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MIDAS, A KISebbSégI éS RegIonálIS nyelvű nApIlApoK euRópAI egyeSülete

Rais W. istván

A MIDAS-nak kezdetben 12 
tagja volt, ám ma már több 
mint 30 napilap tartozik a 
kötelékébe. A szervezet az 
anyanyelven való tájékozó-
dás lehetőségének fontos-
ságára igyekszik felhívni 
a többség, illetve az uniós 
szervek figyelmét, emel-
lett a kisebbségi napilapok 
közötti együttműködést, 
hálózatépítést, közös kez-
deményezéseket is segítik. 
Európában több mint 50 
millió olyan ember él, aki 
valamely nyelvi vagy nem-
zeti kisebbséghez tartozik. 
A kontinensünkön megjele-
nő kisebbségi napilapoknak 
jelenleg több mint 6 millió 
olvasójuk van. A szervezet 
életében az éves közgyűlés 
a legfontosabb rendezvény, 
minden évben más-más or-
szágban rendezik.

A MIDAS éves közgyű-
lésére romániai magyar, 
spanyolországi baszk és 
katalán, olaszországi szlo-
vén és német, litvániai és 
csehországi lengyel, finnor-
szági svéd, dániai német, 
németországi szerb, vala-
mint horvátországi olasz 
küldöttek is érkeztek Po-
zsonyba a közelmúltban, a 
házigazda szerepét ezúttal 
az Új Szó napilap vállalta. A 
lap a Kempelen Farkas Tár-
sasággal karöltve szervezte 
meg a konferenciát. A ko-
lozsvári Szabadságot Újvári 
Ildikó főszerkesztő és Balázs 
Bence, a szerkesztőbizottság 
tagja, a Romániai Magyar 
Lapkiadók Egyesületének 
elnöke, a Bihari Naplót 
Rais W. István főszerkesztő 
képviselte a rangos nemzet-
közi konferencián.

Igényes szórakozás
A szlovák fővárosban meg-

tartott MIDAS-konferencia a 
PETIT Press kiadóvállalat – 
amely a pozsonyi Új Szót és 
a Vasárnapot is kiadja, szá-
mos szlovák kiadvány mel-

lett – korszerű nyomdájának 
megtekintésével kezdődőtt, 
és a KC Dunaj kultúr- és 
szórakoztató központban 
ért véget a nyitónap, ahol 
a tizenegy európai országból 
érkező főszerkesztők és új-
ságírók megismerkedhettek 
az ott zajló számos tevékeny-
séggel. A rengeteg fiatal és 
más generációbeli is, aki a 
központban jár, nemcsak az 
igényes szórakozás miatt 
választja a központot, ha-
nem az ott tartandó színházi 
előadások, a táncház, a vál-
tozatos előadói estek, a kü-
lönféle témákban szervezett  
vitaműsorok, a koncertek 
miatt. Nem beszélve arról a 
gyönyörű panorámáról, me-
lyet  az épület  erkélyéről le-
het megcsodálni, fókuszban 
a koronázási templommal és 
a várral.

Másnap a nemzetközi 
konferenciát Slezákné Ko-
vács Edit, a pozsonyi Új Szó 
lapigazgatója, a Petit Press 
kiadó igazgatótanácsának 
tagja nyitotta meg a ligetfa-
lui, gyönyörű környezetben 
lévő Bonbon szállódában. 
Toni Ebner, a Kisebbségi és 
Regionális Nyelvű Napilap-
ok Európai Egyesületének 
(MIDAS) elnöke kifejtette: 
meg kell találni azokat a le-
hetőségeket, amelyek segít-
ségével a kisebbségi lapok 
tovább folytathassák tevé-
kenységüket, tudatosítani 
kell a nemzeti kisebbségek 
sajátságos problémáit.

Szociális eltávolodás
Petőcz Kálmán emberjogi 

szakértő, a Szlovákiai Magya-
rok Kerekasztalának igazga-
tója, Multikultularizmus, 
emberi jogok, nemzeti ki-
sebbségek címmel tartott 
érdekes előadást. Kifejtette: 
a szlovák pártok nem ren-
delkeznek egységes kisebb-
ségpolitikával. Nagyon nagy 
a szociális eltávolodás a ki-
sebbségek és a szlovákok 
között. Egy felmérés szerint 
a szlovákiak magyar szülők 

mintegy 25%-a adja szlovák 
nyelvű iskolába gyermekét. 
Volt olyan eset, hogy egy 
szlovák vidéki iskola ta-
nára megtiltotta a magyar 
diákoknak, hogy anyanyelv-
ükön beszéljenek az intézet-
ben. Ha valakit intoleráns 
környezetben nevel-
nek, az nem vezet 
eredményre.

 Az a helyzet, 
hogy a szlová-
kok az állam 
tulajdono-
s a i n a k 
t ek in t ik 
magukat, 
mint ál-
lamalkotó 
nemzet, a 
kisebbsé-
gek 

csak részesei ennek a fo-
lyamatnak. Petőcz Kál-
mán közölte: Szlovákia 
multikulturális ország, akár 
tetszik ez egyeseknek, akár 
nem. 

Ennek a tudatában kelle-
ne cselekedni. 

Dilemmák
Huncík Péter író, etno-

pszichológus, Vaclav Havel 
egykori államfő tanácsadó-
ja a szlovákiak magyarok 
helyzetéről tartott érdekfe-
szítő, humortól sem mentes 
értekezést. Szlovákiában a 
lakosság 15%-át teszik ki a 
kisebbségek. A magyarok 
1991-ben 572.000-en voltak 
(az összlakosság 12,5%-a), 
2001-ben 526.000 (9,75%) ma-
gyar élt Szlovákiában, míg 
2011-ben 460.000 (8,5%). El-
sősorban a nagyvárosokban 

csökkent a magyarság ará-
nya. Az előadó ennek több 
okát is ismertette. 1991-ben 
a szlovákiai magyarság 
nem készült fel a változá-
sokra, nem modernizálták a 
kisebbségi társadalmat. Ko-
moly dillemát jelent: lehet-e 

együttműködni a szlovák 
pártokkal, vagy kizá-

rólag etnikai ala-
pon szerveződjön 
a szlovákiai ma-
gyar társadalom. 
Fe lve tőd ik  a 
kérdés: szabad-e 
kisebbségként 
részt venni a 
kormányzásban, 
így próbálván 

kicsikarni a 
kisebb-

ségi jogok érvényesítését.  
A MOST–Híd egy szlovák–
magyar part, míg a Magyar 
Koalícíó Pártja (MKP) et-
nikai alakulat, amelynek 
stabil szavazóbázisa van 
(4,2–4,5%), de ezzel a leg-
utóbbi országos választá-
sokon is kimaradt a par-
lamentből. Persze meg kell 
említeni ebben a kontextus-
ban a szlovákiai elhíresült 
nyelvtörvényt, és a terüle-
ti átszervezésre vonatkozó 
jogszabályt, ami azért szü-
letett: nehogy a magyarok 
valamelyik körzetben több-
ségben legyenek. Ez utóbbi  
folyamatban részt vett a 
szlovákiai katolikus egyház 
is, mely ez esetben inkább 
volt szlovák, mint katolikus 
az előadó szerint. Nyilván-
való volt a szlovák hatalom 
szándéka: el akarta bizony-

talanítani a kisebbségben 
élőket, azt sugalmazva ne-
kik, hogy nincs jövőtök, 
nincs karrieretek, ha nem 
olvadtok be. Nem mindegy, 
ha a magyarok egy döntő-
en szlovák többségben lé-
vő megyében élnek, vagy 
egyenrangú félként.

Jó és rossz magyarok
Huncík Péter szerint egy 

másik fontos kérdés, hogy 
kik a kisebbségek irányítói: 
maguk a kisebbségek, vagy 
Budapest. A magyar kor-
mánynak elutasító a hoz-
záállása  a szlovák–magyar 
vegyes párttal szemben. Az 
előadó szerint ezáltal Buda-
pest jó és rossz magyarokra 
osztja a kisebbségeket, ami-
nek nagyon erodáló hatása 
van a nemzeti indentitás 
szempontjából. Lényeges 
volna, hogy az anyaország 
alakítson ki egy egységes 
politizálást a kisebbségek 
viszonylatában, s az ne 
változzon minden választás 
alkalmával, attól függően, 
hogy ki kerül hatalomra.   
A tanácskozáson jelen lé-
vő pozsonyi nagykövetség 
munkatársa visszautasítot-
ta a magyar kormányra vo-
natkozó kritikákat.

Az uborka példája
Sajnos az európai közös-

ségben is elég hányavetien 
kezelik a kisebbségi kérdést. 
A tagországok nem mindig 
veszik figyelembe az EU ki-
sebbségi ajánlásait. Huncík 

Péter az uborka példájával 
hozakodott elő, amit külön-
féle uniós kritériumok sze-
rint szabályoznak.

– Ha majd úgy tekinte-
nek ránk, mint az uborkára 
– aminek az unió meghatá-
rozza a méretét, súlyát stb. 
–, akkor majd talán jobb le-
het a kisebbségek helyzete, 
vélekedett némi malíciával 
az előadó. Huncík Péter sze-
rint a fő feladat egy komoly, 
átfogó program készítése 
arról, hogy miként lehet a 
népfogyatkozást megállíta-
ni, hogyan lehet a kisebb-
ségeket egyenrangúvá tenni 
a többségi nemzettel.

Bara Zoltán, a Kempelen 
Farkas Intézet igazgatója a 
határ menti együttműkö-
désről beszélt. Tokár Géza 
politológus, a Szlovákiai 
Magyarok Kerekasztalának 
szóvivője kifejtette: a szlo-
vák kormány soha nem volt 
hajlandó beszélni a kisebb-
ségi nyelvi jogokról, még 
akkor sem, ha a magyarok 
tagjai voltak a kormány-
nak. 

Szlovákiában komoly 
gondok vannak a földrajzi 
elnevezések magyar fordítá-
sának kihelyezésével példá-
ul a vasútállomásokon is.

Az előadásokat követő-
en zajlott le a MIDAS évi 
közgyűlése, majd egyes új-
ságírók ismertették  a saját 
hazájukban lévő kisebbségi 
lapok helyzetét. 

(Befejezés a holnapi lap-
számunkban).

Egyenrangúvá kell tenni a kisebbségeket  
A közelmúltban Pozsonyban tartotta meg évi közgyűlését a MIDAS, azaz a Kisebbségi és Regionális Nyelvű Napilapok Európai 
Egyesülete, amelynek Romániából a Bihari Napló és a kolozsvári Szabadság a tagja. A szervezet 11 éve alakult meg Bolzanóban.

A közelmúltban Pozsonyban tartották meg a Kisebbségi és Regionális Nyelvű Napilapok Európai 
Egyesületének éves közgyűlését

A nemzetközi vendégsereg megtekintette a nyomdát, ahol épp a pozsonyi Új Szó napilapot készítet-
ték

Újvári Ildikó és Balázs Bence a kolozsvári Szabadság napilapot 
képviselték

A nemzetközi újságkínálatból nem hiányzott a nagyváradi Bihari 
Napló sem

A MIDAS-közgyűlésen résztvevőknek alkalmuk volt megtekinteni 
Pozsony gyönyörű központját

Az újságírók ellátogattak a Petit Press kiadóvállalat korszerű 
nyomdájába

Huncík Péter író, etnopszichológus tartotta az egyik legérde-
kesebb előadást
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