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A. Potreba dialógu

Naštartovanie skutočného dialógu je úloha, ktorá čaká na slovenských a ma ar-
ských intelektuálov, občianskych aktivistov, ale aj politikov a úradníkov na
Slovensku. Áno, táto úloha ich čaká. Pretože za dvadsa  rokov od revolúcie sa k nej
— pre rôzne objektívne i subjektívne príčiny a dôvody — žia , nedostali. Je toto hod-
notenie príliš kruté? Pod a autora tohto textu nie. Žiaden skutočný dialóg sa tu dote-
raz totiž neviedol.

Dialóg na politickej úrovni mal podobu bu  politického handlovania, vyjednáva-
nia, alebo vzájomného osočovania, prípadne chladného vzájomného ignorovania.
A to platí aj pre „zlaté“, predcsákyovské, predficovské, idealizované obdobie rokov
1998-2006.

Existoval skutočný dialóg aspoň v prostredí intelektuálov, v rámci tretieho sektoru,
akademickej obce? Tiež nie. Ak áno, tak len vo ve mi obmedzenej miere a v úzkych
kruhoch. Postavenie ma arskej menšiny, či slovensko-ma arské (vnútroštátne) vz a-
hy ako téma je pre „normálnu“ čas  akademickej obce takmer tabu. Okrem Spolo-
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čensko-vedného ústavu SAV v Košiciach a nieko kých ojedinelých (a parciálnych) ini-
ciatív iných ústavov (Historický, Politologický, Etnologický) a niektorých univerzitných
fakúlt tu neexistuje nijaké sústredené úsilie popasova  sa s touto problematikou.
V rámci tretieho sektoru sa téma tiež pomerne úspešne obchádza, resp. sa obme-
dzuje na občasné prieskumy verejnej mienky, väčšinou len s prvoplánovým spracova-
ním. Pokia  sa aj objavujú hodnotenia postavenia ma arskej menšiny, či úrovne jej
práv, tieto sú zriedka konfrontované s tým, čo si myslia samotní Ma ari, či s porov-
nate nými situáciami v zahraničí. Nemožno tvrdi , že sa neorganizovalo množstvo
seminárov, konferencií, besied, že sa nerealizovali rôzne projekty, zameriavajúce sa
sčasti aj na tu riešenú problematiku. Častokrát sa však tieto iniciatívy zamotávali do
protirečení vyplývajúcich z ignorovania niektorých dôležitých okolností.

A. 1. Nerozlišovanie dvoch — síce vzájomne súvisiacich, ale predsa len zásadne roz-
dielnych — dimenzií slovensko-ma arského vz ahu. Väčšinou sa nazeranie na slo-
vensko-ma arské vz ahy automaticky prenáša na bilaterálnu, medzištátnu úroveň.
K úč k slovensko-ma arským vz ahom však leží najmä na Slovensku, ako to nie-
ko kokrát povedal Rudolf Chmel a iní, vrátane autora tohto referátu. Práve vnútro-
štátny slvensko-ma arský dialóg je to, čo chýba najviac. 

A. 2. Do určitej miery s tým súvisí aj politika donorov, bez oh adu na to, či je to štát,
alebo mimovládny, súkromný donor, či Európska únia. Na bilaterálne (cezhraničné,
medzištátne, medzinárodné) projekty je ahšie získa  peniaze. Nádej na podporu
majú najmä aktivity, ktoré sa sústre ujú na to, „čo nás spája“, alebo sa obmedzu-
jú na presviedčanie presvedčených, bez skutočnej pridanej hodnoty. Ignoruje sa
takto jadro problémov, práve kvôli ktorým viazne celková slovensko-ma arská spo-
lupráca. Alebo sú výzvy koncipované tak, že preferujú projekty zaoberajúce sa men-
šinovou problematikou ako s celkom, či s problematikou tzv. multikulturalizmu,
ktorá je sama osebe značne štruktúrovaná. Otázka postavenia ma arskej menšiny
je však taká osobitná, že do takto koncipovaných programov nezapadá.

A. 3. Vidno tu aj určitú zdržanlivos  a obavy zo strany slovenských partnerov. Tému
postavenia ma arskej menšiny či slovensko-ma arských vz ahov považujú za príliš
spolitizovanú záležitos , ktorá danej inštitúcii ažko prinesie plusové body. Navonok
sa táto obava potom ideologizuje v podobe „nemáme dostatok kapacít, času“, „nie
je to predmet nášho prioritného záujmu“, „je dostatok iných, čo sa téme venujú“.
Ma arská (menšinová) občianska spoločnos  je potom v postate ponechaná sama
na seba, aby sa borila s vlastnou obhajobou, ako aj s negatívnymi dopadmi faktu,
že partitocentrizmus Strany ma arskej koalície (SMK) nadobudla v prostredí ma ar-
skej menšiny dominantné, ba až hegemonistické postavenie. 

A. 4. Ma arská menšina je ve mi v ačná za akéko vek prejavy a gestá sympatie. Aj
preto medzi Ma armi v prezidentskej kampani raketovo vyskočili preferencie Ivety
Radičovej. Pritom, objektívne vzaté, je ažké identifikova  konkrétne predstavy sympa-
tickej političky o menšinovej politike štátu, resp. o politike voči ma arskej menšine.
Takisto je ažké identifikova , aké sú konkrétne predstavy (ak vôbec sú) o menšinovej
politike tej — už chvályhodne početnej — skupiny slovenských intelektuálov, novinárov
a angažovaných občanov, ktorí sa neboja otvorene protestova  proti zjavnej diskriminá-

176 Kálmán PPetőcz

szemle-2009-szlovak.qxd  12.2.2010  17:44  Page 176



FÓ
R

U
M

spoločenskovedná revue, 2
0

0
9

, Š
am

orín

cii na etnickom základe, či sa neboja odsúdi  vyvolávanie národnostnej neznášanlivosti
a xenofóbie. (Kauza Hedvigy Malinovej, permanentná protima arská hystéria SNS,  bru-
tálny zásah polície v Dunajskej Strede.) Ťažko však h ada  medzi týmito prejavmi vyjad-
renie podpory komplexnému legislatívnemu a inštitucionálnemu riešeniu otázky národ-
ných menšín, a ma arskej menšiny obzvláš . (Okrem naozaj ojedinelých výnimiek.)
Stanovisko prevažnej časti demokratickej verejnosti možno zhrnú  tak, že v zásade
s postavením a právami ma arskej menšiny žiaden problém nie je, takisto nie sú prob-
lémy ani medzi Slovákmi a Ma armi všeobecne, to len zopár politikov vyvoláva napätie.

A. 5. Uvedené hodnotenie však mienkotvorná čas  ma arskej elity nezdie a. Pričom
tu vôbec nejde o Miklósa Durayho, ani SMK ako takú. Tento názor nezdie a ani tá
„liberálna“ čas  ma arských intelektuálov (vidite ní najmä okolo Fórum Inštitútu
a Kalligramu, prípadne Fakulty stredoeurópskych štúdií v Nitre, či Nadácie Palisády),
ktorí sa urputne snažia o udržanie slovensko-ma arského dialógu v konfrontačnej
atmosfére, ktorá na Slovensku vládne.

A. 6. Má o skutočný dialóg záujem politická reprezentácia ma arskej menšiny na
Slovensku? Niekedy sa z poh adu Slovákov zdá, že nie, pretože „vychádza so svo-
jimi požiadavkami vždy v nepravú chví u a nevhodným spôsobom“. Otázka je, kedy
príde tá správna chví a, a či vôbec má taká chví a niekedy prís ?

Začiatkom roku 1990 bola nesprávna chví a: budovala sa demokracia a Ma ari
prišli s požiadavkou univerzity, dvojjazyčných tabú , princípom samosprávnosti,
kolektívnych práv. Väčšinu Slovákov to iritovalo, považovali to za ranu pod pás. Tak
ako kossuthovci roku 1848 požiadavky štúrovcov.

Roku 1998 tiež nebola správna chví a: bolo treba napráva  Mečiarove excesy
a prinavráti  Slovensko na cestu do EU a NATO. 

Roku 2006, 2007, 2008 to tiež nebolo ono. Akéko vek ma arské požiadavky len
prilievali olej do ohňa, hnali vodu na mlyn Slotovi a Ficovi a narúšali opozičnú spo-
luprácu „demokratických síl“. 

Odpor k akýmko vek požiadavkám, prejavom, či činom ma arských politikov
vyvoláva aj v liberálnom ma arskom intelektuálovi pochybnosti, či je slovenská
verejnos  vôbec uzrozumená s tým, čo je podstatou slobody prejavu, slobody hlá-
sania politického názoru, slobody združovania, slobody pohybu?

A. 7. Znamená to, že na ma arskej polovici ihriska je všetko v poriadku? Nie, z aleka
nie. Je to dokonca horšie, ako si to slovenskí intelektuáli myslia. Avšak nie preto, že by
sa SMK naozaj pripravovala na odtrhnutie južného Slovenska, alebo niečo podobné. Ani
nie preto, že vedúci predstavitelia SMK občas niečo zahlásia o autonómii a prehodno-
tení niektorých diskriminačných Benešových dekrétov. Niet ma arského intelektuála
s aspoň akým-takým všeobecným rozh adom o svete, ktorý by si nemyslel, že určitá
forma samosprávnosti, resp. väčšieho podielu na správe vecí, ktoré sa bytostne týka-
jú ma arskej komunity na Slovensku, by jej nemala prináleža . Takisto treba s lupou
h ada  Ma ara, ktorý by nemal zásadný problém s Benešovými dekrétmi. Avšak aj
s tým, akým diletantským spôsobom SMK s danými témami zaobchádza.
A. 8. Ma arská komunita na Slovensku stojí na jednej nohe. Tou nohou je SMK. Nie
je to dobré, pretože ke  tú nohu niekto podrazí, menšina sa ocitne s ve kým tre-
skom na zemi. A ešte je tu aj riziko, že si SMK tú jednu nohu podrazí sama.1
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Je absolútne nevyhnutné, aby ma arská komunita stála na nohách dvoch. A tou
druhou musí by  sebavedomá, zorganizovaná občianska spoločnos . Paradoxne,
k utlmeniu hlasu občianskej spoločnosti prispela ve kým dielom SMK práve počas
„zlatého veku“ svojho pôsobenia. Ke  bola vo vláde. Naučila „svojich“ tomu, že len
ona je tá, čo má licenciu na všetko spojené so životom menšiny. Ona je tá, čo všet-
ko zariadi, a ak aj nezariadi, zasadí sa u niekoho, aby sa to „vybavilo“, či už doma,
alebo v Budapešti. Tým do značnej miery prispela k izolácii občianskej spoločnosti
Ma arov od občianskej spoločnosti Slovákov. Jednou z príčin toho, prečo sa sub-
jekty z južného Slovenska v súčasnosti nedostávajú ku grantom zo štrukturálnych či
iných fondov, je síce selektívna, klientelistická politika vládnej moci, tou je druhou
je však aj neschopnos  predloži  dostatok kvalitných projektov, spojená s nedostat-
kom sebadôvery pri absencii dostatočne silného politického krytia.

Občianskych združení a nezávislých inštitúcií s ma arským prvkom je napriek
tomu na Slovensku pomerne dos . Je najvyšší čas, aby sa zorganizovali a nechali
zaznie  svoj hlas. Tento hlas sa nemusí vo všetkom líši  od hlasu SMK, ale musí to
by  iný hlas, nezávislý od straníckej politiky. Ináč sa akéko vek — aj úplne racionál-
ne návrhy a požiadavky — môžu odbi  tým, že sa umelo stotožnia s politikmi, ktorých
obraz je v očiach slovenskej verejnosti naštrbený. (Pričom je v túto chví u už nepod-
statné, či oprávnene, alebo nie.)

A. 9. Kto má by  vnútorným motorom slovensko-ma arskej spolupráce, slovensko-
ma arského zbližovania a porozumenia? Ve  doterajší vývoj naznačuje, že si slo-
venská, rovnako aj ma arská komunita vystačia sami pre seba. Vzletné výzvy
k budovaniu občianskej spoločnosti narážajú na fakt, že na Slovensku skutočne
existujú dve komunity — slovenská a ma arská, ktoré si v mnohých aspektoch žijú
svojím vlastným životom. K výzvam k zbližovaniu na občianskom princípe ve ká čas
Ma arov vzhliada s nedôverou, práve preto, že v takom zbližovaní vidí predzves  asi-
milácie. Nakoniec, legislatívna a administratívna prax na Slovensku ich v tom do
značnej miery aj potvrdzuje. Ma ari sa „musia“ nauči  po slovensky, ale Slováci
nemusia prejavi  čo i len vô u porozumie  Ma arom. I ke  aj Rámcový dohovor, aj
slovensko-ma arská zmluva predpokladajú — aspoň fakultatívnu — výučbu jazyka
druhého národa aj vo väčšinovom prostredí a kladú ve ký dôraz na interkultúrne
vzdelávanie a spoznávanie spoluobčanov patriacich k inej národnosti, v praxi
sa z týchto ideálov nerealizuje nič. Možno že by sa zišli aj bilingválne školy elitného
charakteru, tak ako existujú na Slovensku bilingválne školy už v takmer ubovo nej
kombinácii. Bilingválne školy ako tretia možnos , ktorú by si mohli zvoli  rodičia,
ktorí sú naozaj bytostne spätí s oboma komunitami a oboma kultúrami. Absolventi
týchto bilingválnych škôl by mohli by  tou vrstvou intelektuálnej elity, ktorá by pohla
slovensko-ma arskými vz ahmi dynamickejšie vpred. Ma arská menšina však bude
vždy odmieta  snahy vládnej moci transformova  na bilingválne školy existujúce
ma arské vzdelávacie ustanovizne. V súčasných podmienkach centralizovaného,
preideologizovaného školstva by to bol prostriedok postupnej deštrukcie ma ar-
ského školstva na Slovensku.

A. 10. Je tu teda pomerne ve ká skupina udí, ktorá má (či mala by ma ) eminentný
záujem na slovensko-ma arskom porozumení. Sú to udia, ktorí majú prirodzený
vz ah k obom komunitám, ktorí majú skutočne dvojitú identitu, žijú v zmiešaných
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rodinách, zmiešanom prostredí. Aj ke  sú v hĺbke duše Ma ari alebo Slováci, nebrá-
ni im to v tom, aby sa dokázali dokonale vcíti  do kože druhého. Títo udia mlčia.
Mlčia? Alebo sú umlčaní? Po stáročiach prirodzeného multikulturalizmu v Strednej
Európe, šialenstvá 20. storočia prispeli k tomu, že nie je „kóšer“ by  dvojdomým, či
viacdomým. Alebo predsa len? Príde sná  nová, mladá generácia opä  na chu  kla-
sickému „prešpuráctvu“? Ak sa táto, prirodzene multikultúrna vrstva nezmobilizuje,
nevidí autor tohto textu možnos  radikálneho pokroku v slovensko-ma arských vz a-
hoch v krátkodobom, ale ani strednodobom horizonte.   

A. 11. Ma arský intelektuál, ktorý sa dokáže vži  do kože druhej strany, chápe urči-
té  racionálne jadro aj za výzvami Slovákov z južného Slovenska. Chápe, že každá
etnická komunita, ktorá je v numerickej menšine, by mala ma  k dispozícii nejaké
reálne fungujúce mechanizmy, ktorými efektívne dokáže presadzova  tie svoje záuj-
my, ktoré sa bytostne týkajú jej identity a kvality života. Takéto konzultačné mecha-
nizmy s pomerne silnými právomocami by mali (v zmysle komentáru Poradného
výboru k článku 15 Rámcového dohovoru) prináleža  všetkým (štátotvorným) etnic-
kým komunitám, žijúcim v lokálnej menšine. Prečo na tom nemá záujem ani slo-
venská, ani ma arská elita? Obom je výhodnejšie presadzova  záujmy „svojej“
komunity z pozície moci, z pozície sily. Sila Slovákov je v samotnom štáte a jeho
mašinérii, ktorá má neustále nutkanie zasahova  do právomoci miestnych orgánov.
A Slováci v menšine, pri absencii iných možností, často o pomoc štátu aj volajú.
Neuvedomujú si, že tým veci ešte viacej zamotávajú, že lepšie by bolo, keby sa
vytvorili dohodovacie mechanizmy na lokálnej úrovni. Sila Ma arov je v ich zomknu-
tosti a (ešte stále) relatívne silnej sídelnej homogenite. Tak sa dajú prečka  chu-
dobné roky a aspoň čo-to si „urva “ z toho, čo poskytuje lokálna moc. A ke  bude-
me vo vláde, zase bude sveta ži ...  Zabúdajú pri tom na to, že Ma ari, ktorí žijú
naozaj v menšinovom postavení aj na miestnej úrovni, na etnickom pomedzí, vo väč-
ších mestách, v diaspóre, sú mnohonásobne znevýhodnení.

B. História a územie

Vys ahovanie Ma arov zo Slovenska možno ospravedlni
vpádom Horthyho, vpád Horthyho možno ospravedlni
nespravodlivos ou trianonských hraníc, trianonské hrani-
ce útlakom národností, národnostnú politiku historické-
ho Uhorska tým, že Ma arov bojujúcich roku 1848 proti
reakcii napadli národnosti na strane reakcie do chrbta,
túto skutočnos  alšími krivdami a tak alej. Kto sa chce
vymani  z kruhu rovnako pravdivých a rovnako falošných
téz, musí — ako aleko len dovidí — zauja  jednotný pos-
toj voči všetkým krivdám spáchaným proti 

udskej dôstojnosti.
... nijaká nespravodlivos , ktorej sa niekto dopustil,

nemôže ospravedlni  nespravodlivosti druhých ...
István Bibó: Mierová zmluva a ma arská reakcia
(In: BIBÓ, István: Bieda východoeurópskych malých

štátov. Bratislava: Kalligram 1996, preložila Katarína
Králová)
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„Spomedzi početnejších národov Uhorska — ku kto-
rým patrili aj Rumuni, Chorváti, Nemci, Srbi a Rusíni —
nikto nie je svojou kultúrou a mentalitou taký blízky
Ma arom, ako práve Slováci.“

László Sólyom, prezident Ma arskej republiky, 
príhovor k študentom Univerzity Mateja Bela, 
16. novembra 2006, www.keh.hu

1. Ma ari a Slováci majú k sebe spomedzi bývalých národov Ma arského krá ov-
stva/Uhorska naozaj najbližšie. Má to viacero dôvodov, ale asi najvýznamnejší je
ten, že slovenské etnikum/slovenský národ ako celok bol počas celej existencie
Uhorska vždy jeho súčas ou, takisto celé súčasné územie Slovenska bolo vždy
integrálnou súčas ou Ma arského krá ovstva. Aj vtedy, ke  sa Uhorsko pod nápo-
rom Osmanskej ríše a vnútorných rozporov rozpadlo na tri časti. Vari žiadne iné úze-
mie bývalého Uhorska nebolo považované za nato ko integrálnu súčas  krá ovstva,
ako práve severozápadné župy. 

2. Turecká okupácia mala alekosiahly vplyv aj na alšie „zbližovanie“ slovenské-
ho a ma arského etnika v dôsledku značnej migrácie južno-severným a neskôr seve-
ro-južným smerom. Tieto pohyby mali značný vplyv aj na zbližovanie sa oboch udo-
vých kultúr. Zároveň obdobie tureckej okupácie časovo korelovalo so značným spo-
ločenským pohybom a vývojom v západnej časti Európy, majúcim spätný vplyv aj na
vtedajšie zachované územia štátu. Nové impulzy našli primárne uplatnenie práve
v severozápadnej, „nedotknutej“ časti územia, aj v aka rozvoju miest podnietené-
mu nemeckými kolonistami. Podobnos  konfesionálneho zloženia ma arského
a slovenského obyvate stva — cca 80 % katolíkov a 20  % protestantov — tiež súvisí
s touto historicky danou územnou previazanos ou. (Na rozdiel od Srbov, Rumunov
a Rusínov, kde sa udržal, či prevládol pravoslávny, či gréckokatolícky obrad.) 

3. Tri ostatné ve ké národnosti Ma arského krá ovstva — Rumuni, Srbi a Chorváti —
mali v druhej polovici 19. storočia (už opä ) svoje vlastné štáty za hranicami krajiny,
resp. dosiahli v rámci Uhorska autonómiu (Chorváti).2 Ich vz ah k etnicky zmiešaným
územiam v rámci Uhorska bol teda trocha iný, než v prípade Slovákov. Tí nemali
„vlastný“ štát — ich celá sídelná oblas  ležala vo vnútri krajiny. Myšlienka „vytrhnu-
tia“ sa z daného štátneho útvaru slovenskú elitu ve mi dlho ani nenapadla, to však
neznamená, že k „svojmu“ vlastnému, slovenskému územiu necítila silné väzby. 

4. Z uvedených historických dôvodov však k územiu „Felvidéku“ cítili (a cítia) silné
väzby aj Ma ari. Toto puto bolo (a je) alej posilnené aj inými faktormi:

— relatívnou blízkos ou k hlavnému mestu a iným významným mestám, ako
Győr, Eger, Miskolc, Ostrihom, Sárospatak;

— početnými vyobrazeniami „hornouhorských“ a slovenských miest, krajov, zvykov
a udí v dielach významných ma arských umelcov (Jókai, Mikszáth, Márai,
Bartók, Kodály, Csontváry-Kostka, Mednyánszky/Medňanský, Szinnyei), pochá-
dzajúcich, či prevažnú čas  života žijúcich na území dnešného Slovenska, 

— významnými osobnos ami, pochádzajúcich z tohto územia, či majúcich aspoň
sčasti slovenský pôvod (Rákóczi, Tököly, Matej Bel/Bél Mátyás, Petőfi,
Madách, Görgey, Dessewffy, Gábor Baross);
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— historickými pamiatkami — viažucimi sa bytostne k histórii a sebaidentite
ma arského národa;

— značnou premiešanos ou slovenského a ma arského obyvate stva, ktorej
napomáhala — okrem migračných pohybov — aj zmienená absencia konfesio-
nálnych rozdielov.

5. Je chybou, či nedajbože provokáciou, ak Ma ari cítia emocionálne puto k územiu
Slovenska? Nemalo by to Slovákov, práve naopak, teši , a nemali by sa snaži  z toh-
to vz ahu vy aži  nejakú pozitívnu pridanú hodnotu? Nemali by sme z tejto danosti
spoločne vygenerova  pozitívnu energiu, využite nú na ešte väčší duchovný i mate-
riálny rozvoj oboch komunít? Myslia si Slováci, že ke  pripustia, čo i len do malej
miery, istú oprávnenos  „vlastníckeho“ vz ahu Ma arov (či už ma arskej menšiny,
alebo Ma arov všeobecne) k „Felvidéku“, spochybní sa ich právo na vlastný štát,
spochybní sa ich „historický a neodňate ný nárok“ na celé územie súčasného
Slovenska (vrátane území s — ešte stále — väčšinovo ma arským obyvate stvom)? 

6. Je práve prebiehajúci „boj“ o geografické názvy v učebniciach „bojom o územie“?
Áno, aj. Raz už takýto symbolický boj o územie prebehol — začiatkom 90. rokoch pri
tzv. tabu ových vojnách. Priznajme si úprimne, že i ke  väčšina demokraticky zmýš-
ajúcich Slovákov odsudzuje metódy Jána Slotu, nie je stopercentne vnútorne pre-
svedčená o tom, že je správne písa  geografické názvy v ma arčine — hoc i len
v učebniciach pre ma arské národnostné školy?! Je Slovensko aj štátom Ma arov,
ktorí tu žijú? Zdá sa, že nie... Zákon o štátnom jazyku stanovuje, že „štátny jazyk
má prednos  pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky“,
pretože „Slováci sú jediným štátotvorným subjektom na území SR“. Túto exkluzívnu
filozofiu zákona o štátnom jazyku, ako aj preambulu ústavy (My, národ slovenský)
nie je ochotná v súčasnosti zmeni  nijaká slovenská politická reprezentácia. 

7. Ma ari na Slovensku pod a predstavite ov slovenskej politickej elity (a je úplne
jedno, ku ktorému táboru patria) ani nežijú — žijú tu len „občania ma arskej národ-
nosti“, „osoby patriace k národnostným menšinám“, či „príslušníci ma arskej men-
šiny“. Alebo „Slováci hovoriaci po ma arsky“. Všimnime si, ako úzkostlivo sa sna-
žia túto dikciu pri svojich prejavoch dodržiava  všetci verejní činitelia. Nedajbože, ak
by pripustili, že tu žijú Ma ari — takto, bez prívlastkov — museli by im vari prizna
akési kolektívne práva?  Na druhej strane, Slováci za hranicami žijú. Autor ešte
nepočul slovenského verejného činite a hovori  o „občanoch Ma arskej republiky
slovenskej národnosti“, či o „slovenských Američanoch“. O amerických Slovákoch
a Slovákoch v Mlynkoch a Békešskej Čabe (nie v Pilisszenkereszte a Békéscsabe)
však áno. Aj slovenská menšina v Ma arsku sú Slováci, aj ma arská menšina na
Slovensku sú Slováci? Schizofrénia? 

8. Možno. Ale bu me spravodliví. Je tu aj niečo, čo Bibó nazýva „existenčným stra-
chom o spoločenstvo“. „Pre Západoeurópana vyznieva ako prázdna fráza, ke  štát-
nik hociktorého malého národa východnej Európy hovorí o «smrti národa», «zániku
národa» : Západoeurópan si vie predstavi  genocídu, porobu alebo pomalú asimilá-
ciu, ale číry politický zánik je pre neho len prepiata predstava, kým pre východoeu-
rópske národy je to cite ná realita.“3
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Je normálne, ak sa niektorí Slováci domnievajú, že teraz, v 21. storočí, v EÚ
a NATO, sú skutočne ohrozovaní Ma armi? Naozaj tí politici, čo strašia ma arským
iredentizmom a revizionizmom, či „zákernými úkladmi“ politikov SMK a ich „sepa-
ratistickými“ cie mi, veria tomu, čo hovoria? Možno, že vo svojom populistickom
amoku už nato ko stratili súdnos , že tomu naozaj veria. Stačí však, že tomu verí,
alebo aspoň sa toho podvedome obáva pomerne značná čas  slovenskej populácie.
Pretože tieto obavy potom politici „šikovne“ využijú pre zvyšovanie svojej popularity
a pre odvedenie pozornosti od skutočných problémov.

9. Prečo má značná čas  obyvate stva (podvedomé) obavy z Ma arov? Určite k tomu
prispievajú aj negatívne osobné a rodinné skúsenosti mnohých Slovákov, ktoré sa
odovzdávajú z generácie na generácie a stávajú sa súčas ou kolektívnej pamäte,
niekedy síce v mierne zdeformovanej podobe, ale s reálnym základom. Ide hlavne
o obdobie posledných desa ročí existencie Rakúsko-Uhorska a o prechmaty ma ar-
skej vrchnosti na územiach pripojených k Ma arsku po 1. viedenskej arbitráži.

10. To je však len jeden z dôvodov. Druhým je desa ročia trvajúce pomýlené vyučo-
vanie dejepisu a úplná absencia multikultúrnej výchovy a interkultúrneho vzdeláva-
nia na školách, ako aj absencia multikultúrnej osvetovej dimenzie pôsobenia médií.
Čo je najväčšou chybou učebníc vlastivedy, zemepisu a ostatných všeobecnovzde-
lávacích predmetov? Písanie geografických názvov? Iste, aj to. Učebnice vlastivedy
však jednoducho ignorujú existenciu, život, kultúru a zvyky národnostných menšín
žijúcich na Slovensku a naozaj posilňujú v žiakoch a študentoch dojem, ako keby
Slovensko bolo „len“ štátom Slovákov. Navyše, uči  ma arské deti z mechanicky
preložených učebníc vlastivedy primárne určených pre deti slovenské (čo je prax,
s nástupom nového vedenia ministerstva školstva ešte viac presadzovaná) je trend,
ktorému chýba elementárny cit pre udskú, didaktickú a emocionálnu korektnos . 

11. K tomu sa už len pripája preceňovanie „trpite skej roly“ Slovákov v Uhorsku.
Preceňovanie konfliktnej stránky slovensko-ma arských vz ahov v dejinách je úplne
scestné. Neschopnos  podáva  dejiny v širokých geopolitických a kultúrnych súvis-
lostiach je zarážajúca. Utrpenie? Genocída? Večný konflikt? Čo sú potom milióny
obetí „večných“ po sko-ruských, po sko-nemeckých, francúzsko-nemeckých, nemec-
ko-českých, srbsko-chorvátskych a iných balkánskych konfliktov? Čo majú poveda
Poliaci, ktorých územie neustále oscilovalo medzi ničím a pomaly najväčším štátnym
útvarom „predruskej“ Európy? Čo majú poveda  Nemci, ktorí mali (aj vlastným pri-
činením) na krku Hitlera, a potom ich ešte popresúvali v miliónoch po Európe ako
dobytok? Čo majú poveda  Židia so svojím Holocaustom, najväčším kolektívnym utr-
pením v dejinách? Ku ktorému dos  výraznou mierou prispeli aj Slováci a Ma ari?
A Rusi, Ukrajinci, ktorým nestačilo, že ich napádali a vraždili iní, kántrila ich aj vlast-
ná vrchnos  v neuverite ných počtoch? Balkánske národy? Oproti ich peripetiám sú
slovensko-ma arské vz ahy neskutočnou idylou. Aj s nedorozumeniami rokov meru-
ôsmych, so zatvorením slovenských gymnázií, Apponyiho zákonmi, áno, aj Černo-
vou, Trianonom, Viedenskou arbitrážou a totálnou diskrimináciou Ma arov v ČSR po
II. svetovej vojne. I ke , i ke , a to si musia uvedomi  zase tí, čo radi bagatelizujú:
každé utrpenie je individuálne, a pre jednotlivca či pre jeho rodinu je malou útechou,
či trpí len sám, alebo spolu so stovkami, tisíckami, alebo rovno miliónmi svojich dru-
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hov. Práve preto je ve mi dôležité „zauja  jednotný postoj voči všetkým krivdám spá-
chaným proti udskej dôstojnosti.“

12. Takisto je však nepochopite né a neudržate né, prečo sa s tým nedá konečne
skoncova . Slováci by sa mali nauči  — už aj z dôvodov vyššie spomenutých — pova-
žova  Ma arské krá ovstvo/Uhorsko za svoj štát a budova , spoločne s Ma armi,
na pozitívnych stránkach tisícročného spolužitia. Tá istá úloha stojí pred Ma armi,
aby si v plnej miere uvedomili, že Ma arské krá ovstvo bolo aj štátom Slovákov.

Dlhodobá vízia pre Slovensko je nepredstavite ná bez toho, aby do nej Slováci neja-
kým spôsobom nezakomponovali Ma arov (a Rómov, samozrejme). Budovaniu
takejto vízie sa však Slováci urputne bránia. Alebo sa jej bránia aj Ma ari? Je však
najvyšší čas na nej zača  pracova . Ešte pred tým, než bude nutné sa popasova  aj
so skutočnými multikulturálnymi a civilizačnými výzvami, ktoré aj do našich, ešte
stále mierne provinčných pomerov dotiahne globalizácia. 

Epilóg

Od napísania tejto úvahy uplynulo pol roka. „Ma arská karta“ bola naplno využitá
v kampani pred prezidentskými vo bami, ke  podporovatelia Ivana Gašparoviča
vystrašili mierumilovné slovenské obyvate stvo údajným prís ubom podpory ma ar-
skej autonómie zo strany Ivety Radičovej. Pred vo bami do Európskeho parlamentu
Národná rada SR na mimoriadnom zasadnutí prijala odsudzujúce vyhlásenie namie-
rené proti Viktorovi Orbánovi, lídrovi ma arskej opozície pre jeho výroky určené všet-
kým Ma arom Karpatskej kotliny. Národná rada 30. júna schválila novelizáciu záko-
na o štátnom jazyku, ktorá vzbudila vlnu odporu a kritiky u Ma arov doma i v zahra-
ničí. Vo vo bách do EP v Ma arsku sa výrazne presadilo krajne populistické Hnutie
za lepšie Ma arsko — Jobbik, úzko napojené na neslávne známu Ma arskú gardu,
ktorú budapeštiansky vrchný súd v júni zakázal. Napriek tomu alej pokračuje
vo svojej činnosti v inej forme. V činnosti alej pokračuje aj Slovenská pospolitos
— pendant Ma arskej gardy na Slovensku, tá však pokračuje legálne, pretože
Najvyšší súd nesúhlasil s jeho zrušením pre procesné chyby v konaní ministerstva
vnútra. Kauza zbitej študentky ma arskej národnosti z augusta 2006 ešte nie je
uzavretá — je zrejmé, že slovenské orgány sa snažia celú záležitos  zahra  do stra-
tena, aby zakryli fakt, že prípad zneužili na politické ciele. Strana ma arskej koalí-
cie sa rozštiepila — vznikla strana Most — Híd. O slovo v rámci ma arskej menšiny
sa však v organizovanejšej podobe prihlásila aj občianska spoločnos . Vznikol
Okrúhly stôl Ma arov na Slovensku ako nestranícke, ale verejne aktívne fórum zau-
jímajúce stanoviská ku k účovým otázkam života ma arskej komunity. Na jar 2010
sa konajú v Ma arsku i na Slovensku vo by. Ekonomická a sociálna situácia bude
asi len horšia. Ma arská karta však, ako vždy, bude k dispozícii. Dúfajme, že v par-
tii nebude jediným esom.
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Poznámky

1 Táto sta  bola písaná ešte pred vznikom novej strany Most—Híd. To však nič nemení na názore auto-
ra o nutnosti existencie angažovanej menšinovej občianskej spoločnosti, schopnej koordinovane
a organizovane vyjadri  svoje  názory a záujmy a aj prakticky kona  v prospech ich presadenia, aj
nezávisle od straníckej politiky. 

2. Postavenie Nemcov — kolonistov, v drvivej väčšine meš anov — bol úplne špecifický.
3. BIBÓ, István: Bieda východoeurópskych malých štátov. Bratislava: Kalligram 1996, s.178.
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