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Bevezetés 

 

Az első Csehszlovák Köztársaság 1918-as létrejöttekor a (cseh)szlovákiai magyarság nem volt 

több egy állapotot leíró kategóriánál: azok a magyarok, akik a csehszlovák állam állampolgárai 

lettek. A határok meghúzása előtt ezen személyek között – például a székelyekkel ellentétben – 

vajmi kevés összefűző tényező volt a közös nemzeti identitásukon kívül: az új csehszlovák–

magyar határ történelmi régiókat szelt darabokra, egyben új regionális közösségek kialakítására 

invitálva a határ mellett élőket. A szlovákiai magyar régiónak soha nem volt és máig sincs a 

helyiek által közösen elfogadott neve. 

A határ meghúzása után azonban fokozatosan kialakult a magyar nemzeten belül elképzelendő, 

de abban egyfajta szigetet alkotó közös szlovákiai magyar identitás, amelyet a történelem 

viharai által generált újabb és újabb közös élmények formáltak egyedivé. A határon inneniek és 

túliak élettapasztalata, életképe fokozatosan elcsúszott egymástól. Ez a másság két forrásból 

táplálkozik. Egyrészt ott van a (cseh)szlovák kultúra, szokások, normák, termékek és 

intézmények megismerése és részleges átvétele, amely egyedülálló ízt kölcsönzött az itteni 

magyarságnak. Másrészt pedig a kisebbségiség mint élethelyzet megélése, amely a többségben 

élőktől eltérő élettapasztalatot eredményez. 

A szlovákiai magyarság bár napjainkban is Szlovákiai legnagyobb etnikai-nyelvi kisebbsége, 

emellett egy fokozatosan csökkenő méretű, teret vesztő csoport. Szlovákiában ma a becslések 

szerint mintegy 510 ezer főnyi magyar kötődésű személy élhet (a hivatalos adatok szerint 458 



ezer), a magyart anyanyelvi szinten beszélők aránya ennél magasabb, a hivatalos adatok szerint 

508 ezer fő. A 2011-et megelőző évtizedben a szlovákiai magyar közösség mérete nagyot 

csökkent, a hivatalos számok alapján mintegy 60 ezer fővel (12%), de az optimista becslések 

szerint is legalább 30 ezerrel (6%). Az egyetlen növekvő létszámú magyar kötődésű csoportot a 

magyar romák jelentik, akik ma a szlovákiai magyar közösség mintegy 12%-át tehetik ki – de a 

magyar nyelv visszahúzódása őket is fokozatos nyelvcserére motiválja.  

Ez a dokumentum arra próbál választ adni, hogyan lehetséges a negatív tendenciák lelassítása, 

esetenként leállítása és megfordítása, és hogy hogyan építhető fel egy fenntartható, értéket 

képviselő szlovákiai magyar közösség struktúrája. Célunk egy olyan stratégiai anyag 

bemutatása, amely esélyt ad a szlovákiai magyar kultúra és a magyar nyelv közegszerű 

fennmaradására Szlovákiában, és amely képes fenntartani a szükséges embertömeget egy stabil 

és virágzó közösség biztosításához. 

Mint minden kisebbségeket képviselő szervezet, a Híd a konzervatív és liberális eszmék által 

egyaránt informált párt. Liberálisként az egyén szabad döntéshez való jogát alapértéknek 

tartjuk, különösen mivel kisebbségiként magunk is szeretnénk, ha a többség figyelembe venné 

döntéseink szabadságát. Konzervatívként azonban azt is tudjuk, hogy a lehetőség a 

kiteljesedéshez csak közösségek részeként elképzelhető. Mivel az intézmények és a jogrendszer 

minden kisebbségnek az erejéhez mérten ad teret, éppen ezért a magyar lét teljes megéléséhez 

Szlovákiában egy méretében és potenciáljában egyaránt erős közösség tagjaként van lehetőség. 

Ezért vesszük a bátorságot arra, hogy – az egyéni döntés szabadságának teljes tisztelete mellett 

– közösségi célokat és megoldásokat jelöljünk ki a közös szlovákiai magyar jövő biztosításának 

céljából. 

Az általunk javasolt célok eléréséhez és intézkedések foganatosításához közösségi szintű 

erőfeszítésre lesz szükség. Éppen ezért arra invitáljuk a politikai tér további szereplőit, civilek és 

pártosokat egyaránt, hogy keressék meg ebben a dokumentumban azokat az elemeket, 

amelyek megvalósításában közösen vehetünk részt. A Híd szándékai ezáltal nyílttá és 

hozzáférhetővé válnak potenciális partnerei számára is. 

 

1. Önmeghatározás 

 

A szlovákiai magyarság a magyar kulturális nemzet része, de emellett ma egy közös név, jól 

körülírt regionális identitás és szimbólumok nélküli közösség is. Véleményünk szerint a 

szlovákiai magyarság csak akkor nyer esélyt jövője megtartására, ha egy önmagát jól ismerő, és 

ezért határait gond nélkül kitáró közösséggé válik. Ez csakis úgy lehetséges, ha saját magunk 



tisztában vagyunk azzal, kik vagyunk, és arról másoknak is érthető nyelven tudunk beszélni. Az 

alábbi javaslatok az öndefiníció kérdésével fogalmaznak, elegendően stabil alapokat építve 

ahhoz, hogy azon a nyitottság, mint érték ne váljon az önfeladás szinonímájává. Olyan szlovákiai 

magyarságot szeretnénk építeni, amelyhez tartozni kiváltság. 

A legfontosabb probléma, amelyet kezelni kell, a megfelelő szókincs hiánya. Az itteni magyarság 

esetében ugyanis nem adódik olyan regionális név, mint Erdély, Vajdaság, Kárpátalja, stb., és 

ezáltal nincs ebből képezhető csoportnév sem. A mesterségesen meghonosítani próbált 

„Felvidék” kifejezés, amely az egykori északi vármegyék teljes területére vonatkozik, túl tág és 

túlságosan terhelt is. A közvéleménykutatások szerint ráadásul az itteni magyarok nem is 

ismerik el ezt a kifejezést magukra vonatkozónak: a megkérdezettek 53%-a szlovákiai 

magyarnak, 37%-a (további megjelölés nélküli) magyarnak tartotta magát, és csupán 5% 

választotta a felvidéki magyart. Éppen ezért feladat egy ehhez képest értelmezhető alternatíva 

nyújtása és megerősítése. 

1A. A Híd javasolja a Szlovákiában élő magyar közösség által lakott terület nevének 

egységesítését. A túl tág Szlovákia és Felvidék kifejezések helyett javasoljuk a Dél-Szlovákia 

kifejezés konzisztens használatát. Dél-Szlovákiát azok a régiók alkotják, ahol a magyarság 

nagyobb számban él, határain belül azonban nem csak magyarok, hanem szlovákok és romák is 

nagyobb számban élnek. Dél-Szlovákia határai nem feltétlenül esnek egybe a jelenlegi 

közigazgatási beosztással. 

1B. Ezzel összhangban javasoljuk a szlovákiai magyarok és dél-szlovákiai magyarok kifejezések 

használatát közösségünk leírására. Hasonló dinamikát szeretnénk kialakítani, mint Románia 

esetében: a romániai magyarok a teljes az országon belül élő magyarságot felölelő kategória 

(beleértve például Bukarestet és a Bánságot is), addig az erdélyi és székelyföldi magyarok 

kifejezések az ottani tömbökben élőkre vonatkozik. A felvidéki magyarok ebben a tekintetben a 

szlovákiai magyarok egyfajta szinonímájaként, de semmiképpen nem jövőbeli 

helyettesítőjeként értelmezendő. 

1C. Javasoljuk a szlovákiai magyarság közös szimbólumainak kiválasztását. Ezekre elsősorban 

azért van szükség, mert a mai szimbólumkészlet képtelen az összetartozás aggressziótól 

mentes, politikától még nem terhelt kifejezésére. A kialakított szimbólumok nem feltétlenül 

kell, hogy hagyományosak legyenek. A szimbólum vagy szimbólumok, elsősorban egy zászló és 

címer kiválasztását széles körű, de a teljes konszenzus illúzióját nem dédelgető társadalmi 

konzultáció kell hogy megelőzze, elfogadását pedig széles körű polgári részvétel (pl. 

aláírásgyűjtés) kell, hogy legitimálja. 

1D. Javasoljuk, és kezdeményezni fogjuk egy dél-szlovákiai magyar imázskampány kialakítását, 

amely azokat az értékeket közvetítené közösségünk határain belül és azon kívül, amelyeket 



magunkról a legfontosabbnak tartunk. Ez az imázskampány professzionálisan kialakított, 

állandósult szókészlettel és dizájnnal kellene, hogy dolgozzon – a közös szimbolikára is építve –, 

amely lehetővé tenné az azonosulni kívánó  személyek számára az azonosulás pozitív 

tartalmainak lehívását, elsajátítását. A cél egy dél-szlovákiai magyar márkajel (brand) 

létrehozása, annak minden szükséges tartozékával. A brand közösségünk kulturális hídként 

betöltött szerepét, hagyományainkból eredő értékválasztásainkat, az általunk lakott vidék 

sajátosságát, egyediségünket kell, hogy közérthetővé tegye. 

1E. A magyarországi Julianus-programra építve javasoljuk a dél-szlovákiai magyar kulturális 

kataszter létrehozását, amely a közösségünk szempontjából fontos kulturális emlékeket 

listázná ki és tenné közszemlére. Ennek két része lehetne: egy – valószínűleg magyarországi 

segédlettel kialakított – információs tábla-rendszer a kataszter helyszínein, három nyelvű 

(magyar, szlovák, angol) tájékoztatással az adott helyszín mibenlétéről; illetve egy online 

adatbázis, amely szabadon hozzáférhető lenne, és amely bővebb információkat is tartalmazna 

ezen emlékekről. A kataszter helyszínein lévő táblák QR-kód segítségével azonnali online 

továbbolvasási lehetőséget is nyújthatnának. 

1F. Kiemelt helyet kell hogy elfoglaljon a kulturális kataszteren felül is a dél-szlovákiai 

magyarság legfontosabb ma is működő intézményeinek bemutatása és listázása egy közösen 

elérhető weboldalon. Ez az oldal kifelé a közösség életképességét, agilitását prezentálná, befelé 

pedig információkat adna az intézményrendszer kimeneteiről, az aktualitásokról. 

1G. Kezdeményezzük egy folyamatos dél-szlovákiai magyar közvéleménykutatás kialakítását, 

amely állandó jelleggel tájékoztathatna közösségünk társadalmi és politikai véleményeinek 

spektrumáról. Erre különösen azért van szükség, mert az összszlovákiai mérések nem 

reprezentatívak a magyarság szempontjából, a pártok és privát szereplők által rendelt 

adatsorok nem elérhetőek a nyilvánosság számára, és így nincsen folyamatos tájékoztatás közös 

véleményünkről. Az informáltság egyaránt erőt ad a politikum és a civil szféra szereplőinek 

döntéseik meghozatalára. 

 

2. Identitáspolitika 
 

A szlovákiai magyarság fent ismertetett jelenlegi aluldefiniáltsága ellenére is viszonylag zárt 

közösség: határait hajlamos úgy meghatározni, hogy csak azok maradjanak belül, akik ellen 

nemzetiségi szempontból nem emelhető kifogás. A többes identitásúak, beleértve a vegyes 

házasságokban születőket és a magyar romákat, fennakadnak a szűrőn, és sokszor nem alanyai 

a nemzetpolitikának. 



A mai kor a mozaikszerű identitásoké, amelynek a magyarság csak egy eleme. Közösségünknek 

arra kellene törekednie, hogy aktív kapcsolatba kerüljön és maradjon mindazokkal, akik 

mozaikjuk egyik részének a magyarságot tekintik. Határok meghúzása helyett az identitások 

sokszerűségének felismerésére és elismerésére van szükség annak érdekében, hogy azokat, akik 

valamely szálon kötődnek a szlovákiai magyarsághoz, arra bíztathassuk, hogy – kihasználva 

annak nyitottságát – azt a szálat megtartsák, és esetleg újakkal egészítsék ki. Az 

identitáspolitikai rész pont ezzel foglalkozik: az öndefiníció kérdésével és a nyitottsággal, mint 

értékkel. 

2A. Véleményünk szerint a nemzetiség helyett a nyelvet kell a nemzetpolitika központjába 

helyezni. Ahelyett, hogy mások egyéni választásainak kiértékelésével foglalkoznánk és a „tiszta” 

magyarságot keresnénk, törekedjünk arra, hogy a magyar nyelv és a magyar kultúra 

közegszerűen fennmaradjon Dél-Szlovákiában.  

2B. A fenti döntésnek egyeneságú következmény a törekvés arra, hogy a szlovák állam a nyelvi 

jogokat a nyelvhasználat, és ne a nemzetiségi arányok alapján határozza meg. A cél tehát az, 

hogy a jelenlegi, ésszerű 15 százalékos településszintű nyelvhasználati küszöb ne a nemzetiségi 

önbevallásra, hanem a nyelvhasználatra épüljön, attól legyen függő. 

2C. Szükséges ezáltal az is, hogy a népszámlálás derítse ki a beszélt nyelvek struktúráját az 

anyanyelvre (és a leggyakrabban használt nyelvre) való rákérdezés helyett. Egy ilyen 

népszámlálás felderítené a látens magyartudást és valósabb képet adna arról, hol működik a 

kétnyelvűség és hol a folytatás nélküli asszimiláció a vegyes területeken.  

2D. Emellett kezdeményezzük, hogy a népszámlálás – számos nyugati ország gyakorlatát 

figyelembe véve – tegye lehetővé a többes nemzetiségi identitások bevallását. Értelmetlen és 

szükségtelen, hogy a szlovák állam saját polgárait döntéshelyzetbe hozza identitásuk fő 

csapásvonalával kapcsolatban akkor, amikor az ország lakóinak egy jelentős része legalább két 

etnikumhoz és közösséghez tartozónak gondolja magát. Ez a probléma korántsem csupán a 

magyar kisebbséget érintő kérdés, de a romákat, ruszinokat, ukránokat, németeket stb. is. 

2E. Kezdeményezni fogjuk, hogy a mindenkori magyar kormány azonosuljon a nyelvi közeg 

fenntartásának céljával, és hogy ehhez alakítsa támogatási rendszerét. Javasoljuk továbbá azt 

is, hogy a szlovákiai magyar oktatásügybe irányított civil források egyik elsődleges célja éppen a 

vegyes közegből érkezők megszólítása legyen. Helytelennek tartjuk ugyanis, hogy a vegyes 

közegből származók, a magyar iskolarendszert nem látogatók nem tartoznak a magyar állam 

kapcsolattartásainak alanyai közé: a magyar nemzetpolitika a tiszta identitások varázsából 

kitörve fel kell, hogy ismerje a többes identitásmozaikok létezését. A magyarországi 

támogatások jelenleg éppen oda nem jutnak el, ahol a legnagyobb szükség lenne rájuk: az 

asszimilálódó közönséghez. 



2F. Elengedhetetlen egy a vegyes közegből származók, illetve a magyarsághoz csak 

származásilag kötődőket megcélzó kampány, melynek lényege ezen csoportok szimpátiájának 

megnyerése lenne a magyarság számára. A szlovákiai magyar közösségnek szüksége van olyan 

szövetségesekre, akik adott esetben támogatni tudják azt, politikailag, gazdaságilag vagy 

diszkurzívan, szükség esetén akár a hivatalos önbevallás szintjén is. A kampány tartalmilag a 

„benned mi magyar?” kérdés konstruktív megválaszolására ösztökélhetné a célcsoportokat. 

2G. Fontosnak tartjuk, hogy a magyar anyanyelvű és magyarul beszélő romák közösségünk 

elidegeníthetetlen részét képezzék. Törekedni fogunk arra, hogy a magyar romák által lakott 

régiókban a lehető legjobb legyen az együttélés romák és nem-romák között, valamint arra is, 

hogy a magyar romák az iskolarendszerben a lehető legmagasabb szinten elsajátítsák a magyar 

nyelvi és kulturális kompetenciákat. A magyar-roma együttélés minősége a magyarság 

jövőjének záloga Dél-Szlovákia számos régiójában, ezért kiemelt figyelmet érdemel. 

2H. A szlovák állammal szemben alapvető elvárásunk, hogy az ország alaptörvénye a jelenlegi 

állapottal szemben kinyilvánítsa az államalkotó nemzet és az őshonos kisebbségek 

egyenlőségét. Bár ez a gyakorlatot nem közvetlenül befolyásoló tényező, hosszú távon egy 

stabil közösség csakis egy olyan országban fejlődhet ki, amely elismeri azt saját alkotójaként, 

politikájának alanyaként és nem csupán tárgyaként.   

 

3. Önkormányzatiság 
 

A szlovákiai magyar kisebbség ma csak nagyon korlátozott mértékben jogosult az 

önkormányzatiságra; az egyedül az egyes települések szintjén jelentkezik, amennyiben az azt 

vezetők magyarok. Nincs azonban valós önkormányzatiság a járási, megyei és országos 

szinteken, annak ellenére hogy a magyarság képviselői ezen szinteken jelen vannak. Ráadásul az 

ország jelenlegi közigazgatási beosztása kedvezőtlen a magyar kisebbség számára, amennyiben 

a magyarlakta vidékeket szándékoltan vegyes járásokba, és különösen vegyes megyékbe osztja 

be. Dél-Szlovákia önmaga is anorganikus szervezeti egységek sorába került tömörítésre. 

Közösségünk fő törekvése e téren a kulturális és oktatási önkormányzatiság jogának 

megszerzése kell, hogy legyen. A területi autonómia a magyarlakta régió szétaprózottsága miatt 

jelenleg nem tűnik adekvát megoldásnak a közösség problémáira. Igyekezeteink azt kell, hogy 

megcélozzák, hogy a dél-szlovákiai magyarság fenntartható és értékes iskolaügyet és oktatási 

rendszert tudjon magáénak, hogy olyan régiókban lakjon, amelyeknek számára is van értelme 

és jelentősége, és hogy a közösséget érintő legfontosabb döntésekben meghallgatásra 

találtasson szava. 



3A. A Híd stratégiai célja a nemzetpolitikában a kulturális és oktatási önkormányzatiság 

biztosítása a szlovákiai magyar közösség számára. Csak ez tenné lehetővé, hogy az itteni 

magyarság intézményrendszere megfelelő keretek között fejlődjön tovább, biztosítva a 

közösség tagjainak lehetőségét identitásuk megtartására és fejlesztésére. A kulturális és 

oktatási önkormányzatiság egy kisebbségi tanácson keresztül valósulna meg, amelyet a 

szlovákiai magyar kisebbség tagjai választanának meg 4 éves periódusokra. 

3B. A szükséges intézményrendszer kiépítésének alappillére a kisebbségek jogállását 

szabályozó törvény elfogadása, és annak gyakorlati implementálása. A törvénynek tartalmaznia 

kell a kisebbségek pontos jogállásának definícióját, alapvető jogaikat és az ezt meghaladó 

lehetőségeiket, önkormányzatiságuk pontos formáit és intézményeit, a kisebbségi kultúrák 

támogatásának hosszú távú kereteit, valamint a közösségek hivatalos jelképeit és ünnepeit.  Egy 

ilyen törvény lehetővé tenné a kiszámítható stratégiai tervezést és megteremtené az alapokat a 

fent definiált önkormányzatiság kiépítésére és működtetésére. 

3C. A kisebbségi tanács felállása előtti időszak fontosabb feladatai közé tartozik a 

kisebbségekért felelős kormányzati pozíció tartalmi és szervezeti stabilizációja. Az elmúlt 

ciklusok tapasztalata szerint ez azért is szükséges, hogy a mindenkori felelős személy a 

struktúrák folytonos újjáépítése helyett feladata tartalmi részére koncentrálhasson. Javasoljuk, 

hogy ez a kormányzati pozíció minimálisan érje el a Radičová-kormány idejének szintjét, azaz 

legalább a kormányalelnöki pozíciót, egy megfelelő méretű hivatal támogatásával. 

3D. Elengedhetetlen a jelenlegi közigazgatás átszervezése a valós szociális, gazdasági és 

kulturális viszonyoknak megfelelően. A Híd koncepciója a jelenleginél kisebb, nagyobb számú, 

de lakóik számára is értelmezhető tartalmú megyével számol, amelyek képesek lehetnének 

beteljesíteni a jelenleg is nekik szánt feladatokat.  

3E. Véleményünk szerint szükséges lenne a járások beosztásának felülvizsgálata is, az 

értelmetlenül kicsi járások megszüntetése, a túlságosan heterogénok felbontása és a járások 

méretének egymáshoz való közelítése. Helyenként egyes települések egyéni áthelyezése is 

megfontolandó, például a zoboraljai Barslédec (Ladice) esetében. Ma a legnagyobb tíz járásból 

öt magyarlakta; a legkisebb tíz között azonban egy ilyen sincs. Dél-Szlovákiában egyebek mellett 

elsősorban az Érsekújvári, Tőketerebesi, Nagykürtösi és Nagyrőcei járások sorsának rendezése 

tűnik szükségesnek. 

3F. Azokban az esetekben, ahol átmenetileg vagy tartósan megvalósíthatatlan a közigazgatási 

struktúra összehangolása a lakosság gondolati kategóriáival, javasolt a létező, organikus 

regionális identitások megerősítése az adminisztratív beosztás alternatívájaként. Az olyan 

térségek, mint Ungvidék vagy Zoboralja tartalommal rendelkeznek az ottlakók számára, és ezért 



megfelelő gondolati alapot jelentenek a helyi magyarság megszervezésére, szlovákiai magyar 

identitásuk plasztikusabbá tételére. 

3G. Meg kell teremteni a kereteket a kisebbségi kultúra finanszírozásának stabilitására. Ezt a 

legtökéletesebben a kulturális autonómia intézményrendszere teszi lehetővé, annak hiányában 

pedig törvény szabályozhatná. A finanszírozáson belül ésszerű kompromisszumokat kell találni 

szakmaiság és politika, valamint standard és feltörekvő pályázók között. 

 

4. Oktatásügy 
 

Ahogy minden etnikai kisebbségnek, a szlovákiai magyarság számára is az iskolaügy jelenti a 

jövő kulcsát és a megmaradás zálogát. Ezen a területen is igaz azonban, hogy a jelenlegi helyzet 

távol van a rózsástól: az intézményrendszer hiányos, a magyar oktatásügy nincs jelen 

mindenhol, ahol magyar gyerekek vannak; a magyar tanítási nyelvű oktatás helyzete 

tisztázatlan, instabil és módszertanilag aluldefiniált; a létező iskolarendszer nem képes 

egyértelműebb jobb alternatívát nyújtani a magyar szülőknek a szlovák iskolákkal szemben. Az 

eredmény az, hogy számos magyar anyanyelvű gyerek jár szlovák iskolába, és közülük végül 

nagyon sokan identitás- és nyelvváltáson esnek át. 

Egy fenntartható és a szlovákiai magyar közösség jövőjét biztosítani tudó oktatásügy 

legfontosabb követelményeit a fenti fejezetek már tartalmazzák: az oktatási önkormányzatiság, 

valamint a fókusz a nyelvi és kulturális kompetenciák továbbadására és továbbélésére. Ezt most 

egy további alapelvvel bővítjük ki: vannak olyan nemzetpolitikai célkitűzések, amelyek nem 

alárendelhetőek hatékonysági feltételeknek. A szlovákiai magyar oktatási intézmények 

hálózatának fenntartása tipikusan ilyen kérdés, hiszen fennmaradása egyben egy közösség 

túlélésének lehetőségét is magában hordozza. 

4A. Az oktatási önkormányzatiság, és az autonóm szlovákiai magyar oktatásügy létrejötte 

létkérdés az intézményrendszer továbbélésének szempontjából. A jelenleg is érezhető 

hatékonysági nyomás és létszámproblémák mellett egyedül így biztosítható rendszerszinten az 

intézményi hálózat fennmaradása, valamint a szükséges szakmai kompetenciák – módszerek, 

speciális – kitermelése. 

4B. A magyar iskolák jelenlegi legnagyobb hátránya konkurenseikkel szemben a szlovákoktatás 

szintjén fogalmazódik meg. Éppen ezért kezdeményezzük a szlovák nyelv mint második nyelv 

(„idegen nyelv”) oktatását iskoláinkban, az ehhez tartozó módszertan kidolgozásával és az 

elvárt kompetenciák struktúrájának megváltoztatásával. A magyar iskolák csak akkor tehetnek 

szert versenypozícióra a szlovák intézményekkel szemben, ha a szülő biztos lehet benne, hogy 



gyermeke boldogulni tud az államnyelven is a magyar nyelv és kultúra mélyebb ismerete 

mellett. 

4C. Ennek párjaként javasoljuk ingyenes pótlólagos nyelvkurzusok indítását azon középiskolai 

és főiskolai végzősők számára, akik híján érzik magukat azon nyelvi kompetenciáknak, amelyek 

lehetővé tennék érvényesülésüket magyar nyelvterületen. Ezen nyelvkurzusok, amelyek a dél-

szlovákiai regionális központok mellett a nagyobb szórványközpontokban (pl. Nyitra) is 

elérhetővé tehetőek lennének, optimális esetben a magyar kormány támogatása és részleges 

finanszírozása mellett jöhetnének létre. Céljuk a magyar iskolarendszerből kieső, de magyar 

identitásuk legalább részleges megtartását felvállaló réteg megszólítása és bevonása a magyar 

intézményrendszerbe és a közösség tagjai közé. 

4D. Javasoljuk, hogy az iskolaügyi minisztérium biztosítson magyar nyelvtanfolyamokat az 

etnikailag vegyes régiók azon településein, ahol egyébként nincs magyar tanítási nyelvű iskola. 

Ez növelhetné a szlovák iskolába járó, valamilyen szintű magyartudással is rendelkező 

gyermekek esélyét ezen tudás aktív kompetenciaként való fenntartására. 

4E. Az iskolák egyben a magyar romák integrációjának terepét is jelentik; szükségesnek tűnik a 

dél-szlovákiai magyar romák kulturális integrációját megcélzó tananyag-komponensek 

kifejlesztése és beiktatása a magyar iskolák tantervébe. A gyakran integrációs gondokkal küzdő 

roma gyermekek jelenléte a magyar iskolarendszerben olyan tényező, amelyre sok intézmény 

és tanár nincs felkészülve. Ez egy hatékonyabb módszertani felkészüléssel és őszintébb, 

stratégiai szintű integrációs szándékkal tompítható lenne. 

4F. A dél-szlovákiai magyar brand részeként fontos lenne a magyar iskolaügy promóciója is, 

előnyeinek bemutatása, a félelmek eloszlatása, hatékonysági érvek felsorolása és a magyar 

iskolák által kitermelt személyiségek felszólalása. A szlovákiai magyar iskolák vonzóbbá tétele 

nem a „ki a jó magyar” diskurzus keretén belül képzelendő el. 

4G. A magyar községekben lévő kisiskolák bezárása elfogadhatatlan, mivel felszámolásuk 

gyakran egyben a helyi magyar közösség felszámolását is jelenti. A kisiskolákat ki kell vonni a 

puszta gazdasági racionalitás hatóköre alól, és tevékenységüket közösségmegtartó szerepüknek 

megfelelően értékelni. Ez azonban természetesen anyagi ráfordítással is jár. Optimális esetben 

a fordított folyamatról lenne érdemes beszélni: a hiányzó intézményrendszer pótlásáról azokon 

a helyeken, ahol a magyarság nagy számban van jelen, iskolák nélkül (pl. Nyitra, Csúz, Ímely 

stb.). 

4H. A közösség szempontjából hasznos lépés lenne a magyar nyelvű szakközépiskolák 

megerősítése, számuk növelése, és a regionális hiányok pótlása. Ma a magyar nyelvű 

szakképzés hálózata lyukas, elérhetősége több régióban is problémás, ami a középiskolai 



szinten az anyanyelvű oktatás elhagyására kényszeríti a diákokat. A hosszú távú cél a középfokú 

szakképzettséget megszerezni kívánó diákok a piaci igényeknek megfelelő anyanyelvű képzése.  

4I. A szlovákiai magyar felsőoktatásnak akkor van értelme, ha minősége legalább olyan, mint az 

országos standard, ellenkező esetben éppen gyengíti a közösséget. A cél a jövőre nézve a 

szlovákiai magyar felsőoktatás minőségének javítása, működésének hatékonyabb ellenőrzése. 

Különösen igaz ez a közösség szempontjából kiemelt fontosságú pedagógusképzésre, amely 

jelentős hatással bír a jövő generációk felkészültségének minőségére. 

4J. A szlovákiai magyar iskolarendszer minőségét periodikus kompetencia-vizsgálatok 

végrehajtásával kellene ellenőrizni, amely lehetővé tenné, hogy vakrepülés és félrevezető 

adatok helyett valós képpel rendelkezzünk az intézményrendszer teljesítőképességéről. 

Különösen fontos lehet ez a kisiskolák esetében.  

 

5. Nyelvi jogok 

 

Amennyiben elfogadjuk, hogy a nemzetpolitika fókuszává a nyelv közegszerű megmaradása kell, 

hogy váljon, úgy még jobban felértékelődik a nyelvhasználati jogok eddig is központi szerepet 

betöltő témája. A mai helyzet asszimetriáját a nyelvtörvény és a kisebbségi nyelvtörvény 

a Radičová-kormány idején kidolgozott formái is csak részben tudták enyhíteni, és 

összességében kimondható, hogy a magyar nyelv sokszor még a magyar többségű községekben 

sem kerül felhasználásra a lehetséges kereteken belül. 

A cél az, hogy a magyar nyelv stabil teret kapjon Dél-Szlovákia magyarlakta részeinek 

köztereiben, intézményeiben és hivatalos ügyintézésében, és hogy kialakuljon a szimetria az 

ország államnyelve és a minden tizedik lakosa által beszélt, őshonos magyar nyelv között. Ez 

részben az önkormányzatiságon, részben törvénymódosításokon, részben pedig tudatos 

állampolgári magatartáson keresztül érhető el. 

5A.  A legfontosabb távlati cél a nyelvi szabályozás terén a magyar nyelv regionális hivatalos 

nyelvként való elismertetése Dél-Szlovákiában. Ez lehetővé tenné a jelenlegi aszimmetrikus 

állapot felszámolását, amelyben egy kisebbségi nyelv néz szembe egy hozzá képest explicit 

módon preferált államnyelvvel. 

5B. További távlati cél a jelenlegi szabályozás szellemiségének megváltoztatása: az „azt lehet, 

ami nem tilos” hozzáállástól az „ami nem kötelező, azt is lehet” elv irányába. Másképpen 

fogalmazva: míg a jelenlegi nyelvhasználati szabályozás azt írja le, hogy milyen körülmények 

között lehetséges a magyar nyelv használata, implicit módon kizárva minden más esetet 



miközben az esetek viszonylag kis részében téve kötelezővé azt, egy optimális szabályozás 

minden lehetséges teret nyitva hagyna a potenciális kisebbségi nyelvhasználat előtt miközben 

annak kötelező területeit jelölné ki. Ilyen kötelező terület lehet például a hivatalos feliratok 

teljes köre a kisebbségek által lakott településeken. 

5C. Elsődleges fontosságú feladat annak elérése, hogy a lakosság éljen a törvények adta 

jogaival. Ennek két fő eleme van: egyrészt a jogtudatosság megnövelése tájékoztató és 

informáló kampányokkal, kiadványokkal, másrészt pedig a jogi szabályozás létező 

áttekinthetetlenségének, pontatlanságának és inkonzisztenciáinak felszámolásával. A jó nyelvi 

szabályozás kiszámítható, áttekinthető és közérhető kell, hogy legyen, és minden formában el 

kell hogy kerülje az öncenzúrára való implicit nyomásgyakorlást. 

5D. Fontos tényező emellett a létező jogok érvényesülésének elősegítése, amely ösztönzők a 

rendszerbe való bejutattásával válik lehetségessé. Ilyen ösztönző lehet többek között a hiányzó 

kétnyelvű dokumentumok és terminológia pótlása, a kétnyelvűségből adódó pluszköltségek 

részleges állami átvállalása, vagy éppen a két nyelven beszélő hivatalnokok preferálása a helyi 

államigazgatásban. A tapasztalat azt mutatja, hogy komolyabb ösztönzés nélkül a létező jogok  

kihasználása is a rendszer és az apparátus ellenállásába ütközik. 

5E. A továbbiakban is törekedni fogunk a vizuális és írásos kétnyelvűség elősegítésére, különös 

tekintettel a közúti és vasúti táblákra, a magyarlakta települések önkormányzatainak munkájára 

és hivatalos kommunikációjára, valamint a kétnyelvű információs anyagokra. Ezen a területen 

hathatós tér nyílik az együttműködésre a helyi és parlamenti politika, valamint a civil aktivizmus 

között. 

5F. Javasoljuk a szlovákiai magyar adminisztrációs nyelv egységesítését. A már létező források 

(törvények fordításai, szlovák-magyar jogi szótár) jelenleg nem kommunikálnak egymással, és a 

nyilvánosság számára nem elérhető egy egységes jogi-adminisztratív magyar nyelvhasználat. 

Éppen ezért fontos lenne ezen források összefésülése, valamit a már elérhető, lefordított 

dokumentumok közös megjelenítése egy a nyilvánosság számára is elérhető weboldalon. 


