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Братислава - Највиши словачки званичници, председник, шеф парламента и премијер
поручили су мађарском председнику Ласлу Шољому да није добродошао у Комарно где
ће данас бити свечано откривен споменик угарском краљу Стефану И Светом, али да га
нико неће спречавати да пређе границу.

  

„Та посета представља намерну провокацију која може додатно да погорша
словачко-мађарске односе“, поручили су Шољому шеф државе Иван Гашпарович,
председник парламента Павол Пашка и премијер Роберт Фицо.

  

Најава приватне посете мађарског председника поново је изазвала варнице између
двеју суседних држава, будући да на свечаност у граду настањеном претежно
мађарском мањином није позван Гашпарович, а одабран је и незгодан датум - 21. август.
На тај дан пре 41 годину мађарски тенкови упали су заједно са трупама Варшавског
пакта и окупирали Чехословачку. Иако је Гашпарович предложио да Словачка поступи
као својевремено Србија када је, како је казао, „Шољом јездио по бившим угарским
земљама“ и посету једноставно забрани, Фицо је изјавио да Братислава неће спречавати
Шољома да дође.

  

Словачки премијер је, међутим, упозорио да Шољомова посета може представљати
„окидач“ за етничке тензије између словачке већине и мађарске мањине. „Као што не
можемо и нећемо да забранимо мађарском председнику да пређе границу, јер тежимо
успостављању добрих односа, исто тако не умемо да зауставимо екстремисте из
словачког заједништва. Ако се нешто деси, Шољом ће бити одговоран за то, будући да
долази, а није тражио ничији савет“, казао је Фицо. Словачка влада нема конкретне
информације да се словачки екстремисти спремају да наруше свечаност уприличену у
част угарског краља, али не искључује такву могућност. „Нико од словачких званичника
неће присуствовати прослави, јер нису добили позивницу. То је некакав покушај
слављења мађарске државности на територији Словачке“, нагласио је словачки
премијер и упозорио да та провокација може имати далекосежне последице по
словачко-мађарске односе. Словачки аналитичари оцењују да су Братислава,
Будимпешта и локални званичници у Комарну пропустили историјску шансу да обележе
оно што је спајало Словаке и Мађаре у прошлости, будући да је Братислава 140 година
била центар угарске краљевине.
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