
cím ben föl tett kér dés – még ha sok
el len ve tést vált hat is ki – jo gos azok -
ra a tár sa dal mi fo lya ma tok ra vo nat -

ko zó an, ame lyek a 20. szá zad nyolc va nas
éve i nek vé gén meg vál toz tat ták a Szov jet -
unió ér dek szfé rá já ba tar to zó kö zép-eu ró pai
or szá gok po li ti kai ké pét.

For ra da lom ról csak Ro má ni á ban és
Cseh szlo vá ki á ban be szél nek. A tér ség töb bi
or szá gá ban át épí tés rõl, plu ra li zá lás ról,
rend szer vál to zás ról foly nak a vi ták, és ezek
je gyé ben zaj la nak a po li ti kai küz del mek.
No ha Eu ró pá nak min den volt „kom mu nis ta”
or szá gá ban ugyan ar ról van szó: vál ság ba
ju tott, ve re sé get szen ve dett, il let ve meg bu -
kott a kom mu nis ta párt tal kép vi selt egy -
párt rend szer, és csõd be ju tott, il let ve össze -
om lott az ál lam ál tal köz pon ti lag irá nyí tott
terv gaz da ság. Ál ta lá no sít va: a glo bá lis po li -
ti ka meg vál to zá sa mi att nem le he tett to -
vább élet ben tar ta ni a szer ke ze ti leg, esz me -
rend sze ré ben, va la mint gaz da sá gi el mé le -
té ben és gya kor la tá ban is hi bás, szo ci a lis tá -
nak ne ve zett po li ti kai rend szert. Az az nem
le he tett al kal maz ni még egy szer olyan erõ -
sza kot, mint 1956-ban Ma gyar or szág el len,
1968-ban Cseh szlo vá ki á ban vagy 1980-ban

38

2019/12

A Nyil vá nos ság 
az Erõ szak El len 
a ma gya ro kat az zal
igye ke zett meg fé lem lí te ni,
hogy a ki te le pí tés lesz 
a sor suk, ha má sok ra –
pl. az Együtt élés re –
sza vaz nak. A ci gá nyo kat
pe dig az zal ré misz tet te,
hogy ha nem rá 
sza vaz nak, le gyil kol ják
õket a bõr fe jû ek.

DURAY MIK LÓS 

FOR RA DA LOM 
VAGY HA TA LOM ÁT VÉ TEL?

A For ra da lom vagy ha ta lom át vé tel? Az 1989–1990-es rend -
szer vál to zás idõ sza ká nak át te kin té se, kü lö nös te kin tet tel a
cseh szlo vá ki ai hely zet re és a nem ze ti sé gi kér dés re cí mû, 
a Ka to li kus Szem le 1990. IV. szá má ban meg je lent ta nul -
mány rö vi dí tett vál to za ta. 

A



Len gye lor szág ban. Ezért az ele ve meg szû nés re ítélt struk tú ra az ál lam -
pol gár ok ki sebb vagy na gyobb nyo má sá ra egy sze rû en össze rop pant.

Az or szá gon ként kü lön bö zõ né ven ne ve zett fo lya mat lé nye ge te hát az,
hogy a szét bom lasz tott vagy meg buk ta tott po li ti kai rend szer és a párt ál -
lam he lyét egy más po li ti kai rend szer fog lal ta el.

Ez a „más” Ro má ni á ban kü lön bö zik leg ke vés bé az elõb bi tõl, hi szen a
„for ra da lom” után meg ren de zett „sza bad” vá lasz tá sok nyo mán is egypárti
ura lom ala kult ki, ho lott több po li ti kai párt is lé te zik az or szág ban.

Ju go szlá via – mely a kom mu nis ta or szá gok enfant terrible-je volt –
most is sa já tos úton jár. Szlo vé nia ugyan is po li ti kai szer ke ze te és gaz da -
sá gi rend sze re mi att már csak nem kül föld nek te kint he tõ az om la do zó ál -
lam szö vet ség ben, Hor vát or szág kis ké sés sel ugyan csak, míg Szer bi á ban
még min dig leg szí ve seb ben az egy párt rend szert tar ta nák élet ben.

Len gyel or szág a sze gény ség gel és a pár tos ság gal vív ja sa já tos lo va gi
tor ná ját, pe dig a de mok ra ti kus vá lasz tá sok itt döf ték le leg ha ma rabb a
„kom mu niz mus hét fe jû sár ká nyát”.

Ma gya ror szá gon az 1956-os for ra da lom vér be foj tá sát kö ve tõ dik ta tú ra
el múl tá val a hat va nas évek má so dik har ma dá ban kez dett hegemonistává
eny hül ni a to ta li ta riz mus, és itt zaj lott le a leg ci vi li zál tab ban a rend szer -
vál to zás. Oly annyi ra, hogy a kom mu nis ta párt (az az a Ma gyar Szo ci a lis -
ta Mun kás párt) a ro má ni a i hoz vagy a cseh szlo vá ki a i hoz ha son ló vé res -
szá jú kom mu nis ta el le nes pro pa gan da nél kül szen ve dett ve re sé get.

Ke let-Né me tor szág ban nem csu pán a leg me re vebb egy párt rend szer
dõlt meg a hi va ta los ma gyar or szá gi ha ta lom ha té kony se gít sé gé vel és a
Bu da pest fe lõl Bécs be me ne kü lõ ke let né me tek láb do bo gá sá nak kí sé re té -
ben, ha nem gya kor la ti lag is meg szûnt a Né met De mok ra ti kus Köz tár sa -
ság nak ne ve zett sztá li nis ta szü le mény.

Cseh szlo vá ki á ban pe dig – öt hét tel a ro má ni ai vé res ese mé nyek elõtt
– 1989. no vem ber 17-én, a ma gyar or szá gi el len zé ki ek és a hi va ta los Ma -
gyar Te le ví zió talajelõkészítõ mun ká la tai jó vol tá ból is – igaz, utol só elõt -
ti ként, de még is – ki vo nult az ut cá ra a prá gai if jú ság, hogy ele get te gyen
tör té nel mi kül de té sé nek: le bo nyo lít sa a „bár so nyos for ra dal mat”.

Hatalomátvétel Csehszlovákiában

Az egész ke let-kö zép-eu ró pai át ala ku lás ban az volt a leg fi gye lem re -
mél tóbb, hogy ép pen ab ban a Cseh szlo vá ki á ban tar tot ta ma gát oly so ká -
ig és annyi ra szi lár dan a totalista rend szer, amely ben – a hi e de lem sze -
rint – a de mok rá ci á nak mély re nyú ló gyö ke rei van nak.

Va ló ban fur csa ez a pa ra do xon, de alig ha meg le põ, ha is mer jük a kö -
rül mé nye ket. Az or szág la kos sá ga nagy több sé gé nek ér de kei – a „cseh -
szlo vák nem zet ál lam” vélt sta bi li tá sá nak, a vál to zat lan ság ból szár ma zó
ha mis biz ton ság ér zet nek és a mun ka nél kül meg sze rez he tõ össz tár sa dal -
mi, va la mint egyé ni elõ nyök nek a szint jén – ha gyo má nyo san össze fo -
nód tak a po li ti kai ha ta lom mal és az ál lam ér de ke i vel. Emi att nem ala kul -
ha tott ki tö meg nyo mást ki fej tõ tár sa dal mi el len zék. Emi att nem te rem -
tõd he tett meg a po li ti kai plu ra liz mus olyan alap ja sem, mint Ma gya ror -
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szá gon vagy Len gye lor szág ban, ahol a cseh szlo vá ki a i hoz ha son ló ér dek -
szö vet ség az egyén és a ha ta lom kö zött csak el vét ve lé te zett. A Char ta ’77
csak szel le mi góc ként mû kö dött, amely – no ha élesz tõ je volt a po li ti kai
vál to zá sok nak – ön ma gá ban kép te len lett vol na el in dí tá suk ra. Akik a
rend szer bu ká sát óhaj tot ták, csu pán egy ben re mény ked het tek: az if jú ság
lá zad fel, mert még nem szö võ dött be le a ha tal mi ér de kek rend sze ré be.

Va ló ban az if jú ság lá za do zá sa volt a dön tõ moz za nat, mely nek ki tö ré -
sét a fel nõtt la kos ság túl nyo mó ré sze passzí van vár ta. Vol tak azon ban ér -
le lõ elõz mé nyek is.

El sõ sor ban a len gyel és a ma gyar pél dá nak volt nagy ha tá sa. A cseh -
szlo vák tár sa da lom egy ré sze ugyan is fo ko zot tan kezd te érez ni, hogy ha
nem moz dul, ak kor a fel bom ló ban lé võ párt ál la mi rend szer ben a Szov -
jet unió utol só csat ló sa ma rad, és be hoz ha tat lan hát rányt szen ved: el -
vesz ti mind azt az elõ nyét, ame lyet a má so dik vi lág há bo rú után ép pen a
Szov jet unió hû szö vet sé ge se ként meg szer zett. A len gye lek kel és a ma -
gya rok kal szem ben ez az ér zés azon ban éve ken ke resz tül in kább ne ga tív
re ak ci ók ban nyil vá nult meg. A len gye le ket le néz ték a for ron gá sok mi att,
az „in kább lá zon ga nak, mint sem dol goz ná nak” ha mis szlo gent han goz -
tat va. A ma gya rok ra pe dig irigy ked ve néz tek, és vár ták Ma gyar or szág
gaz da sá gi össze om lá sát. Len gyel or szág fe lé azon ban volt az ér zel mek nek
más le csa pó dá sa is. A szlo vák ró mai ka to li ku sok min tá nak te kin tet ték a
len gyel or szá gi ka to li kus egy ház tár sa dal mi és po li ti kai ere jét. El sõ sor ban
a cseh Char ta ’77 igye ke zett jó kap cso la to kat ki épí te ni a Solidarnośćcsal,
a ma gyar or szá gi de mok ra ti kus el len zék kel azon ban ilyen ben sõ sé ges
kap cso la tot so ha sem kez de mé nye zett.

A má sik sür ge tõ, vagy in kább bá to rí tó té nye zõ a ke let né met posztsz -
tá li nis ta ha ta lom gyors és vér te len össze om lá sa volt 1989 szeptembere–
novembere fo lya mán. Ha ez ott így meg tör tén he tett, gon dol ták, ta lán ki
le het pró bál ni Prá gá ban is, hát ha itt is ugyan úgy si ke rül.

Ma már egy re több köz ve tett bi zo nyí ték ta nús ko dik ar ról – a tit kos -
rend õr ség ügy nö ke ként le lep le zett „for ra dal má rok” ré vén –, hogy a hát -
tér ben a tit kos rend õr ség és a szov jet tit kos szol gá lat is moz ga tó ja volt az
ese mé nyek nek. Gor ba csov szá má ra ugyan is ké nyel met len né kez dett vál -
ni mind a honeckeri, mind a husáki, mind a Ceauºescu-féle re zsim.

Cseh szlo vá ki á ban eb ben a lég kör ben – ön kén te le nül is – ug rás ra ké -
szen állt a Char ta ’77 kö ré cso por to su lók je len tõs ré sze: ha meg rop pan a
husáki–jakeši rend szer, át ve he tik a ha tal mat. Emi att ter mé sze te sen ép -
pen a Char ta-cso port volt az egyet len el len fe le azok nak, akik – ügy nö ke -
ik se gít sé gé vel – ha tal mon be lül ma rad va sze ret ték vol na túl él ni az el ke -
rül he tet len rend szer vál to zást. […]

A „start lö vés” te hát 1989. no vem ber 17-én dör dült el. Ezt a dá tu mot
né hány hét tel az ese mé nyek után már ugyan olyan pá tosszal em le get ték
az új ha ta lom al ko tói, mint pl. év ti ze de ken át az Au ró ra ágyú i ból 1917
no vem be ré ben le adott lö vé sek év for du ló ját a kom mu nis ták. Tény, hogy
a di á kok, majd ké sõbb az õket tá mo ga tó né hány prá gai ipa ri üzem mun -
kás sá gá nak nyo má sá ra, il let ve az ál ta luk meg hir de tett or szá gos sztrájk
kö vet kez mé nye ként, rö vid el len ál lás és né hány na pos hát rá lás után meg -40
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ad ta ma gát a hi va tal ban le võ po li ti kai ve ze tés, és össze om lott az egy párt -
rend szer. No vem ber vé gé re úgy szûnt meg mû köd ni, mint ha csak azt
vár ta vol na, hogy át ad has sa a kor mány zást, mint hogy a jö võ amúgy is ki -
lá tás ta lan nak mu tat ko zott. Mint ha szer zõ dést kö tött vol na az új ha ta lom
vá ro má nyo sa i val – a tár sa da lom más alstruktúráiba va ló át szi vár gás le -
he tõ sé ge el len ér té ke ként. Ma már úgy tû nik, hogy ko mo lyabb el len ál lást
csak azok ta nú sí tot tak kö zü lük (pl. Prá ga vá ro si párt bi zott sá gá nak tit ká -
ra), akik nem vol tak elég gé be avat va a po li ti kai hát tér moz gá sok tit ka i ba.

A ha ta lom át vé tel el sõ fá zi sa va la mi vel több mint egy hó na pig tar tott.
Há rom nap pal év vé ge elõtt ért vé get. En nek a sza kasz nak azon ban volt
né hány olyan ál lo má sa, amely az egész fo lya ma tot jel le mez te.

No vem ber vé gén – mi u tán a Gor ba csov bu ká sá ban hi á ba re mény ke dõ
prá gai ha ta lom el len ál lá sa ki lá tás ta lan nak bi zo nyult – le mon dott Jakeš, 
a Cseh szlo vák Kom mu nis ta Párt fõ tit ká ra, és Zdeněk Urban fog lal ta el a
he lyét. Az új kor mány meg ala kí tá sá ra irá nyu ló kí sér le tek azon ban rend -
re ku darc ba ful lad tak. A szint ér re lé põ új ha ta lom kép vi se lõi – a prá gai
Pol gá ri Fó rum Ko or di ná ci ós Bi zott sá ga és a Vál ság stáb – ugyan is nem fo -
gad ták el a kor mány ala kí tás sal meg bí zott kom mu nis ta po li ti kus ál tal ja -
va solt ka bi ne tet. Emi att ál lan dó sult a sztrájk ké szült ség.

Ez zel pár hu za mo san a kom mu nis ta párt min dent meg tett an nak ér de -
ké ben, hogy po zí ci ó ját leg alább rész ben meg tart has sa. Ez ré szint si ke rült
is, mert de cem ber 8-án és 9-én a kom mu nis ta Čalfa ve ze té sé vel meg ala -
kult új kor mány ban csak eggyel ke ve sebb volt a párt tag, mint a nem kom -
mu nis ta mi nisz ter. A kom mu nis ta mi nisz te rek azon ban jó tak ti kai ér zék -
kel – a mi nisz ter el nök kel egye tem ben – rö vid del ki ne ve zé sük után ki lép -
tek a párt ból. Ezt kí ván ta tõ lük az új hely zet és a köz han gu lat, s ez zel jel -
zést is ad tak a párt tag ok nak, hogy kö ves sék pél dá ju kat. Az új kor mányt,
kel lõ pá tosszal – töb bek kö zött emi att is – „a nem ze ti köz meg egye zés”
kor má nyá nak ne vez ték el.

E sza kasz utol só ál lo má sa volt Husák köz tár sa sá gi el nök le mon dá sa és
az új el nök meg vá lasz tá sa. Alig ha le he tett vol na el kép zel ni, hogy ne
Václav Havel ke rül jön a köz tár sa sá gi el nö ki szék be. Nem csu pán azért,
mert õ volt a ha ta lom át vé tel egyik köz pon ti alak ja, s nem is azért, mert
az õ ne vét kap ta szárny ra leg in kább az ut ca nép ének hang ja, ha nem el -
sõ sor ban ami att, hogy az 1968-as cseh emig rá ció túl nyo mó több sé ge, az
ott ho ni el len zék és a vál to zá so kon mun kál ko dó, hát tér ben ál ló po li ti ku -
sok Havelt pre pa rál ták olyan fi gu rá vá, akit adan dó al ka lom mal az or szág
élé re le het ál lí ta ni – egy új Masarykká le het ten ni –, hogy vissza sze rez ze
a cseh nem zet nek a husáki éra alatt meg té pá zott glo i re-ját.

Havel el nök ké vá lasz tá sá nak leg za va róbb moz za na ta az volt, hogy az il -
le gi tim nek ki ki ál tott par la ment vá lasz tot ta meg õt, kéz fel eme lés sel, egy han -
gú lag, mint ha mind ez a leg vi rág zóbb sztá li niz mus ide jén tör tént vol na.

Új politikai mozgalmak és a független magyar kezdeményezés

A ha ta lom át vé tel el sõ sza ka szát Cse hor szág ban a hir te len moz ga lom -
má szer ve zõ dött, de nem tel je sen ha gyo mány ta lan Pol gá ri Fó rum irá nyí -
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tot ta. En nek csí rái – el len zé ki kö rök ben – már 1968 óta bon ta koz tak.
Szlo vá ki á ban a még in kább seb té ben össze állt Nyil vá nos ság az Erõ szak
El len ne vû moz ga lom töl töt te be ugyan ezt a sze rep kört. En nek azon ban
– cseh tár sá val el len tét ben – nem volt sem mi lyen „tör té nel mi”, az az el -
len zé ki hát te re. Mind két moz ga lom kong lo me rá tum  jel le gû volt. Kép vi -
sel ve volt ben nük a jobb ol da li irány za tok tól kezd ve a li be rá li son át a
nem kom mu nis ta bal ol da lig min den le het sé ges ide o ló gia és szán dék.
Tag jai kö zött vol tak nem csak ko ráb bi el len zé ki ek és a né pük nek el kö te -
le zett ér tel mi sé gi ek, ha nem a kom mu nis tá ból hir te len for ra dal már rá és
an ti kom mu nis tá vá ved lett kar ri e ris ták, a tit kos rend õr ség volt ügy nö kei,
lum pen és ext ra va gáns ele mek, va la mint az egyé ni szám lá i kat má sok kal
szem ben ki egyen lí te ni aka ró bosszú ál lók és szél sõ sé ge sek. En nek kö vet -
kez té ben mind két moz ga lom egy szer re volt ál lam al ko tó, pa te ti ku san vi -
lág meg vál tó, jakobinistán ra di ká lis, erõ sza ko san rend te rem tõ, meg szál -
lot tan el len ség ke re sõ és bol se vis ta mó don ki zá ró la gos.

A kez de ti sza kasz ban e moz gal mak nak nem vol tak ki nyil vá ní tott ha tal -
mi szán dé kai, no ha a kö ré jük cso por to su ló kat tu laj don kép pen egyet len kö -
zös szán dék kö töt te össze: he lyet sze rez ni a meg dön tött rend szert fel vál tó
új ha ta lom szín pa dán. Be val lott cél juk az volt, hogy el ve zes sék a cseh szlo -
vák tár sa dal mat a sza bad vá lasz tá so kig. Václav Havel is csak né hány hó -
nap ra – a vá lasz tá so kig – vál lal ta el a köz tár sa sá gi el nö ki funk ci ót.

A no vem ber 17-ét kö ve tõ né hány nap nak szlo vá ki ai vo nat ko zás ban volt
egy ha gyo mány ta lan sa já tos sá ga: nem konf ron tá lód tak a ha gyo má nyos
nem ze ti el len té tek. En nek a pél dát lan hely zet nek kö szön he tõ en, va la mint
a Nyil vá nos ság az Erõ szak El len li be rá lis szár nyá nak jó vol tá ból ka pott te -
ret a po li ti kai élet ben a no vem ber 18-án meg ala kult Füg get len Ma gyar Kez -
de mé nye zés – mû kö dé sét azon ban csak e nagy moz ga lom szár nyai alatt
fejt het te ki. En nek kö vet kez mé nye ként a ma gyar ki sebb ség ott le he tett a
ha ta lom át vé tel nél, je len le he tett a funk ci ók új ra el osz tá sá nál, s en nek volt
kö szön he tõ, hogy a ko ráb bi hoz ké pest nem vált pe ri fe ri kus sá a hely ze te:
meg tud ta tar ta ni a szám ará nyá nak meg fe le lõ par la men ti kép vi se le tet, és
nem vesz tet te el azt az egy-két má sod ran gú funk ci ót a szlo vák kor mány -
ban, me lyet még a kom mu nis ták osz tot tak ki szá má ra.

Az el sõ hó nap vé ge fe lé azon ban már lát szott, hogy mennyi re kor lá to -
zot tak a Füg get len Ma gyar Kez de mé nye zés le he tõ sé gei a Nyil vá nos ság az
Erõ szak El len moz ga lom ban. Ki de rült, hogy ezek a kor lá tok ha son ló ak
azok hoz, ame lyek a kom mu nis ta párt ban aka dá lyoz ták a ma gyar kom -
mu nis tá kat ab ban, hogy ki sebb sé gi sors tár sa ik ér de ké ben te vé keny ked -
hes se nek. Már de cem ber ben nyil ván va ló vá kez dett vál ni, hogy a két
moz ga lom kö zött ki ala kult kap cso lat in kább a ma gyar ki sebb ség po li ti kai
moz gá sá nak az el len õr zé sé re és fé ken tar tá sá ra al kal mas, mint sem a
több sé gi nem zet po li ti kai éle té vel egyen ran gú ki bon ta koz ta tá sá ra.

Ez a hely zet több egy ér tel mû pél dá val il luszt rál ha tó.
De cem ber leg ele jén a Füg get len Ma gyar Kez de mé nye zés ve ze tõi ja va -

sol ták, hogy az új szö vet sé gi kor mány meg ala kí tá sá val egy idõ ben hoz za -
nak lét re egy nem ze ti sé gi vagy multikulturális mi nisz te ri posz tot is. A ja -
vas la tot – lát szat ra – ma gá é vá tet te a Nyil vá nos ság az Erõ szak El len moz -42
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ga lom és en nek nyo mán a Pol gá ri Fó rum köz pon ti ve ze tõ sé ge is. Az utol -
só – te hát a si ke res – kor mány ala kí tá si kí sér let al kal má val ezt a ja vas la -
tot is ma gá val vit te a tar so lyá ban a Václav Havel ál tal ve ze tett „for ra dal -
mi erõk” kép vi se le te a dön tõ tár gya lás ra. A ja vas lat cso mag min den té te -
lé ben si ke rült meg egye zés re vagy komp ro misszum ra jut ni uk a tár gya ló
fe lek nek, csu pán az em lí tett mi nisz te ri poszt ügyé ben nem.

A köz tár sa sá gi el nök ál tal kabinetátalakítással meg bí zott sze mély –
Marián Čalfa – el uta sí tó ál lás pont ja al kot mány jo gi és po li ti kai ér ve lés ben
me rült ki.[…]

A mi nisz ter el nök-vá ro má nyos po li ti kai ki fo gá sai azon ban sok kal fi -
gye lem re mél tób bak vol tak az al kot mány jo gi ak nál, mert kö vet kez tet ni
en ged tek ar ra a foly to nos ság ra, amely a nem ze ti sé gi kér dés ben volt ki ala -
ku ló ban a ré gi és az új ha ta lom kö zött. Čalfa elõ ször a nem ze ti ér ze lem
húr ja it pen get te meg, ami kor ar ra cél zott: ho gyan néz ne ki a cseh szlo vák
szö vet sé gi kor mány, ha he lyet kap na ben ne egy ma gyar is – az el múlt
het ven két év le for gá sa alatt ez ugyan is elõ ször tör tént vol na meg. Majd a
ra ci o na liz mus húr ja in kez dett ját sza ni: ha be ven né nek egy ki sebb sé git 
a kor mány ba, je lent kez ne a töb bi is, to váb bi bár sony szé ke ket kö ve tel ve.
Majd po li ti ku si ér ve lés sel lé pett elõ: az or szág köz vé le mé nye nincs fel ké -
szül ve a nem ze ti sé gi kér dés olyan meg ol dá si mód já nak el fo ga dá sá ra,
ami lyet a nem ze ti sé gi mi nisz té ri um meg ala kí tá sa je len te ne. Ez utób bi 
ki fo gás csak nem szó ról szó ra meg egye zett Gustáv Husák sza va i val, ame -
lyek kel 1968-ban a szov jet in vá zió után – a hely zet re va ló te kin tet tel –
igye ke zett le sze rel ni a ma gyar ki sebb ség po li ti ku sa it. Čalfa is a komp li -
kált hely zet re hi vat ko zott, de volt egy hely zet men tõ ja vas la ta is ar ra 
az idõ re, ami kor a hely zet már ke vés bé lesz bo nyo lult: a ké sõb bi ek ben
ala kul jon nem ze ti sé gi kor mány bi zott ság. A kor mány ala kí tó „for ra dal mi
erõk” lé nye ges el len ve tés nél kül fo gad ták el ezt a men tõ öt le tet. Ez zel 
a nem ze ti sé gi mi nisz té ri um kér dé se ál ta lá nos meg nyug vás kö ze pet te 
le ke rült a na pi rend rõl, s ez to váb bi lé pést je len tett a „nem ze ti köz meg -
egye zés” fe lé.

A nem ze ti sé gi kor mány bi zott ság meg ala kí tá sa feb ru ár ban vált idõ sze -
rû vé. El ké szült a mû kö dé si sza bály za ta, de tény le ge sen nem tör tént sem -
mi. Az ál lam szö vet sé gi al kot mány tör vény ér tel mé ben ugyan is min den
szö vet sé gi in téz mény meg ala kí tá sá hoz és az al kot mány tör vé nyek meg fo -
gal ma zá sá hoz ki kell kér ni a két tag köz tár sa ság kor má nyá nak és nem ze ti
ta ná csá nak (par la ment jé nek) vé le mé nyét, il let ve hoz zá já ru lá sát. A Milan
Čič ál tal ve ze tett szlo vák kor mány – amint vár ni le he tett – nem ad ta be -
le egye zé sét. Vé le mé nye az volt, hogy a nem ze ti sé gi kér dést tel je sen ki
kell von ni a szö vet sé gi szer vek il le té kes sé gi kö ré bõl. Ez a szlo vák kor -
mány is a „for ra dal mi erõk” – eb ben az eset ben a Füg get len Ma gyar Kez -
de mé nye zést a szár nya alatt szo ron ga tó Nyil vá nos ság az Erõ szak El len –
jó vá ha gyá sá val ke rült hi va tal ba.

A má sik két pél da is üres ígé re tek rõl ta nús ko dik. A Füg get len Ma gyar
Kez de mé nye zés in dít vá nyoz ta, hogy né hány szlo vá ki ai mi nisz té ri um ban
ma gya rok is kap ja nak mi nisz ter he lyet te si funk ci ót (pl. az ok ta tás ügy ben,
kul tú rá ban stb.). A ki nyil vá ní tott igényt ik tat ta ugyan a Nyil vá nos ság az
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Erõ szak El len Köz pon ti Ko or di ná ci ós Tes tü le te, de egyet len mi nisz ter he -
lyet te si hi va tal be töl té sé vel sem bíz tak meg ma gyar sze mélyt.

És még egy ap ró ada lék azok nak, akik azt hit ték, hogy az egy párt rend -
szer össze om lá sá val pa ra di cso mi ál la po tok kö szön te nek be. 1989 de cem -
be ré nek kö ze pén meg je len tek Po zsony ut cá in az öles mé re tû ma gyar-, ci -
gány- és zsi dó el le nes fal fel irat ok.

A hatalomátvétel törvényesítése

Csak a kez de te zá rult le a ha ta lom át vé tel nek az zal, hogy a Szö vet sé gi
Gyû lés élé re az 1968-as „prá gai ta vasz” ál tal fém jel zett po li ti kus, Ale xan -
der Dubček ke rült; hogy meg ala kul tak az új kor má nyok (a szö vet sé gi, a
cseh és a szlo vák); hogy a köz tár sa ság el nö ké nek szé ké be Václav Havelt
dik tál tat ta a tö meg gel az új po li ti ka ve zér ka ra. A kö vet ke zõ sza kasz las -
súbb és hosszabb volt. Ez a kép vi se lõ-vá lasz tá si elõ ké szü le te kig – áp ri lis
ele jé ig – tar tott. Eb ben a sza kasz ban kel lett át ala kí ta ni a par la men tet,
meg sza vaz ni a vá lasz tá si tör vényt, és ez volt a pár tok és moz gal mak ki -
ala ku lá sá nak a kor sza ka is.

A ha ta lom át vé tel te hát mind an nak el le né re nem zá rult le, hogy a két
nagy kong lo me rá tum moz ga lom ek kor ra már tel jes ség gel át vet te a kom -
mu nis ta párt ko ráb bi he lyét. Ak ti vis tá ik az üze mek ben és hi va ta lok ban
olyan el len õri sze re pet kezd tek be töl te ni, ami lyet a totalista rend szer ben
les tek el a ha ta lom tól. A két moz ga lom kü lön bö zõ szin tû irá nyí tói ha tá -
roz ták meg, hogy a vá lasz tott és a ki ne ve zett funk ci ó kat kik tölt he tik be.
E tiszt sé gek be – gyak ran – ba rá ta i kat, ro ko na i kat, ese ten ként csa lád tag ja -
i kat jut tat ták. Be le szól tak az al kal ma zot tak el bo csá tá sá ba, fel vé te lé be, és
he lyen ként át vet ték a szak szer ve zet sze re pét. Még a tu do má nyos in té ze -
tek prog ram ját is meg pró bál ták be fo lyá sol ni. Ke zük be ka pa rin tot ták a
köz ja vak el osz tá sát stb.

A tör vény ho zó tes tü le tek ben azon ban még min dig ugyan azok a sze -
mé lyek ül tek, aki ket a husáki rend szer ben vá lasz tot tak meg. Ezek nek egy
ré szét az új ha ta lom nak ki kel lett cse rél nie, ha za var ta lan hát te ret akart
te rem te ni a kor mány zás hoz és a po li ti zá lás hoz.

Egy par la ment kép vi se lõ-tes tü le te meg újí tá sá nak leg is mer tebb mód ja
a meg üre se dett he lyek re ki írt idõ kö zi vá lasz tás. Ez egy ben az egyet len
de mok ra ti kus mód is. Ké zen fek võ lett vol na, ha a hi e de lem sze rint de -
mok ra ti kus ha gyo má nyok kal ren del ke zõ Cseh szlo vá ki á ban a de mok rá -
cia vissza ál lí tá sá nak fo lya ma tá ban ép pen ezt a mó dot vá laszt ja a for má -
ló dó új ha ta lom. De nem így tett, ha nem a legantidemokratikusabb mód -
dal élt: ko op tá lás hoz fo lya mo dott.

A par la men ti kép vi se lõk nek kb. a fe lét há rom sza kasz ban (ja nu ár ban,
feb ru ár ban, már ci us ban) le mon dat ták, il let ve vissza hí vat ták. He lyük re
el sõ sor ban a két nagy po li ti kai moz ga lom ne ve zett ki új kép vi se lõ ket, so -
ra ik ba azon ban be ke rült az ala ku ló új pár tok és moz gal mak né hány tag -
ja is. Raj tuk kí vül a ko ráb ban is lé te zett öt párt volt jo go sult még er re – a
kom mu nis ta párt, a Cseh szlo vák Nép párt, a Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Párt,
a Sza bad ság Párt és a Szlo vák Meg új ho dás Párt ja. Ez utób bi még 1989 de -44
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cem be ré ben fel vet te az 1948-ban meg szün te tett De mok ra ta Párt ne vét. 
A moz gal mak és a pár tok ál tal ja va solt sze mé lye ket a par la ment meg ma -
radt ré sze egy ön te tû kéz fel eme lés sel be vá lasz tot ta tag jai kö zé. Az e mód -
szer rel meg újí tott par la ment biz to sí tot ta, hogy meg sza vaz zák az új ha ta -
lom mû kö dé sé hez és meg szi lár du lá sá hoz szük sé ges összes tör vény ja vas -
la tot, s hogy az új kor mánnyal szem ben ne fo gad has sa nak el bi zal mat -
lan sá gi in dít ványt, no ha ez utób bi jo gos lett vol na a sok rosszul elõ ké szí -
tett tör vény ja vas lat mi att.

A kép vi se lõ-tes tü let össze té tel ének át ala kí tá sa kap csán is mét rá kell
mu tat ni ar ra, hogy mi lyen szûk moz gás te ret szánt a Nyil vá nos ság az Erõ -
szak El len moz ga lom a Füg get len Ma gyar Kez de mé nye zés nek, no ha az
FMK ugyan úgy jo go sult lett vol na az önál ló ság ra, mint a ha ta lom át vé telt
irá nyí tó szlo vák moz ga lom. Már csak azért is, mert ha ma rább ala kult.
En nek el le né re az FMK csak a Nyil vá nos ság az Erõ szak El len moz ga lom
ál tal ja va sol ha tott kép vi se lõ ket a par la ment be. Ez ad ma gya rá za tot ar ra,
hogy mi ért fe nye get ték meg az új ma gyar kép vi se lõ ket a par la ment bõl
va ló ki zá rás sal, mi dõn azok önál ló ál lás pon tot kép vi sel ve szó lal tak fel.

A tör vény al ko tá si fo lya mat ban a ha ta lom át vé tel szem pont já ból há rom
fon tos tör vényt fo ga dott el a par la ment.

Az egyik a kom mu nis ta párt va gyo ná nak be fa gyasz tá sát és tu laj do ná -
nak el szá mo lá sát el ren de lõ tör vény volt. En nek alap ján a kom mu nis ták nak
szá mos épü le tet kel lett ki ürí te ni ük, me lyek túl nyo mó több sé gét a leg erõ -
sebb po li ti kai cso por tok vet ték bir to kuk ba – min den el len ér ték nél kül.

Az elõb bi nél azon ban sok kal fon to sabb volt az új párt tör vény. Ez te -
rem tet te meg a po li ti kai plu ra liz mus le gá lis ke re tét. Min den, bi zo nyít ha -
tó an ezer tá mo ga tót fel mu ta tó cso port nak le he tõ sé get te rem tett, hogy
párt tá vagy po li ti kai moz ga lom má ala kul jon. Ugyan ak kor – a ko ráb bi
kom mu nis ta rend szer tõl el les ve a mód szert – a két új po li ti kai moz gal -
mat ki vé te le zett hely zet be hoz ta. Õket ugyan is a párt tör vény név sze rint
leg ali zál ta, míg a töb bi ek nek kü lön bö zõ fel té te le ket sza bott.

E ki vé te le zés a Pol gá ri Fó ru mot és a Nyil vá nos ság az Erõ szak El len
moz gal mat fel mér he tet len ha tal mi és anya gi elõ nyök höz ju tat ta, hi szen
min den ko ráb bi lé pé sü ket vissza me nõ le ge sen tör vé nyes sé tet te.

A har ma dik fon tos lé pés a vá lasz tá si tör vény el fo gad ta tá sa volt. A vá -
lasz tá si tör vény ben ki mon dot tan vagy köz vet ve meg volt fo gal maz va né -
hány diszk ri mi na tív szán dék is. A két nagy moz ga lom a tör vény ál tal
akar ta le he tet len né ten ni a ki sebb pár tok és moz gal mak rész vé tel ét a vá -
lasz tá so kon, il let ve a tör vény ho zói mun ká ban. A meg vá lasz tott kép vi se -
lõk és párt ja ik, il let ve vá lasz tó pol gá ra ik kö zöt ti kap cso la tot a mi ni má lis -
ra akar ták csök ken te ni. Le he tet len né akar ták ten ni, hogy a nem ze ti ki -
sebb sé gek párt jai és moz gal mai önál ló an ve hes se nek részt a vá lasz tá so -
kon. A vá lasz tá si tör vény ter ve ze tet a par la ment je len ték te len vál toz ta tá -
sok után el fo gad ta.

A tör vény ter ve zet meg fo gal ma zói ab ból az el kép ze lés bõl in dul tak ki,
hogy a po li ti ka szer ve zé sét egy olyan – me rev – ver ti ká lis szer ke zet ben
kell meg va ló sí ta ni, amely sok ban ha son lít a párt ál lam ban lé te zett de -
mok ra ti kus cent ra liz mus hoz, de at tól ab ban kü lön bö zik, hogy plu ra lis ta.
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En nek az el kép ze lés nek két alap té te le volt:
– a po li ti kai szer ke zet be ne kap cso lód has sa nak be ho ri zon tá lis tár sa -

dal mi struk tú rák, az az tár sa dal mi és tö meg szer ve ze tek;
– a par la men ti po li ti ká ban ne ér vé nye sül hes se nek he lyi és re gi o ná lis

tár sa dal mi ér de kek.
A meg vá lasz tott kép vi se lõk nek te hát nem a vá lasz tó pol gár ok ér de ke it

kell majd kép vi sel ni ük a tör vény ho zás ban, ha nem az ál lam po li ti ka ér de -
ke it. Ezt nem csu pán a ter ve zet egyik elõ ter jesz tõ je, Jičínsky kép vi se lõ
kö zöl te a hon atyák kal, ha nem ezt bi zo nyí tot ta a tör vény ter ve zet ama cik -
ke lye is, mely sze rint a jog sze rû en meg vá lasz tott kép vi se lõt nem hív hat -
ja vissza sem a párt ja, sem a vá lasz tó pol gár ok cso port ja. Az utób bi ak nak
azon ban le he tõ sé ge sem nyíl na er re, hi szen a több mint egy mil lió vá lasz -
tó pol gárt szám lá ló anor ga ni kus vá lasz tá si ke rü le tek ben ez gya kor la ti lag
le he tet len is len ne, ugyan is a ke rü let észa ki és dé li pe re mén élõ la kos ság
ér de kei sok szor szö ges el len tét ben áll nak egy más sal. A po li ti ka szer ve zõi
az zal is szá mol tak, hogy a pár tok nak nem is lesz okuk a kép vi se lõ vissza -
hí vá sá ra. A tör vény ter ve zet meg fo gal ma zói – a két nagy moz ga lom hí vei
– a moz gal ma ik el söp rõ gyõ zel mé vel, az az egy újabb egypárti ha ta lom ki -
ala ku lá sá val szá mol tak. Ilyen eset ben – a párt ál lam ban szer zett ta pasz ta -
la tok alap ján – nem va ló szí nû, hogy a meg vá lasz tott kép vi se lõ hût len
lesz a párt já hoz. Az en ge det len kép vi se lõt ugyan is nem csak po li ti ka i lag
le het tönk re ten ni, de tár sa dal mi lag is, és de rék ba le het tör ni ci vil kar ri -
er jét is – akár csak az egy párt rend szer ben.

A vá lasz tó jo gi tör vény és a vá lasz tá sok gyors ki írá sa azon ban nem
csu pán a kez det le ges po li ti kai szer ke zet kris tá lyo so dá sát és a po li ti kai
dif fe ren ci á ló dást aka dá lyoz ta, ha nem ele ve hát rá nyos hely zet be kí ván ta
hoz ni a ki sebb és az újon nan ala kult pár to kat, po li ti kai moz gal ma kat is.
Elõ ír ta, hogy a vá lasz tá sok hoz va ló be ne ve zés hez tíz ezer hi te le sít he tõ tá -
mo ga tó alá írás be mu ta tá sa szük sé ges. A vá lasz tá so kon pe dig csak az a
párt sze rez het man dá tu mot, amely el nyer te az ér vé nyes sza va za tok nak
leg alább 5%-át (a Szlo vák Nem ze ti Ta nács ba 3%-ot). A vá lasz tá so kon va -
ló rész vé telt a tör vény csu pán párt lis tá kon en ge dé lyez te, egyé nek nem
in dul hat tak.

A tör vény egyik leg szem be tû nõbb cél ja a nem ze ti ki sebb sé gek po li ti -
kai szét da ra bo lá sá ra irá nyu ló szán dék volt. A ter ve zet el sõ ol va sá sa kor
egyik elõ ter jesz tõ je – Masopust kép vi se lõ – ki is mond ta: nem kí vá na tos
a nem ze ti ki sebb sé gek önál ló po li ti kai szer vez ke dé se.

A vá lasz tó jo gi tör vény szar vas hi bá ja az volt, hogy meg sér tet te az al -
kot mányt. A nem ze ti sé gi al kot mány tör vény (az 1968-ban el fo ga dott 144-es
tör vény) ugyan is le szö gez te, hogy a nem ze ti ki sebb sé gek nek jo guk van a
szám ará nyuk nak meg fe le lõ kép vi se let re a par la ment ben. Az el fo ga dott
vá lasz tá si tör vény azon ban en nek a jog nak az ér vé nye sü lé sét nem csu -
pán nem tá mo gat ta, ha nem az em lí tett meg kö té sek kel aka dá lyoz ta is.
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A politikai pluralizmus és a pártok

A párt tör vény jó vol tá ból ala kult ki az a kez det le ges po li ti kai szer ke zet,
amely alap ján – jobb hí ján – el mond hat juk, hogy már Cseh szlo vá ki á ban
is el kez dett mû köd ni a po li ti kai plu ra liz mus – a több párt rend szer. Há -
rom hó nap alatt több mint öt ven párt ala kult. Egy ré szük azon ban vagy
ele ve ha lál ra volt ítél ve, vagy el ke rül he tet len komp ro misszu mok ra kény -
sze rült. A párt tör vény el fo ga dá sa és a vá lasz tá sok ra va ló be ne ve zés kö -
zött el telt alig há rom hó nap nyi idõ alatt ugyan is egyik párt nak és po li ti -
kai moz ga lom nak sem bon ta koz ha tott ki hi te les po li ti kai ar cu la ta, és
nem fej lõd he tett ki a va ló ság nak meg fe le lõ sú lya a tár sa da lom ban.

A két nagy moz ga lom nak lát szó lag nem volt mi tõl tar ta nia, hi szen tal -
pon ma ra dá suk hoz ren del ke zé sük re állt min den ha tal mi és anya gi esz -
köz. A töb bi ek nek – fõ leg az újak nak – be kel lett vet ni ük min den ere jü -
ket az ér vé nye sü lés re és a vá lasz tá si fel ké szü lés re.

A ko ráb bi pár tok tag jai kö zül lé lek ta ni lag a kom mu nis ták nak volt a
leg ke vés bé irigy lés re mél tó a hely ze tük, hi szen csak nem min den ki el le -
nük szur kolt. A to váb bi négy ré gi párt kö zül Cse hor szág ban a Nép párt 
és a Szo ci a lis ta Párt kö ze pes tá mo ga tás ra szá mít ha tott. A szlo vá ki ai 
De mok ra ta Párt nak és a Sza bad ság Párt nak a hely ze te azon ban ke vés bé
volt ki szá mít ha tó, meg osz tot tabb lé vén a tár sa da lom. […]

Az új pár tok és po li ti kai moz gal mak kö zül a ke resz tény de mok ra ták
elõ re tö ré sé re szá mí tot tak so kan, gon dol ván, hogy a kom mu nis ták ál tal
el nyo mott ke resz tény ide o ló gia az új po li ti kai hely zet ben rend kí vü li
moz gó sí tó erõ ként fog hat ni. Fõ leg Szlo vá ki á ban tûnt ez re á lis le he tõ ség -
nek, ahol a Ke resz tény de mok ra ta Moz ga lom nem csak az el len zé ki idõ -
szak ban ke let ke zett föld alat ti egy há zi struk tú ra ma rad vá nya i ra tá masz -
kod ha tott, ha nem az el nyo más alól föl sza ba dult ró mai ka to li kus egy ház -
tól el vár ha tó in téz mé nyes tá mo ga tás ra is.

A si ker re szá mot tar tó új pár tok kö zül a Zöl dek Párt ja lép ke dett a leg in -
go vá nyo sabb ta la jon. A rend szer vál to zás kez de tét köz vet le nül kö ve tõ na -
pok ban kezd tek szer vez ked ni – te hát a leg ele jén –, és a ter mé sze ti kör nye -
zet le rom lott ál la po ta kéz zel fog ha tó an bi zo nyí tot ta lét jo go sult sá gu kat, a
ha gyo má nyos tár sa dal mi ér de kek még sem ked vez tek ki bon ta ko zá suk nak.

A fel so rolt szer ve zõ dé se ken kí vül meg kell em lí te ni a cseh or szá gi Li -
be rá lis De mok ra tá kat, akik a Pol gá ri Fó rum ban je len tet tek kü lön szín fol -
tot, va la mint a mor vák és a szi lé zi a i ak re gi o ná lis moz gal ma it, me lyek a
tör té nel mi Mor va Õr gróf ság és a Cseh szlo vá ki á hoz tar to zó Szi lé zia ön -
kor mány za tá ért in dí tot tak küz del met.

Kü lön fe je ze tet igé nyel nek a nem ze ti és az et ni kai ala pon szer ve zõ -
dött moz gal mak és a nem ze ti ki sebb sé gek po li ti kai szer ve ze tei.

A nem ze ti ala pon lét re jött el sõ po li ti kai moz ga lom a már em lí tett Füg -
get len Ma gyar Kez de mé nye zés volt. Szer ve zõi azon ban nem tud ták el -
dön te ni, hogy mi le gyen te vé keny sé gük fõ cél ja: a ma gyar ki sebb ség po -
li ti kai ér dek kép vi se le te vagy a li be rá lis nak hir de tett ide o ló gi ai cél ki tû zé -
se ik pro pa gá lá sa. Li be ra liz mu suk – el nö kük sza vai sze rint – el sõ sor ban
ab ból a dön tés bõl szár ma zott, hogy li be rá lis po li ti kai erõ vé vál nak. Ne -
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vük sze rint és vá lasz tá si prog ram juk alap ján azon ban ma gyar nem ze ti
moz ga lom ként fo gal maz ták meg mi vol tu kat, de ma ga tar tá suk és né ze te -
ik mi att in kább csak kö te ke dõ és ha tá ro zat lan pro fi lú po li ti kai moz ga lom
be nyo má sát kel tet ték. Ese ten ként a ma gyar nem ze ti szí ne ket tûz ték zász -
la juk ra, és egy ér tel mû nem ze ti jel sza va kat han goz tat tak, más kor ta gad -
ták a nem ze ti ala pon ki ala ku ló po li ti kai szer ve zõ dé sek lét jo go sult sá gát,
vagy pe dig azt hir det ték, hogy elõ ször a de mok rá ci át kell ki har col ni,
hogy ezt kö ve tõ en a több sé gi nem zet au to ma ti ku san meg ad has sa a nem -
ze ti ki sebb sé gek jo ga it. Ez utób bi vé le ménnyel – amely a pro le tár in ter -
na ci o na liz must hir de tõ kom mu nis ták csõ döt mon dott jel sza vá val volt
ro kon – tu laj don kép pen azt ál lí tot ták, hogy a nem ze ti ki sebb sé gek jo gai
nem alap ve tõ de mok ra ti kus jo gok. En nek el le né re azt val lot ták: ha szük -
sé ges, fel vál lal ják a ma gyar ki sebb ség ér de ke i nek a kép vi se le tét is. Egyik
leg vi tat ha tóbb ér vük az volt, hogy aki jo got ad, mást foszt meg jo gá tól.
Ez zel tu laj don kép pen meg kér dõ je lez ték meg hir de tett prog ram ju kat is.
Mind ezek alap ján nem te kint he tõ pusz ta szó já ték nak az a vé le mény,
hogy ez a moz ga lom a ma gya rok tól füg get len kez de mé nye zés volt.

A má sik nem ze ti szer ve zõ dés a Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Moz ga -
lom volt, amely sok va jú dás kö ze pet te szü le tett meg. Lét re jöt tét leg in -
kább a szlo vák ke resz tény de mok ra ták fé kez ték az zal az ér ve lés sel, hogy
Krisz tus sem kü lön böz tet te meg az em be re ket nem ze ti sé gük sze rint,
ezért az õ égi sze alatt kell meg te rem te ni a ke resz tény egy sé get. A Hlinka
és Tiso ne vé vel jel zett po li ti kai kle ri ka liz mus ha gyo má nya i ra épí tõ szlo -
vák ke resz tény de mok ra ták szá má ra a ke resz tény egy sé get eb ben az eset -
ben az je len tet te, hogy a ma gya rok szer vez zék sa ját ke resz tény ró mai ka -
to li kus és ima klub ju kat, a szlo vá kok pe dig majd po li ti zál nak he lyet tük
sa ját ér de ke ik sze rint. Ez ve ze tett a sza ka dás hoz, ami azon ban nem je len -
tett ide o ló gi ai el kü lö nü lést, csu pán azt, hogy a ma gyar ke resz té nyek nek
a kö zös ke resz tény cé lo kon túl van nak sa já tos ma gyar ér de kei is. Azon -
ban mind a szlo vák, mind a ma gyar ke resz tény de mok ra ta moz ga lom
szin te ki zá ró lag a ró mai ka to li kus egy ház ra tá masz ko dik, emi att a pro tes -
tán sok nagy részt ki szo rul tak ezek bõl a moz gal mak ból.

Szlo vák nem ze ti – na ci o na lis ta – po li ti kai párt és moz ga lom lé te zett
több is. A leg is mer tebb az év szá za dos ha gyo mánnyal di cse ke dõ Matica
slovenská, mely nem po li ti kai szer ve zet, ha nem kul tu rá lis in téz mény
ugyan, de mû kö dé se alap ján az összes szlo vák na ci o na lis ta párt bá zi sá -
nak te kint he tõ. Az újak kö zül a Štúr Tár sa ság, a Szlo vá kok Füg get len
Párt ja, a Szlo vák Nem ze ti Párt és a Sza bad ság Párt hal la tott ma gá ról a
leg töb bet. Egy re in kább sza po rod tak a szlo vák nem ze ti ra di ká lis és fél fa -
sisz ta cso por to su lá sok. Prog ram juk ál ta lá ban két té tel bõl állt: fõ cél ki tû -
zés ük volt Szlo vá kia önál ló sá ga – te hát ki sza ka dá sa Cseh szlo vá ki á ból,
va la mint a kü lön bö zõ hõ fok ok ra me le gí tett ma gyar el le nes ség. Azt hir -
det ték, hogy Szlo vá kia a szlo vák nem ze té – ki re keszt ve ez zel a kö zel egy -
mil lió más nem ze ti sé gû ál lam pol gárt az ál lam al ko tói kö zös ség bõl és a
jog egyen lõ ség bõl. Leg fon to sabb cél ki tû zés ük a szlo vák ál lam nyelv ki zá -
ró la gos tör vé nye sí té se volt, és a nem ze ti ki sebb sé gek nyel vé nek ki szo rí -
tá sa a köz hasz ná lat ból.48
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Az ide o ló gi ai, nem ze ti és et ni kai moz gal mak, il let ve pár tok mel lett
meg ala kult egy sa já tos po li ti kai for má ció: a nem ze ti ki sebb sé gek jo ga i ért
és a de mok rá ci á ért szer ve zõ dött ide o ló gia men tes és internacionalista1

kez de mé nye zés, az Együtt élés Po li ti kai Moz ga lom. Kü lön je len tõ sé ge,
hogy egész Cseh szlo vá kia te rü le tén mû kö dik, több nem ze ti ki sebb ség
tag ja it tö mö rí ti ma gá ba, és tá mo ga tói kö zött fel lel he tõk a több sé gi nem -
zet tag jai is.

Az Együtt élés Po li ti kai Moz ga lom ke let ke zé sé nek több oka volt:
– az or szág ban élõ nem ze ti ki sebb sé gek hely ze te tör vényi  szin ten ren -

de zet len, tár sa dal mi szer ke ze tük bom lás nak in dult, füg get le nül at tól, hogy 
a má so dik vi lág há bo rú után a szláv szár ma zá sú a kat ked vez mé nyez ték, a
nem szlá vo kat pe dig meg fosz tot ták leg ele mibb pol gár jo ga ik tól is;

– a cseh szlo vá ki ai nem ze ti ki sebb sé gek „ki sebb sé gi hely ze te” a cseh -
szlo vák nem zet ál lam meg ala ku lá sá val — 1948-cal kez dõ dött; ezért tör -
vény sze rin ti egyen jo gú sí tá su kat, va la mint hely ze tük ren de zé sét or szá -
gos üggyé kell ten ni;

– a nem ze ti ki sebb sé gek tár sa dal ma szét tö re dez ne a po li ti kai és az ide -
o ló gi ai pár to kat el vá lasz tó tö rés vo na lak men tén, ha ügyük párt po li ti kai
kér dés sé vál na; ezért az or szág ban ki ala ku ló sa já tos nem ze ti, il let ve ál la mi
ér de kû de mok rá ci á ban a szét ap ró zó dás fe nye get né a nem ze ti ki sebb sé gek
kö zös ér de ke it, ha nem ta lál nák meg kö zös po li ti zá lá suk alap ja it;

– amint egy ál lam ke re te it a ha tá rok, az ál lam pol gár ok kö zös ér de kei,
a nem zet kö zi biz to sí té kok és az egy sé ges gaz da sá gi rend szer te rem tik
meg, úgy mind ezt a nem ze ti ki sebb sé gek szá má ra is a kö zös po li ti zá lás
je len ti;

– az Együtt élés esz mé nye nem csu pán a nem ze ti ki sebb sé gek kö zös ér -
dek ér vé nye sí té se, ha nem a több sé gi ek kel va ló „együtt élés” ve zér esz mé je is.

Ezen ren de zõ el vek sze rint és a fel so rolt okok mi att el sõ sor ban a ma -
gyar, a len gyel, rész ben pe dig a ru tén, uk rán és a né met ki sebb ség tö mö -
rült eb be a po li ti kai moz ga lom ba. De ép pen az „együtt élés” esz mé je, az -
ál tal, hogy a moz ga lom föl vál lal ta a nem ze ti sé gi leg ve gyes há zas ság ban
élõk vé del mét is, sok szlo vá kot és cse het is a moz ga lom tá bo rá ba von zott.
Így egy olyan de mok ra ti kus és nem ze ti el vû, de in ter na ci o na lis ta alap ál -
lá sú moz ga lom ala kult ki, mely ért he tõ en az összes ide o ló gi ai párt vagy
az egyet len nem zet ügyét föl vál la ló moz ga lom bí rá la tá nak és tá ma dá sa i -
nak a ke reszt tü zé be ke rült. Nem vé let le nül, hi szen ez a po li ti kai moz ga -
lom volt az egyet len, amely sen ki re sem kényszerített ide o ló gi ai vagy
nem ze ti kor lá to kat, és prog ram já ban nem az ál lam esz mé jét he lyez te kö -
zép pont ba, ha nem az egye te mes Eu ró pa esz mé jét hir det te meg.

A nem ze ti ki sebb sé gek po li ti kai moz gal mai azon ban szük ség sze rû sé-
g ük el le né re is töb bé-ke vés bé át me ne ti szer ve zõ dé sek. Csak ad dig van
lét jo go sult sá guk, amed dig a ki sebb sé get vé del mez ni és jo ga i ért har col ni
kell. Emi att leg in kább a szak szer ve ze tek re ha son lí ta nak. A ki sebb sé gi
kér dés – ez zel össze füg gés ben – azért emel ke dik az ide o ló gi ai el vá lasz tó
ha tá rok fö lé, mert a ki sebb sé gi hely zet pszeudoosztály-jelleget köl csö nöz
e cso por tok nak, amely a hely zet ol dó dá sá val vagy meg szû né sé vel szin -
tén fel la zul, vagy vé get ér. Ez zel a nem ze ti ki sebb sé gek ide o ló gia fö löt ti
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nem ze ti moz gal mai át ala kul hat nak ha gyo má nyos ide o ló gi ai pár tok ká, de
nem vesz tik el szük ség sze rû en nem ze ti irá nyult sá gu kat.

A választási kampány és a magyarellenes tüntetések

A vá lasz tá si elõ ké szü le tek és a vá lasz tá si kam pány je len tet ték az el sõ
le gá lis – de nem az esély egyen lõ ség alap ján ki ala kult – ha tal mi har cot. Ez
volt a ha ta lom át vé tel utol só fá zi sa, mely áp ri lis tól jú ni us ele jé ig tar tott.
Hu szon há rom párt, po li ti kai moz ga lom, il let ve vá lasz tá si cso por to su lás
vett részt az in kább ma ra ko dás nak, mint sem ve tél ke dés nek ne vez he tõ
po li ti kai ver sen gés ben.

A vá lasz tá si kam pány nak nem volt sem írott, sem írat lan sza bá lya,
nem volt eti kai kó de xe, és nem ala kult ki já ték sza bá lya sem. Mi vel a vá -
lasz tá si tör vény sem szö gez te le egy ér tel mû en az alap el ve ket, ezért a rá -
me nõ sebb pár tok a kam pány csen det sem tar tot ták tisz te let ben. […]

Né hány pél dá val ér zé kel tet he tõ az egyes pár tok harc mo do ra.
A Pol gá ri Fó rum és a Nyil vá nos ság az Erõ szak El len – mint hogy de -

cem ber 9-étõl kor mány párt volt – fel hasz nál ha tott min den esz közt ön ma ga
erõ sí té sé re és a töb bi ek gyen gí té sé re. Kés lel tet te a vá lasz tá si köl csö nök
ki uta lá sát, amely re csak a ki sebb pár tok nak volt szük sé gük. Sa ját pro pa -
gan dá já nak tá mo ga tá sá ra azon ban igény be vet te az ál la mi in téz mé nyek
mû sza ki be ren de zé se it – au tó kat, sõt re pü lõ gé pe ket is. A Pol gá ri Fó rum
– a kom mu nis ta el le nes ség re épít ve – az zal agi tált a kis pár tok és moz gal -
mak el len, hogy az ezek re sza va zók a kom mu nis ta pár tot erõ sí tik. A Nyil -
vá nos ság az Erõ szak El len a ma gya ro kat az zal igye ke zett meg fé lem lí te ni,
hogy a ki te le pí tés lesz a sor suk, ha má sok ra – pl. az Együtt élés re – sza -
vaz nak. A ci gá nyo kat pe dig az zal ré misz tet te, hogy ha nem rá sza vaz nak,
le gyil kol ják õket a bõr fe jû ek.

A szlo vák ke resz tény de mok ra ták a ró mai ka to li kus egy ház pap ja it és
püs pö ke it hív ták se gít sé gül. Pász tor le ve le ket adat tak ki ve lük, és nyo -
mást gya ko rol tat tak az al só pap ság ra, hogy hí ve i ket szer vez zék a Ke resz -
tény de mok ra ta Moz ga lom tá mo ga tó i nak és vá lasz tó i nak so rá ba. Aki ka -
to li kus lé té re nem sza vaz a ke resz tény de mok ra ta moz ga lom je lölt je i re, az
a kom mu nis ták kal, ate is ták kal és az antikrisztussal cim bo rál – hir det ték.
Ezt a pro pa gan dát leg he ve seb ben a ma gya rok kö ré ben ter jesz tet ték, hogy
el ri asszák a Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Moz ga lom hí ve it a moz ga lom
ko a lí ci ós part ne ré tõl, az Együtt élés Po li ti kai Moz ga lom tól.

A kom mu nis ták gye re ke ket bé rel tek fel pén zért, hogy tép des sék le
más pár tok fal ra ga sza it. Az idõ se ket az zal fé lem lí tet ték meg, hogy el vesz -
tik nyug dí ju kat, ha nem rá juk sza vaz nak.

A két szlo vák nem ze ti cso por to su lás – a Sza bad ság Párt és ko a lí ci ós
part ne rei, va la mint a Szlo vák Nem ze ti Párt – vá lasz tá si prog ram já nak
nagy ré szét a nyílt ma gyar el le nes ség jel le mez te. […]

Václav Havel, köz tár sa sá gi el nök ké választásának(1989. de cem ber
29.) más nap ján, kül föld re uta zott, a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság ba. 
A cseh–német meg bé ké lés re tett bon ni kí sér le te azon ban zá tony ra fu tott.
Ki je len té se, mi sze rint a cseh-szlo vá kok nak bo csá na tot kel le ne kér ni ük a50

2019/12



több mint há rom mil lió né met de por tá lá sá ért, ke mény el len ál lás ba és el -
uta sí tás ba üt kö zött a cse hek és a szlo vá kok ré szé rõl.

Még el sem csi tult az el nök be fe je zet len mon da ta ál tal föl ka vart vi har,
ki tört a kö vet ke zõ. A Szlo vák Te le ví zió ja nu ár el sõ nap ja i ban ke rek asz tal-
be szél ge tést su gár zott a nem ze ti sé gi kér dés rõl. A be szél ge té sen részt vett
ma gya rok egy ér tel mû en le szö gez ték, hogy egyen jo gú és egyen ran gú pol gá -
rok ként sze ret né nek él ni Cseh szlo vá ki á ban, hogy vég re ha zá juk nak érez -
hes sék az or szá got. A té vé mû sor, mely csu pán érin tõ le ge sen szólt er rõl 
a kér dés rõl, el in dí tot ta a szlo vák na ci o na lis ták egy re erõ sö dõ tá ma dá sa it.
Ez után ala kult meg a Štúr Tár sa ság, amely he ten te ren de zett na ci o na lis ta,
fasisztoid és ma gyar el le nes tün te té se ket Po zsony vá ros köz pont já ban.

Egy hó nap pal ké sõbb – feb ru ár ele jén – pe dig ki zá ró lag ma gyar el le nes
szán dék kal vo nul tak ki a tün te tõk a ma gyar múl tú, de a má so dik vi lág -
há bo rút kö ve tõ ma gyar ül dö zés és ki te le pí tés mi att nem ze ti sé gi leg ve gyes
la ko sú vá vált Ér sek új vár ut cá i ra. E tün te té sek ha tá sá ra a ma gyar la kos ság
fél ni kez dett.

Az el sõ ma gyar el le nes tün te té sek je lez ték, hogy a bu kott kom mu nis ta
re zsim ko ráb bi ma gyar-, il let ve ki sebb ség el le nes meg nyil vá nu lá sai (a
ma gyar, len gyel, uk rán is ko la há ló zat és a ma gyar nyel vû ok ta tás el sor -
vasz tá sá ra tett kí sér le tek stb.) va ló ban össz hang ban vol tak a szlo vák tár -
sa da lom je len tõs ré szé nek el vá rá sa i val. A szlo vák nem zet e ré szét kép vi -
se lõ po li ti kai erõk az új hely zet ben a xenofóbiát és a ma gyar el le nes sé get
egy sa já tos szlo vák nem ze ti de mok rá cia ré szé vé kí ván ták ten ni. A tün te -
té sek fõ leg a ma gyar ok ta tás és a ma gyar nyelv el len irá nyul tak. A tün te -
tõk, a szer ve zõk és a szlo vák nem ze ti po li ti kai erõk egy ré sze, be le ért ve
a ke resz tény de mok ra tá kat és a De mok ra ta Párt ve ze tõ it is, egy ép ésszel
ne he zen fel fog ha tó pa ra do xon ra hi vat koz tak. Esze rint azt a szlo vák több -
sé get, amely ke zé ben tart ja a tör vény ho zást, a kor mányt és a gaz da sá gi
élet irá nyí tá sát, el nyom ja és el nem ze ti et le ní ti az a ma gyar ki sebb ség,
mely nek e cse le ke de tek vég re haj tá sá hoz sem mi lyen esz köz nem áll a
ren del ke zé sé re. A ma gyar el le nes ség to váb bi té te le a Ma gya ror szá gon élõ
szlo vá kok sa nya rú hely ze té nek a fel em le ge té se volt. Azt han goz tat ták,
hogy a szlo vák nem zet Ma gya ror szá gon élõ ré szét a ma gya rok em ber te -
le nül el nyom ják.

A ma gyar el le nes tün te té se ket azok a szlo vák nem ze ti moz gal mak és
pár tok szer vez ték, ame lye ket Szlo vá kia bel ügy mi nisz te re a párt tör vény
alap ján be jegy zett. E szer ve ze tek te vé keny sé ge a ma gyar el le nes sé gük és
tü rel met len sé get szí tó pro pa gan dá juk mi att el len té tes volt az or szág al -
kot má nyá val. En nek el le né re még sem von ták be mû kö dé si en ge dé lyü ket,
no ha a párt tör vény egye dü li fel té tel ként az al kot mány be tar tá sát ír ta elõ.

A Szlo vák Nem ze ti Párt el sõ nyil vá nos föl lé pé se kü lön em lí tést ér de -
mel. A párt a Szlo vák Nem ze ti Ta nács épü le te elõtt vo nul tat ta föl hí ve it.
Er re az adott okot, hogy Ján Budaj, a Nyil vá nos ság az Erõ szak El len Köz -
pon ti Ko or di ná ci ós Bi zott sá gá nak el nö ke a Szlo vák Nem ze ti Ta nács el nö -
ké vé akar ta ma gát vá lasz tat ni. A Szlo vák Nem ze ti Párt ezt azért el le nez -
te, mert Budajt ma gyar ere de tû ne ve (Buday; y = j) mi att ma gyar nak tar -
tot ta. Ma gyar em ber pe dig nem áll hat a leg fel sõbb szlo vák kép vi se le ti
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tes tü let élén. Csak ké sõbb de rült ki, hogy a szö vet sé gi bel ügy mi nisz té ri -
um is meg akar ta aka dá lyoz ni Budajt ab ban, hogy be tölt hes se ezt a funk -
ci ót. Ciklamini bel ügy mi nisz ter-he lyet tes ké sõb bi val lo má sa sze rint
azért, mert már ak kor tud ták, hogy Ján Budaj a kom mu nis ta rend szer ben
együtt mû kö dött a po li ti kai rend õr ség gel. Ké zen fek võ a kér dés: mi ért
nem lep lez ték le õt nyíl tan? Fel té te lez he tõ en azért, mert egy ilyen le lep -
le zés a vá lasz tá sok elõtt rossz fényt ve tett vol na mind a rend szer vál tó po -
li ti kai pár tok ra, mind az egész po li ti kai for du lat ra.

Az ut cai na ci o na liz mus és so vi niz mus vé gül be ju tott a par la ment
épü le té nek ter me i be is. Az or szág el ne ve zé se kö rül ki rob bant hisz té ria
egy idõ re tel je sen meg bé ní tot ta a tör vény ho zók mun ká ját a Szö vet sé gi
Gyû lés ben. Az or szá got, me lyet szü le té se után több év ti ze dig Cseh szlo -
vák Köz tár sa ság nak ne vez tek, 1960-ban szo ci a lis ta köz tár sa ság gá nyil vá -
ní tot ták. Havel el nök ja vas la tá ra – 1990 ta va szán – azon ban sor ke rült
vol na a szo ci a lis ta jel zõ el ha gyá sá ra. A szlo vák „na cik” nem elé ged tek
meg ez zel a név mó do sí tás sal. Kö ve tel ték, hogy az or szág új el ne ve zé se
tük röz ze a szlo vák nem zet szu ve rén mi vol tát. Az óhajt tisz te let ben tar tó
újabb ja vas la tok szü let tek. Eze ket kö ve tõ en ke rült sor a mér sé kel tebb
szlo vák na ci o na lis ta po li ti kai kö rök ál tal pro vo kált kö tõ jel vitájára.2 Ez -
után kap ta az or szág az 1938-ban ke let ke zett kö tõ je les ne vé hez ha son ló
el ne ve zést. A Cseh–Szlovák Szö vet sé gi Köz tár sa ság el ne ve zés azon ban
alig egy hó na pig ma radt hasz ná lat ban. A szlo vák nem ze ti pár tok so ro za -
tos és tö me ge ket meg moz ga tó ak ci ói ar ra kényszerítették a Szlo vák Nem -
ze ti Ta ná csot, hogy ki kö ve tel je a Szö vet sé gi Gyû lés tõl az újabb név vál -
toz ta tást, te hát az or szág ne vé rõl szó ló friss tör vény meg vál toz ta tá sát is.
Er re vé gül áp ri lis kö ze pén ke rült sor. Így szü le tett meg a Cseh és Szlo vák
Szö vet sé gi Köz tár sa ság el ne ve zés, mi köz ben az or szág po li ti ka i lag kri ti -
kus ál la pot ba jutott.[…]

Az or szág ban nem csak ma gyar el le nes ség lé te zett, ha nem cseh el le nes -
ség is. Ez azon ban csu pán Szlo vá ki á ra volt jel lem zõ. Már a tél fo lya mán
több íz ben meg tör tént, hogy bán tal maz tak cseh ki rán du ló cso por to kat,
mert cse hül be szél tek. A leg éle sebb cseh el le nes tün te té sek re Havel köz tár -
sa sá gi el nök szlo vá ki ai vá lasz tá si kortesútja al kal má ból, 1990 jú ni u sá nak
ele jén ke rült sor. A vá lasz tá si tö meg gyû lé sek több he lyen Havel-ellenes
és cseh el le nes de monst rá ci ók ká fa jul tak. Egy ki vé tel akadt – Ko má rom –,
ahol a vá ros ma gyar la kos sá ga és az Együtt élés Po li ti kai Moz ga lom tag jai
aka dá lyoz ták meg az au tó busz okon oda ér ke zett szlo vák tün te tõ ket ter -
vük megvalósításában.[…]

A ha tal mi harc ré szét al kot ták a vá lasz tá sok elõtt ki rob bant és a vá -
lasz tá sok alatt fel for ró so dott tit kos ügy nök-ese tek.

Né hány új kép vi se lõ rõl még áp ri lis ban ki de rült, hogy ko ráb ban
együtt mû köd tek a po li ti kai rend õr ség gel. A le lep le zet tek nek azon nal le
kel lett mon da ni uk man dá tu muk ról. A kép vi se lõk múlt já nak vizs gá la tát
a po li ti kai el len fe lek egy más el len is igye kez tek ki hasz nál ni, több nyi re
alap ta lan vá das ko dás sal.

A leg fel tû nõbb az volt, hogy a jú ni us 8-ra ki írt vá lasz tá sok ide je alatt,
de még a hi va ta los ered mé nyek ki hir de té se elõtt tö me ge sen lép tek vissza52
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a je löl tek. A Nyil vá nos ság az Erõ szak El len je lölt jei kö zül csak nem negy -
ve nen kény sze rül tek er re. Az el ren delt vizs gá lat so rán ugyan is ki de rült
ró luk, hogy a ko ráb bi ha ta lom tit kos rend õr ség ének az ügy nö kei vol tak. 
A leg meg döb ben tõbb volt a ve zér, Ján Budaj bu ká sa.

Fur csa mód a nagy le lep le zés re a sza va za tok le adá sa után ke rült sor.
Ak kor, ami kor ez már nem be fo lyá sol hat ta a vá lasz tó pol gár ok sza va zá si
szán dé kát. Ha ne tán ha ma rabb de rül fény az át vi lá gí tás ered mé nyé re, 
a két gyõz tes párt – a cseh or szá gi Pol gá ri Fó rum és a szlo vá ki ai Nyil vá -
nos ság az Erõ szak El len – alig ha ke rült vol na a ha ta lo mért foly ta tott ver -
sen gés ben az el sõ hely re.

A parlamenti választások

A ha ta lom át vé tel utol só fel vo ná sát a par la men ti vá lasz tá sok je len tet -
ték. Pon to sab ban: a vá lasz tá sok kal mu tat ko zott meg, hogy hat hó nap
alatt – 1989 de cem be ré tõl 1990 jú ni u sá ig – ho gyan vál to zott át a gya kor -
lat ban és az em be rek tu da tá ban a mo no li ti kus po li ti kai rend szer plu ra -
lis tá vá, és az adott pil la nat ban mi lyen ala kot öl tött a po li ti kai szer ke zet
ál lan dó an vál to zó kris tály rá csa.

A cseh szlo vá ki ai tör vény ho zá si és vá lasz tá si rend szer az 1968 õszén
el fo ga dott szö vet sé gi al kot mány kö vet kez té ben vi szony lag bo nyo lult tá
vált. Esze rint a vá lasz tók il le tõ sé gük alap ján vá lasz ta nak kép vi se lõ ket a
Cseh Nem ze ti Ta nács ba vagy a Szlo vák Nem ze ti Ta nács ba és mind annyi -
an a Szö vet sé gi Gyû lés két ka ma rá já ba. A vá lasz tók 22 párt, moz ga lom,
vá lasz tá si blokk, il let ve ko a lí ció je lölt je i re ad hat ták le sza va za ta i kat (egy
párt vissza lé pett). Eb bõl ti zen egy or szá gos, öt cseh or szá gi és hat szlo vá -
ki ai párt volt.3 […]

A tár sa da lom po li ti kai szer ke ze té nek át szer ve zõ dé sé re csak négy hó -
nap állt ren del ke zés re (de cem ber tõl már ci us vé gé ig, a vá lasz tá sok ra va ló
be ne ve zés ha tár ide jé ig). A vá lasz tá sok ered mé nye az en nek meg fe le lõ
va lós hely ze tet tük röz te.

A leg in kább vár ha tó ered mény a két nagy po li ti kai moz ga lom fö lé nyes
gyõ zel me volt. E si kert az ala poz ta meg, hogy a még ke vés sé dif fe ren ci á -
ló dott po li ti kai struk tú rá ban ezek a moz gal mak kong lo me rá tum ként fog -
lal ták ma guk ba a tár sa da lom szé les po li ti kai spekt ru mát – a pon to san
még nem meg fo gal ma zott po li ti kai és ide o ló gi ai irány za tok hoz tar to zó
cso por to kat. A ké sõb bi ek ben — ezek vár ha tó ki vá lá sa mi att — fel té te lez -
he tõ en csök ken ni fog e két moz ga lom po li ti kai sú lya. Emel lett fel tû nõ,
hogy a po li ti kai szer ke zet bõl hi á nyoz tak a li be rá lis és a szo ci ál de mok ra -
ta prog ra mot meg hir de tõ pár tok, no ha meg ne ve zés sze rint volt ilyen is,
olyan is. Föl te he tõ, hogy azok, akik ezek hez a ha gyo má nyos, de szár nyu -
kat még csak bon to ga tó pár tok hoz ink li nál nak, ép pen a két nagy moz ga -
lom ban ta lál tak ide ig le nes he lyet. Ugyan ak kor fi gye lem re mél tó a jól
szer ve zett Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Párt rossz vá lasz tá si ered mé nye. Ezt
fel te he tõ en an nak „kö szön he ti”, hogy negy ven éven át ki szol gál ta a kom -
mu nis ta rendszert.[…]
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A jú ni u si par la men ti vá lasz tá sok nak nem csak ki ma gas ló gyõz te sei és
vesz te sei vol tak, ha nem volt két re la tív gyõz te se is.

Cse hor szág ban a mor vák és a szi lé zi a i ak ön kor mány za tá ért küz dõ
moz ga lom volt vi szony lag a leg ered mé nye sebb, hi szen a nyolc vá lasz tó -
ke rü let bõl csu pán a két mor va ke rü let ben szá mít hat tak sza va za tok ra. En -
nek el le né re meg sze rez ték az összes cseh or szá gi sza va zat 10%-át. Si ke -
rük a re gi o ná lis ér de kek je len tõ sé gét ta nú sít ja, szem ben azok kal, akik az
ál lam, a köz pont, il let ve a több ség ér de ke i nek túl hang sú lyo zá sá val el -
nyom ják a he lyi, cso port- és ki sebb sé gi ér de ke ket.

Ez zel függ össze az Együtt élés Po li ti kai Moz ga lom és a Ma gyar Ke resz -
tény de mok ra ta Moz ga lom ko a lí ci ó já nak jó ered mé nye is. Az Együtt élés
or szá gos szer ve zett sé ge jó vol tá ból a „12-es ko a lí ció” Cseh szlo vá kia ösz-
szes vá lasz tó ke rü let ében in dí tott je löl te ket, és min de nütt ka pott sza va za -
to kat. Cse hor szág ban a len gye lek lak ta északmorva ke rü let ben sza vaz tak
a leg töb ben az Együtt élés je lölt je i re, Szlo vá ki á ban pe dig el sõ sor ban a
ma gya rok lak ta já rá sok ban. Nem volt azon ban egyet len olyan szlo vá ki ai
já rás sem, ahol e ko a lí ció lis tá já ra – ép pen az együtt élés szel le me mi att –
ne sza vaz tak vol na. A szór vány sza va za to kat ho zó já rá sok ban a leg több
sza va za tot az uk rá nok és a ru té nek ál tal la kott te rü le ten kap ta az Együtt -
élés. A né met ki sebb ség kö ré ben azon ban nem tud ta meg vet ni lá bát a
moz ga lom, an nak el le né re, hogy a ma gyar, len gyel, ru tén, il let ve uk rán
kép vi se lõ je löl te ken kí vül né met je löl tet is indított.[…]

Az Együtt élés ko a lí ci ó ja a ma gyar sza va zók nak kö szön he ti vá lasz tá si
ered mé nyét. Ez zel függ össze, hogy mi ért tar tot ták so kan meg le pe tés nek
a 12-es lis tán in du ló ko a lí ció ered mé nyét. Egy részt az zal szá mol tak,
hogy a ma gyar sza va zó kat meg fe le lõ en meg osz tot ták a Nyil vá nos ság az
Erõ szak El len és a Szlo vák Ke resz tény de mok ra ta Moz ga lom sza va zó tá bo -
ra kö zött. Más részt nem szá mol tak az zal, hogy a több mint negy ven éves
el nyo más után a nem ze ti ki sebb sé gek, de fõ leg a ma gyar ság po li ti kai éle -
te is mét fel ele ve ne dik. Az életrekelés meg le põ vol tát hang sú lyoz za az is,
hogy a má so dik vi lág há bo rú vé gé tõl a nem ze ti ki sebb sé gek nek ti los volt
önál ló po li ti kai szer ve ze tet mû köd tet ni ük, sõt ál lam pol gá ri jo ga ik meg -
vo ná sa okán 1946-ban nem já rul hat tak az ur nák hoz sem. Szá muk ra
1936-ban vol tak az utol só sza bad vá lasz tá sok. A né me tek – úgy lát szik –
nem tud ták még ki he ver ni a negy ven öt év meg pró bál ta tá sa it, de a ma -
gya rok po li ti kai re ge ne rá ló dá sa meg kez dõ dött. […]

A po li ti kai ide a lis ták, a szem fény vesz tõk és a sze ren cse lo vag ok 1989
no vem be ré ben és de cem be ré ben ugyan azt mond ták: gyön géd, bár so nyos,
vér te len for ra da lom zaj lik Cseh szlo vá ki á ban. Azo kat, akik óva to san ar ra
fi gyel mez tet tek, hogy a kez de ti har mó ni át a ke mény konf ron tá ci ó kat ho -
zó hét köz nap ok fog ják föl vál ta ni, kó rus ban le hur rog ták. […]

Va ló ban for ra da lom zaj lott le az or szág ban? A fo ga lom me cha ni kus 
ér tel me zé se sze rint igen, mert a ko ráb bi po li ti kai rend szert egy új, más
vál tot ta fel. A fo lya mat lé nye ge sze rint azon ban ez nem volt va ló di for -
ra da lom. Az új po li ti kai rend szer va ló já ban nem új, hi szen plu ra liz mus
és par la men ti de mok rá cia már volt ko ráb ban is eb ben a tér ség ben. Per sze54
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pon to san oda vissza tér ni, ahol ez meg sza kadt, nem le het. Ezért a mos ta -
ni rend szer sem le het an nak a foly ta tá sa. De a po li ti kai vál to zá so kat kí -
sé rõ nem ze ti-ha tal mi át ala ku lás és az ag resszív na ci o na liz mus ar ra utal,
hogy egy kés lel te tett fej lõ dé si fo lya mat új ra in du lá sá nak és hir te len fel -
gyor su lá sá nak va gyunk ta núi és ré sze sei. Tu laj don kép pen egy anak ro -
niz mus ban élünk – a 19. szá zad el sõ fe lét él jük meg a 20. szá zad vé gén
–, mely, ha rö vi de sen nem ér vé get, rob ba nás sze rû vég ki fej let hez ve zet -
het. A ro má ni ai so ro za tos tün te té sek, a ju go szlá vi ai bel harc ok és a Szov -
jet unió nyu ga ti és dé li pe re mén zaj ló, pol gár há bo rú ra em lé kez te tõ ese -
mé nyek en nek az ár nyé kát ve tí tik elõ re.

JEGY ZE TEK
1. Va ló já ban multinacionalizmusról van szó.
2. Václav Havel ide ig le ne sen meg vá lasz tott köz tár sa sá gi el nök 1990. feb ru ár 26-án meg tar tott
óvá ro si be szé dé ben ve tet te fel, hogy az ál lam ne vé bõl ki kel le ne hagy ni a szo ci a lis ta ki fe je zést.
In nen da tál ha tó az ún. kö tõ jel-há bo rú kez de te. A ké sõb bi ek so rán fõ ként a szlo vák na ci o na lis -
ták kö ve tel ték azt, hogy a cseh és szlo vák el ne ve zés – az egyen ran gú vi szony ki fe je zé se ként –
kö tõ jel lel kös sék össze. Az or szág új ne ve a szo ci a lis ta jel zõ el ha gyá sa után Cseh-Szlovák Szö -
vet sé gi Köz tár sa ság lett.
3. Az 1990-es par la men ti vá lasz tá sok ered mé nyei:
A Szö vet sé gi Gyû lés be a Cseh Köz tár sa ság ban meg vá lasz tott képviselõk: Polgári Fó rum: 53,15%;
Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja: 13,49%; Ke resz tény de mok ra ta Unió: 8,69%; Moz ga lom az
Ön kor mány za ti De mok rá ci á ért: – Tár sa ság Mor va or szág ért és Szi lé zi á ért: 7,8%.
A Szö vet sé gi Gyû lés be a Szlo vák Köz tár sa ság ban meg vá lasz tott képviselõk: Nyilvánosság az
Erõ szak El len: 32,54%; Ke resz tény de mok ra ta Moz ga lom: 18,98%; Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja:
13,81%; Szlo vák Nem ze ti Párt: 10,96%; Együttélés-ESW: 8,58%
A Szlo vák Nem ze ti Ta nács ba vá lasz tott kép vi se lõk: Nyil vá nos ság az Erõ szak El len: 29,35%; Ke -
resz tény de mok ra ta Moz ga lom: 19,21%; Szlo vák Nem ze ti Párt: 13,49%; Szlo vá kia Kom mu nis ta
Párt ja: 13,35%; Együttélés-Magyar Ko a lí ció: 8,66%; De mok ra ta Párt: 4,40%; Zöl dek Párt ja:
3,49%.
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