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Štefan Hríb

Magyarok, szlovákok 
és a megbékélés

Tisztelt Jelenlev�k!

Amikor ma én kapom a megbékélési díjat, els�sorban két alapvet� kérdés 

merül fel bennem: miért létezik egy ilyen díj egyáltalán, s mivel érdemeltem ki 

azt pont én? Ha ugyanis létezik egy ilyen megbékélési díj, az azt jelenti, hogy 

mi, szlovákok és magyarok még mindig nem békéltünk meg egymással, s az 

egymás iránt kifejtett kölcsönös baráti gesztusok inkább mennek különleges-

ségszámba, mint hogy ez lenne a normális hozzáállás a másikhoz. Ez a díj 

azt is mutatja, hogy 23 évvel a kommunizmus bukása után, még ma is vala-

mi nagyon alapvet�ben nem értik meg egymást nemzeteink, valami nagyon 

fontosban még mindig gyanakvással tekintenek egymásra, és a bennünket 

egymástól elválasztó fal olyan er�s, hogy azt még a nyílt határok, a mindkét 

nemzet visszatérése a szabad Európába és közös európai érdekeink sem képe-

sek széttörni. Mi ez a hatalmas fal tehát nemzeteink között?

Sokan most azt mondanák, hogy történelmi feszültségeink, melyekt�l nem 

tudunk szabadulni, jelentik els�sorban a közeledés gátját. Hogy a magyarok a 

19–20. század fordulóján kifejtett magyarizáció során és a bécsi döntés után 

bántották a szlovákokat. A szlovákok pedig (a nagyhatalmak b�nrészességével 

er�sítve) Trianon után, illetve a Beneš-dekrétumok végrehajtása során bántot-

ták a magyarokat. Butaság ez, de szembe kell nézni a valósággal: Az elmúlt 

150 év során kölcsönösen egymáson ejtett sebek felülírták a sok évszázados 

közös történelmet a Magyar Királyság keretei között.

Mindehhez még az is hozzájön, hogy a magyarokban régt�l gyökerezik 

egyfajta sértettségi és elmagányosodottsági érzés a világban, a szlovákokban 

pedig er�s a kisebbrend�ségi érzés, így fontosságunkat gyakran nem tettekkel 

igazoljuk, hanem a hol a magyarok, hol a csehek, állandóan pedig a zsidók 

által ellenünk elkövetett igazságtalanságokon való siránkozással. Igen, egy 

ilyen történelmi felállásban a nemzeteink közötti barátság csaknem lehetetlen. 

De én mégsem hiszem azt, hogy a közelmúlt történelme, legyen az akármilyen 

fájdalmas is, a valódi f� oka békétlenségünknek.

A f� ok, mely miatt például mi rendkívül civilizálatlanul megakadályoztuk, 

hogy az önök államelnöke belépjen a mi országunk területére, s amely ok miatt 

viszont önök fels�bbrend�en rosszul elfogadtak egy törvényt a kett�s állampol-

gárságról, tulajdonképpen a Félelem. Félelem önöknek, magyaroknak önma-

guktól, s nekünk, szlovákoknak önmagunktól. Valószín�leg önök azért félnek, 

mert nem érzik nemzetüket elég életer�snek, vitálisnak, és hogy a trianoni 

igazságtalan szétdaraboltsága a nemzetnek a mai demográfi ai krízis idején, 

amikor európai próbálkozások vannak a nemzetek feloldására, gyakorlatilag a 

magyarság folyamatos elt�néséhez vezethet.
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Mi viszont saját szellemi és hatalmi gyengeségünkt�l félünk, s azt gondol-

juk, hogy ezt önökkel szemben er�fi togtatással tudjuk eltakarni. Ezért nem 

vizsgáljuk hát Malina Hedvig ügyében az igazságot, hanem inkább az örök 

magyar b�nre koncentrálunk; és ezért állítottuk meg a komáromi határnál 

nemcsak Sólyom elnököt, hanem tulajdonképpen vele együtt az egész ma-

gyarságot. Túl sok félelmünk van, melyek nem engedik, hogy igazán barátokká 

váljunk.

Mindez viszont nem egy reménytelen helyzet. Szerencsére mindig is éltek 

közöttünk emberek, akik lerázták magukról a félelem adta béklyókat, és pont 

ezek az emberek voltak képesek arra, hogy történelmünkön változtassanak. 

Hiszen az önök önbizalmát nem Kádár táplálja, hanem az 1956-os h�s forra-

dalmárok, Mindszenty bíboros vagy épp a bátor 1988-as Fidesz. S nem Husák 

a mi h�sünk, hanem Vlado Jukl titkos földalatti egyháza, a Václav Havel körüli 

disszidensek köre vagy épp az 1988-as gyertyás felvonulás a büszkeségünk.

S elérkeztem az elején felvetett második kérdésemhez. Mivel érdemeltem 

pont én ki a ma átadott megbékélési díjat? Hiszen nem tettem semmi egyebet, 

mint hogy újra és újra megírtam, hogy:

– Malina Hedvignek van igaza, s nem a szlovák állami szerveknek;

– hogy a magyar államelnököt örömmel és szívesen kellene fogadni ná-

lunk, nem pedig fi zikailag elutasítani �t;

– hogy a mi közös történelmünknek forrásának kellene lennie a szlovákság 

büszkeségének, nem pedig félelmének;

– s hogy ha valaha bántottuk egymást, azért hangosan bocsánatot kell 

kérnünk.

Ilyen kevésért díj járna?

Ha én szlovákként kijelentem, hogy Trianon nagy b�n volt a magyar nemzet 

ellen, s hogy a Beneš-dekrétumok igazságtalanok voltak és kegyetlenek sok ár-

tatlan emberrel szemben – s én ezt bizony valóban állítom –, már méltó vagyok 

egy ilyen jelent�s kitüntetésre?

Nekem nem úgy t�nik. Hedvig mögött fokozatosan nagyon sok szlovák 

felsorakozott, közöttük például bátor ügyvédje, Roman Kvasnica, illetve vizsgá-

ló pszichiátere, Jozef Hašto. A háború utáni magyarok ellen elkövetett b�nök 

miatt pedig nagyon hangosan, s  épp itt Budapesten kért bocsánatot az én 

barátom, a szlovák parlament egykori elnöke, František Mikloško. Talán csak a 

Trianon-kérdés megvitatása kicsit tabu még nálunk.

Ezt a szép díjat azzal a reménnyel fogadom el, hogy mindez csak egy els� 

lépés, s hogy a jöv�beli díjazottak sokkal messzebbre jutnak bátorságban és 

tettekben is a közös jóért. Mert nemcsak a múltról kell kimondani az igazságot, 

sokkal többre van annál szükségünk. Megmondom kerek perec: szlovákoknak 

és magyaroknak egyaránt meg kell szabadulniuk önnönmaguktól való félel-

mükt�l. Csak aztán jöhet a megbékélés a másikkal.
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