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Vo svojej štúdii chcem čitate ovi priblíži , čo (česko)slovenskí Ma ari rozumeli pod
pojmom tradície a národnej kultúry v období od druhej svetovej do súčasnosti, ako
si vykladali vz ah Ma arov k tradícii, a ako sa tento výklad modifikoval v zrkadle poli-
tických zmien až do dnešných dní. Aké formy prezentácie národných tradícií sa
u nich do dnešných dní vytvorili?

Pod a posledného sčítania obyvate stva je počet Ma arov na Slovensku 521
tisíc, čo predstavuje 9,7 % celkového obyvate stva. Žijú v južnom, pohraničnom
pásme Slovenska, tiahnucom sa od Bratislavy po Čiernu nad Tisou, a to pomerne
roztrúsene, tvoriac menšie či väčšie bloky. Okrem toho žije jedna ma arská dias-
póra v okolí Nitry, zhruba pod Zoborom a na jeho okolí, príslušníci ktorej sú známi
ako Ma ari z Podzoboria či z oblasti Zobora (zobor-vidéki, zoboralji magyarok).

Roky, ktoré nasledovali po druhej svetovej vojne, boli pre Ma arov na Slovensku
obdobím bezprávia. V znamení kolektívnej viny, v rámci tzv. výmeny obyvate stva zo
Slovenska presídlili 89 660 Ma arov do Ma arska2, alších 41 640 deportovali do
Česka3. Toto obdobie sa skončilo po prevzatí moci komunistami Klementa
Gottwalda v roku 1948. Z Česka sa mohli vráti  deportované rodiny, otvorili sa
ma arské školy, mohli vychádza  ma arské noviny a v neposlednom rade — čo je
z h adiska mojej témy ve mi dôležitá udalos  — bol založený Kultúrny zväz ma ar-
ských pracujúcich v Československu (Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális
Szövetsége), ako znel pôvodný názov.4 Komunistická strana Československa založi-
la tento zväz za účelom urýchlenia združstevňovania v oblastiach obývaných
Ma armi. Mal teda slúži  ako nástroj propagandy komunistov medzi Ma armi. Zväz
však — nezávisle od vôle, ba dokonca proti vôli politickej moci — sa postupne stal
akýmsi zákonným či polozákonným rámcom pre sebaorganizáciu Ma arov na
Slovensku, ve  v aka , prostredníctvom rôznych podujatí si mohli Ma ari z rôznych
kútov republiky udržiava  vzájomné kontakty. V podstate v aka  sa vytvorila akási
špecifická ma arská identita na Slovensku. Po rokoch bezprávia bola možnos  orga-
nizova  sa  obrovským zážitkom: rad za radom sa zakladali rôzne ochotnícke skupi-
ny: divadelné krúžky, spevácke súbory, a od samého začiatku sa kládol ve ký dôraz
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na vytváranie udových umeleckých skupín, teda súborov udového tanca a udové-
ho spevu. Pri  bol roku 1953 založený aj profesionálny súbor udového tanca Népes,
oficiálne nazývaný Ma arský umelecký súbor v Československu (Csehszlovákiai
Magyar Művészeti Együttes), poslanie ktorého vtedajší tajomník ÚV  formuloval
nasledovne: 

„Cie om udovoumeleckého súboru je: Emocionálna podpora budovaniu socia-
lizmu, vytvorenie a prehĺbenie citových väzieb voči socialistickej uvedomelosti
—  akými sú socialistické vlastenectvo, proletársky internacionalizmus, nový
vz ah k práci a k tvorbe —, čiže emocionálna podpora politických a hospodár-
skych cie ov a zároveň vytvorenie oduševnenej nálady k zvýšeniu výroby a k roz-
šíreniu socialistického sú aženia.“5

Založenie súboru Népes v podstate znamenal aj začiatok národopisného výskumu
ma arských oblastí na Slovensku po druhej svetovej vojne. Členovia súboru pri prí-
prave jednotlivých programov museli zbiera  domáci tanečný a piesňový materiál,
aby mali po čom siahnu . Je nutné zdôrazni , že v tomto počiatočnom období tu
nebol ani jediný ma arský odborník s národopisným vzdelaním, výskum uskutočňo-
vali nadšení amatéri. Zamestnanci „zodpovední za národopis“ získali vzdelanie
v tomto odbore len o dobrých pár rokov neskôr. Výskum sa v podstate sústredil na
oblas  udovej hudby a udového tanca, neskôr sa stal tre ou prioritnou oblas ou
záujmu udový odev. 

Etnochoreológ András Takács, niekdajší člen tohto súboru, vo svojej knihe o his-
tórii súboru v roku 2004 hodnotil úlohu Népesu nasledovne:

„Musíme si uvedomi  a nahlas poveda , že tento súbor sa stal jedným zo
základných pilierov kultúrneho života Ma arov na Slovensku, lebo z neho, za
pomoci jeho činnosti vyrástol ten proces poznania, pestovania, zachovávania,
vedeckého i scénického spracovania udových tradícií, ktorý skráš uje náš
súčasný život skutočnými hodnotami, posilňuje naše národné povedomie, obo-
hacuje náš každodenný život.“6

Tento súbor udového tanca existoval len dva roky, po jeho zániku sa ve ká čas  čle-
nov stala členom profesionálneho súboru Mladé srdcia (Ifjú Szívek), vznikajúceho
vtedy pri Československom zväze mládeže. (Tento súbor dodnes existuje ako pro-
fesionálny ma arský súbor, dotovaný štátom.) Pri  sa v roku 1969 založil aj polo-
profesionálny súbor Szőttes, ktorý taktiež pôsobí dodnes. 

Stranícka moc samozrejme chcela využi  udovoumelecké súbory, založené
v rámci CSEMADOK-u, ako i samotné udovoumelecké hnutie na vlastné politické
ciele. Tento cie  sformulovali viacerí stranícki ideológovia i funkcionári. Napr. ma ar-
ský spisovate  na Slovensku Viktor Egri v roku 1954 napísal: 

„Úlohou je teda to, aby sme správne využívali naše tanečné tradície, aby sme
v našej socialistickej spoločnosti, ktorú teraz budujeme, zdôrazňovali kolektív-
ny obsah a formu tanca. Všetky naše sviatky, prvý máj, dožinky, úspešný zber
úrody, to všetko sú príležitosti na to, aby naša pracujúca mládež udu vyjadri-
la svoju rados  tancom...“7
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Súbory udového tanca, fungujúce pod egidou , založili „kultúrne brigády“, ktoré
na miestach žatvy uvádzali program pre žencov. Pri vo bách tiež slúžili cie om stra-
níckej politiky. Pre súbory prebásnili aj udové piesne, ktoré tvorili dôležitú čas
vystúpení. 

Sná  jedným z najbizarnejších bolo prebásnenie textu na melódiu udovej pies-
ne Haragszik a pusztabíró:

„Választásra készülődik falu, város népe,
Büszkén emeli poharát boldog jövőjére.
Nem csalhat már Esterházy, Jaross, Szentiványi,
Ha akadna követőjük, pórul fog járni.

Boldog vagyok, édesanyám, büszke is mint látja,
Jelölték a szeretőm a nemzeti bizottságba.
Ha ölelem, ha csókolom, nem gondolok másra,
Azt kívánom, a helyét becsülettel megállja.“8

Vo ný preklad:

„Na vo by sa pripravuje ud dedín a miest,
hrdo dvíha pohár na š astnú budúcnos .
Nemôže už klama  Esterházy, Jaross, Szentiványi,
Ak by sa našiel ich nasledovník, zle pochodí.

Som š astná, mamička, aj hrdá, ako vidíte,
nominovali môjho frajera do národného výboru.
Ke  ho objímam, ke  ho bozkávam, nemyslím na iné,
želám mu len, aby svoje miesto poctivo zastával.“

Aj o úlohách národopisného výskumu mala strana, ale aj funkcionári  ve mi svoj-
rázne predstavy:

„Na čo musíme predovšetkým dba  pri výskume tradícií udového umenia?
V prvom rade na to, aby náš ud zo zvykov minulosti prechovával len to, čo ho
v dnešnom živote posunie dopredu. Počas výskumnej činnosti teda neh adá-
me zastaralé zvyky jedného zaniknutého sveta, ale trvalé hodnoty, rados
a dobrú náladu, ktorá rozpáli piesne a tance, a vo zvykoch to, čo aj dnes napl-
ní srdcia svetlom a š astím.“9

Na ilustrovanie protikladných predstáv o národopisnom výskume a o Ma aroch
vôbec v tomto pionierskom období je najlepším príkladom článok Lászlóa Dobosa,
ma arsky píšuceho, na Slovensku žijúceho spisovate a,10 publikovaný v roku 1956
v kultúrnom týždenníku Hét, vydávanom Ústredným výborom CSEMADOK-u pod
názvom O budúcnosti našej udovej kultúry (Népi kultúránk jövőjéről). Zvláštnu
pozornos  si tu zasluhuje aj výklad pojmov udová kultúra a tradícia:

„Ma ari na Slovensku boli v rokoch 1919 až 1938 vychovávaní v duchu meš-
tianskeho vkusu prvej republiky. Počas tejto doby tak ma arské ako aj tunaj-
šie spravodajstvo, film, rozhlas a tlač im so zlomyse nou zámernos ou spro-
stredkúvali brakovú kultúru, svoj skazený duchovný panský jed. Iredentistickým
predstavite om „oficiálnej“ ma arskej kultúry na Slovensku prišlo vhod hlučné,
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prehnané demonštrovanie ma arstva, ktoré podnecovali ma arské umelé
piesne, ma arský tanec, trojfarebný [ma arské národné farby: červená-biela-
zelená — pozn. autora] odev at .  (...) A udová kultúra? Pomaly, ale isto sa na
ňu usadzovala hrdza meštianskeho životného pocitu...

(...) A po roku 1938? Vari sa odzrkad uje v tancoch, piesňach a dekora-
tívnom umení dedín horthyovská éra? Nie! Ako by aj mohli ži  alej v tom
zatuchnutom ovzduší duchovnej otupenosti? Utiahli sa, zmeraveli v zdanlivej

mŕtvosti. A vtedy sa zablysol diabolský úsmev grófskeho Ma arska: ve koduš-
ným gestom vymašličkoval »ma arskú kultúru« a na zaslepenie celej krajiny ju
nechal tancova  a spieva  na predstaveniach hnutia Göngyösbokréta v buda-
peštianskom Mestskom divadle. Tak sa stala udová kultúra oblečenou pes-
trou múmiou... 11

(...) Skoro každý súhlasí s tým, že zbieranie výtvorov klasického ro níckeho ume-
nia a udovej slovesnosti je našou prvoradou povinnos ou, sú to poklady, o ktoré
sa bojíme. Gorkij oprávnene považoval udovú slovesnos  za základ národnej kul-
túry, taký istý názor mali aj naši klasici. Žia , naši súčasní spisovatelia a básnici
si to uvedomujú už menej. Od roku 1948 sa v našej literatúre iba básnici pokú-
šali splati  svoj dlh formálnym  napodobňovaním udových piesní....“

V inom odseku Dobos už zdôrazňuje potrebu odha ovania a uchovávania pôvodných
„pokladov“:

„... Je bezpodmienečne nutné úplné zmapovanie  pokladov, ktoré ešte možno
nájs , ako aj ich uchovanie v pôvodnej kráse. Treba dosiahnu , aby si mládež
ob úbila udové piesne. Aby si k nim privykli uši a nohy. Treba, aby si aj oči pri-
vykli formám, ktoré po predkoch zdedili...“

Ďalej protirečiac doterajšiemu pokračuje:

„...Umelec, spisovate  sa nemôže zastavi  pri formových variáciách, kopírova-
ní ro níckych výtvorov. udová kultúra poskytuje k tvorbe vždy len základy
a rámec. Formy udovej kultúry musí vyplni  obsahom náš dnešný život.  Tak
vzniká obsahom socialistická, a formou národná kultúra. To je cesta rozvoja
ro níckej a robotníckej, minulej a súčasnej udovej kultúry a budúcnosti nášho
kultúrno-masového hnutia...“12 

V podstate teda vytvoril jednu nezmyselnú teóriu, z ktorej nie je jasné, či je treba
uchováva  starobylé formy, alebo či je potrebné vytvára  nové diela. Tento myšlien-
kový pochod však nie je ojedinelý, v dobovej ma arskej tlači na Slovensku sa s ním
stretávame úplne všade. Ako som už vyššie uviedla, v počiatočnom období medzi
Ma armi na Slovensku národopisne vzdelaní bádatelia neboli, takže kde-kto sa
vyjadroval, diskutoval o otázkach udovej kultúry, určoval smer národopisného
výskumu, od politikov cez tzv. kultúrnych pracovníkov až po spisovate ov a básnikov. 

udové tradície a ma arskú národnú kultúru spomínali v súvislosti s ustáleným
slovným spojením „obsahovo socialistická a formou národná kultúra“ aj neskôr, až
do roku 1989 sa objavuje v prejavoch na rôznych podujatiach. Ďalší slovný zvrat,
ktorý sa tiež bežne používal až do zmeny politického systému, bol „pestovanie pok-
rokových tradícií“.
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Čo pod týmto pojmom presne rozumeli, vysvitá z článku ma arskej bádate ky
zaoberajúcej sa udovým tancom, Edity Kapos13, publikovaného roku 1956 v brati-
slavskom ma arskom časopise Fáklya pod názvom Dôležitos  zbierania udových
tancov v našich tanečných súboroch a spôsoby výskumu (Néptáncaink gyűjtésének
fontossága tánccsoportjainknál és a gyűjtés módszerei):

„Nie je našim cie om to, aby sme objavené poklady udovej kultúry uchováva-
li zmeravene, s muzeálnou hodnovernos ou, ale aby sme ich vytiahli zo zabud-
nutia na denné svetlo a vytvorili z nich nové diela. (....) V umeleckom využití
alebo v pedagogike však musíme zozbieraný materiál selektova .  A h adisko
selekcie môže by  len to, či materiál tradície je vo svojom obsahu  pokrokový
a vo svojej forme dostatočne pekný, dostatočne uš achtilý. Čo to znamená?
To, aby sme smelo využili z tradície tie tance, v ktorých sa odzrkad ujú najlep-
šie udské vlastnosti: hrdinskos , smelos , láska k vlasti, povznášajúca úbos .
(...) Výskumy našich tanečných súborov teda nie sú samoúčelné, nie je ich cie-
om ochraňova  skostnatené formy udového umenia... ale musia slúži  ucho-

vávaniu, alšiemu rozvíjaniu objavených najuš achtilejších tradícií a ich popu-
larizovaniu aj propagačnou silou javiska.“14

Na propagovanie vtedajšej ideológie využili aj správu o výskumných cestách Zoltána
Kodálya v Podzoborí, aj tu je ostro kritizované hnutie Gyöngyösbokréta:

„Kodály viackrát vyh adal podzoborský ma arský ostrov, len v Jelenci bol šty-
rikrát. Vtedy, ke  doba fidlikala buržoázne pseudo udové piesne, prehnane
zdôrazňujúce ma arskos  on sa obrátil k udu, k ožobráčeným ro níckym pra-
cujúcim a u nich našiel skutočne ma arské melódie. Počas kapitalizmu tých-
to takmer dvadsa  dedín živorilo v najväčšej biede. V Štitároch bol len jeden
pár koní, niet teda divu, že ešte aj do udovej piesne sa dostala udalos , ke
jeden kôň zahynul. (...) Kodály vrátil týmto dedinám prastaré piesne, a namies-
to páru koní zorie dohromady uzučké parcely traktor Zetor. Prastará pieseň
bude teraz znie  ove a krajšie, š astnejšie.“15

Súbory udového tanca, ktoré vznikli v rámci CSEMADOK-u, účinkovali predovšetkým
na podujatiach politického charakteru a na dožinkových slávnostiach, usporiadaných
CSEMADOK-om. O nieko ko rokov neskôr sa tieto podujatia premenili na slávnosti
spevu a tanca. Dožinková slávnos  Želiezoviec v okrese Levice sa stala Celoštátnym
festivalom udového umenia CSEMADOK-u — tu sa predstavili udovoumelecké súbo-
ry, ktoré pôsobili v jeho rámci. Károly Pathó, vedúci tajomník CSEMADOK-u, na VII.
celoštátnom kongrese organizácie v roku 1959 vo svojom prejave, hodnotiacom 10-
ročnú činnos  CSEMADOK-u, o udovoumeleckých skupinách okrem iného uvádza:

„V aka dobrej práci našich udovoumeleckých súborov dožinkové a iné sláv-
nosti sú už takmer nepredstavite né bez ich ohnivých, dobrú náladu vyvoláva-
júcich vystúpení. Okresné spevácke a tanečné slávnosti sa stali sviatkami
radosti pri začatí žatevných prác a pri ukončení žatvy. Slávnosti spevu a tanca
v Želiezovciach sa stali poprednou udalos ou nášho kultúrneho života, pre-
hliadkou našej udovoumeleckej činnosti.“16

Dožinková slávnos  v gemerskom Gombaseku žila alej pod názvom Celoštátna kul-
túrna slávnos  (Országos Kulturális Ünnepély). Široké masy mobilizovala aj celo-
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štátna sú až v speve udových piesní  s názvom Tavaszi szél vizet áraszt... [Jarný
vietor vody vzdúva… — začiatok známej udovej piesne — pozn. autora.] Tieto podu-
jatia CSEMADOK-u zohrávali dôležitú úlohu v živote Ma arov na Slovensku, pretože
sa stali zároveň miestom stretávania tu žijúceho ma arského etnika.  Želiezovce a
Gombasek sa stali v prostredí Ma arov akýmsi symbolom. Nemožno nespomenú ,
že aj po roku 1949 tu boli pokusy o obmedzovanie a zrušenie škôl s vyučovacím
jazykom ma arským, v Československu bola komunistická diktatúra aj neskôr ove a
tvrdšia ako v kádárovskom Ma arsku, takže existencia CSEMADOK-u, ochotnícke
skupiny činné v jeho rámci, ako i rôzne podujatia boli pre Ma arov na Slovensku
akousi spájajúcou silou. Ich úlohu často aj preceňovali. V zachovávaní ma arskej
identity na Slovensku prvoradý význam prisudzovali uchovávaniu udovej kultúry,
udových tradícií, vysoko sa cenila úloha národopisných výskumov a zakorenil sa
romantický náh ad na udovú kultúru: na jej prejavy sa h adí ako na svojrázny sta-
robylý, špecificky ma arský fenomén, ktorý predkovia Ma arov na Slovensku po
stáročia odovzdávali z pokolenia na pokolenie v nedotknutom stave, a ktorý nie je
príznačný pre žiadny iný národ, len pre ma arský. 

V článkoch, publikovaných v ma arskej menšinovej tlači, venovaných rôznym pre-
hliadkam udového umenia sa často poukazuje na starobylos  udových tradícií, čo
sa samozrejme vždy vyvážuje aj nieko kými riadkami ideologických fráz, očakáva-
ných politickou mocou:

„V rozhovoroch s tanečníkmi sme dospeli k tomu, že našou prvoradou povin-
nos ou je oživi  udové tradície, alej rozvíja  naše pôvodné, starobylé tance.
Môžeme tak dokáza  stáročné korene našej svojráznej udovej kultúry.“ (...)
nech ví azí obrovská sila, ktorá sa rozpína v našom pracujúcom ude a nech sa
môže uplatni  aj v budúcnosti v duchu socialistického vlastenectva a proletár-
skeho internacionalizmu.“17 

Zdôrazňovanie proletárskeho internacionalizmu a socialistického vlastenectva bolo
v rétorike politikov a iných verejných činite ov všeobecne rozšírené, avšak vládnuca
moc sa na alej nezbavila nacionalizmu, pričom už nemohla otvorene útoči  proti
Ma arom na Slovensku. Ke  komunistická moc založila CSEMADOK, nepočítala
s jej obrovskou hybnou silou, a ke  si to uvedomila, jeho zrušenie už vzh adom na
neustále zdôrazňovaný proletársky internacionalizmus už neprichádzal do úvahy.
Hnutie udového tanca a udovej hudby, ktoré nadobudlo masové rozmery, ale aj iné
oblasti ochotníckej činnosti ako napr. divadelníctvo, nerozkvitali len s cie om zabá-
va , ale boli zároveň aj formami prejavu ma arskej identity.

V priebehu rokov sa okolo Želiezoviec a Gombaseku18 postupne vytvoril akýsi
mýtus, ktorý ešte zosilnel po zmene spoločenského systému, a na festivaly spomí-
nali so silnou nostalgiou:

„Význam a obsah slov je premenlivý. Želiezovce nie sú pre Ma arov v Česko-
slovensku len názvom mesta, ale aj pojmom. Počas tridsiatich šiestich rokov
Želiezovce znamenali spätos  s materinským jazykom, oddanos  udovej kultú-
re, zachovávanie, pestovanie a záchranu našich tradícií. Boli miestom stretnu-
tí, kde sme mohli čerpa  z „čistého prameňa“ silu, povzbudenie, že nie sme
podradnejší ako štátotvorný národ, že naša kultúra je európska, že sa smelo
môžeme postavi  do jedného radu s inými pozvanými národnostnými súbormi
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(...) a ke  sa odtia to vrátil domov, nech už bol v jeho bezprostrednom okolí
akoko vek stiesňujúci, ducha i národ ubíjajúci nátlak straníckej moci, vedel, že
Sme tu a Budeme tu!“19

Napriek tomu, že kontinuita oboch podujatí bola viackrát prerušená a výrazne kles-
la aj ich návštevnos , vždy tu boli pokusy o ich vzkriesenie, o navrátenie ich „dáv-
neho lesku“. Pôvodcovia týchto zámerov nebrali pritom do úvahy, alebo jednoducho
si len nechceli uvedomi  spoločenské a politické zmeny, ani to, že úlohu, ktorú do
roku 1989 tieto podujatia spĺňali, nemožno násilím zrekonštruova . V roku 2007 sa
zorganizovali obe podujatia. K podrobnému programu gombaseckej prehliadky, uve-
rejnenému v mesačníku Itthon, boli pripojené pozoruhodné komentáre. 

V prvý deň podujatia, 6. júla sa uskutočnilo „verejné obesenie Jósku Sobriho
(legendárny ma arský zbojník — pozn. autora) na hlavnom námestí Rožňavy“, čo orga-
nizátori odporúčali verejnosti nasledovnými slovami: „Nuž takýto div určite nevideli
ani tí najstarší obyvatelia Rožňavy, ve  doba verejných popráv obesením už dávno
pominula, hoci dôvodov na obesenie by sa ešte stále našlo neúrekom. Odporúčame
len pre silné nervy. Pre dospelých iba v sprievode detí !!!“ Čo majú tieto slová spo-
ločného s pôvodným duchom Gombaseku, s čistým prameňom a so zachovaním
identity, je pre nás záhadou... Pri odporúčaní večerného programu, ma arskej roc-
kovej balady Kőműves Kelemen20 už nechýbajú vlastenecké myšlienky:

„Každý, kto bude prítomný v tento večer, zažije nezabudnute ný zážitok, ktorý ho
bude sprevádza  po celý život, pretože na doskách znamenajúcich svet bude stá
národ, osud, naše opustené a zapreté deti, pre falošný poklad zradená VLASŤ,
prekrásne a čisto náš SLADKÝ MATERINSKÝ JAZYK, naše hudobné dedičstvo
a samotný ČLOVEK, tak ako ho BOH stvoril. Prí te, Rožňavčania, synovia
Ve kého Gemerského štátu, vybudujeme spoločne Dévsky 21 hrad národa!“22

Programový blok s názvom Rodinná nede a propagovali ako „duchovné národné
zhromaždenie“, tu sa dočítame nasledovné: „Oživíme dávneho ducha Gombaseku.
Po celý deň očakávame každého predstavite a duchovného a spoločenského života
hornozemských Ma arov pestrými, zaujímavými sprievodnými programami.“23

Národopisná činnos  CSEMADOK-u teda bola od počiatku zameraná v podstate
na folklórne hnutie a na zber udových piesní a tancov, neskôr aj na výskum udo-
vého odevu. Spočiatku CSEMADOK nevenoval pozornos  zberu ani prípadnému pre-
zentovaniu prejavov materiálnej udovej kultúry. Až od sedemdesiatych rokov sa
nabádali miestne organizácie k realizácii národopisných výstav, národopisných izieb
a domov udového bývania. Počet takzvaných národopisných domov po roku 1989,
ale najmä za posledných nieko ko rokov v očividnej miere narástol. Napriek tomu,
že v neskoršom období CSEMADOK po nieko ko rokov organizoval pre dobrovo ní-
kov národopisné výskumné tábory, vo vedomí ma arskej menšinovej spoločnosti
národopis stále znamená predovšetkým udový tanec, udovú hudbu a udový kroj.
Od profesionálneho etnológa očakávajú to, čo sa v podstate sformovalo ešte
v období romantiky: objavenie archaizmov, t. j. odkrývanie údajne ešte stále existu-
júceho „čistého prameňa“, h adanie „koreňov“, skúmanie v nedotknutej forme
zachovaných špecifických ma arských udových zvykov, udových tradícií at .
Väčšina (aj ve ká čas  inteligencie!) považuje udového tanečníka alebo speváka
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udových piesní, resp. amatérskeho národopisného bádate a z h adiska odbornej
kompetencie za rovnocenného s diplomovaným národopiscom (etnografom alebo
folkloristom), dokonca k diplomovaným odborníkom má čím alej, tým viac odmie-
tavý postoj. Romantické chápanie národopisu, hlboko zakorenené vo vedomí širokej
verejnosti, prežívajúce aj v období socializmu, po roku 1989 sa ešte zosilnelo, hod-
nota tradície sa zvýšila, po vstupe do EU sa ešte alej upevňovala. Táto tendencia
trvá dodnes.

Po zmene spoločenského systému v roku 1989 sa už Ma ari na Slovensku otvo-
rene hlásia k svojmu ma arstvu, otvorene požívajú ma arské národné symboly,
ma arskú zástavu, erb, národné farby, na svojich slávnostiach, ako aj v kostoloch
môžu spieva  národnú hymnu, zhudobnenú Szózat24 alebo hoci aj takzvanú sedmo-
hradskú či sikulskú hymnu. Svoju príslušnos  k ma arskému etniku teda okrem
zachovávania udových tradícií otvorene prejavujú aj rôznymi symbolmi, dokonca
i prostredníctvom tzv. materiálnych prostriedkov.  S pojmom tradícia sa už nespája
len do roku 1989 zdôrazňovaná udová, t. j. ro nícka kultúra, ale chápu pod ním aj
ove a dávnejšie tradície z obdobia príchodu Ma arov do Karpatskej kotliny, dokon-
ca približne v poslednom desa ročí aj avarsko-skýtske a sumérske tradície. Rečníci
na rôznych podujatiach takmer vždy pripomenú aj dôležitos  ochrany pradávnej minu-
losti, koreňov a vlastnej identity. Použitie sloganu „bez minulosti niet budúcnosti“
sa stalo už takmer povinným vo verejných prejavoch  aj v médiách. A, samozrejme,
vystúpenia folklórnych alebo udových tanečných súborov nemôžu ani dnes chýba
na politických a spoločenských podujatiach. 

Úloha CSEMADOK-u ako akejsi „slúžky na každú robotu“ po roku 1989 zanikla,
ve  hájeniu záujmov ma arskej menšiny na Slovensku sa podujali tri ma arské
politické strany25 — tieto sa roku 1998 z politickej nutnosti spojili pod názvom Strana
ma arskej koalície. Po celom južnom Slovensku vznikali aj rôzne občianske združe-
nia, vedecké inštitúcie a dielne. Hoci viackrát sa zdôrazňovalo a zdôrazňuje, že
CSERMADOK je apolitická organizácia, na jeho podujatiach od r. 1989 dodnes je prí-
tomný politický podtón, ktorý sa po zvolení nového predsedu v r. 2006 ešte zosil-
nel. Môžeme teda konštatova , že udovoumelecké súbory aj po roku 1989 slúžia
aj politickým cie om. Je nutné zdôrazni , že medzi úrovňou jednotlivých súborov udo-
vého tanca sú ve ké rozdiely. Kým vo viacerých obciach tieto súbory zostavujú svoj
program ešte v duchu niekdajšieho folkloristického hnutia Gyöngyösbokréta a
v mnohých prípadoch ho uvádzajú v tzv. „ma arskom“ kroji26, existuje aj mnoho
takých súborov, ktoré ich vedúci usmerňujú na vysokej umeleckej úrovni, majúc na
zreteli národopisno-odborné kritériá. Členovia súboru Ifjú Szívek (Mladé srdcia) a
Szőttes urobili a robia ve mi mnoho preto, aby z udovotanečného hnutia odstráni-
li také prejavy, ktorých cie om je len javiskový efekt. 

V období po zmene spoločenského systému popri postupnom posilňovaní
romantického poh adu na udovú kultúru sa objavil aj celý rad nových fenoménov.
Popri národnom povedomí silnie aj regionálne povedomie. Sná  najtypickejším prí-
kladom tohto procesu je silniace a šíriace sa povedomie „gemerstva“ a zvláš
„palóctva“. Na jeseň roku 2006 nadšení gemerskí ma arskí lokálpatrioti založili
v rámci prvých gemerských republikových dní (gömöri országnapok) prvý virtuálny
štát v regióne, gemerský štát bez hraníc s názvom Gömörország-Gemersko-
Gemerland. Pretože autori nápadu ako i podporovatelia tejto myšlienky považujú za
svoj vzor krá a Mateja, za hlavné mesto virtuálneho štátu označili obec Gemer pri
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Tornali, pretože pod a povesti krá  práve tu nechal pánov okopáva  cibu u na poli,
a v tejto obci stojí aj socha krá a Mateja od ma arského sochára Barnabása Hollóa. 

Hoci vedecké výskumy dokázali, že kultúrne jednotná palócka etnická skupina
neexistuje27 a široko sa rozprestierajúcu palócku oblas  spája iba nárečie28, palóc-
ke povedomie napriek tomu silnie. Po názvom Palócke dni usporadúvajú vo Fi akove
kultúrne podujatia, na ktorých hlavnú úlohu má prezentovanie palóckych udových
tradícií. V Rožňave začali organizova  sú až v prednese tzv. palóckych rozprávok.
Hlavným cie om tohto podujatia je, aby sú ažiaci predniesli „pôvodnú palócku“ udo-
vú rozprávku v „pôvodnom palóckom nárečí“, samozrejme v „pôvodnom palóckom
kroji“. Vo Vrbovke bola založená Palócka spoločnos , ktorá každoročne — tohto roku
už dvanástykrát — organizuje Tábor udovej vysokej školy Dedičstvo (Örökség
Népfőiskolai Tábor), ktorý, ako to aj hlavní organizátori vyjadrili, „je letný vzdelávací
tábor, zaoberajúci sa „skutočnou ma arskou minulos ou a ma arským národným
dedičstvom“, kde si môžu účastníci vypoču  prednášky napr. o vplyve sabirsko-
sumérskych vz ahov  na ma arské pradejiny29, alebo prednášky s názvami ako
Klinové znaky od Tatárlaky po bošniacke pyramídy30, Sobáš bájneho vtáka turula
a svätá Alžbeta31, či Modlitby z doby Andrása I. alebo prvá zrada Uhorska32 a pod.

Palócka spoločnos  je hlavným iniciátorom vyučovania klinového písma, táto
spločnos  už tretíkrát organizoval zapojenie sa ma arských detí zo Slovenska do
sú aže v klinovom písme v Karpatskej kotline, ktorej sa každý rok zúčastňuje viac
a viac detí.33 „Cie om sú aže je: oboznámi  a popularizova  medzi mladými toto roz-
hodujúce svedectvo nášho pradávneho kultúrneho dedičstva, a jeho prostredníc-
tvom prehĺbi  povedomie príslušnosti k ma arskému etniku“ — hovorí sa medzi iným
vo výzve do sú aže. Klinové písmo považujú za svoj „vlastnícky list ku Karpatskej
kotline“.34 Boli by radi, keby v rodinách a medzi priate mi bolo čoraz viac zástancov
a používate ov klinového písma a pod a nich „tento náš pradávny poklad je zároveň
aj vysokou školou národnej počestnosti!“ Za svoj vzor považujú ma arského histo-
rika Ferenca Badiny Jósa, „sumerológa, profesora pradejín“.35

Počet podujatí, usporiadaných v podobnom duchu v prostredí Ma arov na
Slovensku neustále rastie a tieto názory dostávajú čoraz väčší priestor aj v tlači. 

Zvyšuje sa aj počet podujatí, popularizujúcich ma arskú kultúru z doby príchodu
predkov do Karpatskej kotliny, účastníci ktorých rukolapne, aj vonakjšími znakmi
vyjadrujú svoj vz ah k „pradávnej“ minulosti, stavajú jurty, obliekajú sa do odevu,
aký sa nosil v dobe príchodu Ma arov do tejto oblasti, vo viacerých táboroch sa sna-
žia „verne“ napodobni  dané obdobie. V Krá ovičových Kračanoch na Žitnom ostro-
ve postavili svojráznu jurtu z dreva. V Dolných Salibách na Matúšovej zemi nazvali
organizátori — členovia kmeňa Zele — svoje letné podujatie „Dňami jurty“. Väčšinu
umeleckoremeselných táborov tiež možno zaradi  do tohto prúdu, kde cie om orga-
nizátorov bolo, aby vyučovaním pradávnych — aspoň nimi za také považovaných —
udových remesiel ma arské deti na Slovensku spoznali svoje korene, a aby sa tým
posilňovala ich ma arská identita.  Tento cie  sa odzrkad uje  už aj v názvoch tábo-
rov (napr. „Lovas-íjász-kézműves  szittya tábor“). 36

Jedným z charakteristických príkladov  uplatňovania romantického národopisné-
ho poh adu v praxi je stretnutie obyvate ov siedmich dedín („kurtaszoknyás hétfa-
lu“), kde sú súčas ou ženského udového kroja svojrázne krátke sukne Národopisný
výskum síce dokázal, že na dolnom Pohroní udový kroj s krátkymi sukňami („kur-
taszoknyás viselet“) nosili len v šiestich obciach37, napriek tomu dediny z okolia spo-
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ločne usporiadali v Bíni obvodný festival pod názvom „Kurtaszoknyás hétfalu“
(Sedem dedín s krátkymi sukňami), na ktorom starostovia siedmich obcí zatanco-
vali aj tanec siedmich vojvodcov. Približne v poslednom desa ročí sa šíri aj uspora-
dúvanie žatevných sú aží. Na nich sú ažiaci žnú „tradičným“ spôsobom, kosákom
a kosou, oblečení v udovom odeve.38

Zachovaniu ma arstva a ma arských historických tradícií má slúži  aj ve ký
počet pamätníkov, pamätných tabú  a sôch, odhalených na počes  významných
postáv ma arských dejín, ale aj osobností lokálneho významu. V oblastiach obýva-
ných ma arským etnikom sa množia oslavy z príležitosti odhalenia rôznych pamät-
níkov; počet pomníkov a sôch sa dnes už blíži k dvom tisícom.39 Postavili a obnovili
aj mnoho pamätníkov obetiam prvej a druhej svetovej vojny, väčšinu v historizujú-
com štýle, najčastejšie možno na nich vidie  postavu hrdinu, vojaka, svätú korunu
a najmä ma arský erb a bájneho vtáka turula.

Ve mi ob úbeným typom pamätníkov je folkloristický kopijovitý drevený stĺp, niek-
dajšia náhrobná skulptúra, považovaná za typickú ma arskú hmotnú pamiatku,
zachovanú z doby príchodu Ma arov do Karpatskej kotliny; podobne ob úbená je aj
bohato vyrezávaná sedmohradská brána. Kopijovitý stĺp, pôvodne náhrobný znak na
protestantských cintorínoch v Sedmohradsku, postavili prvýkrát mimo územia
Ma arska a Sedmohradska ako akýsi pamätný znak práve Ma ari na Slovensku, a
to v roku 1977 v Novej Stráži pri Komárne v rámci ukončenia  letného vzdelávacie-
ho tábora, organizovaného vysokoškolákmi a predstavite mi inteligencie. Až do
zmeny spoločenského systému ich stavali takmer výlučne len v rámci podobných
vzdelávacích táborov, organizovaných v rôznych oblastiach Slovenska, a už vtedy sa
zakorenil názor, že ide o ma arské špecifikum, zachované z obdobia príchodu
Ma arov na toto územie, prípadne z ešte staršieho obdobia, neberúc do úvahy sku-
točnos , že podobné stĺpy stavali aj slovenskí protestanti, dokonca i Rumuni.40 

Folkloristické kopijovité stĺpy sa rozšírili aj v cintorínoch, a teraz už neoznačujú len
hroby protestantov, ale aj katolíkov. Prezentovanie národnej príslušnosti sa teda stalo
dôležitejším než prezentovanie konfesionálnej príslušnosti. Zdôraznenie  národnej prí-
slušnosti sa v cintorínoch prejavilo aj vo forme dvojitého označenia hrobov, čiže k trva-
lým, t. j. kamenármi zhotoveným náhrobníkom pridávajú aj kopijovitý stĺp.

Treba poznamena , že tieto kopijovité stĺpy nevychádzajú z náhrobníkovej kultú-
ry danej lokality, ale boli zhotovené pod a vzoru folkloristických kopijovitých stĺpov,
ktoré boli postavené ako pamätníky. Od zmeny spoločenského systému roku 1989
sa v oblastiach Slovenska, obývaných ma arským etnikom, tieto cintorínske alebo
pamätníkové kopijovité stĺpy ve mi rýchlo rozšírili, a dnes sa už nachádzajú na celom
ma arskom jazykovom území, dokonca sú obce, kde ich je aj viac.41 Ak ich pre-
mietneme na mape, jasne sa ukáže, kde na Slovensku žijú Ma ari. 

Kopijovitý stĺp sa teda stal jedným z najdôležitejších prostriedkov symbolického
obsadzovania a označovania priestoru, a hoci aj samotný objekt sa považuje za
typicky ma arský, v jeho výzdobe sa naviac uplatňujú ma arské národné symboly
(svätá koruna, Kossuthov erb a pod.), ako aj ornamenty, považované za typicky
ma arské (tulipán, za staroma arské symboly považované slnko a mesiac at .),
ale objavujú sa na nich aj vlastenecké nápisy a úryvky z tzv. vlasteneckých veršov.
Dnes je už aj vyrezávanie dreveného kopijovitého stĺpu považované za vlastenecký
čin, a akéko vek kritické poznámky sú odmietané ako protima arský prejav.
Kopijovité stĺpy sa začali stava  aj na súkromných pozemkoch vo funkcii akejsi
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sochy, dokonca existuje príklad aj na to, že jeden rezbár vo svojej predzáhradke
umiestnil vlastnoručne vyrezávaný kopijovitý stĺp na pamiatku vysídlenia.42 Kopijovité
stĺpy sa objavili aj v iných dimenziách, zrodila sa napr. báseň s takýmto názvom,
ktorá bola aj zhudobnená.43

Druhým, čoraz rozšírenejším objektom, považovaným taktiež za typicky ma ar-
skú hmotnú pamiatku, je sikulská brána. Táto brána však neplní v každom prípade
svoju pôvodnú funkciu, ale stavajú ju aj na verejných priestranstvách ako akýsi
pamätník. Takúto vyrezávanú bránu použili aj ako javiskové pozadie.44 Hranice, roz-
de ujúce Malé a Ve ké Slemence označili rozpolenou sikulskou bránou, hoci pôvod-
nou predstavou bola úplne iná brána, zví azil však tento zámer. Jeden rezbár45, ktorý
vyrezal  už mnoho kopijovitých stĺpov a sikulských brán, v poslednom čase nazýva
sikulskú bránu ma arskou bránou, pod a jeho názoru sa totiž nevyskytovala len
u Sikulov, ale aj v iných ma arských oblastiach, okrem iného aj v Podunajskej níži-
ne. Sikulská brána, slúžiaca ako javiskové pozadie vo Ve kej Mači na Matúšovej
zemi, sa dostala ako motýv na darčekový pohár obce už ako „ma arská brána“, slo-
vensky ju však už nazvali „staroma arskou bránou“. Čoraz širšie rozšírenie stava-
nia kopijovitých stĺpov a sikulských brán ako národného symbolu v Európe a v iných
častiach sveta môžeme považova  za akýsi „sikulský globalizačný jav“.46

Vo viacerých ma arských obciach na Slovensku zriadili národný pamätný park,
kde majú v úmysle predstavi  ve ké osobnosti ma arských dejín.47

„V uplynulom poldruha roku sme ve mi ve a pracovali, postavili sme spolu dva-
nás  sôch, po Attilovi a Arpádovi, siedmich vojvodcoch a veternej harfe sme tu
umiestnili aj Matku Ma arov, ba čo viac: pred lekársku ordináciu sme vyrezali
Hypokrata, otca lekárstva. Práca bude pokračova  aj v budúcom roku (...) Svätý Šte-
fan, po ňom budú nasledova  historické osobnosti, medzi nimi napr.  Kund Búvár,
ktorý pod a istých znakov práve pri Číčove navŕtal lode nepriate ov“48 — vyjadril sa
roku 2006 autor tejto iniciatívy, číčovský rezbár Géza Nagy, ktorý mimochodom za
svoju doterajšiu rezbársku tvorbu kopijovitých stĺpov a sôch získal od predsedu
Nadácie za kultúru Ma arov so sídlom v Budapešti rád Rytiera ma arskej kultúry
(Magyar Kultúra Lovagja). Podotýkam, že vyššie spomenuté, ako i podobné iniciatí-
vy podporujú aj predstavitelia ma arskej politiky, Attilovu sochu odhalil napr. Pál
Csáky, v tom čase zastávajúci funkciu podpredsedu vlády Slovenskej republiky. 

Po roku 1989 sa na týchto podujatiach čoraz viac dostávali k slovu aj predstavite-
lia cirkvi. Pomníky, sochy, pamätné kríže, resp. kopijovité stĺpy požehnal alebo posvä-
til vždy kňaz alebo kňazi niektorej konfesie, a súčas ou mnohých podujatí je omša
v katolíckom kostole, alebo bohoslužby v kalvínskych alebo evanjelických kostoloch.

V posledných rokoch môžeme pozorova  dos  anachronistické miešanie pojmov
udový, pohanský, svätý, „prama arský“ a kres anský. Ved a sumérskej teórie sa
šíri aj tzv. náuka o Svätej korune. Jeden ma arský publicista a básnik—redaktor, žijú-
ci na Slovensku, napísal za Hedvigu Malinovú49, študentku, ktorú 25. augusta 2006
v Nitre prepadli, modlitbu, uverejnenú v mesačníku , do ktorej pojal aj toto:

„Kedves Szent Koronánk,
köszönjük, hogy itt vagy velünk és jelezd az
egyetlen helyes irányt. Kérjük, erősítsd mind-
annyiunk hitét, add, hogy meg tudjuk tartani
az Atya parancsolatait és Jézus urunk tanítása
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szerint cselekedve ki tudjuk teljesíteni az égi-
ektől kapott tálentumainkat itt a Földön.
Amen

Vo ný preklad:

„Milá naša Svätá koruna,
akujeme, že si tu s nami a ukáž

jedinú správnu cestu. Prosíme, posilni
vieru nás všetkých, daj, aby sme vedeli zachova
príkazy Otca svätého a konajúc pod a 
učenia Pána Ježiša sme vedeli naplni
z nebies nám darované talenty na zemi.
Amen.50

Pod a doterajších zistení možno konštatova , že medzi Ma armi na Slovensku sa
začal proces akejsi retradicionalizácie. Siahajú po rekvizitách stále dávnejších dejín,
rad za radom akceptujú bizarné pseudovedecké učenia, slovo „odborník“ spomína-
jú často už len v úvodzovkách, majúc na mysli samozrejme tých, ktorí spochybňujú
skýtsko-hunské príbuzenstvo alebo iné podobné teórie „dokazujúce“ čoraz starší
a starší pôvod Ma arov. Tieto predstavy sa v ma arskej tlači na Slovensku pre-
zentujú ako fakty, a najnovšie už majú aj samostatné fóra. V „národnom kultúrnom
mesačníku“ s názvom Itthon (Doma), vydávanom CSEMADOK-om a občianskym
združením JEL (Znak)51 sa k tomu šéfredaktor otvorene hlási:

„Ani ja som nebol taký vnímavý ako teraz, ale dnes už mám  za sebou nieko -
kodesa ročné skúsenosti a vidím, ako prekrúcajú pravdu dobre platení „ofi-
ciálni“ predstavitelia vládnucej moci, ako programovo sa už po stáročia vyko-
náva likvidácia minulosti Ma arov, rozširovanie lží a poloprávd (...) Itthon sa
podujal na to, aby zverejňoval najnovšie poznatky, predstavil najvýznamnejších
myslite ov, bádate ov nášho národa, budovate ov budúcnosti. Tým, kto túži po
takýchto poznatkoch, určite pohne správa o smrti Ferenca Badiny Jósa...“52

Vo svetle vyššie predstavených snáh o zachovanie tradícií, ktoré majú posilni
národné povedomie, je mnoho javov pre nás nepochopite ných. Možnos  používania
ma arského tvaru krstného mena a priezviska, čo umožňuje zákon, využilo doteraz
„sotva 5 - 10 percent“53 Ma arov na Slovensku, 37 % ma arských detí chodí do slo-
venskej školy54. Treba sa zamyslie  aj nad tým, že hoci vlastnenie ma arského pre-
ukazu prináša aj isté hmotné výhody55, do 30. novembra 2007 si ho napriek tomu
nechalo vystavi  len 116 405 Ma arov56 a 712 osôb požiadalo o preukaz rodinné-
ho príslušníka.57 Málo sa využívajú aj možnosti, dané dvojjazyčnos ou, nieko ko
rokov dozadu ani všetci parlamentní poslanci ma arskej národnosti nešli príkladom.
Väčšina ma arských podnikate ov často aj v „čisto ma arských“ lokalitách používa
len slovenské informačné tabule, a takto by sme mohli pokračova  alej.
Zamysleniahodné sú aj údaje z posledného sčítania obyvate stva, ve  pod a posled-
ných údajov z roku 2001 počet obyvate ov ma arskej národnosti na Slovensku kle-
sol od roku 1991 o 47 tisíc58, práve vtedy, ke  počas dvoch volebných období, t. j.
počas 8 rokov bola strana, zastupujúca záujmy ma arského obyvate stva súčas ou
vlády.59 Kým politici a predstavitelia verejného života zdôrazňujú dôležitos  zotrvania
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a uplatnenia sa v rodnej zemi, úroveň ovládania slovenského jazyka na Slovensku
žijúcich Ma arov stále klesá. Nuž, a bez znalosti štátneho jazyka sa na Slovensku
ažšie vedia uplatni , ve  na pracoviskách sa sotva zaobídu bez znalosti slovenčiny.

Mnoho mladých udí h adá uplatnenie v krajinách západnej Európy, alebo ešte čas-
tejšie odchádzajú Ma arska, odkia  sa vrátia len v zriedkavých prípadoch. Vo svet-
le pozorovaných spoločenských pohybov a úkazov sa zdá, že napriek tomu, že teraz
sa už otvorene možno hlási  k ma arskosti so všetkými jej vonkajšími prejavmi
a znakmi, asimiláciu Ma arov sa nepodarilo zastavi .

Medzi niektorými obyvate mi Ma arska sa o menšinových Ma aroch vytvoril —
jemne povedané — falošný obraz. Mnohí si myslia, že v ma arských obciach za hra-
nicami ešte nájdu nedotknutú archaickú kultúru, že väčšina ich obyvate ov dokonca
ešte nosí udový odev, akoby nemali nič iné na prácu, než v „hlavnom pracovnom
pomere“ ochraňova  svoju vlastnú identitu. V skutočnosti Naproti tomu toto mikro-
spoločenstvo — podobne ako ma arské mikrospoločenstvá v iných krajinách, v Ru-
munsku, Srbsku, Ukrajine at . — je zo sociologického a svetonázorového h adiska
práve také členité a rozvrstvené, ako každá iná spoločnos . Z čoho vyplýva, že ani
s vyššie popísanými javmi sa nestotožňujú všetci Ma ari, žijúci na Slovensku. 
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