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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 18 perc)

Horváth Ferenc elnök (MMÖNK) köszöntője

HORVÁTH FERENC elnök (Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség): Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves magyarországi és itteni Meghívott
Vendégeink! Engedjék meg, hogy a Muravidéki Magyar Közösség nevében mindenkit sok
szeretettel köszöntsek. Örülünk, hogy a nemzeti összetartozás bizottsága ellátogatott
Szlovéniába, hiszen elnök úrral már a KMKF-ülésen beszéltünk arról, hogy tartanak
kihelyezett üléseket, és akkor említettem neki, hogy örülnénk, hogyha hozzánk, talán a
legkisebbnek számító közösséghez is ellátogatnának, és örülök annak, hogy ennek a
meghívásnak ilyen hamar eleget tettek.

Nem tudom, hogy most mindenkit illene-e köszöntenem, de mivel elnök úr is megkért
rá, hadd üdvözöljem körünkben az egyetlen polgármestert, aki megtisztelt bennünket, Marjan
Kardinar urat, Dobronakról (Taps.) Tisztelettel köszöntöm a magyarországi parlamenti
képviselőket, az itteni meghívottakat.

Talán röviden annyit szeretnék előzetesen mondani, hogy meghívtuk a magyar
intézmények vezetőit, a községi intézmények vezetőit, akik szintén magyarsági feladatokat is
ellátnak, valamint a magyar önkormányzati közösség elnökeit, az egyház képviselőit, a
református lelkészt és a szlovén református egyház vezetőjét köszönthetjük körünkben.
Úgyhogy örülök, hogy ilyen szép számban megjelentek, és bízom abban, hogy eredményes
tanácskozásnak leszünk résztvevői.

Annyit talán még engedjenek meg, hogy külön köszöntsem Pintér László urat,
országgyűlési képviselőt, akivel ténylegesen szoros a kapcsolatunk, és mondhatni, hogy heti
szinten halljuk egymást különböző kérdésekben. Hiszen úgy érzem, valahol ennek a
bizottságnak a szellemében próbálunk tevékenykedni, és összefogni a határ két oldalára – ha
szabad így fogalmazni – került magyarságot, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy itt a
térségben az adminisztratív határok mellett ténylegesen a fejekben is a határokat, amelyek
azért még mindig sokszor kőkeményen állnak, amennyire lehet, megziláljuk, illetve, ha lehet,
le is döntsük.

Még egyszer köszönöm szépen a jelenlétet és az elnök úrnak, hogy elhozta a
bizottságot, és külön köszönteném természetesen még Szent-Iványi István nagykövet urat,
Szili Katalin volt házelnök asszonyt is, és örülök, hogy ismételten meglátogatott bennünket
Lendván.

Ha megengedik, átadnám elnök úrnak a szót, és megkérném, hogy vezesse tovább az
ülést.

Elnöki megnyitó

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen. Szerintem maradunk ülve. Sok szeretettel köszöntök én
is mindenkit ma itt Lendván. Köszönöm szépen Horváth Ferenc elnök úrnak a meghívást,
amelynek örömmel tettünk eleget. Ő elmondta a bevezetőben, üdvözlő szavaiban, hogy a
legkisebb magyar közösségről van szó, ez pedig a legkisebb magyar parlamenti bizottság, de
annál fontosabb, és nyilván ugyanezt tudjuk elmondani a muravidéki magyarságról is, hogy
kicsi, de annál fontosabb mind Magyarország, mind pedig a magyar nemzet számára, és
örülünk annak, hogy a második kihelyezett bizottsági ülésünket itt, Lendván tarthatjuk meg.

Az első kihelyezett bizottsági ülésünkre Kárpátalján került sor, nem véletlen, hiszen
gazdasági értelemben talán a legnehezebb sorsban élő magyarságról van szó, ha Kárpátaljáról
beszélünk. Ennek látszólag ellentettje a muravidéki magyarság, hiszen ha a Kárpát-medencei
magyarságot tekintjük, akkor gazdasági értelemben – vagy ha az életszínvonalat tekintjük –
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talán a legjobb helyzetben lévő magyar nemzeti közösségről beszélhetünk, hogyha az itteni
magyarságról beszélünk. De nyilvánvaló, hogy itt is megvannak a helyi gondok-problémák,
illetve azt gondolom, hogy ugyanazok a gondok jelentkeznek itt is, a muravidéki
magyarságnál, mint az összmagyarság problémái, csak talán erősebben, hangsúlyosabban
jelentkeztek és jelentkeznek egy olyan helyzetben, ahol nemzeti közösséget, kisebbséget
alkotnak itt Szlovénián belül.

Én is szeretném megköszönni polgármester úrnak, hogy részt vesz a mai kihelyezett
bizottsági ülésünkön, köszönöm szépen, hogy szakított időt arra, hogy megtisztelt bennünket.
Nagykövet úrnak is szeretném megköszönni azt, hogy a programjait átcsoportosította, illetve
ezt helyezte előtérbe, és eljött a bizottsági ülésünkre. Azt gondolom, érdekes dolgokkal tudja
kiegészíteni az itt elhangzó tájékoztatókat, illetve számos olyan információt tud nekünk
átadni, amit különben más úton nem tudtunk volna megszerezni.

Köszöntöm a bizottságunk tagjait, a szakértőket, mindenkit, aki megtisztel bennünket
a jelenlétével, és természetesen köszöntöm a szlovéniai magyarság szervezeteinek képviselőit.
Elsősorban köszöntöm az egyházak képviselőit, akik úgy gondolom, szinte a legtöbbet tudnak
az itteni magyarságról, és hogyha ők nem lennének itt, és nem tartanának ki, akkor azt
gondolom, így a XXI. század elején már nem is lehetne szlovéniai magyarságról beszélni,
hogyha az egyházak ezt a missziót nem végeznék. Köszönöm szépen Pintér László
barátomnak a hathatós segítségét, hiszen az alapgondolat – nyugodtan mondhatjuk – kettőtök
fejében fogalmazódott meg, hogy ez a bizottsági ülés itt ma Lendván létre tudjon jönni.

Köszöntöm dr. Göncz László országgyűlési képviselő urat, aki az első napirendi
pontnál ad nekünk tájékoztatást, de természetesen bízunk abban, hogy egész nap velünk tudsz
maradni. (Dr. Göncz László: Egy óráig.) Egy óráig, akkor megpróbáljuk addig befejezni a
bizottsági ülésünket.

Köszöntöm a médiumok képviselőit, akik megtiszteltek bennünket, hogy jelen vannak.
Kérem önöket, hogy a vágóképek elkészítése után néhány perc múlva hagyjanak magunkra.
Bár nem zárt ülés, de azt gondolom, hogy akkor a tanácskozást talán kicsit nyíltabb módon
tudjuk folytatni, hogyha a sajtó nincs jelen. Természetesen a sajtótájékoztatón sok szeretettel
várjuk önöket.

A napirend elfogadása

Ennyi bevezető után megkérném a bizottság tagjait, hogy formálisan is kezdjük el a
bizottsági ülésünket, és kérem, hogy a napirendi javaslatot fogadjuk el. A jegyzőkönyv
számára majd a későbbiekben be fogjuk jelenteni a helyettesítéseket. Megkérdezem, ki
fogadja el a napirendi javaslatot. Aki elfogadja, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm
szépen, egyhangúlag elfogadtuk a napirendi javaslatot.

Tájékoztató a szlovéniai kisebbségi törvény tervezetéről

Az első napirendi pontunk: tájékoztató a szlovéniai kisebbségi törvény tervezetéről,
előadó dr. Göncz László szlovéniai parlamenti képviselő úr, akit még egyszer köszöntök, és át
is adom a szót.

Dr. Göncz László országgyűlési képviselő (Szlovénia) tájékoztatója

DR. GÖNCZ LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (Szlovénia): Köszönöm szépen, elnök
úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Elnök Asszony! Nagykövet Úr! Képviselő Urak! Polgármester
Úr! Kedves Barátaim! Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést, de bevezetésképpen hadd
mondjak két dolgot, ami – úgy gondolom – fontos. A rendszerváltás utáni időszakban,
valamint Szlovénia önállósulási folyamatának keretében vált úgymond egyértelművé a
muravidéki magyarság jelenléte a Kárpát-medencében, úgymond a hivatalos közép-európai és
magyar párbeszéd kontextusában. Hiszen addig valamilyen formában a délvidéki magyar
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közösség keretében értelmezték a muravidéki magyarokat is, és ilyen szempontból, bár –
őszintén szólva – viszonylag kevés köze volt ennek a közösségnek a bácskai és a
horvátországi magyarokhoz, hiszen több száz kilométer választja el a közösségeket
egymástól, mégiscsak valahol a délvidéki magyarság fogalma volt az, amiben ezt a
közösséget is általában bemutatták, ismertették.

Ilyen szempontból fontos, hogy az elmúlt 20 esztendőben viszont sikerült tudatosítani
a muravidéki magyar közösség – úgymond – specifikumait, sajátosságát, létét, megmaradási
törekvéseit, s a többit, tehát, ha úgy tetszik, individuumát ebben a Kárpát-medencei magyar,
és ha úgy tetszik, sokszínű, multikulturális közösségben. Magyarán a muravidéki magyarság
fogalommá vált a rendszerváltás után, és ez számunkra rendkívül fontos, hiszen az előtte lévő
időszakban abból fakadóan, hogy – nem mindig indokolt – általánosításokra került sor, tehát
akadtak problémák, gondok, nehézségek. Ez az egyik dolog, és ilyen szempontból fontosnak
tartom, hogy a nemzeti összetartozás bizottsága úgymond erőteljesen érdeklődik a közösség
iránt, hiszen ez ugyan most a legnyilvánvalóbb és legszimbolikusabb együttlét, de volt már az
elmúlt időszakban is – hála istennek – szűkebb körű, egyéni jellegű, vagy ha úgy tetszik, a
különböző egyetemes magyar intézményrendszeren belüli kapcsolattartás és kapcsolatfelvétel.

A másik dolog, amit mindenképpen el kívánok mondani, az az, hogy a szlovén-
magyar bilaterális kapcsolatok rendkívül fontosak, és ha úgy tetszik, példaértékűek is. Erről
talán majd a következő napirendi pontnál vagy a különfélék alatt még néhány szót lehet
szólni, de most azért annyit hadd mondjak el, hogy pillanatnyilag egy mindenképpen politikai
válságnak tekinthető jelenséggel találkozunk Szlovéniában. Hiszen az úgynevezett
kormánykoalíció négy pártja közül kettő elhagyta a koalíciót – az egyik épp a tegnapi nappal
hivatalosan –, ami azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel késő ősszel vagy kora tavasszal – de
lehet, hogy más időpontban, itt most még nagyon nagyok a dilemmák – előrehozott
választások elé nézünk. Ezt csak azért hangsúlyozom, mert számos szempontból befolyásolja
a magyar közösség létét, életét is ez az esemény, akár pozitívan, akár negatívan, erről majd
még egy-két szót ejtek.

Tehát a hangulat körülbelül ilyen, de persze ez a magyar-szlovén bilaterális
kapcsolatrendszert különösképpen nem érinti. Attól függetlenül sem, és ez még ilyen bevezető

gondolat hadd legyen, hogy az elmúlt időszakban esetleg nyilván önök is találkoztak vele,
mert az éterbe becsúszott a szlovén miniszterelnök kijelentése, és különböző reagálások
voltak erre, és ezt egy mondat erejéig hadd boncolgassam. Tehát ettől függetlenül a
kapcsolatrendszer, azt gondolom, példaértékű, és ez nagyon fontos.

Tehát ami a miniszterelnök kijelentését illeti, nagyon őszintén és minden hátsó
gondolat nélkül merem állítani, hogy egy ilyen belső megfeleltségnek tett eleget – ha lehet ezt
mondani – a miniszterelnök. Ami egyrészt abból fakad, hogy bármennyire is jó a szlovén-
magyar bilaterális kapcsolatrendszer, mégsem ismerjük eléggé egymást, és azok az
események, amelyek Budapesten történnek, innen nézve, vagy amelyek Ljubljanában
történnek, kicsit keletebbről nézve valahol nem annyira egyértelműek, mint például az
osztrák-szlovén vagy a magyar-szlovák kapcsolat. Tehát azért a magyar-szlovén kapcsolatban
több a fehér folt, és nem pontosan ismerjük azokat a fejleményeket, eseményeket, amelyek a
politika vagy akár a társadalom más struktúráiban – úgymond – megjelennek.

Ebből kifolyólag tehát Pahor miniszterelnök úr reflexszerűen, valahol abban a
hangulatban reagált a magyarországi eseményekre – az alaptörvényre és a többire –, amelyek
még a januári-februári hangnemet tükrözik. Ilyen szempontból, mivelhogy belső
sajtóbeszélgetésről volt szó, nem hivatalosról egyébként – most ez a média szempontjából a
korrektség udvarát súrolja, de most ezt hagyjuk –, a lényeg az, hogy valahol kicsit ilyen
túlzottan, valamennyire a kisebbségi kérdésre is átvetítve próbált meg fogalmazni. Mert tudni
kell azt, hogy az elmúlt időszakban viszont a Rába-vidéki szlovének kérdése igen-igen
erőteljesen benne volt a szlovén médiában, és így mindig, aki Szlovéniában a politika
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színterén közszereplő, megpróbál megfelelni annak a diskurzusnak, ami valahol egyfajta
tetszhetőséget jelenthet Szlovéniában. Ennek tulajdonítom ezt a Pahor-féle kijelentést, sokkal
inkább, mint valamilyen magyarellenes vagy bármilyen más konfliktusból származó
jelenségnek. Ami a konkrét témát illeti, az általános nemzetiségi törvény kérdését, ezt a
kérdést persze nem lehet úgy megfogalmazni, hogy úgyszintén ne mondjak néhány
előzményt. Valamennyire vissza kell nyúlni a XX. század ’60-as, ’70-es éveibe, legalább
annyira, hogy tudatosítanunk kell mindnyájunknak, hogy akkoriban Szlovéniában egyfajta
paradigmaváltásra került sor. Persze akkor még egy korabeli jugoszláviai tagköztársaságról
beszélünk, de attól függetlenül a kisebbségvédelem terén olyan áttörés keletkezet, ami
mindenképpen jogi, formális szinten nem csak közép-európai, hanem akár európai
precedensnek fogható föl. Tehát lényeges, hogy korábban, a ’70-es évek előtt, tehát a
jugoszláv-magyar konfliktus időszakában, a vasfüggöny idején, a „Tito a láncos kutya”
korszakában nagyon rossz volt a kisebbségek helyzete a korabeli Jugoszláviában, a
magyaroké különösképpen.

Aztán főleg nemzetközi események kapcsán, például mondhatom a jugoszláv-olasz
határ meghúzását, amelyet a londoni memorandum szabályozott, ott nagyon komoly tételként
vetették fel a kisebbségi jogok rendezésének az ügyét. Ebből kifolyólag, de azért is, hogy a
különböző kétoldalú kapcsolatokban a határon túli szlovének érdekeit erőteljesebben és
sikeresebben tudja képviselni a szlovén állam, egy nagyon komoly kisebbségvédelmi
modellhez nyúlt, amelynek valahol a koronája az 1974-es alkotmány volt. Ennek
körülményeiről nem kívánok hosszan beszélni, csupán három dolgot említek, ami a mai napig
fontos. A ’74-es alkotmány három olyan kérdést, olyan lehetőséget, jogot biztosított, illetve
boncolgatott, ami rendkívül előrehaladott helyzetet mutatott, kifelé mindenképpen, de befelé
is voltak pozitív következményei.

Az egyik az, hogy az őshonos nemzeti közösségeket – és hangsúlyozom, az őshonos
nemzeti közösségeket, ilyen az olasz és a szlovén, és a magyar volt Szlovéniában –
államalkotó tényezővé tette, és az olasz és a magyar nyelvet egy bizonyos területen, amit a
helyi statútumok szabályoztak az állami nyelvvel azonos minőségi osztályba helyezte. Ez
mindenképpen rendkívül fontos dolog, utána sem igen van erre precedens, ha őszinték
vagyunk, kivéve egy-két autonómiakoncepciót Európában.

A másik dolog, ami nagyon fontos volt, az érdekvédelem létrehozása. Lehetővé tette,
hogy az általános választások keretében – az egypártrendszeren belül ez valamennyire sajátos
volt, de aztán folytatásként a ’80-as évek után is, hála istennek, megmaradt – a muravidéki
magyarság megválasztja saját képviselőjét az úgynevezett nemzeti, illetve önkormányzati
közösségekbe. Tehát az érdekvédelem megteremtődött már a ’74-es alkotmánnyal.

Talán a legfontosabb dolog a harmadik volt, hogy az egész kisebbségi rendszert,
jogvédelmet főleg az úgynevezett külön jogok terén – és külön jogoknak az oktatást, a
kultúrát, a tájékoztatást és az anyaországgal való kapcsolatot tekintették – ezeket a területeket
anyagilag, állami költségvetési tételként kezelték és kezelik egészen a mai napig.
Amennyiben itt, a Muravidéken ezt önkormányzati szintű kérdésként kezelnék, akkor a
Muravidék fejletlensége miatt a többi szlovén régióhoz viszonyítva nem sikerült volna a
kultúra és a tájékoztatás terén olyan eredményeket elérni, amelyeket – hála istennek – az
elmúlt két-három évtizedben sikerült. Tehát itt mindenképpen fontos volt az, hogy állami
költségvetési tétellé volt nyilvánítva a kisebbségvédelemből származó külön jogrendszer.

Nyilvánvaló, hogy viszonylag kis lélekszámú közösségek esetében ezt megtehette az
egykori Szlovén Köztársaság, a mai szlovén állam. Nagyon nehéz, nem tudnám elképzelni
ugyanezt a Felvidéken vagy Erdélyben, ott alapvetően mások a mennyiségi mutatók, de itt
viszont létfontosságú volt a kis közösségek esetében, hogy állami költségvetési tételként
szerepelnek ezek a kérdések.
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Summa summarum valahol ebből, tehát a ’74-es alkotmányból kifolyólag az volt a
kiinduló alapelv, hogy valamennyi parciális törvényben kell utalni a kisebbségekre vonatkozó
kérdésekre is. Ez magyarán azt jelenti, hogy az első pillanattól kezdve nem gondolkodtak
általános nemzetiségi törvényben. Az volt a koncepció, hogy ha a például a rendőrség
nyelvhasználatát vagy egyáltalán a tevékenységét szabályozó törvényt fogadják el, akkor azon
belül szabályozzák az úgynevezett magyarlakta vagy olaszok lakta vidéken az itteni
nyelvhasználatot is. Amennyiben a szimbólumokról fogadnak el törvényt, akkor azon belül
szabályozzák a kisebbségi szimbólumrendszert is. Illetve, amennyiben az önkormányzatok
finanszírozásáról fogadnak el törvényt, akkor azon belül szabályozzák a nemzetiségileg
vegyes lakosságú területekre vonatkozó kérdéseket is.

Tehát ez volt a koncepció, ez honosodott meg, és a kezdeti fázisban ez működött is.
Mondhatjuk azt, hogy úgy az ezredfordulóig többé-kevésbé átlátható, követhető volt ez a
folyamat. Aztán egy olyan szituáció keletkezett, amikor gyakorlatilag már szinte 100 törvény
és 100-nál több törvénynél alacsonyabb szintű jogszabály, tehát több mint 200 jogi
dokumentum rendelkezik kisebbségvédelmi kérdésekben, tehát teljesen átláthatatlan
gyakorlatilag a paletta. Ez az egyik oka annak, hogy nem egyszer kontradiktatórikus
rendelkezések vannak elfogadva, de ennél is nagyobb probléma az, hogy ténylegesen ma már
nincs ember az országban, aki – úgymond – egy az egyben átlátná a kisebbségi modellből
származó jogi szabályozások rendszerét. Ezért az egyik alapvető szempont vagy célkitűzés,
hogy az általános nemzetiségi törvény, amely úgymond készülőben van – erről, illetve a
folyamatáról majd szólok néhány gondolatot –, mindenképpen integrálja a különböző
törvények legfontosabb, nemzetiségekre vonatkozó rendelkezéseit. Tehát az újonnan készülő

törvény egyik alapfunkciója az integrálás, a jogi rendelkezések integrációja lenne.
A másik nagyon fontos terület, illetve kérdés, ami szükségessé teszi egy általános

törvény elfogadását, abból fakad, hogy bármennyire szabályozza több mint 200 jogszabály ezt
a kérdést, mégis vannak hézagok, mégis vannak olyan kérdések, amelyeket nem fedtünk le
kellő mértékben, kellő szinten, és gyakorlatilag nem is tudunk azoknak úgymond a hétköznapi
életben érvényt szerezni. Tehát nem tudunk azoknak érvényt szerezni mi, akik a törvényeket
alkalmazzuk vagy éljük. Csak egy dolgot mondok, ami az úgymond legkifejezőbb.
Formálisan az alkotmány vétójogot biztos önkormányzati és állami szinten a nemzetiségi
képviselőknek azokban a tartalmakban, amelyek az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás terén a
saját megmaradásukkal, illetve fejlődésükkel függenek össze. A vétójog formálisan már a ’74-
es alkotmányban is szerepelt, ennek most már 37 esztendeje. Roppant érdekes módon a mai
napig egyetlen egyszer sem volt alkalmazva a vétójog, mert nincs szabályozva annak a
tényleges alkalmazási lehetősége. Tehát arról van szó, hogy ha van egy probléma – nem
tudom, egy nyelvhasználati kérdés, egy tisztségviselő kinevezésének az ügye –, és úgy érzi a
magyar közösség, hogy sérül a joga, akkor gyakorlatilag nem tud a vétójogával élni. Ezért,
hogy ilyen területeket leszabályozzunk, fontos kiegészíteni az eddigi rendelkezéseket, és az
általános törvény második nagy funkciója az lenne, hogy az ilyen és hasonló területeket
konkrétan szabályozza.

A harmadik, talán legfontosabb ok, hogy miért van szükség az általános nemzetiségi
törvényre, abból származik, hogy tetszik, nem tetszik, egy rendkívül magas szintű jogvédelem
mellett megállapítjuk nap mint nap, hogy nem tudjuk ténylegesen megvalósítani azok
rendelkezéseit. Itt főleg nyelvhasználati kérdések, tehát problémák vannak, de említhetnék
néhány kérdést az oktatás, a gazdasági szféra területéről, amely egyébként úgyszintén, tehát a
’89-es alkotmánymódosítás után benne van a nemzetiségi tartalmak között, de gyakorlatilag
nem nagyon tudunk előrelépni ebben az ügyben. Tehát azért a harmadik rendkívül fontos
hozadéka egy ilyen általános nemzetiségi törvénynek az lenne, hogy beiktatunk olyan
mechanizmusokat, amelyek egyrészt serkentik a de jurét, hogy de factóvá váljon, másrészt
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hogy valahol – nem akarok durván fogalmazni – számonkérés is legyen a rendelkezéseket
illetően. Tehát, ha úgy tetszik, ellenőrzési mechanizmusok is legyenek.

Az utóbbi kérdéskört illetően főleg két dologban gondolkodunk. Az egyik az, hogy
egy éves szintű parlamenti beszámolórendszert hoznánk létre, amikor az országgyűlés
egyrészt a végrehajtó hatalom beszámolója, másrészt a nemzeti közösségek beszámolója
alapján, illetve a kettő összevetésével értékeli az adott évben a nemzetiségi jogok
megvalósítását. Úgy gondoljuk, ha ezt országgyűlési szintre emeljük, akkor ennek a súlya
alapvetően megváltozik, és alapvetően másként kerül be az éterbe az a problémakör, ami
eddig a nemzeti közösségeken belül ugyan közismert volt, de ugyanakkor mégsem tudtuk
kivívni az érvényességét. A másik dolog az, hogy klasszikus ombudsman nincs Szlovéniában,
már nemzetiségi szempontból, tehát kisebbségi ombudsman nincs, hanem az emberi jogi
biztos egyik helyettesének az egyik feladatköre vonatkozik a kisebbségi kérdésre is. Úgy
értékeljük, hogy ez túlságosan kevés. Ahhoz a jogi normarendszerhez, ami kialakult
Szlovéniában, túlságosan kevés, hogy egy helyettes valahányadik funkciójaként tegyenek róla
említést. Tehát javasoljuk, hogy legalább az egyik helyettesének ez az egyik alapvető vagy
úgymond fő funkciója vagy kompetenciája legyen.

Itt még vannak persze nyitott kérdések, de a lényeg az, hogy a mostani
kormánykoalíció, amelyet én nem siratok, félreértés ne essék, nincs is rá okom, mert nem
vagyok elkötelezve semmilyen pártpolitikai szempontból, hála istennek ez valamilyen
formában a kisebbségi képviselők pozitív specifikuma, és ketten vagyunk ilyenek, az olasz és
a magyar. Mert a 88 képviselő pártpolitikai szinten elkötelezett, de ugye, ezt ebben a körben
nem kell magyaráznom, és bármilyen más körben sem, ez teljesen természetes egyébként. De
nekünk nem kell ilyen szempontból semmilyen kötelezettséget vállalni, tehát mi egyrészt
kimondottan nemzetiségi érdekeket képviselünk, másrészt minden törvény esetében úgymond
szabad akaratunk és tartalmi véleményünk szerint szavazunk. Azért mondom ezt, hogy nincs
az előbb említett kormányválsággal kapcsolatban semmilyen problémám, mert sajnos
ténylegesen nem minden ment és megy úgy, ahogy kéne mennie, főleg ebben a válságos
időszakban manapság.

De az tény, hogy az általános nemzetiségi törvényt kormányprogramként fogadta el a
mostani koalíció, és az év végéig elvileg el kellene fogadnunk ezt a törvényt, és benne is van a
kormány idei évi munkatervében. A konkrét munkatervben is benne van, és mellesleg írjuk is
a törvényt. Nagyjából be is fejeztük a szövegezését ennek a törvénynek, és ilyen szempontból
sajnálnánk, amennyiben úgymond nagypolitikai változások miatt ez a törvény most nem lenne
elfogadva. A munka azért akkor se menne potyába, hiszen valamilyen formában
megpróbáljuk rögzíteni, konzerválni az állapotot, és egy következő struktúrával is úgymond
elfogadtatni ezt a tervet, de hát persze akkor újra kell járni a szamárlétrát – ahogy szokás
mondani –, mert akkor újra el kell fogadtatni az új koalíción belül, hogy ezt támogassák, s a
többi. Mert hogyha a koalíció nem támogatja, akkor nincs esély rá, hogy elfogadják a
törvényt, ez egyértelmű. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen muszáj a mindenkori
koalícióval annyira együttműködni, hogy legalább az alapvető dolgokat kisebbségi
szempontból át lehessen vinni.

Egyébként – ezt őszintén mondom – különösebb visszaélések Szlovéniában nem
voltak, tehát arra vonatkozóan, hogy a koalíció megtámogatott egy nemzetiségi szempontból
fontos tartalmat, és akkor azért úgymond számon kérte volna a szavazáskor, hogy miért így
vagy úgy szavazott akár a korábbi képviselő, akár én, ilyenről nem tudnék beszámolni.
Keserű szájíz, kis érzelmi reflexió persze észlelhető, ami természetes a mindenkori
parlamentáris körökben, de nyomásgyakorlásról valójában nem volt szó, és ezt fontosnak
tartom. Tehát a lényeg, hogy amennyiben a tervek szerint történne a menetrend, akkor az év
végéig, legkésőbb január-februárban ezt az általános nemzetiségi törvényt el kellene
fogadnunk.
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Az alapkoncepciójáról nem beszéltem, bár a funkcióit elmondtam, de nagyjából
annyit, hogy vannak általános bevezető rendelkezései, amelyek meghatározzák, hogy mikor
szerepel speciális jelleggel, tehát más kérdésekben rendelkeznénk, aztán lenne egy úgymond
tartalmi fölvázolása, ahol területenként az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás és a többi területet
taglalná. Az oktatásit mondjuk legkevésbé, mert arról külön törvény rendelkezik, de minden
más viszont ebbe a törvénybe integrálódna, és valahol – mint már mondtam – az egyik
legfontosabb része éppen a megvalósítási mechanizmusok beiktatása lenne, és erre helyezzük
a legnagyobb hangsúlyt is, és persze a legnagyobb viták is ezzel kapcsolatosan zajlanak
szakmai berkekben, hiszen itt számos nyitott kérdés van, amivel most nem élnék vissza.

Végezetül két dolgot – úgy mond – közvetve mondanék el, ami nem a törvény
szövegére vonatkozik, de mindenképpen befolyásolja a hangulatot, befolyásolja a törvény
elfogadásának a folyamatát is. Az egyik az, hogy nem volt túlságosan nagy rajongás a törvény
elfogadása iránt, ezt hangsúlyoznom kell. Szlovén szakmai berkekben úgymond úgy látták,
hogy ha valamennyire széttagolt a tartalom, akkor könnyebben kezelhető. Erre azt mondom,
hogy lehet ennek egy másik oka is, hogy akkor kevésbé lehet a leghangsúlyosabb
kérdésekben előretörést kieszközölni, tehát véleményem szerint mindenképpen fontos, hogy
valahol ez az integráció megtörténjen. Másrészt nemzetiségi berkekben is voltak aggályok,
voltak kételyek, de hála istennek mind a két szférában – mondhatjuk, hogy az elmúlt másfél-
két évben – kognitív áttörés keletkezett, és ma már szinte egyöntetűen a legtöbben
egyetértenek az általános nemzetiségi törvény elfogadásával. Ez az egyik kérdés.

A másik dolog arra vonatkozik, hogy nem könnyű kisebbségvédelmet kreálni akkor,
amikor nagyon heterogén az európai paletta, ez közismert. Általános normarendszer vagy
egyáltalán általános hozzáállási vagy elképzelési trendről nem beszélhetünk. A német-dán, a
finn-svéd vagy a katalán vagy az akármelyik másik autonómiamodellek alapvetően más
jellegűek, mint az erdélyi, a felvidéki vagy a vajdasági törekvések, és ez úgyszintén
elmondható a kisebb régiókban is. Egyet viszont tudni kell, a muravidéki modell, ez persze
nincs annyira az éterben, mert kis közösségről van szó, de amennyiben szó szerint
értelmezzük, és amennyiben megvalósulna teljes mértékben az, amit az említett
kétszázvalahány törvény és majd az új általános törvény és az alkotmány előír, akkor ez egy
igen hangsúlyos autonómiarendszer. Hiszen területhez kötött, ez a 30 település konkrétan
szabályozva van, hogy ezen a területen érvényesek a külön jogok, másrészt a kollektív
jogokon alapszik. Tehát egyértelműen kollektív és nem egyéni jogokról beszél, és a kollektív
jogokat a területhez köti. A területhez kötöttség és kollektív jog összekapcsolása gyakorlatilag
az autonómiakoncepció alapvető kérdése. Ez jelenti a dilemmát másutt, más régiókban. A
személyi jellegű és más kulturális autonómiák ilyen szempontból, formálisan sokkal
alacsonyabb rendűek, mint ez a területhez kötött, klasszikus közösségi jogokra determinált
modell.

Más kérdés, és valahol majd erről beszélgessünk, hogy egyrészt ez a közösség ezzel a
létszámmal, ezzel a belső erővel – vagy már nem létező belső erővel – képes-e, tud-e élni
ezekkel a lehetőségekkel, másrészt, hogy – nagyon őszintén szólva – az adott régióban, ahol a
két nemzeti közösség él, a tenger mellékén és itt a Muravidéken, az itt élő többségi nemzet
mennyire gondolja komolyan ennek a megvalósítását. Ezzel a komolysággal kapcsolatban –
és valójában ezzel zárom – van egy nagyon komoly törekvés, szándék. Azt mondom, és nem
vagyok ebben egyedül, hogy ilyen kis lélekszámú közösségek esetében ilyen normarendszer
mellett is, ami itt, Szlovéniában van, csak akkor lehetséges a megmaradás, amennyiben ez
nem kisebbségi, hanem többségi kérdés. Ha ez nem többségi kérdés, akkor nincs esély, úgy,
ahogy itt ülünk, akkor nincs esély. Tehát magában a kis közösségen belül már nem lehet
megvédeni a nemzeti öntudatot, már nem lehet kinyilvánítani olyan szintű erőteljes, markáns
kisugárzást, ami valamilyen formában a jövő zálogát jelenti. Itt rendkívül fontos, hogy a
többségi nemzet ebben partner, és úgy partner, hogy megismeri a kultúrát, megismeri a
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nyelvet, és egy olyan multikulturális közegben, ahol nemcsak én tudom a szlovént, és
nemcsak a nyelvben, hanem az egész mentalitásban ismerem, hanem ő is tudja a magyart,
akkor van erre esély.

Mondok egy példát: a 60 év alattiak 60 százaléka – vagy most már több is
valamennyivel – vegyes házasságban él. Ezek reális tények, ezzel nem lehet mit kezdeni, és
ezt befolyásolni sem lehet. Tehát itt rendkívül fontos az, hogy nekünk az a generáció, amely
ebből származik, ne vesszen el, és ezért fontos a többség, és azért a többség dönt –
fogalmazok jelképesen –, és azért az egész modell valahol a törvényben is arra épül, hogy a
többség is vállalja ezeket a kötelezettségeket. Mert ha ez nem így van, akkor mondom a
Kárpát-medencei példát, akkor gondoljunk a két világháború közötti időszakra. Hol volt a
tényleges nyelvhatár? Gondoljunk bele, itt nagyjából mindenki tudja, és most nézzük meg a
tényleges helyzetet. Hol vannak most a nyelvhatárok? Néhány kivételtől eltekintve nagyon-
nagyon közelítenek sajnos a trianoni határokhoz, nagyon-nagyon közelítenek. Úgyhogy ez
egy egyébként nagyon komolyan Kárpát-medencei probléma, és nagyon komoly magyar
probléma. Ha mi a többségieket nem tudjuk meggyőzni, vagy legalább egy bizonyos szintig –
úgymond – hozzánk hasonló gondolkodásmódra bírni, akkor mi akármilyen törvényt
fogadhatunk el, és akármilyen európai politikánk lehet, a nemzetmegmaradás határon túl nem
biztosított.

De túl pesszimista lenne a hangulat, hogyha így zárnám, inkább fogalmazok úgy, hogy
legyen ez az általános törvény is egy olyan lehetőség, egy olyan precedens, ami netán, ha nem
is nagy régiókban, de kis régiókban mindenképpen alkalmazható lehet, és másutt is valahol
legalább bizonyos részeit át lehet venni, hogy a nemzeti közösségek a saját érdekükön belül és
azzal együtt megmaradhassanak a jövő számára is.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úrnak a tájékoztatóját. Az arcokra tekintve
félóránként kellene egy ilyen mikrofonpróbát tartani, hogy visszazökkenjünk. Örülök annak,
hogy ilyen átfogó volt ez a tájékoztató, és tényleg néhány évtizedről indította képviselő úr,
mert azt gondolom, csak így lehet a jelen helyzetet megérteni. Mielőtt továbbmennénk, bár
nagykövet úrral nem beszéltem erről, kérhetnénk egy nagyon rövid tájékoztatót főleg a
magyarságot érintő kérdésekben, de a munkáját érintő kérdésekben is, mert lehet, hogy
sokban kapcsolódna ehhez.

DR. SZENT-IVÁNYI ISTVÁN szlovéniai magyar nagykövet: Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Kedves Barátaim! Kicsit váratlanul ért, de egy rövid képet szeretnék adni
arról, hogy a mi nézőpontunkból ez hogyan néz ki. Itt nagyon sok mindent elmondott a
képviselő úr, Göncz Laci barátom, ehhez én nem sokat tudok hozzátenni.

Gyakorlatilag azt tudom elmondani, hogy hogyan látjuk Ljubljanából a magyarság
megmaradásának lehetőségeit és esélyeit. Mi úgy ítéljük meg, hogy itt volt egy őrségváltás az
elmúlt évben – ugye, voltak a nemzetiségi önkormányzati választások –, és a mi megítélésünk
szerint ez most egy ilyen utolsó esély, ha szabad így fogalmaznom. Tehát egy olyan
lehetőség, amit Horváth Ferenc elnök úrral és az új vezetőkkel – szinte mindegyik
önkormányzat új vezetőt, választott, kivéve a dobronakit, és kicserélődött a belső összetétele
is, olyan emberek kerültek elő –, akik, úgy látom, nem akarják elfogadni ezt a pesszimista
végkicsengést, amit Laci mondott, de hát Laci is úgy fejezte be, hogy ez a folyamat
tulajdonképpen lezárás felé halad. Tehát azt gondolom, hogy itt arra nagyon is van esély, egy
új, tenni akaró vezetés mellett, hogy a magyarság megmaradjon, de ehhez nagyon sok minden
kell, és ehhez Magyarország részéről is sok minden kell, erről mondanék pár szót.

Úgy könyveltük el mindannyian – én is kolléga voltam, onnan is néztem a dolgokat,
nem csak Ljubljanából, sőt, csak mostanában nézem Ljubljanából ezeket a dolgokat –, hogy
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alapvetően minden rendben van, ez egy olyan közösség, amelynek a jogai biztosítottak, az
anyagi feltételei rendezettek, itt olyan sok mindent nem kell csinálni, időnként el kell jönni, és
beszélgetni kell, és kész. Na most, nem ez a helyzet. Az a helyzet, hogy itt az asszimilációs
folyamatok nagyon előrehaladtak, itt a nemzeti identitási kérdésekben is van egy olyan
elbizonytalanodás, ami megerősítésre szorul, tehát több odafigyelés kell, ezt jogosan
észrevételezik a vezetők, általában meg szokták nyíltan mondani a magyar vezetőknek, akik
itt járnak, hogy azt szeretnék, hogyha őket is ugyanolyan egyenrangú nemzeti közösségnek
tekintenék, mint a többi nemzeti közösséget. Bizonyos dolgokra bizony anyagi áldozatokat is
érdemes lenne hozni, mert úgy látom, hogy nagyon jól biztosítottak az alapvető intézmények,
ezt a szlovén állam működteti, biztosítja, viszont úgy érzékelem, hogy az új
kezdeményezésekre és az újonnan elinduló projektek biztosítására nem nagyon van pénz, arra
kell keresni pénzt. Ebben nagyon nagy szerepe lehetne a magyarországi kisebbségeket
támogató háttérintézményeknek, hogy ők idefigyeljenek, és úgy gondolják, hogy ide kell
összpontosítani pénzeket.

Nagyon fontos szerepe van az oktatásnak, erről itt nem volt szó, de gondolom, hogy
majd beszéltek róla, hogy a két tannyelvű oktatás alapvető reformjára van szükség, különben
a két tannyelvű oktatás már csak nevében lesz két tannyelvű. Ez valójában egyre inkább megy
az egy tannyelvűség felé, és az nem a magyar, és egyre inkább megy afelé, hogy ez már
igazából nem tudja betölteni azt a szerepet, hogy az utánpótlást biztosítani tudja. Itt az
egyháznak is kicsit más a szerepe, mert bár az is kétnyelvű, de igazából szlovén nyelvű, tehát
itt az egyházakat is be kellene vonni, hogy biztosítsák a magyar tannyelvet, ami úgy-ahogy
biztosítva van, de nem egyértelműen. Tehát úgy látom, itt nagyon sok mindent kéne tenni
azért, hogy ez az új vezetés meg tudja szilárdítani a magyarság helyzetét, pozícióit.

A nagypolitikai környezetről annyit – erről Laci beszélt –, hogy most nagy
kormányválság van, ez biztos, hogy előrehozott választásokhoz fog elvezetni, a kérdés az,
hogy ez ősszel lesz-e vagy tavasszal, de be fog következni. Azt gondolom, ahhoz sem kell
nagy jóstehetség, hogy azt lássuk, hogy nagy valószínűséggel az SDS nevű jobbközép párt
fog kormányt alakítani. Itt az lenne a szerencsés – ha szabad ilyet mondanom, bár beavatkozni
nem szabad –, hogy ha olyan felhatalmazással tudna alakítani, hogy az SNS nevű nemzeti
pártot nem kellene bevonnia a következő kormányba.

Azt azért tudni kell, hogy van egy olyan pártja a szlovén parlamentnek, amelyik, bár
durva azt mondani, hogy magyarellenes, de nagyon sok mindenben bírál minket, és támadja
Magyarországot, támadja az itteni kisebbséget. Olyan követeléseik vannak, hogy vegyék el az
anyagi támogatást, és adják oda a magyarországi szlovéneknek, tehát itt azért ilyen
kockázatok is vannak, ezt látni kell a következő választás kapcsán. (Göncz László: Habár
arra kevés az esély, hogy ők kormányban legyenek bármikor is.) Ők voltak az előző
kormányban, illetve külső támogatói voltak. (Göncz László: Hát külsős.) Jó, de azt mondom,
nagyon fontos, hogy stabil kormány alakuljon ki, amelynek azért a nemzetiségekhez, a
magyarsághoz való viszonya pozitív, mert ezen nagyon sok múlik, és erről van szó. Azért az
eddigi kormány tevékenységéről sok mindent el lehet mondani, de úgy gondolom, hogy
alapvetően azért a kisebbségekkel kapcsolatban partneri viszonyra törekedett. Nem tudom, ezt
meg tudjátok-e erősíteni. (Göncz László: Ez így van.) Annak ellenére, hogy természetesen
nem volt tökéletes, itt is nagyon sok probléma volt, de alapvetően így volt.

Tehát nagyon röviden ennyit mondanék, és majd, ha lesz lehetőség ebéd közben vagy
útközben, nagyon szívesen belemennék néhány részletbe is, de arra még egyszer felhívnám a
figyelmet, hogy a két tannyelvű oktatás reformja kulcskérdés, ha ez nem oldódik meg, akkor
itt nagyon nagy baj lesz.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilvánvaló, hogy a két napirendi pont összefügg, hiszen
a következő a találkozó a helyi politikai, civil és egyházi szervezetek vezetőivel, és a
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kérdéskör pedig ugyanaz, amiről beszélgetünk. Ezért inkább egy speciálisabb jellegű kérdést
intéznék képviselő úrhoz, mert nem biztos, hogy mindenki számára tiszta és jól látható, hogy
egyáltalán a magyar parlamenti képviselőt hogyan választja meg a nemzeti közösség, illetve
kik választják meg, milyen módon, hány ilyen országgyűlési képviselő van a szlovén
parlamentben, és hogyha mondjuk előrehozott választások lesznek, akkor nyilván itt is meg
kell választani az új magyar képviselőt is.

GÖNCZ LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (Szlovénia): Köszönöm szépen a kérdést.
Itt egy olyan rendszer bontakozott ki a rendszerváltás óta, hogy a 90 fős országgyűlésben,
ahogyan ezt már mondtam, 88 képviselőt klasszikus proporcionális párttípusú választások
szerint választanak meg, és a két őshonos nemzeti közösség küld egy-egy képviselőt az
országgyűlésbe. Hogy küld, ez azt jelenti, hogy az országgyűlési választások keretében, annak
egyenrangú részeként, egyenrangú képviselőként küldi el az olasz és a magyar közösség a
képviselőjét.

A választás úgy történik, hogy elkészült egy névjegyzék. Az első névjegyzék
készítésénél, amelynél én jelen voltam, ott nagyon komoly gondok voltak, hiszen nem volt
könnyű névjegyzéket készíteni, mert ezzel vissza is lehetett volna élni, és úgymond a
rendszerváltás időszakában még nem volt annyira egyértelmű az, hogy ha valaki deklarálja
magát magyarnak egy választói névjegyzéken, akkor annak milyen következményei lesznek.
Hála istennek semmi nem volt, és ez így van rendjén, de attól függetlenül nem volt könnyű
egy ilyen névjegyzék elkészítése. A névjegyzéknél az a lényeg, hogy aki magyarnak vallja
magát – vagy magyarnak is vallja magát –, és aláírt egy nyilatkozatot, az fölkerült a választói
névjegyzékre. Ezt a választói névjegyzéket az országgyűlési választásokon kívül a
helyhatósági választásoknál is használják, a magyar nemzeti önkormányzatok
megválasztásánál. Nem egészen azonos a kettő, tehát az országgyűlési képviselőre Szlovénia
egész területén élő polgárok szavazhatnak, nem csak az úgynevezett magyarlakta vidéken
élők. Ez persze a helyhatósági választásoknál önkormányzati határokhoz kötött kategória, ami
egyértelmű.

Tehát a lényeg: a választási mód, a választási forma az úgynevezett Borda-rendszernek
nevezett koncepció, ami arról szól, hogy a választók rangsorolják azt, hogy kit kívánnak saját
képviselőjüknek a szlovén országgyűlésben látni, ha most például három jelölt van, kit
szeretnének legjobban, kit másodikként, és kit harmadikként. Ez azért van így, hogy mivel
egykörös a szlovéniai országgyűlési választás, ne legyen egyrészt második kör a kettő között,
másrészt, amennyiben megszűnik a mandátum, akkor ilyen szempontból, aki a második
legtöbb pontszámot kapja, automatikusan a helyébe áll. Ez volt a Borda-rendszer lényege.
Sajnos – vagy hála istennek – a muravidéki magyarság az első pillanattól kezdve nem
rokonszenvezett ezzel a modellel, hanem klasszikus, akár kétkörös, akár egykörös, tehát
többségi választási rendszert javasoltunk. Ezt csak azért mondom, mert éppen ezelőtt két
héttel szavaztunk róla, mert most egyébként is, az általános választások rendszerén belül is
volt néhány törvénymódosító javaslat az országgyűlés előtt, és többek között mi is javasoltuk
ezt a klasszikus, egyszerű választási rendszert. A szakmai berkeken belül át is ment, és nem is
volt különösebb ellenvetés, viszont mivel nem volt kétharmados többség, a többi tétellel azért
ez is elbukott, és most így marad tovább is a Borda-féle választási rendszer.

Annak, hogy miért nem megyünk csak ezzel a kezdeményezéssel, hogy csak a Borda-
rendszert változtassuk, tehát csak a nemzetiségi választásra vonatkozzon, ennek is két oka
van. Az egyik az, hogy az olaszoknál ez különösebben erőteljes igényként nem vetődik fel, ők
úgy-ahogy megvannak ezzel a Borda-rendszerrel, ez inkább itt nálunk, tehát a magyaroknál
volt probléma. De ennél is komolyabb egy másik politikai ok, amiről még nem beszéltem. Az,
hogy valaki nemzetiségi országgyűlési képviselőre szavaz, azon kívül még szavaz a pártlistára
is. Tehát ez többletjognak számít, tehát úgymond az őshonos nemzeti közösségek, illetve
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azok, az említett névjegyzékeken szerepelnek, kétszer választanak. Egyrészt választják a
nemzetiségi országgyűlési képviselőt, másrészt választják a pártlistás képviselőket, és ez ilyen
szempontból többletjog. Az elmúlt 3-4-5 esztendőben jócskán merültek fel szakmai
dilemmák, hogy ez mennyire demokratikus, mennyire jogos, s a többi, nincs is rá precedens.

Ne legyen félreértés, nem akarja senki elvenni a kisebbségi képviselőt, hanem azt
akarják, hogy aki a kisebbségi képviselőre szavaz, az ne szavazhasson – vannak vagy voltak
ilyen elképzelések is – az általános országgyűlési képviselőre. Mert ilyen modellek vannak
viszont másutt is, ezt önök is ismerik. Nekünk viszont taktikai okokból, és most, hogy mi a
demokratikus, mi nem, ezt hagyjuk, de nekünk ez mindenképpen ebben a pillanatban
úgymond pozitív jelenség, és mi nem akartunk semmiképpen az elébe menni, hogy ezt a
kettős lehetőséget a közösségtől elvegyük. Mert amennyiben csak ezt tűznénk napirendre,
akkor a parlament erről kezdené el a vitát, és akkor sajnos nagy a valószínűsége annak, hogy
azok a koncepciók kerekednének felül, hogy akkor csak az egyik maradjon meg, esetünkben
ugyan a nemzetiségi, de a másik kicsúszna, és ez viszont a közösség szempontjából
mindenképpen egyfajta visszalépés lenne. Már csak azért is, mert az önállósuláskor a szlovén
állami vezetés egyértelműen deklarálta, hogy az addig, tehát ’91-ig elért jogi normarendszert
úgymond megtartja, sőt azt lehetőség szerint felülépíti, és ez már akkor formálisan el volt
fogadva.

Tehát ez már úgymond az önállósulás előtti jog, és ha most ezt mégis egy nagyon
komoly politikai vitán belül csökkentenék, és csak a nemzetiségire korlátoznák, akkor ez
ilyen szempontból a felét jelenteni a nemzeti közösségek számára. Így többletjogként
szerepel, így fogadták el ezt a pozitív diszkrimináció elvére épített modellt Szlovéniában,
ezzel a lakosságnak különösebb problémája nincs, kár lenne ezzel a kérdéssel különösképpen
ingerelni. Ez az én véleményem, és azért nem is tartanám fontosnak, hogy ezt, ha nem a többi
módosító javaslat keretében, hanem mint parciális kérdést tárgyalnánk.

Ugyanez a modell vonatkozik az önkormányzati képviselőkre is azzal, hogy az
önkormányzati képviselőket most pillanatnyilag 5 önkormányzat területén választják, mert
5 olyan önkormányzat van, ahol magyarok is élnek, és ezért pillanatnyilat 5 nemzeti tanács
működik, de erről majd elnök úr beszél, mert ez már a nemzeti közösségek struktúrája.

Tehát nagyjából így van, nem tudom, érthető volt-e ez a kisebbségi választási modell.

ELNÖK: Két okból kérdeztem, egyrészt, mert nálunk is a kisebbségi törvény alapján
vannak kisebbségi önkormányzati választások, másrészt meg ’90 óta nem tudtuk a
kisebbségek, a nemzeti közösségek parlamenti képviseletét az Országgyűlésben, és ’93-94 óta
hiába változtattunk többször, kisebb mértékben a kisebbségi törvényünkön, azt nem tudtuk
megoldani, hogy az etnobizniszt meg tudjuk szüntetni. Azt gondolom, az, hogy az itteni
magyarok tudnak választani egy pártlistás képviselőt, tehát kvázi szlovén politikai képviselőt,
illetve egy magyar képviselőt, ez nemcsak az itt élő magyaroknak jó, hanem a szlovénoknak
is (Göncz László: A többségnek, így van.), mert két parlamenti képviselőjük van azon
nyomban, és a lobbiereje valószínűsíthetően nagyobb (Általános kérdésekben nem, de
egyébként igen.), de általában igaz lehet. De fordított esetet is el tudok képzelni egyébként,
hogy kétszeresen kerülnek hátrányos helyzetbe adott esetben.

Még ehhez kapcsolódóan, bár nem akarom ezt nagyon ragozni, bennem mindjárt
felvetődött, és Feri nekem meg is válaszolta, hogy itt hányszor lehet feliratkozni egy listára.
Tehát ha magyarnak vallom magam 2002-ben, vallhatom-e magamat, egyáltalán
megkérdeznek-e életemben utána még egyszer.

GÖNCZ LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (Szlovénia): Nem. Amennyiben nem
iratkozol le a listáról, akkor az folyamatos.
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ELNÖK: Tehát marad, így van. Mert nálunk ugyanis az a helyzet a kisebbségi
önkormányzati választáson, hogy bár mi is előírtuk most már azt, hogy mindenkinek előtte
valamennyi idővel – tavaly, azt hiszem, július valahányadikáig – kellett feliratkozni, és
október 3-án volt a választás. Ilyen előtte nem is volt, viszont nálunk a következő kisebbségi
önkormányzati választásoknál újra nyílik a lehetőség, és mindenki elindulhat, és azok is, akik
egyébként németnek, örménynek, s a többinek vallották magukat – most pont a németeket
mondtam, akiknél ez nem szokott gond lenni –, azok úgymond lejönnek arról a listáról, és egy
egészen más listán indulnak el. Tehát mi már léptünk a szlovén modell felé egy nagyot,
viszont a kiskapu lehetőségét négyévenként meghagyjuk, és ez jelentős visszaélésekre ad
alkalmat, illetve lehetőséget. De nem akarom ragozni ezt a kérdést, csak azt gondolom, többen
nem voltunk tisztában azzal, hogy egyáltalán a nemzeti kisebbség vagy közösség képviselőjét
hogyan választják meg. Azt gondolom, hogy egyébként nagyban hasonlít a horvát rendszer is
ehhez, bár más. (Göncz László: Igen.)

Köszönöm szépen. Van-e kifejezetten a kisebbségi törvényhez kérdés vagy
hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor azt gondolom, folytassuk a második napirendi
ponttal, és természetesen képviselő urat, illetve elnök urat ugyanúgy tudjuk kérdezni, illetve
hozzájuk is tudjuk intézni a szavainkat.

Találkozó helyi politikai, civil és egyházi szervezetek képviselőivel

Itt viszont megkérném Ferencet, hogy segítsen, és mutassa be számunkra, hogy kik is
vannak itt a bizottsági ülésen, és át is adnánk nekik a szót, elsőként az egyházak
képviselőinek.

HORVÁTH FERENC elnök (Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség): Akkor kérem szépen Bódis Tamást, hogy… (Göncz László: Esetleg mutasd be
őket.) Igen, akkor megyek sorjában, és kezdem dr. Halász Alberttel, ő a lendvai magyar
önkormányzat elnöke, mellette Sobočan Gabriela, a közösség alelnök asszonya, Gerics Ferenc
a lendvai Galéria-Múzeum Intézet igazgatója, Zver Ilona, a szlovén RTV vezérigazgató-
helyettese és a lendvai TV és rádióstúdió vezetője, Király Meszelics Jutka, a hetilapunk, a
Népújság felelős szerkesztője, Bódis Tamás, a református lelkész, Kocán Géza úr, a
szlovéniai Református Keresztyén Egyház vezetője, Abraham Boris, a Hodosi Magyar
Önkormányzati Közösség elnöke, Vugrinec Zsuzsi, a Moravske Toplice Község Magyar
Önkormányzati Közösség elnök asszonya, Magyar Dániel, az Euromur Gazdasági Kft.
igazgatója, Kovács Attila pedig az Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet lendvai
kihelyezett fiókjának a vezetője, a polgármester urat pedig az imént már bemutattam. Azt
hiszem, nem hagytam ki senkit.

Sajnos az oktatás részéről senki nem jött el, mert van nekik egy másik megbeszélésük
is. Kértem őket, hogy ha később is, de csatlakozzanak hozzánk, de úgy látszik, hogy vagy
még nem ért véget, vagy más szándékuk van.

ELNÖK: Ha javasolhatom, akkor ha az egyházak részéről kaphatnánk egy rövid
tájékoztatót, és utána a kultúra, illetve a média területéről.

HORVÁTH FERENC elnök (Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség): Még bocsánat, még elfelejtettem, mert közben kiment Bacsi Zsuzsi, aki most
helyettesíti az itteni magyar nemzetiségi művelődési területet, majd őt is hívjuk, hogy néhány
szót mondjon a kultúráról.

ELNÖK: Azt kérnénk, hogy hangosan legyenek szívesek, hogy a bizottsági
jegyzőkönyvet el tudjuk készíteni.
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Helyi politikai, civil és egyházi szervezetek képviselőinek beszámolói

Bódis Tamás református lelkész

BÓDIS TAMÁS református lelkész: Köszönöm a felkérést. Ilyen bizottsági ülésen
még nem vettünk részt, ezért szeretném megkérdezni elnök urat, mondja el, mire kíváncsiak.

ELNÖK: Semmi különösre, csak arra gondoltam, hogy egy általános bemutatót vagy
tájékoztatót kellene tartani az egyházközségről, illetve községekről, az állapotáról, statisztika,
egyebek, hogy milyen gondok jellemzik. (Közbeszólások.)

BÓDIS TAMÁS református lelkész: A muravidéki reformátusság helyzete az elmúlt
90 évben jelentős mértékben megváltozott, mert az elmúlt 90 évben volt 800-900 főről most
200 fő alá csökkentünk. Elsősorban a demográfiai változások okozták ezt a jelenséget, illetve
az, hogy 1935-47-ig volt csak helyben lakó lelkésze a muravidéki reformátusságnak, az ’50-es
évektől 300 kilométerről, Bánátból járt át egy református lelkész. Egészen 1990-ig onnan
jöttek, hiszen a muravidéki reformátusság a Jugoszláv Református Keresztyén Egyházhoz
tartozott. Ő úgy tudta ellátni a feladatát, hogy háromhavonta jött el a református
közösségekbe, és ez azért erőteljesen megviselte a gyülekezeteinket. Az 1990-es években a
változások miatt új országhatár keletkezett Szlovénia és Horvátország között, emiatt az ottani
egyházi vezetőség azt ajánlotta, hogy a Dunántúli Református Egyházkerülettel vegyék fel a
kapcsolatot, ami meg is történt, és ’91-től gyakorlatilag folyamatosan a Dunántúli Református
Egyházkerülettel van kapcsolatban a muravidéki reformátusság. Innen érkezett mindig
lelkész, aki a megfelelő szolgálatokat ellátta.

Ez a szolgálat egyre gyakoribbá vált, hiszen láttuk mi is a fogyást, és valahogy elejét
kell venni ezeknek a folyamatoknak. 1993-tól egészen 2008-ig Nagy Dániel látta el a
szolgálatot Szentgyörgyvölgyről, és ő már látta, hogy csak abban az esetben van remény arra,
hogy a muravidéki reformátusság megmaradjon, hogyha helyben lakó lelkész kerül ide. Így
kerültem ide én 2008. szeptember 1-jétől feleségemmel együtt, aki szintén református lelkész,
úgyhogy a mi feladatunk elsősorban – ha szabad egyházi nyelvet használnom – missziós
feladat, hiszen ez a 200 fős reformátusság nem képes arra, hogy egy rendes lelkészi állást
fenntartson. Úgyhogy az elmúlt időszakban és az elkövetkezendő néhány évben arra
törekszünk, hogy valahogy stabilizáljuk az egyház helyzetét. Tudni kell azt is, hogy
ingatlanjaink nagyon minimálisan voltak, hiszen a trianoni határt úgy sikerült meghúzni –
nyilván nem ez volt a terv –, hogy egyetlen anyaegyházközség sem maradt szlovén oldalon.
Tehát az összes anyaegyházközséget leválasztották – ez Kercaszomor, Őriszentpéter, illetve
Szentgyörgyvölgy volt –, így nem maradt például rendes parókia. Szentlászló a legnagyobb
egyházközség, ott iskolát működtetett a reformátusság.

E történeti bevezető után áttérve a jelen helyzetünkre, említettem már, hogy körülbelül
200 fő tartozik a református egyházhoz, négy gyülekezetben tartunk rendszeresen
istentiszteletet, illetve négy gyülekezetbe járunk ki rendszeresen lelki gondozásra, ebből
Szentlászló a legnagyobb település, Csekefa, Szerdahely és Domaföld, a most Kapornakhoz
tartozó kicsi település. Tudni kell azt, hogy Szentlászló is 200 fős település, tehát nem igazán
óriási települések. Domaföld, Kapornak településrésze talán 30-40 fős, Szerdahely is 55 fős
település. Csekefa kicsit nagyobb, viszont Csekefán erőteljesebb volt az evangélikusok hatása,
és sokan – érthető okokból, hiszen az evangélikus egyház volt jelen – átkerültek oda.

Jelenleg mi egy bérelt lakásban lakunk, a terveink között szerepel, hogy amennyiben
tudjuk, a szentlászlói templomot majd egy kicsit kibővítjük, illetve nagyon fontos lenne, hogy
parókiát tudjunk építeni vagy bérelni Szentlászlón, hiszen akkor látjuk a megmaradás
lehetőségét, hogyha legalább a lakhatást tudjuk folyamatosan biztosítani a lelkésznek. A
templombővítésre meg azért van szükség, mert Szentlászlón gyakorlatilag egy kis kápolna,
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harangláb volt, és az istentiszteleteket nem itt tartották, és ’67-ben átépítették, kibővítették a
templomhajót, viszont így is csak 70-80 ember fér el, és egy-egy nagyobb alkalommal sokkal
több ember megjelent már akkor is, és a mai napig is. Tehát idén már három-négy esetben
volt olyan alkalom, hogy nem fértek el az emberek a templomban, ez egyébként szerencsés
dolog.

Fontos azt is tudni, hogy a református egyház megőrizte mindvégig a nyelvét. Igazából
a nevünkben nem hordozzuk, hogy magyar egyház, hiszen az egyház missziójához
közvetlenül nem tartozhat egy nemzetiségi törekvés, hiszen mi Krisztus egyháza vagyunk, és
ilyen szempontból általánosabb dolgokat is megfogalmazunk. De ez kicsit önellentmondás,
mert a református egyház viszont mindig egy kicsit magyar specifikum volt, hiszen nagyon
erőteljesen a magyar gondolkodást tükrözte vissza az embereknek, ezért volt annyira erősen
térhódító hatású a XVI. században. Tehát megőriztük mindvégig a nyelvünket és törekedünk
arra, hogy ezt a továbbiakban is meg tudjuk őrizni. Sajnos a fiataljaink már kevesen vannak,
egyedül Szentlászlón tartunk hittanórákat, a többi három településen már nincs olyan fiatal,
akiket egyáltalán hitoktatásra lehetne hívni.

Úgyhogy különféle problémákkal nézünk szembe, nekünk is elsősorban a létszám a
legnagyobb problémánk, és nyilván a létszámból kifolyólag az anyagi, finanszírozási
lehetőségeket keressük folyamatosan. Talán itt azért érdemes megjegyezni, hogy a helyi
magyar kisebbség mindig támogató jelenlét volt számunkra, illetve Magyarországról a
Szülőföld Alap volt, most remélhetőleg a Bethlen Gábor Alap fog bennünket támogatni,
illetve ahogy említettem, Dunántúli Református Egyházkerület a lehetőségeihez képest
mindig támogatta a helyi református közösséget.

Ha marad kérdés vagy kihagytam volna valamit, szívesen válaszolok rá.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Javasolok öt perc szünetet, mert akkor meg tudnák
javítani a hangosítást.

(Szünet: 11 óra 38 perctől 11 óra 50 percig.)

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Folytatnánk tovább a
bizottsági ülésünket. Az előbb többen szóltak hozzá, illetve hallhattunk egy-egy tájékoztatót.
Kérem, ne úgy éljék meg ezt a bizottsági ülést, hogy most idejöttünk Budapestről, és most
felvételi vizsgát tartunk itt június legvégén, hogy mindenki mondja el, amit tud, bár a felvételi
időszakát éljük, és nem is mindannyian Budapestről jöttünk. Úgyhogy tényleg csak
tájékoztatót kérünk kinek-kinek a saját szakterületéről, azért, hogy egyáltalán a Nemzeti
összetartozás bizottsága képviselőinek legyen egy általános képe a muravidéki vagy a
szlovéniai magyarság helyzetéről, amelyek egyrészt politikai jellegű, másrészt oktatási,
kulturális – és megint, mint mindig, bocsánat, hogy az egyházakat a legvégére soroljuk, holott
a legelején kellet volna említeni –, egyházi, vallási jellegű kérdésekből állnak össze.

Úgyhogy az eddigi hozzászólónknak szeretném megköszönni a segítségét és a
tájékoztatóját. Megkérdezem, hogy esetleg a kultúra, illetve a média területéről szeretne-e
valaki rövid tájékoztatást, kiegészítést tenni. Ha van ilyen, akkor megköszönöm. Annyi a
kérésem, hogy a jegyzőkönyv számára legyenek szívesek bemondani a nevüket, illetve azt,
hogy kiket képviselnek, köszönöm szépen.

Megkérdezem, van-e jelentkező.

Zver Ilona vezérigazgató-helyettes (Szlovén RTV)

ZVER ILONA vezérigazgató-helyettes (Szlovén RTV): Sok szeretettel köszöntöm a
bizottság valamennyi tagját. Zver Ilona vagyok, Zver Ilona vagyok, a Szlovén Rádió és
Televízió vezérigazgatójának magyar műsorokért felelős helyettese.



- 20 -

A szlovéniai elektronikus média helyzete sok mindenben megegyezik azzal, amit
Göncz László elmondott, tehát ez a pozitív diszkrimináció már abból ki fog tűnni, ha azt
mondom, hogy ennek a 6 vagy 10 ezernyi embernek – vagy akárhogy is számoljuk, a mi
közösségünknek – van egy napi rádióműsora, 18 óra 15 perc, reggel háromnegyed 6-tól
éjfélig, tehát a teljes műsor élőműsor, és van heti négyszer fél óra tévéműsora. Azt hiszem,
hogy a nagyobb határon túli közösségek is megirigyelnek bennünket, amikor szakmai
találkozókon találkozunk erdélyi, vajdasági kollégákkal, akkor mindig elmondják, hogy
szerencsés, kiváltságos helyzetben vagyunk. Persze, mi erre azt szoktuk mondani, hogy ha ők
is ilyen kevesen lennének, mint mi, akkor valószínűleg nekik is könnyebben megadnák
mindazokat a jogokat, amelyek bennünket megilletnek, illetve amelyeket kiharcoltunk, jobban
mondva megkaptunk az évtizedek során.

A rádióműsorok 5 évtizedes múltra tekintenek vissza, sőt most már 52 éve, hogy
magyar nyelvű rádióműsor van. Az utóbbi időben gyakran összehasonlítják a Rába-vidéki
szlovének rádióműsorát és a mi rádióműsorunkat. Ilyenkor minidig elmondjuk, hogy amikor
kezdtük 50 évvel ezelőtt, akkor mi is heti három alkalommal 10 percben jelentkeztünk. Az
utóbbi 20 év fejlődése az, hogy lett napi egy óra, majd napi néhány óra, aztán délelőtti és
délutáni műsor, amikor már saját frekvencia lett, és végül a napi 18 óra 15 perc. Sőt az, hogy
este 8 órától éjfélig is élőműsorunk van, ez az utóbbi három év eredménye.

A tévéműsorok úgyszintén három évtizedes múltra tekintenek vissza, mindenütt
fiatalabb a tévé a rádiónál. Tehát a heti négyszer fél órát úgy kell elképzelni, hogy nyolc
különböző jellegű műsor készül: gyermekműsor, ifjúsági műsor, portréműsor. A Hidak a
legrégebbi műsor, amely egy magazinszerű műsor, és az élet különböző területeiről szól az
emberekhez, illetve számol be az élet különböző területeiről. Vannak beszélgető műsoraink,
dokumentumjellegű műsoraink, és a rendszeres műsorok mellett készítettünk már játékfilmet,
ifjúsági játékfilmet, dokumentum-játékfilmet muravidéki lakodalomról, több portréfilmet,
dokumentumfilmet. Tehát igyekszünk valamilyen módon a rendszeres tevékenységen kívül
azért valami plusz hozzáadott értéket is teremteni.

A rádióra szintén ez vonatkozik, hogy az élet különböző területére tér ki, mintegy
50 különböző jellegű műsor készül havi műsorrács keretében – itt természetesen azokra a
műsorokra gondolok, amelyeket a szerkesztők készítenek –, ezenkívül naponta többször
jelentkeznek informatív blokkok, stb.

Fontos szerepe van mindkét médiának a sajátos módján. A Muravidéki Magyar Rádió
azon kívül, hogy az itteni magyarokat tájékoztatja, nagyon hallgatott a szomszédos Zala és
Vas megyékben, az utolsó felmérések szerint mintegy 200 ezer hallgató hallgat bennünket.
Sajnos az idősebb emberek hallgatják a műsorunkat, de ez vonatkozik úgy a Muravidékre,
mint a határon túlra, és ilyen módon mindig azt mondjuk, hogy kapcsolatot teremtünk a
muravidéki magyarok és a határon túli – illetve, elnézést kérek, az anyanemzeti – magyarok
között. (Szent-Iványi István: Innen nézve határon túliak. - Derültség, közbeszólások.) Innen
nézve igen. Nagyon sok a visszajelzés, főleg Magyarországról, és ilyenkor olyan jó érzés,
amikor olyat írnak a magyarországi hallgatók, hogy ez a legjobb rádió, meg ilyeneket. A mi
hallgatóink nem olyan gyakran írnak be, főleg nem pozitív visszajelzéseket, ők akkor szoktak
ránk telefonálni vagy írni, ha valami nem tetszik.

A televízió szerepe viszont inkább az, hogy az itt élő többségi nemzettel tartja a
kapcsolatot, hiszen ez az egyetlen olyan magyar média, amely a feliratoknak köszönhetően
eljut hozzájuk, és ők megértik, mert a rádiót hallgathatják, az újságot megkaphatják, viszont
nem fogják érteni, Szlovéniában viszont az a gyakorlat, hogy nincs szinkronizálás – angolból
sem, tehát a feliratok jellemzők –, és ez vonatkozik a mi TV-műsorainkra is. Néha az olasz
kollégák, akik nem feliratozzák a műsoraikat, hiszen más történelmi körülmények között
fejlődött ki, és ők napi 6 órában sugároznak saját műsort. Ők talán még kevesebben vannak,
mint mi, és megkérdezik, hogy akkor ti miért feliratozzátok, és mi akkor mondjuk, hogy



- 21 -

számunkra fontos, hogy a többség is tudomást szerezzen rólunk, a gondjainkról,
problémáinkról, eredményeinkről. Mert amikor a többségi média tájékoztat a muravidéki
magyarságról, az vagy nem objektív, illetve többnyire részrehajló, nagyon kevés is az ilyen
jellegű tájékoztatás, és ha van, főleg akkor, ha valamilyen botrány, valamilyen gond van,
esetleg egy-egy március 15-e, augusztus 20-a röviden, és ennyi. Ahhoz viszont, hogy az
emberek tudják, hogy mi is a muravidéki magyarság, szükség van egy ilyen adásra.

Ismertek, nézettek ezek az adások a szlovén közösségben is. Gyakran felhívnak
bennünket egyetemről, bárhonnan, és mondják, hogy van kapcsolatunk magyarországi
partnerrel, és azt hisszük, hogy helye lenne az önök műsorában, tehát ez is valamilyen módon
információ, hogy ez valóban történik.

Természetesen gondok is vannak. Éppen az utóbbi hetekben sikerült egy kisebb – nem
is mondanám hogy kisebb, inkább azt mondom, hogy naponta jelentkező – gondot
kiküszöbölnünk. Azt szerették volna, hogy kerüljön át a műsorunk az 1-es csatornáról a 3-as
csatornára. A 3-as csatorna egy parlamentáris csatorna, ahol főleg az országgyűlés üléseit
közvetítik, elemző műsorok vannak, s a többi. Az új igazgatónak olyan elképzelése volt, hogy
kitisztítja a csatornákat, hogy az 1-esen lesznek az általános jellegű dolgok, a 2-esen lesznek
az elgondolkodtató jellegű műsorok, tehát mélyebb műsorok és a sport, és a 3-ason lennének a
regionális, a kisebbségi műsorok és az országgyűlési ülések közvetítése. Közös felkéréssel, az
országgyűlési képviselők, illetve Horváth Ferenc segítségével, tehát politikai oldalon, szakmai
oldalon együtt fellépve sikerült elérnünk azt, hogy egyelőre marad minden a régi szerint.
Nagyon örülünk ennek az eredménynek.

Bár tudni kell azt is, hogy azért is volt ilyen elképzelése a TV jelenlegi igazgatójának,
mert korábban az olasz nemzeti közösség TV-műsorának sugárzása az ő regionális
frekvenciájukon zajlott, és most Mariborban is, ahova mi szervezetileg tartozunk, kialakult
egy ilyen regionális frekvencia, a digitális szórás bevezetése után látható mindenütt, ahol a
Szlovén TV 1-es és 2-es csatornája is látható, és valószínűleg ilyen megfontolásból is.
Reméljük, hogy sikerül kivédenünk még jó időre ezt az áthelyezést.

A finanszírozásról még esetleg annyit, hogy körülbelül 1,5 millió a költségvetésünk,
az a költségvetés, amelyre kihatással vagyunk – bérek, fogyasztás, s a többi –, ezenkívül
mintegy 600 ezer euró a frekvenciadíjak és a közös szolgálatok költsége, tehát azok a
szolgáltatások, amelyeket számunkra végeznek Mariborban és Ljubljanában. De mi úgy
szoktuk mondani, hogy 1,5 millió áll rendelkezésünkre.

A rádióban és a televízióban együtt 33 főállású dolgozónk van, és mintegy 15 olyan
külső munkatárs, aki rendszeresen, tehát napi 8 órát dolgozik, csak éppen a státusuk egyéni
vállalkozó, s a többi, mert a szlovén RTV-ben ez a tapasztalat, hogy nemcsak főállású
dolgozók vannak, hanem különböző más státusúak is. Ezt szeretnénk megváltoztatni a
jövőben, tehát hogy javuljon ez a helyzet. Jelenleg olyan 60-40 az arány, és szeretnénk elérni,
hogy 80 százalék lenne a főállásúak aránya, és körülbelül 20 százalék lenne a külső dolgozók
aránya.

A költségvetésünk mintegy 14 százalékát biztosítja az állami költségvetés, a hátralevő
része pedig az előfizetési díjból van szavatolva, egyelőre 12 eurót tesz ki ez havonta, amit
minden háztartásnak fizetnie kell, ezt nagyon szigorúan behajtják, úgyhogy nincs olyan, hogy
csak a lakosok bizonyos száma fizetné. (Göncz László: Ez is állami költségvetés.) Ez is annak
a része.

Ennyit szerettem volna röviden, és amennyiben van kérdésük, nagyon szívesen
válaszolok. Esetleg talán csak még annyit, hogy fejlődés is látható, tehát mindig azt mondtuk,
hogy elértünk egy bizonyos szintet, tehát mindig felfelé ívelő volt a muravidéki magyar
elektronikus média görbéje. Jelenleg volt egy stagnálás, de aztán megint egy fejlődés előtt
állunk, hiszen a Szlovén RTV 2011-2015-ig terjedő stratégiájába többek között be van írva,
hogy a magyar nyelvű TV-műsorok fejlődését is valamilyen módon engedélyezi, sőt ösztönzi
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ez a stratégia a heti hétszer fél óra műsort. Azt hiszem, ez is eredmény, mert tudni kell azt,
hogy tekintettel a gazdasági helyzetre, a marketingbevételek csökkenésére, a műsor
mennyisége csökken a Szlovén RTV-n belül. Tehát azt hiszem, ez is eredményként
könyvelhető el. Aztán minden más, tehát a technikai fejlődés általában párhuzamosan történik
a Szlovén RTV többi egységével, illetve a párhuzamos helyett inkább azt mondanám, hogy a
sor végén szoktunk lenni, de amikor bekövetkezik máshol, mint például a digitális, a HD-
technológia bevezetése, s a többi, azért akkor előbb-utóbb mi is sorra szoktunk kerülni.

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

GÖNCZ LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (Szlovénia): Javasolom a Népújságot, csak
azért is, mert van egy kiadványa a főszerkesztő asszonynak, ami az itteni szervezettségről
szól.

Király Meszelics Jutka felelős szerkesztő (Népújság)

KIRÁLY MESZELICS JUTKA felelős szerkesztő (Népújság): Amit idehoztam, hogy
ezzel kedveskedjünk, hogy ajándékba adjuk. Folytatva a média bemutatását, én
Király Meszelics Jutka vagyok, a Népújság felelős szerkesztője. A Népújság a muravidéki
magyarság egyedüli nyomtatott sajtóterméke, ’58 óta jelenik meg. A rendszerváltásig a
muravidéki szlovén regionális sajtó intézet keretében jelent meg, aztán a rendszerváltás után a
muravidéki magyar közösség megalapította az első önálló intézményét, a Magyar
Nemzetiségi Tájékoztatási Intézetet, amely ’93-tól a Népújság kiadója.

A Népújság hetente kerül az olvasókhoz, az asszimilációs adatokat figyelembe véve
még mindig azt tudjuk mondani, hogy eljut minden magyar, illetve vegyes nemzetiségű
családhoz. Kis számokról tudok beszámolni, mindössze 1500-1600 példányban jelenik meg,
szinte teljes egészében előfizetési rendszerben kerül az olvasók, persze megvásárolható
Lendván az üzletekben, itt a Bánffy Könyvesboltban, de az előfizetőink, illetve az előfizetők
jelentik a lap olvasóinak 95-96 százalékát. Nemcsak a Muravidéken jár, hanem szinte egész
Szlovéniában, általában a Lendváról elköltözöttek, illetve a muravidéki magyarsághoz
kötődően rendelik meg a lapot. Magyarországra is továbbítjuk, és a tengeren túlra, illetve
Európa más városaiba, településeibe.

A lap egy közéleti lap, nemzetiségi és regionális, az itteni embereket érintő témákkal
foglalkozik. Most 24 oldalon jelenik meg, B/5-ös formátumban, ami kicsit nagyobb, mint az
A/4-es, színes oldalakon, és van egy információs melléklete fekete-fehérben. A lap
támogatottsága 85 százalékban állami költségvetésből van, és az állami költségvetési
támogatás nélkül nem tudna megélni, mert a piaci részesedése annyira csekély, hogy a
megrendelésből nem tudna fennmaradni. Ezért is fontos, amit nagykövet úr mondott, hogy a
magyarországi kisebbségeket segítő háttérintézmények talán esetleg valamilyen rendszerbeli
támogatással is tudnák támogatni a muravidéki magyar sajtót, mert most a többit az
előfizetésből szerezzük meg, ami szinte csekély összeg, illetve pályázatok révén, ami nem fix
jövedelem. Így megélhetésre van keretünk, viszont a fejlődés irányába, amire egy lapnak már
szüksége van, már nem nagyon tudunk nyújtózkodni.

Azt viszont nem mondhatom, hogy nem volt fejlődés a múlt években, a ’90-es évek
közepén érezhető pangás után most ismét úgy gondolom, hogy kicsit ível a lap sorsa
tartalmilag, szervezetileg, pénzügyileg is. Viszont óriási fejlődésre, esetleg más kiadványokra,
mellékletekre, külön kell megszereznünk a piacon a forrást, ami tudjuk, hogy manapság nem
nagyon könnyű dolog, illetve ha árulni szeretnénk a lapot, olyan áron, hogy meg tudjunk élni,
akkor nagyon drága lenne, amit a muravidéki magyarság, illetve az újság olvasóköre nem
tudna kitermelni.
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Az utolsó, hogy ezt még elmondjam, kis szerkesztőségről van szó, mindössze 9-en
vagyunk főállásban, néhány külsős munkatárssal készítjük a lapot. Felelős szerkesztője és
igazgatója van az intézménynek, egy hónappal ezelőtt neveztük ki az új igazgatót, aki ezen az
összejövetelen sajnos most nem tudott részt venni, így én képviselem a céget. Az utolsó két
évben indítottuk a Népújság kötete olyan projektet, tavaly az év végén sikerült kiadni az első

kiadványunkat a muravidéki magyar nemzeti közösség szervezettségének 35 évéről, szóval a
muravidéki magyarság szervezettségét öleli fel az utolsó 35 évben, miután léteznek a
nemzetiségi önkormányzati kisebbségi közösségek. Hoztam ide példányokat, ami
megtalálható a Bánffy Könyvesboltban is, tessék a bizottság tagjainak, illetve a
vendégeinknek egy kiadvány, amiből akkor tájékozódni tudnak a magyarság politikai
fölállításáról az utolsó 35 évben. Az idén pedig – néhány héttel ezelőtt – sikerült kiadni a
másik kiadványunkat, ez pedig a kétnyelvű oktatás 50 évéről szóló sajtósorozat kötet
formában megjelent változata.

Ha bármilyen kérdés van hozzám, illetve a sajtót illetően, akkor örömmel válaszolok.

ELNÖK: Köszönjük szépen.

Bacsi Zsuzsanna művelődésszervező (Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet)

BACSI ZSUZSANNA művelődésszervező (Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet):
Bacsi Zsuzsanna vagyok, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet művelődésszervezője,
sajnos az igazgatónő nem tud jelen lenni. Bár mondták, hogy nem vizsgázunk, de lehet, hogy
úgy vagyok, hogy vizsgázom, mert az egykori igazgatóm jelen van (Derültség,
közbeszólások.), és hogyha bármit kihagytam volna, megkérem, hogy egészítsen ki.

Tehát ’94-ben alakult a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet azzal a céllal – az
akkori politikai szervezetről leválva –, hogy a muravidéki magyarság kulturális életét ápolja,
támogassa, és mindenképpen növelje. Azóta, majdnem 20 év alatt már rengeteg olyan
közművelődési feladatot láttunk el, aminek az elmondásához 4-5 perc nagyon kevés idő, de
négy vagy öt alappillére van az intézetnek.

Az első a műkedvelői terület, ennek keretében felkarolunk körülbelül 25 művelődési
egyesületet, és ezen belül 70 csoportot, beleértve a hímző szakköröktől a népdal- és
néptánccsoportokig, a citeracsoportokat és más egyéb jellegű csoportokat.

A következő nagy pillér, ami nagyon fontos, a hagyományőrzés és az egyéb
művelődési egyesületeken belüli kultúra, és ezen belül mindenképpen az ifjúság felkarolása.
Tehát az anyanyelv-ápolási programok kereteiben próbáljuk azokat a hézagokat pótolni, ami a
kétnyelvű oktatásban jelen van. Tehát magyar vetélkedőket, versenyeket, tanulmányi és
fogalmazási versenyeket szervezünk természetesen az iskolákkal közreműködve, de a teljes
koordinálást és a vetélkedők, versenyek teljes lebonyolítását az intézet végzi, természetesen
külső szakmai munkatársakkal, tehát egyetemi tanárokkal, gyakorlott magyar tanárokkal. Az
anyanyelvápoláson belül még a nyári hónapok folyamán körülbelül 7-8 anyanyelvi,
tanismereti tábort szervezünk itt, Muravidéken, és természetesen az anyaországban is. Ennek
is volt egy bizonyos befutási ideje, itt most már 30-40 gyereket viszünk táboroztatni egy-egy
tábor alkalmával, úgyhogy itt mindenképpen próbáljuk kiépíteni azt a korosztályt, amely
természetesen utánunk jön, és nemsokára ők lesznek azok, akik hírvivői lesznek a muravidéki
kultúrának és anyanyelvnek.

Ezek nagy része Kárpát-medencei tábor, ami azt jelenti, hogy Vajdaságból,
Felvidékről, Kárpátaljáról azonos számú gyerek, tanuló vesz részt, tehát így egymást
megismerik, egymástól tanulnak, mert azt el kell mondani, hogy a muravidéki tanulók a
kétnyelvű oktatás során nem kapnak annyi magyar impulzust, mint mondjuk egy felvidéki
vagy vajdasági magyar iskolában, itt ezek a relációk mások. Ezért jók ezek a Kárpát-medencei
táborok, hogy itt megismerhetik egymást, hogy egyáltalán a Kárpát-medencében hogyan
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vannak ezek a kérdések, és tanulnak is egymástól nagyon sokat, és most már van olyan
generációnk természetesen, akik már valamikor voltak ezekben a táborokban, és most már ők
a szóvivők és a táborvezetők, ami nagy eredmény számunkra, és mindenképpen az is, hogy
fiatalokról van szó.

A harmadik nagyobb egységünk – ha mondhatom így – a könyvkiadás, tehát az intézet
a kezdetek óta foglalkozik könyvkiadással, itt van egy külön kuratórium, ahol minden évben
kiírunk pályázatokat, és a kuratórium bírálja el. Itt is évente 6-7 különböző kiadvány jelenik
meg, természetesen a magyar nemzeti identitás az első, tehát nem szlovén, hanem magyar
könyveket jelentetünk meg. Itt mindenképpen el kell még mondanom, hogy a Népújsággal
közösen minden év végén megjelentetjük a naptár-évkönyvet is, ezen belül a Muratáj
szerkesztőség is nálunk van, tehát rajtunk keresztül folynak a dolgok.

A negyedik a tudományos jellegű tevékenység, amely nagyrészt a néprajz területét
karolja föl, tehát a kapornaki tájházban lévő programok és annak a több tízéves gondozása,
felállítása és egyéb szakmai munkák ellátása. Most van kialakulóban a domonkosfai tájház is,
tehát ugyanolyan feladatokat kell ellátni, mint a kapornaki tájháznál.

Nem utolsó sorban az intézet szervizjellegű munkát is ellát, tehát amellett, hogy a
művelődési egyesületeket teljes egészében koordinálja, ami azt jelenti, hogy a meghívóktól a
program kivitelezéséig, a műsorvezető biztosításáig teljes egészében mi csináljuk, tehát a
művelődési intézet, és emellett nagyobb központi rendezvények szervezését is mi végezzük,
mint például a magyar kultúra napja, a nemzeti ünnepünk és augusztus 20-a. Ezek mellett
vannak még egyéb más felkérések, hogyha netán valami projektmunka adódik, azt is
vállaljuk.

Itt, ahol most vagyunk, ez a Bánffy Központ, amely ugyanúgy az intézet égisze alatt
működik. Itt működtetünk egy magyar könyvesboltot, teljesen nonprofit alapon, tehát
visszaforgatjuk mindenképpen a pénzeszközöket a könyvvásárlásból, és fenntartunk egy
irodalmi kávézót, ahol irodalmi esteket is tartunk, általában havonta egyszer. Van egy galéria
részünk, ahol főleg magyar képzőművészeknek próbálunk kiállítási lehetőséget adni, ezek
nagyon kisméretű kiállítások, tehát nem hasonlítható össze a várgaléria jelleggel. Nagyon
örülünk ennek a teremnek, ahol most tartózkodunk, mert nagyon sok olyan központi
csoportunk van, mint a Muravidéki Nótázók, a Muravidék Néptáncegyüttes, aztán a
citeracsoport, akiknek eddig nem volt helyiségük, ahol próbálhattak, hanem ezért valamilyen
bért kellett fizetni vagy iskolának, vagy valamilyen helyi közösségnek, és ezek most mind itt
próbálhatnak. El kell mondanom – hogy körülbelül lássuk –, hogy egy hét úgy telik el, hogy a
teljes délután foglalt, tehát nagyon jól jön ez a terem, örülünk neki, hogy kihasználásra is
kerül, és mindenképpen valahol itt találkozik a magyar kultúra a gyakorlatokban, a
mindennapokban is, nem csak a nagyobb rendezvényeken, hanem a mindennapi életben.
Ennek nagyon örülünk, és köszönjük is mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy ez az épület
felújulhatott.

Az intézeten belül 11 munkatárs dolgozik, ebből egy fő a könyvesboltban, ketten a
kávézóban, a többiek pedig a szervezési munkát látjuk el, közülük hat fő művelődésszervező
dolgozik, és nagyon sok munkát tudunk egyetemistákkal és külsős munkatársakkal
megoldani, mert ekkora területen – tehát a teljes Muravidék, Pincétől Hodosig nagyon nagy
terület – rengeteg szervezési munka van. De próbálunk mindenkinek eleget tenni, nem
utasítottunk el a 20 év alatt senkit, mindenkinek próbálunk megtenni mindent, a kedvébe
járni, megcsinálni, ami természetesen a magyar kultúrát szolgálja.

A finanszírozás szlovén állami költségvetésből van, amely – el kell mondanom –
ekkora horribilis munka és teendő mellett kimondottan a programokra nem elegendő. Mindig
ez van, hogy nem elegendő, nem elegendő, de itt tényleg az van, hogy magyarországi
pályázatokból oldunk meg nagyon sok pluszprogramot, tehát nem azt, ami az évi rendes,
hanem a pluszprogramokat, és ami mindenképpen azon felül van, úgyhogy ezt köszönjük is az
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anyaországnak. Mert e nélkül nagyon nehéz volna, és nekünk itt az Őrvidéken nagyon nehéz
dolgunk van, mert a nemzet a kultúrájában marad meg, és nagyon sokat kell dolgozni, tehát
napi szinten bejárni a szakembereknek az iskolákba éppúgy, mint például a művelődési
egyesületekhez, ahova Zala és Vas megyéből – természetesen ezt el kell mondani –
együttműködési szerződés alapján rengeteg szakember jár ki, amit nagyon szépen köszönünk
ezúttal is. Itt most már az utolsó három-négy évben kialakult a hazai szakemberek képzése, és
most már van egy-két olyan hazai szakemberünk, akikkel dicsekedhetünk, de ezt is az
anyaországnak köszönhetjük.

Köszönöm szépen, ha netán bármi kérdés vagy bármi van még, és tudok felelni,
nagyon szívesen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. (Göncz Lászlóhoz:) Jó volt? (Derültség.)

GÖNCZ LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (Szlovénia): Kiváló. Ha már elnök úr
kiprovokálta, egy mondatot hadd tegyek hozzá, amit nagyon fontosnak tartjuk egyébként, és
nem Zsuzsi beszámolójához, hanem egyébként. Azt szoktam mindig mondani, hogy a
politikai és általában a társadalmi struktúra olyan, amilyen, de nagyon fontos, hogy kialakult
az elmúlt 20 esztendőben egy rendkívül erős szakemberállományunk, és szakintézmény-
struktúránk. Ha ez fordítva lenne, ha kiváló lenne a politikum, és a szakintézmények nem
lennének vagy nem működnének, akkor sokkal rosszabb lenne, mint most. Úgyhogy ez egy
nagyon komoly bázis, és erre építjük mi a megmaradás stratégiáját.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Jelenlévők! Lassan az időnk végére járunk, mert
12 óra 30-ra sajtótájékoztatót terveztünk, addig még van 10-11 percünk.

Ki a következő hozzászóló?

Dr. Halász Albert elnök (Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati
Közösség)

DR. HALÁSZ ALBERT elnök (Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati
Közösség): Halász Albert vagyok a lendvai önkormányzattól. Öt község nevében állok önök
elébe – mert én állok önök elébe –, tehát ez nem a község első jelentésével van
összefüggésben, hanem a második jelentésével, ami egy közigazgatási egységet jelent. Azok a
települések, amelyekben magyarok is élnek, ott választottuk meg ötközségenként a magyar
önkormányzatokat. Én a lendvai önkormányzat elnöke vagyok, 12 fős a tanácsunk, és ebbe
beleértendő az elnök is, nincs külön Jézus és 12 apostol.

Mi is a dolgunk? Főleg a törvény szava szerint az, hogy felügyeljük a magyar
közösség érdekeit minden szinten, oktatás, kultúra, kutatás, civil szféra és egyéb területeken.
Amiben megpróbálunk előrelépni az az, hogy az anyagi forrásokat növeljük, mert a jelenlegi
anyagi forrásunk szinte 100 százalékban állami támogatás, az új kihívásokra már nem
elegendő.

Melyek az új kihívások? Elsősorban a gazdasági szféra támogatása, amire évekkel
ezelőtt egy nonprofit kft.-t is alapítottunk, és ennek a gazdasági tevékenységnek, a magyar
közösség gazdasági alapjának a megteremtésén munkálkodunk több-kevesebb sikerrel –
remélem, egyre több sikerrel –, mert a munka közös, a dicsőség a mienk lesz majd,
(Derültség.), és ebben nagy szerepe van a muravidéki önkormányzatnak is.

Két ponton dolgozunk, az egyik, hogy az elmúlt 15 évben a magyar közösség száma
megítélésünk szerint 15 százalékkal csökkent. Tehát most rajtunk múlik az, hogy ezt hogyan
kell csökkenteni, megállítani már amúgy sem lehet, nem hiszem. A másik dolog, hogy annak
ellenére, hogy csökken a magyarság létszáma, hogy a mért adatok ilyen szomorú számot
mutatnak, hadd mondjam el, hogy a Muravidéken mintegy ötezer-néhányszázan vallották
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magukat magyarnak 12 éve, és mintegy hatezren Szlovéniában. Ez az 5 ezer magukat
magyarnak vallók száma abban gondolkodtat el bennünket, hogy akik viszont megjelölték a
magyar anyanyelvet saját anyanyelvükként, az viszont az 5 ezer főhöz képest 6 ezer fő volt
vagy még több. (Dr. Szent-Iványi István: Sőt, többen, 7 ezer fölött.) Köszönöm szépen, 7 ezer
fő volt. Most azért gondolkodom a 7 ezerről, mert viszont a magyar választók száma ebben az
öt községben, és ez csak a felnőtteket foglalja magában, szintén hétezer-valahányszáz fő. Ez
érdekes dolog. Ha így kezdek kalkulálni, akkor vagyunk vagy 20 ezren.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Hadd kérdezzem meg, kinek van kérdése vagy
hozzászólása.

Kérdések, hozzászólások, válaszadás

DR. SZILI KATALIN (független): A népszámlálásról hallhatnánk-e többet?

GÖNCZ LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (Szlovénia): A népszámlálással
kapcsolatban, most jelentek meg az eredmények, azzal, hogy Szlovéniában nincs klasszikus
népszámlálás 2011-től, hanem a különböző adatbázisokból az európai direktíva értelmében
összevonják az adatokat. Négy ilyen ország van Európában, az egyik Szlovénia, tehát nincs
klasszikus népszámlálás. A magyarázat egyrészt az volt, hogy az eddigi 16-17 milliós
költségvetést ezzel durván másfél millióval lehetett csökkenteni, maximum 2 millióval. A
másik viszont az, hogy az adatbázisok a szociális területen, a nyugdíjaknál, a gazdasági
szférában olyan szintűek már, hogy fölhasználhatók ilyen jellegű adatok kinyerésére.

Summa summarum ez az adatsor már megjelent – vagy megjelent, vagy éppen most
van megjelenés alatt –, viszont a nemzeti hovatartozás, a nyelvi, vallási hovatartozás, amelyre
eddig is fakultatív módon kérdeztek rá, nem szerepel, mivel nincs ilyen típusú adatbázis.
Ezért a nemzeti közösségekkel együttműködve javasoltuk, hogy egy kutatási projekt
keretében viszont mérjük fel a trendeket, mert különben nem tudunk úgymond politikát
gyártani, közösségi joggal foglalkozni, ha az alap trendeket sem ismerjük nemzetiségi
vonatkozásban. Ezért az országgyűlés nemzetiségi bizottsága kötelezte a kormányt – és ennek
a folyamata most zajlik –, hogy egy kérdőívrendszer szerint, ha nem is teljességében az egész
magyarlakta területet, de legalább néhány fontos településen az alaptrendeket mérjük fel, és
ez most van kialakulóban. Reményeim szerint szeptember-októberre elkészül a kérdéssor a
Nemzetiségi Kutatóintézet, a kormány kisebbségi hivatala és a statisztikai hivatal összefogtak,
hogy legalább 3-4 településen ezt az év végén vagy jövő év elején tudjuk megejteni, így
valamilyen információkhoz jutunk.

A nemzetiség, érdekes téma. Itt Halász Albert fölvetette, hogy hányan is vagyunk, és
milyen súlya van a közösségnek. Itt azért fontos elmondani azt, hogy ilyen kis létszámú
közösségek esetében nagyon fontos a kettős és a többes kötődés megjelölésének a lehetősége.
Ez Magyarországon már adott. Azért itt a szlovének sokszor rácsodálkoznak a Rába-vidéki
példára, hogy a Rába-vidéki szlovének száma 1991-ben 1980 fő volt, 2001-ben pedig 3200 a
szám. Lényeg, hogy azért, mert lehetőség volt a kettős kötődés megjelölésére. Ezt most mi is
javasoljuk ebben a kutatási projektben, és ilyen szempontból valójában 15 ezer körül lehet
azok száma, akik kötődnek a magyar közösséghez, és számunkra ez fontos.

Tudom, hogy ez nem általánosítható a Kárpát-medencére, tehát a Csallóközben vagy
Székelyföldön nem ezt kell csinálni, de az ütközőzónában, a multietnikus környezetekben, a
kis régiókban ez alapvetően fontos kérdés. Számunkra pszichológiailag nem mindegy, hogy
azt mondjuk, hogy 15 ezer magyar kötődésű ember van, vagy pedig már csak négyezer-
valamennyi. Ezek alapvetően fontos dolgok, azért ilyen a hozzáállásunk egyébként. Mi már
2002-ben javasoltuk a kettős kötődés megjelölésének lehetőségét, akkor a korabeli statisztikai
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hivatal igazgatója azt mondta – nekem személyesen, négyszemközt –, hogy azért nem tudják
garantálni, mert akkor még különböző délszláv közösségek úgymond nemzeti tudata
probléma lehet Szlovénián belül. Most ez a kérdés már másképp vetődik fel, ilyen
szempontból nem lenne akadálya ha a népszámlálás egyébként klasszikus formájában menne
– gondolom, a kettős kötődés lehetővé tették volna –, de sajnos, mivel nincs Szlovéniában
népszámlálás, ezért nem maradt más, mint hogy e projekt keretében próbáljuk fölmérni a
helyzetet.

DR. SZILI KATALIN (független): Még lenne egy kérdésem. Ezt a kutatást ti fogjátok
megrendelni, vagy a szlovén kormány?

GÖNCZ LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (Szlovénia): A mi megbízásunkból a
szlovén kormánynak kell az anyagiakat biztosítani, de közösen csináljuk a kérdőívet.

ELNÖK: Két rövid kérdésem van. Az egyik, hogy a parlamentben bejelentettük a
héten, hogy meg van a 100 ezredik magyar állampolgárságot igénylő határon túli magyar, épp
egy délvidéki család. Tehát elértük, sőt azóta meg is haladtuk. Van-e arról tudomásotok, hogy
itt hol tart ez a folyamat, egyáltalán van-e igénylési kedv, Szlovéniában élni kíván-e a magyar
közösség ezzel a lehetőséggel, és ha igen, körülbelül mennyire tehető a száma azoknak, akik
már igényelték a magyar állampolgárságot.

A másik: a kisebbségi vegyes bizottság előző ülésén Horváth Ferenc felvetette azt,
hogy a két nemzeti közösség, a szlovéniai magyar, illetve a magyarországi szlovén kössön
egy együttműködési megállapodást, és ezt a két köztársasági elnök jelenlétében írják alá. Hol
tart ez a folyamat? Bár nemrég volt a vegyes bizottsági ülés.

HORVÁTH FERENC elnök (Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség): Tulajdonképpen a szöveg kész, mindkét közösség elfogadta, tehát tulajdonképpen
csak arra várunk, hogy a két elnököt össze lehessen szervezni valahol. Az elképzelés az, hogy
akkor a Rába-vidéken és itt, a Muravidéken is közös látogatás keretében tegyék ezt meg
mindketten, hiszen akkor ennek meglenne a politikai súlya és jelentősége. Azt gondolom, ez
mindkét közösség és mindkét ország számára is fontos lehet, hiszen ezáltal jobban
megismerik mindkét közösséget. Mert sokszor az a probléma, hogy Magyarországon sem
ismernek bennünket elég jól, és Szlovéniában sem, és ez valahol a Rába-vidékiekre is
vonatkozik. Ezért az gondolom, hogy így összefogással itt a térségben több olyan programot
kell szervezni, lehozni a fővárosiakat, meg tényleg erősíteni mindkét  közösségeket.

GÖNCZ LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (Szlovénia): Elnézést, ehhez a kérdéshez
hozzászólnék, és válaszolnék a magyar állampolgársággal kapcsolatban. A szlovén-magyar
bilaterális kapcsolatok és az itteni magyar közösség szempontjából nagyon szépen kérek
mindenkit, hogy vegyék komolyan a Rába-vidéki szlovének kérdését, mert Szlovéniában ez
alapvető kérdés, nem hiszik el, mennyire fontos, a központi híradók első témájaként szerepel.
Vegyék ezt nagyon komolyan, próbálják meg úgymond összehozni kormánykörökben és
másutt ezt a kérdést. Mert tudom, hogy ez Budapestről nézve teljesen jelentéktelen dolog, de
higgyék el, hogy itt a legfontosabb kérdés számos szituációban, és amit most az elnök úr
kezdeményezett, hogy közös aláírás legyen, ez gesztusértékű és nagyon fontos.

Amikor az elején próbáltam nagyon diplomatikusan fogalmazni Pahor miniszterelnök
úr kijelentéséről, higgyék el, hogy annak a gondolatbeli kontextusnak, ami Szlovéniában van,
60 százaléka éppen a Rába-vidéki szlovéneken keresztül vagy azok helyzetét értelmezve,
valamilyen formában, jól vagy rosszul interpretálva alakul ki. Tehát nagyon komolyan vegyék
ezt. Ez Magyarországról nézve globálisan, anyagi szempontból nézve egy fogvájónyi dolog,
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de itt, a bilaterális kapcsolatok és az itteni magyarság szempontjából kulcsfontosságú kérdés.
Elnézést kérek, de ezt fontosnak tartottam elmondani.

HORVÁTH FERENC elnök (Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség): Csak annyi kiegészítést tennék, hogy alátámasszam, amit képviselő úr mondott,
hogy tulajdonképpen a vegyes bizottság ülését követően a sajtótájékoztatón 20-25 – de inkább
több – szlovéniai újságíró volt, ami azért mutatja a szlovén sajtó érdeklődését a kérdés iránt,
és azt hiszem, Magyarországról egy fő volt ott. A vegyes bizottság ülését egy kemény
beszélgetés előzte meg, de azt gondolom, maga a tárgyalás eredményes volt, és nagyon fontos
és hasznos dolgok kerültek be, és remélem, hogy mindkét kormány ezeket az álláspontokat
komolyan veszi, és minél előbb lépések kezdődhetnek ezek megvalósítására, hiszen különben
túl sok értelme nincs.

Az tény, amit képviselő úr is elmondott, hogy tulajdonképpen azzal, hogy ha a Rába-
vidéki szlovéneket Magyarország jobban fölkarolja, a magyar kormány jobban támogatja – és
itt nem több száz milliós projektekről van szó, félreértés ne essék –, azzal tulajdonképpen
nekünk is óriásit tehet, hiszen a mi megítélésünk is a szlovén közvéleményben, Szlovénia felé
is ezáltal jelentősen nőne, és elfogadottságot is szül. Az elmúlt félévben a hírek általában úgy
kezdődtek, hogy a médiatörvény, a szegény Rába-vidéki szlovének, bezzeg a Muravidéki
magyarok, és ez kicsit mindenre jellemző volt. Azért a szlovén nyilvánosság is kicsit sokszor
diszkrimináló, vagy sokszor rossz a megítélésük Magyarország szerepvállalása miatt, hiszen
azért az ország nem mindig tartotta be a ’91-ben kötött közös szerződésben foglaltakat, vagy
nem vállalta föl azokat amelyeket ott rögzítettek. Remélem, ezt a magyar politikum is tényleg
fölfogja, és azt gondolom, hogy ezt Szlovéniában is próbáljuk hangoztatni, és úgy érzem,
mindkét félben megvan az akarat és a szándék.

Azt viszont el kell mondanom, hogy itt nem a politikusokkal van a nagyobb baj – ha
szabad így fogalmaznom –, hanem sokszor a bürokratákkal, amin nagyon nehéz túljutni, és
óriási problémát jelent. Főleg nekünk, hiszen kis közösség lévén nekünk nincs erős
lobbirendszerünk Budapesten, és azt gondolom, nagyon sokszor egy-egy helyzetben nehéz
áttörni, hogy eljussanak az információk, a jó és hiteles információk a döntéshozó
személyekhez. Ezért is szeretnénk azt, hogyha minél több magas rangú politikussal tudjunk
személyesen találkozni, és ezeket a problémákat felvetni.

Talán zárásként csak annyit ebben a kérdésben, hogy körülbelül egy hónapja volt itt
Kövér László, és ő akkor kinyilatkozta azt, hogy igen, ez a szlovén kisebbségi rendszer
valahol példamutató, és Magyarországon is ilyen irányban kellene elkezdeni gondolkodni, és
ez lehetne közös stratégiai cél a két ország között.

Az első kérdésre visszatérve, a pontos adatokat talán konzul asszony tudja elmondani
ezzel kapcsolatban. Én csak előzetesen annyit tudok mondani, hogy én sem tudom az
adatokat, megmondom őszintén, viszont azt el tudom mondani, hogy általános probléma
jelentkezik sokszor azzal, hogy ez a bizonyos jólét megtépázta ezt a nemzetiséget, a nemzeti
hovatartozás fontossága – bár azt mondom, hogy hála istennek – nem hoz semmilyen előnyt
nekik, hanem csak valahol deklarálja, hogy Magyarországhoz is tartozunk, magyar
állampolgárok is vagyunk. Ezáltal talán az érdeklődés nem olyan nagy, mint más régiókban,
ugyanakkor gondot jelent az is, hogy mi vagyunk az egyedüli határon túli régió, ahol nincs
konzulátus, és itt nem is tudtunk igazából úgy ráhajtani ennek a kérvényezésére, ahogyan azt
szerettük volna.

Amit az elnökkel közösen megtettünk, akik beadták korábban, úgy tudtuk megoldani a
nagykövetség segítségével, hogy mindig, amikor összegyűlik néhány jelentkező, akkor eljön a
konzul asszony, és helyben el tudjuk intézni. Kérelmeztem a Külügyminisztériumtól, hogy
legalább egy három hónapos időszakra egy kihelyezett konzult helyeznének ide a térségbe,
akihez tényleg be tudna járni mind az öt községből, ahol magyarok élnek, de ez sajnos nem
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kapott támogatást. Azt gondolom, hogy arányaiban véve mi sem maradnánk el a többi
régióhoz képest, és ez nagyon fontos lenne, hiszen az emberek sajnos ahhoz túlságosan
kényelmesek, hogy elmenjenek Lentibe vagy Ljubljanába, ami még nagyobb út. Itt a közösség
vállalta azt a szerepet, hogy aláírtuk ezt a szerződést a Külügyminisztériummal is, tehát hogy
segítünk a kitöltésben, hogy amikor konzul asszony lejön, akkor már gyakorlatilag kész
anyagot kap kézhez, de nyilvánvalóan más lenne, ha lenne itt egy állandó kihelyezett személy,
legalább egy három vagy hathónapos időszakra. Azt gondolom, ez alatt zömében el tudná
látni azokat a feladatokat, illetve azokat az igényeket, amelyek jelentkeznek. Biztos utána is
még lesz egy-kettő, de jelentős részben ez alatt meg tudná oldani, és ez fontos kérdés.

MOLNÁR G. BÍBORKA konzul (Szlovéniai magyar nagykövetség): Az adatokról
csak röviden annyit, hogy körülbelül 100 alatt van egész Szlovéniában. A muravidéki
magyarok és többiek együtt. (Közbeszólások.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre.) Alelnök asszony!

DR. SZILI KATALIN (független): Elnök úr, nekem lenne két javaslatom, illetve egy
javaslatom, amely kétirányú. Egyrészt meghallgatva és figyelembe véve azt, amit képviselő úr
és elnök úr elmondtak, a bizottság – tekintettel arra, hogy a Nemzeti összetartozás bizottság
vagyunk, és Magyarországon a magyarországi nemzetiségeket államalkotó tényezők, így azt
gondolom, rájuk is figyelni kell –, hatalmazza fel elnök urat arra, hogy forduljon a
kormányhoz a Rába-vidéki szlovének problémáinak a kezelése érdekében, akár ha a
felsőszölnöki utat tekintjük, vagy finanszírozási és egyéb kérdések feltérképezése érdekében.

A másik javaslatom pedig az lenne, és kérem, hogy a bizottság fontolja meg, hogy
kérjünk kimutatást a kormánytól, hogy a 100 ezer körüli magyar állampolgársági kérelem
országonkénti megoszlása milyen.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a felvetéseket, teljes mértékig egyetértek. Már egy jó
hónapja, amikor Wetzel Tamás miniszteri biztos a bizottsági ülésen volt, ő elmondta, hogy…
(Dr. Szili Katalin: Nem nyilvános adat, abszolút belső használatra készült.) Persze. Elmondta,
hogy ilyen kimutatások nem készültek, de próbáljuk azért tudakolni, hogy hátha valami
hasonló, de ilyen nem készült. A 100 ezret meghaladó számok vannak már, tehát jóval a
100 ezer fölé kerültünk az állampolgársági igényeket tekintve, úgyhogy a bejelentés csúszott
egy kicsit, most jött el az ideje.

A javaslatokkal pedig teljesen egyetértek, a vendéglátóink, illetve az itteni magyar
vezetők számára mondom, hogy ez a bizottsági ülés, amikor kihelyezett ülést tartunk itt
Lendván, igazából már a második bizottsági ülés, amikor a szlovéniai magyarsággal és a
muravidéki magyarsággal foglalkozunk, hiszen Kovács Attila tájékoztatása vagy előadása
kapcsán már ez a második bizottsági ülés. Egy héttel ezelőtt, amikor készültünk arra, hogy itt
tartjuk ezt a bizottsági ülést, egy átfogó történelmi, politikai, gazdasági, néprajzi, s a többi
területről projektoros előadásban volt részünk az Országgyűlés épületében. Ennek az volt a
jelentősége, hogy feltehetően nem úgy érkeztünk ide, hogy semmit sem tudunk az itteni
magyarságról, mert Attila, aki Bonyhádtól 40 kilométerre, Pécsre járt egyetemre, nagyon jól
felkészített bennünket, amit nagyon köszönünk.

Szávay képviselő úr kért szót.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Nekem is lenne két javaslatom. Az
első, hogy azt javasolom, a bizottság még az idén tartson zárt bizottsági ülést, és ennek
keretében hallgassuk meg (Dr. Szili Katalin: Én visszavontam az enyémet, hogyha ez…)
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Wetzel Tamást, mert az adatok biztosan nem véletlenül nem nyilvánosak, korábban is
gondolkodtunk ezen. Tehát talán nem lenne rossz, hogyha a bizottság valóban erről zárt ülés
keretében tájékoztatást kaphatna, illetve egyébként, amiről már korábban is volt szó, hogyha
még idén belefér, hogy eltelt most már több mint egy év a kormányzásból, én örülnék, hogyha
Semjén miniszterelnök-helyettes urat ismét láthatnánk, és az elmúlt egy év dolgairól kicsit
beszélgethetnénk, azt hiszem, lenne miről.

Másrészt pedig egy másik javaslatom lenne, és nem szeretném a bizottsági ülésen itt
most fölemlíteni, a vendégekre való tekintettel sem, mert ez pártpolitikai irány, de mégis azért
bizottsági ülés van, úgyhogy az elhangzottakra reagálva annyit hadd mondjak, hogy mi régóta
kinyilvánítottuk, én magam is többször személyesen, hogy azt tartanánk jónak és helyesnek,
hogy az új választójogi törvényben az itteni rendszernek megfelelően és egyébként egy
korábban megkötött magyar-szlovén államközi egyezménynek megfelelően – amit a magyar
állam egyébként jó pár éve megsért – a magyarországi szlovének számára is biztosítva legyen
az önálló parlamenti képviselet. Amit a mostani választójogi törvény mostani állása szerint –
a legjobb tudomásom szerint – a kormánypártok nem támogatnak. Ezzel kapcsolatban a
kormánypárti képviselőtársaimtól kérnék egy kis gondolkodást ebben a kérdésben. Hallhattuk
itt, hogy mennyire fontos ez az ügy, olvastuk, tudjuk, hogy a reciprocitást számos alkalommal
– akár vegyes bizottsági üléseken, akár más államközi megbeszélésen – a szlovének, az itteni
magyar közösség számon kérik Magyarországtól.

Az önálló parlamenti képviselet kérdése a magyarországi szlovén közösségnek régóta
fájó sérelme, és tudomásom szerint a kérdés most sem ilyen irányba halad, hogy ilyen
irányban kerüljön rendezésre. Ugyanez elmondható a horvátországi magyarokról, illetve a
magyarországi horvátokról is egyébként, ezt hozzáteszem, úgyhogy arra kérem a
kormánypárti képviselőtársaimat, hogy ezen gondolkodjanak el, hogy lehet-e esetleg a
kormány szándékát olyan irányban terelni, hogy ez a kérdés úgy rendeződhessen, hogy ezzel a
magyarországi szlovéniai, illetve ha már szóba került a horvát közösségek sérelmét orvosolja.
(Közbeszólások.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadd válaszoljak Szávay képviselő úr szavaira. A
választójogi törvény módosítása, illetve azon belül is a kisebbségi parlamenti képviselők
kérdésével kapcsolatban úgy tudom legalábbis, hogy semmilyen kialakult álláspont még nincs
ebben a kérdésben. Én is hallottam különböző koncepciókat, de kialakult álláspont még nincs.
Nyilván ez a kérdés nagyon szorosan magyar belpolitikai ügy, és ezért elnézést kérek az
itteniektől, hogy ebbe belemegyünk, a parlament létszámát a 386-ról le akarjuk csökkenteni
200-ra, a választókörzetek számát is jelentősen, a 176-ról először úgy volt, hogy 90-re, most
100-110 körülire szeretnénk csökkenteni. Tehát minden politikai hely számát jelentősen
csökkentjük, az önkormányzatokban már jelentősen csökkentettük. Nem tudjuk pontosan,
hogy a megyéknek, a megyei önkormányzatoknak milyen szerepe lesz, és hogyan tudnak
megkapaszkodni, hogyha tudnak, és emellett a kisebb létszámú parlamentben, illetve
egyáltalán a politikai szférában a 13 magyarországi nemzeti kisebbségnek – Magyarországon
13 nemzeti kisebbség van a ’93-as törvénynek megfelelően – kellene valahogyan
biztosítanunk a helyet.

Nyilván ez egy olyan belső politikai konfliktus, amit viszonylag nehéz megoldani.
Többfajta elképzelés van erre, ebbe nem megyek bele, a magam részéről a horvát példát vagy
valami hasonlót tartom követendőnek, ott több nemzeti közösségnek van egy parlamenti
képviselője, hiszen Magyarországon egy kalapba helyezni mondjuk a 800 ezer cigány
képviseletét – mint cigányokét, és nem mint politikai szervezetét –, és mondjuk más olyan
kisebbségekét, amelyek 3-4-5 ezres számot érnek el. Nyilvánvaló, hogy ez számukra is
elfogadhatatlan. Mert ha azt mondjuk, hogy kapnak mondjuk összesen 5 helyet, és abból a
létszámuknak megfelelően helyezzük el őket, lesz 2 cigány, 1 német és mondjuk 1 horvát,
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akik viszonylag nagyobb számban vannak, akkor a többiek valamilyen rotációszerűen látnák
el. Ez jobban követhető út lenne, mint az, hogy egy az egyben a 13 helyet a 13 nemzeti
közösségnek osztjuk ki. Talán itt nem zavaró, hogyha egyet kimondok, mondjuk a ruszinok
állítólag Magyarországon egy faluban, Komlóskán élnek többségben, bár lehet, hogy ez sem
igaz, mert azt sem tudjuk pontosan megfogalmazni, hogy kik a ruszinok, és lehet, hogy
vannak Komáromban és mindenhol, mert egy csomó helyen van egyébként önkormányzatuk.

Tehát viszonylag nehéz politikai ügy lehet ennek az elfogadása, de tény az, hogy a
magunk részéről és a bizottság részéről is egyre inkább forszírozni kellene azt, hogy ha
nekünk vannak elvárásaink – jogos elvárásaink –, akkor a mi részünkről is a 20-21 éves
elmaradásokat lassanként teljesíteni kellene. Most van egy olyan pillanat, amikor – és most
elnézést kérek az ellenzékiektől – van egy kétharmados többség, amikor nem lehet arra
hivatkozni, hogy nem tudjuk végrehajtani ezt a módosítást, ezt nem lehet most már megtenni.
Tehát most, amikor minden rendszerhez hozzányúlunk, akkor valóban ezt is meg kellene
tenni.

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy lassan be kellene fejeznünk, mert
jócskán túlléptük az időkeretünket. Szeretném még egyszer megköszönni a vendéglátóinknak,
hogy lehetőséget teremtettek számunkra ennek a kihelyezett bizottsági ülésnek a megtartására.
Szeretnénk a bizottság részéről egy kis ajándékkal kedveskedni. (Átadja a bizottság ajándékát
dr. Göncz László, Horváth Ferenc és dr. Szent-Iványi István részére.) A képviselő urat hadd
kérjem meg, hogy a polgármester úrnak is juttassa el ajándékunkat.

Köszönöm szépen, a beszélgetést még tudjuk folytatni a nap folyamán.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 53 perc)

Potápi Árpád János
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


