A szlovákiai magyarok hátrányos megkülönböztetése
Gál Soóky László, a MVSZ Szlovákiai OT elnökének beszéde Strassbourgban, az Európai Parlamentben
Európa Parlament, Strassbourg 2001.06.13.

Amikor az Európa Parlament Szlovákiáról szóló elõterjesztés tervezetét megkaptam és
elolvastam, szomorúan kellett tapasztalnom, hogy a korábban felvetett, idevonatkozó
gondolataimat nem kell felülvizsgálnom, megváltoztatnom, mivel ez a dokumentum több,
bizonyíthatóan félrevezetõ felvetést tartalmaz, ami alapvetõen megkérdõjelezi a dokumentum
hitelességét.

Mi az, amitõl számomra ez a dokumentum nem lehet hiteles?

* Azért, mert egy olyan ország közvetít Önök felé üzenetet, amely Eduard Benes 1945-ben közzétett és
mindmáig érvényes Elnöki dekrétumait ma is elismeri, alkalmazza, fenntartva ezzel a nemzetközi jog által
el nem fogadott kollektív bûnösség elvét, amely az alapvetõ emberi jogok ellen irányul. Azért tartom
szükségesnek e kérdés felvetését itt és most, mert Önök az Európa Parlamentben általános érvényû
döntéseket hoznak Szlovákiával kapcsolatban is, ami sem többet, sem kevesebbet nem jelent, mint azt,
hogy az Európa Parlament képviselõi hamis tájékoztatások alapján a nemzetközi joggal ellentétes
döntést hozhatnak, amitõl óvom Önöket. Amennyiben igaz, márpedig igaz, amit mondtam, akkor az
összes pozitívum, amit a jelentés tervezet tartalmaz, egy olyan, Szlovákia területén élõ nemzetrészre
vonatkoznak, amely az Eduard Benes elnöki dekrétumai alapján ma is másodrendû állampolgár a
Szlovák Köztársaságban, ma is háborús bûnös és ma is jogfosztott. Mindaz, amit a szlovákiai
magyarsággal kapcsolatban a jelentés tervezet tartalmaz, csak akkor válna legitimmé, ha a Szlovák
köztársaság parlamentje törvény által visszavonná a dekrétumokat, a Szlovák köztársaság alkotmánya
nemzetalkotókká emelné a Szlovákia területén élõ 6oo.ooo magyart, és a Szlovák köztársaság elnöke
elnézést kérne a magyar nemzetrésztõl a megaláztatások miatt. Amíg ez meg nem történik, addig
Szlovákiát nem lehet a demokratikus jogállamok közé sorolni. Az elõttünk fekvõ dokumentumban
érdekes módon a magyar nemzetrészt érintõ, három alapvetõ prioritásról megfeledkeztek az
elõterjesztõk, tételesen nem említik a szlovákiai magyar oktatásügyet, a kultúrát és a sajtót. Három
olyan tételt, amely az anyaország határain túlra szakadt magyar nemzetrész számára létfontosságú.
Valószínûleg úgy gondolják a jelentés készítõi, hogy, ha valamit elhallgatnak, vagy, ha valamirõl nem
beszélnek, akkor az nem is létezik. Nagyon is létezik, s meg van az oka az elhallgatásnak is.
Ez a három tétel az, ahol Szlovákia nem teljesíti az ENSZ 1948-ban kiadott, és Szlovákia által is
elfogadott Egyetemes emberjogi nyilatkozatát- Miben mutatkozik ez meg?
* A kultúra terén a Szlovákiában élõ magyar nemzetrész nem kapja meg azt az alanyi jogon járó állami
pénzügyi támogatást, amelyrõl érvényes törvény rendelkezik, s mely meghatározza az összeget is.
* A szlovákiai magyar pedagógusok ugyanazért az elvégzett munkáért 15 százalékkal kevesebb bért
kapnak, mint a szlovák pedagógusok.
* A szlovákiai magyar színészek, a 2ooo augusztusában készített egyeztetés alapján 2o százalékkal
kapnak kevesebb fizetést, mint a szlovák színházakban dolgozó kollégáik.
* A szlovákiai magyar sajtó bizonyíthatóan az MKP befolyásoltsága alatt áll, cenzúráz, szelektál, és sok
esetben félretájékoztatja a közvéleményt.

* A sokak által példaértékûnek tekintett nyelvtörvény a magyarok számára elfogadhatatlan, a
gyakorlatban, Szlovákiában nem mûködik. Amennyiben bárki a jelenlévõk, vagy a jelentés készítõi
közül mutat nekem egy érvényes személyi okmányt, akár halotti bizonylatot, vagy anyanyelvi kivonatot,
amely a szlovák mellett magyarul is megszólít, akkor ezt az állításomat visszavonom. Egyébként nem.
* A Szlovákiéban élõ magyar lakosság arányát tekintve a magyar nemzetrész számára alanyi jogon
járna az egyetem. A szlovák kormány egyetlen kar megnyitását hagyta jóvá, holott tudta, hogy a
megnyitásra semmilyen jogi eszközzel nem rendelkezik, mivel minden egyetem a kormánytól független,
az egyetemi önkormányzatiság elvén mûködik.
* Igaz ugyan, hogy a szlovák kormány több módosítás árán elfogadta az Európai nyelvek chartáját, de
azt a parlament a mai napig nem ratifikálta, tehát nem része a szlovák jogrendszernek.
* A szlovák kormány prioritásai közé sorolta a közigazgatási reformot. A parlament elé terjesztett két
változat közül egyik sem tartalmaz olyan javaslatot, amely etnikai alapon biztosítaná a területi egységet a
szlovákiai magyarság számára, mert a kormányon belül erre nincs politikai akarat.
A jelentés-tervezetben 11 olyan pontot fedeztem fel, ahol nyilvánvalóan hamis, félrevezetõ információk
alapján alkottak véleményt az elõterjesztõk. Amennyiben az Európa-Parlament ezt a tervezetet
elfogadja, aktív közremûködõjévé, cinkosává válik egy olyan cselszövésnek, amely a Szlovákiában élõ
magyar nemzetrész asszimilálására törekszik, s ami mindkét fél számára tragédiát jelent.
Önök feltehetik a kérdést, hogy miért higgyék el amit mondok? Azért, mert ott élek, s mindezt
dokumentálni tudom. Teszem ezt annak érdekében, hogy munkatársaimmal együtt a továbbiakban is
együttmûködhessünk Önökkel.
Gál Soóky László, a MVSZ Szlovákiai OT elnökének beszéde Strassbourgban, az Európai
Parlamentben
Európa Parlament, Strassbourg 2001.06.13.

Az Európai Parlament meghallgatása a szlovákiai magyarok
helyzetérõl
Az Európai Parlament Szlovákiáról szóló elõterjesztésének tervezetét félrevezetõ információk
alapján állították össze, s ha a testület ezt a tervezetet elfogadja, cinkosává válik a
Szlovákiában élõ magyar nemzetrész asszimilálására törekvõ erõknek - jelentette ki szerdán
az Európai Parlamentben rendezett meghallgatáson a Magyarok Világszövetsége Szlovákiai
Országos Tanácsának elnöke, Gál Soóky László.
A kedden nyilvánosságra hozott, Jan Marinus Wiersma, az Európai Parlament vezetésével
összeállított tervezet nem említi a Szlovákia területén élõ 600 ezer fõs magyarság számára
létfontosságú magyar oktatásügy, a magyar kultúra és sajtó helyzetét, holott e téren
Szlovákia nem teljesíti az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, amelyet az ENSZ 1948-ban
adott ki, és Szlovákia is elfogadott - hangsúlyozta Gál Soóky László.
A MVSZ szlovákiai tanácsának elnöke a mintegy 50 EP-képviselõ elõtt elmondta: a
Szlovákiában élõ magyarság nem kapja meg a törvény szerint alanyi jogon járó állami
pénzügyi támogatást; a magyar pedagógusok és színészek 15 illetve 20 százalékkal kevesebb
bért kapnak, mint az ugyanazt a munkát végzõ szlovák pályatársaik; nincs önálló magyar

egyetem, holott a magyar közösség létszáma alapján ez alanyi jogon járna. A sokak által
példaértékûnek tekintett szlovákiai nyelvtörvény a gyakorlatban nem mûködik; a hatóságok
nem állítanak ki magyar nyelvû személyi okmányokat, s bár a kormány elfogadta a Kisebbségi
és Regionális Nyelvek Európai Chartáját, az országgyûlés azt nem iktatta törvénybe (nem
ratifikálta), így ez az európai dokumentum nem vált a szlovák jogrendszer részévé.
Gál Soóky László az említetteket a szlovákiai magyarság asszimilálására törekvõ erõk
”cselszövésének” tudta be. Utalt arra, hogy a szlovák jogrendben még mindig nem fosztották
meg érvényességüktõl az Eduard Benes által 1945-ben kiadott dekrétumokat. Szlovákia így
fenntartja a nemzetközi jog által el nem ismert kollektív bûnösség elvét. Amíg a Szlovák
Köztársaság parlamentje e dekrétumokat vissza nem vonja, addig Szlovákiát nem lehet
demokratikus jogállamnak tekinteni - mondta Gál Soóky László.
Hozzászólásában Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke kijelentette:
legalábbis ”súlyos aránytévesztéseket” tartalmaz a jelentéstervezet, majd tágabb
összefüggésbe helyezte a szlovákiai magyarság helyzetérõl elhangzott gondokat. Mint
mondotta: a Kárpát-medencei, nem Magyarországon élõ magyar közösségek helyzete sérelmeik és jogfosztottságuk - lényegében mindenütt hasonló. Európának tehát tudomásul
kell vennie, hogy ”létezik magyar kérdés is” amelyet ”kezelni kell”, hiszen a magyar
közösségek nem akarnak olyan események szereplõivé válni, mint egyes türelmetlenebb
népcsoportok a Balkánon, illetve Európa más térségeiben.
Patrubány Miklós beszámolt Strasbourgban a Kárpát-medencei magyar nemzeti közösségek
életérõl. Egyúttal emlékeztette az Európai Parlament képviselõit arra, hogy Erdélyben
mindmáig nem hajtották végre az Európa Tanács határozatát, melyben Romániát felszólították
az egyházi javak visszaszolgáltatására.
Ezenkívül kiállt az egykori felvidéki magyar politikus, Esterházy János rehabilitációja mellett.
Gál Soóky László, a Szlovákiai MVSZ Országos tanácsának elnöke, szerint a Magyar Koalíció
Pártja a szlovák kormányba történt 1998-as belépésekor önként lemondott a magyar nyelvû
egyetemrõl, az autonómia ügyének napirendre tûzésérõl, valamint a benesi dekrétumok és a
trianoni diktátum felülvizsgálatáról.
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