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Hangulatjelentés Pozsonyból és Budapestrôl
A politikai helyzet ellenére Pozsony egy élhetô város. Hogy ez így van, erre angol és ír fiatalok
is rájöttek már, akik elég sok kellemetlenséget okoznak hétvégenként a pozsonyiaknak.
Már az angolok sem a régiek.
Vagy legalábbis eddig nem jár-
tak fapados direkt járatok Ke-
let-Európa városaiba, minek
folytán például Pozsony lakói
közelrôl megismerkedhetnek
annak a népnek a fiaival, amely
a dzsentleman szavunkat adta.
De ez utóbbi nem lehet más,
mint véletlen egybeesés, gon-
dolhatja bárki egy pozsonyi

szombat este után… Ugyanis
amióta a lócás repcsikkel ol-
csón és hamar megközelíthetô
a szlovák fôváros, azóta több-
nyire angol és ír fiatalok jár-
nak oda hétvégenként legény-
búcsúztatóra. Hagyományosan
valamilyen jelmezszerû öltö-
zékbe bújnak és tizes-tizen-
kettes csoportokban járják a
belváros bárjait, és addig nye-
lik a finom italokat, mígnem
kivetkôzve önmagukból randa-
lírozni kezdenek az utcán,
egészséges vese- és egészségte-
len gyomormûködésük vég-, il-
letve melléktermékeit hagyva
maguk után. „Azért járnak ide,
mert olcsó a sör, szépek a lá-
nyok” – mondja állandó
vezetônk, Cajlik Kati. Ugye,
hogy más is észrevette már
azt, amit én…

Jönnek az angolok!
Utolsó esténket töltöttük Po-

zsonyban egy hangulatos kis-
kocsmában. Este tizenegy kö-
rül járt az idô, újságírócsopor-

tunk kellemes beszélgetéssel
múlatta az idôt, amikor egy-
szer csak hangos szóváltás
csapta meg a fülünket. „Jézu-
som, jönnek angolok!” – mond-
ja némi aggodalommal a hang-
jában mellettem Cajlik Kati. És
valóban, már özönlött is be
vagy tíz, Ipswich-i tájszólásban
beszélô angol fiatal, akik fel-
tehetôleg nagyothallók lehet-
tek, mert olyan hangosan kom-
munikáltak egymással, hogy
az elnyomta a mi szavunkat,
de még a Viva tévében éppen
futó legújabb Metallica-klip
muzsikáját is. Ide-oda járkál-
tak, hahotáztak, bohóckodtak,
annyira belakták az aprócska
pubot, hogy mi éreztük: egyre
szûkösebbé vált a tér számunk-
ra. És akkor eszünkbe jutott,
hogy fáradtak vagyunk, men-
nünk kellene…

De mielôtt még…
…elbíznánk magunkat. Po-

zsonyból hazafelé utazva több
mint két órát kell várakoznom

Pesten, míg indul a csatlakozás.
Szerencsére sok Váradról (eb-
ben a tekintetben mindenkép-
pen szerencsés) elszármazott ba-
rátom él Pesten, jó részük ki is
jön elém a Keletibe, és életképes
felvetésként hangzik az, hogy in-
dulásomig dobjunk be egy-egy
sört egy közeli pesti restiben.
Belépünk az egyikbe, mely két
nagyobb helyiségbôl áll. Rövid
tanakodás után úgy döntünk,
hogy abba a fertályba ülünk,
amelyben alkalmasint senki
sem ült, ezért aztán – mivel
pincehelyiségrôl van szó – elég
sötét van, mert nem ég a vilá-
gítás. Már éppen kényelembe
helyeznénk magunkat az egyik
asztalnál, amikor beszól a Pul-
tos Panna: „üljetek át a másik
terembe, mert itt nincs más sen-
ki, és miattatok nem gyújtom fel
a villanyt.” Mi pedig átme-
gyünk. Egy másik restibe.

Ô nem veszélyes

A leírás szép, a valóság kevésbé 
Romániában többször is hírt kaptunk az elmúlt két esztendô során arról, hogy a jelenlegi szlo-
vák kormányzat nem szereti a magyarokat. Errôl a helyszínen is meggyôzôdhettünk…
PAP ISTVÁN

Az Európai Kisebbségi Napila-
pok Egyesülete (MIDAS) által
szeptember 7–14. között Pozsony-
ban szervezett tanulmányút során
a hét európai kisebbségi napi-
lapnál dolgozó újságírót a politi-
kai körök részérôl elôször Pavol
Paska, a szlovák parlament el-
nöke fogadta a képviselôházban.
A házelnök szép szavakkal írta

le országát, mondván, hogy Szlo-
vákia többnemzetiségû ország,
ahol a kisebbségeknek biztosí-
tott jogok európai szintûek, no-
ha van néhány vitatott téma, a
romakérdést említve ebben a te-
kintetben.

Magyar: hallgass a neved!
Bár említhetett volna mást

is, például annak a felmérés-
nek az eredményeit, amelyet

éppen abban az idôszakban
hoztak nyilvánosságra, ami-
kor újságírócsoportunk Po-
zsonyban járt. A Nyílt Társa-
dalomért Alapítvány által vég-
zett kutatás szerint a 14-15
éves szlovák fiatalok 37 szá-
zaléka antipatikusnak tartja a
magyarokat, és a megkérdezet-
tek 63 százaléka pedig egyene-
sen azt akarná, hogy a ma-
gyar nemzetiségûek csak ott-
hon használhassák anyanyel-
vüket, az utcán pedig szlová-
kul kellene beszélniük. A tü-
zet olajöntéssel hevítette Ján
Mikolaj tanügyminiszter, aki
hidegvérrel kijelentette, hogy
ô egyetért a szlovák fiatalok-
kal. Ez az ügy újságírócsopor-
tunk kedélyeit is felbolygatta
egy kissé. A Finnországból ér-
kezett Kenneth Myntti szerint
már eleve a kérdésfelvetés is
aggályos, de amit az oktatás-
ügyi miniszter hozzátett, az
már felháborító. „Finnország-
ban ha egy politikus ehhez ha-
sonló, a kisebbségek ellen irá-
nyuló kijelentést tenne, azzal

a saját politikai haláláról szó-
ló ítéletet írná alá” – mondta
Kenneth.

Jogegyenlôség?
De térjünk vissza Pavol

Paskához, aki arra a kérdé-
sünkre, hogyan segíti a mosta-
ni kormány a magyarokat, le-
szögezte: a kormány nem tesz
különbséget a kisebbségek kö-
zött, mert itt jogegyenlôség
van. Az anyagi támogatásokat
a kisebbségeknek a kormány
létszám szerint adja. Amikor a
magyar nyelv hivatalossá
tételérôl kérdeztem, Pavol Pas-
ka leszögezte: a szlovák a hi-
vatalos nyelv, de törvény van
arról, hogy ott, ahol a kisebb-
ség meghaladja a 20 százalé-
kot, az igazságszolgáltatásban
és a hivatalban használhatják
anyanyelvüket. A törvényben
lefektetettekhez képest a va-
lóság mást mutat a jelenlegi
szlovák kormány irányult-
ságáról, gondoljunk csak ismét
a tanügyminiszter kijelenté-
sére. Egy kis szemforgatás: a kormány a zsidó emléknapon koszorúz

Nem folklór-kisebbség
Más megvilágításban is megismerhettük a szlovákiai magyarok helyze-
tét az MKP vezetôségével, illetve a Fórum Intézet vezetôivel találkozva.
Csáky Pál, a jelenleg ellenzék-
ben lévô Magyar Koalíció Párt
(MKP) elnöke elöljáróban el-
mondta, hogy a párt az Euró-
pai Néppárt tagja, és ebbôl ki-
folyólag is legszorosabb kap-
csolata a Fidesz-szel van, de az
MKP stratégiája az, hogy min-
den magyarországi kormány-
nyal igyekszik jó kapcsolatokat
ápolni. „A romániai RMDSZ-
szel hoszú távú együttmûkö-
dési tervünk van. Szász Jenô
pártjával még nincs hivatalos
kapcsolatunk, mert még vár-
juk az ottani eseményeket” –
tette hozzá Csáky Pál. „A ma-
gyar kisebbség jól szervezett,
politikai, gazdasági erôt képvi-
sel Szlovákiában, nem folklór-
kisebbség” – fogalmazott Csá-
ky. Nem gyakoriak a kisebbsé-
giek elleni atrocitások, de a
Malina Hedvig, vagy a Szend-
rei Károly-ügy (a roma szárma-
zású férfit a rendôrségi kihall-
gatások során halálra kínoz-
ták), nemzetközi botrányt ka-
vartak, újabban pedig egy
olyan videó kering a You Tube
videomegosztó portálon, amely-

ben egy szélsôséges szlovák ze-
nekar dalában többek közt
Csáky Pál és Malina Hedvig
meggyilkolására buzdít. A po-
litika nagyban befolyásolja a
szlovák–magyar viszonyt, mond-
ják a magyar politikusok. A
kép teljességéhez azért hozzá-
tartozik az is – és ezt már Cza-
jlik Katalin, az Új Szó fôszer-
kesztô-helyettese mondja –,
hogy a szlovákiai magyarok
nem használják ki azokat a jo-

gaikat, amelyekkel rendelkez-
nek, pédául használhatják ma-
gyar nevüket, de sok magyar
ehelyett nevének szlovák ver-
zióját használja.

Fele-fele
A kisebbségi nyelvû média

helyzetének egyik érdekes as-
pektusára hívta fel a figyelmet
a Szlovák Rádióban tett látoga-
tásunk alkalmával Ürge Ta-
más, a Szlovák Közszolgálati
Rádió magyar adásának, a Pát-
riának a fômunkatársa: a mé-
diatörvény megfogalmazása
homályos, de a hivatalos értel-
mezés szerint egy rádiócsator-
na sugárzási idejének mini-
mum a felén szlovák nyelven
kell sugározni. Ezért nincse-
nek Szlovákiában például ma-
gyar nyelvû kereskedelmi rá-
diócsatornák, hiszen ki hallgat-
ná meg ugyanazt a szöveget
magyarul és szlovákul is? –
kérdezi Ürge Tamás, aki hoz-
záteszi, hogy a Pátria rádió,
közszolgálati csatorna lévén,
kivételt képez e törvényi elô-
írás alól.

„Aprócska”
gondok
A magyarokat érô negatív
diszkrimináció néhány pél-
dáját adja Öllös László po-
litológus, a Fórum Kisebb-
ségkutató Intézet igazgató-
tanácsásnak elnöke. Ezek-
bôl csemegézünk: a régió-
kat úgy alakították ki,
hogy a magyarok mind-
egyikben kisebbségben le-
gyenek. Az EU-támogatá-
sokból a dél-szlovákiai te-
lepülések egyszerûen ki-
maradnak. Besztercebánya
kerületben a támogatások
megállnak az etnikai ha-
tárnál, Rimaszombat kör-
zetben 130 falu van, ezek-
bôl azonban csak az a 25
falu kapta meg az összes
szociális és oktatási támo-
gatást, amelyben szlovákok
laknak. Szlovákia aláírta
az Európai Kisebbségi
Nyelvek Chartáját, de az-
óta sem alkalmazza.

Csáky Pál, az MKP elnöke
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Hóhérakasztás. A Szlovák Rádió
munkatársa éppen Sarat, a trieszti szlovén új-
ságírót faggatja. A kérdések módfelett érde-
kesek voltak. Mikor magyarságomra fény de-
rült számára, megkérdezte, hogy mikor költöz-
tem Romániába, a lengyel Katarzynától pedig
azt tudakolta, hogy mióta él Litvániában…

Furcsa szobrok városa.
A litvániai lengyel újságírónô, Katarzyna sze-
rint Pozsony a furcsa szobrok városa. Most
éppen a bronz Andersennel barátkozik, de
Hviedoslav és Andy Warhol fémalakja is ott
bújik meg valahol a belvárosban. Én is keres-
tem ismerôsöket, magyar múltunk Pozsony-
hoz kötôdô hôseit. Nem találtam.

Új szavak. Bár egy szót sem értenek
belôle, a Finnországból érkezett Kenneth és
Denise élvezettel olvassák az Új Szót. Kiegyen-
súlyozott emberek ôk, ami érthetô is, ha bele-
gondolunk abba a megdöbbentô kijelentesbe,
amit Denise mondott valamelyik nap: „Nálunk
a politikusok korrekt emberek”. Ezek aztán
tényleg új szavak…

Dévényi betörés. A szlovákiai ta-
nulmányút utolsó programjaként kissé megfo-
gyatkozott újságírócsoportunk szeptember 13-
án a Pozsonytól alig több mint tíz kilométerre
lévô Dévénybe látogatott. Megkoronázása volt
ez az egyhetes, tartalmas és kellemes szlová-
kiai kiruccanásunknak. Isten veletek, sorstár-
sak! Találkozunk jövôre Triesztben!
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