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Tolerancia či politický pragmatizmus? 
(K vzťahu majority a národnostných menšín 

v Slovenskej republike 1939 – 1945) 
 
 
Tento krátky príspevok neprináša žiadne zásadne nové historické fakty či 
interpretácie, je skôr úvahou o jednej z podôb tolerancie, o národnostnej 
znášanlivosti, ktorá sa v rôznych podobách tiahne dejinami ľudstva, slovenské 
pritom nevynímajúc. 

Je všeobecne známe, že 14. marca 1939 sa začala písať nová, kontroverzná 
kapitola slovenských dejín. Vznikol štát, ktorý po prijatí ústavy niesol oficiálny 
názov Slovenská republika (SR). Napriek tomu, že hranice nového štátu boli už 
prv modifikované, stalo sa Slovensko domovom nielen Slovákov ale aj Čechov, 
Rusínov, Poliakov, Nemcov, Maďarov či Rómov. Menované menšiny neboli 
samozrejme rovnako početne zastúpené, ich pozícia v štáte bola rôzna a aj ich 
politické ambície, resp. manévrovací priestor sa odlišovali. 

Postavenie menšín a postoj štátu voči ich politickým ambíciám sa vyvíjali. 
V hektických mesiacoch roku 1939 po vyhlásení samostatnosti otázka menšín 
stagnovala. Bolo nutné riešiť iné, aktuálnejšie vnútropolitické problémy. Snaha 
dať politickému životu menšín legislatívny rámec sa prejavovala postupne, 
najprv v ústave z 21. júla 1939 a neskôr bola konkretizovaná v zákone č. 
121/1940 Sl. z. o politických stranách národnostných skupín z 15. marca 1940. 

Ústava SR zakotvila právo každého občana hlásiť sa slobodne ku svojej 
národnosti. Každá štátom akceptovaná národnosť disponovala právom 
organizovať sa kultúrne a politicky pod vlastným vedením, ďalej právo 
nadväzovať a pestovať kultúrne styky s materským národom a právom užívať vo 
verejnom živote a vo svojich školách vlastný jazyk. Ústava zakotvila aj princíp 
reciprocity, podľa ktorého mali práva menšín uvedené v ústave platiť do tej 
miery, nakoľko boli rovnaké práva priznané Slovákom na území materskej 
krajiny príslušnej menšiny. Ústava taktiež priznala menšinám právo zúčastňovať 
sa na štátnej moci, a to prostredníctvom svojej politickej strany ale len v prípade, 
ak táto strana mohla byť považovaná za predstaviteľku politickej vôle celej 
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minority. Tento 59. paragraf ústavy, t. j. podrobnosti súvisiace so vznikom, 
registráciou, obmedzením, prípadne zastavením činnosti menšinovej politickej 
strany, rozviedol práve zákon č. 121/1940 Sl. z. Je zrejmé, že uplatňovanie 
uvedených právnych noriem bolo limitované autoritatívnym charakterom štátu a 
jeho komplikovaným medzinárodnopolitickým postavením. 

Krátke obdobie trvania prvej SR a špecifické podmienky obdobia rokov 1939 
– 1945 neumožnili systematický prístup k riešeniu jazykovej otázky, ktorá bola 
v tom čase veľmi úzko naviazaná na menšinovú politiku ľudáckeho režimu. 
Podobne ako v politickom živote aj v otázke jazykových práv musela maďarská 
i rusínska menšina bojovať za ich rešpektovanie. Národnostné školstvo bolo 
predmetom legislatívnej úpravy aj v období prvej SR. Aplikácia zákona 
prijatého v roku 1940 sa v podmienkach autoritatívneho režimu odsúvala, začalo 
s ňou až v roku 1943. Medzitým však menšinové školy riadne vyučovali. 
Periodická tlač i rozhlasové vysielanie maďarskej, nemeckej a rusínskej menšiny 
si počas jestvovania prvej SR zachovali v redukovanej podobe svoju kontinuitu. 
Ich obsah bol rovnako ako v prípade slovenských médií pod kontrolou cenzúry. 

Už krátko po 14. marci sa ukázalo, že z národnostných menšín, ktoré na 
Slovensku žili, mali výraznejšie politické ambície i možnosť legálne politicky 
pracovať len tri – nemecká, maďarská a rusínska. Česká menšina po rozbití 
Česko-Slovenska a vysídlení Čechov prakticky prestala jestvovať, Židia 
a Rómovia, v prípade ktorých sa režim uchyľoval k ich izolácii až fyzickej 
likvidácii, neboli vnímaní ako národnostná menšina. Možnosti politickej práce 
akceptovaných menšín boli z objektívnych dôvodov rôzne. Jedným z hlavných 
dôvodov rôzneho postavenia sa stal výrazne diferencovaný prístup štátu k nim. 

Najjednoznačnejšie bolo postavenie nemeckej menšiny organizovanej 
v Nemeckej strane na Slovensku (Deutsche Partei in der Slowakei). Strana 
vznikla ešte v októbri 1938 na troskách Karpatonemeckej strany a jej pozícia 
nebola výrazne ovplyvnená ani prijatím ústavy, ani prijatím zákona o politických 
stranách národnostných skupín. Činnosť stany bola riadená priamo z Berlína a 
vzhľadom na medzinárodnopolitické okolnosti sa strana tešila značnej politickej 
slobode a autonómii. Predstaviteľ strany Franz Karmasin sa snažil o priznanie 
faktickej aj právnej exteritoriality a na verejnosti v mene menšiny ubezpečoval o 
lojalite k SR. Keďže v Nemecku nežila politicky organizovaná slovenská 
menšina, princíp reciprocity bol v tomto prípade irelevantný. Aspoň v tom 
duchu, v akom o ňom hovorila ústava. Istá podoba reciprocity ale platila – postoj 
SR k päťpercentnej nemeckej menšine bol (minimálne Karmasinom) 
stotožňovaný s postojom SR k Nemecku, od čoho sa následne odvíjali vzájomné 
vzťahy oboch štátov. 
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Je zrejmé, že princíp reciprocity bol do ústavy zakomponovaný kvôli ani nie 
dvojpercentnej maďarskej menšine. Slovenskí predstavitelia boli určite 
primerane informovaní o politických ambíciách jednotlivých menšín a z menšín, 
ktoré túto ambíciu mali, len v prípade Maďarov existovala reálna možnosť i 
záujem dôsledného uplatňovania a dodržiavania tohto princípu. Jedným 
z dôsledkov uplatňovania zásady reciprocity bol aj fakt, že Maďarská strana na 
Slovensku (Szlovenszkói Magyar Párt) na čele s Jánosom Esterházym bola 
oficiálne zaregistrovaná až v novembri 1941, a to potom, čo bola v Maďarsku 
umožnená činnosť Strane slovenskej národnej jednoty (SSNJ). Program 
Maďarov na Slovensku bol obmedzený ich špecifickým postavením v labyrinte 
slovensko-maďarských vzťahov. Oficiálne sa zameriaval na kultúrne otázky. 
Neoficiálne vnímal štát činnosť strany ako iredentistickú. 

V nezávideniahodnom postavení sa ocitli Rusíni. V predmníchovskej 
republike boli ich predstavitelia členmi rôznych politických strán z celého 
politického spektra. Činnosť rusínskych politikov sa ale vtedy koncentrovala na 
Podkarpatskej Rusi. Po strate uvedeného územia a v nových podmienkach po 14. 
marci 1939 sa Rusíni ocitli v pozícii menšiny žijúcej na pomerne obmedzenom 
geografickom priestore severovýchodného Slovenska. Ich počet tu bol síce dosť 
výrazný, tvorili asi 11 % obyvateľstva, ale boli menšinou nejednotnou, národne i 
politicky málo uvedomelou a najmä menšinou bez materskej krajiny. Počas celej 
existencie vojnovej SR márne zápasili o povolenie založiť vlastnú politickú 
stranu. Svoje záujmy mohli prezentovať len nedostatočne na pôde Slovenského 
snemu, kde mali dvoch zástupcov. Rusínska menšina bola navyše vystavovaná 
rôznym formám nátlaku a propagande, či už ľudáckej, maďarskej, boľševickej 
alebo ukrajinskej. 

Legislatíva prvej SR postavila politický život v štáte na národnostný princíp, 
čím politické spektrum v praxi zúžila na tri legálne strany. Cieľom a zároveň 
dôsledkom uvedeného bolo, že prvá SR bola skutočne slovenským štátom, 
keďže Slováci tvorili viac ako 86 % obyvateľstva a oficiálne sa nesmeli 
politicky štiepiť. Národnostné menšiny okrem Nemcov, Maďarov a „trpených” 
Rusínov boli z politického života vylúčené. Ani v prípade Nemcov, Maďarov a 
Rusínov však nie je možné hovoriť o politickej tolerancii režimu voči nim. 
Postoj režimu totiž nebol motivovaný rešpektom k názorom, presvedčeniu či 
kultúre menšín, ako by to mohla naznačovať dobová, vzhľadom na autoritatívny 
charakter štátu veľkorysá legislatíva. Pri pozornejšom pohľade na problematiku 
sa naopak zdá, že legislatíva bola odrazom veľmi dobrej znalosti menšinových 
pomerov a ambícií a ich účelového zakomponovania do zákonov i do 
medzinárodnopolitických súvislostí. Postoj k nemeckej menšine bol verným 
odrazom slovensko-nemeckého pomeru. Bol poznačený neadekvátnymi 



 
 
 

Martin Pekar 

 338

ústupkami a prílišným rešpektom, čoho cieľom bolo nepopudiť proti sebe 
Nemecko, prípadne získať na základe tohto postoja aspoň nejaké výhody. 
K Maďarom zaujal režim nekompromisný vzťah. Uplatňovaním zásady 
reciprocity bolo možné získať doma politické body hneď dvakrát – vybojovaním 
povolenia činnosti SSNJ v Maďarsku a zároveň zaujatím nekompromisného 
postoja k propagandou odsudzovaným slovenským Maďarom. Rusíni boli síce 
na severovýchode štátu početní, no v celoštátnom meradle netvorili ani 3 % 
obyvateľstva. Ich politická nejednotnosť, národná vlažnosť spolu s faktom, že 
boli menšinou bez materskej krajiny, spôsobovali neochotu a nezáujem režimu 
riešiť problémy tejto menšiny. Niektorí župní funkcionári dokonca odmietali 
akceptovať menšinu, považovali ju za nebezpečnú a zaostalú a vyzývali na jej 
koncentrovanie v okresoch Medzilaborce a Vyšný Svidník a na jej 
poslovenčenie. 

V podmienkach naznačeného autoritatívneho politického systému a režimu sa 
na Slovensku v rokoch 1939 – 1945 sformoval hierarchický, vertikálne 
integrovaný model interetnických vzťahov, v ktorom spoločenské postavenie 
jednotlivca bolo podmienené aj jeho etnickou príslušnosťou, pričom v krajine 
bola dominantná vládnuca slovenská majorita, ovládajúca mocensko-represívny 
aparát. 

Slovník slovenského jazyka definuje toleranciu ako znášanlivosť, snahu žiť 
s inými v zhode, ochotu rešpektovať názory a presvedčenie iných. Bolo by ale 
asi naivné domnievať sa, že práve túžba po zhode a vzájomný rešpekt sú hybnou 
silou spoločensko-politického vývoja smerom k lepšej realite. Dejiny i naša 
súčasnosť poskytujú dostatok príkladov na to, ako sa za pekné slová o tolerancii 
dajú ukryť účelové politické kroky, ktoré vedú skôr k úpadku a deformáciám 
spoločnosti, ako k jej napredovaniu. 
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Tolerancia vagy politikai pragmatizmus? 
(A többség viszonya a nemzeti kisebbségekhez 

a Szlovák Köztársaságban, 1939–1945) 
 
Az 1939 március 14-én létrejött új állam – a Szlovák köztársaság – a náci 
Németország szatelit országa volt, ahol számottevıen vetıdött fel (a nagyszámú 
cseh, lengyel, magyar, német és roma népesség miatt) az etnikai kérdés. Különösen 
azért, mert az új helyzetben a nemzetiségeknek eltérı politikai ambícióik alakultak 
ki. Elıször az 1939 július 21-én kiadott alkotmányban igyekeztek a helyzetet 
alaptörvényi erıvel értelmezni, majd késıbb az 121/1940. törvénycikkben 
foglalkoztak a kisebbségekkel. Március 14. után csak három kisebbségnek maradt 
politikai ambíciója – a magyaroknak, németnek és ruszinoknak. Legegyértelmőbb 
helyzete a német kisebbségnek volt, melyet a Német Párt képviselt. A magyar 
kisebbség politikai mőködése az alkotmányban rögzített reciprocitás elve szerint 
valósulhatott meg. A ruszinok viszont a szlovák állam létezése idején hasztalan 
próbalkoztak saját politikai párt alapításával. A rendszer a tolerancia szép szavai 
mögé rejtette politikai céljait, s ez inkább a társadalom hanyatlása és deformációja, 
mintsem annak felemelkedése felé vezetett. 
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Tolerance or Political Pragmatism 
(The Relationship between the Majority and Ethnic Minorities 

in the Slovak Republic, 1939-1945) 
 
The Slovak Republic, the satellite state of Nazi Germany came into being on March 
14, 1939, where one of the considerable problems was the ethnic question, due to 
the presence of the significant Czech, Polish, Hungarian, German and Gypsy 
populations. The status of ethnic minorities was incorporated in the new 
constitution, and then, the Act 121/1940 regulated the position of minorities. Under 
the new conditions the different minorities developed diverse political ambitions. 
The position of the Germans, represented by the German Party, was the most 
unambiguous. The political activities of the Hungarian minority were regulated by 
the principle of reciprocity incorporated into the constitution. But the Ruthenians 
were not able to found their own political party during the existence of the Slovak 
state. The regime hid its political aims behind the nice words of tolerance, but it 
rather resulted in the decay and deformation of the society than its progress.  



 

 




