja számolni a jelenleg Rudolf 
Chmel által vezetett kisebbségi miniszterelnök-helyettesi posztot, és nem hoz létre helyet-
te olyan központi kormányzati szervet, amely speciálisan a kisebbségekkel foglalkozna 
majd.22

A jelek arra utalnak, hogy Robert Fico elhatározta: számára a szlovák–magyar viszony 
már nem lesz fontos, mellékes témaként fogja kezelni, esetleg tudomást sem vesz majd róla. 
Teszi ezt annál is inkább, mert a szlovákiai magyarok száma „megfelelő tempóban” csök-
ken, a magyar etnikai párt, az MKP már másodszor maradt ki a parlamentből, a Híd pedig 
(amelynek ugyancsak csökken a választói bázisa) együttműködő párt, a puszta létével is azt 
igazolja, hogy a szlovákiai magyarok többsége lojális a szlovák állam iránt – ezért a magyar 
kártya használata okafogyottá vált. Most talán már azt sem hagyja majd, hogy egy magyar 
politikus kihozza a sodrából, mint ahogy azt 2006-ban Gyurcsány Ferenc tette.

Egyetérthetünk a kiváló szlovák szociológus, Grigorij Mesežnikov megállapításával: 
Robert Fico az államközi viszonyban feltehetően az uniós baloldal üdvöskéje lesz, és be-
kapcsolódik az EU Orbán Viktorral szembeni szolidaritási kórusába. „Sőt az sem kizárt, 
hogy Fico a magyarországi demokráciáért aggódó európai politikai igyekezet pionírjává 
válik. Ellenszolgáltatásként beéri majd azzal, ha az EU elnézőbb lesz a szlovákiai ki-
sebbségekkel szembeni állhatatossága felett vagy afelett, hogy időről időre élesen bírálni 
fogja Budapestet csak azért, hogy saját szavazótáborán belül továbbra is megőrizhesse az 
elkötelezett nemzeti politikus imidzsét. Más kérdés, hogy e téren mennyire lesz sikeres, s 
hogy az EU rábólint-e erre a kupeckedő politikára.”23

2012. március 26.

22 Veres István: „Nem lesz kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes Szlovákiában”. Új Szó, http://
ujszo.com/online/kozelet/2012/03/17/nem-lesz-kisebbsegekert-felelos-miniszterelnok-helyettes-
szlovakiaban, 2012. március 17.; Veres István: „A Smer továbbra is hallgat Chmel utódjáról”. Új Szó, 
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/03/22/a-smer-tovabbra-is-hallgat-chmel-utodjarol, 2012. március 22.

23 Grigorij Mesežnikov: „Szlovák–magyar viszonyok a választások után”. Új Szó, http://ujszo.com/
online/velemeny-es-hatter/2012/03/25/szlovak-magyar-viszonyok-a-valasztasok-utan, 2012. március 25.
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