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Recenzie 
 

 

Ladislav Macháček: Ako sa máte Maďari na Slovensku? 

Trnava, UCM 2011, 76 s. ISBN 978-80-8105-264-4 
 

Národnostné zloženie Slovenskej republiky sa vyvíjalo v zložitých historických podmien-

kach. Dnes môžeme konštatovať, že na Slovensku sa vytvorila značne diverzifikovaná 

etnická štruktúra obyvateľstva. Slovenská republika je multikultúrna krajina, na území 

ktorej žije množstvo národnostných menšín. Dokladá to aj historicky prvé sčítanie 

obyvateľov, domov a bytov, ktoré uskutočnil štatistický úrad SR 26.5.2001. Štatistický úrad 

uvádza, že na území SR sa nachádza 18 národnostných menšín. Najnovšie výsledky 

(21.5.2011) potvrdili, že z celkového počtu 5 397 036 obyvateľov majú Slováci 80,7 % 

zastúpenie, pričom maďarská menšina tvorí až 8,5 %. 

 Recenzovaná publikácia, ktorej autorom je Ladislav Macháček pôsobiaci na Fakulte 

sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, je jednou z mála výskumných 

prác, ktorá je k dispozícii nielen pre vládnych expertov a poradcov grémií politických strán. 

Publikácia je určená aj bežnému občanovi s citlivosťou na menšinovú alebo multikultúrnu 

problematiku. Má 76 strán a je rozdelená do 11 kapitol, ktoré tematicky nadväzujú a 

ponúkajú čitateľovi široké spektrum informácií z výskumu ENRI - East Integrity and 

Diversity. Projekt EK bol venovaný analýze socioetnických identít v krajinách východnej 

Európy (Ukrajina, Rusko, Bielorusko, Estónsko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko), otázkam 

individuálnej alebo skupinovej sebaidentifikácie a etnickej príslušnosti. 

 Prvá kapitola s názvom Historické a sociologické kontexty menšinovej problematiky na 

Slovensku sa zaoberá obdobím od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. Rozdelením 

spoločnej federácie Čechov a Slovákov sa na Slovensku zvýšil podiel národnostných 

menšín, menovite maďarskej národnostnej menšiny. Na Slovensku je to menšina nielen 

najpočetnejšia, ale aj najrozvinutejšia z občianskeho a kultúrneho hľadiska, pričom väčšina 

žije v blízkosti hraníc s Maďarskou republikou. O hľadaní rovnováhy medzi maďarskou 

menšinou a väčšinovou spoločnosťou sa po roku 1993 diskutuje v rámci riešenia problému 

používania štátneho jazyka vo verejnom styku (2009), ktoré viedlo aj k zhoršeniu 

bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom. L. Macháček uvádza prípady 

demonštračných pochodov extrémistických skupín Maďarskej gardy na území Slovenskej 

republiky, ale aj odmietnutie vstupu prezidenta Maďarskej republiky L. Sólyomovi na 

územie Slovenskej republiky a prípad nevyriešenej fyzickej inzultácie študentky Hedvigy 

Malinovej, ktoré poškodili obraz Slovenska v zahraničí. Tieto udalosti, ktoré sa odohrali 

v rokoch 2009 až 2010, boli verejne medializované a charakterizujú celkovú spoločenskú 

situáciu a postavenie maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku. Ako zdôrazňuje autor, 

udalosti sa odzrkadlili aj v odpovediach respondentov na otázky kvantitatívneho a kvali-

tatívneho výskumu ENRI EAST. Odvtedy sa veľa zmenilo, na Slovensku aj v Maďarsku, 

pričom nové vlády (I. Radičovej a následne R. Fica) urobili niekoľko ústretových 

diplomatických krokov voči Maďarsku, aj vďaka čomu sa celkové vzťahy sa zlepšili. 

 Hlavnú kvantitatívnu metódu výskumu reprezentuje sociologický dotazník, prostredníc-

tvom ktorého uskutočnila zber údajov na Slovensku Agentúra FOCUS v Bratislave. Formou 

náhodného výberu sa uskutočnilo 801 rozhovorov s respondentmi, ktorí predstavujú 

reprezentatívnu vzorku maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku aj s ohľadom 

na ich regionálne rozloženie na juhu Slovenska. 
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 Autor v druhej kapitole s názvom Miesto národnosti v kolektívnej (sociálnej) identite 

pripomína, že etnická národnostná identita získala iba 17,7 % v celkovej štruktúre sociálnej 

identity. Jednotlivé odpovede sa líšili v prípade rôznych krajín (napr. v Maďarsku alebo na 

Ukrajine) a rôznych generácií občanov. Vo výskume „identity“ mladých občanov európ-

skych štátov sa objavuje hypotéza, tvrdiaca, že pojem identita patrí k tomu typu pojmov, 

ktoré by mali byť striktne chápané v situačných kontextoch. V každodennom živote sa 

stretávame s častými prípadmi, keď veľa záleží od toho, aké očakávania majú ľudia 

odpovedajúci na otázku, kto sme alebo odkiaľ sme. Základom identity človeka sú 

univerzálne, na prvý pohľad badateľné charakteristiky ako je rod, vek a rasa. Príslušnosť 

k národnostnej menšine upresňujú súborom otázok tak, že sa respondenta konkrétne pýtajú 

na miestny, regionálny, štátny a celkový geografický priestor, v ktorom ako občania s istou 

národnostnou príslušnosťou žijú, akú majú dôveru v spoločenské inštitúcie, ako vidia 

perspektívu svojich detí vo vlastnej krajine a v Európe.  

 Komparácia troch krajín (Slovenska, Maďarska a Ukrajiny) podľa autora „..umožňuje 

demonštrovať, že jednotlivé krajiny a ich národnostné menšiny sa skutočne podstatne 

odlišujú v tom, aké segmenty vlastnej identity pokladajú za dôležité. Sociologická analýza 

umožňuje konštatovať, že existujú určité „dominanty“ identity národnostných menšín 

žijúcich v týchto troch krajinách, ktoré odzrkadľujú špecifické kultúrne tradície, ale aj 

kľúčové problémy ako výsledok dlhotrvajúcej kultúrnej menšinovej politiky jednotlivých 

krajín“ (s. 28). 

 V tretej kapitole Štruktúra národnostnej identity a štátne občianstvo výskumný tím 

projektu ENRI EAST rozpracoval špecifickú typológiu „národnostnej identity“ responden-

tov. Jej základom sa stala kombinácia dvoch indikátorov, národnostnej identity a štátneho 

občianstva. Respondenti dostali možnosť vybrať si z niekoľkých možností (som Maďar, 

som Maďar slovenského pôvodu, som Slovák). Najviac príslušníkov národnostnej menšiny 

sa identifikovalo s charakteristikou “som Maďar žijúci na Slovensku“ (68 %). Výsledky 

výskumu umožnili vysloviť autorovi hypotézu, že spolužitie s majoritnou spoločnosťou 

neznamená automaticky aj kultúrnu asimiláciu alebo stratu etnickej identity. Vyjadruje sa 

tým iba ochota občana SR maďarskej národnosti preukázať istú občiansku lojalitu so 

štátnym rámcom svojej existencie, ktorá sa vyvažuje možnosťami kultúrneho rozvoja jeho 

etnickej komunity. Autor poskytuje niekoľko ukážok výpovedí respondentov v hĺbkových 

individuálnych rozhovoroch, v ktorých zreteľne vidieť, že občianstvo a národnosť sa na 

Slovensku vnímajú ako dve samostatné, no prelínajúce sa entity. 

 V štvrtej kapitole Hrdosť na maďarskú národnostnú identitu je prezentovaná vysoká 

miera hrdosti pre typ identity „som Maďar žijúci na Slovensku“. V tejto kapitole sa 

pojednáva aj o tom, kto je vlastne pravý Maďar a čo pre respondentov znamená byť 

Maďarom. Respondenti mali možnosť pripísať charakteristike výrazu „pravý Maďar“ isté 

charakteristiky. Väčšina respondentov vyslovila želanie, aby sa uchovávali zvyky a tradície 

maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku, ale už nie všetci súhlasili s tým, že 

by sa nemali alebo nemohli prispôsobiť väčšinovej spoločnosti ako občania. Respondenti 

túto skutočnosť deklarovali dobrou znalosťou slovenského jazyka ako dorozumievacieho 

prostriedku, akceptovaním významu štátneho jazyka, pričom poznali mnohé reálie 

spoločnej histórie a riadia sa zákonmi Slovenskej republiky. 

 Piata kapitola sa zoberá tým, čo je dôležité pre rozvoj maďarskej identity na Slovensku. 

Je možné tvrdiť, že občania SR maďarskej národnosti pokladajú za dôležitú možnosť 

rozvíjať svoju identitu, pričom pri rozvíjaní identity najradšej využívajú možnosť rozprávať 

sa po maďarsky s priateľmi, kolegami. Materinský jazyk je symbolom menšinovej identity a 

súčasne aj nástrojom jej udržania a rozvoja. Vo väčšine rodín a domácností sa hovorí iba po 
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maďarsky, ale v mnohých rodinách (21 %) sa používajú oba jazyky. Treba poznamenať, že 

aj občania so silnou maďarskou identitou prejavili slušné znalosti slovenčiny. Respondenti 

sledujú, čo sa deje na Slovensku, prostredníctvom rôznych informačných kanálov, dokonca 

sledujú aj tie, ktoré sú v slovenskom jazyku. 

 Šiesta kapitola sa zameriava na sociálne nerovnosti a rozdiely, konflikty a diskriminá-

ciu. Skoro každá spoločnosť sa vyznačuje určitými kultúrnymi rozdielmi a nerovnými 

sociálnymi podmienkami pre život svojich občanov. Mnohé rozdiely a nerovnosti sú 

súčasťou kultúry a príslušníci jednotlivých skupín občanov ich môžu chápať ako prirodzené 

a nemenné. Iné zase môžu byť vnímané ako neprirodzené ba až nespravodlivé, čo vedie 

k spoločenskému napätiu až konfliktu. Podľa respondentov je najmenšie napätie medzi 

rôznymi náboženskými skupinami a najväčšie medzi rómskou národnostnou menšinou a 

slovenskými občanmi maďarskej národnosti. Diskriminácia na základe národnosti sa môže 

odohrávať v rôznych situáciách alebo na rôznych miestach. Výskum potvrdil, že občania 

SR maďarskej národnosti pociťujú diskrimináciu na základe svojej národnosti, pričom 

najviac v oblasti zdravotníctva, zamestnania a náboženstva. Všeobecne však platí, že sa 

nejedná o prípady klasickej diskriminácie, keď by na základe národnostnej príslušnosti 

dochádzalo k sociálnej alebo ekonomickej ujme respondenta. 

 V poradí siedma kapitola analyzuje dôveru občanov SR maďarskej národnosti k iným 

skupinám ľudí. Občania SR maďarskej národnosti sa vyznačujú skôr vyššou dôverou 

k ľuďom (61,5 %) ako nedôverou. Pochopiteľne, všade nájdeme ľudí, ktorí na základe 

svojich životných skúseností nedôverujú nikomu (5,5 %). Dôvera k osobám identickej 

národnosti je vyššia v oboch sledovaných prípadoch. Najviac dôverujú, celkom pochopi-

teľne, respondenti vlastnej skupine, t. j. Maďarom žijúcim na Slovensku. Akceptácia 

„odlišných“ ľudí v rozličných životných situáciách patrí ku klasickým indikátorom osobnej 

dôvery. Už na prvý pohľad vo výskume ENRI EAST vidieť, že príslušníci maďarskej 

národnosti sú pre respondentov prijateľní vo všetkých životných situáciách rovnako a bez 

výhrad. Najväčšiu nedôveru majú respondenti vo vládu a parlament, nasleduje súdnictvo 

a polícia. Najlepšiu pozíciu v rebríčku dôvery si u respondentov získali prekvapivo médiá. 

Indikátorom dôvery je aj zistenie, koľko občanov by opustilo krajinu. Výsledok výskumu 

ukázal, že iba 7,2 % občanov SR maďarskej národnosti prehlásilo, že za podmienok masív-

nej finančnej a sociálnej podpory by zo Slovenska odišlo (medzi vyvolené krajiny patrí aj 

Maďarsko). 

 Nasledujúca ôsma kapitola rieši záujem o politiku, politickú participáciu a volebné 

správanie príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny. Ukázalo sa, že príslušníci 

maďarskej národnostnej menšiny majú relatívne vyššiu mieru občianskej a najmä politickej 

participácie v porovnaní s väčšinovým slovenským obyvateľstvom. Dokladá to aj účasť 

respondentov na dvoch volebných aktoch, ktorými boli parlamentné voľby v roku 2006 a 

európske voľby v roku 2009. V oboch prípadoch sa potvrdilo, že účasť občanov SR 

maďarskej národnosti na voľbách bola vyššia ako priemerná účasť voličov SR. Okrem 

politickej participácie je pre občanov dôležitá aj participácia v rôznych nepolitických 

organizáciách, záujmových združeniach a spolkoch. Pre občanov SR maďarskej národnosti 

je najvýznamnejšia cirkevná alebo náboženská komunita. Ďalej výskum potvrdil, že respon-

denti maďarskej národnosti sa síce zaujímajú o politiku v Maďarsku, ale rozhodne menej 

častejšie a menej intenzívnejšie ako o politiku (najmä národnostnú) na Slovensku. 

 V deviatej kapitole respondenti odpovedajú na otázky týkajúce sa kontaktov medzi 

príbuznými, priateľmi a kolegami v Maďarsku. Napriek tomu, že v minulosti došlo k naru-

šeniu prirodzeného spolunažívania rodín a širšieho príbuzenstva, u skúmaných 
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respondentov sa zistili početné a intenzívne kontakty s rodinnými príslušníkmi, priateľmi 

a známymi za hranicami SR. Forma vzájomných kontaktov je v súčasnosti rozmanitá a nie 

je závislá iba od osobných kontaktov. Respondenti uvádzajú, že využívajú moderné formy 

kontaktov prostredníctvom mobilného telefónu alebo internetu, no osobné kontakty sa 

pokladajú za nezameniteľnú formu, či už medzi príbuznými, priateľmi alebo obchodnými 

partnermi. 

 Desiata kapitola sa zaoberá hodnotením vplyvu európskej integrácie na postavenie 

maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku. Občania maďarskej národnosti pozitívne 

hodnotia prínos členstva Slovenska v EÚ. Podľa vyjadrení respondentov sa po vstupe 

Slovenska do EU dostáva kultúre maďarskej národnosti uznanie rovnako ako predtým, teda 

(podľa ich vyjadrení) sa situácia nezmenila. Podobne reflektujú občania maďarskej 

národnosti aj uplatnenie slova národnostnej menšiny v politike. Väčšina konštatuje, že 

situácia je takmer rovnaká. Občania SR maďarskej národnosti prejavili aj obavy 

z následkov európskej integrácie. Rozhodujúce obavy sa sústreďujú predovšetkým na 

otázky osobnej a rodinnej bezpečnosti, z poklesu sociálnych istôt, ako aj z rastu kriminality. 

 Záverečná jedenásta kapitola zaujímavým spôsobom konfrontuje generačné hľadisko 

troch vekových skupín v procesoch premien národnostnej menšinovej identity s poukazom 

na generačné rozdiely, resp. generačné zhody pri používaní komunikačných a informačných 

nástrojov, občianskej a politickej participácii. Vo výskumnom projekte predstavuje 

najmladšia generácia vekovú skupinu od 18 do 29 rokov, stredná generácia predstavuje 

vekovú skupinu od 30 do 59 rokov a najstaršia generácia vekovú skupinu nad 60 rokov. 

Spomedzi všetkých údajov, ktoré charakterizujú odlišnosť jednotlivých vekových skupín, 

odhaľuje skutočnú generačnú priepasť medzi vekovými skupinami práve používanie 

internetu ako komunikačného nástroja. Z výskumu môžeme usúdiť, že je to predovšetkým 

rozhlas ako médium, ktoré spája najstaršiu generáciu so svetom, politikou a verejnosťou. 

Mladá generácia nielenže uprednostňuje moderné informačné technológie, ale podstatne 

viac ako staršie generácie sleduje médiá v slovenskom jazyku, počínajúc sledovaním 

spravodajstva v televízii.  

 V otázke etnickej identity sa zhodne stará aj mladá generácia občanov SR maďarskej 

národnosti hlási k dominantnej identite „som Maďar žijúci na Slovensku“. V prostredí 

mladej generácie sa doma hovorí už menej iba po maďarsky, ako je to v prípade staršej 

generácie. Dvojjazyčnosť sa u mladších domácností presadzuje viac, ako je to v porovnaní 

so staršou generáciou. V oblasti občianskej a politickej participácie mladá generácia 

deklaruje podstatne menší záujem o politiku, či už sa to týka politiky na Slovensku, 

v Maďarsku, ako aj tej politiky, ktorá sa týka maďarskej menšiny na Slovensku. 

 Publikácia založená na výsledkoch komparatívneho sociologického výskumu je 

prínosom nielen pre študentov, politikov, pedagógov a vedeckých pracovníkov, ale aj pre 

širšiu verejnosť. Publikácia L. Macháčka poskytla netradičný pohľad na kultúrne potreby 

a záujmy tejto etnickej skupiny, čím môže pomôcť porozumieť niektorým súčasným 

problémom života maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku a v Európe.  

 

Viktória Botošová 

Študentka UCM, Trnava 


