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Hogyan írják tótul azt, hogy Tokaj?
A szlovák nyelvtörvény nem
vonatkozik az ellopható márkanevekre 

– Öt és fél éve húzódik ez a vita 
– válaszolta kérdésünkre Marcin
kó Ferenc, a Tokaji Borvidék 
Hegyközség Tanácsának titkára. 
– Meglepetésként ért bennünket 
ez a fordulat, hiszen eddig az 
EU tisztségviselõi arról biztosí-
tottak bennünket, ha nincs meg-
egyezés a szlovák és magyar fél 
között a Tokaj névrõl, akkor 
nem használhatják. Ráadásul az 
unió márciusban egyszer már 
elutasította a kérésüket. Eddig 
Tokajska és hasonló, szlovák 
csengésû nevet tüntettek fel 
a palackokon, ez azonban az 
elõbbi döntés következtében 
megváltozott. (Fotónkon jól lát-
ható, hogy a múlt héten vásárolt 
palackon Tokaj felirat szerepel 
— a szerk.) Tokaj egy történel-
mi borvidék, amelybõl Trianon 
után két és fél községhatárnyi 
terület került át a határ túlol-
dalára. Ezt felmérve, 2003-ban 
még 330 hektárról volt szó, mint 
ami a történelmi borvidék része. 
Mára ott tartunk, hogy a szlovák 
fél 900 hektárnál is nagyobb 
területet akar a tokaji borvidék 
körébe vonni! Itthon hatezer 
hektár a tájegységhez tartozó 
termõterület.

– Nem kell aggódniuk a 
magyarországi borászok-
nak, hiszen Szlovákiában is 
kellõen szabályozott a tokaji 

elõállításának menete — nyug-
tatná a kedélyeket Simon Zsolt 
korábbi szlovák agrárminisz-
ter. – Az uniónak az az érdeke, 
hogy a tokajit egységes már-
kanévként kezelje, mert így 
könnyebb az érdekérvényesítés 
— szögezte le. A hegyközség 
titkára azonban másként látja. 
– Tudomásom szerint nem léte-
zik nyilvántartás a határon túli 
tokaji szõlõtermõ területekrõl, 
és származási igazolás sincs 
Szlovákiában. Ilyen feltételek 
mellett pedig nem beszélhetünk 
szigorú elõírásokról – állítja 
Marcinkó.

Simon Zsolt a jelenlegi szlo-
vák kormányt bírálva elismer-
te: hiába járták ki az EU-nál 
a Tokaj szó használatának 
lehetõségét, e megnevezés nem 
létezik a szlovák jogrendszer-
ben. Tehát miközben Szlovákia 
egy nyilvánvalóan magyar 
márkanév megszerzésén mes-
terkedik, megfeledkezik saját 
nyelvtörvényérõl. – Az európai 
uniós normák mindig magasabb 
rendûek, mint a nemzeti jogsza-
bályok, ezért ebben az esetben 
a Tokaj megnevezés nem sérti 
a nyelvtörvényt – vélekedett 
Simon, akinek nyilván elkerül-
te a figyelmét, hogy nyelvhasz-
nálatra vonatkozó uniós norma 
nem létezik.

A Szlovákiában vásárolt palackon a Tokaj felirat szerepel 

Újabb fejezet kezdõdött a tokaji eredetvédett márkanév 
használata körül kialakult államközi vitában: az Európai 
Bizottság elektronikus nyilvántartásában ugyanis pár 
hete a szlovák borvidék magyar írásmóddal, már 
Tokaj néven szerepel (Vinohradnícka oblast Tokaj). Ez 
nyilván összefüggésben van azzal, hogy északi szom-
szédunk úgy tartja: egy, a területén fekvõ 900 hektáros 
felvidéki körzet része a tokaji borvidéknek.
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Mutyi, ügynökmúlt, korrupciógyanú, politikai felelõsség – ez csak néhány a negatív 
jelzõs szerkezetek sorában, amelyek az elmúlt nyolc évben aláásták a szocialis-
ta–liberális kormány hitelességét. A közelgõ választásokra készülve olvasóink 
tisztánlátását elõsegítendõ az elmúlt évek botrányaiból csemegézünk. 

Medgyessy: Tele van korrupciós ügyekkel! Magánbûnök,
közbotrányok

A D–209‑es fõhadnagy
2002 júniusában kiderült: Magyar
ország új miniszterelnöke, 
Medgyessy Péter a pártállam ügy
nöke volt. A kormányfõt 1978ban 
a BM III/IIes alosztályának rendõr 
fõhadnagyává nevezte ki az akkori 
belügyminiszter. Medgyessy beis
merte: dolgozott a kémelhárítás
nak. Az ügy a kormányfõ fedõneve 
után D–209es botrány néven 
híresült el. A kormányfõ elõre 
menekült: szorgalmazta, hogy az 
egykori állambiztonsági ügynökök 
névsorát hozzák nyilvánosságra. 
Ez azonban mind a mai napig nem 
történt meg. 

Tamás és Péter is Friderikuszt támogatták
Néhány hónappal a D–209es ügy után, 2002 szeptember végén nyil
vánosságra került egy hangfelvétel, melyen Lendvai Ildikó szocialista 
frakcióvezetõ támogatásáról biztosította Friderikusz Sándort. A Magyar 
Televízió elnökségére pályázó tévést a frakcióvezetõ asszony bizonyos 
Tamás és Péter (egyesek szerint Gyárfás Tamásról és Medgyessy 
Péterrõl lehetett szó) támogatásáról is biztosította.

Liberális vasúti kocsik ócskavasáron 
2007ig kellett várni, míg egy 2002 végén, 2003 elején kötött, egymilliárd 
forintos kárral járó üzletbõl rendõrségi ügy lett. A MÁV 2002–2003ban 
kétezer darab futóképes vasúti kocsit adott el, ócskavasáron. Csillag István, 
a közlekedési tárca akkori liberális vezetõje tudott az ügyletrõl, s vizsgálatot 
is kezdeményezett. A rendõrség nem érte be ennyivel, õrizetbe vette a MÁV 
Cargo Kft. vezetõjét. Sokak szerint a vagonbotrányra utalt Medgyessy Péter, 
amikor leváltása után azt mondta: az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel. 
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