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Hamberger Judit        A magyar államfő és a magyar kormányfő Szlovákiában

Bevezetés

A minden magyar (politikai) gesztusra gyanakodva tekintő szlovák közvélemény 
ezúttal sem adta át magát a magyarok iránti bizalomnak. A két magyar csúcspoli-
tikus gyors egymásutánban következő három (Orbán Viktor 2010. december 14-i 

és 2011. január 28-i, közben pedig Schmitt Pál 2011. január 20-i) látogatásával kapcsolato-
san nagyobbrészt – de nem kizárólag – olyan gyanakvásokkal és vádakkal élt, amelyek a 
média által az új magyar kormányzattal szemben felerősített nemzetközi bizalmatlansági 
kórusba is beleillenek. A két fő vád az volt, hogy a magyar vezető politikusok azért járnak 
olyan sűrűn Szlovákiába, mert csak ott fogadják őket elnézően és visszafogottan; illetve 
azért, mert a kettős állampolgárság felvételére akarják rávenni – azaz „toborozni” – a 
szlovákiai magyarokat.

Ha ezeket az elfogult, de erősen ható véleményeket és vádakat mellőzzük, akkor 
megállapíthatjuk, hogy a sűrű látogatások fő oka a két szomszédos állam közötti sok köl-
csönös és közös érdek, illetve néhány eltérő érdek egyeztetésének sürgető szükségessége. 
A legfontosabb okok – természetesen – a szlovákiai magyarokkal kapcsolatos kölcsönös 
elvárások és szándékok, de ugyanilyen jelentőséggel bír a két ország egyéb területeken 
való szoros együttműködésének megerősítése is.

Schmitt Pál szlovákiai látogatása nem váltott ki olyan viharos reakciókat a „köz-
véleményből”, mint amilyeneket Orbán Viktoré, de a szlovákiai „médiaszabadság 
és véleményszabadság” egyiküket sem kímélte. Az őket fogadó kormányzati politi-
kusok azonban nem hagyták magukat kibillenteni az illendőség és az önmérséklet 
kereteiből – ugyanez érvényes a közvéleményben is megtalálható, bár nem túl feltűnő-
en megnyilvánuló bizakodó véleményekre is. Az is reményt keltő, hogy szlovák részről 
az elnök és a miniszterelnök egyaránt többször hangsúlyozta, hogy a két ország sikerei 
vagy kudarcai mindkét felet szorosan érintik, és mindkettőnek ugyanazt jelentik. Tehát 
mind a két oldalon felismerték, hogy jobban függenek egymástól, mint ahogy azt eddig 
képzelték.

A mAgyAr állAmfő látogAtásA

Schmitt Pál köztársasági elnök 2011. január 20-án járt egynapos, hivatalos látoga-
táson Pozsonyban, a szlovák köztársasági elnöknek, Ivan Gašparovičnak a tavaly 
novemberi, Karlovy Varyban megrendezett V-4 elnöki csúcstalálkozón elhangzott 

meghívására. A két elnök már akkor is a kisebbségi politikáról és a szlovák nyelvtörvény-
ről folytatott eszmecserét. Gašparovič azt hangoztatta, hogy Szlovákia az egyéni polgári 
jogokra épül, ezért elutasítják a kollektív kisebbségi jogokat célzó magyar törekvéseket.
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A magyar elnök a szlovákokhoz

A magyar köztársasági elnök a Pravdának adott interjújában előre jelezte szándé-
kait és az általa képviselt témákat.1 Ebben a szlovák–magyar viszony működését 
érzékeny barométerhez hasonlította. Későbbi tárgyalásainak lényegében minden 

kérdését érintette. Már itt felvetette, hogy a kettős állampolgárságra vonatkozó magyar 
törvényhez a hazánkkal szomszédos országok közül hat jóindulatú közömbösséggel vi-
szonyul, egyedül Szlovákia az, amely ideges elutasítással reagál rá. Tekintettel a jelenleg 
érvényben lévő szlovák állampolgársági törvényre – amely tiltja a kettős állampolgársá-
got, és a második felvételekor automatikusan megvonja az elsőt –, Schmitt Pál kifejtette, 
hogy az adott körülmények között megérti, ha a szlovákiai magyarok egy kissé félnek 
attól, hogy felvegyék a magyar állampolgárságot is.

Kifejezte viszont elégedettségét amiatt, hogy a magas szintű, hivatalos szlovák–
magyar kapcsolatok dinamikája nő, és egyre gyakoribbak az ilyen találkozók. Az egyik 
kérdésre adott válaszában azt is leszögezte, hogy nehezen tudja elképzelni, hogy ő, mint 
államfő, úgy utazna el a szomszédos országokban élő magyar kisebbségekhez, hogy 
látogatási szándékáról államfő kollégái ne tudnának. (Itt nyilvánvalóan Sólyom László 
előző köztársasági elnökre utalt.)

Schmitt Pál azt is megmagyarázta a szlovák olvasóknak, hogy azért reménykedik 
a szlovák állampolgársági törvény módosításában, mert a magyar állampolgárság 
felvételében nincs semmi olyan, ami Szlovákia ellen irányulna – az nem más, mint a 
kapcsolat egy fajtája. A szlovákiai magyar a lelki megerősítésen kívül nem kap vele 
semmi extrát, hiszen az alapvető szabadságjogok mindenütt egyformák, mindkét ország 
az EU tagja, és a közös határ a schengeni övezetbe tartozik. Mindkét oldalán, mindenki 
szabadon jöhet-mehet, letelepedhet, vállalkozhat, dolgozhat. Tehát a kettős állampolgárság 
nem kedvezményeket, előnyöket ad, hanem csupán az eddig is meglévő lelki kötelék jogi 
megerősítését jelenti.

Arra a kérdésre, hogy miért olyan fontos Budapestnek, hogy a külföldi magyarok a sa-
ját identitásuk és anyanyelvük megőrzése mellett még közjogilag is összekapcsolódjanak 
az anyaországgal, a magyar elnök azt felelte, hogy ez nemcsak Magyarország számá-
ra fontos, hanem Európa más országaiban is bevett gyakorlat. Példaként Görögországot, 
Romániát, Horvátországot hozta fel. Hozzátette, hogy ez nem kötelező, hanem mindenki-
nek a saját belátása szerinti lehetősége.

Schmitt Pál arról is informálta a szlovákokat, hogy ebből a szempontból hogyan fog 
kinézni az új magyar alkotmány. Elmondta, hogy a kettős állampolgár választójogáról 
még nincs döntés, mert előbb jön az alkotmány, aminek elfogadását áprilisra ígérte. 
Kiemelte, hogy a magyar országgyűlés képviselői mandátumainak számát 386-ról 200-
ra csökkentik, s feltehetően ebből 13 mandátumot a magyarországi kisebbségeknek 
kínálnak fel. Ehhez képest az új választójogi törvényről csak az év végén fognak dönteni. 
Ebben a törvényben határozzák majd meg a kettős állampolgárok szavazati jogát. Ezzel 

1 Ivan Drábek: Schmitt: „V Maďarsku je sloboda tlače stopercentná”. Pravda, http://spravy.pravda.sk/
schmitt-v-madarsku-je-sloboda-tlace-stopercentna-f69-/sk_svet.asp?c=A110119_182202_sk_svet_
p58, 2011. január 20.
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kapcsolatban felemlítette azokat az európai uniós országokat, amelyek választójogot 
adnak kettős állampolgáraiknak.

A magyar államfő arra is reagált, hogy a szlovák politikusok és a közvélemény 
nem lelkes attól, hogy Magyarország megpróbálja közjogi kötelékkel magához kötni a 
szlovákiai magyarokat. Kifejtette, hogy mindkét ország az EU és a NATO tagja, az azok-
ban érvényes szerződések, írott és íratlan szabályok kötelezik őket. Szó sem lehet tehát 
semmilyen hátsó szándékról vagy területi igényről. Ez, a magyarok összetartozásának 
megerősítésére irányuló lehetőség e keretekben semmilyen esetben sem irányul mások 
ellen. Ezt minden eddigi magyar köztársasági elnök és miniszterelnök is megerősítette.

Gesztusnak tekinthető elismerése, amit a szlovákokkal kapcsolatosan fejezett ki. A szlo-
vákiai magyarok helyzetét értékelve úgy látja, hogy az épp olyan, mint a többi szlovák 
állampolgáré. Mert ha az ország sikeres, akkor a polgárai is azok. Az emberek közötti 
kapcsolatokban nem érzékel sem feszültséget, sem diszkriminációt. Annak a reményé-
nek adott hangot, hogy a szlovákiai magyarság komoly államalkotó kisebbség, Szlovákiát 
pedig komoly és toleráns országnak tartja. A szlovákok toleráns emberek, amilyenek mi, 
magyarok is lenni szeretnénk. Ezt igazolja, hogy Szlovákiában sok a szlovák–magyar 
vegyes házasság.

A magyar köztársasági elnök ezzel az előzetes, tájékoztató jellegű interjúval sem 
tudta elkerülni, hogy felháborítsa azokat, akiket túlfűtenek a szlovák nemzeti érzelmek. 
Elsősorban azzal váltotta ki nemtetszésüket, hogy elmondta: a magyar állampolgárság 
felvételére szeretné biztatni a szlovákiai magyarokat. A felháborodást kifejező megnyilvá-
nulások azonban elhallgatták, hogy a magyar államfő mindezt egy közbevetés kíséretében 
fogalmazta meg: szeretné arra biztatni a szlovákiai magyarokat, hogy kapcsolatukat az 
anyaországgal – amennyiben az nem ellenkezik országuk előírásaival – erősítsék meg a 
magyar állampolgárság felvételével is.

Schmitt Pál nagyon bízik a szlovák–magyar viszony javulásában. Azt a meggyőző-
dését fejezte ki, hogy a feszültség eltűnik e kapcsolatból, és a jövőben az együttműködés 
pozitív légkörben folytatódik. Már Karlovy Varyban elmondta: azt várja el a szlovákiai 
magyaroktól, hogy jó szlovák állampolgárok legyenek, és akkor objektíven követelhe-
tik majd a jogaikat. Azt is fontosnak tartotta, hogy a szlovákiai magyarok jól érezzék 
magukat.

A két elnök hivatalos tárgyalásai

A magyar államfő Pozsonyban nemcsak elnök kollégájával tárgyalt, hanem más 
politikusokkal is, közöttük a miniszterelnök asszonnyal, illetve a parlament el-
nökével. Schmitt Pál egész nap a városban tartózkodott, így eljutott a szlovákiai 

magyarok kulturális egyesületének, a Csemadoknak a székházába is, ahol az ottani ma-
gyarság különféle vezetői, első kézből, tájékoztatták a magyar kisebbség helyzetéről, a 
nehézségekről, amelyekkel meg kell megküzdeniük. A magyar államfő pozsonyi prog-
ramja díszvacsorával ért véget, amelyet szlovák vendéglátója adott a tiszteletére.
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A nap fő programja a szlovák államfővel lefolytatott tárgyalás volt. A két elnök több 
témáról beszélgetett, közöttük a kényes ügyekről is. A magyar EU-elnökség kérdésében 
nagy volt az egyetértés: Schmitt felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország fél év múlva 
nem „Szlovákia feje felett”, hanem Szlovákiával együttműködve kívánja átadni az Unió 
soros elnökségét Lengyelországnak. A szoros együttműködés ígéretét Ivan Gašparovič 
azzal jutalmazta, hogy hangsúlyozta: Szlovákia teljes mértékben támogatja a magyar EU-
elnökség programját és prioritásait, amelyekben – Schmitt Pál szerint – egyetlen olyan 
pont sincs, amely ne érintené Szlovákiát. Abban is egyetértettek, hogy kapcsolatainknak 
mintegy 90%-a rendben van, a kölcsönös áruforgalom értéke pedig elérte az évi 4,5 mil-
liárd eurót. Az idegenforgalom, a kereskedelem, a környezetvédelem, az európai uniós 
egység, a regionális és a visegrádi együttműködés azon témák közé tartozik, amelyekben 
teljes az egyetértés és érdekegyezés.

Az államfői tárgyalásoknak azt a témakörét, amelyben nem született egyetértés – ter-
mészetesnek tekinthetően – a szlovákiai magyarokat érintő, függőben lévő ügyek alkották: 
a szlovákiai államnyelvtörvény és állampolgársági törvény, illetve a magyarországi ket-
tős állampolgárság. A két elnök össze is tegeződött, mégsem jutottak egyezségre. Nem 
tudták a másikat meggyőzni a saját országuk kérdéses törvényéről kialakított vélemény 
megváltoztatásáról. Schmitt Pál a szlovákiai magyaroknak anyanyelvük használatából 
fakadó félelmei és a lehetséges büntetések miatt aggódott, Ivan Gašparovič pedig azt 
helytelenítette, hogy a magyar kettős állampolgárság révén közjogi kapcsolat jön létre 
Magyarország és a szlovákiai magyarok között, akik emiatt válsághelyzetben súlyos di-
lemma elé kerülnének. A szlovák elnök – magánvéleményként – még azt is felvetette, hogy 
a legjobb megoldás az lenne, ha mindkét törvénymódosítást hatályon kívül helyeznék.2

A látogatás nyomán világossá vált, hogy a két államfő ellentétes elvárásokat fogalmaz 
meg a szlovákiai magyarokkal szemben: Schmitt Pál arra akarja őket ösztönözni, hogy 
az anyaországhoz fűződő kapcsolatukat, kötődésüket úgy erősítsék meg, hogy felveszik 
a magyar állampolgárságot is. Ivan Gašparovič pedig azt akarja, hogy az országban élő 
kisebbségek legyenek lojálisak a szlovák államhoz.3 Minden szlovákiai magyarnak egyé-
nileg kell a kérdésben döntenie, amit megnehezít, hogy jelenleg csupán vagy-vagy alapon 
választhatnak, holott sokan is-is alapon szeretnének dönteni.

Gašparovič Schmitt látogatását úgy értékelte, hogy megtették az első lépést a két 
nemzet közötti viszony javításához. Mivel korábban (Sólyom László idején) nagyon 
megkedvelte az egyetemeken a diákokkal folytatott, közös elnöki beszélgetéseket, azt ja-
vasolta, hogy folytassák ezt a „hagyományt”. Schmitt Pál kedvezően reagált a felvetésre.

2 „Eltér Schmitt és Gašparovič véleménye a nyelvtörvényről és a kettős állampolgárságról”. Új Szó, http://
ujszo.com/online/kozelet/2011/01/20/elter-schmitt-es-gasparovic-velemenye-a-nyelvtorvenyrol-es-a-
kettos-allamp, 2011. január 20.

3 TASR: „Od menšín chceme lojalitu k štátu, tvrdí Gašparovič”. Sme, http://www.sme.sk/c/5729509/
od-mensin-chceme-lojalitu-k-statu-tvrdi-gasparovic.html, 2011. január 20.
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A magyar elnök a szlovákiai magyarokhoz

A köztársasági elnök sorra látogatja a határon túli magyarokat, és így, közvetlenül 
akar tájékozódni tőlük arról, hogy milyen problémákkal néznek szembe a 21. szá-
zadban. A pozsonyi Csemadokban is ez volt a célja. Hangsúlyozta, hogy nem a 

pártok, hanem a civil szervezetek képviselőivel találkozik. Ennek ellenére, a Csemadokban 
ott voltak az MKP volt és jelenlegi vezetői is.

Ahogy a december 14-i kormányfői találkozón, úgy az elnöki látogatás alkalmával is 
téma volt a nyilvánosság körében, hogy vajon Schmitt Pál találkozik-e a másik szlovákiai, 
részben magyar párt vezetőivel vagy sem. Mivel az államfő „mindenkié”, nem egy-egy 
párté, Schmitt sajátosan oldotta meg ezt a problémát: az MKP vezetőivel sem találkozott 
„hivatalosan”, és a Híd–Most vezetőjével, Bugár Bélával is találkozott, de csak a szlo-
vák parlament vezetőjével, Richard Sulíkkal folytatott megbeszélés keretében. (Bugár a 
szlovák parlament egyik alelnöke, és ilyen minőségében vett részt a találkozón.) Schmitt 
Pál tehát ebben, a szlovákiai magyarok számára nagy jelentőséggel bíró, és magyar iden-
titásuk szempontjából sem közömbös kérdésben a magyar kormányzati politikusokhoz 
képest „negyed fordulatot, negyed gesztust” tett a Híd–Most elfogadásának irányába.

A mAgyAr miniszterelnök látogAtásA

A magyar kormányfő 2011. január 28-án tett hivatalos látogatást Pozsonyban, a 
szlovák miniszterelnök asszony, Iveta Radičová meghívására. Orbán Viktor a 
tárgyalást követő sajtóértekezleten hangsúlyozta, hogy a legutolsó hivatalos ma-

gyar kormányfői látogatás (1999-ben) is az ő személyéhez köthető; ezzel egyben arra is 
utalt, hogy a Szlovákiában nála jobban kedvelt, szocialista magyar kormányok vezetői 
erre nem voltak hajlandók.

A magyar miniszterelnök később azt is hangsúlyozta, hogy a tárgyalások légkörének 
és a két ország viszonyának javulása az új magyar kormányzathoz köthető. Ez azonban az 
igazságnak csak az egyik fele, mert a pozitív változás nemcsak a jelenlegi kormányunk 
érdeme, hanem a szlováké is. Ebben az ügyben ugyanis mindennél fontosabb annak hang-
súlyozása, hogy „kettőn áll a vásár”. Nem csupán Magyarországon volt kormányváltás, 
hanem Szlovákiában is. Az pedig legalább annyira fontos a két ország közötti viszony 
hangnemének megváltozásában, mint a magyar.

A magyar miniszterelnök és a szlovák államfő találkozója

Orbán Viktor először a szlovák elnökkel, Ivan Gašparovič-csal találkozott, aki fel-
tehetően kétszer is meggondolta magát: először betegségére hivatkozva jelezte, 
hogy nem biztos a találkozó, majd rögtön utána visszakozott, és mégis elsőként, 

még a szlovák kormányfő előtt értekezett a magyar miniszterelnökkel. Hezitálása azzal a 
hangosan kifejezett szlovák (és tegyük hozzá: a Smer és a Szlovák Nemzeti Párt vezetői 
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által az államfőtől is megkövetelt) állásponttal magyarázható, hogy Orbán Viktornak nem 
szabad lehetőséget adni arra, hogy úgy érezze, a szlovák csúcspolitika elfogadja, legiti-
málja őt, elnézi neki az Európa által elítélt és szerintük is elítélendő politikáját.

Gašparovič korábban jelezte azt is, hogy attól tart, a magyar politika most nehezen 
fogad el a magáétól eltérő nézetet. Akkor kifejtette, hogy Orbán Viktor azon kijelentése, 
mely szerint a Németországot egyesítő Helmut Kohlt, a volt német kancellárt tekinti példa-
képének, nem érthető. Mindjárt értelmezte is a kijelentést: „Ezt a Németországot egyesítő 
politikát Magyarország egyesítésének pozíciójába helyezni – őrület. Hiszen Orbán nem 
egy államban akarja egyesíteni a magyarokat, de átlép más országok határain. Ez a hozzá-
állás arra figyelmeztet bennünket, hogy nagyon óvatosaknak kell lennünk.”4 Ezért tehát a 
szlovák államfő óvatos is volt: megpróbált kibújni a magyar kormányfővel való találkozás 
kényszere alól. Végül – feltehetően – mégiscsak győzött benne a kíváncsiság és az a vágy, 
hogy megmondja a magáét Orbán Viktornak.

Az is valószínűsíthető, hogy meglepte, amikor a magyar miniszterelnök ráállt arra, 
hogy mindketten világosan és „határozott hangnemben” fejtsék ki egymásnak a nézeteiket 
a vitás kérdésekről. Orbán Viktor már a szlovák elnökkel folytatott tárgyalásain elfogadta, 
hogy azokról a problémákról, amelyekről eltérő a véleményük, amelyeknek eltérő megol-
dásait tartják helyesnek (ide értve a kettős állampolgárság és a szlovák államnyelvtörvény 
ügyét), kormányközi szakbizottságokban keressék a megoldásokat. Ezek után áttekintet-
ték, milyen témakörökben kellene együttműködniük, különösen a gazdaság területén 
(az úthálózat összekötése, a határokon átnyúló együttműködések, munkahelyteremtés és 
hasonlók). Megerősítették: tudatában vannak annak, hogy az egyik ország sikere vagy 
sikertelensége a másik országot is befolyásolja, így mindkét fél kölcsönös érdeke, hogy a 
szomszéd sikeres és jó szomszéd legyen, és az is kölcsönös érdekük, hogy ebben segítsék, 
ne pedig hátráltassák egymást.

A szlovák elnök a két ország közötti együttműködés elveit az alapszerződésben le-
fektetettek alapján látja helyesnek, és úgy ítéli meg, hogy abból kell kiindulnunk. Arról 
biztosította a magyar kormányfőt, hogy Szlovákiának pozitív a területén élő nemzeti(ségi) 
kisebbségekhez való viszonya, ezért nem a magyar kisebbség „állítólagos” (!) rossz 
helyzetének prizmáján keresztül kellene megoldani a kölcsönös kapcsolatokat.5 Azt is 
bizonygatta, hogy az államnyelvtörvény semmiképpen sem veszélyezteti a magyar nyelv 
kisebbségi használatát, és a fizikai személyeket nem bünteti. A magyar miniszterelnök a 
hazánkban élő szlovákok példáját hozta fel, mégpedig azért, hogy bizonyítsa: a magyar 
társadalom egyenrangú részének tekinti őket, minden polgári joggal. (Erről egyébként 
Orbán Viktor később a szlovák kormányfőt, Iveta Radičovát is biztosította.)

Gašparovič, aki megismételte azt, amit a magyar elnöknek mondott – hogy ne a múlt-
ba tekintgessünk vissza, hanem az egységes Európa keretében ránk váró jövőbe, előre –, 
elégedettnek látszott; találkozásukat annak jeleként értékelte, hogy a két fél valóban tár-
gyalni akar egymással.

4 MTI: „Gašparovič üdvözli Szlovákia és Magyarország gázvezeték-hálózatának összekapcsolását”. 
Új Szó, http://ujszo.com/online/kozelet/2011/01/27/gasparovic-udvozli-szlovakia-es-magyarorszag-
gazvezetek-halozatanak-osszek, 2011. január 27.

5 TASR: „PREZIDENT: Orbán súhlasil s tónom, akým prezident začal hovoriť o sporných bodoch”. 
Udalosti, http://udalosti.noviny.sk/politika/28-01-2011/prezidentorban-suhlasil-s-tonom-akym-
prezident-zacal-hovorit-o-spornych-bodoch.html, 2011. január 28.
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A két miniszterelnök találkozója

Iveta Radičová és Orbán Viktor megbeszélésének témái között szerepelt a magyar 
EU-elnökség és a szlovák V4-elnökség idejének európai politikája. Egyúttal szó volt 
a bilaterális ügyekről, a kétoldalú kapcsolatok szintjéről és a közeljövőben előttünk 

álló feladatokról.
Több konkrét „kötőelemmel” szeretnék összekapcsolni a két országot: gázvezetékkel, 

közös elektromos hálózattal, a Kassa és Miskolc közötti (R4-es) gyorsforgalmi út teljes 
kiépítésével és a két város – sok éve húzódó – összekapcsolásával (ami végre – Eperjesen 
át – összekötné a három visegrádi országot). Az egyezség szerint újabb Ipoly-hidak is 
épülnének. Magyar kívánság, hogy újítsák meg azt a nyolcvannégy közúti szakaszt, ame-
lyek évtizedekkel korábban összekötötték a két országot, és az is, hogy mindez egy új 
komáromi Duna-híddal is kiegészüljön. Mindezek konkrét megvalósítási formáinak fel-
térképezését a kormányközi szakbizottságokra bízzák.

A találkozó legfontosabb eredménye az észak–déli európai gázvezeték (vagy 
gázfolyosó) Nagykürtös (Szlovákia) és Vecsés közötti szakaszának együttes megépítésére 
vállalt, kétoldalú kötelezettség szerződésbe foglalása. (A gázvezeték szlovák oldalon 
mintegy húsz, magyar oldalon pedig kilencvenöt kilométeres lenne, várható költsége húsz-, 
illetve százmillió euró.)6 Ebben a két fél arra kötelezi magát, hogy mind megépítésében, 
mind működtetésében, mind fenntartásában együttműködnek. A vezeték Horvátország és 
Lengyelország gáztározóit köti össze, áthaladva a két visegrádi országon. Megépítését 
– stratégiailag fontos projektként – harmincmillió euróval az Európai Unió is támogatja.

Ami a nemzetközi „hálózatokat” illeti, a két kormányfő között szóba került a széles 
nyomtávú vasút ügye is: a távlati tervek szerint Kínát és Nyugat-Európát összekötő vas-
útvonal közép-európai szakaszának megvalósítási helyét illetően a magyar és a szlovák 
fél egymásnak versenytársa és partnere is lehet. Hogy melyik jut majd érvényre, az a két 
kormányzat szándékaitól függ. Egyelőre ezt is a szakemberek tárgyalásaira bízták.7

Sőt, a magyar kettős állampolgárság és a szlovák állampolgársági törvény egymással 
összefüggő ügyét is – meglepetésre – a kormányközi szakértői bizottsághoz utalják.8 
A határon túli magyarok könnyített honosítását lehetővé tevő magyar jogszabály, illetve 
az arra adott szlovák válasz (azaz az állampolgársági törvény megszigorítása) olyan tár-
gyalási téma volt, amelyben a két fél ismételten nem egyezett meg. A magyar és a szlovák 
álláspont erősen eltér egymástól: a szlovák fél elvárása, hogy a magyar állampolgárság 
megadása ne teljes, hanem korlátozott legyen: tartós tartózkodáshoz vagy letelepedéshez 
kössék, és ne járjon választójoggal.

A szlovák miniszterelnök felvetette, hogy kormányközi szerződéssel oldhatnák meg a 
kettős állampolgárság problémáját. A magyar kormányfő beleegyezett, így abban állapodtak 
meg, hogy 2011. február 17-én elkezdik az erről szóló szakbizottsági egyeztetéseket. 

6 SITA, TASR: „Slovensko spojí s Maďarskom nový plynovod”. Sme, http://ekonomika.sme.
sk/c/5741884/slovensko-spoji-s-madarskom-novy-plynovod.html, 2011. január 28.

7 MCH, SITA, TASR: „Prichádza Viktor Orbán, pritiahol ho plynovod”. Sme, http://www.sme.
sk/c/5741149/prichadza-viktor-orban-pritiahol-ho-plynovod.html, 2011. január 28.

8 „Peter Morvay a sita: Radičová chce o občianstve medzištátnu zmluvu”. Sme, 2011. január 28. http://
www.sme.sk/c/5741790/radicova-chce-o-obcianstve-medzistatnu-zmluvu.html, 2011. január 28.
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Szlovákiának több országgal van már megállapodása a kettős állampolgárságról, ezért 
Pozsony vállalta, hogy a jelzett időpontig kidolgozza a magyar–szlovák egyezmény 
szövegének javaslatát.9 Magyar oldalon továbbra is megtárgyalandó probléma maradt a 
szlovák államnyelvtörvény, amely a módosítás után is korlátozó, és benne maradtak a 
pénzbeli szankciók is.

Az, hogy ezt a parázs vitatémát államközi szerződésbe utalják, többféleképpen is 
értelmezhető. De nagy a valószínűsége, hogy ha az alapszerződés által előírt, és az új kor-
mányok által felújított vegyes bizottságok fogják megtárgyalni, akkor az ügy megoldása 
elhúzódik. Erre a (nem tudni, meddig tartó) tárgyalássorozatra és egyeztetésre mindkét 
fél a saját érdekei alapján hivatkozhat otthon és külföldön egyaránt. Az is talányos, hogy 
ez az eljárás az ügynek és a körülötte kialakult feszültségnek a felszínen tartását, vagy 
pedig a megnyugtató, kétoldalú rendezését szolgálja-e, mert mindkettőnek a lehetőségét 
tartalmazza. Lehet az is, hogy Orbán Viktor ezzel megsegíti Iveta Radičovát, mert a 
szlovák kormánykoalíció most februárban (nagy valószínűséggel) nem lesz képes meg-
szavazni az előző kormány által megszigorított állampolgársági törvény módosítását, de 
így a miniszterelnök asszony időt nyerhet. Hiszen már sokak előtt világos, hogy a ve-
gyes bizottságok tárgyalássorozatai nem oldják meg gyorsan (sokszor sehogyan sem) a 
szlovák–magyar bilaterális problémákat. Valójában abban reménykedhetünk, hogy ezt a 
kétoldalú államközi szerződést nem bízzák a vegyes bizottságokra. Vagy ha azokra bíz-
zák, akkor a politikai akarat is meglesz mindkét kormányfőben, hogy az ott megszülető 
ajánlásokat, javaslatokat meg is valósítsák.

Orbán Viktor a nyilvánosság előtt teljesítette a szlovák miniszterelnök két kérését is: 
az egyik az volt, hogy az állampolgársági problémát próbálják meg államközi szerződés-
sel megoldani, a másik pedig az, hogy a magyar miniszterelnök a szlovákiai magyarok 
körében ne folytasson kampányt a kettős állampolgárság mellett.

A találkozó nyomán kialakult helyzettel kapcsolatos a szlovákiai magyarok aggodal-
ma: ha a szlovák kormány a saját tapasztalatai és a saját akarata szerint készíti elő a 
javaslatot, akkor az legfeljebb korlátozott választójogot enged meg. De az is aggodalom-
mal tölti el őket, hogy az állampolgársági törvény, mint szimbolikus lépés, nem oldja 
meg a határon túliak megmaradásának fő problémáit: az asszimilációt és a déli régiók 
leszakadását. Azt hangoztatják, hogy ehhez teljesen más jellegű lépések szükségesek.10 
Az azonban reményt keltő, hogy azoknak a gazdasági jellegű egyezségeknek némelyike, 
amelyekre most a két kormányfő politikai „áldását adta”, a magyarok által lakott régiók-
ban is életviszonyt javító hatással lehet.

A találkozó eredményesnek mondható, hiszen néhány fontos kérdésben egyezség 
született. Kormányfői szinten párbeszéd kezdődött, ami stabilizálhatja a kapcsolatokat. 
A több mint egy évtizede hiányzó hivatalos kormányfői látogatások sorát indította el. 
A legfontosabb, függőben lévő kérdésekről tárgyaltak: az európai, illetve a közép-euró-
pai energiabiztonsághoz való hozzájárulásról, a szlovák–magyar határ menti és a dunai 
együttműködésről, a viszonyt mérgező ügyekről.

  9 Radičová kormányfő azt ígérte, hogy a szlovák javaslat összhangban lesz az elfogadott nemzetközi 
normákkal, s tartalmazni fogja a választójog kérdését is.

10 Mózes Szabolcs: „Állampolgársági tánc”. Új Szó, http://ujszo.com/online/velemeny-es-
hatter/2011/01/31/allampolgarsagi-tanc, 2011. január 31.
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A szlovák bAloldAl és A nAcionAlisták hArcA

orbán viktor politikájávAl szemben

A baloldali és a nacionalista erők a magyar csúcspolitikusok pozsonyi látogatásával 
összefüggésben bírálataikkal tűz alá vették a szlovák kormányt. Különösen Iveta 
Radičovát és Mikuláš Dzurinda külügyminisztert érte szemrehányás a magya-

rokkal szemben tanúsított „gyengeségük” miatt.
Mindkét tábor (és a liberálisok baloldali része is) a magyarországi demokráciá-

ért aggódik, amit Radičovától is megköveteltek volna. Elvárták tőle, hogy álljon be az 
Orbánt és politikáját bírálók európai kórusába, és legyen a magyarországi demokrácia őre 
ugyanúgy, ahogy erre a többi „kórustag” vállalkozott. Azt akarták, hogy a miniszterel-
nöki találkozón „vessen fel mindent” a magyar kormányfővel szemben. (Megjegyzendő, 
hogy a sok baloldali és liberális hang – tisztelet a kivételnek – nem aggódott a szlovákiai 
demokráciáért akkor, amikor 2009-ben a szlovákiai magyaroktól elvették az anyanyelv 
használatának természetes jogát, amikor azt pénzbüntetés terhe mellett, durván korlátoz-
ták! Azóta sem aggódik, pedig ez a törvény, bár kissé enyhített formában, még mindig 
érvényben van! De érvényben van az a korlátozó jellegű szlovák sajtótörvény is, amelyet 
Fico baloldali kormánya alkotott, s amelyet az EBESZ képviselője – nevezetesen Haraszti 
Miklós – hónapokig vizsgált és bírált.)

A magyar médiatörvény ügye

A magyar médiatörvény legalább annyira érdekelte a szlovák nacionalistákat és a 
baloldalt, mint a szlovákiai magyarokkal kapcsolatos magyar politika. Schmitt 
Pált (és később Orbán Viktort is) kérdőre vonták miatta. Nem elégedtek meg sem 

az államfő, sem a kormányfő formális nyilatkozatával, amely szerint Magyarországon száz 
százalékos sajtószabadság van. Nem elégítette ki őket, hogy a jogszabály EU-konform, s 
kritikája megalapozatlan. Hiába hangoztatta Schmitt Pál, hogy ez a törvény része annak 
a rendcsinálásnak, amely a nyolcévi szocialista kormányzás rendetlensége után az új ma-
gyar kormányra hárult – a médiában is.11

A szlovák kormányfő, ahogy azt elvárták tőle, mind a magyar államfőnek, mind a 
kormányfőnek felemlegette a médiatörvényt, és felhívta a figyelmüket, hogy annak 
idején, amikor a Fico-kormány szigorította a szlovák sajtótörvényt, a Fidesz mint 
ellenzéki párt, megtámadta azt (pedig az – Radičová szerint – jóval enyhébb volt, mint a 
mostani magyar).12 A magyarországi demokrácia, az Unión belüli liberális sajtóviszonyok 

11 SITA: „Gašparovič: Od menšín chceme lojalitu”. Pravda, http://spravy.pravda.sk/gasparovic-od-
mensin-chceme-lojalitu-dsd-/sk_domace.asp?c=A110120_120931_sk_domace_p12, 2011. január 20.

12 Pavel Novotný: „Dvojaké občianstvo. Radičová sa chystá na Orbána. Hospodárske noviny, http://
hnonline.sk/c1-49608680-dvojake-obcianstvo-radicova-sa-chysta-na-orbana, 2011. január 28.
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veszélyeztetése miatt is kifejezte aggodalmát, de nem úgy és nem olyan nyomatékkal, 
ahogyan azt a baloldali és liberális sajtó, a baloldali és a nemzeti politikusok, illetve az 
általuk képviselt közvélemény megkívánta.

Tény, hogy Radičová a médiatörvény bírálatában nem lehetett támadó, hiszen a rest-
riktív szlovák sajtótörvényt sem módosították. Fico szerint a magyar médiatörvény és a 
szlovák sajtótörvény között hatalmas a különbség: az utóbbiban (amelyet az ő kormánya 
idején,13 a sajtószabadságot korlátozó jelleggel módosítottak, és amely miatt az EBESZ-
szel is „dolga volt”) csak a válaszadás széles körű joga volt kifogásolható, a magyar 
médiatörvény pedig az alapelvektől kezdve, a digitalizálásra és egyebekre vonatkozóan is 
tele van antidemokratikus jellemzőkkel.14

Baloldaliak, (némely) liberálisok és nacionalisták egy platformon

A magyar politika csodás képessége, hogy egységbe tudja kovácsolni az amúgy 
egymással élesen szembenálló szlovák politikai csoportosulásokat. Most is ez 
történt, mert a (jobboldali) magyar politikusok „túl gyakran” látogattak el kollé-

gáikhoz Szlovákiába, ami szemet szúr és zavaróan hat a baloldalon is. Annál is inkább, 
mert Robert Fico, korábbi baloldali kormánya (2006–2010) élén, mindvégig sikertelen 
erőfeszítéseket tett arra, hogy a magyar baloldali kormányfőket – elvtársait és kollégáit 
(Medgyessyt, Gyurcsányt vagy Bajnait) – rávegye arra, hogy hivatalosan látogassanak el 
Pozsonyba. (Hozzátehetjük, hogy – akár baloldali, akár jobboldali – szlovák kormányfő 
sem gyakran látogatott Magyarországra. Utoljára, 2001-ben Mikulás Dzurinda járt ná-
lunk, akit Orbán Viktor hívott meg Budapestre – ami abnormális helyzet két szomszédos 
ország között.) Most pedig erőfeszítések nélkül odainvitálható a magyar kormányfő, még-
pedig nem is egyszer. 

Mindezek miatt felmerül a gyanú, hogy Fico az ellenzék élén „irigységből” is oly táma-
dó, hiszen a magyar–szlovák viszony korábbi sikertelenségeit most feltűnően jó kapcsolat 
váltja fel.15 Fico ebben a kérdésben nemcsak a baloldali, hanem a nacionalista ellenzéket is 
vezeti, és ilyen minőségében követeli a szlovák kormánytól, hogy határozottan ítélje el a 
magyarok antidemokratikus lépéseit (a médiatörvényt, a készülő magyar alkotmány nem 
demokratikus hatalommegosztási elveit, a határokon túli magyarok irányában folytatott 
politikát) és mindent, amit a külföld bírál. Úgy gondolja, hogy nekik is osztaniuk kell az 
európai uniós csúcspolitikusok véleményét.16

Ám nemcsak ő, hanem volt kormányának más tagjai is csatlakoztak a jobboldali 
szlovák kormánykoalíciót és a magyar miniszterelnököt keményen bírálók csapatához. 
Talán nem véletlen, hogy közöttük van az a Ján Kubiš, aki Fico kormányának első 

13 Robert Fico kormányzásának ideje 2006 júliusától 2010 júliusáig tartott.
14 TASR: „Fico kvôli Orbánovi kritizoval Radičovú a Dzurindu”. Sme, http://www.sme.sk/c/5711400/

fico-kvoli-orbanovi-kritizoval-radicovu-a-dzurindu.html, 2011. január 7.
15 Ez akkor is igaz, ha a magyar csúcspolitikusokat az a szándék is vezérli, hogy gyakori látogatásukkal 

a szlovákiai magyarokat nemzeti identitásuk megerősítésére ösztökéljék.
16 TASR: „Fico kvôli Orbánovi kritizoval Radičovú a Dzurindu”. Sme, http://www.sme.sk/c/5711400/

fico-kvoli-orbanovi-kritizoval-radicovu-a-dzurindu.html, 2011. január 7.
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külügyminisztere volt, és aki baloldali magyar kollégájával, Göncz Kingával együtt 
sikertelenül próbálta enyhíteni a feszült szlovák–magyar viszonyt. (Lehet, hogy Dzurinda 
külügyminiszternek igaza van, és a szlovák baloldal valóban irigyli, hogy a jobboldal 
– talán – képes normalizálni a hivatalos szlovák–magyar viszony hangnemét?) Kubiš 
a szlovák Hospodárske noviny-ban tudatta a világgal, hogy meg kell állítani Orbánt.17 
Lényegében az európai baloldali bírálatokat ismételte meg: amiatt aggódott, hogy mi lesz 
az Európai Unióval, ha (fél évre) Orbán lesz a vezetője. Arrogánsnak, fenyegetőzőnek és 
veszélyesnek állította be a magyar kormányfőt és egész csapatát, akik mind aláássák az EU 
alapértékeit. Hallgatása miatt elmarasztalta a jelenlegi szlovák kormánykoalíciót és annak 
európai parlamenti képviselőit is. Megdicsérte viszont a szlovák államfőt, hogy ő legalább 
nem hallgat. Azzal vádolta meg a magyar politikát, hogy a szlovák állampolgárokat a 
szlovák törvényeknek a megszegésére buzdítja, ha a magyar állampolgárság felvételére 
készteti őket. De ez még mind semmi, mert majd csak ezután következik a magyar 
feketeleves, ha a kettős állampolgárok választójogot is kapnak. Kubiš szerint ezzel a 
nacionalista veszéllyel szemben a szlovák kormány engedékeny, hallgatásba burkolózik, 
és illúziókba ringatja magát, ezáltal veszélynek teszi ki az országot. Úgy véli, naivitás 
abban reménykedni, hogy ez a magyar kormány majd jó útra tér. A cikkben az Orbán-
kormány és Magyarország (vagy talán az egész térség) szomorú végét is megjósolja, ami 
konfliktusokkal és kétoldalú problémákkal lesz tele. Ezért a szlovák kormány végül így 
is, úgy is kénytelen lesz szembeszállni Orbán Magyarországának politikájával.

A szlovák kormányt a magyar politikával szembeni határozottságra felszólító bal-
oldaliak csapatához csatlakozott Szlovákia egyik korábbi budapesti nagykövete, Štefan 
Markuš is (aki egyébként a magyar nacionalizmusról szerzett negatív tapasztalatait egy 
könyvben is megosztotta honfitársaival).18 A magyarországi demokrácia miatti aggoda-
lom nyilatkozatra késztette még a korábbi jobboldali kormány külügyminiszterét, Eduard 
Kukant is (jelenleg az SDKÚ kereszténydemokrata európai parlamenti képviselője), aki 
saját miniszterelnökét (ugyanitt) azért biztatta határozottságra, mert úgy ítéli meg, hogy 
a jelenlegi helyzet a szlovák kormánynak erősebb pozíciót biztosít, mint a magyarnak. 
Arról is meg van győződve, hogy ha Magyarország a határon túli magyaroknak az etnikai 
állampolgárságon kívül választójogot is adna, akkor Szlovákia megtalálná Európában a 
szövetségeseket ahhoz, hogy e magyar lépéssel szembeszálljon. Kukan szerint ez lenne 
az a helyzet, amikor a szlovák kormánynak keményen kellene fellépnie. Addig azonban 
fölösleges a kiabálás és az asztalra csapkodás.

A mediális közvéleményben sokszor idézik a Sme napilap legádázabb Orbán-ellenes 
publicistáját, Morvay Pétert, aki mintaszerűen gyűjti össze az európai baloldalnak és a 
liberálisoknak a magyar kormánnyal szemben hangoztatott érveit, indokait és bírálatait. 
Az Orbán antidemokratikus politikája elleni hangos tiltakozás kötelezettségétől a szlovák 
politika számára ártalmas Orbánig terjedő nagy ívben vázolja azt, hogy mit és miért kell a 
demokratikus szlovák kormánynak a magyar miniszterelnökkel szemben tennie. Például 

17 Ján Kubiš: „Orbána treba zastaviť”. Hospodárske noviny, http://hnonline.sk/c1-49608650-orbana-
treba-zastavit, 2011. január 28.

18 Daniela Jancová: „Radičová by mala dať Orbánovi najavo obavy o demokraciu”. Pravda, http://
spravy.pravda.sk/radicova-by-mala-dat-orbanovi-najavo-obavy-o-demokraciu-pgj-/sk_domace.
asp?c=A110128_092522_sk_domace_p29, 2011. január 28.
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azt, hogy pragmatikusan tárgyalnia kell vele, de nem szabad szimbolikus formában fe-
deznie és legitimálnia annak antidemokratikus lépéseit. Mert hiszen ezt már részben meg 
is tette, amikor a hivatalos látogatáson a mosolydiplomáciát alkalmazta irányában.

Baloldaliak és nacionalisták csatlakoztak Morvayhoz, amikor átvették tőle, hogy a 
gázvezeték aláírásához fölösleges az a parádé, amellyel Orbánt köszöntötték, mert neki 
a legkisebb elismerésre is nagy szüksége van, mivel Európában is és a tengerentúlon is 
Lukasenkóval kezdik összehasonlítani. A szlovák kormány tehát ne tegyen szolgálatot 
Orbánnak. A szolgálatkészség és előzékenység árthat az országnak, mert a világ olybá 
veheti, hogy a szlovák kormány egyetért vele. Pedig amit Orbán tesz, az Magyarországot 
nagyon mély válságba sodorhatja, ami biztosan érintené a szomszédokat is. Morvay, min-
denkit megelőzve, kiadja a parancsot: Orbánt még időben meg kell állítani.19

A magyar politikusok látogatásukkal láthatóan „önhergelő derbire” késztették a 
szlovákiai baloldal és a radikális nacionalisták színe-javát, akik azon versenyeztek, ki 
tudja jobban felhevíteni saját magát és a közvéleményt a kötelező magyarellenesség által. 
Egymás után álltak elő a magyarokkal való ijesztgetés legabszurdabb fordulataival, ab-
ban reménykedve, hogy az arra fogékony szlovákiai polgárokban félelmet vagy pánikot 
kelthetnek.

A derbi szokásos fenegyereke, Ján Slota például (aki a magyar államfőt is „meg-
ijesztette”) a magyar kormányfőnek a gázvezetékre vonatkozó nyilatkozataiból azt 
állapította meg, hogy a magyarok majd örömüket fogják lelni abban, hogy elzárják a csa-
pot. Hozzáértőként fejtette ki, hogy hibás és téves dolog a magyaroktól gázt venni, hiszen 
ugyanazt a gázt a lengyelektől (vagy ukránoktól?) is megkaphatják, akik pedig sokkal 
barátságosabbak a szlovákokkal, mint a magyarok. Nem okos dolog tehát a magyaroktól 
függeni. Saját kormányát is bírálta amiatt, hogy az Orbánnak teret ad ott, „ahol egész 
Európa bezárja előtte az ajtót”. Szerinte a szlovák–magyar viszony olyan drámai, hogy 
a látogatás egyszerűen provokáció, különös tekintettel arra, hogy a magyar kormány, a 
magyar parlament és a magyar államfő lépései a trianoni szerződés megkérdőjelezésére 
irányulnak. Ennek világos megnyilvánulásaként kezeli a brüsszeli Justus Lipsius épület-
ben elhelyezett „nagymagyar” szőnyeget, amely „egész Európát sokkolta”.20

A magyar csúcspolitikusok pozsonyi látogatása lehetőséget adott a szlovák naciona-
listák „nagyüzemben való működésére”. Ebből az apropóból is azt bizonyították nemzeti 
társadalmuknak, hogy résen vannak, és megvédik őket a magyarok mindenfajta rejtett 
és nyílt ármánykodásától. Ezért azzal támadták a szlovák kormányt, hogy miért fogadja 
őket, és ha már fogadja, miért ilyen gyakran, ráadásul akkor, amikor még az Európai Unió 
vezető államainak politikusai is bírálják őket.

A magyar köztársasági elnök pozsonyi látogatása például arra kínált alkalmat Ján 
Slotának, hogy bizonyítsa: nem fél semmitől, még a magyar államfőtől sem. Saját 
bevallása szerint találkozni akart Schmitt Pállal, még kezet is fogott volna vele, és ba-
ráti szellemben megköszönte volna neki, amiért elhatározta magát, hogy meglátogatja a 
Szlovák Köztársaságot. Néhány kérdést már előre elkészített, amelyeket fel kívánt neki 

19 Peter Morvay: „Úsmevy pre Orbána z Bratislavy”. Sme, http://komentare.sme.sk/c/5741008/usmevy-
pre-orbana-z-bratislavy.html, 2011. január 27.

20 TASR: „Slota: Maďari nám plyn odstavia s radosťou”. Hospodárske noviny, http://hnonline.sk/c1-
49614100-slota-madari-nam-plyn-odstavia-s-radostou, 2011. január 28.
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tenni – például azt, hogy milyen a köztársasági elnök viszonya a trianoni szerződéshez 
és a határok megkérdőjelezhetetlenségéhez. Arra is rá akart kérdezni, hogy miért írt alá 
– szerinte a Fidesz pártkatonájaként – olyan törvényeket, amelyeket az egész Európai 
Unióban nagyon bírálnak. Azt is szándékában állt megkérdezni, hogy nem gondolkodik-e 
azon, hogy bocsánatot kérjen a szlovákoktól a kétszáz éves genocídium és üldözés miatt, 
valamint a bécsi döntés és az 1968-as megszállás miatt. Sőt, azt a kérdést is előkészítette, 
hogy a magyar államfő tíz- vagy tizenötmillió magyar elnökének képzeli-e magát. Mivel 
a magyar köztársasági elnök programjában eredetileg szerepelt a parlamenti frakciókkal 
való találkozás, és mivel azon a Szlovák Nemzeti Párt frakcióvezetője (Rafael Rafaj) he-
lyett Ján Slota akart részt venni, a találkozó végül – időhiányra hivatkozva – elmaradt, 
így Slotának lehetősége nyílt arra, hogy azt annak tudja be, hogy a magyar államfő meg-
ijedt tőle. Azt hangoztatta, hogy a találkozót miatta fújták le, mert féltek a kellemetlen 
kérdésektől.21

A „ki tud felháborítóbbat és durvábbat mondani a magyarokra” versenyében nem 
akart lemaradni maga a Szlovák Nemzeti Párt sem. (Lehet, hogy már érzik a vesztü-
ket.) Ezért nemcsak Slota pártelnök, hanem Andrej Danko, alelnök is kitett magáért: 
felhívásában azt követelte, hogy a kormányfő legyen határozott Orbánnal szemben, „aki 
politikájával szét akarja verni Szlovákiát.” A magyar kormányfőtől is követelt: csak akkor 
jöjjön Szlovákiába, ha világosan garantálja a határok sérthetetlenségét. Iveta Radičovát 
azzal vádolta meg, hogy „ignorálja a köztársaság szétverését, miközben Szlovákia csen-
des gyilkosai, mint Orbán, tovább nevetnek”.22

A Szlovákia irányában gyakorolt magyar politika eddig inkább csak a Szlovák Nemzeti 
Párt nacionalistáinak adott alkalmat exhibicionista mutatványokra. Most azonban már új, 
ifjú nacionalisták is kezdik megmutatni magukat, de már nem a SZNP színeiben. Ők 
az Egyszerű Emberek (szlovákul: Obyčajní ľudia), akik szintén a „magyar kártya” for-
gatásából akarnak politikai tőkét kovácsolni. Bár egy liberális párt, az SaS kötelékében 
jutottak be a parlamentbe, és így a kormánykoalíció tagjai, Slotára rálicitálva lovagolják 
meg ezt a szlovákiai politikai opciót. Újabb nacionalista párt körvonalazódik tehát, amely 
– feltételezhetően – a magát hallatlan korrupciók által lejáratott Szlovák Nemzeti Párt 
helyébe akar lépni.

A csupán négy képviselővel rendelkező Egyszerű Emberek mind az államfő, mind 
a kormányfő látogatásakor ügyeltek arra, hogy nemzetvédő és a magyarokat bíráló 
megnyilvánulásaik minél hangosabban szóljanak, és minél nagyobb feltűnést keltsenek. 
(Igyekezniük is kell, hiszen rövid időn belül újsütetű nemzeti párttá kell fejlődniük, hogy 
Slotától átvegyék a stafétabotot.) Schmitt Pál látogatásakor arról nyilatkoztak, hogy el-
ítélik a magyar elnök tettét, hogy a hivatalos látogatással visszaélve, kifejezetten olyan 
kampányt folytatott, amelyben Nagy-Magyarország új lakóit toborozta. Szégyentelenül rá 

21 SITA, Robert Hüttner: „Schmitt sa ma zľakol, myslí si Slota”. Pravda, http://spravy.pravda.sk/
schmitt-sa-ma-zlakol-mysli-si-slota-duq-/sk_domace.asp?c=A110120_161505_sk_domace_p12, 2011. 
január 20.; SITA/Para: „A Smer és az SNS szerint Schmitt Pál nem akart találkozni Ján Slotával”. 
Paraméter, http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2011/01/22/smer-az-sns-szerint-schmitt-pal-nem-
akart-talalkozni-jan-slotaval, 2011. január 22.

22 s/para: SNS: „Radičová kiabáljon Orbánra, ne a mi szakszervezetiseinkre!” Paraméter, http://www.
parameter.sk/rovat/belfold/2011/02/01/sns-radicova-kiabaljon-orbanra-ne-mi-szakszervezetiseinkre, 
2011. február 1.
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akarta beszélni Szlovákiában az embereket arra, hogy ne féljenek a Magyar Köztársaság 
állampolgárságának megszerzésétől. Ezt az új „nemzeti négyes” vezetője, szószólója és 
mindenese, Igor Matovič – saját sajtóértekezletén – a magyar elnök részéről hibás és dur-
va lépésnek minősítette. Egyúttal sajnálta, hogy a szlovák kormány nem ítélte el a magyar 
államfő viselkedését.23 (Ezek után nem csoda, hogy a magyar kormányfő látogatásakor a 
szlovák miniszterelnök asszony többször is említette arra vonatkozó elégedettségét, hogy 
Orbán Viktor nem folytat kampányt, és nem toboroz Szlovákiában magyarokat az állam-
polgárság felvételéhez.)

Az Egyszerű Emberek nemcsak forgatják, hanem meg is fordították a szlovákiai 
„magyar kártyát”. A Szlovák Nemzeti Párttal, annak egyszerű és világos, kiismerhe-
tő ellenszenvével ellentétben, ők hatalmas, negédes vörös szívek által deklarálták Orbán 
Viktor előtt, hogy mennyire szeretik a szlovákiai magyarokat, „az ő magyarjaikat”, és 
nem engedik, hogy a magyar elnök vagy miniszterelnök ellopja tőlük őket. Ez a „nagy 
szíves szeretet”, amit a magyar miniszterelnökkel szembeni demonstrációban mutattak, 
politikailag inkorrekt, cinikus és hamis, hiszen mindeddig még „papírformában” sem 
nyilvánult meg a szlovákiai magyarok irányában. Ezért a „szeretetnek” ezt a fajta kifeje-
zését bátran értelmezhetjük a szlovákiai magyarokkal szembeni sértésként vagy gúnyként 
is. Mivel Szlovákiában is változnak az idők és a generációk – jönnek az ifjú nacionalisták –, 
és mivel posztmodern időket élünk, a magyarellenességből az is megélhet, aki szeretetnek 
álcázza azt. Majd meglátjuk, mit szól ehhez az egyszerű szlovák nacionalista.

A szlovák kormány visszafogottsága

A fentiek ellenére, Radičová miniszterelnök és Dzurinda külügyminiszter arra 
koncentrál, hogy „szolgálati idejük alatt” a szlovák–magyar viszonyban jelentős 
javulás álljon be. Erről mindketten nyilatkoztak (a külügyminiszter többször is, 

közöttük a Duna Televíziónak). A Smer politikusainak azt vetik a szemére, hogy való-
jában az zavarja őket, hogy javulófélben a magyar–szlovák viszony. Dzurinda úgy véli, 
hogy a miniszterelnök asszony megfelelő mértékű határozottsággal bírálta a magyar mé-
diatörvényt, ám a bírálat szavai valójában inkább a tárgyalóasztalhoz valók. Többször is 
megerősítette, hogy Szlovákiának nagyon fontos, hogy javítsa viszonyát Magyarországgal, 
például éppen a közép-európai térség jövője miatt is. Meggyőződése szerint mindent meg 
kell tenni azért, hogy Közép-Európa egységes régió legyen, és államai jó viszonyban 
legyenek, jól kijöjjenek egymással. Ha Szlovákia nem hagyja magát provokálni, és így 
elismerést szerez, Magyarország részéről is következhetnek olyan lépések, amelyek elosz-
latják a félreértéseket. A Fico-féle hangnem és szándék (a populizmus, a nacionalizmus és 
az uszítás) nem jó politika ebben a bilaterális viszonyban, és nem is segít.24

23 TASR, SITA: „Obyčajní ľudia nepodporia novelu o štátnom občianstve”. Sme, http://www.sme.
sk/c/5734849/obycajni-ludia-nepodporia-novelu-o-statnom-obcianstve.html, 2011. január 24.

24 TASR: „Fico kvôli Orbánovi kritizoval Radičovú a Dzurindu”. Sme, http://www.sme.sk/c/5711400/
fico-kvoli-orbanovi-kritizoval-radicovu-a-dzurindu.html, 2011. január 7.
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A szlovák kormány eltökéltnek mutatkozik a kétoldalú viszony javításában. A hang-
nem visszafogásán és a légkör javításán sok múlhat. Ha eredményes lesz, az a szlovák 
bel- és külpolitikának is nagy hasznára válik. A szlovák–magyar viszony ugyanis a tér-
ség, a régió és a regionális együttműködés kulcskérdése. Ha ezt sikerül javítani, akkor a 
szlovák külpolitika nemcsak látszateredményt, hanem tényleges sikert is elkönyvelhet. 
A regionális együttműködés pedig talán egyik visegrádi tagország számára sem olyan 
fontos (ide értve Magyarországot is), mint éppen Szlovákiának. Ez a szlovák külpolitika 
számára az egyik legbiztosabban megvalósítható cél, az a terep, ahol a szlovák külpoliti-
ka valóban önmagát adhatja, saját lényegével járulhat hozzá a régióban uralkodó légkör 
javulásához.

A szlovák kormány visszafogottságának okai között kevesen hangoztatják a legkézen-
fekvőbbet: hogy mind a szlovák, mind a magyar kormányzópárt ugyanannak az európai 
pártcsaládnak, az Európai Néppártnak a tagja. Ez a tény, amely a szlovák–magyar vi-
szony javításának fontos politikai hátteret biztosít, azt is bizonyítja, hogy az európai 
szintű politizálásnak megvan a maga súlya, és lehetnek eredményei. Ennek különösen 
annak fényében nagy a jelentősége, hogy 2006 és 2010 között ugyanebben a kérdéskörben 
az Európai Szocialista Párt (PES) próbálkozásai eredménytelenek voltak.

KövetKeztetéseK

A két magyar csúcspolitikus látogatása által kiváltott szlovák reakciók a bizalmatlan, 
gyanakvó szlovák nacionalizmus „skizofréniájáról”, tudathasadásáról vallanak.25 
Egyszerre probléma számukra az, hogy a szlovákiai magyar (a kettős állampol-

gárságával) a szlovák nemzetállam biztonságát veszélyezteti, és az, hogy Magyarország 
magához akarja édesgetni őket. S emiatt éppen azok tiltakoznak a leghangosabban, 
akik a legkeményebben lépnek és léptek fel az ellen, hogy a szlovákiai magyarok otthon 
érezhessék magukat Szlovákiában. Akik gyakran meg akarták tisztítani Szlovákiát a ma-
gyaroktól, most az ellen tiltakoznak, hogy Budapest magához csábítja őket.

A jelek szerint a szlovák külpolitika új taktikával közelíti meg a kormányzati szintű 
szlovák–magyar kapcsolatot, ami a hangnem dolgában reményre ad okot. Az, hogy e mö-
gött van-e ugyanilyen (a kétoldalú viszony kormányzati szintű javítására irányuló) pozitív 
irányultságú szlovák stratégia is, egyelőre nem bemérhető.

Dzurinda január eleje óta hangoztatja, hogy nem kell félni a magyar „kardcsörte-
téstől”, mert az nem más, mint „fakard”, amely gyorsan törik.26 Felismerte tehát, hogy 
a magyar félnek nincs tényleges lehetősége arra, hogy Szlovákiával szemben valóban 
ütőképes eszközöket vessen be. Viszont, úgy látszik, ahelyett, hogy ezzel a felismeréssel 
visszaélne, arra koncentrál, hogy a két ország államközi viszonyát javítsa.

25 Péter Hunčík: „Ísť alebo ostať?” Sme, http://komentare.sme.sk/c/5746210/ist-alebo-ostat.html, 2011. 
január 31.

26 MTI: „Dzurinda szerint nem kell félni a határon túli magyarok választójogától”. Új Szó, http://
ujszo.com/online/kozelet/2011/01/03/dzurinda-szerint-nem-kell-felni-a-hataron-tuli-magyarok-
valasztojogatol, 2011. január 3.
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Nem zárható ki, hogy a kapcsolatok rendezésére irányuló szlovák kormányzati gesztu-
sok annak is köszönhetőek, hogy a szlovákiai magyarok – a magyar kettős állampolgárság 
és a szlovák állampolgársági törvény konfliktusában – olyan állampolgári lojalitás jelét 
adják, amelyre a szlovák politikusok nem számítottak. Ezt nem csak Robert Fico, hanem 
a kormányzati politikusok is „regisztrálták”.27

Az állampolgársági törvény és a magyar kettős állampolgárság összefüggésében, 
a szlovákiai magyarokért folytatott harcban nemcsak a szlovák kormány, hanem az 
ellenzékben levő Smer politikusai is rájöttek arra, hogy nem kifizetődő, ha a szlovákiai 
magyarok egy részét azzal „űzik el”, hogy megtiltják nekik a kettős állampolgárságot. 
A tömeges exodust – még ha a legnagyobb valószínűség szerint nem is következne be – 
inkább nem kockáztatják meg, mert akkor, legalábbis rövid távon, mindenki rosszul járna. 
Az új kormány vezetői már jóval korábban, még ellenzékként felhívták a figyelmet arra, 
hogy nem lesz jó vége annak, ha a szlovákiai magyarok, mint szlovák állampolgárok, a 
magyar kettős állampolgárság lehetősége és a szlovák állampolgársági törvény között 
szított konfliktusban, tömegesen elindulnak Magyarországra.

2011. február 11.

27 SITA: „Fico: Podcenili sme lojalitu slovenských Maďarov”. Sme, http://www.sme.sk/c/5704464/fico-
podcenili-sme-lojalitu-slovenskych-madarov.html, 2011. január 2.
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