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Shrnutí 

Předkládaná diplomová práce, která se zabývá menšinovou politikou Maďarska 

po roce 1990 a situací menšinové samosprávy maďarských Němců je rozdělena 

do čtyř hlavních částí. 

V první části (kap. I-III) teoreticky pojednávám o definici pojmu menšiny a 

menšinové politiky, dále potom o demografickém vývoji na území Maďarské 

republiky. Proměny populace a národnostního rozvrstvení zde reflektuji počínaje 

rokem 1945, kdy došlo k zásadnímu předělu v budoucím vývoji německé minority 

v Maďarsku. 

Ve druhé části (kap. IV) se věnuji charakteristice maďarské menšinové 

politiky v letech 1900 - 1989, a to z důvodu usouvztažnění historických událostí 

majicích přímý vliv na politickou koncepci ochrany či perzekuce dané menšiny. 

Zabývám se zde obdobím následujícím bezprostředně po Rakousko-uherském 

vyrovnání, obdobím "posttrianonským" a obdobím komunistické diktatury. 

Zejména v posledně zmiňované fázi došlo ke značnému urychlení procesu 

asimilace "národních" menšin. 

Třetí část (kap. V-VII) se zaměřuje na vývoj maďarské menšinové politiky 

v devadesátých letech a na vývoj aktuální. Pojednávám zde o dvojsečnosti 

koncepce ochrany menšin, o ústavních a legislativních změnách a jejich reálném 

dopadu de jure a de praxis. Obšírně zde analyzuji systém menšinových samospráv 

společně s fenoménem tzv. etnobyznysu. Analýze podrobuji i problematiku 

parlamentního zastoupení menšin. 

Ve čtvrté části (kap. VIII) se zevrubně věnuji současnému stavu německé 

menšinové samosprávy, jejím perspektivám a problematice "dvojí identity" 

příslušníků menšiny. Celková analýza se opírá o výsledky terénního výzkumu. 
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Práce obsahuje kromě standardních součástí také přílohy, v nichž se nachází 

mnoho materiálů vztahujících se k terénnímu výzkumu, které doplňují skutečnosti 

zmíněné v hlavním textu. 

Klíčová slova: menšinová politika, asimilace menšin, menšinová 

samospráva, německá menšinová samospráva, politika double standart, 

Švábové, mad'arští Němci, Jeno Kaltenbach 

Summary 

This diploma thesis, which is focused on Hungary's minority policy after 1990 

and self-government of the German national minorty, is divided into four main 

parts. 

In the first part of the thesis (Chapters I-III) I discuss the theoretic 

background regarding the terms "minority" and "minority policy" and furthermore 

the demographic development in the territory of the Republic of Hungary. The 

changes within the population as a whole and the nationality structure have been 

reflected here since 1945. This period could be considered as a milestone in the 

future development ofthe German minority in Hungary. 

In the second part of the thesis (Chapter IV) I deal with specific aspects of 

the Hungarian minority policy covering the period 1900 - 1989. The reason for 

that is the effort to put the historical events, directly affecting the political 

conception for minority protection or persecution of a given minority, in relation 

with current situation. Following three periods are in focus: period after the 

Austro-Hungarian Compromise, Post-Trianon Hungary and period of communist 

dictature. Especially during the last phase, the constant assimilation process of 

"national" minorities has been rapidly accelerated. 
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In the third part (Chapters V-VII) I show in detail the development of the 

Hungarian minority politics in the 1990's and I focus on the current situation, as 

well. I am concerned with the "double standard" politics of minority protection, 

constitutive and legislative adjustments and their real influence de jure and de 

praxis. The minority self-government system is in-depth analysed together with 

accompanying phenomenon, so-called ethnobusiness. There is also disccused the 

issue concerning the minority representation in parliament. 

The fourth part (Chapter VIII) is focused on analysing the current situation 

of the German minority self-government, its prospects and "double identity" 

problem. The analysis is based ofthe results from the field research. 

This work also contains appendixes, apart from standard diploma thesis 

components, in which is possible to find many materials related to the field 

research. These materials complement facts mentioned in the main text. 

Keywords: minority politics, minority assimilation, minority s elf

government, German minority self-government, double standard politics, 

ethnobusiness, Hungarian Germans, Swabians, Jeno Kaltenbach 
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" Vždyť královstvíjediného jazyka ajediného mravu je slabé a křehké. Proto ti nařizuji, můj synu, abys 
příchozím v dobré vůli skýtal obživu, abys je důstojně přijímal, aby se raději zdržovali u tebe, než by 
pobývali někde jinde. ,,] 

(Libellus sancti Stephani regis de institutione morum ad Emericum ducem, 1013-1015) 

Úvod 

Na území historických Uher žilo pospolu několik národnostních skupin ještě před 

založením samotného státu. Že jednou z podmínek pro jeho zachování a budoucí 

rozkvět bude nekonfliktní soužití všech národností v zemi, si byl zakladatel uherského 

království dobře vědom. I když je prokázáno, že autorem shora uvedeného pasu 

z Knížky mravních naučení kralevici lmrichovi není král Štěpán, nýbrž s největší 

pravděpodobností vychovatel jeho syna, biskup Gerard, snažil se panovník této maximě 

politicky dostát. Jako sjednotitel země razil národnostně tolerantní politiku, jež v sobě 

umně snoubila politický pragmatismus s principy křesťanského universalismu. Národní 

politická koncepce uherského státu se totiž zakládala nikoliv na principu národnostním, 

nýbrž stavovském, a proto také feudální natio hungarica zahrnoval všechny příslušníky 

privilegovaného patriciátu, jimiž byli Maďaři, stejně jako Němci a Slované (Pražák 

1988: 49). Otevřenost vůči přijímání hostů (lat. hospites) byla považována za nezbytnou 

pro rozvoj celé společnosti. Jak se však v nejstarší uherské literární památce dále praví, 

narušení této symbiózy může vést jedině k tornu, že "tvé království určitě utrpí velikou 

škodu." Nutno podotknout, že opakované porušování tohoto naučení se stalo pro 

svatoštěpánské Uhry osudným. 

V průběhu tisícileté existence státu docházelo k řadě migracím a s nimi i k 

proměnám menšinové politiky vládců. Za vyvrcholení těchto metamorfóz, ať již 

politických, či demografických, lze bezesporu považovat dvacáté století, kdy došlo k 

novému státnímu, a tím i národnostnímu uspořádání v Karpatské kotlině. Za zatím 

poslední milník v dějinách menšinové politiky a ochrany národnostních menšin lze 

označit počátek devadesátých let minulého století, s nímž souvisí i celková transformace 

maďarské společnosti. 

1 Z latinského originálu citát přeložila 1. Nechutová. In: Legendy a kroniky Koruny uherské, Praha, 
Vyšehrad, 1988, s. 49. 
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Cílem této diplomové práce je analýza problematiky menšinové politiky Maďarska 

od počátku devadesátých let 20. století, přičemž předmětem zkoumání bude její 

legislativní a praktický dopad pro minority žijící na území Maďarské republiky. 

Přestože jádrem pojednání bude menšinová politika týkající se ochrany vnitrostátních 

menšin, nebude opomenuta její zahraničně politická dimenze, jež bezprostředně souvisí 

se situací Maďarů v sousedních státech a "domácími" minoritami. V souvislosti 

s problematikou ochrany vnitrostátních menšin se též pokusíme o analýzu současné 

politické konstelace a potřebě novelizace menšinové legislativy. 

Navzdory široké škále menšinových práv, jež zaručuje maďarská ústava a 

menšinové zákony, není primárním cílem této diplomové práce pouze ilustrovat 

vstřícnost politiky Maďarska. Jak již bylo zmíněno, budeme se snažit odhalit 

diskrepance mezi schválenými ustanoveními a fungováním v praxi. Mezi nejpalčivěj ší 

problémy současnosti patří dlouhodobě neuspokojivá situace ve volebním systému 

menšinových samospráv a protiústavní ignorování parlamentního zastoupení menšin. 

Zda-li se zákonodárcům podařilo vyrovnat s tzv. fenoménem etnobyznysu v posledních 

samosprávních volbách2
, prověří terénní výzkum ve vybraných samosprávách německé 

národnostní menšiny, a to na úrovni obce a státu. 

Dle posledních údajů součtu lidu z roku 2001 je v Maďarsku zastoupeno celkem 

třináct minorit, na které se vztahuje status "národní a etnické menšiny". Maďarští Němci 

reprezentují nejpočetnější národní menšinu v zemi (nepočítáme-li etnickou menšinu 

Romů), jejíž reálný počet se odhaduje na zhruba 210 000 příslušníků.3 Z tohoto důvodu 

se domníváme, že praktická aplikace menšinového samosprávního systému lze dobře 

demonstrovat právě na příkladu relativně silně zastoupené menšiny. V rámci výzkumu 

aktivit německé samosprávy se zaměříme i na menšinový školský systém a jeho reálné 

uplatnění. Opomenuta nebude ani problematika spojená se ztrátou německé (švábské) 

identity a aktivním užitím menšinového jazyka. 

Při zpracování tématu této diplomové práce jsem vycházel z celé řady zdrojů, 

počínaje recenzovanými studiemi, historickými publikacemi, příspěvky z regionálních a 

menšinových periodik až po vládní prohlášení, sbírky zákonů, demografické analýzy ad. 

Mezi nej důležitěj ší primární prameny patří roční zprávy činnosti institutu menšinového 

ombudsmana - Beszámoló a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyíílési 

2 Volby do zemských a župních menšinových samospráv proběhly 4. března 2007. 
3 Srov. Fakten uber Ungarn, Nr. 3/2000: 1, Dostupné z hrtp://www.mfa.gov.huINRlrdonlyres/92701E81-
C320-4l7 A-A686-38BC98DBF68F/0/etninem.pdf, [staženo 15.3.2007]. 
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Biztosának tevékenységrol, 2007- a pořízená interview v lokalitách výzkumu. Jako za 

stěžejní sekundární literaturu mohu uvést následující: Brunner/ Klipper (2004): 

Minderheitenschutz im ostlichen Europa. Ungarn, Dobos (2005): A kisebbségi 

onkormányzati választójog kialakítása Magyarországon, Rátkai (2000): A kisebbségi 

onkormányzatok legitimációhiánya, Eiler (2005): The Minority Self-Governance and lts 

Experiences: Results with Question Marks ad. O systému menšinových samospráv 

v Maďarsku doposud česky publikoval pouze Csaba Szaló, a to ve sborníku 

Národnostní politika v postkomunistických zemích (Masarykova Univerzita, 2000). 

Ucelenému zpracování tématiky menšinové politiky a jejího dopadu pro národnostní 

menšiny žijící v Maďarsku se v České republice - pokud je mi známo - doposud nikdo 

zevrubně nevěnoval. 

Než se však pokusíme nastínit proměnlivý vývoj maďarské menšinové politiky, 

jenž předcházel progresivnímu zákonodárství z počátku devadesátých let, zastavme se 

krátce u objasnění pojmů menšiny a menšinové politiky. 
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J. Definice menšiny 

Jednotnou definici pOjmu "menšina", jež by bylo možné považovat za dostatečně 

politicky konsensní, v mezinárodním právu nenalezneme (Brunner 1996: 5). 

V příslušných konvencích jako např. Mezinárodním paktu o občanských a politických 

právech OSN či Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin Rady Evropy (dále 

jen Rámcová úmluva) se bližší určení tohoto pojmu pouze předpokládá. Chybějící 

specifikace termínu se tak odráží v různorodém přístupu k menšinám v jednotlivých 

zemích Evropy (Jařab 2006: 9). Rámcová úmluva umožňuje zemím, jež ji ratifikovaly, 

aby za příslušníky menšin uznaly jak občany, tak osoby na jejich území dlouhodobě 

žijící; neurčuje však, že širší výklad přijmout musÍ. Některé členské země EU tudíž 

přiznávají práva plynoucí z Rámcové úmluvy občanům i neobčanům, zatímco jiné se 

omezují pouze na občany. Některé přiznávají tato práva konkrétním menšinám, jako 

tomu je i v případě Maďarska, jiné, jako ČR, mají v zákoně definici menšin, ale žádný 

taxativní výběr těch "uznaných" (Jařab 2006: 9).4 

Selektivní výklad pojmu menšiny je velmi sporný především tím, že menšinu 

může vymezit právě jen na základě státní příslušnosti. Dle tohoto pojetí jsou pak cizinci, 

imigranti či "gastarbajtři" postaveni mimo statut menšiny5 a vztahuje se na ně pouze 

konvenční ochrana práv cizinců. Jako stejně nejednoznačný se jeví i konstituční znak 

starousedlictví, který výrazně eliminuje možnost etablovaní nově vzniklé menšiny v 

daném státě. Na bázi státní příslušnosti a starousedlictví jsou zákonem definovány 

menšiny žijící v Rakousku6
, Estonsku7 a Mad'arsku (viz kap. 1. 1.). 

V našem pojetí menšiny se přikláníme k obecně uznávané definici Francesca 

Capotortiho, zvláštního zpravodaje Komise pro menšiny OSN, která byla na požádání 

Komise doplněna o další ustanovení v roce 1985 Jules Deschenesem. Z hlediska 

4 Zásadně odlišná od ostatních zemí EU je Francie, která pojem "menšiny" neuznává vůbec a 
nepřistoupila ani k Rámcové úmluvě. "Staré" členské země EU však k podpisu Rámcové úmluvy vyzívalo 
deset nových kandidátů ajejich vstup takto podněcovalo. V případě signování Lotyšska a Estonska, které 
nepřiznaly svým ruskojazyčným obyvatelům nejen menšinová práva, ale v převážné většině ani občanství 
(a ani to není v rozporu s Rámcovou úmluvou, neboť ta přece připouští, aby menšinová práva byla 
omezena na občany dané země), je situace více než paradoxní. Nejsou-li totiž estonští a lotyšští Rusové 
svých států, pak nejsou ani občany EU, takže se na ně nevztahuje ani základní právo nebýt diskriminován 
na základě státní příslušnosti. Srov. Jařab 2006: 8-12. 
5 Výbor pro lidská práva OSN se proto ve svém komentáři z roku 1994 (General Comment) rozhodl 
požadavek státní příslušnosti pro vymezení menšiny zamítnout, přičemž do pojmu menšiny výslovně 
zahrnul cizince a sezónní pracovníky. Srov. General Comment No. 23 (1994). 
6 § 1 II Spolkového zákona č. 396/1976 o právním postavení menšin v Rakousku. 
7 § 1 Zákona č. 71/1993 o kulturní autonomii národních menšin. 

12 



subjektivního se zde pod pojmem menšina rozumí uskupení, jež se vyznačuje jistou 

solidaritou a pocitem sounáležitosti. Objektivní kritéria určují tyto čtyři elementy: 

• početní znevýhodnění vůči celkovému obyvatelstvu, 

• nedominantní postavení ve státě, 

• etnická, náboženská nebo jazyková pospolitost, 

• státní příslušnost státu, v kterém žije. 

Tyto charakteristiky se zcela slučují s minoritní identitou národních a etnických 

skupin žijících v Maďarsku (Brunner 2000: 3), a proto v této diplomové práci budeme 

termínu "menšina" užívat v tomto pojetí. Na jaká úskalí však legislativně ukotvená 

definice v Maďarsku naráží, o tom šířeji v následující kapitole. 

1. 1. Pojem "národní a etnické menšiny" 

Ústava Maďarské republiky pojednává v § 6 o "národních a etnických menšinách" 

(nemzeti és etnikai kisebbsékek)8 bez jakékoliv bližší specifikace. Zvláštní pozornost si 

však zasluhuje pokus o legální definici, jež uvádí § 1 (1-2) Zákona Č. LXXVII/1993 o 

právech národních a etnických menšin, obecně nazývaný jako Menšinový zákon (dále 

jen MZ): 

(1) "Účinnost tohoto zákona se vztahuje na všechny občany maďarské národnosti žijící 
na území Maďarské republiky, kteří se považují za příslušníky některé národní či etnické 
menšina, a stejně na společenství těchto osob." 

(2) "Ve smyslu tohoto zákona tvoří národní či etnickou menšinu každá skupina lidí, 
která sídlí na území Maďarské republiky alespoň po dobu sta let, je v rámci všech 
obyvatel státu v početní menšině, její příslušníci jsou maďarští státní občané, od větší části 
obyvatel se odlišuje vlastním jazykem, kulturou a tradicemi a která zároveň proklamuje 
takové vědomí sounáležitosti, jež si stanovuje za cíl zachování těchto hodnot, artikulaci a 
ochranu zájmů svých komunit vzniklých v průběhu dějin.,,9 

8 Zajímavý postřeh o rozdílném vnímání pojmové kategorizace menšin předkládá ve své studii Jařab: 
"Etymologicky není mezi ,etnickým' a ,národním' či ,národnostním' zásadní rozdíl- i řecké ethos 
znamená totiž ,národ'. V praxi však jde o rozdíl v obsahu: v mnoha členských zemích se menšinami 
rozumějí především či výlučně tzv. historické menšiny, jímž se tradičně říká ,národnostní', zatímco čeští 
Vietnamci nebo němečtí Turci postavení menšiny nemají. Naopak v anglosaském pojetí se pojem 
,menšinové politiky' vztahuje především na etnické menšiny přistěhovatelského původu." Jařab 2006: 9-
10. 
9 Zákon Č. LXXVlI/1993 o právech národních a etnických menšin, 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegydoc.cgi?docid=99300077.TV, [staženo 16.3.2007]. 
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Stanovení hranice starousedlictví na dobu sta let překračuje v jistém ohledu 

obvyklé kritérium tří generačního pobytu v zemi, kdy se vychází z obecného 

předpokladu, že až u třetí generace je možné posoudit, zda-li si je schopna svou identitu 

trvale uchovat, či je/bude asimilována (Brunner/ Kiipper 2004: 32). Tato stoletá 

determinace nečiní dle prof. Brunnera maďarským menšinám zásadnější problém. 

Všechny totiž splňují nejen onu tří generační periodu, ale mohou doložit i požadovanou 

staletou hranici (Brunner/ Kiipper 2004: 32). Toto tvrzení však zpochybňuje ve své 

studii L. A. Pap, ve které poukazuje na dva elementární problémy stoletého vymezení: 

Definice totiž neposkytuje odpověď na otázky, od kdy se požadovaná perioda počítá a 

kdo je pověřen o ní rozhodovat. Na základě této technické nedokonalosti Pap připouští 

diskuzi na téma, zda-li je dějinná průkaznost v případě řecké menšiny opravdu 

postačující, ba co víc, bylo-li by možné akceptovat i hypotetické ambice Palestinců na 

uznaní statutu menšiny, kteří by se za daných okolností mohly odvolávat na sektu 

ismailitů působících v Uhrách až do období přijetí Zlaté buly, tj. do roku 1222 (Pap 

2003: 2). 

S formulací storočního limitu souvisí i další problém, totiž nekompatibilita legální 

definice menšiny s požadavky Výboru pro lidská práva OSN (Walsh 2002: 15). 

Vylučuje se jí totiž garance menšinových práv migrantů, kteří se k dané skupině na 

území cizího státu hlásí. ID Restrikce příslušnosti k menšině je pak exaktně specifikována 

v § 2 I MZ: 

"Zákon se nevztahuje na utečence, imigranty, cizí občany usazené v Maďarsku, nebo na 
osoby bez stálého bydliště." 

Naopak občané s maďarskou státní příslušností se mohou ke své individuální 

příslušnosti k menšině - definované kolektivními kritérii v § 1 (1-2) MZ - hlásit na 

základě svobodného vyznání. K prohlášení o své menšinové příslušnosti není nikdo 

povinován. Jedná-li se ovšem o praktikování nějakého menšinového práva, může zákon 

či právní norma takovéto prohlášení vyžadovat (§ 7 (1) MZ) ll. Přihlášení se k jedné 

menšině, jež splňuje zákonná kritéria, však zároveň nevylučuje dvojí či vícerou "národní 

10 V souvislosti s volbami do menšinových samospráv se o rozšíření hlasovacích pravomocí také pro 
cizince zasazuje zejména Německá celostátní samospráva (LdU). Řada Němců a Rakušanů, dlouhodobě 
žijících v Maďarsku, se totiž aktivně podílí na činnostech kulturního života menšiny a dle LdU by neměli 
být diskvalifIkováni v rozhodování o samosprávní reprezentaci menšiny. 
II Liberálnost deklarace příslušnosti k menšině způsobuje řadu problémů především v souvislosti voleb do 
menšinových samospráv. Tento problém se nepodařilo vyřešit ani přijetím změny menšinového zákona 
v roce 2005. Podrobněji v kap. VI. 
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či etnickou" identitu jedince (§ 7 (3) MZ). Tato stanova je velice důležitá především pro 

plně integrované menšiny, jejichž příslušníci se cítí být rovněž Maďary. V případě 

maďarských Němců zde potom hovoříme o tzv. dvojí identitě (blíže kap. 8.2.). 

Splnění shora uvedených kritérií, obsažených v § 1 MZ, však ještě neznamená 

automatické uznání statutu menšiny. Pro nabytí právní jistoty, že menšinové 

charakteristiky jsou u jisté skupiny lidí skutečně prokazatelné, je v závěrečných 

ustanoveních MZ vyhrazena dvojí možnost: 

1) Třináct národnostních skupin je dle zákona uznáno za starousedlé menšiny: 

Arméni, Bulhaři, Chorvati, Němci, Řekové, Poláci, Romové, Rumuni, Rusíni, 

Srbové, Slovinci, Slováci a Ukrajinci (§ 61 (1) MZ). Všech dvanáct menšin je 

považováno za národní menšinu, pouze Rómům přísluší status menšiny etnické. 

Přiřazení k druhu menšin však nemá žádný dopad na diferenciaci práv a 

povinností mezi minoritami. 12 

2) Tato možnost je určena pro etablování "nové" menšiny. V tomto případě 

může skupina o alespoň 1 000 volebně oprávněných občanů, kteří se vyznávají 

k příslušnosti "nové" menšiny, podat žádost parlamentu, jehož povinností je se 

záležitostí zabývat. Jsou-li splněny jednotlivé předpoklady zákonné definice 

menšiny, musí žádost uznat (§ 61 (2) MZ). 

Význam druhé varianty není až tak zanedbatelný, jak by se mohlo na první pohled 

zdát. V současném Maďarsku totiž žije více početných menšin než jen oněch třináct ze 

zákona definovaných. Paradoxně se však o možnost legislativní registrace mohou 

ucházet nikoliv současné početné minority (Vietnamci), ale pouze menšiny historické, 

které nemají daleko k označení "pseudomenšina". 

12 Tenninologické rozlišení maďarského práva na "národní" a "etnické" menšiny se zakládá na faktu, zda
li daná minorita disponuje "mateřským státem" či nikoliv. V případě Romů zahraniční mateřské zázemí 
chybí, jsou tudíž považováni za menšinu etnickou. Srov. Brunner/ Kiipper, 2004: 26. 
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1. 2. Problematika "nových" menšin 

Pro ilustraci reálných problémů vyvěrajících z formulace § 61 (I-II) MZ uveďme 

následující dva příklady iniciativ, z nichž první vzešla z občanského sdružení a druhá na 

popud jediného občana. 

V dubnu 2001 zažádal "Svaz egejských Makedonců v Mad'arsku,,13 Státní volební 

výbor (OVB) o schválení dotazníku mající za cíl získat podpisy pro uznání Makedonců 

jako čtrnáctou menšinu v zemi. Výbor tuto iniciativu posvětil, neboť byla v souladu s 

legislativními požadavky týkajících se referenda a iniciativ sbíraní podpisů14 . Dle soudu 

mnoha pozorovatelů se dalo očekávat, že získání potřebných podpisů bude neúspěšné. 

Celá akce tak od počátku vzbuzovala podezření nekalého (nicméně v souladu se 

zákonem) praktikování menšinového práva, tj. spekulativního "etnobyznysu" (Majtényi 

/Pap 2006: 2), o němž bude ještě řeč později. Jelikož se však nepodařilo nashromáždit 

dostatek podpisů, iniciativa vyzněla naprázdno. 

Druhým příkladem snahy o uznání menšinového statutu Je pokus o uznání 

existence maďarské menšiny Hunů. První aspirace tohoto druhu bylo možné 

zaznamenat již koncem devadesátých let, kdy se pravicově extrémistická strana MIÉP 

(Strana pravdy a života Maďarska) pokoušela tímto počinem jednak upozornit na 

přemírnou laskavost Maďarska vůči domácím menšinám, jednak se dostat k finančním 

zdrojům určeným menšinám. K iniciaci této záležitosti však tehdy nakonec vůbec 

nedošlo. Žádost o schválení dotazníku k získání podpisů podal v červenci 2004 až jistý 

Imre Josua Novák, profét a samozvaný kněz sekty "Svatá církev Hunů". Ačkoliv 

průhlednost "prorokova" záměru byla více než zřejmá, komise žádost schválila a 

Novákovi se podařilo parlamentu předložit soupis 2381 ověřených podpisů. Bizarnost 

situace si vyžádala dlouhé správní řízení, do jehož průběhu byla zapojena celá řada 

vládních a akademických institucí. Klíčovou roli nakonec sehrálo vyjádření Maďarské 

akademie věd (MTA), o které se mohl parlament ve svém finálním hlasování opřít, a 

žádost Nováka a signatářů zamítnout jako irelevantní. 15 

13 Égei Makedónok Magyarországi Szovetsége byl založen členy řecké menšiny. 
14 Zákon Č. IIII1998 o referendu a iniciativ občanů. 
15 "Názory odborníků MTA se jednohlasně shodují v tom, že členové skupiny, jež sebe sama nazývá 
maďarskými Huny, není možné považovat za národní či etnickou menšinu a jejich snahy o registraci jsou 
neopodstatnělé a v rozporu s obsahem a podstatou Menšinového zákona." Mezi další argumenty patřilo i 
tvrzení, že žádná z archeologických či lingvistických pramenů nedokládá existenci Hunů v Karpatské 
kotlině po roce 453 apod. Srov. Majtényi, P. - Pap, A. L. (2006): Sokasodó kisebbségek? ln: Élet és 
lrodalom, 21. 6.2006. 
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Tato zcela ojedinělá kauza vyvolala politickou debatu nad stávajícím zněním § 61 

článku 2 MZ a přiměla politiky k jeho konkrétnější definici, na čemž má nepochybnou 

zásluhu právě MTA. V pozměněném MZ z roku 2005 je tak původní text paragrafu 

doplněn o následující: 

"v průběhu řízení se musí stanovy zákona o státním referendu a iniciativách občanů 
aplikovat s tím, že Státní volební výbor je během řízení povinen si vyžádat stanovisko 
ředitele Maďarské Akademie věd o existenci právních podmínek". 

Mohlo by se zdát, že tímto bližším určením a pojistkou proti zneužití zákona byla 

učiněna dalším podobným případům přítrž. Pakliže by však přívrženci "nové" menšiny 

přeci jen uspěli, získali patřičné podpisy, kladné vyjádření MTA a SSV a konečně byli 

uznáni parlamentem jako menšina, stojí jim v cestě druhý závažný problém - sám 

Menšinový zákon. § 61 MZ sice připouští registraci "nové" menšiny, na druhou stranu 

však taxativně udává neměnný počet třinácti uznaných menšin. Z toho vyplývá, že 

plnoprávné uznání menšiny je zároveň podmíněno i modifikací přijatého zákona, který 

výčet "národních nebo etnických menšin" určuje expres sis verbis (Pap 2003: 2). 

Absurdita právní nedořešenosti se pak může stát osudovou právě pro nově "uznanou" 

menšinu, jejíž práva nebudou akceptována do té doby, dokud parlament modifikaci 

daného paragrafu neodhlasuje. Při nedostatku politické vůle, kdy je ke změně 

menšinového zákona nutná dvoutřetinová plenární podpora, zde pak hrozí reálné 

nebezpečí diskriminační selekce menšiny (Pap 2003: 2). Jinými slovy, pokud někdo 

zažádá parlament ve smyslu MZ s tisíci nasbíranými podpisy o rozšíření seznamu 

třinácti menšin, jež udává zákon, musí počítat zároveň s tím, že i když splní veškeré 

podmínky zákona, je stále vydán na milost vůli politiků! Z takovéhoto povýtce 

absurdního mechanismu, tolik připomínajícího kafkovské labyrinty, vede opět jedině 

cesta k nutné zákonné úpravě. 

Na závěr této kapitoly bychom se ještě rádi zmínili o statutu židovské komunity. 

Maďarská legislativa Židy do výčtu národních a etnických menšin nezapočítává, neboť 

je považuje za čistě náboženské uskupení. O jejich zahrnutí do výčtu MZ se sice roku 

1992 vedl velmi živý diskurz, nakonec však bylo od těchto snah upuštěno - takřka 

v předvečer schválení zákona - z důvodů rozkolu v samotné židovské komunitě 

(převážná většina maďarských Židů proti uvedení do výčtu zákona tehdy protestovala 

(Brunnerl Kiipper 2004: 33). O svém sebeurčení tehdy početná židovská menšina 

rozhodla sama a zvolila raději vymezení na religiózním principu. 
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Svých nevyužitých možností, ať již správních, či materiálních, si maďarští Židé 

začali brzy uvědomovat, a proto se rozhodli usilovat o dodatečné uznání svého 

menšinového postavení. Čtyři zástupci "Společnosti za národní menšinu maďarských 

Židů"I6 podali na podzim roku 2005 vzor svého dotazníku ke schválení SSV, pročež 

právní spory (zejména mezi SVV a Ústavním soudem) na sebe nenechaly dlouho 

čekat. I ? Obdobně jako v případě iniciativ Rusů a Bunjeveců se Společnosti nepodařilo 

získat potřebných tisíc podpisů v zákonem stanovené lhůtě (do července 2006), a akce 

tak ve finále skončila nezdarem. V současné době nejsou známy žádné další žádosti o 

registraci minority. 

16 Társaság a Nemzeti Magyarországi Zsidó Kisebbségért Egyesi.ilet. 
17 Podrobné analýze tohoto procesu se věnuje článek Majtényi, P. - Pap, A. L. (2006): Sokasodó 
kisebbségek? ln: Élet és Irodalom, 21. 6. 2006. 
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II. Obecná charakteristika "menšinové politiky" 

Obdobně jako tomu bylo v případě "menšiny" je výklad termínu "menšinové politiky" 

velmi rozmanitý. V odborné literatuře bývá termín často užíván jako synonymum pro 

pojmy "národnostní politika" či "etnopolitika", potažmo se jím označuje druh politiky, 

jež je zaměřena na jednu konkrétní menšinu (magyarságpolitikaI8
, romapolitika). 

Podstatná část výkladů nazírá na menšinovou politiku z pozice konfliktního průběhu 

politiky, tj. v dimenzi politics, zatímco analýza její obsahové stránky, charakteru policy, 

ustupuje zcela do pozadL l9 To ovšem neznamená, že by menšinovou politiku nebylo 

možné zkoumat a analyzovat jako specifický a krajně kombinovaný druh politiky 

(Dobos 2006: 1). 

Za přijatelnou definici lze považovat tzv. trojúhelníkový model menšinové politiky 

Rogerse Brubakera, jenž pojem vysvětluje na základě široké škály vzájemných vztahů 

mezi menšinou, daným státem a tzv. státem mateřským (Brubaker 1999: 56). Mimo 

relace mezi státem a menšinou (v zásadě vnitropolitických), potažmo mezi státem a 

státem mateřským nebyl vztah mezi menšinou a mateřským státem mezinárodně 

doposud náležitě objasněn (Dobos 2006: 1). Brubakerův původní model by bylo dle 

Dobosova nároru možné rozšířit na čtyřúhelník, vezmeme-li v úvahu i neopomenutelnou 

roli mezinárodních organizací, které mohou mít značný vliv na menšinovou legislativu 

daného státu. Můžeme souhlasit s Dobosovým tvrzením, že "si praktická aplikace 

modelu vyžaduje ještě předběžné informace, neboť různorodost daných politických, 

společenských, hospodářských a kulturních faktorů ovlivňuje, jaká z daných relací se 

projeví jako určující, jaký činitel nejvíce působí na situaci menšiny (v případě 

transnacionálních či etnických menšin pak komponent mateřského státu zcela odpadá). " 

(Dobos 2006: 1). 

Vzhledem k omezeným možnostem mateřského státu na přímé ovlivňování stavu 

své menšiny a celkové komplikovanosti Brubakerova modelu, se v této studii zaměříme 

především na nejdůležitější terén konstituování menšinové politiky, čímž je ve většině 

případů interakce státu a menšiny (Maďarska a "domácích" menšin). V případě 

18 Bárdi, L. N. (2004): Tény és való. Budapesti kormányzatok és határon tú/i magyarság 
kapclížesolattorténete. Bratislava: Kalligram, s. 12. Do češtiny obtížně přeložitelný výraz. Slovem 
"magyarság" jsou míněny všichni Maďaři žijící uvnitř i za hranicemi Maďarské republiky. 
19 Zajímavým pokusem výkladu pojmu je studie Davida Galbreatha, který přibližuje charakteristiku 
menšinové politiky ve smyslu minority po/icy a minority politics zároveň. Galbreath, L. (2005): National
Building and Minority Politics in Post-Socialist States: lnterests, lrifluence and ldentities in Estonia and 
Latvia. Stuttgart: Ibidem-Verlag. 
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Maďarska ovšem nelze ponechat stranou zahraničně politickou dimenzi ochrany 

menšin, která se zásadní měrou promítá do koncepce vnitrostátní menšinové politiky 

státu (blíže v kap. 5. 1.) Termínu menšinové politiky však budeme užívat v jeho užším 

pojetí, kdy jej chápeme jako" vědomý, plánovaný, mnohavrstvý, teoretický a praktický 

politický proces, který si klade za cíl reflektování národně-etnické linie společnosti, 

regulaci soužití většiny a menšiny a který akceptuje národně-etnický původ jedinců, 

skupin a právnických osob. (( (Dobos 2006: 2). Jejím cílem je zajištění menšinových 

práv, zachování, ochrana a možnost dalšího rozvoje identity menšin odlišujících se od 

majority, jejich vlastního jazyka, kultury, tradic a víry. Dále zahrnuje všechny 

důležitější fáze procesu politických rozhodnutí, a to od přenesení společenského 

problému na politickou úroveň, formulaci konkrétního rozhodnutí až po jeho realizace, 

jemuž následuje finální fáze hodnocení (Fábián/ Otv6s 2003: 27). 
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III. Demografické rozvrstvení 

Pařížská mírová smlouva z 10. února 1947 anulovala výsledky vídeňských arbitráží z let 

1938 a 1940 a až na malou revizi hranic, jež se týkala přiřknutí předpolí Bratislavy 

Československu (Čuňovo, Jarovce, Rusovce), navazovala na stav hranic k datu 1. ledna 

1938?O Odhlédneme-li od ztrát zapříčiněných válkou a obětí holocaustu bylo 

národnostní složení obyvatelstva výrazně ovlivněno následujícími procesy: 

1) Na základě článku XIII Postupimské dohody mělo být veškeré německé 

obyvatelstvo vystěhováno. Odsun se v zásadě týkal všech osob, které se v censu 

z roku 1941 přihlásily k vyznání k německé národnosti či jazyku. Další určující 

kritéria pro vysídlení byla potom stanovena Prozatímní národní vládou v roce 

1945.21 Na základě principu kolektivní viny bylo celkem odsunuto 170-180000 

osob. Je však třeba vzít v potaz i okolnosti, že před koncem války ze země 

dobrovolně uteklo 50-60 000 Němců a několik stovek jich bylo deportováno do 

Sovětského svazu na nucené práce. Počet německé menšiny byl tak zredukován 

napolovic (podrobněji viz kap. 8.1.). 

2) Počátkem roku 1946 vykrystalizovala na československé straně představa o 

výměně obyvatelstva mezi ČSR a Maďarskem, jež byla stvrzena smlouvou ze dne 

27. února 1946. Oproti původním ambicím československé vlády, kdy se počítalo 

s vysídlením na principu kolektivní viny jako tomu bylo v případě Němců, to byl 

úspěch pouze dílčí a o nějakém totálním přesídlení obyvatelstva nemohla být řeč 

(Pražák 2001: 491). Dohoda hovořila o dobrovolném přesídlení maďarských 

Slováků a o transferu stejného počtu Maďarů (z jejich hlediska vynuceného), 

přičemž v období od dubna 1947 do prosince 1948 bylo repatriováno na 71 787 

maďarských Slováků a Čechů, do Maďarska bylo potom přesídleno 89 660 

Maďarů. Tento nerovnoměrný počet byl dán tím, že československá strana měla 

20 Současná územní rozloha země tak zaujímá 93 032 km2
• 

21 § 1 Nařízení ministerského předsedy č. 12.330/1945 o vysídlení německého obyvatelstva Maďarska do 
Německa. To se vztahovalo i na členy Volksbundu nebo formace SS, stejně jako na všechny ty, kteří si 
nechali své maďarsky znějící jméno poněmčit. Na druhé straně § 2 udává i katalog výjimek, na které se 
odsun nevztahuje. Jedná se zejména o perzekuované demokraty, stoupence maďarství a některé rodinné 
příslušníky. Srov. Brunner/ Klipper 2004: 17. 
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právo přesídlit i ty příslušníky maďarské národnosti, kteří byli klasifikováni jako 

"váleční zločinci" (Irmanová 2002: 359). 

3) Kromě nuceného přesídlení slovenských Maďarů uteklo do Maďarska ke konci 

války cca. 250 000 Maďarů z Rumunska, Jugoslávie a Slovenska (Brunner 1996: 

26). 

V důsledku těchto transferů obyvatelstva se Maďarsko proměnilo v jeden homogenní 

národní stát, a to v mnohem větší míře než po první světové válce.22 S pouze marginální 

menšinovou populací, jejíž asimilace se v nadcházejících letech přirozeně urychlovala. 

Největší menšinou zůstala stejně jako předtím minorita německá, ovšem v období 

poválečných represí a všeobecné společenské averze vůči této národnosti se maďarští 

Němci ke své identitě báli otevřeně hlásit, což nejlépe dokládají údaje ze sčítání lidu po 

roce 1945:23 

1949 1960 1970 

Maďaři 9076041 98,6% 9786038 98,2% 10 166 98,5% 
9104640 98,9% 9837275 98,8% 237 

Němci 22455 0,2% 50765 0,5% 35594 0,3% 
2617 0,0% 8640 0,1% 

Slováci 25988 0,3% 30690 0,3% 21 176 0,2% 
7808 0,1% 14340 0,1% 

Rumuni 14713 0,2% 15787 0,2% 12624 0,2% 
8500 0,1% 12 326 0,1% 

Chorvati 20423 0,2% 33014 0,3% 17609 0,2% 
4106 0,0% 14 710 0,1% 

Srbové 5 158 0,1% 4583 0,0% 12235 0,1% 
4190 0,0% 3888 0,0% 

Slovinci"4 4 473 0,0% ... . .. 4205 0,0% 
666 0,0% 

Romové'" 21 387 0,2% 25633 0,3% 34957 0,3% 
37598 0,4% 56121 0,6% 

22 Srov. mapu demografického rozvrstvení menšin v Mad'arsku, příloha 10. 6. 
23 U jednotlivých menšin se horní číslo vztahuje na mateřský jazyk, spodní čísla psaná kurzívou na 
národnostní vyznání. V roce 1970 bylo provedeno sčítání lidu pouze dle jazykového kritéria. 
24 Při sčítání lidu v roce 1960 byli do počtu Chorvatů zahrnuti také Slovinci. 
25 Označení "cikán" (maď. cigány) je oproti českému úzu mnohem frekventovanějším pojmem, jenž 
postrádá pejorativního zabarvení a je akceptován jak romským etnikem, tak Maďary. Přesto se však 
poslední dobou stále více prosazuje bezpříznakové označení "Rom", a to zejména v právních aktech a 
v názvech romských organizací jako např. Roma Parlament, Roma Polgárjogi Mozgalom (Hnutí Romů za 
občanská práva) ap. O defmici pojmů "roma" a "cigány" existují rozdílné názory maďarských vědců a 
terminologie je tudíž stále nejednotná, popř. se obou výrazů užívá jako synonym. Podrobněji srov. Pálos 
2004: 337-338. V naší studii budeme užívat pojmu "Rom", poněvadž v českém úzu je označením 
bezpříznakovým. 
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Jiní26 14 161 0,2% 14534 0,1% 17 0,2% 
34674 0,4% 13744 0,1% 462 

Celkem 9204799 9961044 10322 
099 

1980 1990 

Maďaři 10579898 98,8% 10222529 98,5% 
10638974 99,3% 10142072 97,8% 

Němci 31 231 0,3% 37511 0,4% 
11 310 0,1% 30824 0,3% 

Slováci 16054 0,1% 12745 0,1% 
9101 0,1% 10459 0,1% 

Rumuni 10 141 0,1% 873O 0,1% 
8874 0,1% 10740 0,1% 

Chorvati 20484 0,2% 17577 0,2% 
13 895 0,1% 13570 0,1% 

Srbové 3426 0,0% 2953 0,0% 
2805 0,0% 2905 0,0% 

Slovinci 3 142 0,0% 2627 0,0% 
1 731 0,0% 1930 0,0% 

Romové 27915 0,3% 48072 0,5% 
6404 0,1% 142683 1,4% 

Jiní 17 172 0,2% 22079 0,2% 
16369 0,2% 19640 0,2% 

Celkem 10709463 10374823 

Zdroj: Brunnerl Klipper 2004: 18. 

Překvapivě nízký počet příslušníků menšin v roce 1949 svědčí o poválečných 

obavách a strachu před neblahými důsledky, které by mohly pro nemaďarskou populaci 

nastat v důsledku jejich národnostního vyznání (Brunnerl Klipper 2004: 19). Výsledky 

sčítání lidu z roku 1960 odrážejí již liberálněj ší politickou atmosféru poloviny 

padesátých let, kdy se tyto obavy z perzekuce rozptýlily. Součty z následujících let 

reflektují dvojí tendenci sociopolitických procesů: na jedné straně svědčí o postupující 

asimilaci menšin (viz rozdíl v letech 1960/1970 u Němců a Slováků), na druhé straně se 

v nich promítá vliv stále příznivější menšinové politiky konce osmdesátých let (Němci, 

Rómové 1990). V úvahu je třeba brát i společenskopolitickou transformaci, jež souvisí s 

pádem komunismu v sousedních státech, tj. mateřských zemích daných menšin. Tyto 

faktory sehrály významnou roli při podpoře otevřeného vyznání k té či oné menšinové 

skupině. To mělo za následek, že se odstup mezi jazykovým a národnostním vyznáním 

přes postupující jazykovou asimilaci podstatně snížil (Brunner 1995: 27). Census z roku 

26 Zde jsou zahrnuty oficiálně uznané menšiny Arménů, Bulharů, Řeků, Poláků, Rusínů a Ukrajinců. 
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1990 navíc signalizuje enormní nárůst vědomí romské identity, což se potvrdilo i v 

censu z roku 2001, kdy se k rómské národnosti hlásilo bezmála 050000 více občanů. O 

vzrůstajícím trendu romské emancipace taktéž svědčí suverénní účast v posledních 

volbách z března 2007 do celostátní menšinové samosprávy. Dle odhadů Centrálního 

statistického úřadu (KSH) se počet Romů žijících v Maďarsku v současnosti odhaduje 

na 400 000 - 600 000 osob (4-7% populace )27. 

Značné výkyvy mezi oficiálními výsledky censů a nezávaznými odhady můžeme 

zpozorovat i u dalších minorit. Počet maďarských Němců se tak dle údajů KSH 

odhaduje na 200 000, slovenská komunita se vyčísluje na 100000 - 110000. Tyto 

rozdíly jsou dle Csaby Szalóa zapříčiněny tzv. "dvojí identitou" příslušníků menšin. 

Tato identita je syntézou (a) maďarské identity, jež v případě představitelů menšin 

reprezentuje jejich identitu občanskou a (b) identity etnické, reprezentující jejich 

identitu kulturní (Szaló 2000: 174). Jelikož klasifikační struktura censu z roku 1990 

deklaraci takovéto "dvojí identity" přímo neumožňovala, došlo k takovým markantním 

diskrepancím. Pro bližší specifikaci a přiblížení realitě byly proto do dotazníku 

sčítání lidu z roku 2001 zakomponovány kromě kategorií "mateřský jazyk" a 

"národnostní příslušnost" i kategorie "žití dle kulturních tradic" a "komunikační jazyk 

s přáteli". Ke třetí kategorii, reprezentující onu již zmiňovanou kulturní identitu, se tak 

kupř. přihlásilo 88416 Němců, tj. zhruba o 55 000 víc než přihlášených k mateřskému 

jazyku a o 26000 víc než u národností příslušnosti. Výsledky censu jsou však velice 

přibližné, neboť skoro půl milionu lidí nechalo otázky stran menšinové identity 

nezodpovězeny.28 Dle jedné studie se k německé menšině nějakým způsobem hlásí 

celkem 118 000 občanů.29 

Z hlediska "dvojí identity" stojí za to si povšimnout i rozdílů mezi kategoriemi 

jazyk a národnost, a sice v letech 1980, 1990 a 2001. Počet těch, kteří v roce 1980 

uváděli jako svou národnost kategorii "Němec", se z 11 310 zvýšil na 30824, v roce 

2001 potom až na 622330). Počet těch, co uvedli němčinu jako svou mateřštinu, se 

zvýšil z 31 231 o pouhých šest tisíc (1990). V důsledku postupující asimilace počet opět 

poklesl na 33 792 v roce 2001. Z daných průzkumů a odhadů můžeme tedy učinit závěr, 

27 Srov. Sčítání lidu 1990,2001, dostupné zhttp://www.nepszamlalas2001.hu/hun/index.html. [staženo 
2.4.2007]. 
28 Předpokládá se, že zodpovězení národnostní otázky se vyhýbali především Romové. 
29 Tuto informaci uvedl Otto Heinek v rozhovoru pro Pester Lloyd. Srov. "Wie viele Ungamdeutsche gibt 
es noch?" In: Pester Lloyd, č. 4/2007. 
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že deklarace etnické/národní identity nepředpokládá spojitost s jazykem skupiny, 

se kterou se její příslušník identifikuje (Szaló 2000: 176). 

Pro bližší ilustraci rozdílů mezi jednotlivými minoritami zde uvádíme srovnání 

výsledků censů z let 1990 a 2001: 

Zití dle Komu-
kultur- nikační 

Minorita Mateřský jazyk Národnostní příslušnost ních jazyk 
tradic s přáteli 

1990 2001 Rozdíl 1990 2001 Rozdíl 2001 2001 
v% v% 

Bulhaři 1.370 1.299 -5,2 ... 1.358 . .. 1.693 1.118 

Romové 48.072 48.685 1,3 142.683 190.046 33,2 129.259 53.323 

Rekové 1.640 1.921 17,1 '" 2.509 ... 6.140 1.974 

Chorvati 17.577 14.345 -18,4 13.570 15.620 15,1 19.715 15.788 

Poláci 3.788 2.580 -31,9 ... 2.962 .,. 3.983 2.659 

Němci 37.511 33.792 -9,9 30.824 62.233 101,9 88.416 53.040 

Arméni 37 294 694,6 ... 620 . .. 836 300 

Rumuni 8.730 8.482 -2,8 10.740 7.995 -25,6 9.162 8.215 

Srbové 2.953 3.388 14,7 2.905 3.816 31,4 5.279 4.186 

Slováci 12.745 11.816 -7,3 10.459 17.692 69,2 26.631 18.056 

Slovinci 2.627 3.187 21,3 1.930 3.040 57,5 3.442 3.119 

Rusíni 1.113 ... . .. 1.098 . .. 1.292 1.068 

Ukrajinci 674 4.885 ... 5.070 4.779 4.519 . .. . .. 

Celkem 137.724 135.787 -1,4 213.111 314.059 300.627 166.365 

ZdroJ: U střední statistický úřad 
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IV. Charakteristika maďarské menšinové politiky v letech 

1900 -1989 

V průběhu dvacátého století Maďarsko prodělalo tři velké politické zvraty, jejichž 

kulturně společenský dopad se nemohl nepromítnout do přístupu k národně-etnické 

otázce a koncepci menšinové politiky. Rozpad monarchie mající za následek 

dvoutřetinovou územní ztrátu, poraženectví ve dvou světových válkách, čtyřicetileté 

područenství pod Sovětským svazem a konečně pokojné předání moci s nástupem 

demokratické transformace - to vše jsou faktory, které nově formují pilíře maďarské 

menšinové politiky devadesátých let a současnosti. 

Pohlédneme-li na historický vývoj země v období let 1920 - 1989, musíme 

konstatovat, že Maďarsko setrvávalo po celou dobu až na malé výkyvy (1956) 

vautoritativním či totalitním režimu. Jednotná koncepce menšinové politiky 

neexistovala, pojem národnosti nebyl právně ani politicky jasně definován, celková 

problematika tak byla záměrně opomíjena s tím, že se vyřeší samovolnou asimilací. 

Politika byla zaměřena spíše na jednotlivé národnostní menšiny, které byly dle současné 

mezinárodní situace tu protěžováni, tu znevýhodňováni. S nástupem nacistů k moci byli 

právně a politicky zvýhodněni Němci, v prvních letech po druhé světové válce a období 

koalice potom menšiny jižních Slovanů (Chorvati, Srbové, Slovinci) a Slováků. Odsun 

drtivé většiny Němců, výměna maďarsko-slovenského obyvatelstva, rozpad 

diplomatických vztahů na konci čtyřicátých let a s ním spojená diskriminace 

Jihoslovanů výrazně ovlivnily pozdější rapidní snížení příslušníků minorit (Dobos 2006: 

2). 

Maďarská menšinová politika přelomu 80. a 90. let nejen reflektuje opomenutí a 

diskriminaci domácích menšin z předcházejících desetiletí, ale cítí se vůči jim morálně 

povinována právní nápravou jejich společenského postavení (Dobos 2005: 2). Kromě 

těchto vnitřních činitelů však působí na konstituování politiky ochrany menšin i vnější 

faktory, jaké jsou v případě Maďarska ne odlučitelně spojeny se zahraničněpolitickými 

cíly státu. Pod tímto rozumějme elementární zájem země na zlepšení situace "pěti 

miliónové" (Antall) maďarské menšiny žijící v sousedních státech, kdy se Maďarsko 

svou příkladnou menšinovou politikou snažilo docílit reciproční odezvy v daných 

státech. Z tohoto hlediska tak Menšinový zákon z roku 1993 neztělesňuje pouze 
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pokrokovou demokratičnost státu a jeho velkorysou ochranu práv, ale aspIruje I o 

mezinárodní uznání jako modelového zákona pro práva menšin. 

Pro bližší objasnění charakteristik politické koncepce 90. let si dovolíme 

v následujících třech kapitolách krátce pojednat o specifikách maďarské menšinové 

politiky 20. století, a to v období předtrianonském, meziválečném a komunistické 

diktatury. 

4. 1. Období před první světovou válkou 

Uherské království, které bylo po státoprávním vyrovnání s habsburskou říši v roce 

1867 uznáno za unijního partnera v rámci Rakousko-Uherské monarchie, bylo až do 

konce první světové války klasickým mnohonárodnostním státem, ačkoliv si jakkoliv 

přálo být pouze státem národním (Brunner 1995: 13). I když podíl maďarské národnosti 

na celkovém počtu obyvatel od poloviny 19. století rychle narůstal, což bylo také 

důsledkem přirozeného i státně podporovaného asimilačního procesu menšin, magickou 

50ti procentní hranici se mu v celém království nikdy překonat nepodařilo. Na území 

"vnitřních Uher", tj. zemí Svaté uherské koruny včetně Slovenska, Karpatské Ukrajiny a 

Banátu, se tuto hranici podařilo prolomit až v roce 1900, kdy se v uherském sčítání lidu 

přihlásilo ke svému rodnému jazyku 54,6% Mad'arů.3o Druhou nejpočetnější, bezmála 

třímiliónovou komunitou byli Rumuni (16,2%), třetí příčku obsadili Slováci (10,7%) a 

čtvrtou s 10,4% Němci (1 901 042). 

Zvláštní postavení v uherském království zaujímalo Chorvatsko a město Rijeka3l
, 

kde se podařilo menšinovou otázku uspokojivě vyřešit na bázi teritoriální autonomie. 

Paralelně k rakousko-uherskému kompromisu bylo dosaženo vyrovnání i mezi Uhry a 

Chorvatským královstvím se Slavonií (1868), na jehož základě mohlo Chorvatsko 

disponovat vlastním parlamentem, správou a justicí. Nutno podotknout, že očekávání 

úplné svrchovanosti nebyla tímto paktem zcela naplněna. V čele chorvatské exekutivy 

stál sice bán s vládou, jenž byl přímo zodpovědný chorvatskému parlamentu, jmenován 

byl však králem na doporučení uherského premiéra. Na druhou stranu bylo v uherské 

30 Dle údajů z prvního rakouského sčítání lidu roku 1850/51, které se ještě zaměřovalo na národnostní 
vyznání občanů, se k maďarské národnosti ve "vnitřních" Uhrách přihlásilo 41,5%. V roce 1910 se zde k 
mateřskému jazyku přihlásilo 54,6% Maďarů. Ve srovnání s rokem 1880 je to skoro o 8% více. Srov. 
Bruner 1995: 13. 
31 Uherská vláda potvrdila městu jeho zvláštní status v roce 1872 a dohlížitelem nad jeho správou určila 
guvernéra. Úředním jazykem byla italština. 
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vládě zřízeno ministerstvo pro chorvatsko-slavonské záležitosti a kromě široké 

autonomie v oblasti správy, justice, školství a kultury byli Chorvaté zastoupeni i ve 413 

členném uherském parlamentu. Zde se také mohlo jejich 40 poslanců ujmout slova ve 

svém rodném jazyce (Brunner/ Klipper 2004: 6). Jejich zúžené pole působnosti pouze na 

otázky vlastní autonomie, stejně jako téměř naprostá eliminace legálního zastoupení 

zájmů Rumunů, Srbů a Slováků sehrálo jednu z klíčových rolí v konstituování 

nepřátelské národnostní opozice vůči monarchii. Následné subverzivní a iredentistické 

tendence přehlížených národů tak nevedly k národnostní reformě, nýbrž k rozpadu 

rakousko-uherské monarchie (Lendvai 2002: 236). 

Ve "vnitřních" Uhrách se stal nejdůležitější bází pro menšinovou legislativu tzv. 

národnostní zákon32 z roku 1868. Autoři zákona, především Deák a Eotvos, razili 

stavovský nadnárodní pojem natio hungarica, "jehož rovnoprávným členem je každý 

občan vlasti, ať už patří ke kterékoli národnosti" (Lendvai 2002: 238). V praxi se 

jednalo o dosti liberální jazykový zákon, který uděloval jednotlivým občanům jiných 

národností široká jazyková, kulturní a církevně politická práva, jaká byla na evropském 

kontinentu dosti ojedinělá. Šlo především o stanovení užití jazyka v úředním styku a 

školství a úplnou jazykovou autonomii národních církví. "To, že maďarská menšinová 

politika později získala velmi špatnou pověst, nebylo podmíněno nařízeními tohoto 

zákona, ale jeho praktikováním v době, jejíž atmosféra se od počátku 80. let 19.století 

vyznačovala stále větší národnostní intolerancí. "(Brunner 1994: 15). Brunner však ve 

své analýze zároveň přiznává, že v tomto vyeskalovaném období měli Maďaři vůči 

menšinám silnější pozici, neboť maďarský nacionalismus se prosazoval z pozice státu. 

Za vrchol maďarského národního zanícení, hojně živeného iluzorní představou o 

vlastní výjimečnosti33 , lze považovat jubilejní rok milénia 1896. Ministr kultury a 

školství Ágoston Trefort se tehdy vyjádřil k národnostní otázce víc než jednoznačně: 

"Nechci nikoho násilně pomaďaršťovat, přesto však musím otevřeně přiznat, že Uhry 

mohou existovat jenom jako maďarský stát. Aspirace na nějaký polyglotní status jsou 

nejapnosti, s nimiž se musí udělat krátký proces" (Lendvai 2002: 243). 

Znění národnostního zákona však v úmyslu žádný "krátký proces" nemělo. Zákon 

sice proklamoval maďarštinu za "státní jazyk", tj. za jazyk legislativy, exekutivy a 

32 Zákon Č. XLIVI1868 ve věci národnostního zrovnoprávnění. 
33 Maďarské vědomí vlastního poslání bylo podporováno jak médiem i, tak vládou. Ministerský předseda 
Kálmán Tisza tak mohl roku 1875 sebevědomě prohlásit:" Uvnitř Uher může být jenom jeden 
životaschopný národ: tímto politickým národem je národ maďarský. Uhry nikdy nemohou být Švýcarskem 
východu - to by pak přestaly existovat". Dále srov. Lendvai 2002: 241-249. 
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justice, ovšem jazykům menšiny ponechával prostor na úrovni regionální.34 Na 

zasedáních samosprávních grémií měl tak každý z členů právo hovořit ve své řeči. V 

samosprávních řízeních mohla každá strana užívat svůj rodný jazyk, přičemž 

samosprávní orgány musely tuto skutečnost akceptovat; centrální úřady měly povinnost 

k vyrozumění připojit i úřední překlad v jazyce žadatele. Zlou krev vyvolalo až pozdější 

jazykové nařízení z roku 1898, kdy obec mohla užívat pouze jeden název, jenž byl určen 

ministrem vnitra. Odstraňování nemaďarských názvů obcí na sebe nenechalo dlouho 

čekat (Brunner/ Klipper 2004: 7). 

Volba menšinového vyučovacího jazyka byla podmíněna zákonem o obecných 

školách z roku 1867. Dle jeho ustanovení se měl stát a obce (mimo církev dva hlavní 

provozovatelé) postarat o to, aby každý žák byl vyučován ve svém rodném jazyce, 

pokud se jím v dané obci mluví.35 Sílící mad'arizace ve školství se projevila až v roce 

1879, kdy byla zavedena maďarština do všech obecných škol jako vyučovací předmět a 

s ní i povinnost obcí obstarat maďarsky mluvícího vyučujícího. Vyvrcholením těchto 

nacionalistických snah byl potom kritizovaný školský zákon z roku 1907, pojmenovaný 

po tehdejším ministru kultury jako "Lex Apponyi".36 Jeho cílem bylo maximální 

zintenzivnění výuky maďarštiny tak, aby byl žák nemaďarské národnosti schopen jazyk 

během čtyř let obstojně zvládnout (§ 19). Jako projev maďarského nacionalismu, jenž 

v mnohém zraňoval svobodný projev menšinové identity, byl pociťován § 17, který 

kantorům přikazoval výchovu "v duchu sounáležitosti s uherskou vlastí a vědomí 

příslušnosti k uherskému národu [tj. Maďarům]" a zakazoval vyvěšování jiných 

symbolů než maďarských a znaku obce. Zákon také výrazně omezil původní svobodu 

rozhodnutí církve a obcí, jakým jazykem se bude vyučovat, a nařídil výuku 

v maďarštině již i při minimálním počtu maďarských žáků, potažmo na vyžádání rodičů. 

Výsledkem takto pojaté politiky školství - ruku v ruce s přirozeným procesem 

asimilace - došlo k postupné změně jazykových poměrů na obecných školách ve 

prospěch maďarštiny. Tento obrat započal po roce 1880, přičemž největší pokles výuky 

34 V praxi to znamenalo, že správní grémia žup sice museli vést protokol v maďarštině, na přání pětiny 
svých členů však mohli užívat i druhý jazyk. V obecních grémiích mohli svůj jednací jazyk zvolit 
svobodně, jazyk zaprotokolování ale musel být opět schválen pětinou členů. Brunner: 1995: 15. 
35 Zákon č. XXXVIIIIl868 ve věci výuky na veřejných obecných školách. 
36 Zákon č. XXVIII1907 o právních vztazích nestátních elementárních škol a platech obecních a 
církevních učitelů na obecné škole. 
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v mateřském jazyce lze zaznamenat u Rusínů, Slováků a Němců sídlících mImo 

Sedmihradsko37 (Brunner/ Kiipper 2004: 6). 

Sekundární školství bylo o poznání svobodnější v tom, že nestátní zřizovatelé 

středních škol mohli svobodně zvolit vyučovací jazyk. Byl-li jím jazyk menšinový, 

maďarština byla automaticky povinným předmětem. V roce 1890 tomu bylo v případě 

26 škol z celkového počtu 180 (Brunner 1995: 15). Na čtyřech univerzitách a ostatních 

55 vysokých školách probíhala výuka v maďarštině. Dle § 19 národnostního zákona 

však musely být pro všechny jazyky v zemi zřízeny filologické katedry. 

Závěrem této kapitoly lze říci, že poslední desetiletí monarchie přinesla pro 

menšiny otevřeně diskriminující legislativu, jež omezovala svobodný rozvoj jazyka 

(zejména při jeho výuce) a zabraňovala projevu národní identity. Proces maďarizace 

však nikdy nebyl motivován rasově-národnostním vymezením, nýbrž kulturně (Lendvai 

2002: 243). Symbióza natio hungarica měla být definována jednotným maďarským 

jazykem. Tento ,jazykový šovinismus" pramenil z několika důvodů: z komplexu vlastní 

početní menšiny vůči ostatním národnostem v zemi, z vědomí rivality vůči stabilnějšímu 

Rakousku, z celkové atmosféry doby, jež se vyznačovala celoevropským národnostním 

pnutím (vzpomeňme na soužití Čechů a Němců), z iluzorního heroismu historického 

romantismu a v neposlední řadě z praktického rozšíření jednotného dorozumívacího 

jazyka po celém území Uher (což je samo o sobě celkem legitimní záměr, o nějž se 

snažili i Rakušané v 18. století). Unifikace státního patriotismu jako metafyzického 

dogmatu jednoho národa nemohlo ve Velkých Uhrách dopadnout jinak než katastrofou. 

4.2. Meziválečné období 

Rozbití Rakousko-Uherské monarchie po první světové válce změnilo od základů 

charakter země. Z mnohonárodnostní mocnosti se stal národní stát, v kterém však i 

nadále existovaly početné menšiny. Výsledkem mírové smlouvy z Trianonu ze 4. června 

1920 ztratily Uhry nejenom Chorvatsko-Slavonsko a Rijeku, nýbrž také dvě třetiny 

svého historického územÍ. Teritorium se zúžilo z 282 849 km2 (z 325 411 km2 s 

Chorvatskem) na pouhých 92.963 km2
. Počet obyvatelstva se snížil - vycházíme-li 

37 Jako názorný příklad uveďme počet škol s německým vyučovacím jazykem v letech 1880 - 1912/13: 
1880 - 867 obecných škol, 1890 - 674, 1912/13 - 477. Srov. Ács, Z. (1984): Nemzetiségek a torténelni 
Magyarországon, Budapest: Akadémia, s. 278. 
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z výsledků sčítání lidu z roku 1910 - z 18,2 (či 20,9) milionů na 7,7 milionů. Z této 

skutečnosti se měly důvod radovat někdejší menšiny, které se územně přičlenily k nově 

vzniklým národním státům. Mezi 13,2 milióny lidí, již byli přinuceni ke změně své 

státní příslušnosti, se ovšem nacházelo také 3,3 miliónů Maďarů. Jinými slovy, třetina 

maďarského národa byla odtržena od svého mateřského státu nemajíc možnost o svém 

osudu nikterak rozhodnout. 

Je pochopitelné, že takovéto hrubé porušení práva národního sebeurčení vyvolalo 

v maďarském lidu jednotnou nevoli a položilo základy pro revizionistickou politiku 

země. Obdobně jako v Německu za Versailles i v Maďarsku se našel viník za Trianon. 

Za maďarský "Dolchstoss", ránu dýkou do zad, byli učiněni zodpovědnými 

"židobolševici", kteří chtějí profitovat na bídě národa a pošlapat jeho veškeré hodnoty. 

Ve svém díle o rozpadu habsburské monarchie označuje Oszkár Jászi pro tento prudký 

nárůst antisemitismu tuto příčinu: jelikož problém větších národnostních menšin38 

s okleštěním území de facto odpadl a s ním i proces cílené maďarizace, při níž byla 

pomoc židů vítaná a žádoucí, bylo národnostní strašidlo nahrazeno strašidlem 

židovským (Lendvai 2002: 303). Od konce roce 1938 se začaly prosazovat 

diskriminační protižidovské zákony, jež postupně zcela exkomunikovaly Židy z 

veřejného života. 39 Konečné zúčtování s tímto "smrtelným nepřítelem národa" vyústilo 

masovou vraždou více jak 450 000 Židů, k niž došlo po 19. březnu 1944, v období 

německé okupace a šípáckého teroru. 

Revize hranic se Maďarsku podařilo dosáhnout v područenství Třetí říše a Itálie, 

kdy k němu byla na základě 1. vídeňské arbitráže (2. 11. 1938) připojena území jižního 

Slovenska a jižní Zakarpatské Rusi. Druhou vídeňskou arbitráží z 30. srpna 1940 bylo 

Maďarsku navráceno severní Sedmihradsko s dvěma a půl miliony obyvatel. Maďarů 

mezi nimi bylo 50 procent. Posledním krokem k znovuobnovení území byla maďarská 

okupace Vojvodiny v roce 1941. Během dvou a půl roku tak Maďaři s německou 

pomocí získali zpátky 80 000 km2 svého bývalého území, téměř polovinu toho, o co 

přišli v Trianonu. Pouze polovinou z pěti milionů staronových maďarských občanů byli 

Maďaři. Maďarsko se tak opět stalo mnohonárodnostním státem, když jen asi 79 procent 

38 Dle údajů ze sčítání lidu z roku 1920 a 1930, které bylo tradičně založeno na přihlášení k mateřskému 
jazyku, byli nejsilnější menšinou Němci. V roce 1920 tvořili 6,9% populace (551 211), v roce 1930 již o 
1,4% méně (478 630). Jazyková asimilace též rychle postupovala i u druhé nejpočetnější minority 
Slováků, kdy se v roce 1930 přihlásilo ke slovenštině jen 1,2% (104 819), což je 0,6% méně než v roce 
1930. Srov. Brunner/ Klipper 2004: 12. 
39 Počátky legislativního antisemitismu je však možné spatřovat již v Zákoně č. XXV/1920, který 
omezoval počet posluchačů židovského původu na vysokých školách na 6%. Podrobněji o numeru clausu 
viz. lrmanová 2002: 199. 
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jeho populace patřilo ke "státnímu národu". Mezi menšinami bylo přes milion Rumunů, 

zhruba 720 000 Němců a půl milionu Rusínů, k dalším patřili ještě Slováci, Srbové a 

Chorvati (Kontler 2001: 348). 

Trianonská smlouva Maďarsku diktovala mj. i různé závazky pro ochranu menšin. 

Články 54-60 pojednávají kromě záruk individuálních práv založených na rovnosti a 

striktním zákazu diskriminace také o specifické ochraně menšin, která měla zajistit 

právo všem příslušníkům menšiny na užití svého rodného jazyka před soudem a umožnit 

vznik škol, kde se bude moci svobodně užívat mateřského jazyka. Dále měla vláda za 

úkol podporovat výuku v menšinovém jazyce na základních školách v kompaktně 

menšinových oblastech. Jelikož menšinový zákon z roku 1868 tyto požadavky ve své 

podstatě již splňoval, došlo pouze k modifikaci § 27, který kladl za úkol všem soudům a 

státním správám v oblastem s jednou pětinou jazykové menšiny disponovat personálem 

komunikujícím v daném jazyce.40 Stejně jako před válkou však tato ustanovení nenašla 

v nacionalistickém Maďarsku, zcela zdecimovaném vnucenou smlouvou, většího 

praktického dopadu (Brunner 1995: 23). 

Neuralgickým bodem menšinové problematiky zůstávalo nadále školství. Ve všech 

obcích, kde rodiče od alespoň 40 žáků požadovali zřízení menšinové školy, musel být 

zřízen jeden ze tří školních typů. Typem A byla škola s vyučovacím jazykem menšiny a 

maďarštinou jako povinným předmětem, u typu B byla výuka v obou jazycích rozdělena 

napolovic a typ C byl pravým opakem typu A, tj. jazyk menšiny byl vyučován pouze 

jako obligatorní předmět. Kromě toho mohly menšiny samy (stejně jako i církve), jež 

disponovaly rozhodovacím právem o vyučovacím jazyce, zřizovat své vlastní školy.41 

Jak uvádí Brunner, Maďaři se snažili propagovat především typ C, a to zejména 

z důvodů národní křivdy (Brunner 1995: 24). Oproti tomu usilovala část německé 

menšiny o jednotné zřízení jazykově smíšených škol, čímž vyjadřovala podporu 

integrace menšin a dvojjazyčnému vzdělání. V roce 1941 se však na nátlak Lidového 

spolku Němců v Maďarsku (Volksbund der Deutschen in Ungarn) prosadilo zavedení 

výuky v mateřském jazyce ve všech menšinových školách s tím, že sdružení rodičů byla 

ponechána možnost volby jazykově smíšené výuky (Brunner/ Kiipper 2004: 17). Situace 

v sekundárním školství se příliš nelišila od té před rokem 1918 (1920). Němčina se stala 

40 Zákon č. II11924 o zaručení znalosti menšinových jazyků na veřejných úřadech. 
41 Pro bližší ilustraci uveďme opět příklad maďarských Němců. Ve školním roce 1932/33 disponovala 
německá minorita 46 školami typu A, 140 školami typu B a 265 školami typu C, celkem tedy 451 
základními školami. Srov. Brunner: 1995,25. 
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obligatorním předmětem na všech středních školách a v ostatních případech mohly 

nestátní zřizovatelé škol rozhodnout o jazyce výuky samy. 

Trianon byl šok, z něhož se Maďarsko - bez ohledu na někdejší politické zaměření 

- v podstatě nevzpamatovalo dodnes (Lendvai 2002: 299). I když poslední politické 

kalkulace revize trianonského uspořádání, o kterou více či méně otevřeně usilovala 

Antallova vláda na počátku devadesátých let, vyšly naprázdno, ve vědomí mnoha 

Maďarů zůstává toto trauma doposud hluboce zakořeněno. Nejedná se přitom pouze o 

ultrapravicové extremisty (strana MIÉP), ale i demokraticky smýšlející občany, kteří 

ztrátu Velkých Uher vnímají za bezpříkladné příkoří na maďarském národu. Bližší 

analýza oprávněnosti mírového diktátu by již přesahovala rámec této diplomové práce42
, 

troufáme si však tvrdit, že fenomén Trianonu se promítá do maďarské menšinové 

(zahraniční) politiky zásadní měrou doposud. Například schválení tzv. statutárního 

zákonu, o kterém bude ještě řeč později, jasně dokazuje, že "trianonské trauma" lze 

nadále politicky instrumentalizovat a že pro ideu přiblížení maďarské národnosti k 

maďarskému občanství je možné nalézt širokou společenskou podporu (viz kap. 5. 1.). 

Použijeme-li slova László 1 Kisse, syndrom Trianonu "nikdy nepřestal být přítomen 

v maďarském zahraničněpolitickém smýšlení. " (l Kiss 1993: 569). 

4. 3. Období komunistické diktatury 

Po skončení druhé světové války se území Maďarska opět zúžilo na hranice vytyčené 

Trianonem. Maďarsko se podruhé ocitá v pozici totálně poraženeckého státu, tentokráte 

bez jakékoliv naděje na možnost obrody někdejšího mocnářství. Poté, co se chopil moci 

komunismus, byla témata spojená s hledáním národní identity a řešením národnostních 

napětí pohřbena pod ideologií třídního boje a proletářského internacionalismu. 

Pařížská mírová smlouva z roku 1947 neukládala Maďarsku žádné speciální 

závazky pro ochranu menšin, pouze fixovala obvyklá antidiskriminační opatření. V 

prvních poválečných letech, období vlády koalice, však ani tato nebyla dodržována a 

politika vůči menšinám nabyla značně diferencované podoby, což bylo podmíněno jak 

soudobou mezinárodní politickou realitou, tak vnitropolitickými silami. Slovy Ágnes 

Tóthové, historičky zabývající se poválečným odsunem, "se namísto jednotného 

42 Příčinami a genezí "fenoménu Trianon" se podrobně zabývá Eva lrmanová v publikaci "Maďarsko a 
versailleský systém." Srov. lrmanová (2002) 
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právního přístupu a jeho praktické realizace uplatňoval princip rozdílného posuzování 

vůči jednotlivým menšinám" (Tóth 1993: 19). V praxi to znamenalo, že menšinám 

vítězných států (především Jihoslovanům a Slovákům) se dostávalo široké podpory pro 

zakládání vlastních organizací a hájení svých zájmů, a to v takové míře, že daleko 

předčila i někdejší zvýhodňovaní národností států poražených (nejvíce Němců).43 

V červnu 1948 se vlády ujímají komunisté, jejichž zájmy se soustředí na zcela 

opačné cíle, než je podpora zachování identity rozdílných společenských vrstev. 

Stalinistické dogma kolektivismu si nepřálo jakékoliv místní organizace a aktivity 

národnostních menšin, ba co víc, tyto snahy byly posuzovány jako destabilizační 

ohrožení socialismu. V letech 1950 -1952 byly proto všechny místní "projevy 

nezávislosti" důsledně zlikvidovány a zredukovány na nižší, lépe zmanipulovatelný 

počet středisek. Snad netřeba dodávat, že místo reprezentace a hájení zájmů menšiny se 

práce daných organizací soustředila na zprostředkovávání politiky Maďarské strany 

pracujících (MDP) pro národnostně menšinové obyvatelstvo (Dobos 2005: 514). 

Druhým signifikantním rysem totalitní menšinové politiky - a to, odhlédneme-li od 

krátkého období roku 1958, prakticky až do počátku 70. let - byla tzv. teorie 

automatizmu. Jak již sám název napovídá, řešení menšinové problematiky mělo být více 

než prosté: V průběhu výstavby socialismu a odstraňování společenských bariér se měla 

otázka menšin tak řečeno vyřešit sama od sebe, tedy pozvolnou asimilací a plnou 

integrací do maďarské společnosti. Jinak řečeno, partikulární národnostní identity byly 

považovány za formace určené k nenásilné likvidaci. Aby si ovšem vláda uchovala 

permanentní zdání své vstřícné menšinové politiky a učinila tak za dost oprávněným 

nárokům menšin, oficiálně deklarovala podporu menšinového školství a kultury (Dobos 

2005: 514). 

Právo všech menšin na výuku v mateřském jazyce a rozvíjení vlastní kultury (§ 49 

III) bylo zakomponováno do všeobecného práva o rovnocennosti občanů v ústavě z 

roku 1949. Jejím schválením můžeme považovat proces komunistického převzetí moci 

43 Již v únoru 1945 byla založena Antifašistická fronta mad'arských Slovanů (Magyarországi Szlávok 
Antifasiszta Frontja). Fronta se především zasloužila o zajištění práv slovanské - a v jisté míře i rumunské 
- menšiny v oblasti jazyka, školství a reprezentace. V důsledku rozdílných zájmů Jihoslovanů a Slováků 
(koncentrace na výměnu obyvatelstva) došlo v roce 1947 k rozštěpení organizace na Demokratický svaz 
Jihoslovanů (Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szovetsége) a Svaz maďarských Slovanů 
(Magyarországi Szlávok Szovetsége) zastupující Slováky. V roce 1948 se musel slovenský svaz 
v důsledku kompromitace spojené s výměnou obyvatelstva reorganizovat v Demokratický svaz 
maďarských Slováků (Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szovetsége). Svaz Rumunů vznikl až o 
něco později, najaře 1948, přičemž vedoucí úlohu v něm již sehráli komunisté. Více srov. Dobos: 2005, 
511-514., Bobák: 1987: 31-33. 
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za uzavřený. Ačkoliv tedy o nějaké otevřené diskriminaci menšin nemůže být řeč, reálné 

finanční zajištění či podpora státu byla čistě iluzorní. S výstavbou školského systému 

pro slovenské, jihoslovanské a rumunské národnosti se sice započalo v první půli 50. let 

(od roku 1955 byla pozvolna uvolňována i výuka německá), ovšem po celá tři desetiletí 

se menšinové školy potýkaly s vážným nedostatkem pedagogů a vnitřními rozpory, 

neboli zcela záměrným blokováním kulturního rozvoje. 

Politbyro Maďarské socialistické dělnické strany (MSZMP) se poprvé odhodlalo k 

řešení aktuálních problémů menšin v říjnu 1958, nicméně jeho rozhodnutí žádná 

očekávání ku změně nenaplnila. K většímu obratu došlo až v souvislosti s rozbíhajícími 

se politickými a hospodářskými reformami roku 1968, kdy byla zavržena "teorie 

automatismu" a upřednostňována cílená menšinová politika.44 Ta se snažila o skloubení 

společenské integrace národností současně s podporou jejich kulturního rozvoje. 

V tomto smyslu došlo již na počátku 60. let k reorganizaci dříve upřednostňovaných 

menšinových škol a školek s výlučně menšinovým vyučovacím jazykem na dvojjazyčná 

zařízení, kjejichž zřízení došlo, pokud si to v obci přáli rodiče minimálně patnácti 

dětí.45 Tato transformace měla za následek rapidní snížení počtu menšinových škol, a 

tím i počtu žáků, což bezesporu napomohlo kještě většímu urychlení přirozeného 

asimilačního procesu.46 

V důsledku sílící mezinárodní pozornosti na menšinovou otázku, pozvolného 

probouzení zájmu politiků a vědců o situaci Maďarů v zahraniční, stejně jako 

očividného fiaska politiky automatizmu, Maďarsko zahájilo na přelomu 60. a 70. let 

reformu menšinové politiky. Nový politický kurz 70. let taktéž souvisel se snahou vládní 

elity potvrzovat svou legitimitu k oslovení širších vrstev, především tehdejší střední 

třídy neboli "intelektuálů" a "technokratů" Realizace ekonomické reformy, podpora 

konzumní kultury a postupné se otevření Západu na jedné straně - paralelně s 

44 Podrobněji viz Fiirészl Révész 1990: 230; Heuberger 1992: 199 (202 ff.) 
45 § 2 II Zákon Č. III!1961 o školském systému Mad'arské lidové republik; § 3 I Nařízení Č. 13/1962 o 
školní docházce. 
46 (1) Jakým kurzem se ubíralo menšinové školství po reorganizaci ve školním roce 1960/1961, snad 
nejlépe dokládá příklad slovenské minority. Ve slovenštině se začaly vyučovat pouze některé humanitní 
předměty, přičemž mateřský jazyk se vyučoval z učebnic Slovenština pro cizince. Výsledek: velmi nízká 
jazyková úroveň jak v mateřských, tak základních školách či dvou gymnáziích. Srov. Chmel 1996: 25-27. 

(2) V rámci zastrašovaCÍ a revanšisticky laděné Mečiarovy třetí vlády (1994-1998) se slovenští politici 
pokoušeli prosadit obdobný zákon v roce 1995. Proti direktivnímu zavádění dvojjazyčného vyučování se 
zvedla vlna protestů nejenom z řad maďarské a ukrajinské minority, ale i slovenských občanů. Spor se 
nakonec ukončil s tím, že dvojjazyčné vyučování mohly školy zavádět na základě dobrovolnosti. Srov. 
Vašečka 2000: 129-137. 
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"ochraňováním" maďarských menšin na straně druhé - směřovalo k získání loajality 

zmíněné třídy (Szaló 2000: 174). 

Oproti dřívější koncepci rychlé asimilace menšin se prosadila strategie tzv. 

leninské národnostní politiky a engelsovského mostu (Dobo s 2005: 514). Cílem této 

"dobrotivé" politiky bylo posílení menšinových nároků na rozvoj vlastního školství a 

kultury, čímž mělo být dosaženo reciproční odezvy v sousedních státech a tím i zlepšení 

postavení tamějších Maďarů (Tilkovszky 1998: 162). Tato očekávání se však 

pohybovala v silně teoretické rovině. Menšinová báze byla totiž nejenže silně poškozena 

programovou asimilací, ale k úspěchu těchto dílčích reforem bylo zapotřebí i celkové 

revize menšinové politiky, kterou stranické vedení odkládalo ad acta. K tomuto 

polovičatému přístupu vlády nahrával i fakt, že nebyla naplněna očekávaní rychlého 

narovnání situace krajanů v sousedních zemích. Ba co víc, v Rumunsku se postavení 

Maďarů ještě mnohem zhoršilo (Dobos 2006: 2). 

Jak již bylo shora řečeno, reforma se soustředila pouze na oblasti školství a 

kultury, tj. nepočítala se zajištěním žádných podmínek pro účinnou politickou 

reprezentaci menšinových zájmů. Byly učiněny právní kroky k tomu, aby menšinové 

svazy více naplňovaly kulturní požadavky menšiny, aby organizace byla v 

aktivním kontaktu s dotyčnými obyvateli a stala se tak skutečným kulturním střediskem 

menšiny. Předsedové svazů nabyli i oprávnění účastnit se jednání orgánů rozhodujících 

o otázkách menšinové problematiky, jejich role však byla nadále determinována pouze 

pozicí konzultativního partnera a jejich vliv byl pouze sekundární. Oživení menšinového 

kulturního života charakterizoval především vznik tradičních lidových souborů, sborů, 

kapel a etnografických kroužků; ve městech se potom spíše jednalo o jazykové kluby, 

literární večery, taneční zábavy. Za významný posun oproti asimilační politice 60. let 

lze považovat uznání Romů za "etnickou skupinu", což sice nezaručovalo stejný statut 

"národnosti" jako v případě ostatních menšin, ale alespoň napomohlo k rozvoji 

romských kulturních organizací (Majtényi/ Majtényi 2005: 76). 

V dubnu 1972 parlament schválil novou ústavu, s níž byl zpečetěn přechod od 

totalitní diktatury jedné strany k diktatuře autoritativní a která mj. rozšířila "menšinový 

článek" o stanovy užití mateřského jazyka. Bezprostřední dopad měla tato změna na 

reformu soudního a procesního práva z roku 1972/73, kdy se právo na užití mateřštiny 

před soudem modifikovalo z původního práva pro cizince na relevantní právo menšiny, 
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a to bez ohledu na jazykové schopnosti mad'arštiny.47 V centru zájmu však stálo 

především posílení snah o rekonstrukci menšinového školství, pročež k tomuto účelu 

bylo v roce 1968 zřízeno na ministerstvu školství oddělení pro národnosti. V roce 1975 

byla ustavena ministrem školství poradní komise pro vzdělávání menšin (Brunner/ 

Kiipper 2004: 6). Po několikaletém decimování národnostní identity menšin se opět 

nelze podivovat tomu, že k očekávanému narovnání situace nedošlo, zvláště pak pokud 

se odhlíželo od kvalitativních aspektů. Teprve až v 80. letech se začal prosazovat názor, 

že pro zlepšení personální a materiální infrastruktury (pedagogové, učebnice etc.) 

menšinového školství musí být učiněno mnohem víc, jinak se poslední šance na 

sebeurčení menšin definitivně promarní. 

V 80. letech na sebe upozornil i další cíl maďarské menšinové politiky, jehož 

náznaky lze vypozorovat již na začátku předchozí dekády. Po léta tabuizované téma o 

převážně neuspokojivé situaci početné maďarské menšiny žijící za hranicemi začal stále 

intenzivněji zajímat maďarskou veřejnost. Partajní vedení se sice nenechalo ovlivnit 

veřejným míněním pro učinění zahraničněpolitických opatření, pokračovalo ale v kurzu 

otevřené politiky vůči domácím menšinám s tím, že dobrý příklad najde odezvu i v 

sousedních zemích (Brunner 1995: 30). Takováto strategie byla bezpochyby legitimní, 

vezmeme-li v úvahu zejména otevřenou diskriminaci sedmihradských Maďarů 

Ceausescuovým režimem. Instrumentalizace menšinové politiky ve prospěch svých 

krajanů je od té doby stálým faktorem formujícím maďarskou menšinovou legislativu. 

47 § 7 II Zákona Č. VI/I 972 o soudech; § 8 II Zákon Č. I/1973 o řádu trestního řízení. 
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v. Menšinová politika 1990-2007 

Přijetí totálně revidované ústavy v říjnu 1989 spolu s demokratickými volbami v březnu 

a dubnu následujícího roku znamenalo definitivní tečku za čtyřicetiletou zkušeností 
! / 

komunismu. Zúčtování s Kádárovým pověstným "gulášovým komunismem", jen'ž lze 

příznačně charakterizovat jako "kontrolované povolení šroubů výměnou za vnější 

loajalitu obyvatelstva « (Mlejnek), v Maďarsku neproběhlo násilnou cestou, nýbrž 

formou politického konsensu. Představitelé opozice, oficiálně povolené od roku 1988, 

komunistické MSZMP a zástupci tzv. třetí strany (vědecké organizace, Vlastenecká 

lidová fronta ad.) zasedli v létě 1989 k společným jednáním o otázkách přeměny 

systému, které probíhaly neveřejně a pro které se vžilo označení Opoziční a národní 

kulatý stůl (Ellenzéki és Nemzeti Kerekasztal) (Romsics: 2001, 547). Takto "sjednaná 

revoluce" (Romsics), o jejímž pravém obsahu (zejména slovních příslibech opozice pro 

MSZMP) se mohou doposud vést pouze hypotézl8
, iniciovala schválení šesti stěžejních 

návrhů zákonů, které na podzim odhlasoval poslední komunistický parlament.49 

Systémový zvrat znamenal pro domácí menšiny jednoznačnou naději k zlepšení, 

zároveň je však třeba zmínit, že žádný zlomový obrat ve směřování menšinové politiky 

nenastal, neboť o její liberálnější, smířlivý charakter se již zasazovala předchozí 

Némethova vláda. Ve vládním programu první demokraticky zvolené Antallovy vlády 

(pravostředové koalice) sice byl" nové menšinové politice" věnován vlastní odstavec, ta 

však představovala pouze logické navázání na započatou politiku reformních komunistů. 

Při vší kontinuitě se však v Antallově vládním programu z roku 1990 nachází jedno 

podstatné novum: "S ohledem na domácí menšiny je namísto dosavadního 

opatrovnického přístupu zapotřebí ochranné menšinové politiky a praxe, která bude 

48 V březnu 2007 byla v Maďarsku uvedena premiéra dvouhodinového dokumentárního filmu s názvem 
Filmová historie - změna systému v Mad"arsku a východní Evropě v letech 1988-1990 (Mozgóképes 
tOrténelem - Rendszerváltás Magyarországon és Kelet-Európában 1988-1990) v režii Márty Elbertové. 
Režisérka patří mezi zakládající členy prvního nezávislého filmového štábu v Maďarsku Fekete Doboz 
(Černá skříňka), který od roku 1987 legálně i ilegálně zachycoval videokamerou politické tání režimu a 
měl i jako jediný dovolený přístup na jednání Národního kulatého stolu. Ze sto padesáti hodinového 
materiálu vznikl seriálový dokument, jehož odvysílání bylo v listopadu 1989 zakázáno, neboť k němu 
neposkytly souhlas čtyři zúčastněné strany. Jelikož si do dnešních dnů žádná z maďarských televizí 
dokument netroufla odvysílat, vyšel knižní přepis záznamu o osmi svazcích Více v rozhovoru s M. 
Elbertovou: A rendszerváltás fekete doboza - beszélgetés Elbert Márta filmrendezovel, 4.4. 2007, 
dostupné z http://www.pecsinapilap.hu/?id=21807. [staženo 7.4. 2007]. 
49 Na popud Némethovy vlády parlament odhlasoval v období od 26. září do 30. října 1989 šest zákonů o: 
změně ústavy z roku 1949, ustavení Ústavního soudu, o působení a hospodaření stran, novém systému 
parlamentních voleb, o změně trestního zákoníku stejně jako trestního řízení. 
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stavět na sebeorganizaci menšin a její aktivní podpoře. ,,50 Při přechodu k státoprávní 

demokracii došlo k fundamentálním změnám politických podmínek pro organizaci 

minorit, a tak odteď závisí především na nich samotných, jak naloží s právy svobodného 

rozhodování, na které mají stejný nárok jako každý jiný. 

Pro ztvrzení proklamovaného záměru" nové menšinové politiky" přijala Antallova 

vláda již v létě 1990 vícero opatření: Byl šíře' rozpracován menšinový článek nové 

ústavy (§ 68) (viz 5.5.), menšinám byla zajištěna zvláštní práva v nové koncepci 

komunálního volebního práva (viz 5.6.) .. "Kolegium" pro záležitosti menšin, zřízené 

v dubnu 1989, bylo povýšeno na "Ústav národních a etnických menšin" (NEKH) jako 

ústřední státní instituce (viz 5.2.2.). Odhlédneme-li od těchto a dalších opatření, 

v centru zájmu stálo napříč politickým spektrem vytvoření Menšinového zákona, na 

jehož jednotícím základě by se upravilo právní postavení domácích menšin (o zákulisí 

příprav viz 5.6.1.) 

Obdobná kontinuita platí i pro socialisticko liberální vládu Gyuly Horna a do jisté 

míry i pro nacionálně liberální kabinet Viktora Orbána, i když v tomto případě je třeba 

brát v potaz populistický ráz vládního programu a s ním související vnější radikalizaci 

národnosti politiky. Na počátku ,»r('~~~~o funkčního období socialisticko liberální koalice 

v čele s Péterem Medgyessym (2002) vykrystalizovaly dlouhodobé problémy vyvěrající 

z legislativních nedostatků Menšinového zákona (MZ), a byl tak znovu iniciován 

politický diskurz o kulturní a samosprávní autonomii domácích menšin. Proces přijetí a 

konečný výsledek modifikované verze MZ (2005) jasně demaskoval politickou vůli 

jednotlivých stran, potažmo i jejich jednotnou nevůli k uspokojivému řešení menšinové 

problematiky. Tím se definitivně rozbíjí obraz o transparentní maďarské liberálnosti 90. 

let. Druhý socialisticko liberální kabinet premiéra Ference Gyurcsányiho zahájil 

v dubnu 2007 novou sérii rozhovorů s představiteli menšin o možnosti nové legislativní 

modifikaci!. Při vší zpolitizovanosti celé problematiky zůstává však doposud hádankou, 
! 

jakým směrem se menšinová politika bude dále vyvíjet. 

Pro maďarskou menšinovou politiku devadesátých let a současnosti tedy není 

charakteristická pouze liberální a velkorysá legislativa, tolik aspirující o modelový 

přístup k řešení národnostních otázek, ale také jistá latence. Tendence k odstavení 

jistých problémů na druhou kolej je typická zejména pro poslední dekádu. Třebaže se 

50 A nemzeti megújhodás programja VII, 1.2. (Program národní obrody), dostupné z 
http://www.eski.hu/new3/politika/kormanyprogramok/1 kormanyprogram 1990-1994 eu.doc, [staženo 
7.4.2007]. 
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totiž podařilo znovuoživit zkomírající identitu asimilovaných menšin a rozvinout 

menšinové samosprávní struktury, realizace parlamentního zastoupení menšin, jež je 

právně zakotvena ústavou, nebyla doposud nikterak vyřešena. Mezi další problémy, ke 

kterým jednotlivé vlády přistupovaly a přistupují velmi liknavě, patří i praktická 

socializace romského etnika, uspokojivé řešení volebního systému samospráv či 

rozšíření menšinových práv na početné skupiny přistěhovalců (Číňané, Vietnamci) (Pap 

2004: 1). K odvrácené straně "reprezentativní" menšinové politiky lze připočíst i fakt, že 

vypracovávání politických rozhodnutí, týkajících se bezprostředně otázek minorit, se ve 

finálních fázích nerealizuje za účasti menšin. Tento ambivalentní charakter menšinové 

politiky provázejí jak četné střety zájmů, politické a koncepční konflikty, tak široká 

kompromisní řešení napříč společensko politickým spektrem. Vzpomeneme-li potom na 

zdlouhavý proces modifikace MZ, můžeme hovořit i "opakovaných rozmaších a 

ustrnutích (( maďarské politiky (Dobos 2005: 1-3). 

5. 1. Zahraničněpolitická dimenze 

Jak již bylo shora uvedeno, všechny popřevratové vlády sledovaly svou domácí 

menšinovou politikou i zahraničněpolitické cíle. Narovnání podmínek pro tři a půl 

milionovou maďarskou menšinu za hranicemi státu, potažmo nátlak na vývoj 

mezinárodní menšinové legislativy stálo vždy v skrytém pozadí angažovaných 

politických rozhodnutí, jejichž velkorysost měla být chápána jako poselství pro okolní 

státy. Nedostatečná fixace menšinových práv, ostrakizace Maďarů a jiné projevy 

nacionalismu vůči menšině vyvolávaly v Maďarsku oprávněné obavy. 

Na místě je proto vzpomenout Brubakerův trojúhelníkovitý model (viz kap. II) a 

v něm sehrávající úlohu "mateřského státu", ve kterém se odrážejí polydimenzionální 

ambice maďarského státu. Z tohoto hlediska se menšinová politika Maďarska, daleko 

přesahující mezinárodní standarty, snažila o dosažení komplexních cílů, již by státu 

poskytly odpovídající argumenty v zájmu maďarských menšin a zároveň také posílily 

jeho pozici v procesu euroatlantické integrace (Dobos 2006: 3). Jednotlivé vrstvy tudíž 

nelze od sebe oddělovat a zůstává otázkou, zda-li je zahraničněpolitická motivace pro 

celý komplex menšinové politiky určující51 a zda-li bychom mohli hovořit o modelové 

51 Pro srovnání uveďme mínění politologa Balázse Majtényiho, dle jehož názoru" byla maďarská 
menšinová politika vždy zajatcem či služkou politiky zahraničí. "Majtényi 2005: 109. 
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transparentnosti, kdyby bylo bývalo nedošlo k trianonskému! pařížskému 

geopolitickému rozdělení země. Tyto ahistorické hypotézy však ponechejme raději 

stranou, pročež i nadále budeme vycházet ze spjatosti vnitro a zahraničněpolitických 

rovin dané politiky. 

Do jaké míry přispělo přijetí MZ k tomu, aby motivovalo všechny sousední státy 

k zlepšení ochrany menšin, zůstává taktéž předmětem diskuze. Východiskem strategie 

menšinové politiky je totiž mnohonásobně menší počet národních minorit, povětšinou 

plně asimilovaných, který zdaleka neodpovídá statisícovým maďarským komunitám 

v sousedním Rumunsku (cca 1,4 mil.), Slovensku (520000), Ukrajině (150000) a 

Srbsku (300 000).52 Pokud je navíc kvalita bilaterálních vztahů posuzována dle 

postavení maďarských krajanů v zemi - jako tomu bylo v případě Antallovy vlády -, 

stěžuje to dosažení společného konsenzu o ochraně menšin (Ahn 2004). Přesto se 

Maďarsku v devadesátých letech podařilo uzavřít kompromisní bilaterální dohody se 

všemi dotyčnými státy (s výjimkou Srbska), k čemuž nemalou měrou napomohla vize 

evropské integrace. Pro přiblížení tohoto vývoje se ve stručnosti zastavme u základních 

charakteristik jednotlivých maďarských vlád od roku 1990. 

Pro první vládní koalici tvořenou Maďarským demokratickým fórem (MDF), 

malorolníky (FKGP) a křesťanskými lidovci (KDNP) bylo příznačné prioritní řešení 

situace maďarských krajanů. Tzv. Antallova doktrína striktně určovala maďarské 

zahraničněpolitické cíle, které měly být závazné pro všechny maďarské vlády. Podle ní 

měla každá vláda považovat za směrodatnť stanoviska artikulovaná představiteli 

mad'arské menšiny a tf zastupovat na mezinárodní úrovni (Szarka 2004: 260). Tuto 

politiku navíc doprovázela představa o opětovné jednotě národa, jejímž autorem byl 

opět József Antall a kterou deklaroval památnými slovy: "Duší se cítím být premiérem 

15 milionů Maďarů." Že výroky podobného druhu, které sugerovávaly programové 

stírání rozdílu mezi občanstvím a národností, vyvolají v okolních státech obavy 

z revizionizmu, bylo více než nasnadě. Ba co víc, po rozpadu Varšavské smlouvy (1991) 

se podobné projevy nacionaliimu staly reálným nebezpečím pro destabilizaci celého 

postkomunistického bloku. Antallova politika tzv. "ochranného nacionalizmu" (Brown) 

však nacházela oporu v mad'arské Ústavě v čl. 6, odst. 3, kde se praví: 

52 Celkový počet Maďarů se v roce 1980 odhadoval na 15 milionů. V následující dekádě se odhad snížilo 
jeden milion, v současnosti se hovoří o 13 milionech. Z toho se v censech 2001-2002 přihlásilo 
v Karpatské kotlině 11,7 milionů k maďarské národnosti a 12 milionů k maďarskému mateřskému jazyku. 
Srov. Kocsis 2003: 710. 

41 

/ 



"Republika Maďarsko pociťuje zodpovědnost za osud Maďarů žijících za hranicemi 

země a podporuje udržování jejich vztahů k Mad'arsku. ,053 

I když uvedený pasus vzbuzoval obavy v sousedních zemích, de iure byly veškeré 

tyto obavy z možného mad'arského iredentismu liché. V § 6 odst. I. Ústavy se totiž 

praví, že jakékoliv násilné projevy jsou výslovně zakázány, co se týče nezávislosti a 

teritoriální integrity jiných států. § 6 odst. II. navíc zemi zavazuje ke kooperaci 

s ostatními národy a zeměmi. 
I 

Jak již jsme zmínilr, pro tento politický kurz bylo rozhodující postavení krajanů v 

sousedních zemích, a to se zemi od země různilo. Zatímco se v otázce menšin podařilo 

Mad'arsku vyjednat uspokojivé smlouvy se Slovinskem, Chorvatskem a Ukrajinou,54 

vztahy s ostatními sousedy zůstaly kvůli národnostnímu útlaku vůči Maďarům 

dlouhodobě napjaté (Orgonas 2004). Ve Vojvodině začal nastupující Miloševiéův režim 

rapidně omezovat práva maďarské menšiny, ovládl jediný v maďarštině vycházející 

deník Magyar Szó a usiloval o vybudování národního státu. V důsledku mobilizace 

emigrovalo zhruba 30-40 000 mužů z Vojvodiny do Maďarska, přičemž válečná 

propaganda přiměla z opatrnosti maďarskou menšinovou reprezentaci k rezignaci na 

důraznější vyžadování svých práv (Tesař 2000: 284). 

Snahy o reciprocitu vstřícné politiky vyzněly naprázdno taktéž v Rumunsku. 

Teprve až před parlamentními a prezidentskými volbami v prosinci 1996 se prezident 

Iliescu náhle odhodlal k uzavření smlouvy o spolupráci (16. září 1996), která v čl. 15 

obsahuje obšírnou klauzuli o ochraně menšin. Po volbách 1996 došlo k demokratickému 

obratu země, což mělo za následek i postupnou normalizaci mezistátních vztahů a 

53 Pro "podporu těchto vztahů" byl v roce 1992 zřízen i "Ústav pro krajanské Mad'ary" (Határon Túli 
Magyarok Hivatala). Tato instituce byla zrušena ke dni 1. únor~ 2007 a přetransformována do "Hlavního 
oddělení pro Mad'ary v zahraničí", jež spadá pod Úřad ministefkého předsedy. 
54 Do bilaterální smlouvy se Slovinskem z 1. prosince 1991 byla zahrnuta klauzule o ochraně menšin a 6. 
prosince 1991 byla přijata i Zvláštní smlouva o vzájemné podpoře a ochraně individuálních a kolektivních 
práv menšin. Obsahově podobné smlouvy byly uzavřeny i s Chorvatskem, a to 16. prosince 1992 a 5. 
dubna 1995. V případě obou zemí se de facto jedná o homogenní národní státy, tudíž ochrana 
málopočetné menšiny zde neznamená žádný větší vnitropolitický problém, a proto byla vyjednávání 
mnohem vstřícnější. Přes menšinovou asymetrii na Ukrajině, kde žije cca. 163 000 Maďarů, a Maďarska 
s max. počtem 2 000 Rusínů bylo již 31. května 1991 signováno "Prohlášení o principech spolupráce pro 
ochranu menšinových práv", jež vyústilo v podpis maďarsko-ukrajinské smlouvy 6. prosince 1991. 
K uzavření smlouvy především nahrávala soudobá atmosféra předvečeru ukrajinské nezávislosti a fakt, že 
spolupráce s Maďarskem byla nazíránajako "most k Západu". Srov. Brunner/ Ktipper 2004: 78-80. 
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zklidnění protimaďarských nálad, třebaže se rumunské politické vedení doposud odmítá 

smířit s představou mad'arské autonomie55 (Brunner/ Kiipper 2004: 82). 

Jako za velmi problematickou bylo možné považovat situaci na Slovensku. 

Preambule Ústavy Slovenské republiky jasně definovala svůj důraz na národní princip, 

tedy na "My, národ slovenský", a nezaručovala minoritám žádnou právní ochranu proti 

asimilaci, ani žádné garance na právo vlastní neslovenské identity (Orgonas 2004). I 

mezistátní slovensko-maďarská smlouva z 19. března 1995, ve které je čtvrtina textu 

věnovaná menšinovým právům a je tím svým způsobem nadstandartní (Chmel 1996: 

381), situaci nezklidnila. Ve stejném roce byly přijaty třetí Mečiarovou vládou nové 

zákony stanovující mj. užití státního jazyka, tj. slovenštiny, ve všech správních 

oblastech, dále zkrácení rozpočtu pro podporu menšinových kultur a nové 

územně správní uspořádání země v neprospěch Maďarů. Problém maďarské menšiny byl 

problémem hlavně politickým. Díky účasti jejich představitelů ve vládě a ve vysokých 

parlamentních funkcích po volbách v roce 1998 pozbylo toto napětí na své razanci a 

došlo k postupnému narovnání vzájemných vztahů (Vašečka 2000: 135). 

Ze shora uvedených důvodů vedla k uzavření bilaterální smlouvy se Slovenskem 

svízelná cesta. Slovenská, stejně jako rumunská strana podmiňovllla p~ijetLsmlouyY 
/:.,,"/ " - 7-~- :~,- (, 

S Maďarskem pouze mimořádnou garanci hranic. To však ~detyěná strana odmítala a 

jednostranně hájila deklaraci menšinových práv. Důsledkem oboustranné neochoty 

k ústupkům a bojkotování vzájemné komunikace bylo postupné zmrazení především 

česko-slovensko-maďarských vztahů a následně vztahů slovensko-maďarských, 

kjejichž uvolnění došlo až se změnou mad'arské vlády v roce 1994.56 

Druhá zvolená vládní koalice, tvořená postkomunistickými socialisty (MSZP) a 

Svazem svobodných demokratů (SZDSZ), SIce pokračovala ve vnitro- a 

zahraničněpolitických cílech svých předchůdců, ovšem již upustila od etnocentrické 

rétoriky a spíše zdůrazňovala společné cíle všech postkomunistických zemí: jejich 

integraci do evropských struktur. Vláda Gyuly Horna též nabyla přesvědčení, že ke 

zlepšení situace menšin může dojít teprve tehdy, pakliže se normalizují vztahy se ~mh 

55 Zprvu zpochybňovaná účast maďarské strany Demokratického svazu rumunských Mad'arů (RMDSZ) 
ve vládní koalici v roce 1996 se postupem času proměnila v politickou normalitou, jež akceptuje široká 
rumunská veřejnost. Součástí druhé vládní koalice je RMDSZ od roku 2004. 
56 V současné době došlo k opětovnému zjitření mad'arsko-slovenských vztahů, jejíž příčinou je přijetí 
deklarace slovenského parlamentu (září 2007) o "nedotknutelnosti" Benešových dekretů, tj. z nich 
plynoucího majetkoprávního uspořádání. Reakce na Slovensku byla bouřlivá: zástupci maďarské menšiny 
to označili za potvrzení principu kolektivní viny, jenž je neslučitelný s evropským právem. Situaci bude 
řešit výbor EP pro občanské svobody a právo v listopadu 2007. 
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sousedy (Ahn 2004). Namísto politického bojkotování Slovenska a Rumunska tak byly 

zahájeny dialogy, formující podobu bilaterálních smluv. Budapešť ztvrdila definitivní 

neměnnost hranic a v okleštěné formě prosadila své menšinové požadavky. 57 

Opětovný obrat k politice etnocentrismu nastal až po roce 1998, kdy byla zvolena 

pravicově populistická vláda Viktora Orbána, jež tvořila koalice Svazu mladých 

demokratů (Fidesz), MDF a malorolníků. Jak uvedl premiér krátce po svém zvolení, 

jejím zahraničněpolitickým cílem bude "přeshraniční znovusjednocení maďarského 

národa" (Ahn 2004). Realizace této ambice se měla uskutečnit na základě přijetí tzv. 

\ statutárního zákonu, schváleném v červnu 2001 drtivou většinou 306 hlasů proti 17 

hlasům (8 se zdrželo). Na podobě zákona se podíleli i členové Maďarské stálé porady58 

(MAÉRT), jež tvořili zástupci organizací Mad'arů v zahraničí, politické strany a 

maďarská vláda. Zákon uděloval Maďarům žijícím v zahraničí značná preferenční práva 

v "mateřském státu". Týkal se především řady finančních zvýhodnění v oblasti 

vzdělávání, kultury, cestování, ale také ulehčení přístupu na maďarský trh práce. 59 Tyto 

výhody však byly podmíněny udělením tzv. ~~ďar~kého pasu, který mohl být vystaven 

jedině maďarskými úřady. Jelikož jej vydávali Maďaři, znamenal také státoprávní vazbu 

mezi Maďarskou republikou a občanem státu (Ahn 2004), čímž se stal zárodkem sváru 

především v případě Slovenska a Rumunska. V podobě kontroverzního zákona tak byly 

poprvé otevřeně artikulovány maďarské ambice na přímou vazbu mezi krajany a 

"mateřským státem". 

Pod tíhou mezinárodního nátlaku a pobouření dotyčných států60 nad vměšováním 

Maďarska do jejich státní suverenity byl zákon následující Medgyessyho vládou 

principielně modifikován, a to celkem dvakrát v prosinci 2002 a červnu 2003. Rada 

Evropy, stejně jako Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě tehdy zákon 

podrobovala silné kritice kvůli jeho nerovnocennému posuzování národnostních skupin 

a působnosti na území jiného státu, což bylo vnímáno jako prohře šek proti evropským 

57 Zatímco si Maďarsko uvědomovalo nezbytnost dobrých sousedských relací, tolik důležitých pro 
vnímání středoevropského regionu jako seriózního partnera EU, došlo na Slovensku za třetí Mečiarovy 
vlády k vývoji přesně opačnému: k podněcování národnostní nesnášenlivosti, vyvolávání umělých fobií a 
k nacionalistickému etnocentrismu. K řešení národnostních problémů na "občanském" a nikoliv 
"národním" principu přistoupila až Dzurindova vláda v roce 1998. Vašečka 2000: 137. 
58 Činnost MAÉRTu (Magyar Állandó Értekezlet) byla jednomyslně schválena parlamentem v únoru 
1999. 
59 Zákon č. LXIII 200 1 o Mad'arech žijících v sousedních státech. 
60 § 1 I se jmenovitě vztahoval na Chorvatsko, Jugoslávii, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Ukrajinu. 
Při sestavování zákona Orbánova vláda otevřeně uplatňovala koncepci dvojího metru. Rakousko mající 
asi 25 000 maďarskou menšinu nebylo do výčtu záměrně zahrnuto s tím, aby Maďarsko svého důležitého 
západního souseda, tradičního "maďarského švagra", zbytečně neprovokovalo. 
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právním normám. Exkluze jakékoliv komunikace s dotyčným státem navíc umocňovala 

autoritativní charakter maďarské zahraniční politiky, v poválečné historii země jevem 

dosud nevídaným. Premiér Medgyessy byl tedy přinucen k bilaterálnímu vyjednávání s 

Bukureští a Bratislavou, jejichž výsledkem bylo přijetí rozdílných podmínek 

uplatňování zákona v šesti dotyčných zemích (Ukrajina, Srbsko, Chorvatsko a Slovinsko 

na zvláštních úpravách netrvaly). Novelizacemi zákona byla mj. odstraněna lhůta 

tříměsíčního pracovního povolení pro zahraniční Maďary a jejich privilegia ve 

zdravotnictví. Příjem dotací při docházce do maďarského vzdělávacího zařízení, popř. 

při výuce maďarského jazyka byl rozšířen i na nemaďarské rodiny, stejně jako i 

učitelské a rodičovské svazy.61 

V souvislosti se vstupem Maďarska do EU spolu s jeho slovenským a slovinským 

sousedem se politika podpory maďarských menšin začala ubírat jiným směrem. 

Socialistické liberální vlády Pétera Medgyessyho (2002-2004) a Ference Gyurcsánye 

(2002-2006) se snažily vidět řešení menšinových problémů v evropské integraci celého 

regionu a dobrých sousedských vztazích, přičemž na tento kurz navázala i druhá 
, 

Gyurcsányova koaliční vláda, zvolená na jaře 2006. Po vstupu Rumunská'~ roce 2007, II 

země s takřka jeden a půlmilionovou maďarskou menšinou, nelze při stávajícím 

politickém systému očekávat žádných zásadních výkyvů, i když zejí v maďarsko

rumunských vztazích nemalé trhliny. Pakliže se v květnu 2006 maďarští europoslanci 

rozčilovali nad přístupovou zprávou Rumunska, ve které chyběla jákákoliv zmínka o 

přípravách menšinového zákona o kulturní autonomii62, zůstává jejich možnost 

politického nátlaku pouze v dimenzi bilaterální. Evropská menšinová politika totiž není 

doposud jednotná a co se týče dodržování menšinových práv, je pro přijetí nového člena 

rozhodující naplnění tzv. kopenhagských kritérií z roku 1993, jejichž obsah je jen velmi 

vágně formulován. Pokud nedojde k principiální změně menšinové politiky EU, jež by 

ve věci ochrany menšin vyvíjela na členské země větší nátlak, mohou Maďaři spoléhat 

jen na oboustrannou kompromisní politiku.63 

61 Srov. Rumanien/Ungarn: Statusgesetz. In: Fischer Weltalmanach, dostupné z 
http://www.weltalmanach.de/archiv/archiv detail.php?id=780, [staženo 7.4. 2007]. 
62 Více k tomu v tiskových zprávách Evropského parlamentu, dostupné z 
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress pagelO27-8231-136-05-20-903-
20060512IPR08066-16-05-2006-2006-false/default hu.htm, [staženo 7.4. 2007]. 
63 Vzhledem ke specifičnosti vztahů menšiny a většiny v jednotlivých členských státech EU si však 
zároveň musíme položit i otázku, zda-lije formulace takovéto univerzální menšinové politiky vůbec 
možná a zda-li by její komplexní aplikace nepůsobila spíše kontraproduktivně. Přikláním se zde proto 
k názoru Pavla Barši, že "pokud bychom přece jen chtěli mluvit o menšinové politice EU, pak bychom ji 
museli omezit na minimalistický požadavek, aby členské země dodržovaly ve vztahu k příslušníkúm 
rúzných menšin na svém území mezinárodní dohody. " Srov. Barša 2006: 66. Nelze se však ztotožnit 
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Ve svých požadavcích za referendum o teritoriální autonomii Sedmihradska zatím 

Gyurcsány v posledních rozhovorech v listopadu 2006 pohořel. Takovýto plebiscit je dle 

jeho rumunského protějšku Calina Popescu Tariceanuho ústavně neslučitelný. 

Maďarsko na oplátku nepředpokládá plné otevření pracovního trhu, a to, jak uvádí 

týdeník Pester Lloyd, nejen z obav před přílivem nekvalifikované pracovní síly, ale 

paradoxně i před exodem rumunských Maďarů, jejichž přesídlením by se mohla urychlit 

"rumunizace" mad'arských menšinových oblastí.64 Přes vzájemná restriktivní opatření se 

vlády obou zemí jednotně shodují na nutnosti ekonomické spolupráce, která z části 

zastiňuje i nevyřešenou problematiku maďarské menšiny. Současnou zahraniční 

menšinovou politiku Maďarska snad i proto nejlépe vystihují Gyurcsányova slova, jež 

pronesl po podpisu oboustranných dokumentů: "Při reprezentaci národních zájmů lze 

spáchat dvě chyby. Je chybné, když zapomeneme na svou zodpovědnost vůči národu, ale 

ani to není správné, když se vztahy dvou států neodvíjí od ničeho jiného než záležitosti 

reprezentace historických národů. ,,65 

5. 2. Aktéři menšinové politiky 

Jak již jsme se zmínili v úvodu této kapitoly, demokratický vývoj menšinové 

politiky je třeba chápat jako kontinuální proces navazující na pro liberální tendence 

druhé půle 80. let. V tomto období se zformovaly nové makropolitické instituce a 

menšinové organizace, které se výraznou měrou zasloužily o legislativní řešení 

menšinové problematiky. V následujících subkapitolách proto krátce pojednejme o 

konstituování a cílech těchto nadstranických činitelů. 

s názorem Loužekovým, který přehnaně důvěřuje ve vyspělost liberální demokracie všech evropských 
zemí, a považuje proto jakoukoliv formu menšinové politiky, ať již tu národní či celoevropskou za 
redundantní, neboť" svobodná společnost zaručuje prostor pro naplnění jejich přání [menšin} a tužeb. " 
Loužek tak zcela přehlíží problematiku rasové diskriminace a opomíjí tak i reálný stav společnosti. Srov. 
Loužek 2006: 83-94. 
64 Srov. k tomu článek Annaherungen und Angste. In: Pester Lloyd, č. 47/2006, dostupné z 
http://www.pesterlloyd.eu/Archiv/2006 47/0647ungruml0647ungrum.html, [staženo 7.4.2007]. 
65 Citát z článku Tíz dokumentumot írtak alá a magyar-román kormányulésen., Magyar Rádió Online, 
16.1l.2006, dostupné z http://www.radio.hu/read/203890. [staženo 8.4. 2007]. 
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5.2.1. Instituce před rokem 1990 

Před rokem 1989/1990 připadala rozhodující role vládnoucí Maďarské straně 

pracujících, v 50. letech přejmenované na Maďarskou socialistickou dělnickou stranu 

(MSZMP). Ústřední výbor (ÚV) a Politický výbor (PV) strany pravidelně přijímaly;, 

partajní rozhodnutí o menšinových otázkách (1956, 1968, 1978, 1988), které 
C) ( 

analyzovaly situaci a určovalť/další postupy. Stranické orgány dosazovaly své lidi na 

pozice ~kn~tářů národnostních svazů (Szesztay 2003: 193). Podstatně významnější'--__ 

úlohu sehrávala zastřešující organizace Vlastenecké lidové fronty (Hazafias Népfront, 

HN), kterou reprezentovali vůdci národnostních svazů.66 Realizací menšinové politiky -

či přesněji řečeno její redukcí na oblasti kultury a vzdělání - bylo pověřeno Ministerstvo 
! 

kultury a pod něj spadající Národnostní oddělení (Nemzetiségi Osztály~). V roce 1972 

byl založen ministerský Národnostní poradní výbor (Nemzetiségi Tanácsadó Bizottság), 

jenž zasedal dvakrát třikrát do roka a projednával různé návrhy a koncepce. Výbor se 

dočkal reorganizace za ministra kultury Imre Pozsgayho (1980-1982), kdy byl okruh 

účastníků rozšířen i na zastupitele menšinových organizací. Instituce ovšem i nadále 

spadala pod Národnostní oddělení (Dobo s 2006: 4). 

V polovině roku 1988 byl řešením problematiky menšin opět pověřen staronový 

ministr Pozsgay, tentokráte v roli státního ministra (bez portfeje). V rámci 

konceptuálních přeměn ustavila Némethova vláda pod Pozsgayovým vedením 

Národnostní kolegium (Nemzetiségi Kollégium)67, které až do roku 1991 fungovalo jako 

poradní orgán Ministerské rady ve věci Menšinového zákona (Dobos 2005: 5). Kromě 

Národnostního kolegia iniciovala vláda v roce 1989 zároveň i vznik samostatného 

správního orgánu, jenž již disponoval rozhodovacími kompetencemi. Došlo tak 

k zahájení činnosti Národnostního sekretariátu Ministerské rady (Mini szertanác s 

Nemzetiségi Titkársága).68 Pro obě organizace bylo charakteristické, že se prakticky 

jednalo o jakési duální výbory, kdy se každý zabýval jak záležitostmi domácích, tak i 

maďarských menšin v zahraničí (Dobos 2006: 4). 

66 V 70. letech se vyvinulo nepsané, neformální pravidlo, že dva ze čtyř národnostních vůdců 
Uihoslovanský, německý, rumunský, slovenský) se stali představiteli HN, zatímco zbylí dva obdrželi 
poslanecký mandát. Srov. Pap 2003: 3. 
67 Později přejmenováno na Kolegium národních a etnických menšin (Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Kollégium). 
68 Později Sekretariát Ministerské rady pro národní a etnické menšiny (Miniszertanács Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségi Titkársága). 
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5.2.2. NEKH a Hlavní oddělení pro národní a etnické menšiny 

V roce 1990 a následujících letech zaznamenal systém menšinových organizací 

fundamentální restrukturalizaci. Antallova vláda, kladoucí maximální důraz na 

menšinové otázky, svěřila institucionální péči o danou problematiku do pravomoci 

Úřadu předsedy vlády, kde záhy vzniknul Sekretariát zahraničních Maďarů (Határon 

Túli Magyarok Titkársága; od roku 1992 přejmenován na Úřad zahraničních Maďarů 

(Hivatala)). Došlo tak k definitivní roztržce duálního pojetí institucí, čemuž v srpnu 

1990 následovalo ustavení nové instituce Úřadu národních a etnických menšin (Nemzeti 

és Etnikai Kisebbségi Hivatal, NEKH). 

Jako autonomní orgán státní správy byla tato instituce pověřena následujícími 

úkoly: příprava vládních rozhodnutí v menšinových otázkách, koordinace vládních 

menšinových programů, analýza praktické aplikace menšinových práv, aktivní 

komunikace s menšinovými samosprávami, mezinárodními institucemi pro ochranu 

menšin, "mateřskými státy" a veřejností. Pro početnější minority, tj. pro Romy, Slováky, 

Němce, Rumuny, Chorvaty a Srby, zde fungovala samostatná oddělení zabývající se 

jejich specifickou problematikou. Úřad sehrával významnou úlohu především při 

formování podoby MZ a následně pak i při přípravě jeho novelizované verze z roku 

2005.69 Po celou dobu jeho existence však Úřad provázely neustálé organizační přesuny 

a změny - nadřízená ministerstva si jej doslova přehazovala jako horký brambor7o -, což 

se z hlediska dlouhodobé koncepční linie nezřídka projevilo jako byrokratická brzda 

v řešení aktuálních problémů. V důsledku úsporných opatření současné Gyurcsányovy 

vlády byl NEKH jako samostatná instituce po bezmála sedmnáctiletém fungování ke dni 

1. únoru 2007 s definitivní platností zrušen. 71 

Praktickým pokračovatelem Úřadu se stalo Hlavní oddělení národních a etnických 

menšin (NEKF) spadající pod Úřad předsedy vlády, kam byla taktéž integrována i dříve 

samostatná instituce Úřadu krajanských Mad'arů. 72 V dubnu 2007 jsem nástupnickou 

69 Jeho modifIkaci se snažil neúspěšně prosadit někdejší náměstek NEKH Ottó Heinek (dnes předseda 
LdU) již v roce 1997. Všechny předložené novely zákona, tolik potřebné zejména pro bližší specifIkaci 
úkolů a působnosti mezi menšinovými a obecními samosprávami, však byly vládou koncem roku 1997 
zamítnuty. 
70 Vládní nařízení č. 34/1990 o Úřadu národních a etnických menšin. Pod jaký vrchní správní orgán bude 
NEKH spadat, se prakticky měnilo v každém vládním období. S nástupem Medgyessyho vlády začal na 
fungování instituce dohlížet Státní sekretář pro menšinové otázky Úřadu vlády, o dva roky později spadal 
NEKHjiž pod dozor nového Ministerstva mládeže, rodiny, sociálních věcí a rovnosti. Podrobněji viz 
Dobos 2006: 4. 
71 § 19 Zákona 2006/CIX o vzniku vládních organizací. 
72 Trojici oddělení doplňuje Hlavní oddělení pro zahraniční a obranou politiku. 
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instituci NEKH osobně navštívil, abych se na Kulturním referátu pro německou menšinu 

informovalo budoucím vývoji a strategii současné maďarské menšinové politiky. Z 

rozhovoru s referentkami vyplynulo, že na nové koncepci se teprve pracuje a jaký bude 

její kurz, závisí především na současném vedení, které se teprve etabluje. Z pozice 

státního sekretáře pro národnostní politiku F. Gémesiho již však byly iniciovány tři 

pracovní skupiny, v kterých budou zastoupeni představitelé celostátních menšinových 

samospráv, Hlavního oddělení a dotyčných ministerstvech. Projednávány by měly být 

tyto tři oblasti: 1) možnosti médií a jejich využití menšinami, 2) modifikace MZ, 3) 

restrukturalizace financování jednotlivých menšinových samospráv. Výsledky jednání 

nebyly v době sepsání diplomové práce známy. 

Do budoucna můžeme počítat s celkovou restrukturalizací instituce, popř. i 

možným zánikem jejích jednotlivých referátů. Např. Celostátní německá-samospráva 

(LdU) se v roce 2008 bude dobrovolně transformovat v státní instituci disponující 

vlastním rozpočtem, pročež se lze domnívat, že Německý referát čeká pravděpodobný 

zánik. Jednalo by se tu pak totiž o dvě prakticky identické státní instituce, jež se 

zabývají stejnou problematikou. 

5.2.3. Menšinové svazy a menšinová reprezentace 

Obnovení práva svobody sdružování bylo přímým podnětem k pluralizaci minoritních 

spolků. Tento výdobytek demokracie vedl ke spontánnímu zakládání četných místních, 

regionálních, ale i celostátních menšinových organizací rozmanitého zaměření. "Boom" 

zakládaní organizací z počátku dekády s sebou přinesl i nová témata k disku~i. Prudký 

nárůst řady menšinových uskupení totiž v sobě neodrážel pouze zájem dotyčné minority 

o vlastní sebeorganizaci, ale zároveň vzbuzoval i otazník nad tím, do jaké míry tyto 

organizace skutečně zastupují zájmy menšinového obyvatelstva, bereme-li v úvahu, že 

rozdíly mezi výsledky censu a odhadů počtu příslušníků národa/etnika v Maďarsku jsou 

velmi propastné. (Nutno podotknout, že tato otázka je s ohledem k přetrvávajícímu 

"etnobyznysu" stále aktuální, viz kap. 6.6.) Přesto všechno vláda ve věci přípravy MZ 

akceptovala za legitimního diskusního partnera nově vzniklou menšinovou platformu, 

jež se v lednu 1991 zformovala z řad zástupců řady menšinových organizací a pro níž se 

záhy vžilo označení Kulatý stůl maďarských národních a etnických menšin 

(Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbégek Kerekasztala). 
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Za druhý významný milník ve správě menšinových organizací můžeme považovat 

rok 1995. Tehdy proběhly první volby do menšinových samospráv, a došlo tak 

k naplnění dlouhodobého očekávání jednotlivých národnostních skupin, totiž ke vzniku 

jednotné demokraticky zvolené a legitimní politické reprezentace. Zformování tohoto 

voleného správního orgánu mělo za následek postupné odpolitizování privátních 

menšinových spolků (Brunner/ Kupper 2004: 23), potažmo svazů přeživších z dob 

komunismu. Organizační transformace však neprobíhala u jednotlivých menšin 

jednotně. 

"Svaz maďarských Němců" se z důvodu neefektivnosti sám rozpustil již v roce 

1995 a byl nahrazen jediným zastřešujícím orgánem, totiž Celostátní německou 

samosprávou (Landesselbstverwaltung der Ungamdeutschen, LdU). V případě "Svazu 

maďarských Slováků" se organizace sice dokázala udržet, musela ovšem akceptovat 

oslabení svého dosavadního monopolního postavení a zaujmout novou pozici mezi 

konkurujícími krajanskými organizacemi.73 Jako poslední příklad uved'me "Svaz 

Jihoslovanů", který se dle očekávání rozpadl na tři různé národnostní svazy, a to 

Chorvatů, Slovinců a Srbů. Nové organizace (převážně kulturního zaměření) si však 

založily i méně početné minority, čímž bylo docíleno posílení jejich reprezentativní 

funkce (např. Kulturní spolek národu Arménie, Spolek maďarských Řeků aj.). Za 

dlouhodobě problematickou bylo možné označit situaci u romského etnika, jehož 

celostátní reprezentaci si nárokovalo (a stále nárokuje) více rivalizujících svazů. 74 Tato 

okolnost způsobovala vládám v prvé půli 90. let nemalé obtíže, neboť nebyla schopna 

navázat kontakt s kompetentním partnerem reprezentujícím zájmy celého etnika. Situace 

se částečně vyřešila až v roce 1995 zvolením první Romské celostátní samosprávy 

(OCO). 

V posledních volbách do celostátních menšinových samospráv ze 4. března 2007 

uspělo všech 13 minorit a podařilo se jim taktéž sestavit svůj zastupitelský sbor. 

73 Mezi ty čelní tři patří "Organizace maďarské slovenské mládeže", "Spolek maďarských slovenských 
spisovatelů a umělců", "Svobodná organizace Slováků" (SOS). 
74 Z celkem třinácti početných organizací jmenujme alespoň některé: vítěz voleb 2007 do celostátní a 
župní menšinové samosprávy "Lungo Drom - Občanský svaz hájící zájmy Romů" (frakce Fideszu), 
"Parlament maďarských Romů", "Fórum organizací maďarských Romů". 
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5.2.4. Parlamentní ochránce práv národních a etnických menšin 

Jedním ze tří parlamentních komisařů zabývajících se ochranou práv občanů je 

Parlamentní ochránce práv národních a etnických menšin (Nemzeti és Etnikai 

Kisebbségi Jogok Országgyiílési Biztos, dále jen ombudsman). Ustavení této specifické 

instituce je zakotveno v § 20 odst. 2 MZ, jenž se odvolává na Zákon č. LJX/1993 o 

parlamentním komisaři pro občanská práva. Ten umožňuje jmenování i dalších 

pověřenců pro specifické oblasti občanských práv.75 V roce 1995 zvolila sněmovna za 

ombudsmana prvního předsedu LdU, Dr. Jeno Kaltenbacha, jenž po svém znovuzvolení 

(2001) úřad zastával až do 10. června 2007. V současnosti je úřadujícím ombudsmanem 

Dr. Emo Kálai. 

Menšinový ombudsman - obdobně jako "klasičtí" ombudsmani pro občanská 

práva - disponuje pravomocemi vznášet návrhy, žádosti a námitky týkající se případů 

porušení občanských práv menšin, sám však nemůže v dané věci učinit žádné 

pravomocné rozhodnutí. Jeho kontrole podléhají mimo justici všechny oblasti veřejné 

správy, přičemž nejčastější správní úrovní je komunální samospráva. Ombudsman může 

jednat na základě žádosti občanů či z vlastní iniciativy. Pakliže zjistí případ porušení 

menšinových práv, má v prvé řadě povinnost komunikovat s danou institucí a působit 

jako prostředník mezi poškozeným a státním úřadem. Jelikož nemůže přímo ovlivňovat 

průběh soudního procesu, je mu ponechána alespoň možnost pro vznášení formálního 

protestu vůči řízení, dále může podněcovat justici k zahájení disciplinárního (trestního) 

řízení, či podávat žádosti u Ústavního soudu. Z hlediska legislativního patří mezi velmi 

důležité pravomoci ombudsmana podávání návrhů k novelizaci menšinových zákonů. 

Této možnosti Kaltenbach využil již v roce 1999, kdy sněmovně předložil svůj 

pozměňovací návrh zákona o volebním systému do MS. Jelikož akceptace 

ombudsmanových návrhů závisí v prvé řadě na politické vůli poslanců, dostáváme se 

k bodu, kde začíná ombudsmanovo úskalí, ne-li finální ztroskotání vynaloženého úsilí. 

Kaltenbachovy roční zprávy o činnosti úřadu z let 1995 - 1997, které je 

ombudsman povinen každoročně předkládat parlamentu, hodnotily daný stav -

vzhledem ke zprávám pozdějším - ještě vcelku uspokojivě a ani nepojednávaly o 

žádných větších přečinech. Terčem kritiky byla zejména celospolečenská diskriminace 

75 "Před navrhnutím osoby do funkce parlamentní ochránce práv národních a etnických menšin si 
prezident republiky vyžádá názor zemských menšinových samospráv. Pokud některá menšina nedisponuje 
takovouto samosprávou, rozhoduje názor registrované celostátní organizace dané menšiny. " § 20 odst. 2 
MZ. 
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Romů, obecný nedostatek finančních prostředků pro aktivity menšin, nevůle některých 

institucí k přezkoumání jejich činnosti a neúčelnost některých právních ustanovení. Ve 

zprávách z posledních let - včetně té z ledna 2007 - stále důrazněji zaznívají apely 

pro nutná řešení především těchto dvou problémů: 1) přetrvávající diskriminace Romů, 

jež sahá od záměrného znevýhodňování v kontaktu se státními institucemi až po morální 

újmu v rovině privátnC6 a 2) dlouhodobé problematiky "etnobyznysu", který se kvůli 

polovičaté novelizaci volebního menšinového systému z roku 2005 nepodařilo 

uspokojivě vyřešit (Beszámoló 2007: 5-8). 

Po dvanácti letech svého funkčního období, kdy coby ombudsman každoročně 

předkládal politikům své připomínky, návrhy na řešení současných problémů a kdy se 

musel střetávat dle vlastních slov" s ignorancí spojenou s politickým kalkulem", shrnul 

Kaltenbach úspěchy svého dvojího funkčního období následovně: "Největším úspěchem 

je skutečnost, že naše instituce vznikla a že stále ještě existuje. ( .. ) Záležitosti týkající se 

menšin nebo lidských práv byly vytěsněny do světa vědy, stojí na pokraji veřejného 

mínění, nebo se do něho nepromítají vůbec." (NZ 14/2007: 3). Svůj nepříliš 

optimistický názor stran budoucího vývoje menšinové politiky, stejně jako menšinových 

struktur, Kaltenbach deklaroval v rozhovorech pro Neue Zeitung i v rozhovoru se mnou, 

zaznamenaném 7. května 2007. S přetrvávajícím despektem vůči menšinám se 

dosluhující ombudsman střetnul i v posledních dnech svého mandátu: prezident Sólyom 

se totiž překvapivě rozhodnul jmenovat za Kaltenbachova nástupce Dr. Kálaiho, proti 

jehož nominaci vyjádřilo otevřený nesouhlas celkem dvanáct celostátních MS.77 

Jelikož Kaltenbachovy důvody ke skepticismu pramení především z neměnné, 

víceméně jednotné nevoli politických stran se s danou problematikou vypořádat, // 

pojednejme jako o posledních a zároveň nejdůležitějších aktérech maďarské menšinové 

politiky o politicích samotných. 

76 Za přehlížení problému romské segregace ve společnosti je mad'arská vláda dlouhodobě kritizována 
nejen stran ombudsmana, ale i mezinárodních organizací. V roce 2004 označila Evropská komise proti 
diskriminaci a intoleranci (ICRI) diskriminaci Romů v Maďarsku za nejzávažnější problém země v 
otázce ochrany lidských práv. Přetrvávající kritika diskriminace vůči Romům zaznívá též v poslední 
zprávě Amnesty International (2007). Podrobněji viz Amnesty International, Dostupné z 
http://amnesty.hu/content.php?oldall =8&oldaI2= 169#magyarorszag [staženo 15.3. 2007]. 
77 V rozhovoru pro Neue Zeitung tuto událost Kaltenbach komentoval těmito slovy: "To je vlastně 
skandál. Tento způsob jednání tak, jak probíhal,považuji za nepřijatelný. Myslím, že prezident udělal 
velkou chybu a že porušil nepsaná pravidla. Formálně sice volbu s menšinovými samosprávami 
konzultoval, ale po obsahové stránce to nebyla konzultace, ale sdělení." Srov. "Me in Bestes getan." ln: 
Neue Zeitung, č. 25/2007, roč. 51, s. 3. 
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5.2.5. Politické strany 

Pádu kádárismu předcházelo v roce 1988 oficiální zformování pravicové opozice, která 

se záhy stala hybnou politickou silou v zemi. Po vypjatém národnostním burcování 

Antallovy "vlády historiků" vyhráli následující volby staronoví socialisté a trvalo další 

čtyři léta, než se pravice opět ujala kormidla. Dříve liberální Fidesz vsadil na 

osvědčenou národnostní kartu a vytáhl do boje se svým "statutárním zákonem". 

Orbánovy sliby o nastartování maďarské ekonomiky skončily fiaskem, stejně jako i jeho 

etnocentrické vize spojené s quasi překonáním "Trianonu" (na který se tak dobře loví 

hlasy voličů). Následující éra MSZP sice pokračovala v zadlužování státu, dokázala 

však přesvědčit voliče, aby jí zvolilo těsnou většinou i podruhé. 78 Na podzim roku 2006 

vyvolal Gyurcsányův projev o neudržitelnosti státního rozpočtu masovou rebelii, jakou 

Budapešť nepamatuje od roku 1956, čehož se nejsilnější opoziční strana Fidesz snaží 

z pochopitelných důvodů využít ve svůj prospěch. 

Tuto stručnou rekapitulaci politického vývoje za uplynulé dvě dekády jsme 

považovali za nutné připomenout především z důvodu dlouhodobé rivality mezi MSZP 

a Fidesz, která podstatnou měrou konstituuje současný stranický interes či nezájem o 

problematiku domácích menšin. Třebaže totiž v roce 1993 dokázala pravice a levice 

najít společnou řeč a finální verzi MZ strany podpořily takřka jednohlasně, na jeho 

modifikaci, jež se prokázala jako nezbytná již v průběhu první fáze fungování MS, se 

dokázaly shodnout až o dvanáct let později. Kompromisem je hybridní novela, 

ponechávající hlavní sporné body nadále nevyřešeny. Obecná vůle ke konsensu je 

v současné době poznamenána zcela jinými faktory než na počátku 90. let, přičemž 

stranické zájmy jasně dominují nad efektivním řešením problémů menšin. 

Jako za hlavní čtyři faktory, které zásadní měrou určují současný kurz-]3firt~flí 
1 /~" .,. 

menšinové politiky, proto můžeme uvést následující: 1) využití volebního potenciálu 

romského etnika, 2) distanc od řešení problémů Romů, 3) využití národností karty 

neboli politiky typu "double standard" a 4) otázka vůle ke změně volebního systému do 

MS. Na místě je zdůraznit, že smyslem výčtu uvedených faktorů není paušalizace celé 

maďarské politické scény, ale spíše poukaz na skryté tendence, s kterými je nutné 

počítat. V následujících dvou subkapitolách budu opírat svá tvrzení o informace 
I 

vypléající z rozhovorů s Dr. Kaltenbachem a zjeho poslední roční zprávy z ledna 2007. 

78 Nutno podotknout, že Gyurcsány si své vítězství vybojoval taktikou lhaní, které v politice není až tak 
neobvyklé, nicméně v tomto případě se krutá pravda provalila příliš brzy. Blíže viz Luprich 2007: 12. 

53 



5. 3. Ambivalence romské politiky - boj o voliče 

Oba nejsilnější rivalové, MSZP a Fidesz, jsou si dobře vědomi, že o budoucí podobě 

vlády či obsazení radnice může rozhodnout právě hlas takřka půlmilionové romské 

menšiny. Jejich hlas si je však třeba pojistit a jejich vůdce zavčas politicky "ochočit". 

Kaltenbach se k této politické taktice vyjádřil následovně: "Jak pro maďarskou politiku, 

tak i pro média jsou vlastně jedinou ,zajímavou' menšinou Romové. Ne snad proto, že 
! / 

by tak rádi chtěl; řešit jejich problémy, ale protože si vzhledem k tak vyrovnaným 

politickým poměrl:tm nemohou dovolit ponechat jejich hlas stranou. " (NZ 14/2007: 3). 

Stranický zápas o hegemonii nad romskou komunitou je signifikantní pouze pro tuto 

etnickou skupiny, a to ze zcela pragmatických důvodů. Méně početné menšiny, jako je 

německá či slQ-yenská, stojí mimo stranický zájem, a jejich volební kandidátky mohou 
'/ 

být proto Jednotné a nadstranické. 
'L'/ " 

Jelikož se doposud nevyvinula - a stále pro to nej sou optimální podmínky - vrstva 

vzdělaných Romů, kteří by byli schopni čelit politické elitě jako rovnocenný partner, 

jsou Romové díky své nejednotnosti snadnou kořistí pro politické machinace. Např. 

Fidesz tak přijal do své strany romské předáky, "kteří ale nejsou představiteli své 

komunity ve straně, nýbrž právě naopak: reprezentanti strany uvnitř komunity." 

(Kaltenbach) (V zásadě se zde jedná o obdobnou taktiku ideologické agitace, kterou 

komunisté uplatňovali v 50. letech v menšinových svazech.) Těmto zmanipulovaným, 

koupeným "reprezentantům" minority se potom naordinují vhodné fráze negující hlas 

romské komunity. Strana tak legitimizuje své argumenty pro zbytečnost některých 

opatření, přičemž si zároveň ponechá vstřícnou tvář strany, jež ochotně naslouchá 

menšinám. Cyničnost takového postoje se dle bývalého ombudsmana odráží především 

v záměrně živené nedůvěře a předsudcích vůči menšině, která se tak nemůže nikdy plně 

integrovat a nikdy nenabude plné důvěry ve veřejné instituce. Jakékoliv požadavky 

Romů se tak chtě nechtě střetávají se zpolitizováním celé. problematiky, jejíž primárním 
;", . 

cílem je zabránění romské emancipace a využití ~{eh.--hlasů pro vlastní cíle. 

Tendenční integraci romských reprezentantů do strany lze považovat za 

"nadstranický fenomén" (Kaltenbach). Stejně jako konzervativně populistický Fidesz 

má pod svými křídly nejsilnější romskou organizaci Lungo Drom, jež vyhrála v březnu 

2007 volby do Celostátní samosprávy (OCO) v čele s Floriánem Farkasem, MSZP 

držela ochranou ruku nad předchozím předsedou OCO, Orbánem Kolompárem (Fórum 
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organizací mad'arských Romů, MCF).79 Politické strany využívají rozpolcenosti uvnitř 

etnika, což jim poskytuje prostor pro snadnou manipulaci s jednotlivými frakcemi a pro 

překrucování celé romské problematiky. 

Integraci Romů do společnosti dle Kaltenbacha brání nejen politická elita a 

roztříštěnost samotného etnika, ale i média, která svým negativním obrazem o Romech 

posilují přetrvávající předsudky u většiny občanů. Maďarská média se zaměřují takřka 

výlučně na tzv. "negativní senzace", což se promítá nejenom v neměnném postoji 

k Romům, ale i ve volební strategii jednotlivých stran. " Celé politické spektrum věří, že 

je vydáno napospas obecně protiromské náladě obyvatelstva, a proto je možné 

zaznamenat pouze rétoricky znatelné rozdíly. Pokud jde o některá opatření, nechce 

nikdo riskovat, aby politikou nakloněnou Romům ztratil hlasy voličů. Dle průzkumů lze 

nepřátelský postoj vůči Romům zaznamenat ve všech politických táborech. (..) Ohledně 

negativního postoje vůči Romům zde panuje národníjednota. " (NZ 14/2007: 3). 

Uvážíme-li mezinárodně proklamovaný "sebeobraz" Maďarska jako vstřícné země 

s velkorysou menšinovou legislativou, působí toto tvrzení v případě romské menšiny 

značně rozporuplně. Zároveň je však třeba uvést i fakt, že pro potlačení rasové 

diskriminace inicioval Fidesz (2002) i socialisté více programů podporujících integraci 

zejména romských dětí, např. stipendijní program (Az Útravaló Osztondíjprogram). 

Celková efektivita této integrační politiky je však v konfrontaci s dosavadní situací stále 

nedostatečná a pokud nepřesáhne práh základních škol, tj. nepromítne-li se i do sociální 

roviny, kýžená zlepšení nenastanou (Beszámoló 2007: 50-61). 

V dubnu 2007 probíhala konference o vzdělávání Romů, na které premiér 

Gyurcsány vyzíval k překročení "hranic a zdí, jež vězí v našich srdcích (..), neboť 

pokoření těchto hranic není jednoduše záležitostí vlády, práva či instituce, ale 

všeobecnou lidskou povinností nás všech. " Svůj apel na humanitu zakončil požadavkem, 

aby se romská problematika přenesla na evropskou úroveň a nezůstávala pouze 

záležitostí národní (Népszava 03/04/2007: 5). Jinými slovy: ano, řešení musíme začít 

hledat všichni sami u sebe, ale o problematiku ať se zajímá celá Evropa, ne jenom my. 

Jelikož apel k humanitě vyzní povětšinou naprázdno, osobně jsem zastáncem řešení 

romské otázky na celoevropské úrovni, neboť jedině tak je možné podrobit přístup k 

I 

79 Jen pro malou ilustraci zákulisní politiky v OCO: V roce 1998 se stal Farkas poprv~ předsedou za 
podpory MSZP. Jeho rival, Orbán Kolompár, získal podporu u téže strany o pár let po'Zději, konkrétně u 
romského poslance László Telekiho, ovšem tomuto přátelství záhy následovala roztržka, načež Teleki 
odmítal hájit zájmy OCO v parlamentu. O politických machinacích a stranické rivalitě v OCO srov. blíže 
Riba, I. (2007): "Fideszes siker a cigány kisebbségi választáson. Félfordulat." In: HVG, 10/2007, s. 19-20. 
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romské problematice v Maďarsku větší kontrole a tím i zredukovat přemíru 

zpolitizovaní situace. Zda-li jsou ovšem Gyurcsányova slova myšlena upřímně, o tom 

nám zde však nepřísluší polemizovat. 

5. 4. "Double standard" přístupu k menšinám 

Až do první půle 90. let můžeme zaznamenat rozmach menšinové politiky, jenž 

vyvrcholil 7. června 1993 přijetím Menšinového zákona a následně prvními volbami do 

menšinových samospráv v roce 1994/95. Schválení zákona impozantní 96,5% většinou 

poslanců znamenalo vyústění politického konsensu, který byl tehdy možný díky 

nadstranickému zájmu o rychlé narovnání situace svých zahraničních krajanů. Tento 

společný jmenovatel dokázal překonat hrany partajních ideologií a umožnil 

konstruktivní jednání, jaké se mezi opozicí a vládní koalicí již nikdy nezopakovalo. 

Entuziasmus provázející přípravu MZ však záhy pominul, neboť poté, co se rozběhl 

systém menšinových samospráv v praxi, vytanuly ~gvo--nové problémy, které-si, 

vyžadovaly nezbytnou legislativní revizi. 

Jelikož pro jakékoliv modifikace MZ je zapotřebí dvoutřetinové parlamentní 

podpory, bylo nutné obnovit dlouho opomíjený diskurz na menšinové téma především 

mezi Fidesz a MSZP. K zahájení diskusnítbu maratonu (po několikaleté urgenci změn!) 
se odhodlala teprve Medgyessyho vláda v roce 2003, aby 13. června 2005 mohla 

předložit sněmovně pozměňovací návrh zákona. Ten byl navzdory ústavním 

komplikacím schválen až v říjnu 2005 (blíže viz kap~ 6. 1.). Právě v průběhu 

vyjednávání nabyly postoje obou stran jasnějších kontur,:"oo se týče otázky podpory 

menšin. 

Ve volbách v roce 1998 zvítězil Orbánův Fidesz především díky svému 

etnocentrickému programu v podobě statutárního zákona. Jak již jsme se zmínili 
/ 

v předcházející kapitole, šlo především o zvýhodnění maďarských krajanů ze zahraničí 

v Maďarské republice. Tento program přilákal Fideszu voliče i z ryze nacionalistických 

uskupení Gako je ultrapravicová strana MIÉP) a stranu celkově přetransformoval 

v populistickou pravici. Menšinová politika Fideszu byla tehdy výlučně směrována 

směrem za hranice. Když měly být na podzim 2001 předloženy Parlamentu 

pozměňovací návrhy MZ a menšinového volebního systému, k jejich čtení vůbec 

nedošlo, jelikož nebyly schváleny vládním pověřencem z Ústavního výboru 
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(Alkotmánytigyi Bizottság). Ačkoliv se lze o pravých důvodech dohadovat, je zřejmé, že 

si národně vyprofilovaná strana nechtěla pokazit přízeň svých nacionalistických voličů 

(Dobos 2006: 17). A právě zde se dostáváme k samému problému. 

Ve finální fázi jednání o podobě nové verze zákona se Fidesz postavil proti 

elementárnímu cílu modifikace, jež spočívala v kontrole registrovaných voličů a jejich 

menšinové příslušnosti samotnými reprezentanty dané menšiny. Socialisté, stejně jako 

většina celostátních menšinových samospráv, s navrhovanou koncepcí souhlasili, jelikož 

právě toto novum mělo učinit přítrž vzkvétajícímu etnobyznysu a zajistit legitimitu 

správy menšinových záležitostí, o nichž rozhoduje sama menšina. Opět se dostáváme k 

otázce politické vůle, která si nepřeje emancipaci domácích menšin, především té 

romské, a bude proti těmto snahám brojit.so Ideologie Fideszu zde nabývá jasné kontury, 

neboť pod menšinovou politikou rozumí výlučně záležitosti týkající se zahraničních 

Maďarů a nikoliv komplexní problematiku domácích minorit. Tento způsob menšinové 

politiky, jenž se zakládá na dvojitém standartu (double standard), neboli tezi, "když jde 

o naše menšiny, tak je to něco jiného, než když se jedná o menšiny druhých", je 

typickou ukázkou nacionalismu, který doposud blokuje legitimitu menšinového 

samosprávního systému v Maďarsku. 

5.5. Ústavní ochrana menšin 

V Ústavě Maďarské republiky (dále jen Ústava) jsou zakotvena ustanovení týkající se 

rovnosti všech občanů a ochrany menšin. Sl Ve své podstatě se jedná o stále tutéž ústavu 

z roku 1949, která však byla v letech 1989/90 podrobena totální revizi a zbavena 

socialistického balastu. Na přípravě této modifikace se podíleli účastníci grémia 

Kulatého stolu bez účasti oficiálních zástupců menšinových svazů (Berger 2001: 203). 

Ptáme-li se, proč tehdy nedošlo k vypracování zcela nové konstituce, odpovědí nám je 

tehdejší pozice grémia, které zastávalo přesvědčení, že ke schválení nové konstituce je 

legitimován pouze demokraticky zvolený parlament. Primární úloha dosluhujícího 

socialistického parlamentu byla spatřována právě jen v přípravě infrastruktury potřebné 

80 Zamítnutí této koncepce Fidesz odůvodňoval mj. i hájením zájmů romské komunity, která projevila 
obavy ze zavedení registrace. F. Farkas se k situaci vyjádřil následovně: ,,(..) takové pozměňovací návrhy, 
které nemůže akceptovat převážná většina menšin, nemůžeme podpořit." Országgyíílési Napló, 22. 3. 
2005. 
81 Pro zahraničněpolitickou dimenzi menšinové politiky je elementární § 6 odst. III, o němž jsme již 
pojednali v kap. 5.1. 
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pro změnu systému (Berger 2001: 203). Až doposud - 17 let po transformaci - nebyla 

nová ústava schválena. 

Ústřední normu ochrany menšin ztělesňuje tzv. "menšinový článek", jenž byl 

vyabstrahován z článku o všeobecné rovnosti z původní ústavy a následně samostatně 

rozvinut v § 68. Ten byl později doplněn ještě o další ustanovení. V současné podobě 

obsahuje těchto pět odstavců: 

Odst. 1. označuje menšiny za "státotvorné faktory" (államalkotó tényez6k) 

a prohlašuje je za participanty svrchovanosti lidu. Tímto ne zcela jednoznačným 

ustanovením je zdůrazněn kolektivní charakter menšin a jejich rovnocenná úloha 

při konstituování státu. Jinými slovy je zde koncepčně odmítnuta varianta 

národního státu (Brunner/ Klipper 2004: 31). 

Odst. 2. ukládá státu povinnost ochrany menšin v těchto oblastech: 

kolektivní účast na veřejném životě, pěstění kultury, svobodné užití jazyka, výuka 

v mateřském jazyce; za subjektivní právo potom můžeme považovat nárok na 

jméno v svém rodném jazyce. 

Odst 3. je jedním z nejdiskutabilnějším ustanovením článku, a to kvůli jeho 

velmi vágnímu výkladu zaručení "reprezentace" menšin. s2 Toto určení se stalo 

problematické až v důsledku zásahu pozměňovacího ústavního Zákona č. 

XL/1990, který "reprezentaci" okleštil o její původní konkrétní určení, tj. 

reprezentaci parlamentní a komunální. Zkrácením nebyla sice ve znění odstavce 

způsobena věcná změna, byl však otevřen prostor pro jeho diferenciovaný výklad. 

(Blíže kap. VII). 

Odst. 4. byl do paragrafu začleněn Zákonem č. LXIIII1990 a zaručuje 

menšinám zřízení obecní a celostátní samosprávy. Ačkoliv se pod pOjmem 

"lokální samosprávy" rozumí v maďarské ústavě veřejnoprávní uskupení, 

organizované na teritoriálním principu (§ 44), je vzhledem k daným podmínkám 

v tomto případu zřejmé, že se zde jedná o autonomii kulturní (Berger 2001: 206). 

Úkoly MS zde nejsou blíže definovány. 

82 Pro úplnost uvádíme daný pasus v originále: "A Magyar Koztársaság tOrvényei az ország teriiletén éló 
nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletét biztosítják." 
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Odst. 5. byl do článku začleněn Zákonem Č. XL/1990 a zavazuje Parlament 

ke schválení menšinového zákona, který musí být odhlasován dvoutřetinovou 

většinou přítomných poslanců. 83 

Z hlediska utváření menšinové legislativy § 68 zavazuje politiky ke společnému 

dialogu pro naplnění ústavních požadavků. Proto jej můžeme považovat za hybný 

mechanismus politického konsensu, jehož výsledkem byl právě MZ. O nesplnění 

závazků vyplívajících z "menšinového článku", stejně tak jako o přetrvávající 

legislativní protiústavnosti blíže pojednáme v kapitolách VI a VII. V následující kapitole 

se zaměříme na specifické charakteristiky MZ, jenž byl v době svého přijetí - a v řadr 
aspektbcH až po dnešní dny - bez nadsázky přirovnáván k ojedinělému modelu evropské 

liberální politiky. 

5. 6. Menšinový zákon 

Ústavní výzva 5. odstavce § 68 byla poslanci naplněna v létě 1993 dlouho očekávaným 

přijetím Zákona č. LXXVII/1993 o právech národních a etnických menšin (Menšinový 

zákon, MZ). Tento zákon vstoupil v platnost 21. října 1993 a po obsahové stránce 

sehrává ústřední roli pro ochranu menšin v MR (Berger 2001: 55). Dle názoru řady 

mezinárodních expertů na menšinové právo je tato norma v celoevropském měřítku 

ojedinělým a zcela originálním jevem (Brunner 1996: 119). 

Z hlediska koncepce normy je zřejmé, že se zde zákonodárci pokoušeli o 

"kombinaci prakticky všech myslitelných právně technických instrumentů pro ochranu 

menšin." (Brunner/ Kiipper 2004: 33). MZ obsahuje jednak komplex relevantních 

ochranných direktiv, jednak vytváří rámec pro ostatní menšinovou legislativu. Tak např. 

jeho definice menšiny platí jako závazná i pro ostatní právní předpisy (viz kap. 1.1.). 

MZ se skládá z 9 kapitol a 65 paragrafů. První tři kapitoly pojednávají o základních 

ustanoveních jako jsou individuální a kolektivní menšinová práva a mají spíše obecnější 

charakter. Následující kapitoly se podrobněji věnují jednotlivým oblastem, jako je užití 

jazyka nebo menšinová samospráva. 

83 Důvodem pro zavedení těchto "dvoutřetinových zákonů" bylo rozhodnutí Kulatého stolu, jehož 
účastníci nemohli předvídat výsledky následujících voleb, a proto chtěli v zásadních otázkách ponechat 
rozhodovací prostor i opozici. Srov. Berger 2001: 208. 
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Pro objasnění problematiky menšinových samospráv se v této diplomové práci 

omezíme na oblast kolektivních práv, které stanovuje MZ, popř. jeho modifikovaná 

verze z roku 2005 či další právní normy. Ostatní ustanovení, blíže definující specifické 

oblasti menšinového komplexu, budou zmiňovány pouze okrajově. 

5. 6. 1. Příprava menšinového zákona 

První návrh MZ byl vytvořen na akademické půdě. Když v roce 1979 předložil prof. M. 

Samu svou koncepci, o jejíž vypracování byl požádán, získal sice podporu ministerstev 

kultury a spravedlnosti, přízeň ÚV MSZMP mu již však nakloněna nebyla. Došlo tak k 

opětovnému ustrnutí situace, a to bezmála na dalších deset let. Otázka legislativního 

řešení menšinové problematiky byla znovu otevřeně artikulována až v únoru 1988, kdy 

na popud Vlastenecké lidové fronty (HN) stranické politbyro uznalo potřebu stanovení 

zákona (Dobos 2005: 6). V červnu 1988 se se svým vlastním návrhem zákona příhlásil 

Německý národnostní svaz a stejně tak i akademická obec, reprezentovaná Mihályem 

Samuem. Z tohoto hlediska můžeme považovat onen rok za klíčový, neboť inicioval 

doposud zablokovaný dialog mezi politiky, odborníky i představiteli menšin. 

Výrazným impulsem pro rozhýbání konstruktivního dialogu mezi jednotlivými 

aktéry bylo bezpochyby zřízení státních menšinových institucí, neboli Národnostního 

kolegia a Národnostního sekretariátu, o kterých jsme se již zmínily v kapitole 5.2.1. 

Vypracování normativního textu inicioval právě Sekretariát, k jehož verzi návrhu se 

měli možnost vyjádřit všichni zúčastněnÍ. V únoru 1990 byl tak úřad schopen 

prezentovat doposud nejucelenější verzi textu, která byla určena pro Ministerstvo 

spravedlnosti (Ms) (Dobos 2006: 7). Toho, že se zdaleka nejedná o verzi definitivní a že 

ještě mnoho úsilí bude muset být vynaloženo, aby byly sladěny všech rozdílné zájmy, si 

v dané fázi museli být vědomi všichni participienti. Celý průběh přípravy zákona, jenž 

můžeme přirovnat k běhu na velmi dlouhou trať, charakterizuje B. Dobos následovně: 

"Zpracování zákona bylo krajně zdlouhavým procesem, který se v průběhu střetávání s 

velmi rozdilnými koncepcemi a praktickými návrhy nemohl neobejít bez vznikajících 

konfliktů a kompromisů. Pro celou přípravu zákona je krajně charakteristické, že s jeho 

všichni nejdůležitější účastníci (..) snažili prosadit své partikulární zájmy, principy a 

praktické představy, jejichž působení se koneckonců zrcadlí i v jeho přijatém znění." 

(Dobos 2006a: 517). 
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Již v průběhu formulace textu vykrystalizovaly z rozmanitosti zúčastněných stran 

dva základní ideové tábory, mající zásadně protichůdné představy o podobě menšinové 

autonomie. Stanovisko "autonomistů", tj. Kolegia a Sekretariátu, poté NEKH a 

představitelů menšin, se opíralo o vizi vytvoření menšinové autonomie na základě 

menšinových práv a institucÍ. Proti těmto snahám se postavila skupina "liberálů" z řad 

MS, podle nichž nebylo zapotřebí zvlášních menšinových práva institucí, neboť hlavní 

zárukou pro zachování minoritních kultur se měl stát celý právní systém jako takový, 

jenž by byl přátelsky nakloněn menšinám. V tomto "liberálním" pojetí by byla 

uzákoněna pouze nejdůležitější práva týkající se individuálních svobod a zakládání 

spolků (Dobos 2006: 7). Samospravní systém stál tedy zcela mimo zájem této koncepce. 

Názorová rivalita provázela i události z následujících let. Poté, co byly v roce 1991 

zrušeny oba menšinové úřady a zřízen NEKH, právě tato instituce převzala veškeré 

organizační iniciativy Ms. S její okleštěnou koncepcí se však nemohli ztotožnit 

reprezentanti menšin. Ti navíc pociťovali nedůvěru vůči nové instituci NEKH, a založili 

tak vlastní forum Menšinový kulatý stůl. Platforma se již v únoru 1991 shodla s vedením 

nového institutu NEKH na tom, že přípravu návrhu budou spolu vzájemně konzultovat a 

také že parlamentu předloží jednotnou verzi textu. Na společném návrhu se jim podařilo 

shodnout již v září, ovšem do konce roku bylo vládě předloženo návrhů hned několik. 

Pocit vytěsnění ze hry - ruku v ruce s ambicemi politického zviditelnění - se stal 

neúnosným zejména pro Ms, které bylo nakonec vládou vyzváno ke spolupráci 

s Ministerstvem vnitra. Je namístě poznamenat, že hlas menšin byl při jejich 

vypracovávání návrhu zcela opominut. Není proto divu, že se proti jejich předloženému 

textu z února 1992 - který se o moc nelišil od původní "liberální" koncepce - ohradili 

nejen všichni menšinový zástupci a opoziční poslanci, ale také řada zastupitelů státní 

správy. Antallova vláda byla tak pod tíhou protestů nucena couvnout a pro slad/ní / 

zájmů s Kulatým stolem ustavit zvláštní ministerskou komisy (Dobos 2006: 8).84 

V červnu 1992 byl parlamentu přednesen společný návrh obou zúčastněných 

stran8S
, čemuž následovala poslední fáze diskuzí na úrovni stranických rozhovorů. Do 

konce roku 1992 pracovali na bližší specifikaci zákona ještě poslanci a odborníci 

84 Vzpomeneme-li si na vládou proklamovaný záměr "nové menšinové politiky", počítající s vytvořením 
menšinových samospráv, může nás její prvotní podpora "liberálního" návrhu patrně zaskočit. I zde se 
projevil aspekt politiky "dvojího standartu": pro "vlastní menšinu" se nasazuje maximálního úsilí, 
směrem "dovnitř" se však hlásaná velkorysost již ztenčuje. 
85 Pro zajímavost dodejme, že tato verze návrhu ještě operovala s možností rozšíření defmice menšiny na 
všechny ty, kteří jsou nemaďarské národnosti a trvale žijí na území Maďarska (s povolením k pobytu) 
alespoň po dobu 30 let. Výsledným kompromisem se nakonec stal limit sta let (kap. l.l.). Srov. Dobos 
2006a: 520. 
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parlamentních stran. Úpravy textu mohli analyzovat i nezávislí odborníci spolu s jedním 

zástupcem Kulatého stolu. Na přelomu roku 1992/1993 se však všech šest stran usneslo 

na dohodě, že stále ještě nevyřešené a sporné otázky budou uzavřeny výlučně na bázi 

politického konsensu. Stranický kompromis se zrodil v půli března 1993 a teprve poté 

byly přizvány k vyjádření názoru i menšinové organizace. Vzhledem k čistě 

informativnímu charakteru tohoto setkání se participace menšin na finálním znění 

zákona nekonala, proti čemuž podaly protest u předsedy parlamentu všechny menšinové 

svazy (Dobos 2006: 9). 

Po pětiletém úskaÚ byla norma zákona dne 7. června 1993 nakonec přijata, a to za 

přítomnosti krajanských politických vůdců ze zahraničí. Zákon "o nás bez nás", na nemž 

stojí mýtus velkorysé maďarské menšinové politiky, vstoupil v platnost dne 20. října 

1993. Přes veškeré výhrady, o nichž ještě bude řeč, se bezesporu jednalo o právní normu 

průlomovou, v celoevropském kontextu ojedinělou, a to už i z toho důvodu, že se 

"domácí" menšiny dočkaly po stodvacetipěti letech vlastního zákona. 

5. 6. 2. Čtyři hlavní cíle Menšinového zákona 

Cíl 1: Mezinárodní závazky Maďarska 

Touhu k naplnění svých mezinárodních závazků vůči ochraně práv menšin můžeme 

považovat za jeden z principiálních hybatelů, který stál za zrodem zákona. V preambuli 

MZ se praví: "Účelem tohoto zákona je, aby na základě Závěrečného aktu Helsinské 

konference vytvořil institucionální základy potřebné pro existenci národních a etnických 

menši, pro udržování svobodných, aktivních styků s jejich mateřskými státy a národy. " 

Maďarsko tímto deklaruje, že jeho ochranná menšinová politika sleduje i nadnárodní 

zájmy, jeji~hž cílem je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti. Ochrana minorit 

má předcházet konfliktům, neboť "harmonické soužití národních a etnických menšin 

s většinovým národem je tvořivou součástí mezinárodní bezpečnosti. " 

Pro úplnost dodejme, že svůj závazek vůči ochraně minorit a světové bezpečnosti 

Maďarsko stvrdilo již v listopadu 1990 tím, že jako první z postkomunistických zemí 

bylo přijato do Rady Evropy a při té příležitosti podepsalo Evropskou konvenci na 

ochranu lidských práva základních svobod z roku 1950. Maďarsko je taktéž prvním 

státem z východního bloku, které podepsalo Evropskou chartu regionálních a 

menšinových jazyků, a sice 5. listopadu 1992. Primát si drží i při její ratifikaci 26. dubna 
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1995, kdy byly uznány jazyky nejsilnějších národních minorit za hodné ochrany dle 

zvolených ustanovení Charty. 86 Jako za poslední důkaz oficiálně a mezinárodně 

proklamované náklonosti státu k menšinám uveďme maďarskou ratifikaci Rámcové 

úmluvy o ochraně národnostních menšin ze dne 25. září 1995 (Brunner/ Kiipper 2005: 

77-79). 

Cíl 2: Ochrana maďarské minority v zahraničí 

O zahraničněpolitické dimenzi maďarského přístupu k menšinám jsme již zevrubněji 

pojednali v kapitole 5.1. Jelikož však přípravy MZ úzce souvisejí s navrhovanou 

koncepcí bilataterálních smluv, dovolíme se u této problematiky ještě jednou krátce 

pozastavit. 

S kolapsem totality se prohloubily prakticky ve všech zemích bývalého 

sovětského bloku i dlouho přetrvávající národnostní tenze. Maďaři byli - a v případě 

Rumunska či Slovenska v mnohém stále ještě jsou - znepokojeni především 
//ť~-_. -~ 

neytuchající situací svých krajanů za hranicemi. Svou zodpovědnost za osud všech 
/ l_ .~ .'---'-___ ."'-._ .• ..-_'>.~." .~. 

Maďarů artikulovala Antallova vláda v již zmiňovaném ústavním čl. 6 (3). Následné 

zřízení Úřadu zahraničních Maďarů v roce 1992 tento závazek konec konců jasně 

podtrhovalo, neboť instituce spadající pod přímé direktivy ministerstva zahraničí 

zastávala rozhodný názor, "že maďarský stát a národ nelze vymezit v rámci stejných 

hranic. ,,87 

V průběhu bilaterálních rozhovorů s okolními státy Maďaři usilovali o prosazení 

závazků ochrany menšin, a to v podobě zakomponování "menšinového článku" do 

vzájemných smluv o sousedských vztazích. Právě maďarské obavy o "své krajany 

sehrály velmi důležitou roli i při navrhování MZ. Jak pro smluvní, tak i pro jejich 

zákonodárnou ochranu se tehdy vyslovilo prakticky celé politické spektrum, přičemž 

oba schvalovací procesy byly vnímány jako navzájem se doplňující elementy. 

Vezmeme-li navíc v úvahu nepoměr počtu maďarské menšiny žijící např. na Slovensku 

a té slovenské v Maďarsku, bylo pro maďarskou stranu více než žádoucí mít exemplární 

menšinový zákon, jehož pomocí by mohly argumentovat a tlačit na dotyčné sousedy. 

Z tohoto hlediska je třeba zdůraznit, že zákonodárcům nešlo pouze o poskytnutí kulturní 

86Mezi tyto jazyky patří: němčina, chorvatština, srbština, rumunština, slovenština a slovinština. 
(Jen pro srovnání: Česká republika Chartu ratifikovala až o dvanáct let později, přičemž vstoupila 
v platnost l. března 2007.) 
87 Prohlášení Úřadu vlády v "Government Programme for a Civic Hungary on the Eve ofthe New 
Millennium". Srov. Walsch 2000: 20. 
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autonomie třinácti domácím menšinám, ale bezesporu i o posílení vyjednávacího 

prostoru při prosazování menšinové klauzule do mezistátních smluv. Tato strategie se 

nakonec ukázala jako účinná. 

Cíl 3: Zmírnění romské problematiky 

Analyzujeme-li situaci menšinových skupin v Maďarsku, je nezbytné diferenciovat mezi 

minoritami asimilovanými a neasimilovanými (Walsh 2000: 22). Za obecný rys 

národních a etnických menšin můžeme považovat fakt, že jejich předci před staletími 

přivandrovali do Maďarska, kde začali vedle sebe navzájem koexistovat, a to až po 

dnešní dny. Nebýt rozdílnosti barvy pleti mohli bychom dnes patrně konstatovat, že 

jejich integrace je kompletní. Většina uzákoněných menšin a jejich příslušníků plně 

asimilovala s majoritní společností. Jedinou výjimkou nadále zůstávají Romové, jejichž 

společenské integraci jsou kladeny do cesty překážky nejrůznějšího druhu. Přes veškeré 

přetrvávající antiromské nálady ve společnosti, o nichž byla již řeč v kap. 5.3., však MZ 

zařazuje Romy do výčtu národních a etnických menšin, a poskytuje jim tak stejnou šanci 

pro rozvOJ svých kulturně autonomních práv, jaké platí i pro ostatní menšiny. V této 

souvislosti bychom ale neměli opominout fakt, že Romové jsou nejpočetněji 

zastoupenou minoritou v zemi, a proto by bylo Jen stěží představitelné (a na 

mezinárodní úrovni už vůbec ne), že by byli ze znění zákona exkludováni. 

Jelikož sociální situace Romů se v období transformace nepřehlédnutelně 

zhoršovala, byli legislativci nuceni přijmout opatření, která by onen status quo alespoň 

zmírnila (Walsh 2000: 23). Jak však ukázal čas, poskytnutí možnosti sebeorganizace 

zdaleka nevyřešilo ani sociální problematiku menšiny, ani neurychlilo jejich integraci. 

Posílilo sice jejich vědomí vlastních práv, jejich reprezentace se však záhy stala obětí 

cynického politického kalkulu (viz kap.5.3.). 

Cíl 4: Zajištění kulturní autonomie 

Všech třináct uzákoněných menšin žije roztroušeně po celém území Maďarska. 

Jednotliví příslušníci menšiny Gako např. té německé) vytvářejí spíše inzulární 

komunity, které jsou s výjímkou romského etnika prakticky plně asimilovány. 

Z uvedených důvodů nebylo možné realizovat podobu menšinové autonomie na bázi 

teritoriální, což si uvědomovaly i samotné menšiny. V období koncipování MZ se proto 

všechny zúčastněné strany snažily o vytvoření specifického modelu, jenž by se zakládal 

na individuálním principu a přitom reflektoval požadavky lokální správy (Brunner/ 
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KUpper 2004: 41). Pro zajištění praktického fungování takovéto podoby kulturní 

autonomie byly iniciovány menšinové samosprávy. 

Představitelé menšin si byli na počátku 90. let dobře vědomi skutečnosti, že jejich 

nezávislé asociace a spolky sice splňují důležitou funkci, ale zároveň se i uvědomovali i 

to, že jejich působnost je velmi omezená. Bylo zde proto zapotřebí vytvořit legální 
./. ,.-? 

soustavu, která by čeln,fm menšinovým organizacím poskytla mandát zasahovat do f 

veřejných záležitostí a správy svého kulturního dědictví. V tomto bodě se dostáváme 

k samotnému origu MZ: Jeho principiálním plánem je identifikace a vytvoření takových 

podmínek, jež by dokázaly zastavit asimilační proces domácích minorit, ba co víc, tento 

stav učinit reverzibilním! (Walsh 2000: 23). Ve své podstatě proto není jeho cílem 

pouhé zachovaní jazykových a národnostních entit, ale především podnícení menšin 

k reedukaci svých vlastních kulturních hodnot a pocitu sounáležitosti. Ustavením 

menšinových samospráv se tyto "antiasimilační" snahy měly realizovat v praxi. 
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VI. Menšinová samospráva 

Koncepce menšinových samospráv (MS) je bezesporu nesmělejším počinem maďarské 

menšinové politiky 20. století. Pro tento originální projekt, jenž umožňuje menšinám 

"hájit a zastupovat své zájmy (( (§ 5 MZ) na institucionální bázi, je asi nejvíce příznačný 

právě jeho ambivalentní charakter. Z řady hledisek můžeme obdivovat jeho ambiciózní 

řešení pro aktivní ochranu menšin, stejnou měrou nás však ale překvapí i jeho 

polovičatost, hybridita a kontraproduktivnost. Palčivé nedostatky v systému MS se 

nepodařilo odstranit ani schválením modifikované verze MZ z roku 200588 (dále MZ05), 

od které si tolik slibovala předsednictva celostátních menšinových samospráv. Hlavní 

problém koncepce, a sice garance legitimity menšinových samospráv, tedy stále 

přetrvává a zůstává nedořešen. V následujícím se pokusíme tuto problematiku blíže 

analyzovat, přičemž budeme vycházet ze srovnání ustanovení de jure a jejich aktivní 

působnosti de praxis. 

6. 1. Realizace menšinové autonomie pochybné legitimity 

Široká škála tvůrců, jež se podílela počátkem 90. let na konkretizaci koncepce, se 

především snažila o adaptaci formy personální autonomie na maďarské podmínky. Tato 

forma zpočívá v organizaci menšin jako veřejnoprávního subjektu (svaz osob), který 

přebírá různé státní záležitosti plně pod svou správu. Podmínkou pro udělení těchto 

pravomocí je narozdíl od teritoriálního pojetí, které předpokládá územní spjatost 

menšiny s danou lokalitou, deklarace ke své národnostní příslušnosti (Berger 2001: 

109). Proti návrhu zavedení povinné registrace se však rázně postavily menšinové 

svazy, neboť se obávaly, že by na jejím základě mohlo opět dojít ke zneužití a perzekuci 

příslušníků minority tak, jak tomu bylo po druhé světové válce a v dobách komunismu. 

Alternativním řešením se proto stalo začlenění menšinové autonomie do rámce 

komunálních organizačních struktur - samospráv, které zároveň umožnily zřízení 

jednotné instituce menšinové samosprávy na celostátní úrovni (Brunner/ Klipper 2004: 

41). 

88 Zákon č. CXIV /2005 o volbě zástupců do menšinových samospráva pozměnění jednotlivých zákonů 
týkajících se národních a etnických menšin. 
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Je-li hlavním posláním menšinové autonomie ono zpomalení či reverzibilita 

asimilačního procesu, musíme konstatovat, že ve světle výsledků z posledního sčítání 

lidu v roce 2001 se jeho dopad jeví poměrně pozitivně. Kromě Romů se totiž zvýšil 

počet příslušníků u všech nemaďarských národností, a to navzdory skutečnosti, že ke 

kategorii menšinového "mateřského jazyka" se přihlásilo mnohem menší procento lidí 

(Kozma 2003: 345). Pro posílení národnostní identifikace mohl sehrát významnou roli 

mj. i celkový obrat v menšinové politice, nová právní ustanovení a menšinový 

samosprávní systém. Počet zvolených MS systematicky narůstá každý volební cyklus: 

Na komunální úrovni bylo v roce 1994 a následujících doplňujících volbách 1995 

zvoleno 817 samospráv, v roce 1998 potom 1364, v roce 2002 1842 a zatím v 

posledních volbách z podzimu 2006 bylo ustaveno celkem 2045 MS, tj. o 11,02 % více 

než v předchozích volbách). Spolu s impozantním nárůstem MS se však projevily i 

praktické nedostatky celého systému, pro které doposud chybí uspokojivé právní a 

politické řešenÍ. 

Východiskem pro krajně komplikovanou institucionální strukturu MS jsou 

menšinové komunální volby, kterých se mohou zúčastnit menšinoví kandidáti. Zde se 

dostáváme k nejslabšímu článku celé koncepce: Jelikož "přijetí a deklarování 

příslušnosti k některé menšině je výlučným a nezcizitelným právem jedince," (§ 7 (1) 

MZ) bylo prakticky nemožné ověřit, zda-li daný kandidát skutečně patří k dané menšině 

a stejně tak, zda-li je menšinové představenstvo zvoleno příslušníky dané minority. 

Jinak řečeno, díky benevolenci znění MZ mohl své aktivní a pasivní volební právo do 

MS uplatňovat každý občan, což mělo za následek zcela nekontrolovatelný boom 

fiktivních pseudosamospráv a rozkvět tzv. etnobyznysu. Systém tak velice záhy pozbyl 

jakékoliv garance pro legitimní reprezentaci menšinových zájmů, a vynucoval si proto 

urgentní legislativní revizi. Ačkoliv bylo na problematiku soustavně upozorňováno již 

od roku 1997, k urychlení příprav modifikované verze zákona došlo až po roce 2003, 

totiž po katastrofálních zkušenostech s volbami do menšinových samospráv hlavního 

města a celostátní úrovni. K probuzení z politické letargie taktéž přispěl i blížící se vstup 

Maďarska do EU, s nímž byla spojena i potřebná ústavní úprava. V ústavě totiž nebylo 

přesně formulováno, kdo může od 1. května 2004 uplatňovat aktivní a pasivní volební 

právo při volbách do MS (Dobos 2006a: 522), a snad i proto se zákonodárci vrátili 

k původní představě o registraci voličů a kandidatů z počátku 90. let. Nutno podotknout, 

že se schvalovací proces kvůli politickým šarvátkám opět protáhl a zákon vstoupil 

v platnost až na podzim 2005. 
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Co je však mnohem horší, zákon SIce stanovil povmnou registraci voličů a 

kandidatů, nepřipouští však již žádnou další kontrolu menšinové příslušnosti 

registrované osoby. Jak mi potvrdili všichni zástupci německé minority, se kterými j~: 

osobně hovořil, novelizací zákona se problém legitimity MS nikterak nevyřešil, ba co 

víc, v mnoha ohledech rozšířil prostor pro výdělečné kalkulace ještě v širší míře, než 

tomu bylo doposud. Zákon totiž nejenže nepropůjčil menšinám žádnou kontrolu nad 

relevancí kandidátů do svých zastupitelství, ale taktéž postrádá jakoukoliv možnost 

sakcionovat menšinové pseudokandidáty dle trestního práva. Má-li být systém účinný a 

naplňovat své poslání, tj. garanci legitimní kulturní menšinové autonomie, je jeho 

současný stav nepopiratelně alarmující. 

6. 2. Volba obecní menšÍnoné samosprávy 

Ústavní článek Č. 4 § 68 se zmiňuje o dvou úrovních menšinové samosprávy: obecní a 

celostátní. V souvislosti s nižší úrovní dále MZ rozlišoval mezi těmito třemi typy: 1) 

komunální MS (telepUlési kisebbségi onkormányzat)89, 2) nepřímo ustavenou (kozvetett 

módon létrejov6)9o a 3) přímo ustavenou MS (kozvetlen módon létrejov6 k. o.). První 

dva typy byly úzce spjaty s komunální samosprávou, tj. s klasickým obecním 

zastupitelstvím. Pokud se ale v obcích s relativní či absolutní většinou menšinového 

obyvatelstva osvědčila komunální MS jako ustálená forma, zůstala forma nepřímého 

ustavení MS spíše nevyužitá (Dobos 2006a: 524). Přesto všechno zákonná úprava z roku 

2005 oba dva typy zrušila a nadále počítá již pouze s třetím a vůbec nejrozšířenějším 

typem obecní MS. 

Přímé ustavení MS je zcela nezávislé na menšinové reprezentaci v obecním 

zastupitelství a probíhá na základě iniciativy daného menšinového obyvatestva. V 

původní verzi MZ mohly být volby vypsány na žádost pěti občanů hlásících se k 

menšinové národnosti. V pozadí této iniciativy většinou stála místní menšinová 

89 Pokud byla více jak polovina zástupců komunální samosprávy (obecního zastupitelství) zvolena jako 
zástupci jedné menšiny, mohla se tato samospráva prohlásit za "komunální menšinovou samosprávu." 
Celý akt měl spíše symbolickou hodnotu, neboť žadné větší pravomoce tímto MS nenabyla. Z praktického 
hlediska měla však větší šanci získat další finanční podporu a zanedbatelný nebyl ani psychologický efekt, 
když se radnice mohla prohlásit za samosprávu jedné určité menšiny. Srov. Brunner/ Ktipper 2004: 42. 
90 V případě, že daná menšina nezaujímala v komunálním zastupitelství dominantní pozici, a tudíž 
potřebovala zajištění ochrany, mohlo dojít k nepřímému zřízení menšinové frakce, a to pod podmínkou, 
že alespoň tři zastupitelé jsou příslušníci jedné menšiny. Tato frakce potom mohla vystupovat jako 
právnická osoba, a nárokovat si tak jisté pravomoce. Srov. Brunner/ Ktipper 2004: 42. 

68 



orgamzace, popř. neformální sdružení aktivistů, které po vzájemné domluvě mohlo 

navrhnout pouze pět kandidátů a ty následně v poklidu zvolit. Samotné hlasování tak 

bylo v mnoha případech předem rozhodnuto a mělo čistě formální charakter (Rátkai 

2000: 116). 

Dle původního znění MZ se menšinových voleb mohl zúčastnit každý plnoletý 

občan obce. V praxi to znamenalo, že i ten, kdo neměl s danou menšinou vůbec nic 

společného, mohl vedle svého hlasu do obecního zastupitelství hlasovat pro kandidáty 

MS. Rátkaiho výzkum potvrdil, že se menšinových voleb účastnilo 20-40 % voličů 

obce, což bylo vždy více, než byl pravděpodobný počet dané menšiny (vyjma Romů, 

pro které hlasovalo podstatně méně obyvatel). Jelikož nezainteresovaní voliči 

menšinové kandidáty povětšinou vůbec neznali (o jejich programu už ani nemluvě), při 

odevzdávání svého preferenčního hlasu se řídili většinou čistě intuitivně, osobními 

sympatiemi, dokorským titulem kandidáta či jeho nemaďarsky znějícím přijmením. Jak 

prokázal výzkum Árpáda Rátkaiho, vůbec největším faktorem rozhodujícím o udělení 

hlasu se stalo umístění kandidáta na voličské listině, jejíž abecední pořadí bylo 

zaměňováno za stupeň preference.91 Netřeba dodávat, že tento způsob volby často 

přispíval k rozkolu mezi menšinovými kandidáty i uvnitř samotné minority. Znění MZ 

taktéž limitovalo i voličovy možnosti hlasování. Přímo zvolená obecní MS mohla 

vzniknout pouze v případě, pokud již nebyla ustavena nepřímá MS ze zástupců 

obecního zastupitelství. Dalším prohře škem bylo nedořešení možnosti rozpuštění přímo 

zvolené samosprávy. I když MS neplnila své funkce, nemohla být nikým odvolána. 92 

Ze shora uvedených důvodů - úzce spjatých s fenoménem etnobyznysu, o němž 

ještě bude řeč - bylo nutné najít řešení, jak četnému zneužívání menšinového systému 

účelně zabránit. Proti zavedení registrů menšinových voličů, tak jak je navrhoval 

Kaltenbach v roce 1999, se ze začátku postavila většina celostátních MS. V průběhu 

vyjednávání se však pro přímou kontrolu registrace danou menšinou vyslovila již větší 

část minoritních reprezentantů a nebýt inscenovaných výtek Fideszu (viz kap. 5.3.), 

situace by se zdála být uspokojivě vyřešena (Kaltenbach 2007: 3). Výsledek reformy je , 

však opačný: nad registrací voličů a kandidátů může dohlížet pouze obecní notář, 

voličské seznamy jsou drženy v tajnosti a povinností kandidáta je pouze vyplnit 

91 Ve dvou třetinách případů (20 z 31) se tak kandidát umístěný na první pozici listiny stal vítězem voleb. 
Jak potvrdila volební praxe, kdokoliv, kdo by měl to štěstí mít příjmení začínající na A, si mohl být takřka 
jistý zvolením a kariérou menšinového politika. Více Rátkai 2000: 116-125. 
92 Situace se změnila až přijetím zákonné úpravy č. LXV11999, kdy se v případech zrušení, dobrovolného 
rozpuštění či snížení počtu reprezentantů dovoluje vypsat předčasné volby. Srov. Dobos 2006a: 525. 

69 



formální prohlášení o svých znalostech jazyka, kultury a tradic. Zpřísnění pasivního 

volebního práva završuje prohlášení kandidáta, zda-li byl již někdy členem MS nějaké 

jiné minority. Snad až na tento bod přijatá modifikace zákona předem vylučuje 

jakoukoliv kontrolu dotyčné menšiny nad průběhem voleb a způsobilostí jejich 

účastníků. Jelikož chybí objektivní kritéria pro kontrolu menšinové kandidatury, nový 

zákon nesplňuje garance pro realizaci samosprávního práva menšin (Kaltenbach 2007: 

4).~Díky jejich vyšachovaním ze hry se stává povinná registrace pouze samoúčelným 

opatřením, které opět otvírá prostor pro vznik pseudomenšinových zastupitelství. Držení 

voličského seznamu v anonymitě včetně jeho povolebního zkartování pak nejen 

neumožňuje ověření příslušnosti zaregistrovaných, ale také zamezuje kontaktu 

zvolených reprezentantů se svými voliči. Ti potom netuší, koho vlastně zastupují, a 

nemají ani možnost dotyčné přímo oslovit, popř. seznámit se svým volebním 

programem. 93 

Velice diskutabilní změnou je taktéž opatření týkající se eliminování nezávislých 

kandidátů. Dle nových volebních pravidel mohou kandidovat pouze ti uchazeči, kteří 

byli navrženi menšinovou organizací. Vezmeme-li v úvahu, že se v roce 2002 účastnilo 

voleb přibližně 65 % nezávislých kandidátů, je to změna poměrně radikální. Její 

opodstatnění je ovšem namístě, neboť, jak prokázaly výsledky předchozích voleb, 

většina "pseudomenšinových" kandidátů vzešla právě z těch nezávislých (Kaltenbach 

2007: 15). Dokud nebudou přijata opatření, která by garantovala výlučnou účast 

příslušníků menšiny, nezbývá než s touto eliminací souhlasit. Zákon však pamatoval i na 

možnou účast "pseudomenšinových" organizací, a proto se příštích voleb zúčastní pouze 

organizace, které mohou prokázat svou tříletou registrovanou existenci a základní 

ustanovení o cílené reprezentaci menšiny. Pro úplnou exkluzi nepravých organizací by 

ovšem bylo záhodno, aby realizaci svých proklamovaných aktivit taktéž doložily. 

Nebude-li tato kontrola totiž podmínkou, hrozí reálné nebezpečí, že v říjnu 2010 zaplaví 

kandidátky právě organizace tohoto druhu (Kaltenbach 2007: 16). 

První schválená verze modifikovaného MZ z června 2005 ještě obsahovala tzv. 

zvláštní formu "zvýhodněného mandátu" (kedvezményes mandátum), která zaručovala 

zvolenému reprezentantovi s největším počtem hlasů automaticky křeslo nejen v místní 

MS, ale i v obecním zastupitelství. Toto ustanovení bylo důležité zejména pro Romy, 

93 Tento problém nastává především ve městech či městských obvodech, kde se všichni příslušnici 
menšiny navzájem nemohou znát. Jak mi v rozhovoru potvrdil Johann Schuth, zvolený zástupce německé 
MS v XI. (nevějším) obvodě Budapešti, "vůbec netuší, koho vlastně zastupuje. " 
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neboť by tak mohli spolurozhodovat i o problémech sociálního rázu, které nepatří do 

sféry úkolů obecní MS (Schubert). Ústavní soud však tuto formu zamítnul s 

odůvodněním94 , že se jedná o protiústavní porušení rovnosti šancí, neboť jeden 

menšinový kandidát by mohl být zvolen jedním hlasem do dvou zastupitelství, tudíž by 

znevýhodňoval ostatní nemenšinové kandidáty. Proto byl ze zákona tento pasus 

vypuštěn. Ačkoliv v prosinci 2005 parlament schválil usnesení o opětovném 

projednávání otázky zvýhodněného mandátu, situace nebyla doposud vyřešena. Za 

přínosnou změnu a jakési přechodné řešení ovšem můžeme považovat stálou poradní 

účast předsedů MS na jednáních zastupitelství. Za tuto poradní činnost jim náleží i 

zvláštní honorář. 

Závěrem této kapitoly shrňme současná pravidla volebního systému: K vypsání 

menšinových voleb postačí skupina alespoň 30 občanů, kteří se v daný termín zapíší do 

voličského registru.Volby se konají pravidelně ve čtyřletém intervalu paralelně s 

volbami do obecních zastupitelství. Počet zvolených zastupitelů je jednotně stanoven na 

pět osob, přičemž každá musí získat minimálně po jednom hlasu. Po svém zvolení 

získávají právo účastnit se voleb do župních a celostátních samospráv. 

6. 3. Volba oblastní menšinoné samosprávy 

Původní znění MZ se vznikem samosprávních struktur na oblastní úrovni (terUleti 

onkormányzat), tj. župní a metropolitní, nepočítalo. Třebaže nebylo možné přeslechnout 

hlasy ozývající se z řad menšinových zástupců, tato forma byla zamítnuta s tím, že 

zájmy župy bude hájit pouze celostátní MS. V praxi se však toto řešení již nerealizovalo, 

a menšiny tak mohly zasahovat do dění v župních vzdělávacích (především 

středoškolských) institucích jen stěží (Dobos 2006a: 525). S chybějící oblastní 

samosprávou se potýkaly rovněž menšiny hlavního města, neboť jejich působnost se 

omezovala pouze na jednotlivé obvody, ne už ale na celou Budapešť. Pro menšiny 

hlavního města však došlo k první novelizaci volebního systému již v roce 1994 a 

následně byla i zvolena jejich metropolitní menšinová zastupitelství. Nárok pro vznik 

župní MS byl ovšem uzákoněn až v roce 2005, pročež první volby se konaly spolu s 

celostátními menšinovými volbami dne 4. března 2007. 

94 Rozhodnutí Ústavního soudu č. 34/2005 (IX. 29). 
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Oblastní a celostátní MS jsou voleny nepřímo členy obecních samosprávních 

zastupitelství (elektory). Pouze ti disponují v daném případě aktivním a pasivním 

voličským právem. Oblastní volby lze vypsat pouze tehdy, funguje-li v dané župě 

alespoň 10 obecních, v metropoli potom 10 obvodních, MS. Postavit svou kandidátku 

však může pouze ta organizace, jejíž kandidáti do obecního zastupitelství v dané župě/ 

metropoli byli zvoleni alespoň v deseti procentech případů. Podmínkou pro konání 

voleb je taktéž navržení minimálně devíti kandidátů, tedy počtu, jenž koresponduje 

s obsazením oblastního předsednictva. Elektor může odevzdat svůj hlas pouze jedné 

kandidátce. V zájmu poměrného hlasování JSou potom mandáty rozděleny 

proporcionálně dle počtu elektorů jednotlivých organizací. Zavedení toto ho opatření, 

které platí i pro celostátní volbu, bylo přínosné zejména pro Romy, neboť původní 

uplatňování principu "vítěž bere vše", končilo v případě celostátní samosprávy 

vyhrocením konfliktů a marginalizací poražené strany. 

V pilotních volbách z března 2007 měly nárok na sestavení oblastní samosprávy 

všechny měnšiny vyjma Slovinců a Ukrajinců, kteří nesplňovali podmínky stanoveného 

limitu místních MS. V Budapešti mohlo vytvořit svou samosprávu všech 11 zbývajících 

menšin. Z celkem 57 zvolených samospráv sestavili Slováci 5, Chorvaté 6, Němci 10 

župních samospráv, Romové potom v každé župě a metropoli celkem 20.95 

6. 4. Volba celostátní menšinové samosprávy 

Volba nejvyššího správního orgánu jednotlivých menšin probíhá za předpokladu, že 

v zemi fungují alespoň 4 obecní MS. Jelikož tuto podmínku splňuje všech třináct 

minorit, posledních voleb z března 2007 se zúčastnilo celkem 10 220 elektorů. Oproti 

dřívějším volebním ustanovením, kdy všichni elektoři museli volit pouze na jediném 

místě, mohou teď díky změnám MZ odevzdat svůj hlas v lokalitě svého zvolení. Toto 

řešení přivítali všichni zástupci menšin, a to nejen pro jeho ekonomičtější průběh, ale 

také i z důvodu zamezení možného ovlivňování elektorů na volebním sjezdu, kde 

95 Zdroj: Kisebbségi onkonnányzati portál. Dostupné z 
http://www.kisebbsegivalasztasok.mtaki.hu/hirek/0703 04 kisebbsegi valasztasok.html, [staženo 25.8. 
2007]. 
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mnohdy kulminující volební rivalita přerůstala v otevřenou nevraživost (zejména mezi 

Romy či Rumuny).96 

Předsednictvo samosprávy tvoří minimálně 15 zastupitelů (v případě, že počet 

místních MS nepřevyšuje počet 15) a nejvíce 53 reprezentantů, pakliže počet místních 

MS je vyšší než 200. Volby je možné uskutečnit, pokud je na kandidátce (sestavené 

všemi organizacemi) dostatečný počet kandidátů nutný ke zvolení předsednictva dle 

daných kritérií. Změna volebního systému na poměrné zastoupení přinesla již 

zmiňovanou různorodost hlasů, která nutí menšinové organizace k užší vzájemné 

komunikaci. Voleb se však mohou zúčastnit pouze ty organizace, které mají v řadách 

elektorů alespoň 10 procent zástupců. Stanovení této poměrně vysoké klauzule sice 

uzavírá cestu národnostním spolkům, fungujícím převážně na vsi, neznamená však ale 

jejich úplnou exkluzi. Situaci se podařilo efektivně vyřešit právě maďarským Němcům, 

když za účelem možnosti kandidatury menších organizací založili župní svazy, které 

jako ~iY-ilní organizace sjednocují lokální aktivisty. 

Průběh volebního klání značně usnadňuje sestavení jednotné volební kandidátky, 

na které se dohodnou všechny zúčastněné ,civilní organizace. Tak je tomu kupříkladu u 

německé, slovinské či bulharské menšiny (Joó 2007: 4). Nejednotnost a vzájemnou 

rivalitu lze potom zaznamenat kromě nejpočetnější romské minority i u menších 

národností, jako jsou např. Rusíni, Arméni či Řekové. Je nasnadě, že hájení zájmů 

menšiny ustupuje v takových případech do pozadí a z menšinové samosprávy se rázem 

stává politizující platforma, sledující své vlastní zištné zájmy. 

V březnu 2007 se voleb zúčastnilo více jak 90 procent elektorů a bylo zvoleno 

všech 13 celostátních MS.97 

6. 5. Úkoly a pravomoci menšinových samospráv 

V období let 1993-2006 byla MS jediným ústavním orgánem, jenž postrádal jakoukoliv 

bližší zákonnou definici a přesné vymezení okruhu svých práva povinností (NEKJOB 

2006: 15). Modifikace zákona si proto kladla za cíl specifikovat základní samosprávní 

96 Podrobněji srov. Joó, 1. (2007): "Vasámap a kisebbségek választanak" In: Magyar Nemzet, 02/03/2007, 
s.4. 
97 Dle zákona může 53ti členné zastupitelství zvolit pouze nejpočetnější mešina Romů a Němců. Slováci a 
Chorvaté mohou sestavit shromáždění 039 zastupitelích, Rusíni o 31, Bulhaři, Řekové, Poláci, Arméni, 
Rumuni Srbové o 25, Ukrajinci o 19 a Slovinci o 15 zastupitelích. Zdroj: viz pozn. 85. 
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charakteristiky tak, aby již nedocházelo ke svévolnému výkladu pracovní náplně 

instituce. I tehdy bylo zřejmé, že MS zastávají reprezentativní funkci a hájí zájmy dané 

menšiny, avšak teprve modifikace přinesla onu kýženou exaktní formulaci: menšinové 

samosprávní orgány mají právo samostatně rozhodovat o věcech veřejných týkajících se 

menšiny. Jaké to jsou? 

Ve smyslu modifikovaného MZ (§ 6!A (1)) se za věc veřejnou považuje 

následující: prosazování individuálních a kolektivních práv zaručených zákonem, hájení 

zájmů příslušníků dotyčné menšiny - zvláště pak pěstění a zachování mateřského jazyka 

-, realizace a ochrana kulturní autonomie prostřednictvím MS. K dalším menšinovým 

záležitostem patří úkoly spojené se zajištěním organizačních, personálních a 

materiálních podmínek pro veřejné služby určené menšině, tj. včetně chodu MS. 

Parlament tedy oddělil menšinové záležitosti od veřejných záležitostí celé obce a 

vymezil okruh otázek, lokálních úkolů, ve kterých mohou MS postupovat zcela 

samostatně. Jejich rozhodnutí potom podléhají pouze zákonné kontrole. Existují ovšem i 

takové případy, kdy se menšinové záležitosti kryjí s pravomocemi obecního 
( 

zastupitelství. Dochází potom k tzv. "spolurozhodovacímu mechaniimu", kdy sice 
( 

konečné rozhodnutí náleží obecní samosprávě, ta je ale zároveň povinna akceptovat 

názor dané MS (NEKJOB 2006: 16). Z tohoto hlediska (de jure) patří mezi nejsilnější 

pravomoci MS uplatnění práva veta ve věcech týkajících se menšinové výuky, tradic, 

kultury, jazyka a tisku, jmenování vedení menšinových institucí, stejně jako péče o 

architektonické památky menšiny. Nárok na spolurozhodovaní se však již nevztahuje na 

usnesení, která nemají formu vyhlášky. De facto je tak MS nadále velkou měrou závislá 

na postoji a sympatiích obecního zastupitelství, jeho ochotě ke spolupráci (Dobos 

2006a: 527), a to přesto, že mezi dvěma typy samosprávy (menšinové a obecní! 

oblastní) neexistuje žádná zákonná hierarchie podřízenosti. Jejich vztah je proto třeba 

chápat v rovině partnerské. Pakliže ovšem obecní úřad chce spolupráci bojkotovat, je 

pro MS velmi svízelné uplatnit své právo v praxi. Současnou situaci charakterizuje 

Olívia Schubert (Kulturní referát pro německou menšinu) následovně: "Menšinový 

zákon sice zajišťuje menšinové samosprávě její práva, aby je ale bylo možné uplatnit i v 

praxi, je situace v Maďarsku ještě stále velmi obtížná. ,,98 V případě romského etnika, 

98 Jako modelový příklad porušování práv MS stran obecního zastupitelství uvedla v interview paní 
Schubert causu Vecsés. V dané obci nedaleko Budapešti je základní škola pod patronací místního 
zastupitelství. To chtělo prodloužit smlouvu ředitele školy, proti čemuž se však postavila místní německá 
MS. Důvodem bylo nezajištění plnohodnotného menšinového vyučování. Obecní zastupitelství však 
ignorovalo zákonné právo veta menšiny a ředitele potvrdilo ve funkci. Navzdory skutečnosti, že soud 
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jež z pozice MS nemůže nikterak ovlivnit způsob řešení své sociální problematiky, je 

proto komunikace s lokální samosprávou zcela elementární potřebou. Je-li dialog 

záměrně blokován a právní výnosy ignorovány, postrádá celý systém pro tuto 

nejpočetnější minoritu v zemi zjevně významnějšího opodstatnění. 

Modifikovaný MZ blíže specifikoval relaci mezi obecní MS a obecním 

zastupitelstvím. Jasně se zde hovoří o povinnosti obecní samosprávy spolupracovat 

s MS a také jsou zde stanoveny nutné podmínky, které obecní samospráva musí zajistit 

pro chod MS (včetně pošty, kopírování apod.). Kromě této podpory se dostává 

samosprávě též finančních prostředků ze státního rozpočtu, jež j sou primárně určeny pro 

úkoly spjaté s menšinovými veřejnými záležitostmi. Dle nových ustanovení může 

obecní MS samostatně rozhodovat např. o svém znaku, oceněních, určení místních 

svátků a oslav spjatých s menšinou, iniciativě pro určení památníků, o vypsání stipendií 

a o využití prostředků svého rozpočtu ((NEKJOB 2006: 26). 

Cílem oblastních MS je ochrana a hájení zájmů menšiny na župní/ metropolitní 

úrovni. Okruh práva úkolů je prakticky totožný s těmi, co platí i pro MS obecní. Jelikož 

oblastní MS zastupují všechny příslušníky menšiny v daném teritoriu, tj. i ty, kteří 

nemají vlastní obecní MS, jejich pravomoci se uplatní ponejvíce v těchto oblastech: 1) 

spolurozhodování o koncepci vyhlášek, jež se nějakým způsobem dotýkají práv menšin, 

2) kontrola menšinové výuky na středních školách, 3) širší kulturní spolupráce 

s veřejnoprávními institucemi. Menšinové samosprávní subjekty jsou si právně 

navzájem rovni, mezi obecní, oblastní či celostátní MS neexistuje tedy přímá právní 

hierarchie. Pouze v případě, že menšina nedisponuje vlastní oblastní MS, přebírá její 

úkoly samospráva celostátní. Jak se projeví jejich účinnost v praxi, ukáže teprve konec 

jejich prvního volebního období. V případě německé menšiny totiž bude fungovat jako 

paralelní organizace kjiž existujícím župním svazům, jako samosprávní orgán však 

bude mít větší pravomoci. 

Těžiště realizace kulturní autonomie spočívá v přebírání a zakládání institucí, které 

jsou výhradně spravovány danou menšinou. To se týká především oblasti školských 

institucí, vydavatelství tištěných a elektronických médií, kulturně-vědeckých zařízení 

vůbec (muzea, divadlo, knihovna apod.). Třebaže tato ustanovení jsou zakotvena v MZ, 

na jejich konkretizaci si musely menšiny počkat bezmála dalších deset let. Podmínky 

pro přebírání, udržení a zakládání školských institucí byly artikulovány až s přijetím 

rozhodl ve prospěch MS, trvalo celé dva roky než se místní zastupitelství uvolilo ředitele sesadit. Blíže o 
případu viz Czene, G. (2006): " Fittyet hányni a ttirvényre." In: Népszabadság, 2/06/2006, s. 5. 
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nového školského zákona v roce 2002 a následnými modifikacemi MZ, kdy byly určeny 

i otázky spojené s financováním těchto zařízení. I když se tato možnost vztahuje pouze 

na celostátní MS (o níž se též předpokládá, že jako jediná bude schopna instituci 

financovat), ukázala se být v praxi jako mimořádně přínosná.99 Vznik, přebírání a 

zachování kulturních institucí potom definovala modifikace MZ z roku 2005, čímž se 

taktéž narovnaly i podmínky pro infrastrukturu a financování konkrétních zařízenÍ. Je 

třeba zmínit, že kromě jiných finančních zdrojů podporuje přebírání a zachování 

institucí od roku 2003 taktéž státní rozpočet (Dobos 2006a: 528). 

Primární úlohou celostátní MS je kulturní a politická reprezentace dané minority. 

Je centrálním orgánem, jenž lobuje za zájmy svých příslušníků a který je s to nepřímo 

ovlivnit podobu legislativních ustanovení. Stejně jako obecní a oblastní MS disponuje 

právem vyžádat si od správních orgánů informace, může předkládat své návrhy, 

iniciovat v rámci svých pravomocí patřičná opatření. Stejně tak je v některých 

rozhodnutích, která se bezprostředně týkají její menšiny, oprávněna uplatnit negativní 

právo veta (např. při výběru učebnic pro menšinovou výuku). Samospráva rozhoduje o 

využití svého rozpočtu zcela samostatně. Mimo jiné jí přísluší právo rozhodovat o 

způsobu naplnění přiděleného vysílacího času v televizi a rozhlasu, či o podobě plánu 

menšinové výuky (Berger 2001: 156-157). Snad nejvýznamnější roli zastává právě 

v oblasti školství a výchovy, neboť veškerá rozhodnutí Ministerstva školství, která se 

týkají menšiny, musí projít i jejím souhlasem. V neposlední řadě zmiňme i její klíčové 

napojení a komunikaci se svým "mateřským" státem. Praktický dopad této kooperace se 

potom zvláště odráží v zakládání, přejímání a zachování menšinových institucí, jejichž 

provoz by menšina jinak nebyla schopna finančně zajistit. 

6. 6. Fenomén etnobyznysu 

Třebaže poslanci v roce 1993 s velikou úlevou schválili legislativní zakotvení 

menšinových práv, možnost jejich zneužití jim při přípravě zákona nepadla na mysl. V 

období plném entuziasmu a očekávání si zřejmě nikdo dostatečně neuvědomoval, jak 

lehce se dá samosprávní systém zneužít, ba co víc, jaké právní trhliny celý zákon skýtá. 

99 Již v létě 2004 tak LdU převzala pod svou patronaci Školku, základní školu a gymnázium Valérie Koch 
v Pětikostelí či Německé národnostní gymnázium v Pilisvorosváru. Slovenská celostátní MS spravuje od 
roku 2004 Slovenskou základní školu, školku a internát v Szarvasi. Srov. "Úton a kulturális autonómia 
felé. lntézmények - országos onkormányzatok fenntartásában." In: Barátság, 15/1112004, s. 4386-4388. 
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Je až s podivem, s jakou naivitou byl zákon koncipován. Víra v dobrý úmysl byla 

očividně silnější, než připuštění si možného pletichaření občanů nemenšinové 

národnosti. 

Kaltenbach přirovnává dané období k "momentce" (Momentaufnahme), která 

odrážela tehdejší status quo menšinové společnosti. "Tato momentka byla ale v zásadě 

špatná, neboťjejí kontury byly velice mlhavé, " uvádí v rozhovoru. Onou mlhavostí míní 

počáteční organizaci menšin, kdy si teprve utvářely nové strukturní vazby, kdy se 

v mnoha ohledech pokoušely o znovuoživení své vlastní identity. Tato skutečnost se 

potom odrazila i v samotné podobě zákona, jenž byl stejně tak nový a nezkušený, jako 

právě se (re)organizující menšiny. Je zřejmé, že kontury nabyly na ostrosti hned po 

prvních samosprávních volbách. Série legálně vzniklých MS, ze kterých však pouze 

jedna třetina skutečně hájila zájmy dané menšiny (Újvári 2004), volala po nutné reformě 

již v prvopočátku. Přesněji řečeno po reformě stále ještě volá, neboť tolik očekávaná 

modifikace, jejíž kýženým cílem bylo učinit přítrž nelegitimním samosprávám, se po 

výsledcích z posledních voleb ukázala jako zcela míjející se účinkem. Pro falešné 

"pseudomenšinové" samosprávy se záhy ujalo označení "kakukktojások", neboli 

kukaččí vejce. Samotná činnost takovýchto nevylíhlých ptáčků byla příznačně označena 

jako "etnobyznys" .100 

O legálních možnostech tohoto druhu "podnikání" jsme již detailněji pojednali 

v kapitole 6.1. Připomeňme jen, že benevolentní přístup MZ, jenž uděloval možnost 

volby všem občanům republiky - nehledě na jejich národnostní příslušnost -, přetrvával 

beze změny až do třetích (1) voleb v roce 2002. Je nasnadě, že lepší podmínky pro 

falešnou kandidaturu se nabízejí ve větších městech, kde se uchazeči skryjí v anonymitě 

a v případě svého zvolení nepodléhají přímé kontrole pravých příslušníků menšiny. 

Právě chybějící kontrola nad pravou činností či nečinností samosprávy podněcovala 

bujný rozkvět podvodů zejména v období 1996 - 2006. Jelikož vedení MS podléhalo 

pouze kontrole )stran! finančního úřadu, tj. zda-li nakládá s prostředky v souladu se I~-'/ 

zákonem a dodržuje-li patřičné účetní postupů, mělo zcela volnou ruku, jak s financemi 

naloží. To, jestli za přidělený operační rozpočet pojede na "exkurzi" k moři, nebo raději 

bude investovat do pamětní desky, stát již nezajímalo. Novela zákona z roku 2005 se 

proto snažila o zpřísnění kontroly pracovní náplně a fungování samosprávy, stejně jako 

100 Pojem "etnobyznys" vděčí své kariéře především roční zprávě úřadu menšinového ombudsmana, který 
tímto termínem reagoval na četné nepravosti, jež se udály během samosprávních voleb v roce 1998. 
Tehdy došlo ke zneužití zákona u vícero menšin. Největší skandál se však týkal zvolení metropolitní a 
celostátní rumunské samosprávy. Srov. Dobos 2006: 10. 
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finančního hospodaření (NEKJOB 2006: 70-77). Otázkou ovšem zůstává, jak bude 

kontrola činnosti probíhat v praxi a zda-li se spíše nejedná o další ryze byrokratickou 

záležitost. 

A jaká je motivace pseudomenšinových kandidátů? V současné době přísluší 

každé obecní MS nárok na částku 640 000 forintů (cca. 60 000 Kč), jež je určena pro 

roční provoz samosprávy (Szauer).lOl I když náklady spojené s infrastrukturou MS musí 

zajistit obecní zastupitelství, jedná se o částku velmi skrovnou, pokud chce samospráva 

vyvíjet nějakou aktivitu. Pakliže má obecní MS vůli uspořádat akci většího ražení 

(kulturní den, oprava památek apod.), má možnost podat žádost o podporu u státní 

Nadace pro maďarské národní a etnické menšiny a zažádat si zde o maximální 

jednorázovou dotaci 200 000 Ft (Szauer). Velice významnou podporou, zejména 

v metropoli, může být taktéž roční dotace z magistrátu. l02 Pro nemenšinové kandidáty je 

především lákavá první zmiňovaná částka, kterou můžou s jistotou utratit. Jejich 

motivace se potom zakládá na možnosti osobního ohodnocení, které je, jak ukládá 

novela MZ, možné vyčlenit z rozpočtu MS. Prakticky nejvyšší dosažitelnou částkou je 

honorář o 110 400 Ft (cca. 10 230 Kč) .103 Ten si může za svou činnost nárokovat 

předseda samosprávy. Záleží potom pouze na samotné MS, zda-li z rozpočtu vyčlení 

odměny pro pětičlenné předsednictvo. Samospráva taktéž disponuje možností neudělit 

čestný honorář, pokud dotyčný nesplňuje jemu svěřené úkoly (NEKJOB 2006: 34). Pro 

"vytunelování" samosprávy je tedy žádoucí mít své komplice v předsednictví. 

Vezmeme-li v úvahu, jak nízká je možnost přímého obohacení (včetně proplácení 

jízdného apod.) a práci spojenou s byrokratickým aparátem kanceláře, je až s podivem, 

kolik lidí je vůbec ochotno se do takového podniku pouštět. Nabízí se zde proto 

vysvětlení pana Fehérváriho, předsedy německé MS v budapešťském obvodu Óbuda

Békasmegyer: " Ti z toho chtějí žít, jinak jsou totiž nezaměstnaní!" 

Pro názornější ilustraci uveďme alespoň některé konkrétní případy 

pseudomenšinových samospráva kandidatur z období let 1994-2002: 

Jeden z nejznámějších příkladů se udál v obci Jászladány. Z pěti členů tamější 

romské MS se stali čtyři neromští kandidáti, mezi niž patřila i starostova žena. 

101 V roce 2006 to byla částka kolem 700 000 ft. Jelikož se ale po posledních volbách navýšil počet MS, 
došlo ke snížení i dotací (Fehérvári). 
102 Např. v obvodu Óbuda-Békesmegyer získávají všechny MS podporu v hodnotě 2, 7 mil. forintů ročně. 
Dle líčení pana Fehérváriho tuto částku využilo arménské předsednictvo k návštěvě jednoho krajanského 
generála v Argentině. 
103 Předsedův honorář nesmí přesáhnout trojnásobek základní odměny určené pro čestnou reprezentaci. 
V roce 2006 byla tato částka Parlamentem stanovena na 36800 Ft. Srov. NEKJOB 2006: 33. Pakliže 
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Otevřeným záměrem této kandidatury bylo zabránění Romům vznést námitky vůči 

účelné segregaci romských děti v místní základní škole. Naopak jeden známý romský 

politik, Josef Krasznai, zase inicioval ve Stoličném Bělehradě vznik slovenské MS 

s tím, aby poukázal na absurdnost volebního systému. Pověstným se stal též případ 

bývalého malorolnického politika Zsolta Lányiho, který po svém politickém krachu 

v roce 2002 náhle objevil své arménské kořeny a navzdory protestům Arménské 

celostátní MS byl zvolen do čela samosprávy v V. obvodě. Snad jeden z nejbizarnějších 

příkladů volební kandidatury se udál v jedné vesnici na severu Maďarska, kde se 

členové tamního fotbalového klubu otevřeně přihlásili k německé menšině jenom z toho 

důvodu, že milovali zápasy Bundesligy (Újvári 2004: 4). 

V posledních volbách z října 2006 se počet obecních MS zvýšil oproti volbám 

z roku 2002 o 11,02 %. Jelikož tendence nárůstu samospráv od roku 1994 soustavně 

stoupá (viz kap. 6.1.), je velice nepravděpodobné se domnívat, že všechny nově vzniklé 

samosprávy mají legitimní zastoupení. Z důvodů chybějící kontroly registrace se situace 

nezlepšila, cíl zamezení etnobyznysu se tedy zcela minul účinkem. Pro poslední volby 

bylo taktéž příznačné, že MS byly zvoleny i ve 119 obcích, ve kterých se dle údajů 

censu z roku 2001 nehlásil k dané menšině nikdo, či maximálně 3 občané. Bylo by však 

nesprávné posuzovat všechny menšinové samosprávní "nováčky" prizmatem 

etnobyznysu. Jsou známy i takové případy, kdy došlo ke zvolení MS v dané lokalitě až 

v posledních volbách a přitom údaje sčítání lidu mohou doložit existenci menšinových 

příslušníků. Po dlouholeté existenci lokálních spolků či individuálních aktivit se tak 

představitelé menšiny poprvé rozhodli pro zvolení vlastní samosprávy. 104 

Z 200 000 zaregistrovaných voličů se k urnám dostavily pouze dvě třetiny, a proto 

v mnoha případech rozhodnul o zvolení kandidáta i jeden jediný hlas. lo5 Zatímco 

německá menšina byla zaskočena svým relativně nízkým počtem zaregistrovaných 

voličů, na které by se dle údajů posledního censu mohla bývala spolehnout, jiné 

minority tato očekávání daleko předčily. Nejpozoruhodnějšího výsledku dosáhli 

Arméni: v roce 2001 se k arménské národnosti v Maďarsku přihlásilo 620 občanů, teď 

se však zaregistrovalo na 2361 lidí. Zdvojnásobil se též počet Rusínů, Rumuni se 

104 Dle informací z Celostátní slovenské samosprávy tak kupříkladu vznikly slovenské MS v obcích, kde 
se předtím menšina výlučně organizovala formou spolku (Kerepes, Sóskút, Tárnok). Srov. NEKJOB 
2006: 25. 
105 V obci Mez6kovesd se zaregistrovalo celkem 31 občanů, k urnám však přišli pouze 4.Čili ani kandidáti 
nepřišli v plném počtu (5). Čtyři voliči přesto zákonně zvolili své pětičlenné grémium, které se tak na 
další čtyři roky stane součástí lokálního správního aparátu přesto, že v obci žije minimum Arménů. O 
jejich pravosti už raději nepřemýšleje. O dalších případech viz Riba (2006: 12). 
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registrovali i v takových obcích, kde v minulosti s jistotou nikdy nežili. Předseda 

Ukrajinské celostátní MS uznal celkem 12 z 19 nově vzniklých ukrajinských samospráv 

za legitimní. Zbylých sedm podle něj založili Maďaři, kteří přesídlili z Podkarpatské 

Ukrajiny (M. László 2006: 24). 

Absurdní výsledky voleb svědčí o přetrvávající patové situaci a celkovém selhání 

registračního nova. Stručně řečeno: Nedojde-li k účinným legislativním změnám, 

fenomén etnobyznysu nebude překlenut a na podzim 2010 bude moci státní pokladna 

přivítat další strávníky do rozpočtu. 

6.7. Principiální změny nezbytné novelizace 

Ze shora uvedených příkladů a statistik je patrné, že současný volební systém si 

vyžaduje nezbytnou legislativní revizi. Četné případy zneužití se nelíbí zejména 

předsedům celostátních MS a úřadu menšinového ombudsmana, který od roku 1998 

soustavně poukazuje na protiústavnost volební procedury. Ta primárně spočívá 

v nezajištění garance legitimity menšinových samosprávních jednotek. V následujícím 

proto uveďme principiální nutné změny, které by měly být reflektovány novou novelou 

zákona. Vycházíme zde z návrhů vyplývajících z poslední zprávy úřadu menšinového 

ombudsmana z ledna 2007, již rozšiřujeme o vlastní komentář: 

• Elementárním předpokladem pro zamezení rozkvětu etnobyznysu je právo 

menšiny rozhodovat o tom, kdo je jejím příslušníkem a kdo ne, čemuž se jí 

v průběhu registrace nedostává. Pokud není zajištěna přímá kontrola představitelů 

menšiny nad oprávněností zaregistrovaných osob, bude se moci nadále účastnit 

voleb každý občan republiky, tj. i ti nemenšinoví voliči. Je opodstatněné taktéž 

legálně zabránit rotaci kandidátů v různých MS (NEKJOB 2007a: 47). Jako za 

příklad legitimního samosprávního systému Kaltenbach uvádí slovinský model: 

příslušnost voliče k maďarské či italské menšinové národnosti posuzuje výbor 

menšinových předáků, který je nucen stanovit závazná pravidla pro posouzení 

identity. Registrace voličů tak spadá zcela pod přímou kontrolu dané menšiny a 

případy zneužití nejsou známy. Garance přímé účasti menšiny při kontrole svých 

voličů je tedy pro novelizaci maďarského samosprávního systému stěžejním 

úkolem. 
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• V souvislosti s kontrolou voličů je však zároveň nutné si položit otázky, kdo 

z menšiny bude o jejich pravé identitě rozhodovat a jaké důkazy musí voliči 

předložit. Původní návrh novely zákona počítal s ustavením tříčlenného lokálního 

registračního výboru, jenž by jmenovala celostátní MS (Újvári 2004: 4).106 

V osobním rozhovoru mi Kaltenbach i Heinek (předseda LdU) nezávisle potvrdili, 

že v každé obci se najdou dostatečně známí předáci, kteří se rekrutují jak ze starší 

generace, tak dlouhodobých aktivistů. Důvěryhodnost by měla být zajištěna jejich 

všeobecnou známostí uvnitř minority. V případě městských obvodů bychom sice 

mohli mnohdy zapochybovat o relevanci tohoto řešení, ale i přesto je návrh 

logický a nosný. 

• Na tenký led se ovšem dostáváme s odpovědí na druhou otázku, neboť 

v kritériích stanovení pravosti identity je třeba vzít v potaz specifickou situaci 

"domácích" menšin. Oproti slovinským výborům, které ověřují znalost 

menšinového jazyka registrovaných, by totiž maďarský model musel být 

přizpůsoben okolnostem, které vyplývají z censu 2001. K menšinovým 

národnostem se totiž hlásí více příslušníků, než k aktivnímu užívání mateřského 

jazyka. Navíc zhruba 70 procent Romů hovoří pouze maďarsky (Újvári 2004: 4). 

Pomineme-li teď romské etnikum, musí většina menšinových organizací počítat 

s tím, že pokud jejich členové nebudou uspokojivě ovládat mateřský jazyk, mohou 

se dostat do řady trapných situací (např. nutnost tlumočníka při setkáních se 

zahraničními "mateřskými" partnery). Kaltenbach se v řadě rozhovorů vyslovit pro 

jednoznačné jazykové kritérium. Dle našeho mínění je však nutné - vzhledem 

k následkům dlouhodobého asimilačnímu procesu - rozlišit mezi úrovní znalostní 

pro kandidáty a řadové voliče. Identitu řady "domácích" menšin, jež je podmíněna 

nostalgií po tradicích svých předků, a tedy pocitem kulturní sounáležitosti, nelze 

v Maďarsku výlučně determinovat jazykovým kritériem. 

• Dle platných pravidel může dojít k vypsání voleb, pokud se alespoň 30 

menšinových občanů rozhodne zaregistrovat. Volba je platná však i tehdy, pokud 

alespoň jeden volič odevzdá po jednom hlasu všem 5 kandidátům. Dochází tedy 

k porušení základního ústavního ustanovení, aby totiž MS vznikaly pouze v těch 

obcích, kde je na jejich volbu také potřebný právní nárok. Je proto nezbytné, aby 

106 Tento návrh nakonec ve fmální podobě neprošel z důvodů protestu Fidesz a Romské celostátní MS. 
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zákonodárci blíže specifikovali počet potřebných hlasů k vypsání voleb, stejně 

jako minimální počet hlasů nutných ke zvolení zastupitele (NEKJOB 2007a: 47). 

• Momentální "utajení" seznamu registrovaných voličů, jež se odvolává na 

ochranu práva o poskytování osobních údajů, znemožňuje menšinové obci aktivně 

vystoupit proti protiprávnímu porušování svých kolektivních práv stran MS. 

Anonymita voličů rovněž znesnadňuje kandidátům přístup ke svým voličům. 

Nemají tak možnost je seznámit se svým programem, ba co víc, nemohou je ani 

kontaktovat po svém zvolení. Vycházejíc z předpokladu, že registrovaní voliči 

budou patrně více angažovaní příslušníci menšiny, bylo by pro obě strany přínosné 

o sobě vzájemně vědět (NEKJOB 2007a: 47). Zveřejnění registru voličů by proto 

nejen zamezilo neoprávněné registraci falešných voličů, neboli jejich 

"národnostnímu turizmu", ale zároveň napomohlo k užší komunikaci mezi voliči a 

předsednictvem MS. 

• Výčet nutných opatření uzavřeme uzákoněním podoby "zvýhodněného 

mandátu", tj. aby se menšinový kandidát s největším počtem hlasů mohl stát i 

členem místního zastupitelství, a to cestou pozitivní diskriminace, zvýhodněné 

volby. Schválení tohoto ustanovení by bylo mimořádně prospěšné zejména pro 

romské etnikum, které jinak neoplývá z pozice kulturní MS pravomocemi 

samostatně rozhodovat o řešení své sociální problematiky. 
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VII. Problematika parlamentního zastoupení 

Maďarská menšinová politika se od počátku 90. let soustavně potýká se třemi 

základními problémy: 1) řešením romské sociální problematiky a jejich integrací do 

společnosti (o její quasi podobě viz kap. 5.3.),2) menšinovým samosprávním systémem 

a 3) formou parlamentního zastoupení třinácti "domácích menšin". Zatímco jsme u 

prvních dvou zmiňovaných problematik mohli zaznamenat jistý posun, a to ať již 

jakéhokoliv rázu, otázka parlamentní reprezentace stagnuje n3místě/ již od svého 

ústavního uzákonění v roce 1990. 

Maďarskou Ústavu - a konkrétně její ustanovení vyplívající z § 68 čl. 3 - je tedy 

doposud třeba chápat v rovině ideální. Ačkoliv sice neexistuje žádné mezinárodní právo, 

jež by zavazovalo státy ke garanci parlamentárního zastoupení menšin, Maďaři tento 

závazek stvrdili i ve znění MZ z roku 1993. V čl. 20 (1) se praví, že menšiny mají právo 

na reprezentaci v Národním shromáždění, neboli Parlamentu. 

V devadesátých letech byly v každé parlamentní periodě připraveny modifikace 

volebního práva ve prospěch menšinového zastoupení, ovšem pro jejich prosazení se již 

nepodařilo dosáhnout potřebné dvoutřetinové podpory sněmovny.J07 Parlamentní 

reprezentace nebyla nikdy primárním politickým tématem ani v domácích, ani 

v zahraničních dimenzích. Politické strany tuto problematiku také ignorovaly a ignorují i 

z toho důvodu, že se menšinová parlamentní reprezentace může stát "znepokojující 

silou" v politice, převážně pro striktně politicky definované strany (Eiler/ Kovács 2002: 

195). 

Je však na pováženou, že praktická realizace ústavních závazků je soustavně 

odkládána ad acta, přičemž se zdá, že o akceptaci tohoto statusu quo panuje jednota 

napříč celým politickým spektrem. Zarážející je i slabá vůle menšinové reprezentace na 

tomto stavu něco změnit, a to ať již formou společných deklarací, či stížností u 

Ústavního soudu, či mezinárodních evropských institucí. Kaltenbach charakterizuje 

současnou situaci v rozhovoru pro Pester Lloyd (IV. 2007) následovně: "Politická elita 

jednoduše není schopna - nebo nechce - toto právo v praxi realizovat. (. . .) Pokud ale 

107 Těsně před parlamentními volbami v roce 1998 vytvořila německá, slovenská a chorvatská minorita 
těsně před volbami stranu "Národnostní fórum" (Nemzetiségi fórum). Toto uskupení akceptovalo veškeré 
podmínky týkající se založení politických stran. Ačkoliv dokázalo sestavit svou volební kandidátku, mělo 
prakticky nulovou šanci se parlamentu dostat (Eiler/ Kovács 2002: 195). Otto Heinek považuje tuto 
iniciativu za tragickou, neboť všem muselo být již předem jasné, že se přes 5 procentní klauzuli nebudou 
mít šanci dostat. Jejich fatální prohra potom nahrála do karet partajním odpůrcům parlamentní menšinové 
reprezentace. 
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menšinové svazy neprojeví politický zájem a nejsou schopni přimět politiky k realizaci 

svých práv, potom s nimi můžou hrát tuto hru. " 

V této souvislosti jsem položil otázku staronovému předsedovi LdU Ottu 

Heinekovi, jakým způsobem se německá reprezentace zasazuje o prosazení 

parlamentárního práva. Ačkoli na jaře 2007 byly státním sekretářem iniciovány smíšené 

pracovní skupiny zabývající se řešením situace (viz kap. 5. 2.2.), Heinek zůstává 

skeptický, neboť parlamentní zastoupení předpokládá jednotu všech třinácti menšin a 

právě té se snaží politici zabránit. Německá celostátní MS jasně deklarovala své 

požadavky pro sněmovní zastoupení, které se zakládá na hlasovacím právu 

menšinových poslanců a snížení pětiprocentní klauzule. Tento model odpovídá řešení 

participace dánské menšiny v zemském sněmu v Šlesvicku-Holštýnsku. 108 Alternativní 

řešení situace, s jakým přišla Medgyessyho vláda, Němci spolu s dalšími představiteli 

menšin odmítli. Tento projekt se zakládal na ideji vzniku Menšinové rady (Kisebbségi 

Tanács), která by zastupovala všechny menšiny a dle rotačního principu by disponovala 

dvěma, třemi hlasy jako parlamentní :frakce (Újvári 2004: 4). Oproti některým menším 

minoritám Němci taktéž odmítli variantu utvoření přísedícího grémia bez hlasovacího 

práva, jako je tomu je např. v Sasku u lužických Srbů. Celková situace je tedy velmi 

komplikovaná především díky rozdílným zájmům jak mezi politickou a menšinovou 

elitou, tak mezi minoritami samými. 

Zatím poslední podmět pro obnovení diskuze na dané téma přišel od předsedkyně 

poslanecké sněmovny Katalin Szili v červnu 2007. Na podzim by mělo dojít k prvnímu 

setkání "Národnostního fóra", kterého se zúčastní představitelé menšin, parlamentní 

frakce a zástupci vlády. Tato platforma má splňovat provizorní funkci vzájemného 

dialogu a napomáhat k nalezení optimální řešení v otázkách rozpočtu, menšinové výuky, 

zajištění fukčních podmínek župních samospráv apod. 109 Jestli fórum přinese po patnácti 

letech protiústavního setrvávání konečné řešení, zůstává pro všechny hádankou. Dr. 

Kaltenbach, stejně jako Johann Schuth (šéfredaktor Neue Zeitung) a Dr. Fehérvári 

odhadují, že vývoj se bude patrně ubírat směrem parlamentního zastoupení bez 

hlasovacího práva. 

108 Menšinovým národnostem je přiznáno právo na alespoň jeden mandát např. ve spolkové zemi 
Šlesvicko-Holštýnsko, kde má dánská menšina zastoupení v Zemském sněmu, či ve Slovinsku, které 
vyhrazuje jedno křeslo v parlamentu pro italskou a maďarskou menšinu (Panl Pfeil 2000: 228). 
109 Srov. "Nemzetiségi fórum" alakul Szili Katalinjavaslatára. C-Press, 3. 7. 2007, dostupné z: 
http://www.c-press.hu/content/viewIl041/74/. [staženo 25.8. 2007]. 
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Závěrem této kapitoly dodejme, že problematika parlamentního zastoupení menšin 

se netýká pouze Maďarska. Navzdory přijetí Rámcové úmluvy o ochraně národních 

menšinllO
, jež podepsalo 36 evropských států a která vstoupila v platnost 1. února 1998, 

přetrvávala či přetrvává v řadě států, jako např. Albánii, Bulharsku, Francii či Turecku, 

legislativní zákaz zakládání politických organizací na etnickém základě. 

110 Máme zde namysli především tyto články: (Čl. 7) "Smluvní strany se zaručuji, že budou dbát na právo 
všech příslušníků národnostní menšiny na pokojné shromažďování a svobodné semknuti, f . .}. "(Čl. 15) 
"Smluvní strany vytvoří nutné podmínky pro účinnou účast příslušníků národnostní menšiny na kulturním, 
sociálním a hospodářském životě a věcech veřejných, především takových, které sejich týkají. " 
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VIII. Německá menšinová samospráva 

vývoj kulturní emancipace německé minority je ve srovnání s ostatními "domácími" 

menšinami v řadě aspektech specifický. "Švábové", jak se po staletí sami nazývají!!!, 

jsou nejen nejpočetnější "národní" minoritou v zemi, ale taktéž národností, jejíž míra 

asimilace dosáhla nejzazšího možného stádia (srovnání snad snese jen s menšinou 

slovenskou). V důsledku událostí 20. století byla jejich identita systematicky potírána, 

jejich kulturní dědictví zcela tabuizováno. Snahy o odčinění způsobených křivd přišly až 

koncem éry kádárismu spolu s celkovou demokratizací společnosti, tedy de facto až se 

dvou generačním zpožděním od poválečného vysídlení. 

Přijetím MZ se všem třinácti menšinám naskytla dlouho očekávaná možnost 

vlastní autonomní realizace a s ní spojené záchrany přeživšího torza identity. Německá 

minorita se ve věci praktické kulturní samosprávy dostala bezesporu nejdále: Četná síť 

spolků a organizací, vlastní vzdělávací instituce, iniciace stipendijních programů, 

kulturní aktivity celostátního významu svědčí o úspěšné aplikaci samosprávního 

systému. Počet německých MS navíc každé volby vzrůstá, známé případy etnobyznysu 

jsou přitom ojedinělé. Kulturní ročenky "Deutscher Kalender" zpravují o desítkách akcí, 

kterých se účastní menšinoví příslušníci napříč generacemi. Zdálo by se tedy, že švábská 

kultura zažívá opětovný rozkvět a s ní je zachráněna i německá identita. 

Jelikož poslední sčítání lidu z roku 2001 přineslo údaje o více jak stoprocentním 

nárůstu příslušníků německé národnosti (62 232), zároveň ale i informace o 9,9 % 

poklesu vyznání k němčině jako mateřskému jazyku (33 792), je nemožné si nepoložit 

otázku, jak k takovému nepoměru došlo. Je nutné se ptát, jaký je vlastně pravý dopad 

aktivit spolků a MS pro menšinu, která si svou "mateřštinu" už veskrze osvojuje pouze 

jako sekundární jazyk? Jsou cíle německé samosprávy vůbec reálné? A co to dnes 

znamená být vůbec Švábem, potažmo mad'arským Němcem, ein Ungarndeutscher? 

Objasnění shora uvedených otázek jsem se snažil najít přímo v lokalitách, kde 

působí německé MS. V rámci grantového projektu FF UK " Výzkum německé menšinové 

samosprávy v Maďarsku" jsem proto uskutečnil interview s čelnými představiteli 

německé menšiny, pročež přepis některých z nich uvádím v příloze této diplomové 

lil Označení sváb či svob, svov, svauv, svobis atd. užívala původně maďarská minorita pro německé 
osídlence. Tento termín se potom dále rozšířil mezi Němci v takové míře, že jím začali označovat jak sebe 
samé, tak i svůj mateřský jazyk. Akceptace tohoto pojmenování byla pro ně možná především z důvodu, 
že oproti jiným označením, která Mad'aři užívali pro některé menšiny, slovo Šváb neobsahovalo negativní 
konotace. Srov. Bindorffer 2005a: 31. 
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práce. O dané problematice jsem měl možnost hovořit s těmito příslušníky německé 

menšiny: 

Otto Heinek (1960), předseda Celostátní samosprávy maďarských Němcú (LdU), 

Dr. Jeno Kaltenbach (1947), předseda první zvolené LdU a menšinový 

ombudsman (1995-2007), 

Dr. Józsej Fehérvári (1951), předseda MS v budapešťském obvodě 

Óbuda-Békesmegyer, 

Gy6rgy Boros (1951), předseda MS v Buda6rsi, 

János Hoffmann (1951), člen zastupitelstva MS v obci Várdomb (Tolna), 

Nóra Hoffmann (1979), dcera J. Hoffmanna, kulturní manažerka 

Nadace Roberta Bosch, 

János Hábel (1971), člen zastupitelstva MS v Pětikostelí (Baranya), ředitel 

střediska Lenau-Haus, 

Dr. Englenderné-Hock (1963), ředitelka německého Gymnázia Valerie Koch 

(Pětikostelí), 

Mónika Ambach (1977), ředitelka Kulturního a informačního centra 

maďarských Němcú (Budapešt), 

Ágnes Szauer - referentka pro německou menšinu z Hlavní oddělení pro národní a 

etnické menšiny, 

Olívia Schubert (1973) - referentka pro německou menšinu z Hlavní oddělení 

pro národní a etnické menšiny, od 1. 5. 2007 obchodní jednatelka LdU. 

Než však přistoupíme k analýze objektivních poznatků výzkumu, dovolím Sl 

v následující kapitole ve stručnosti nastínit dějinné peripetie, jež provázely osudy 

maďarských Němců bezprostředně po skončení druhé světové války. Bez nich se dá 

jejich současná situace totiž jen stěží pochopit. 

8. 1. Od vysídlení k samosprávě 

K odsunu německé menšiny z Maďarska vedly poněkud jiné důvody, než tomu bylo 

v případě Československa. Mad'arsko se po Trianonu opět ocitlo mezi poraženými státy 

a jeho dlouhodobé sympatie s nacisty, jež vyvrcholily aktivní účastí při holocaustu, se 

dotýkaly celého národa. Obdobně jako v Rakousku, které se prohlašovalo za první 
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Hitlerovu oběť, bylo nutné najít cestu ospravedlnění i v Maďarsku, a to nejlépe 

v podobě obětního beránka. Spojenecká kontrolní komise (SZEB), zcela ovládaná 

Sověty, si byla dobře vědoma toho, že pro zajištění trvalé moci komunistů nejlépe 

poslouží mýtus o svedení národa prohitlerovskými Šváby. O vině jejich domácího 

"Volksbundu", jenž získal po uzavření maďarsko-německé smlouvy z podzimu 1940 

výsadní postavení v zemi, stejně jako o 40 000 maďarských Němcích, kteří se 

dobrovolně přihlásili do služeb Waffen-SS (Fatuska 1998: 25), by bylo patrně zbytečné 

polemizovat. Je však nutné si připomenout, že této radikalizaci obyvatelstva předcházela 

dvě desetiletí cílené maďarizace menšin, která nutně musela vyvolat reakci. Od počátku 

30. let hrál Horthyho režim s maďarskými Němci dvojí hru: na jedné straně se je snažil 

využít pro své revizionistické cíle, ~. získat politickou podporu sílícího Německa, na 

druhé straně vyvíjel systematický nátlak na jejich konečnou asimilaci. Tato hazardní hra 

se stala osudným pro celý národ. 

Rozhodnutí Postupimské konference ze 2. srpna 1945 uložilo vládám 

Československa, Polska a Spojenecké kontrolní komisy v Maďarsku vyřešení otázky 

odsunu Němců. V ostatních poražených státech (Bulharsko, Itálie, Finsko, Rumunsko) 

nebylo vystěhování Němců či její části podmiňováno závěry konference. Bereme-li 

v úvahu, že na provedení odsunu v Maďarsku měla eminentní zájem i československá 

vláda, jež počítala s přesídlením Maďarů do uvolněných oblastí po Němcích, nezakládal 

se celkový záměr akce pouze na bezpečnostních opatřeních (F6glein 2000: 124). Kromě 

záminky pro uskutečnění vnitřní migrace maďarské menšiny se s vysídlením spojuje i 

další okolnost, ne-li hlavní důvod: zábor německé půdy ve prospěch státu. Ve věci 

vysídlení se stranické názory různily. Až na sociální demokraty (s tradiční švábskou 

základnou) se však všechny vyslovily pro nutnost odsunu, zvláště pak nejsilnější vládní 

strana malorolníků (Fatuska 1998: 27). 

Ustanovení týkající se odsunu vešly v planost 29. prosince 1945. Znění vládní 

vyhlášky nevyjadřovalo odmítnutí principu kolektivní viny, nýbrž - dle pokynů SZEB -

jen strohá kritéria pro nucené vystěhování: 1) příslušnost k německé národnosti a 

německému jazyku, 2) poněmčení maďarského přijmení, 3) účast při válečných 

zločinech či členství v SS. Jelikož pro vysídlení stačilo splnit jednu ze tří podmínek, 

mohl být de jure odsud každý německý příslušník. Princip kolektivní viny se tak 

prosadil bezezbytku pouze s jediným omezením, že počet vysídlených nemá přesáhnout 

200 000 (F6glein 2000: 125). Transport započal hned následující měsíc a během jeho 

první fáze, tj. do června 1946, bylo do americké okupační zóny odsunuto kolem 135000 
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osob. Na jaře 1947 byla zahájena druhá vlna, v níž bylo deportováno na 50-60 000 

Němců do sovětské správní zóny v Sasku. I 12 Po bezmála tisíciletém soužití, počínaje 

příchodem prvních německých osadníků do Karpatské kotliny spolu s ženou krále 

Štěpána, bavorskou vévodkyní Gizelou, tak došlo k definitivnímu vykořenění kulturního 

elementu, z nějž se po staletí rekrutovala elita celého národa.!13 

Ti, co mohli zůstat, byli vystaveni politické diskriminaci, všeobecnému hanobení a 

strachu z odplaty. I 14 Komunisté vedli ideologický boj proti vnitřním nepřátelům, 

potenciálním sympatizantům se Západem, za něž byli označováni Švábové. Řada z nich 

dobrovolně opustila své domovy s rozhodnutím, že jim metropole zajistí větší 

anonymitu (Fehérvári). V důsledku jejich dodatečnému přesídlování v rámci republiky, 

či příchodem Maďarů z okolních států do jejich původních lokalit došlo k rozbití vazeb 

mezi německou pospolitostí, což mělo za následek i urychlení jejich cílené asimilace. 

Státní příslušnost byla německým obyvatelům obnovena až v březnu 1950, do té doby 

neměli nárok ani na výuku ve svém jazyce. Činnost regionálních kulturních organizací 

zaštítil až vznik Kulturního svazu německých pracujících v Maďarsku v říjnu 1955. 

Německý svaz, jenž vznikl jako poslední ze všech menšinových svazů, podléhal přímé 

kontrole ministerstva kultury, a proto byl zcela podřízen režii stranického aparátu. 

S pádem Rákosiho diktatury se též otevřela možnost k vydávání vlastního měsíčníku 

s názvem "Freies Leben". Obsah "Svobodného života" sice spočíval jak jinak než v 

propagaci ideálů komunismu, nicméně po desetiletém zákazu německého tisku se těšil 

veliké oblibě. S porážkou revoluce v říjnu 1956 však byla dalšímu vydávání učiněna 

přítrž, pročež ve své novinářské činnosti mohli Němci pokračovat teprve až následující 

rok poté, co se politická situace částečně stabilizovala. Týdeník "Neue Zeitung" vychází 

v nákladu 2500 výtisků až po dnešní dny a od roku 1992 funguje jako zcela nezávislá 

platforma menšinového zpravodaje. 

V šedesátých letech došlo k podstatnému urychlení asimilace kvůli změnám 

vzdělávací politiky: MSZMP zrušila typ škol, ve kterých probíhala výuka pouze 

112 Tato druhá vlna odsunu bývá pro svůj nekonsekventní průběh taktéž nazývána jako neplánovaná. 
Některé obce na jihu Maďarska byly totiž kompletně vysídleny, jako např. Kakasd, jiné zůstaly deportace 
ušetřeny (Falu). Srov. Ungarndeutsche. In Wikipedia, dostupné z: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Un2arndeutsche, [staženo 31.8. 2007]. 
113 Z nejznámějším mad'arských Němců uved'me alespoň pár jmen: Ferenc Erkel, autor hudby mad'arské 
hymny, spisovatelé Gárdonyi, Tomorkényi, malíř Munkácsy, architekti Ybl, Strobl, Steindl, medik 
Semmelweis ad. Srov. Kaltenbach 2007: 30. 
114 Dr. Kaltenbach vzpomenul v rozhovoru pro BBC, jak mu bylo ve škole spolužáky často spíláno do 
"smradlavých Švábů" (blidos sváb). Srov. ,,Az Unióban nincs osszehangolt kisebbségpolitika." 
20/06/2003, dostupné z: ww\v.bbc.co.uklhungarian/030620102736, [staženo 31.6.2006]. Obdobné excesy 
zakusil i Fehérvári a Baros. 
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v menšinovém jazyce. Redukce na výhradně dvojjazyčné školy, popř. školy s rozšířenou 

výukou jazyků tak znemožnila aktivní kontakt s jazykem ve veřejném životě, což se 

přeneslo i do privátní sféry švábských rodin. V 70. letech se kádárovský systém snažil 

učinit jistý obrat v dosavadní proklamované politice "automatismu", pročež podnikl jisté 

kroky pro posílení rozvoje vlastního menšinového školství a kultury. K realizaci této 

koncepce ale chyběla jakákoliv materiální i personální báze (učitelé, učebnice apod.), a 

to primárně kvůli programové asimilaci. Celá quasi iniciativa vyšla nakonec naprázdno. 

Teprve až přijetím školského Zákona Č. I/1985 došlo k obnově národnostní výuky 

v mateřském jazyce. 

Ve stejném roce vzniknu I první nezávislý německý spolek v Maďarsku (a ve 

střední Evropě vůbec (!)) - Kulturní spolek Nikolause Lenau. Jeho cílem bylo znovu 

navázat kontakt s mateřskou vlastí, s vysídlenými Němci a rozvíjet spolupráci ve všech 

společenských oblastech (věda, hospodářství, kultura, škola, církev). Od roku 1989 

potom přibývalo stále více lokálních, regionálních i celostátních organizací.. 

Poté, co se Maďarsko vydalo na stezku/demokracie, snažilo se i o urychlené 

odčinění křivd spáchaných na "domácích" menšinách. Transparentnost nové menšinové 

politiky, od níž politici očekávali reciproční odezvy ze zahraničí, přiměla Maďary i k 

činu u nás vskutku nevídanému: oficiální omluvě odsunutým Němcům za poválečná 

příkoří. Ústavní soud taktéž anuloval zákony o kolektivní vině a sněmovna projednala 

možnou formu odškodnění. Při 60. výročí odsunu v roce 2006 se prezident Sólyom 

osobně omluvil za neoprávněnost vysídlení Švábů. Pomyslíme-li na skutečnost, že ve 

srovnání s divokým odsunem v Československu proběhla maďarská deportace v mezích 

humánnosti a bez obětí, je absence symbolického politování stran české reprezentace 

přinejmenším zahanbující. lls 

Sva~J mad'arských Němců - v čele s Gézou Hambuchem a Jeno Kaltenbachen -
f 

se během příprav MZ aktivně zasazovalo prosazení zájmů německé menšiny. Poté, co 

proběhly první volby do celostátní MS, se Svaz usnesl na ukončení své činnosti. Vznik 

první Celostátní MS v roce 1995 si maďarští Němci každoročně připomínají oslavou 

události první lednovou sobotu. 

115 Výjimkou je ex-prezident Václav Havel, jenž vyjádřil své politování nad průběhem odsunu již v roce 1990. 
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8. 2. Dvojí identita menšiny 

Asimilační politika komunistických aparátčíků se již v sedmdesátých letech potvrdila 

být jako mimořádně účinná. Přes veškeré pozdější iniciativy, pokoušející se o záchranu 

menšinových charakteristik, se totiž asimilační proces už jen urychloval a s ním i 

generační ztráta povědomí o své menšinové identitě. Rozumíme-li pod pojmem identita 

soustavu jazykových, kulturních a religiózních konstituentů spojených s původem 

(ethnos), variují všechny tyto elementy v čase i prostoru, člověk od člověka, dokonce i 

v průběhu samotného života jedince. Identita nás navíc může vymezovat vůči našemu 

okolí (individuální), či naopak vázat k jisté skupině lidí (kolektivní) (Kern 1995: 9). 

V případě maďarských Němců můžeme hovořit o jevu "dvojí identity", jenž se 

odráží v relacích Maďar - maďarský Němec (Ungarndeutscher), potažmo Šváb. Podle 

toho, jak intenzivně zapůsobil kontakt s maďarskou kulturou na příslušníka menšiny, do 

jaké míry s ní jedinec asimiloval, se úměrně snižuje vědomí německé sounáležitosti a 

posouvá se do roviny dvojí německo-maďarské identity, nebo identity silně maďarsky 

motivované. U německé menšiny lze dle profesora Kerna zaznamenat tyto čtyři stupně 

identity: 

1. Nejstarší generace, která prožila druhou světovou válku a jež si uchovala 

svůj dialekt a tradice, má o své identitě jasnou představu: považují se za 

"Ungarndeutsche" v tom smyslu, že jsou "němečtí lidé v maďarské vlasti" nebo 

"Němci v Maďarsku". Jejich loajalita k maďarskému státu je nezpochybnitelná. 

2. U mladší generace, narozené v poválečném období a 50. letech, se i přes 

znatelný vliv maďarského vyučování a okolí ještě přesto nalezne dostatek 

fragmentárního povědomí a vědomostí, které nabyli z německého jazyka a 

kultury. Ačkoliv uznávají oslabení své německé báze, považují se za 

představitele dvojí identity. 

3. Potomci mladší generace, kteří prodělali pouze maďarskou výuku a u nichž 

se německá báze v podstatě bezezbytku vytratila, se mohou ještě nominálně 

považovat za "Ungarndeutsche", pakliže se vědomě s němectvím nerozloučili. 
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4. Nejmladší generaci reprezentují děti a mládež, které se měly možnost 

účastnit menšinové výuky ve školce, základní škole či gymnáziu a které 

k švábským tradicím a němčině vedou příležitostně rodiče (Kern 1995: 9). 

Typickým představitelem dvojí identity je pan Fehérvári (*1951). Jeho babička 

neuměla maďarsky vůbec, jeho otec, původním příjmením Fritz, mluvil maďarsky velmi 

špatně. Před revanšistickými tendencemi v rodné vsi rodina utekla do metropole, kde 

splynula s maďarskou majoritou. Třebaže se Fehérvári naučil spisovné němčině až 

během studií, cítí se být spjat s tradicemi svých předků. Na otázku týkající se jeho 

identity odpověděl následovně: "Politicky stoprocentně Maďar, kulturně v devadesáti 

procentech Němec. " Ke stejné generaci patří i pánové Boros a Hoffmann, pro něž je 

německé povědomí rovněž spojováno s tradicemi jejich otců, ovšem politicky se cítí být 

plně součástí Maďarska. V případě Hoffmanna je důležité uvést i fakt, že z němčiny 

ovládá pouze minimum slůvek, co pochytil v dětství. Otec s ním komunikoval již 

maďarsky. 

Pro mladší generaci, narozenou v 70., 80. letech, se motivace pro "švábství" odvíjí 

již zjiných faktorů, než výlučného vztahu ke svým prarodičům. Pana Hábela, jenž je 

čtvrtinovým Švábem po svém praotci, přiměl k identifikaci s německou národností 

především globální zájem o osudy Švábů v Maďarsku. Od svého otce němčinu nikdy 

neslyšel, obdobně jako paní Schubert či Nóra Hoffmann si jazyk osvojil až na gymnáziu 

a během studia germanistiky. Tato skupina se německému jazyku naučila výlučně 

sekundární cestou, a tudíž jazyka užívá zcela uměle. K identifikaci s menšinou Hábela 

přiměla i přetrvávající relativizace kulturního přínosu Švábů, který často zazníval z úst 

tehdy vládnoucí strany Fidesz (1998-2002). Orbánova slova o výstavbě" maďarského 

parlamentu pro maďarské občany v maďarské Budapešti", jimiž chtěl docílit záměrné 

negace mnohonárodnostní aglomerace 19. století, Hábela pobouřila a vedla k formě 

oportunismu. Jeho identita jako Ungarndeutscher tím byla posílena. Olívia Schubert sice 

ještě hovoří se svou babičkou dialektem, se svými rodiči již převážně maďarsky, ačkoliv 

ti se taktéž naučili "hochdeutsch". 

Dvojí identita je v případě generace vnoučat podmíněna především vlastním 

zájmem, jehož impulsem nemusí být nutně rodinný okruh. Pro plně asimilovanou 

generaci již v otázce angažovanosti nehraje prim morální závazek vůči svým rodičům, či 

nostalgie po kulturních tradicích menšiny (Boros). Potenciálně na ní můžou zapůsobit 

aktivity menšinových spolků, samospráva institucí, které jednak napomáhají k obnovení 
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původní švábské identity, jednak otevírají dveře pro navázání kontaktů s německy 

mluvícími sousedy (Ambach). 

Generace prarodičů postupně vymírá a s ní se vytrácí i původní dialekty, jimiž se 

na vsích kdysi aktivně hovořilo. 116 Přímý přenos jazykových a kulturních tradicí se 

snižuje na minimum, veškeré vědomosti nabude nejmladší generace pouze 

zprostředkovaně ve škole. Jak mi sdělil Dr. Kaltenbach, hovoří dle údajů jedné studie 

doma s rodiči 97 procent "švábských" dětí maďarsky. Zbývající tři procenta mluví 

s rodiči "hochdeutsch", a to především v rodinách akademiků. Jedná se zde o pokus 

umělého bilingvismu, který by mohl být dle některých cestou pro budoucí zachování 

identity (Englenderrné-Hock). O míře umělosti takovéto formy národnostního 

uvědomění snad nelze pochybovat. I když se u některých absolventů německého 

vyučování najdou tací, kteří si v období kolem 14 roku začínají uvědomovat svoji dvojí 

národnostní příslušnost (Englenderrné-Hock), bylo by iluzorní očekávat, že tato 

generace učiní proces asimilace reverzibilním. Je nutné počítat i s tím, že se zájmy 

současné generace ubírají jiným směrem, než tomu bylo v případě (pra)rodičů. 

Globalizace, otevřené hranice jsou faktory, které "renesanci" švábské identity dále 

znesnadňují. Možnost osvojení si světového jazyka, nehledě na národnostní identitu, 

však této generaci napomáhá se lépe prosadit. Z tohoto hlediska se tak snahy německé 

MS o záchranu identity posouvají do roviny pragmatické. 

8. 3. Příklady obecních samospráv 

Počet německých MS každé volby úměrně vzrůstá: V prvních volbách v roce 1994 bylo 

zvoleno celkem 162 samospráv, v roce 1998 tomu bylo již o 109 více. Následující volby 

(v roce 2002) vzniklo již 340 samospráv a v posledních volbách, v říjnu 2006, bylo 

ustaveno celkem 378 menšinových zastupitelství. ll7 Tradičně nejvyšší počet místních 

samospráv je na jižním území tzv. Švábského Tureckall8
, a to zejména v župě Baranya. 

116 Proces zániku švábských nářečí započal již ve 20., 30. letech, když se dialekty ve své izolovanosti 
nemohly přizpůsobit jazykovému vývoji a moderní slovní zásobě. Srov. rozhovor s Ottem Heinekem: 
"Wie viele Ungarndeutsche gibt es noch?" In: Pester Lloyd, čAJ 2007, s. 6. 
117 Silný nárůst je možné zaznamenat především u Romů. Oproti posledním volbách bylo v roce 2006 
zvoleno 1118 samospráv, tj. o 120 víc. U slovenské či chorvatské menšiny přibylo MS již méně. Slováci 
mají 116 MS (o 2 víc), Chorvaté 115 (o 8 víc). Srov. NEKJOB 2006: 24. 
118 Označení "Schwabische TUrkei" se vztahuje na období turecké nadvlády na jihu dnešního Mad'arska 
v 16. a 17. století, po jehož skončení následovala početná švábská kolonizace. V průběhu 18. století 
přesídlilo do Uher více než 70 000 Němců. Kromě žup Baranya, Tolna a Somogy (Švábské Turecko) 
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Odhaduje se, že na tomto teritoriu žije asi 37,6 % celé německé minority (A schauer 

1992: 14). V hlavním městě byla německá MS zvolena ve 22 obvodech, tj. s výjimkou 

jednoho ve všech. Co je ale pravou příčinou tohoto dlouhodobého nárůstu? Jak mohou 

třináct let od prvních voleb vznikat ještě nové MS? 

Nabízí se odpověď, že za vzrůstajícím počtem vězí fenomén etnobyznysu. Je 

podivné, že například v Debrecíně, v lokalitě, kde Švábové nemají žádné kořeny, 

vznikne německá MS. I sem se však přistěhovala řada lidí z tradičních švábských lokalit 

a začala zde studovat. Jak tvrdí předseda LdU Heinek, vzniku této samosprávy 

předcházela aktivita v místním kulturním spolku, což dodává samosprávě patřičnou 

kredibilitu. Obdobně tomu bylo i v případě nových MS, zvolených v Baranyi a 

Veszprému, kde se místní Němci snažili poprvé využít nabízených možností 

samosprávy. I když jsou případy etnobyznysu u Němců relativně vzácným jevem, 

legitimitu nových MS nejlépe prověří samotná její činnost během čtyřletého funkčního 

období. Nárůst lze tedy vysvětlit dvěma způsoby: zvyšující se emancipací německé 

menšiny a cíleným využitím nabízených :finančních prostředků, jež mohou být přínosné 

pro celou obec (viz Várdomb). 

K posledním volbám se zaregistrovalo celkem 46 000 občanů a odvolilo z nich 

celkem 72 procent. Předseda LdU Otto Heinek se vyjádřil, že očekával vyšší počet 

registrovaných. Jistou úlohu při registraci patrně sehrál i fakt, že volební rok připadl na 

60. výročí odsunu Němců z Maďarska (M. László 2006: 25). Historická zkušenost 

zneužití výsledků censu z roku 1941 a s ní stále přetrvávající strach přiměla především 

starší generaci k záměrné neúčasti na volbách. Ve III. obvodě Óbuda-Békásmegyer se 

tak kupříkladu zaregistrovalo pouze 180 voličů. Jejich skutečný počet se přitom 

odhaduje na dva tisíce. Předseda tamější MS, JózsefFehérvári, odůvodňuje nízkou účast 

především obecnou nevolí maďarských Němců se registrovat. ("My jsme právě takoví 

jako i ostatní Maďaři, nechceme, aby bylo někde uvedeno, že jsme Němci. '') Sám 

přiznává, že řada zaregistrovaných nemá s německou menšinou vůbec nic společného: 

"Našimi voliči nejsou převážně Němci. To jsou lidé, kteří chtějí poslat děti do školy, kde 

je menšinová výuka a kde stát hradí náklady. Rodiče chtějí, aby děti dostaly dobrou 

školu, ale ti nepatří k maďarským Němcům. ,,119 Kvůli anonymitě voličů je ovšem 

založili své kolonie, více či méně koherentní, taktéž na východě v szátmárské župě, najihu (Bacska, 
Banát), jihozápadě (Sopron) a středním Maďarsku (Veszprém, Pest). Srov. Fatuska 1998: 15-19. 
119 Pakliže by tomu tak skutečně bylo, jejich zaregistrování jim stejně v ničem nepomůže, neboť záznamy 
jsou po skončení voleb skartovány a o registraci se nevystavuje ani žádný doklad. Do menšinové výuky 

94 



nemožné s jistotou prohlásit, kolik pravých a nepravých voličů se ve skutečnosti 

zaregistrovalo. Tato okolnost stěžuje i vzájemnou komunikaci mezi samosprávou a 

voliči, o čemž již byla řeč v kapitole 6.2. 

Kulturní aktivity samospráv jsou si navzájem velice podobné. Všechny si kladou 

za cíl obnovu tradic (popř. jejich zavedení), podporu výuky němčiny a švábské identity. 

V zájmu naplňování těchto závazků vystupuje německá samospráva nadstranicky, 

členové předsednictva si přejí vědomě oddělovat národnostní politiku od té stranické 

(Váradi 2006: 2). Aktivity se v zásadě liší pouze rozsahem a nákladností jednotlivých 

projektů. Německá MS v Óbudě-Békásmegyeru disponuje kromě jednotné státní dotace 

o 640 000 forintech i částkou 2,7 milionů, které jsou všem MS v obvodě přiděleny od 

úřadu dané městské části. Převážně v Budapešti tak mohou MS výrazně posílit svůj 

rozpočet. 120 Výše této podpory se samozřejmě odvíjí od náklonnosti 

obecních/městských úřadů k menšinovým zastupitelstvím. Častým jevem je taktéž 

partnerská organizace v Německu, povětšinou vysídlených Němců z dané lokality, která 

hradí různé výměnné pobyty. 

Vůbec největší podporu z německých samospráv má MS v Budaorsi, nejbohatší 

městské části v zemi (Boros). Tamější zastupitelé městského úřadu jsou v úzkém 

kontaktu s německou reprezentací (řada z nich jsou Švábové) a štědře podporují 

velkolepé projekty. Pro jejich obecně prospěšný charakter jsou přínosné pro celou 

obec.121 Akcí se může zúčastnit každý, švábská identita není podmínkou. Za vrcholnou 

aktivitu můžeme považovat odhalení pomníku upomínajícího na vyhnání z vlasti. Pietní 

akce proběhla v červnu 2006 mj. za účasti prezidenta, předsedkyně parlamentu, 

německé velvyslankyně ad. Budaors (Wudersch) je pro maďarské Němce symbolickým 

místem, neboť právě odsud byl zahájen poválečný odsun. 

V Óbudě-Békásmegyeru činnost samosprávy už tak nevzkvétá. Entuziasmus 

dlouhodobého předsedy pana Fehérváriho se kvůli přebujelé byrokracii a legálního 

etnobyznysu samospráv jiných minorit vytratil. Samospráva je úzce propojena s obecně 

může navíc své dítě přihlásit každý maďarský občan. O své německé identitě škole postačí jako důkaz 
jeho čestné prohlášení. 
120 Je známa řada případů, kdy MS získaly tuto finanční podporu a poté nevykázaly žádnou činnost. 
Finance si rozdělily mezi sebou jako právní nárok na odměnu. Jedná se především o rumunské, arménské 
ajiné menší minority. Z tohoto hlediska bují etnobyznys a motivace k němu především v metropoli. 
121 V Budaorsi kompletně rekonstruovali kapličku včetně křížové stezky (K6hegy), v nově opraveném 
přírodním amfiteátru obnovili tradici dvoujazyčných pašijových her, provozují své ,,Heimatmuseum", 
pořádají bály a kulturní večery, vypisují stipendia pro fotografické soutěže apod. Prostory samosprávy 
plní funkci kulturního střediska v pravém slova smyslu. Pravidelně se konají umělecké dílny pro děti i 
dospělé, jednou ročně se porazí prase dle švábské tradice. 
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prospěšným spolkem "Braunhaxler", jenž byl založen v roce 1993 s cílem pokračovat 

v kulturním odkazu svých předků. Poté, co byl uveden v život samosprávní menšinový 

systém, rozhodlo se předsednictvo spolku pro založení vlastní MS, aby získalo větší 

prostředky pro své aktivity. Fehérvári však podstatu samosprávního systému odmítá, 

protože "my jsme si nepřáli vybudovat takový byrokratický aparát. (. . .) To jsme ani 

nevěděli, ani nechtěli. Proboha, to nám vnutily strany!" "Braunhaxler" má v současnosti 

kolem 500 členů, přičemž se asi jen 10% vědomě hlásí ke švábské identitě. 122 

V devadesátých letech samospráva iniciovala opravu a znovuvýstavbu památníků, které 

byly zničeny během komunismu (rekonstrukce křížové cesty, sousoší). Mezi každoroční 

aktivity patří organizace 4-5 bálů a vystoupení pěveckého sboru spolku. MS má taktéž 

partnerské organizace v Bádensku-WUrttembergsku. Každým rokem vysílá MS do 

města Billigheimu pět pedagogů na hospitaci a pro učební materiály. Funguje taktéž 

spolupráce pro výměnný pobyt žáků. Stejně jako v Budaorsi probíhá i ve III. obvodě 

menšinová výuka ve dvou školkách a dvou základních školách. Všechny děti jsou 

veskrze maďarské národnosti a řeči se učí jako cizímu jazyku. Navzdory příznivým 

výsledkům tzv. menšinové výuky, se na budoucnost německé MS v obvodě dívá její 

předseda velmi skepticky. Důvodem je jednak samotný rozkol uvnitř předsednictva o 

účelu využití prostředků, jednak přirozený úbytek aktivních členů spolku a nezájem 

mladší generace.123 "Globalizace přece pohltí všechny a budeme čelit mnohem větším 

problémům, než jsou menšinové otázky. " 

Jako za poslední příklad německé MS uveďme obec Várdomb v župě Tolna. 

Vesnice má asi 1000 obyvatel, z nichž se asi 70 lidí hlásí nějakou formou ke švábství. 

Během odsunu bylo ze vsi vystěhováno zhruba 90% německých starousedlíků, 

v současné době můžeme hovořit o úplné asimilaci. Dle slov pana Jánose Hoffmanna 

(* 1951), člena předsednictva MS, bylo v posledních volbách velice obtížné sestavit 

volební kandidátku. Mezi jeho vrstevníky byl zájem o kandidaturu mizivý, mladší 

122 Multikulturní život v Óbudě-Békásmegyeru (Altofen-Krottendorf) skončil spolu s Trianonem. Silný 
nápor maďarizace vedl k nuceným změnám příjmení, ke vzájemné komunikaci v maďarštině, která se 
přenesla i do privátní sféry. Po skončení války byly Němci z Békesmegyeru vystaveni třem fatálním 
zkouškám: 1) Nucenému nasazení v pracovních lágrech v SSSR, známém jako "malenkij robot", při 
kterém zahynulo na 12 000 Němců. 2) Odsun se týkal pouze silně exponovaných členů Volksbundu. 
Většina tehdejších Němců již byla plně asimilovaná, a proto se na ně vyhláška nevztahovala. Navíc byli 
nemajetní a stát potřeboval jejich pracovní sílu. Ze stejných důvodů nebyli odsunuti ani Němci ze 
sousední obce Werischwar, kteří pracovali v dolech. 3) Sanačnímu programu,jellŽ v průběhu let 1967-
1977 srovnal se zemí centrum předměstské části a s ní i veškeré vzpomínky zdejších Švábů. Ti byli potom 
rozptýleni do okrajových částí Budapešti. Srov. Fehérvári 1998: 2-5. 
123 "Hodně jich říká, že jiné menšiny mohou za ty peníze cestovat a my za to děláme sochy. (. . .) Jsme kvůli 
tomu rozhádaní a taky s tím teď skončíme!" 
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generace se ze vsi odstěhovala, nebo ji "oprašováni švábských tradic (( nezajímá. Škoda 

by ale byla nevyužít nabízené prostředky. MS proto uspořádá jednou ročně bál a zbylé 

prostředky investuje do projektů prospěšných pro celou obec. Minulý rok tak 

spolufinancovala zakoupení EKG přístroje do obvodní polikliniky. Solidarita se všemi 

občany obce je pro místní MS primární a "švábství" hraje až druhořadou roli. 

Závěrem této kapitoly dodejme, že ve všech shora zmiňovaných samosprávách 

probíhá úřední i každodenní komunikace v maďarštině. V Budaorsi pan Boros sice 

pravidelně iniciuje setkání s pamětníky, při kterých se hovoří dialektem či spisovnou 

němčinou, sám však dokonalou znalostí jazyka nevládne. Výlučná komunikace 

v mad'arštině však nemusí být pravidlem ve všech samosprávách. 123 Jak mi potvrdil pan 

Hábel, v Pětikostelí spolu během porad komunikují německy. Varietou jazyka je 

"hochdeutsch", kterou si všichni osvojili až při studiu (většinou germanistiky). Takováto 

forma akademické komunikace probíhá i na zasedáních celostátní německé samosprávy. 

8. 4. Celostátní menšinová samospráva 

V březnu 2007 byl zvolen nový 53 členný zastupitelský sbor Celostátni samosprávy 

maďarských Němců (Landesselbstverwaltung der Ungamdeutschen, LdU). Již tradičně 

byli všichni kandidáti nominováni za Svaz německých samospráv komitátu Baranya. 

Politická jednota je stejně jako u lokálních menšinových voleb pro Němce signifikantní. 

V organizaci LdU funguje pět volených výborů, které mají zajistit větší akceschopnost 

samosprávy a zaručit efektivitu jejich rozhodování. Jedná se o tyto oblasti: sociální 

záležitosti, finance, přezkum mandátu a principu slučitelnosti, kulturu a školství. 

Pro nadcházející čtyři roky si jako za hlavní cíl samospráva vytyčila" efektivni, 

konsekventní, silné zastupováni a vnimáni elementárnich zájmů maďarských Němců. (( 

(Heinek 2007: 3). To se týká v prvé řadě plánované restrukturalizace školství, neboť 

menší obce se dlouhodobě potýkají s vážnými problémy stran udržení menšinové výuky 

na školách a školkách. V rámci racionalizace hospodaření Gyurcsányovy vlády lze totiž 

zaznamenat tendence, které by mohly vést ke slučování, či úplnému zrušení některých 

škol vobcích s méně žáky. Pro obecní MS, které jsou v těchto otázkách oprávněni 

spolurozhodovat s obecním zastupitelstvím, je nezbytné svá práva legitimně uhájit. 

123 Dle statistického výzkumu z roku 2000 probíhala zasedání v maďarštině u 68% samospráv, 
dvoujazyčně u 30% a pouze německy asi jen u 1 %. Srov. Váradi 2006: 5. 
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Causa typu Vecsés je zde pro všechny samosprávy velikým mementem (viz pozn. 99). 

LdU si proto klade za úkol vyvíjet systematický nátlak na ministerstvo a zákonodárce, 

aby nebyla německá výuka poškozena. Konkrétní pomoc místním MS potom LdU 

nabízí formou právních konzultací, lobby ve vládě a parlamentu za akceptovatelné 

novelizace zákonů. V každé župě má celostátní samospráva taktéž svou vlastní 

kontaktní kancelář, na kterou se mohou místní MS obrátit se svými problémy. 

K důraznější podpoře lokálních zájmů by také měly přispět nově vzniklé župní MS, 

které zahájily svou činnost teprve v březnu 2007. 

Již v průběhu své první funkční periody LdU reagovala na neprůhlednost 

volebního systému a aktivně usilovala o brzkou legislativní nápravu. Reálné šance na 

zlepšení situace ovšem přišly až po roce 2002, kdy socialisté vyjádřily podporu pro 

návrhy ombudsmana a předsedy LdU Heineka. Němci se zasazovali zejména o 

dobrovolnou registraci, která by podléhala kontrole místních menšinových grémií. 

Samotný registr by potom byl zveřejněn, což by zabránilo případnému. "národnostnímu 

turismu". I u maďarských Němců je totiž známo pár případů, kdy se o kandidaturu 

ucházeli jedinci, kteří před pár lety zkoušeli štěstí ještě u Slováků nebo Slovinců 

(Heinek). Mezi dalšími návrhy bylo i rozšíření volebního práva také pro občany EU. Ti 

se totiž v Maďarsku mohou účastnit pouze komunálních voleb, nikoliv již menšinových. 

Vzhledem k tomu, že se řada rakouských a německých občanů aktivně podílí na 

kulturním životě maďarských Němců, považuje LdU tento nárok za oprávněný 

(Heinek). Všechny jmenované reformy, včetně sjednocení obecních i celostátních 

menšinových voleb, nakonec nezískaly potřebnou parlamentní podporu, a díky opoziční 

Fidesz byly smeteny z jednacího stolu. Jednání o novelizace byla znovu obnovena 

teprve na jaře 2007. 

S registrací souvisí i dlouhodobý požadavek LdU na objektivní důkazy o znalosti 

kultury a jazyka menšiny. V případě Němců však můžeme o objektivitě a relevanci této 

,jazykové zkoušky" polemizovat. Vzhledem ke skutečnosti, že se většina Švábů 

identifikuje spíše s historickou identitou a mentalitou národnosti, nežli se znalostí 

jazyka, může se proklamace jazykového kritéria stát pro Němce nemalým úskalím. 

Generace narozená v 50. letech a výše mnohdy aktivní znalostí jazyka již vůbec 

nevládne, či rozumí pouze pasivně (Hoffmann). Důležitou roli taktéž sehrává fakt, že 

přirozená znalost původních dialektů je pro mladší generace prakticky vyloučená. Ti si 

jazyk osvojí až jako cizí jazyk během studia, ať už při menšinové výuce, na univerzitě, 

či v zahraničí. Užívání "hochdeutsch" je pak výsledkem umělého bilingvismu, který ve 
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své podstatě s národnostním vyznáním nemá nic společného. Požadavek jazykové 

kompetence by proto mohl vést k exkluzi starší generace, která se vlivem asimilační 

politiky již neměla možnost s jazykem přirozeně seznámit, přesto se však cítí být 

s švábstvím spjata díky rodinným osudům. Přilákat by naopak mohla řadu německy 

mluvících občanů, kteří jsou rodilými Maďary a jazyk si nějakým způsobem osvojili. A 

tak se opět dostáváme zpátky k otázce menšinové identity. Kdo je vlastně ten oprávněný 

"švábský" volič? Je jazykové kritérium opravdu relevantní i v případě zcela 

asimilovaných Němců? 

Předáci LdU (Reinek, Rock) včetně bývalého ombudsmana se domnívají, že 

znalost jazyka je hlavním předpokladem menšinové identity. Tento kategorický 

předpoklad je ovšem nezbytné detailněji specifikovat, neboť by legitimita německých 

voličů mohla zůstat nadále zpochybněna. Na jedné straně by totiž ověření jazykových 

schopností dokázalo odradit jazyka neznalé "národnostní vykutálence" (i když 

etnobyznys není u Němců doménou), na druhé by poskytlo prostor pro realizaci i všem 

německy hovořícím Maďarům. Pakliže se teď voleb mohou zúčastnit voliči 

nekontrolovatelně, bez prokázání identity, na základě jazykového kritéria se sice kýžené 

selekci docílí, kdo je jaký "Ungarndeutscher" se však již spolehlivě prokázat nedokáže. 

Tato paradoxní situace by mohla nastat především v metropoli, kde se příslušníci 

menšiny navzájem tolik neznají. Berme v úvahu i fakt, že by nižší počet 

zaregistrovaných mohl zároveň snížit i věrohodnost menšiny v očích politiků. 

Závěrem této kapitoly se zmiňme o kulturních a vzdělávacích institucích, které 

LdU provozuje. Samospráva se zasazovala o možnost převzetí kulturních menšinovými 

zařízení do vlastní správy již v 90. letech. Po provedených legislativních úpravách se 

mohla v roce 2003 konečně ujmout komplexu Školky, Základní školy a Gymnázia 

Valerie Koch v Pětikostelí a Německého národnostního gymnázia v Pilisvorosváru (župa 

Komárom). Podílí se taktéž na správě Německého divadla v Szekszárdu a Všeobecného 

vzdělávacího střediska maďarských Němců v Baje (Baranya). Od roku 2005 samostatně 

provozuje Pedagogický institut maďarských Němců v Pětikostelí, o rok později zahájilo 

činnost "Zentrum" - Kulturní a informační středisko maďarských Němců, jež sídlí 

v Domě maďarských Němců v Budapešti. 

Náklady na udržení institucí LdU hradí z dotací ze státního rozpočtul25 a 

sponzorských darů především od německých partnerů (např. Ministerstvo kultury, 

125 V období let 2003-2006 si zažádala o státní dotaci o 347 726 354 Ft, tj. jen zhruba o šest tisíc míň než 
Slovenská celostátní samospráva. Srov. Ispánovity 2006: 13. 
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mládeže a sportu Baden-WUrttemberg aj.). LdU si zároveň dobře uvědomuje, že státní 

prostředky jsou nedostatečné a budou v budoucnu dále limitovány. Jejím druhým 

hlavním cílem je proto získat podporu ze strukturálních fondů EU. 

8. 5. Německá menšinová výuka 

Ke stěžejním pravomocem MS patří iniciace menšinové výuky v lokalitě své 

působnosti. Dle ustanovení čl. 43 MZ musí být na náklady obce realizovaná "menšinová 

třída", pokud si to přejí rodiče minimálně osmi dětí. Ke splnění těchto menšinových 

práv se stát zavázal taktéž přijetím Evropské charty regionálních a menšinových jazyků, 

která nabízí trojí formu menšinové výuky: 1) jednojazyčná výuka v menšinovém jazyce, 

2) dvojjazyčná výuka a 3) jazyková výuka s minimálním počtem čtyř hodin (v případě 

maďarských Němců pět). 

V praxi převažuje především třetí typ výuky. Kromě demografické nesourodosti je 

hlavním odůvodněním této situace především fakt, že menšinový jazyk již žádné z dětí 

neovládá (Euromosaic III, 2005: 11). Variantou pětihodinové výuky jazyka může být též 

rozšíření na vyučování 30% všech předmětů v němčině. Za dvojjazyčnou výuku se 

potom pokládá pět hodin němčiny plus 50% výuka předmětů v menšinovém jazyce. 

Všechny tři varianty jazykové výuky jsou státem financovány různou měrou: největší 

podporu získává výuka dvojjazyčná, rozšířené vyučování je dotováno stejně jako pouhá 

pětihodinová výuka. Z důvodů omezeného rozpočtu nemají potom "školy a hlavně obce 

zájem, aby rozšířily výuku o jeden či dva předměty v němčině, protože za to nedostanou 

žádné peníze navíc. " (Englenderné-Hock). LdU tak v současnosti především usiluje o 

to, aby školy v rámci svých úsporných opatření neredukovaly výuku pouze na jazykové 

vyučování, ale aby se spíše snažily o rozšíření menšinové výuky na 50 procent, tj. výuku 

dvoujazyčnou, a tím svůj rozpočet adekvátně navýšily. V případě německé jednojazyčné 

výuky situaci není třeba dále řešit. Chybí jak dostatek kvalifikovaných učitelů, tak i 

zájem stran rodičů, kteří počítají s tím, že děti potom budou dále studovat v Maďarsku. 

V současnosti proto v Maďarsku neexistuje žádná jednojazyčná německá škola. 

Druhým závažným problémem je všeobecný úbytek dětí v menších obcích. 

Dochází tak často k uzavírání či slučování škol v regionu, pročež bývá rušena i 

menšinová výuka. Zabránit tomuto trendu by se dle předsedkyně školského výboru LdU 

mohlo tím, že by se menší škola neslučovala se školou v sousední obci, která 

100 



menšinovou výuku nenabízí, ale s větší regionální školou, jež by dokázala převzít 

patronaci nad menšinovým vyučováním (Englenderné-Hock). 

V souvislosti s označením výuky za "menšinovou" je bezesporu zajímavé se ptát, 

kdo tyto speciální třídy vlastně navštěvuje. Ředitelka Gymnázia Valerie Koch 

v Pětikostelí, paní Englenderné-Hock, komentuje situaci následovně: "Byl by idealismus 

si myslet, že naše školy jsou proto tak plné, protože všichni maďarští Němci jsou 

sebevědomí, nebo že by jejich identita byla tak silně vyvinuta. Skoro polovinu dětí tvoří 

maďarské děti, které jednoduše využijí šance se takovéto výuky zúčastnit. " Motivace 

rodičů zapsat děti do "německých tříd" je nasnadě: osvojení si světového jazyka, bude 

pro dítě vždy výhodou. Bylo by proto iluzorní se domnívat, že všichni rodiče, kteří 

odůvodňují zápis dítěte do školy kvůli jejich menšinové příslušnosti, budou skutečně 

pravými Šváby. Jejich prohlášení má spíše formální charakter a rozhodující je to, že 

akceptují program školy. (Úvahy o míře potenciální korupce při zápisu dětí ponecháme 

raději stranou). Pokud je ale cílem výuky znovuoživení švábské identity, co potom ale 

žáci, kteří se k německému odkazu vědomě nehlásí? 

"Ti se účastní výuky. To není žádný paradox. Hlavní je jednoznačně výchova 

k identitě, ale nemůžu přece očekávat o někoho, kdo nepatří ke skupině, že si tuto 

identitu osvojí a bude najednou Němcem. " (Englenderné-Hock). Jelikož všechny děti se 

jazyku naučí až ve škole, je možná zbytečné se touto otázkou vůbec zaobírat. I ti, co 

mají poloviční či čtvrtinové švábské předky, jsou plně asimilovaní a onu dvojí identitu 

předcházejících generací již nejsou schopni relevantně vnímat. Menšinovou výuku 

můžeme z tohoto hlediska považovat za standardní či nadstandardní cizojazyčné 

vyučování, které je otevřeno všem a po kterém je v případě německého jazyka vysoká 

poptávka. V klasických základních školách je totiž jazyková dotace rozšířena pouze na 

tři vyučovací hodiny týdně, tj. o dvě méně než při menšinové výuce. 
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IX. Závěr 

vývoj maďarské menšinové politiky devadesátých let a současnosti charakterizuje jak 

rozmach, tak i jeho dlouhodobá stagnace. S přijetím Menšinového zákona v roce 1993 

jako by skončil jakýkoliv další zájem o osudy domácích menšin. Ačkoliv je znění 

zákona považováno za unikátní akt liberálního přístupu k ochraně menšin, jeho realizace 

v praxi už tak příkladná není. Neschopnost vyřešení parlamentního zastoupení menšin 

čtrnáct let od přijetí MZ toho může být zářným dokladem. Přes přetrvávající 

protiústavnost se v této věci parlamentní strany více méně shodují. Záměrně ignorují 

nárok parlamentní reprezentace z obav, že by došlo k narušení mocenského rozdělení sil 

a že by tím zároveň byla oslaben sféra jejich přímého vlivu na nejpočetnější menšinu 

Romů. Jelikož ve společnosti nadále přetrvávají antipatie vůči tomuto etniku, bojí se též 

o ztrátu voličů, kteří by s realizací menšinových práv mohli nesouhlasit. Právě romské 

etnikum se stává obětním beránkem politického kalkulu rivalizujících stran. Manipulace 

s romskými předáky ve svůj partajní prospěch využívá zejména opoziční strana Fidesz 

Politika "dvojího standartu" této strany se odráží i v neochotě zprůhlednit 

menšinový volební systém. Modifikace MZ z roku 2005 proto skončila fiaskem, neboť 

požadavky přímé kontroly voličů samotnou menšinou zůstaly nenaplněny. Jelikož je 

systém menšinových samospráv pro stát poměrně nákladný, je vskutku paradoxní, že 

Fidesz nemá vůli skoncovat s etnobyznysem. Počet samospráv by se tak jistě zmenšil. 

Jednání o další novelizaci zákona byla znovu iniciována na jaře 2007, pročež výsledky 

diskuze nebyly v době sepsání této diplomové práce ještě známy. 

Maďarský samosprávní menšinový systém je v řadě aspektech kuriózních jevem. 

Poskytuje totiž prostor pro rozvíjení kulturní seberealizace menšinám, které (vyjma 

Romů) prakticky plně asimilovaly s maďarskou majoritou a jejichž národnostní 

povědomí se přitom nezadržitelně vytrácí. Vysvětlení pro tuto institualizovanou formu 

kulturní autonomie je dvojího druhu: 1) odčinění cílené asimilační politiky z dob 

komunismu (či celého dvacátého století) a 2) zahraničněpolitická intence, od které se 

počátkem 90. let očekávala reciproční odezva stran sousedních zemí s početnou 

maďarskou menšinou. Jelikož politická reprezentace - především strany Fidesz -
, 

narovnání legislativních nedostatků, ji~ snižují legitimitu systému a vedou kjeho 

zneužití (etnobyznys), doposud záměrně ignoruje, je zřejmé, že zahraničně-politická 

motivace byla při koncipování MZ dominantní. 
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Na základě srovnání s ostatními dvanácti menšinami, můžeme konstatovat, že se 

německá minorita dostala v samosprávním systému ze všech nejdále. Nehledě na 

vysoký počet obecních MS vyvíjí kulturní aktivity, jejichž dopad přesahuje zájmy čistě 

národnostní. Díky všeobecné prestiži spisovné němčiny se jí taktéž podařilo zdárně 

realizovat menšinovou výuky na mnoho školách. Řadu vzdělávacích a kulturních 

institucí má rovněž zcela pod svou patronací, a to díky podpoře z německy mluvících 

zemí. Pro jejich udržení však bude muset najít i prostředky z evropských fondů, neboť je 

nutné počítat s krácením státní dotace i financí ze zahraničí. Druhým hlavním úkolem 

LdU je právně zamezit redukci menšinové výuky v méně početných obcích a nabídnout 

možnost sloučení s regionálními menšinovými školy. 

V otázce "švábské identity" je iluzorní očekávat, že bude současnou generací 

zachráněna. Jak dokládají údaje z censu 2001, proces asimilace je nereverzibilní, 

původní přirozená znalost němčiny upadá s úmrtností nejstarší generace. Za 

pokračovatele švábského kulturního odkazu a s ním spojené "dvojí identity" můžeme 

označit generaci narozenou v poválečném období a v 50. letech, její jazykové 

kompetence jsou již však plně determinovány cílenou asimilační politikou. Pakliže se 

prosadí požadavek LdU, aby při registraci voličů bylo určujícím jazykové hledisko, 

bude tato generace patrně eliminována. Pojítkem budoucí "švábské" reprezentace bude 

patrně znalost spisovné němčiny, jež si příslušníci menšiny uměle osvojí až během 

studia. Lze proto očekávat posun směrem k elitářství, neboť jazyk budou ovládat 

především intelektuálové. Pro mladou generaci, ať již absolvuje menšinovou výuku či 

ne, již nebude národnostní menšinová identita směrodatná, její zájem o "návrat ke kroji" 

bude minimální. Pokud současní Švábové nebudou chtít být odsouzeni jako minorita 

k zániku (alespoň po té formální stránce), budou muset prodělat proces redefinování 

svého statutu. S přirozeným zánikem původním dialektů a definitivní ztrátou oné po 

staletí trvající dvojí identity by totiž označení maďarský Němec, Ungarndeutscher, 

mohlo vzbuzovat komické konotace. 

Ačkoliv se německé MS zasazují o hájení odkazu svých předků, tak jako MS 

ostatních minorit často suplují funkci místních kulturních středisek, potažmo kluboven 

seniorů. 

Je proto jen otázkou času, jak dlouho se nákladný systém menšinových samospráv 

udrží. Vzhledem k tomu, že se Evropa stává stále otevřenější a menšinová otázka 

zahraničních Maďarů není již tak aktuální (jejich protekce stran Maďarska nebude 

potřebná), je možné očekávat, že se systém menšinových samospráv postupně 
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samovolně rozpustí s krácením státních dotaCÍ. Tento proces bude o to rychlejší, čím víc 

se bude protahovat přijetí reformy volebního menšinového systému a narůstat 

menšinové podnikání zvané etnobyznys. 
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X.Přílohy 

10. 1. Interview s Dr. Kaltebachem (menšinový ombudsman) 

7. května 2007, Budapešť 

Luprich: Herr Kaltenbach, in lhrem letzten Regierungsbericht haben Sie lhre 
Vorschldge zur Modifizierung des Minderheitenselbstverwaltungssystems vorgestellt. 
Haben Sie in dieser Angelegenheit schon eine Verstdndingung von der Regierung 
erhalten? 

Dr. Kaltenbach: Es ist interessant. Die Geschichte begann vor mehreren Jahren, 
lch bin immer dabei gewesen, wenn es darum gind, das ganze Rechtssystem dieses 
Landes minderheitenfreundlicher zu gestalten. Und das ist eine standige Aufgabe 
sozusagen. lch habe es nicht nur in meinem letzten Bericht akzentuiert. Kontinuierlich 
eigentlieh, immer, weil ich der Uberzeugung bin, dass das Minderheitengesetz (MG) 
von 1993 eine Momentaufnahme war, und zwar eine falsehe, weil die Konturen sehr 
versehwommen gewesen sind. Die Minderheiten fanden damals gerade zu sieh so 
ungefáhr. Nieht ganz. Bis heute nieht. Nur dieser Prozess begann damals. Und deswegen 
waren die Konturen ziemlieh ungewiss und unsieher. Deswegen war aueh diese 
Momentaufnahme von damals falseh, weil die Konturen so gewesen sind, wie ieh das 
sehe. Seitdem haben sieh diese Konturen ein bissehen geliehtet sozusagen, es ist ein 
bisschen konkreter geworden, und das MG ist dementsprechend nicht mehr aktuell. 
Deswegen war das auch eine standige Aufgabe, dessen Modifizierung voranzutreiben. 
Wie Sie vielleicht wissen, ich habe eine komplete Gesetzesvorlage noch Ende der 
Neunziger dem Parlament vorgestellt. Die Antwort ist immer dieselbe. D. h., es ist eine 
komplizierte Aufgabe, ein langwieriger Prozess, und man solI gewisse Entwicklungen 
noch abwarten, das ganze Gefiige als Ganzes zu sehen usw. Man muss auch natlirlich 
alle Vorhaben mit den verschiedenen Minderheitenverbande dann erortern, denn sie 
haben natlirlich das Recht daran teilzunehmen. Das ist natlirlich eine gewisse 
Verzogerungstaktik auch, andererseits kann man mit diesen dreizehn, sehr 
verschiedenen Gruppen und Gemeinschaften sehr gut das Ganze manipulieren. Es gibt 
immer Leute, die damit nicht einverstanden sind, und ist es immer ein Anlass sich 
daraufzu berufen und zu sagen: "Ja gut, ich wtirde das auchja tun, aber ich wollte die 
Empfindlichkeiten von gewissen Gruppen nicht verletzen usw." Das ist ein bekanntes 
Spiel. 

L: Entschuldigung, unter den Manipulationen meinen Sie die aus dem politischen 
Lager? 

K: Natlirlich. Nicht nur, aber wissen Sie, Mehrheiten und Minderheiten spielen 
dieses Spiel seit vielen, vielen Jahrhunderten. Alle aktuellen Verfahren und Art und 
Weisen sind bekannt. Und deswegen, wie gesagt, ist es immer einerseits eine reizvolle 
Aufgabe, andererseit eine sehr schwierige, weil man sehr viel anstecken muss, weil man 
sehr schwierig zu einem Erfolg gelangen kann. Es ist kein gerader Weg, man muss 
immer Abstecher machen, rechts und links, bis man zu einem gewissem Punkt kommt. 

Bei der letzten Geschichte war es sehr bemerkenswert, wie das Ganze gelaufen 
ist. Der wesentliche Punkt meines Vorsehlags war, dass die Minderheiten selbst - wie 
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bereits im Gesetzt drin ist - ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen sollen, zumindest 
in den ganz grundlegenden Fragen. Eine von denen ist: Wer geh6rt zu uns. Das ist doch 
ein sehr wichtiges Anliegen. leh glaube schon - ich bin niemandem begegnet, der das 
Gegenteilige beweisen konnte, ich glaube schon, dass die IdentWit schon objektive 
Kriterien hat. D. h., ich glaube nicht, dassdie Identitat nur des Willens Sache ist. leh 
will damit nicht ausschlieBen, dass der Willen dabei natiirlich auch eine Rolle spielt, 
aber es gibt Fakten zu einer Identitat. Entweder sind sie da, oder sind sie nicht da. Und 
daruber zu entscheiden hat natiirlich der Einzelne, aber auch die Gruppe. Ich kenne 
keine Grupe auf der ganzen Gruppe, die uber sich selbst nicht entscheiden kann. So 
etwas existiert einfach nicht. Der Briefmarkensammlerverein oder irgendwelche anderen 
Vereinigungen, Klubs usw. k6nnen frei dartiber entscheiden, wer zu ihnen geh6rt, wer 
nicht. Und naturlich wird diese Entscheidung nach objektiven, transparenten Kriterien 
gemacht. Das ist meistens die Satzung oder gewisse Grundprinzipien. Derjenige, der 
dazu geh6ren m6chte, der muss damit einverstanden sein, weil ansonsten es keine 
Gemeinschaft ist. Das ist bei der Religion genauso. Die Kirche kann daruber 
entscheiden, wer Katholik oder wer, was weiB ich, Muslimer ist. Das ist doch eine 
Selbstverstandlichkeit. Und das gerade wird von den ungarischen Gesetzgebem in dem 
Inhalt nicht gewahrleistet. Ganz im Gegenteil. Da werden die Minderheiten, wie ich 
glaube, in unvertraglicher Weise bevormundet. Und man beruft sich aufliberale, oder 
irgendwelche Prinzipien, die ich uberhaupt nicht kenne ... Ich kenne solche Prinzipien 
uberhaupt nicht. Man hat erfunden, dass die Zugeh6rigkeit dem Einzelnen frei zur 
Verfiigung stehe, und der kann sich bewegen, wie er will. Er kann Montag dazu 
geh6ren, Dienstag wieder nicht, am Mittwoch wieder dazu ... AIso, das sind Dinge, die 
ich einfach nicht verstehen kann. Mein Vorhaben war, das im Gesetz zu realisieren, 
damit die Gruppe auch eine M6glichkeit bekommt, daruber zu entscheiden, wer jetzt 
berechtigt ist bei den Wahlen zu den Vertretungsk6rperschaften mitzureden. Und das 
wurde dann verweigert. 

Die Regierung war damit einverstanden. Die originelle Gesetzvorlage hieB in 
diesem Sinne. Aber dann hat die Opposition - diejenige Opposition, die gerade alles 
dafiir tut, dass diese Prinzipien im Ausland zur Geltung gebracht werden k6nnen, bei 
den Auslandsungam, wie das sog. Statusgesetz sch6n beweist, gerade die Opposition, 
die soviel Wert darauf gelegt hat, hat das hier verweigert. 

L: Was ist der Grundfur diese Haltung bei der Opposition? 

K: Schauen Sie, es gibt zwei Annahmen. Einerseits ist das eher ideologisch 
begrlindet. Das ist einfach purer Nationalismus, ein "double standard" wie es uberall in 
ganz Europa bekannt ist. Wenn es um unsere Minderheiten geht, dann ist das etwas 
Anderes als die Minderheiten von Anderen. Das ist ein bekannter Muster von 
Nationalisten. Das ist ein Grund. Zweitens, es gibt gewisse Leute in dieser 
Oppositionspartei, die sie einverleibt, aufgenommen haben, die aber nicht die Vertreter 
der Gemeinschaft in der Partei sind, sondem umgekehrt. Die Vertreter der Partei in der 
Gemeinschaft. Das ist eingentlich die Hauptmotivation dieser Leute. Sie sind eingentlich 
Dissidenten. Sie haben die Gemeinschaft eingentlich - zumindest politisch, aber auch 
menschlich - gewissermaBen verlassen und sind Akteure der Partei geworden. Sie sind 
umgedreht worden, sozusagen, und vertretenjetzt die Ideologie der Partei innerhalb der 
Gemeinschaft. Aus wahltaktischen Grlinden ist das geschehen, natiirlich. Es ist kein 
Zufall, dass diese Partei, wortiber die ich rede, in sich mehrere Roma integriert hat, und 
nicht irgendwelche Serben oder wen, die so klein sind, dass sie keine politische 
Bedeutung oder politisches Gewicht haben. Und diese Leute sind sehr, sehr leicht zu 
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missbrauchen und umzustimmeno Von ihnen verlangt man natiirlich, dass sie so reden 
und so handeln, wie es mr die Partei giinstig ist. Deswegen legitimiert man sich 
dadurch. Man sagt: "Wir waren damr, aber gerade die Betroffenen sind nicht damr." 
Das ist eine sehr zynische Haltung, weil man iiberhaupt nichts unternimmt, diesen 
Angsten und Vorurteilen, Falschannahmen und Ansichten zu begegneno 

Schauen Sie, in Ungarn beruft man sich stfuldig darauf, was die Minderheiten 
aus den historischen Griinden nicht wolIen, weil sie Angst habeno Aber gleichzeitig tut 
man iiberhaupt nichts damr, dass diese Ángste, diese Gemhle von der Geschichte her 
einfach aufhoren zu existiereno Dass man das Vertrauen nicht herstelIt. Dass die 
Minderheiten genauso dieses Land und diese lnstitutionen, die dieses Land vertreten, als 
ihre anschauen, damit sie das Vertrauen in die Offentlichen lnstitutionen habeno Nein, 
das tut man nichto Ganz im Gegenteil. Man missbraucht diese Angste, die aus der 
Geschichte noch immer da sindo Das ist etwas, was ich iiberhaupt nicht gut finde, ganz 
im Gegenteil. Das ist einfach unanstandigo 

L: 1m Falle der Einfiihrung des Wahlerregisters waren nicht alle Minderheiten 
einig. Wie war es mit diesem Thema innerhalb der ungarndeutschen Gemeinschaft? 

K: lm FalIe der Ungarndeutschen gab es einen Beschluss der 
Landesselbstverwaltung, wonach dieser Vorschlag der richtige ist. Es gab natiirlich auch 
innerhalb der ungarndeutschen Gemeinschaft gewisse Meinungsverschiedenheiteno Das 
ist ganz natiirlicho Aber letztendlich ist die Ůberzeugung doch mehrheitsfahig geworden, 
dass es im lnteresse der Gemeinschaft geschehen musso Dass es einfach keine 
Alternative da ist. Die Alternative ist ja bekannt! Heutzutage ist in Ungarn juristisch 
moglich, dass theoretisch alIe ungarischen Mitbiirger sich an diesen Wahlen beteiligeno 
Es ist iiberhaupt kein juristisches Hinderniso 

Um es ein bisschen noch weiter zu treiben, sozusageno In Ungarn gibt es 
theoretisch 7 Milionen Wahlbiirger, die dreizehn ldentitaten habeno AuBer der 
Ungarischen natiirlicho Juristisch gesehen, das ist einfach absolut inakzeptabel, diese 
sogo Losungo 

(000) 

L: 1m Vergleich zu Ungarn wurde das tschechische Minderheitengesetz erst 2001 
verabschiedeto Ungarn hat in diesem Bereich also einen eindeutigen Vorsprung. 

K: Die Minderheitenfrage ist hier sensibilisiert, weil die Landsleute im Ausland 
geblieben sindo leh verstehe das volI und ganzo Nur, man muss darauf achten, dass man 
glaubwiirdig bleibt. Wenn man ein Agent der Minderheitensache werden mochte und 
angesehen werden mochte, muss man die Minderheitensache ethnisch naber betrachteno 
Das heiBt, nicht nur eine ausgezeichnete Minderheit als Beschiitzende anzusehen und 
alIe Anderen nicht. 
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10. 2. Interview s referentkami Hlavního oddělení národních a etnických 

menšin 

Olívia Schubert - referentka pro německou menšinu, Hlavní oddělení národních a 
etnických menšin Úřadu vlády 

Ágnes Szauer - referentka pro německou menšinu, Hlavní oddělení národních a 
etnických menšin Úřadu vlády 

25. duben 2007, Budapešť 

Luprich: Was hat zu der Transformation des Instituts gefuhrt? 

Schubert: Ich versuche es halt mit der offiziellen Version (Lachen). Das war so, 
dass die jetzige Regierung, die hat eine Staatsreform angektindingt, und binnen der 
Reform wollten sie diese Zahl von eigensHindigen Ámter abschaffen und sie wollten halt 
die Ministerien naher konzentriert arbeiten lassen. Global heiBt dann die Idee, dass man 
ziemlich viele von den bisherigen eingenstandigen Ámtern, in die Ministerien 
hineinintergiert hat. Das war auch unser Fall. Es gab auch ein Amt fu die 
Auslandsungarn, so dieses wurde auch aufgelOst, und wenn dieses aufgelOst wurde, es 
lag schon auf der Hand, dass auch unser wird. Wir sindjetzt beide zur Hauptabteilung 
umorganisiert worden, und wir beide arbeitenjetzt seit dem 1. Februar als 
Hauptabteilungen im Amt des Ministerprasidenten. Ob es jetzt eine gute Entscheidung 
war oder nicht, es hangt davon ab ... Ja, zur Zeit versuchen wir unsere Struktur 
auszuarbeiten, die Aufgabenverteilung soll jetzt wieder ein bisschen geandert werden, es 
wurden einige Posten gestrichen. Es wurdenjetzt neue Abteilungen aufgestellt, das 
muss auch personell gelOst werden, wer gehort wohin. Die Umstruktuierung ist gerade 
in Gang. 

L: 1m ehemaligen Institut war es so, dass es fur die jeweilige Minderheit eine 
selbststdndige Abteilung gab? 

Szauer: FUr die GroBeren auf jeden Fall. Slowaken, Deutschen, Rumanenen, 
Roma, Chroaten, Serben. Soviel Referenten waren zustandig ilir die Minderheiten. 

L: Momentan ist es also wieder im Ausbau. 

Sz: Es ist eigentlich so geblieben, plus sind dazu die anderen Zustandigkeiten 
gekommen. 

L: Was die minderheitenpolitischen Strategien anbelangt, hat es sich daranjetzt 
etwas verdndert? 

S: Eine unserer Aufgaben ist gerade, eine neue Strategie auszuarbeiten. Ja, die 
Frage ist, was war die alte Strategie (Lachen). Da kann ich eigentlich dazu nicht so viel 
sagen. 
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Sz: Es ist jetzt alIes absolut unsicher. Wir sind eigentlich nicht zustandig mr 
strategische Frageno Wir gehoren zu einem Staatssekretar, dem die drei verschiedenen 
Hauptabteilungen unterstelIt sindo Und wie das im weiteren aussehen solI, da sind wir 
noch nicht ganz klar. 

L: leh habe der NEKH-Homepage entnommen, dass man sichjetzt mehr aul die 
EU-Fdrderungsprogramme konzentrieren willo 

Sz: Jao Das wird ein Hauptanliegen dieser Abteilung, sich um diese Themen zu 
klimmern, aber wir sind jetzt soweit gekommen, dass wir eben als dt. Abteilung eine 
Serie gestartet haben, die EU-Ausschreibungen aus der Sicht der Minderheiteno Sechs 
verschiedene Orte haben wir ausgewahlt, wo alIe Minderheitenangehorige leben, und 
das dann ein klirzeres Wochenende, wo Olívia Schubert dann uber die EU-Forderungen 
und Ausschreibungen die Anwesenden informierto Wir suchen immer die Leute, die ein 
gutes Projekt schon gestartet haben, die dann das auch vorstelIeno Und soweit sind wir 
gekommeno Wir hoffen, dass im zweiten halben Jahr auch andere Termine gefunden 
werdeno 

L: Haben sich schon einige solche Minderheitenprojekte realisiert? 

S: Jao Das ist ein breites Feldo Schon in 2004 gab's Ortschaften, wo die 
Minderheiten leben, die schon die EU-Gelder beantragt und bekommen habeno Die 
meisten davon beziehen sich auf die grenzuberschreitende Zusammenarbeit. So entstand 
Zo Boein Projekt zwischen den Kroaten im Westenungarn und den Burgenland-Kroaten 
auf der anderen Seiteo Die haben zusammen Geld beantragt mr Entwicklung der neuen 
Lehrmaterialien (000) Dann gab es Stadtepartnerschaften oder Parnerschaften zwischen 
den Gemeindeno Die ungarndeutschen Gemeinden und die in Deutschland, die haben 
EU -Gelder bekommen mr die Veranstaltugen, die in den partnerschaftlichen 
Beziehungen standen, Zo Bo Jubilaumfeier, Ubergabe der stadtepartnerschaftlichen 
Urkundeno Jetzt haben wir hier gerade ein Projekt eingereicht im Rahmen des 
F orschungsinstituts mr nationale Minderheiteno Da ist eine Mitarbeiterin, die erforscht 
die Vertreibung der Ungarndeutschen, und damr mochten wir jetzt Geld bekommeno 
Das ist auch in Zusammenarbeit mit einem dt. Institut. Wir hoffen, dass wir bezuschusst 
werden (000) 

Ansonsten, die Kroaten in Funfkirchen, das war auch so eine grenzuberschreitende 
Arbeito Sie haben zuerst auch die Entwicklung der Lehrmaterialien als Ziel gehabt, 
spater haben sie das noch erweitert und konnten die Schule renovieren aus EU-Mitteln 
und den Mitteln von der ungarischen und kroatischen Seite (000) 

Sz: Jao Die Kroaten haben auch die Gelder mr solche Themen, also EU, 
Projektausschreibungeno Oder das kroatische Projekt Tubingen-Funfkirchen mr 
Renovierung der Gebaude. 

S: Ja, es geht jetzt nicht nur primar um die Kultur oder Bildung, aber auch Zo Bo 
um die Verbesserung der Infrastruktur uSWo 

L: Wie viel betragen die Zuschusse Jur die MSVen? Wie sieht es mít der 
Finanzierung, bzw. Kurzung der Zuschusse zur letzten Zeit? 
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Sz: Sie sind geblieben, das ist das groBte Problem praktisch. Es eigentlich eine 
bescheidene Unterstiitzung mr die Tatigkeit der SVen. 

L: Die Summe ist diegleiche fur die jede SV? 

Sz: Ja. Ausgenommen die Landesselbstverwaltungen, die kriegen naturlich mehr. 
Fiir eine ortliche SV macht das 640 000 Forint aus, etwas mehr als 2000 Euro. 

L: Und auf der Landesebene? Wie sieht das aus? 

Sz: Das ist ganz verschieden. Es hangt von der GroBe der Gemeinschaft ab. Das 
wurde bei der Griindung der ersten LSVen 1994 irgendwie prozentual festgelegt und 
seitdem sieht das genauso aus. Also, wenn die Zuschiisse ein bisschen wachsen, dann 
wachsen die gleichermaBen bei der LSV. Die genauen Zahlen kann ich ihnenjetzt nicht 
sagen, ich kann aber nachschauen. Die groBte Summe kriegt die LSV der Roma, die 
zweitgroBte die Deutschen, dann die Slowaken, die Kroaten usw. 

L: Die Summe von 640 000 mussdann no ch gesteurt werden? 

Sz: Nein. Diese Summe ist mr den Alltag der SV bestimmt. Die anderen 
Unterstiitzungen kann man noch von der gemeinniitzigen Stiftung mr die nationale und 
ethnische Minderheiten bekommen Z.B. mr Veranstaltungen kultureller Art 
(Minderheitentag u. A.) kann man die Summe von 200000 Forint beantragen. 

L: Wenn die minderheitlichen lnstitutionen von der LSV getragen wird, konnen die 
dann noch besonders zubeschusst werden? 

Sz: Ja. Die LSVen bekommen einen besonderen Zuschuss mr die Erhaltung eines 
Kulturinstitutes. Dieser Vorgang wurde eingeleitet vor drei Jahren und mehrere LSVen 
haben eingene Institutionen gegriindet, bzw. iibemommen. Wie z. B. bei den Deutschen 
die Schulen wurden iibemommen, Kulurvereine gegriindet usw. Das bekommt die LSV 
zusatzlich in ihrem Budget. Die Schulen kriegen sowieso die Unterstiitzung vom Staat. 
Da braucht man keine zusatzliche Gelder. Auch im Falle des Minderheitenunterrichts, 
denn die Schulen werden vom Staat getragen und auch von den ortlichen SV. D. h. eine 
ortliche SV, eine Kommune muss auch eine Schule erhalten und mr diese Aufgabe 
kriegen sie aus dem staatlichen Budget die Unterstiitzung. Und andere Gelder kommen 
auch dazu. Und wenn es keine kommunale SV ist, sondem eine MS, eine LMS, sie hat 
ja keine Steuereinnahme. Diese Summen miissen dann also aus staatlichen Quellen 
kommen. 

L: Jeh bin der Meinung begegnet, das modifizierte MG habe keine Verbesserungen 
mit sich gebracht. Gibt es heute uberhaupt einen politischen Willen, der ungelosten 
Probleme hinsichtlich des Wahlsystems gerecht zu werden? 

Sz: Das miissen Sie die Politiker fragen. 

S: Die offizielle Antwort lautet, dass wir bemiiht waren, das Gesetz zu 
verbesssem. Es ist ein Gesetz mit einem politischen Konsens entstanden, und ob wir 
jetzt dieselbe Altemative gedacht hatten als die politischen Parteien, das kann ichjetzt 
nicht beantworten. In jedem Fall war das Ziel, dass das Gesetz gebessert wird und das 
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v.a. diese Ethnobusiness-Erscheinung aus der Welt geschaffen wird. Was wir damals 
noch in unserem Vorschlag fUr wichtig gehalten haben, dass, wenn z. B. diese 
Wahlerlisten entstehen, dass es auch in der Hand der Gemeinschaft bleibt. In der ersten 
Variante von der Gesetzanderung war auch die Rede davon, dass die Gemeinschaften 
selbst diese Listen zusammenstellen, und dann kam es zu diesem politischen Konsens. 

Das gro13te Problem ist immer wieder, dass es die 13 Minderheiten gibt, die 
teilweise total unterschiedliche Interessen haben. Dazu kommen noch die pol. Parteien, 
die irgendwo - das sage ichjetzt auBerhalb meines Beamtentums - ihre Kontaktleute 
haben zu den verschiedenen Minderheiten, bzw. bei denen halt immer wieder einige 
Minderheiten eine lukrative Tatigkeit austiben. Dementsprechend werden da die pol. 
Entscheidungen gefállt, und deshalb war dieses Konsens auch so eine aufgebesserte 
Variante von der ersten Variante, dass wir damals vorgeschlagen haben. Und da kam es 
auch z. B. dazu, dass auch der Notar die Wahlerlisten in die Hand genommen hat. leh 
glaube innerhalb der Roma-Gemeinschaft sieht man da ganz deutlich, dass es zwei 
groBe Richtungen gibt, weil sie auch teilweise im Parlament vertreten sind. Farkas 
Florián ist z.B. der Abgeordnete von Fidesz, und man wei13 ganz genau, we1che Roma
Gemeinschaft mit we1cher Partei befreundet ist. Das ist bei den anderen Minderheiten 
nicht so klar zu definieren. Wenn die Romas so eine groBe Gemeinschaft darstellen, sind 
auch fUr die Politiker nattirlich wichtig, gerade alle vier Jahre vor den Wahlen. 

L: Die Deutschen sind in dieser Richtung eher einheillich oder gibt es auch solche 
politischen Gruppen innerhalb der Gemeinschaft. 

Sz: Nicht, wiirde ich sagen, oder? 

S: Auf jedem Fall gibt es keine konkurrierenden Gruppen, die jetzt gegeneinander 
arbeiten, auch in der LSV. Da ist eigentlich Einheit. 

Sz: Und es gibt solche, die sich zum Deutschtum bekennen, ( ... ) Es gibt zwei 
Deutsche im Parlament. Herr Schmidt bei Fidesz, er ist von der Umgebung von 
Székesfehérvár, und der Hargitai, er ist bei der Christdemokratischen Partei. Sonst weiB 
man von einigen, dass die von dt. Abstammung sind, oder zu Ungamdeutschen gehoren, 
aber so ganz offen ... Von den zwei Demokraten, noch Werkler noch ... Bei den 
Sozialisten haben wir wahrscheinlich noch ein, zwei, aber so ganz offen, wie die, die wir 
vorher erwahnten, treten sie nicht so auf im Interesse der Minderheiten. 

S: Aber registriert wir das ja nicht. Die Angehorigkeit zu einer Minderheit darf 
nicht festgehalten werden. Sie konnen sich nur mtindlich dazu bekennen, sie konnen was 
im Interesse der Minderheit machen, aber du kannst hier auf keine Konsequenzen 
rechnen. 

L: lm Endeffekt wurde die Version des mod. MGs nach dem Willen der Politiker 
umgestaltet. Wissen Sie; wie die Verhandlungen mil der ungarndt. Minderheil verlaufen 
ist? 

S: Die Frage stellt jedenfalls Herrn Heinek, weil die ganze Zeit bei den 
Verhandlungen dabei war. Wir wissen davon nicht viel, weil wir nicht dabei waren. 

Sz: Sonst zum Dialog, wir haben einen Staatssekretar, dem wir unterstellt sind, der 
ist mit den Minderheitenaufgaben beauftragt. Und Gémesi hat schon Diskussionen 
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gehabt mit den Vorsitzenden der LSVen. Zuletzt kam es auch zu einem Treffen im 
Parlament mit dem Minister des Kanzleramtes Szilvási. Er hat das Treffen initiiert, die 
einzelnen Vorsitzenden haben sich auBern konnen, welche Probleme sie anschneiden 
wiirden. Der Minister hat auch das Vorhaben, dass drei Arbeitsgruppen gegriindet 
werden, in denen die Minderheitenangehorigen, unsere Hauptabteilung, bzw. andere 
Ministerien vertreten wiirden. Diese Gemeinschaften hatten drei verschiedene Gebiete. 
Die eine ware die Medienangelegenheiten, die Medienmoglichkeiten der Minderheiten. 
Die andere ware die Gesetzemodifizierung, d. h. es wird fortgesetzt laut Erfahrungen 
und Probleme. Die dritte ware Umstruktuierung der Finanzierung der 
Minderheitenangelegenheiten, der MSVen, dass die Finanzierung der MSVen 
differenziert wird, bzw. vielleicht auch der LSVen und dieser Stiftung fiir die 
Minderheitenangelegenheiten. Diese Arbeitsgruppen werden wahrscheinlichjetzt in 
einem Monat aufgestellt. 

L: Wann wurden diese Arbeitsgruppen initiert? 

Sz: Jetzt, vor einem Monat. Es ist jetzt in Aufbau. 

S: Es war auch schwierig eine Kontinuitat aufzubauen. In den letzten zehn Jahren 
haben wir vielleicht einen neuen Staatssekretar gehabt. Es gab standig einen Wechsel in 
der Fiihrung. Wir konnten zwar als eingenstandige Behorde funktionieren, aber wir 
waren standig unter einem anderen Ministerium ( ... ). Jetzt sind wir hier gelandet. Unser 
Staatssekretar ist jetzt im Amt seit Anfag des Jahres. Und wir wissen jetzt nicht, wie 
lange er bleibt, ob sein Nachfolger eventuell den gleichen Weg gehen will. Wir wissen 
nicht, wie es ganz genau mit der Hauptabteilung aussehen wird. Das Problem ist, dass es 
jetzt keine festen Strukturen gibt, und eigentlich keine Konzeption. Das ist das, wo ich 
Problem sehe: es gibt keine klaren Plane. Man hat diese Staatsreform angekiindigt, aber 
bis jetzt passiert alles ziemlich so ad hoc. 

Sz: Man muss sich schon freuen, dass die Strukturen der Minderheiten sich gestellt 
haben, d.h. diese SVen, LSVen. Und die Zukunft ist dann sowieso das, dass wenn sie 
stark sind, dann braucht die Staatsverwaltung keine Staatgestelle mehr. AIso, das ware 
ich schon akzeptieren, wenn man sehen wiirde, dass die LSVen selbststandig fungieren, 
und das ist im Falle der Deutschen so. Es ist eingefahrene Strukturen, Methoden, uns es 
lauft gut. Die Probleme sind schon innerhalb der Gemeinschaft zu losen. Bei anderen ist 
das noch ein bisschen so, dass man sie betreuen muss, und das diirfte nicht sein, ehrlich 
zu sagen, nach mehr als zehn Jahren. Seit 1995 haben, ausgenomrnen der Ukrainer, alle 
ihre LSV. Mir der Zeit muss es so weit gekomrnen, dass sie sich auf eigene FiiBe stellen 
miissen und keine sozusagen Kinderbetreuung immer bekommt. Meine Kontaktstelle 
aufjeden Fall. 15 Jahre lang gab es dieses Amt, undjetzt hat man das wahrscheinlich 
auch so politisch gesehen, dass man diese Stelle nicht mehr braucht. leh weiB nicht, ob 
es iibertrieben ist, aber ... Man konnte das auch positiv sehen. Es kann nicht sein, dass 
beide Stukturen gleich gemrdert sind. Es gibt staatliche und die zivilen. Die SVen sind 
als die NGOs anzuschauen. 

S: Die Ungarndeutschen werden 2008 zum Zentralenhaushaltsorgan, die 
Mitarbeiter sollen staatliche Angestellte werden, und das ist ein groBer Umbruch. Wenn 
die SVen zu staatlichen Behorden erklaren werden, dann wiirden zwei staatliche 
Organen paralell arbeiten, einschlieBlich unserer Hauptabteilung. In welcher Richtung 

112 



sich die Zukunft entwickeln wird, das weiB ich nicht, und die Frage der 
Zivilorganisationen, die ist noch eine wichtige Sache. 

L: Die NGOs aber werden irgendwie sowieso weiter unterstiitzt, oder? 

Sz: Die kriegen aus zwei Quellen. Eine ist das Parlament, die andere ist die 
gemeinnutzige Stiftung. Aber so eine normative Forderung, die die SVen bekommen, 
die kriegen die NGOs nicht. 

L: Konnten Sie die Aufgaben der Stiftung weiter spezifizieren? 

Sz: Es ist eine gemeinnutzige Stiftung, die hat cca. 500 Mil. in einem Jaht. Aus 
diesem Betrag werden die Zeitungen, Zeitrschriften verOffentlicht. Und alles andere, 
was nicht viel ist, wird mr diese Themen wie kulturelle Tatigkeit, Verlagstatigkeit, 
Jugendarbeit verwendet. Die Auschreibungen erscheinen immer im Fruhjahr, gesamt 
zwei Mal im Jahr. Es ist ein sehr bescheidener Betrag im Vergleich dazu, wie viel 
Bewerbungen dann eingereicht werden. Jetzt sind es mr kulturelle Tatigkeit seitens 13 
Minderheiten 1700. 

L: lm Mdrz wurden zum ersten Mal die SVen auf der Komitatsebene. Welche 
Erwartungen sollten sie erfiillen? 

S: Das Problem ist, dass sie genau so diese Summe von 640 000 Ft bekommen, 
wie die lokalen SVen, und man weiB noch nicht, welche Aufgaben sie haben werden, 
bzw. wie sie aus diesem Geld z. B. die Institutionen erhalten konnen. Ich weiB nocht 
nicht, ob es schon uberhaupt konkrete Vorschlage gibt. Bei den Deutschen kann ich mir 
schon vorstellen, dass sie eine groBere Rolle bekommen, aber bisher gibt es noch keine 
klaren Vorstellungen, welche Aufgaben sie ausuben sollten. ( ... ) Da ist immer die Frage, 
wer das finanziert. 

L: Welche Funktion erfiillen die Regionalbiiros der LdU? Sind sie nicht als 
paralelle lnstitutionen zu den SV au! der Komitatsebene? 

S: Nein, die haben ganz andere Aufgaben. Dem Gesetz nach funktionieren die 
lokalen SVen, die LSV und die im Komitat voneinander ganz selbststandig. Es gibt 
keine Hierarchie zwischen denen. Die LSV ist quasi ein Koordinierungsorgan und die 
Regionalburos sind Mitarbeiter, die vor Ort bessere Kontakte zwischen der LSV und 
den lokalen Msen aufstellen. Z. B. im Falle der verschiedenen Anfragen oder 
Ausschreibungen. Die Budapester Geschaftsstelle hat sich entschieden, wir bauen 
Regionalburos auf, damit uns die Leute, die zerstreut in ganz Ungam leben, bessser 
erreichen konnen. ( ... ) Wir hier in der Hauptabteilung haben v. a. Kontakte zu der LSV 
und zu manchen SVen, die mehr aktiver sind als die anderen. Unser 
Hauptansprechspartner ist immer die LSV. Fur die LS ist unsere Hauptabteilung auch 
immer der Ansprechpartner, falls sie vom Regierungsleiter was erreichen mochten. Wie 
die Kommuntikation innerhalb der Minderheit verlauft, das weiB ich nicht, wir sind hier 
mr alle Minderheitenangehorigen offen und geben ihnen Informationen. 

Was wichtig ist, als wir noch ein eingenstandiges Institut waren, haben wir ein 
eigenes Budget, und da gab es die Moglichkeit einer Summe, den MSen zu helfen, die in 
Schwierigkeiten, in finanzielle Not geraten sind. Da gab es ein Fall, wo ein 
Heimatmuseum niedergebrannt ist, und dann haben wir eine finanzielle Hilfe gegeben. 
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Dieser Topfbleibt aber erhalten, obwohl geklirzt, und da mel den sichjetzt mehrere 
MSVen. 

L: Die Regionalbiiros hat nur die LdU errichtet oder gibt es so was Ahnliches 
au ch bei den anderen? 

S: Eingentlich nicht. 

L: Wie sieht es mít dem Ethnobusiness nach den letzten Wahlen? Hat es sich 
daran erwas geandert? 

S: Bei der Auswertung der Ergebnisse haben wir uns auf die Angaben gesti.itzt, die 
wir von der LSV bekommen haben. Wir als Referenten hier sind alle auch Mitglieder 
der jeweiligen Gemeinschaft, also wir k6nnen auch unsere Leute. Klar, nicht alle, ich 
kenne besser die Leute aus meiner Region als aus dem Norden. Deswegen haben wir 
auch die LSVen angefragt. lm Falle der Deutschen gab es kaum diese "Kuckuckeier", 
wie wie sie nennen. Also, es gab keine gravierenden Vedinderungen. Die Deutschen 
haben auch fri.iher ziemlich wenige solche Ausnahmen gehabt, so ist es auch jetzt. Es 
gibt allerdings Minderheiten, die damit gro13e Probleme haben. Und gerade dadurch -
das ist das Kritische daran - , dass sichjeder registieren lassen konnte, wer wolte, und 
der Notar di.irfte nicht i.iberpri.ifen, ob derjenige geh6rt Zll der Minderheit oder nicht, 
dadurch konnte dieser Ehnobusiness theoretisch weiter bestehen. Dadurch hat sich die 
Lage nicht gebessert. Die BefUrworter von dieser Veranderung meinten, dass es einige 
abschrecken wi.irde, die EinfUhrung der Wahlerliste, sich als Mitglied der Minderheit 
kandidieren Zll lassen. Meine Kollegen sagen aber, dass es immer solche Kuckuckseier 
gibt. D. h. es gab Leute, die damit nichts riskiert haben, weil der Notat sie nicht 
i.iberpri.ifen durfte und meine Daten nicht verOffentlichen kann. Es gab aber auch solche 
Falle, wo einige Personen die Leute wirklich organisiert haben, sich einzutragen, und 
die spater dadurch wahlberechtigt wurden, und haben dann ihn als Kandidaten gewahlt. 
Es gibt allerdings keinenjuristischen Weg, umjemanden falscher Bekennung zur 
jeweiligen Volksgruppe anzuschuldigen. Bei den Ukrainern gab es der Fall. Sie wollten 
einen Abgeordneten zum Ri.icktritt auffordern, weil es bekannt war, dass er nicht zu der 
Minderheit angeh6rt. Man kann den gerichtlichen Weg gehen, allerdings bleibt fraglich, 
wie das Gericht dari.iber entscheidet, ob derjenige zur Minderheit geh6rt oder nicht. 

L: Jeh habe auch die Geschichte gehort, dass sich auch viele Nicht
Ungarndeutschen registriert haben, um dadurch ihren Kinder die Teilnahme am 
Minderheítenunterricht zu sichern. 

S: Es gibt aber keine Vorraussetzung dafUr. Keiner darf fragen, ob du ein 
Ungarndeutscher bost oder nicht. Unabhangig von der Registrierung! Die Registrierung 
war ja nicht ver6ffentlich, d. h. auch diejenigen, die sich eintragen lie13en, k6nnen das 
spater nicht nachweisen, weil die Wahlerlisten sofort nach den Wahlen vernichtet 
wurden. Zweitens, du darfst die Eltern nicht fragen, ob sie Ungarndeutschen sind oder 
nicht. Und deshalb werden die Kinder theoretisch aufgenommen in die Schule, 
unabhangig davon, um welche Schule es geht. Das hangt alle zusammen, dass die 
Angeh6rigkeit zu einer Minderheit darf nicht registriert werden. Andere Sache ist: 
Budapest ist eine Sache fi.ir sich. Es gibt total unterschiedliche Situation hier und auf 
dem Lande. Es ist auch deshalb, weil viele in die Hauptstadt eingewandert sind. Es gibt 
nicht die alten Gemeinschaften, so wie du die in den D6rfern gehabt hast oder in der 
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Orten, wo sich alle gut untereinander kennen. Der GroBteil des Ethnobusiness wird hier 
in Budapest ausgeubt. 

L: In wie viel Bezirken gibt es die dt. MSV? 

S: Nur in einem gibt es keine, also in 22 Bezirken. Aber ansonsten, du hast 
Bezirke, wo alle 13 Minderheiten ihre SV haben, und auch die kleineren Minderheiten 
haben in ziemlich viel Bezirken ihre SVen, und das ist schon ... Man hat z. B. auch 
Vergleiche aufgestellt, die Daten aus der Volksaufzahlung 2001, wie viel Leute sich in 
der jeweiligen Ortschaft zur Minderheit bekannt haben, und die Zahl der Registierten 
verglichen. Bei den Ungarndeutschen ist es eher eine Ausnahme, aber es gab 
Ortschaften, wo eine dt. MSV gegrundet wurde, obwohl sich da 2001 niemand zum 
Deutschtum bekannt hat, oder nur eine oder zwei Personen. Trotzdem ist aber die dt. 
MSV entstanden. Das sind zwar keine Beweise, weil die Volkszahlung auf einer 
anonymen Basis verlief, aber das ist eher ein Ausgangspunkt und du kannst 
einigermaBen die Vergleiche aufstellen. 

L: Vielleicht zuriick zu dem Unterricht. Da jeder Elter sein Kind in den 
Minderheitenunterricht kann einschreiben lassen, handelt es sich dann eher nicht um 
einen allgemeinen Fremdsprachenunterricht als einen Minderheitenunterricht? 

S: Ja, das ist naturlich auch ein groBes Problem. Da kann man sich fragen, wie viel 
Prozent von den Schiilern tatsachlich der ungarndt. Abstammung sind ... Aber du kannst 
ja keine Selektion machen. Wie sollst du das machen? Anhand der Namen? Wenn 
magyarisiert wird, kannst du die Nationalitat nicht nachweisen. Anhand von 
Befragungen? Das darfst du nicht machen. D.h. es ist schwierig, eine Auswahl zu 
treffen. lch kenne nicht die Auswahlkriterien der Schulen ( ... ) Es ist ganz bestimmt so, 
dass viele die nicht Ungarndeutsche sind, in die Schule ihre Kinder gerne schicken 
wegen der Sprache. lch habe uber das kroatische Gymnasium in Pécs geredet, das aus 
den EU-Geldern die Schule renoviert hat usw. Der Direktor hat erzahlt, dass die Zahl 
der Schiiler steigt, obwohl das Kroatische keine Weltsprache ist. D. h. anscheinend die 
bessere Infrastruktur, die besseren Moglichkeiten, die in der Schule geboten werden, 
sind auch Grunde mr die Eltern, ihre Kinder dahin zu schicken Die kriegen da eine gute 
Ausbildung. Bei den allen anderen Minderheiten kannst du schon feststellen, dass die 
Kinder zu der Minderheit gehoren, weil ihre Muttersprache keine Weltsprache ist. lch 
habe auch eine Minderheitenschule besucht, und habe da auch Kroaten, Ungarinnen. Bei 
der dt. Minderheit kannst du das nicht, weil Deutsch eine Weltsprache ist, und da ist es 
schwierig eine Grenze zu ziehen. 

L: Das hdngt wohl auch mit der Frage zusammen, wie es eigentlich heute mit der 
" wiederentdeckten Identitdt" bei den Deutschen aussieht. 

S: lch weiB nicht, ob wir uber eine wiederentdeckte Identitat reden konnen. lch bin 
nicht der Meinung, dass wir sie irgendwann mal verloren hatten. Es ist anders, ob sich 
jetzt dazu mehr Leute bekennen als fruher. Klar, da spielen auch solche Faktoren ihre 
Rolle wie der wirtschaftlicher Aufschwung. lch weiB nicht, ob es jetzt wieder Top ist, 
Deutscher zu sein, gute Kontakte zu Deutschland ... Es gibt ganz bestimmt eine Schicht, 
die ihre ldentitat neu entdeckt hat, aber gerade in der Region, woher ich stamme, war es 
eigentlich nie so ein Thema. Das war immer selbstverstandlich. 
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L: Herr Heinek hat sich in einem Interview geduj3ert, dass man in einigen 
Ortschaften in Baranya auch "eine uberraschende Identifikationsjindung" vom 
Ungarndeutschtum erfahren hat, was vorher gar nicht zu erwarten war. Was hdltst du 
davon? 

S: Das ist das, wo die Volkszahlungsdaten vergliehen wurden ... Ob er dasjetzt 
ironiseh gemeint hat? (Laehen.) 

L: In Bezug aif den Ethnobusiness kann es ... 

S: leh wfude jedenfalls behaupten, dass es bei den Ungarndeutsehen kein so 
groBes Problem darstellt wie z. B. bei den Rumanen oder Ukrainern. Da wiederholt es 
sieh immer wieder. 

L: Wie sieht es mit der Frage der Parlamentsvertretung der Minderheiten? Stehen 
einige Schritte zur Umsetzung im Visier? 

S: Ohje. Das letzte, was ieh gehort habe, ist das, dass Katalin Szili, die Prasidentin 
vom Parlament, die Frage wieder aufgeworfen hat, und sie hat aueh gesagt, dass man 
endlieh eine Losung dafUr finden sollte, allerdings gibt es zur Zeit zu dieser Saehe keine 
neuen Gesprache. Es gab schon mal unter Medgyessy die Idee, eine zweite Kammer zu 
errichten, so nach dem Beispiel von Slowenien, wohin Verbande und Minderheiten ihre 
Mitglieder delegieren konnen, aber nur mit einem Beratungsrecht, also mit keinem 
Stimmrecht. Daraus ist nichts geworden. Die Minderheiten bestehen schon drauf, dass 
sie stimmberechtigt sind. Die Frage ist, wie viele Platze sie bekommen konnten, wie die 
Parteien daruber denken - die will ichjetzt nicht nennen. Allerdings werdenja aueh 
weitere Diskussionen daruber gefUhrt. leh weiB, dass unser Staatssekretar das auch 
initiiert hat. Die Frage ist, wie der Kompromiss aussehen wird. Mehreres gibt es dazu 
zur Zeit nicht. 

L: Wie sieht es heute mit dem begunstigtem Mandat aus? Eine neue Entwicklung 
in dieser Angelegenheit? 

S: Nach dem modifizierten Gesetzt wurde es abgeschafft. Das war nur fur die 
lokalen SVen. Es war vor allem fUr die Roma ganz wichtig. Die lokalen MSVen sind 
hier eigentlich deswegen, um die kulturelle Autonomie vor allem zu vertreten. Fur die 
Roma, die in einer sehr speziellen Lage sind, war es wiehtig, dass sie eine Vertretung in 
der GroBverwaltung haben, weil sie auch andere Probleme von sozialer Art her haben. 
Da konnten sie mitreden. Es wurde durch die neue Regelung abgeschafft mit der 
Begrundung, dass die Chanzengleichheit verletzt wird, denn diejenigen, die in die groBe 
SV gewahlt wurden, die wurden quasi nur ein Mal fUr einen Po sten gewahlt. Aber 
jemand aus der Minderheitenkandidaten wiirde mit einer Wahl in zwei Korpesehaften 
kommen. Das ist nicht akzeptabel. 

Es gibt Ortschaften, wo die MSV ganz gut zusammenarbeiten konnen, es gibt 
aber auch Ortschaften, wo die Zusammenarbeit schlecht ist. Da ist immer die Frage, 
konnen die MSVen genug mit der groBen SV kooperieren, damit sie dann aueh was 
gemeinsam erreichen. Wenn nicht, gab es eine gute Moglichkeit mit dem beg. Mandat 
da mitzureden, und einen Einf1uss auf die Sachen auszuuben. lch meine, dass es hier fUr 
die Ungarndeutschen hier damit wenigere Probleme gibt. Es gibt sowieso Ortschaften, 
wo die Ungarndeutschen auch in den groBen SVen sitzen, nicht nur in der MSV. Dass 
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wir sichjetzt zeigen, wie die Kooperation zwischen der groBen SV und der MS 
aussehen wird. In diesem Punkt kann ich ein Beispiel angeben, allerdings nicht im 
Zusammenhang mit dem Mandat. In Vecsés, unweit von Budapest, da steht eine 
Grundschule in der Tragerschaft von der kommunalen SV. Die wollte jetzt den Vertrag 
des Direktors verlangern, aber da es sich hier um einen Minderheitenunterricht handelt, 
gesetzlich muss es hier auch eine Zustimmung von der MSV geben. Die MSV hat da 
aber ihre Zustimmung verweigert, da sie gesagt hat, der Direktor verfolgt nicht die 
Ziele, die wir fUr einen Nationalitatenunterricht halten. Die groBe SV hat die 
Verweigerung der Zustimmung der MSV auBer Acht gelassen, und hat den Direktor 
bestatigt. Dann hat es angefangen mir der Juristenrei, ein gerichtliches Gesetzt. Da 
hatten wir wieder gesehen, dass das Minderheitengesetz den MSVen Rechte sichert, 
aber diese Rechte auch geltend zu lassen, das ist in Ungarn immer noch sehr schwierig. 
Es hat uber zwei Jahre gedauert, bis es so weit war, dass das Gerichtsurteil, was 
zugunsten der MSV ausgesprochen wurde, wirklich von der groBen SV in die Tat 
umgesetzt wurde. Die kommunale SV wollte das Urteil nicht akzeptieren, das hat dann 
lange, lange gedauert. Das Problem ist, dass die MSVen das Recht haben, damit vor das 
Gericht zu gehen, aber ob die kommunalen SVen das Urteil dann auch verwirklichen, 
das ist eine Frage. Da haben wir gesehen, dass die MSV zwar theoretisch die Rechte 
haben, aber praktisch ist das super schwierig dies auch umzusetzen. Und da ist es schon 
wichtig, dass ein gutes Verhaltnis zwischen der kommunalen SV und der MSV besteht. 
Gerade bei der Roma-Minderheit wird das noch wichtiger, ob die Zusammenarbeit 
seitens der kommunalen SV wirklich gewollt sein wird. 

L: Wie findest du personlich die kiinftige Entwicklung des Ungarndeutschtums, 
bzw. dessen lndentitat? 

S: Wenn wir gerade den neuen Ausbau der kulturellen Autonomie, der 
lnstitutionen, die die LSV macht, erfolgreich weiterfUhren konnen, dann besteht, glaube 
ich, die Moglichkeit, dass damit eine gestarkte deutsche Minderheit zustande kommt, 
dass die Leute ihre ldentitat no ch mehr bestarken werden. Man muss natfulich mit dem 
Generationswechsel rechnen. Da ergibt sich die Frage, was wird die neue Generation 
charakterisieren, welche Merkmale wird sie haben. leh rede zwar noch im Dialekt mit 
meiner GroBmutter, aber wenn sie stirbt, dann werde ich in der Familie niemanden mehr 
haben ... , weil wir alle ansonsten schon aufHochdeutsch umgestiegen sind. 

L: Sprecht ihr miteinander Deutsch? 

S: Also, teils, teils. Das Ungarische uberwiegt, leider, allerdings gerade in meiner 
Familie haben wir schon Gluck, dass die Familienangehorige alle Deutsch konnen. Es 
gibt schon die Situationen, wo wir das Deutsch benutzen. Aber das Ungarische 
uberwiegt. 

Meine Generation wird ganz andere Erlebniswelt haben, wird nicht mehr die alte 
Welt kennen wie unsere GroBeltern. lch sehe aber schon die Jugend, obwohl ihre Eltern 
sich um das Minderheitsdasein nicht so gekummert haben, meine Generation oder auch 
die Jiingeren, die wieder haben sich das bewusst gemacht, die versuchen auch bewusst 
was auszubauen. leh hoffe, es wird in diese Richtung gehen. 

lch meine, die Grenzen sindjetzt geOffnet, wir haben auchjetzt mehrere Kontake 
zu den anderen dt. Minderheiten in den anderen Landern. Das tragt auch dazu bei, dass 
wir wissen, woher wir sind, wohin wir gehoren ... Schwierig zu sagen. Es hangt 
unbedingt davon ab, wie es mit diesem Minderheitenselbstverwaltungsssystem weiter 

117 



gehen wird, ob die Institution weiter erhalten werden, die wir haben, ob wir sie 
erfolgreieh weiter fuhren konnen. Wenn sie sieh etablieren, dann werden sie sehon zu 
einem Aushangersehild mr die Minderheit sein. leh glaube, man braueht eine starkere 
Struktur, damit da eine Gemeisehaft sehon entsteht. leh bin immer wieder zuversichtlieh 

L: Vielen Dankjur das Interview. 

10.3. Interview s Otto Heinekem, předsedou LdU 

15. květen 2007, Budapešť 

Luprich: Herr Heinek, in Ihrem letzten Interview jur die Neue Zeitung haben Sie 
uber eine stdrkere Interessenvertretung in den ndchsten vier Jahren geredet. Wie sol! 
diese Interessenvertretung konkret umgesetzt werden? 

Heinek: leh habe es deshalb gesagt, weil einerseits die wirtsehaftliehe Lage 
Ungams ist so wie sie ist. AIso, sehr sehleeht v. a. die Lage des Staathaushalts. In den 
naehsten Jahren mussen wir damit reehnen, dass wir, die MSVen, die LSVen, nieht so 
viel Gelder mr unsere Aktivitaten und mr unsere Vorhaben bekommen. Andererseits 
geht diese sehwierige Haushaltssituation einher mit vielen Reformen in Ungam, die sehr 
tief in das Leben der Ungam eingreifen. Eine dieser Reformen ist aueh die, die die 
Sehulen vor Ort betrifft. Die demographisehe Situation sehr sehleehter Geburtematen 
zwingen die Regierung und aueh die Sehultrager dazu, zu rationalisieren, Sehulen 
zusammen zu sehlieBen, zu sehlieBen. Und das habe ieh mit der starkeren 
Interessenvertretung gemeint, dass wir stark darauf aehten mussen, dass dadureh der 
Minderheitenunterricht nicht beschadigt wird, nicht aufgestellt wird. D. h., die ortlichen 
dt. MSVen, die ja relativ starkes Mitbestimmungsrecht haben in bildungspolitischen 
Fragen, wie auch LSV, mussen dann legitim, mit rechtlichen Mitteln damr kampfen, 
dass die Qualitat des Minderheitenunterrichts nicht bedroht wird. Auf der anderen Seite 
wird natUrlich auch der Druek gelegt, also von den Kommunen, von den Schultragem, 
unter dem Stichwort SparmaBnahmen, Rationalisierung Sehritte zu untemehmen, und 
auch der Druek auf die ortlichen SVen diesen Schritten zuzustimmen. 

Wir haben in den letzten Zeiten auch solche Falle, wo es z. B. auch die 
slowakisehe Minderheit sehr emst genommen hat und nicht zugestimmt hat. Das ist 
glaube ich O.K. und legitim. Unser Anliegen ist naturlich die Vertretung der 
elementarsten Lebensinteressen, und dazu gehort naturlich der Unterrieht in 
Muttersprache. Deswegen konzentrieren wir uns aueh auf diese Saehe. 

L: Wie mochte die LdU diesen ortlichen Schuleinrichtungen konkret helfen? 
Mochten Sie die au ch finanziel! unterstutzen? 

H: Nein, finanziell konnen wir das nicht tun. Was wir anbieten konnen, und das 
tun wir auch, das ist eine Art quasi politischer Beistand, also politische Unterstutzung 
auch durch unsere Kontakte mit der Regierung, aueh wenn es um 
Gesetzemodifizierungen geht. Z. B. es lauft gerade die Modifiezirung des Schulgesetzes, 
wo wir sehr deutlich gesagt haben, dass wir darin garantieren wollen, dass die 
Mitspraeherechte der ortliehen MSV weiterhin bestehen. Andererseits konnen wir eine 
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Art juristischer Beratung, Expertenarbeit anbieten, und das wird auch sehr gut 
wahrgenommen. 

L: 1993 sowie im Falle des modifierten MGes hat sich die dl. Minderheit ganz 
wesentlich an dem Ausarbeitunsprozess der Gesetze betei!igl. 1m Endeffekt wurden aber 
ihre Vorschlage von den Politikern missachtet ... 

H: Ja, unsere Vorschla.ge sind Zll einem geringerem Teil wahrgenommen worden. 
Es gab eine Regierungsvorlage bei der Modifizierung 2005, die wir auch im GroBen und 
Ganzem unterstutzt haben. Diese Vorlage wurde aber dann wesentlich abgeschwacht 
durch den Kompromiss der Parteien. Das Ergebnis ist das, dass die Kompromissvariante 
wesentlich weniger garantiert, als wir uns erhofft haben, bzw. was die 
Regierungsvorlage war. 

Es geht v. a. um das Wahlsystem, das Wahlrecht, die Wahlerlisten, wie die 
Zllstande kommen. Wir wollten eine gewisse Kontrolle haben, wir wollten keine 
Anonymitat haben. Das sind wesentliche Fragen, die abgeschwacht worden sind. 

L: Welche konkrete Vorstellung hat die LdU von der Aufstellung der Wahlerlisten 
gehabt? 

H: Dass die Minderheitenwahlen aufgrund der Wahlerliste stattfindet. Wir waren 
auch dafiir, dass die Eintragung in diese Wahlerliste auch freiwi11ig ist. Wir waren aber 
nicht waren, dass diese Wahlerlisten dann nicht verOffentlicht werden durfen. Wir waren 
dafiir, dass die Vertreter der Minderheit, der ortlichen Gemeinschaft oder Vereine auch 
die erste lnstanz sein wird und dass die auch die gesetzliche Moglichkeit bekommen, die 
Aufnahme zu verweigern. Bei Menschen, von denen man weiB, dass sie nicht zu der 
Minderheitengemeinschaft gehoren. AuBerdem wollten wir erreichen, dass die Wahl der 
ortlichen MSV und der LSV mit einem Wahlakt gleich im Oktober stattfindet, d. h. bei 
der LSV ware eine Wahlliste aufgrund der anderen verschieden Wahllisten von 
verschiedenen MSVen aufgestellt. Jetzt ist es eine Zeitspanne von einem halben Jahr 
zwischen den lokalen Wahlen und der Landeswahl. Es ist eine sehr lange Zeit. Man 
weiB nicht vom Oktober, wer die gewahlten Vertreter vor Ort sind, dann weiB man 
nicht, wer mit Sicherheit nicht mehr in die LSV kommt, weil er lokal nicht gewahlt 
wurde, aber noch ein halbes Jahrt in der Landesvertretung bleibt. Die LSV ist 
gewissermaBen gelahmt dadurch, obwohl sie zwar noch legitim ist, aber doch schon eine 
andere Art von lnteressen auch vertreten und wahrnehmen muss. Dies bezuglich wollten 
wir was erreichen. 

Wir wollten auch erreichen, dass auch diejenigen Burgerlnnen der EU, die bei 
den Kommunalwahlen in Ungarn Wahlrecht haben, auch bei den Minderheitenwahlen 
Wahlrecht haben. Das betrifft uns, weil es relativ viele Deutsche, Osterreicher in Ungarn 
gibt, die hier leben, die sich auch fiir das ungarndeutsche Kulturleben eingebunden 
haben. Warum sollten sie dann nicht mitwahlen durfen. Das betraf die Polen z. B. auch, 
die Slowaken auch. Das ist auch ein Punkt, wo wir quasi nicht gehort worden sind im 
Parlament. 

L: Wie sieht es heute mit dem Stand der Dinge aus? Gibt es einen politischen 
Willen, eine neue Diskussion uber die nachste Modifizierung herbeizufuhren? 

H: Ja, es wirdjetzt Mitte des Monats so ein Expertengesprach geben uber die 
Erfahrungen, die man mit den Wahlen hatte. Da spielt auch der Bericht des 
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Minderheitenombudsmanns eine wichtige Rolle, der die Wahlen verfogt und 
Konsequenzen gezogen hat. AuBerdem solI eine Arbeitsgruppe zwischen den 
Minderheiten und Regierung entstehen, um eine weitere Modifizierung vorzubereiten. 
Bei den Ausschusssitzungen im Parlament uber den Jahresbericht des Ombudsmanns 
waren sich die Parteien eigentlich einig, dass dieses System, wie das ist, die 
Erwartungen nicht erfiillt hat. Was mi ch deshalb erwas verwundert, weil wir schon 
vorher gesagt haben. 

L: An der Kontrolle uber die Wahlerlisten sollte sich die jeweilige Gemeinschaft 
beteiligen. Wenn einige Minderheiten innerlich politisch gespalten sind, dann ergibt 
sich vielleicht auch die Frage, wer dazu zustandig sein wird, diese Kontrolle auszuuben. 

H: Eine MSV auch als die politische Vertretung der jeweiligen Gemeinschaft, hat 
dort eine politische Legitimation uberhaupt Sinn? Wo es etwas zu vertreten gibt, sprich, 
wo die Vereine gibt, wo es Bildungseinrichtungen gibt. Dort, wo es die Vereine gibt, 
gibt es auch Menschen, die seit Jahrzehnten sich fiir die Minderheitarbeit einsetzen. lch 
glaube, dass es nicht so schwer ware, so drei-, fiinfkopfige kleine Gremien ins Leben zu 
rufen, die dann, wie gesagt, in der ersten Phase auf einige Leute, die nicht dazu gehoren, 
aber aus irgendwelchen quasi politischen Griinden, was weiBt ich warum, si ch eintragen 
lassen wollen, um einzureden, ihre Anmeldung dann abzulehnen. Wenn er daran nach 
wie vor besteht, dann kann er vor Gericht gehen und da beweisen, dass er zur deutschen 
Minderheit gehort. Es gibt ja Kriterien. Selbst jetzt bei der freiwilligen Registrierung: 
lch gehore zu der Gruppe an, ich kenne ihre Kultur und ihre Sprache. Das sind die 
mindesten Kriterien, die man verlangen muss. Und wenn man diese Kriterien nicht 
erfiillt, dann soll er auch nicht wahlen. leh glaube, jede Minderheit ist daran j a 
interessiert, dass die Zahl ihrer Wahler moglichst hoch ist, aber keine ist daran 
interessiert, dass in ihrem Namen Leute das System ... Letztendlichjetzt bei den 
Rumanen, die nicht dazu gehoren und dieses Problem haben. Vor einigen Jahren wurde 
plotzlich ein irgendeiner rumanischer Verein gegrundet, der uberhaut nichts mit 
Rumanen in Ungarn zu tun hat, der aber dann in Budapest so viel Leute 
zusammengekriegt hat, dass es fast verwundert wurde, wie man die Leute in die eigene 
LSV dann wahlen kann. Also, man muss solchen Missbrauche irgendwie vorbeugen. 
Das ist das naturlichste auf der Welt, dass die Minderheit aus ihren Reihen ihre Vertreter 
wahlt. 

lch glaube nicht, dass das gravierende Problem bei den Ungarndeutschen ware, 
im Gegenteil. Wir haben ein, zwei Falle gehabt, wo Leute p16tzlich fiir dt. SV 
kandidieren wollten, von denen wir wussten, dass sie vor vielen Jahren noch Slowenen 
oder Slowaken waren. 

( ... ) 
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10.4. Interview s Johanem Schuthem, šéfredaktorem Neue Zeitung 

13. května 2007, Budapešť 

Luprich: Rerr Schuth, seit wann wird lhr Wochenblatt herausgegeben? 

Schuth: A1so, jetzt sind wir runfzig Jahre alt, d. h. im September '57 ist das als die 
NZ herausgekommen, aber sie hat eine Vorgangerin. Und zwar '55, als es in Ungarn 
nach dieser Rákosi-Diktaturen gewisse Zeichen gab - Liberalisierung wiirde ich nicht 
sagen, aber es ist leichter geworden. Da hat man versucht, auch die Deutschen, die 
derzeit praktisch rechtlos waren, als Verbiindete zu gewinnen, und da hat man diese 
Zeitung "Freies Leben" gegriindet. Das war eine Monatszeitschrift, die eigentlich so von 
den Kommunisten, die v. a. im Deutschland, im Exil, im Russland waren, aber die gut 
Deutsch konnten, gegrundet wurde. In dieser Monatzeitschrift wurde dann '55 der 
"Kulturverband der deutschen Werktatigen" gegrundet. So wurde die Zeitung zum 
Spracherohr dieses Verbandes. Dann kam aber die Revolution, und dann sind die 
Minderheitenzeitungen irgendwie eingegangen. Da gab's praktisch ein Jahr Pause, und 
dann hat man die NZ herausgegeben mit der MaBgabe, daraus eine Tageszeitung zu 
machen, aber daraus wurde irgendwie nichts. 

L: 1m Moment, in welcher Auflage erscheint dieses Blatt? Und wie viel Abonenten 
haben Sie? 

S: 2500, und Abonenten haben 1200. 

L: Was lhre Leserschaft betrifft, aus welchen Generationen rekrutiert sie sich? 

S: Aus allen. Ein wichtiges Anliegen sind die Kinder. Da haben sie 4 Seiten von 
16. Es ist eigentlich so gedacht, es ist rur die SchUler der zweisprachigen Grundschulen, 
bzw. der Grundschulen mit dem guten Nationalitatendeutschunterricht. Und da haben 
wir schon gute Ruckmeldungen. ( ... ) Die Kinder selbst nehmen an den Wettbewerben 
mit ihren Beitragen bei. Ein Teil dieser Beitrage erscheint auf diesen Seiten, ein anderer 
Teil in dem Deutschen Kalender. 

Dann sind es die Jugentlichen. Sie sind naturlich ein bisschen schwieriger zu 
erreichen. Aber wir haben auch unsere Jugendorganisation (GJU). lch bin ein 
Grundungsmitglied dieser Jugendorganisation, die haben da eine Seite zu nutzen als 
Forum. Da haben wir ab und zu eine spezielle Jugendseite, die von den Kindern von 
Radio Funfkirchen zusammengestellt wird. lm Radio wurde eine Jugendsendung 
gestartet von den dortigen Germanistik-Studenten, und die verfassen auch Beitrage rur 
uns. Es gibt auch andere Jugendorganisationen, Gruppierungen, deren Berichte auch 
ver6ffentlich werden. Die ubrigen Seiten sind dann rur Erwachsene. Fur alle. Wir 
beschaftigen uns mit Politik, aber keiner Parteipolitik, keiner Innen-, AuBenpolitik, nm 
mit Themen, die unsere Minderheit interessieren und die nicht irgendwo anders zu 
finden sind. In einer Partei nattirlich etwas zu der Minderheitenfrage, plus die anderen 
Parteien, was sie dazu meinen. Wir treten nattirlich im lnteresse unserer V olksgruppe 
ein, und darur setzen wir uns ein. 

L: Die NZ wird auch von der LdU getragen? 
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S: Neino Wir sind vollig unabhangigo 1992 haben wir uns mit dem Einverstandnis 
des damaligen Verbandes der Ungamdeutschen 10sgelOst. Da sind die verschiedenen 
Vereine entstanden, und dann hat man gesagt, es ist besser, wenn man unabhangig ist, 
um nicht ein Sprachrohr einziger Organisation zu sein, sondem auch fUr die 
gegenteiligen Meinungen Platz bieten zu konneno Das ist auch gescheheno Und dann 
haben wir eine Stiftung gegrtindet '920 Diese Stiftung ist eigentlich EigentUmer dieses 
Blatteso 

Wir sind in einer ziemlich sonderbaren Situationo Wir sind wie die anderen bei 
einem Staatsverlag (000)' beim "KozlOny Kiadó"o Das ist ein Verlag der Regierungo Der 
hat auch die Aufgabe die offizielen Mitteilungen der Regierung herauszugebeno (000) Wir 
haben jedenfalls eine Stiftung gegrUndet, um frUher oder spater vom Staat unabhangig 
zu werdeno Das Problem sind natUrlich die Finanzeno Hier muss man si ch mit dem 
Verlag um die Gelder bewerben, bei der N emzeti és Etnikai Kisebbségi Kozalapítványo 
Hier gibt es einen Topf fUr alle landesweiten Minderheitezeitungen, und da wird 
gerungen, wer davon mehr kriegt. Wir wurden letztes Jahr mit etwa 32 Mil. bescherto In 
diesem Jahr wird das vielleicht etwas mehr sein, denn die lnflation wird mit dazu 
gerechnet, was schon aber ke in Fortschritt ist. Mit dem Verlag istja ein bisschen 
schwierig die Zusammenarbeit, weil die nach eigenen Kriterien einfach entscheideno o o 
FrUher war das einfacher, muss ich sagen, wir haben da nicht unbedingt Unabhangigkeit 
angestrebt, weil dieser Verlag ziemlich viel KozlOny-Verkauf hat. Das ist jetzt aber 
Passéo Sparen undo o Sie machen die Entscheidungen und man berUcksichtet uns nicht. 
Deswegen sind wir kein KozlOny, aber eine Wochenzeitung (000) 

L: 1m Groj3en und Ganzen, wie finden Sie die staatliche Forderung der 
minderheitlichen Medien? 

S: (Lachen)o NatUrlich ist das wenigo Um zu vergleichen, Anfang Neunziger waren 
wir 13 Leute in der Redaktion, jetzt sind wir zu dritt. Das ist schon ein gewaltiger 
Unterschied (000) Auf der anderen Seite sind hier diese 13 Minderheiten, die ziemlich 
Uber einen Kamm geschoren werden, doho ohne Differenzierungo Es wurden schone 
farbige ungarischspraehige Zeitsehriften herausgegeben, das ist aber nicht der Sinn der 
Saeheo Diese Stiftung muss die Kultur und Mutterspraehe fordem, deswegen war ieh 
immer strikt dagegen hier, fUr die zweispraehige Zeitung, die immer wieder gefordert 
wurdeo 

L: Diese zweisprachigen Zeitschriften ist der Fal! von welchen Minderheiten? 

S: Das waren die Kleineren, die Armenier Zo B., oder die Polen, Ukrainer. Bei den 
Zigeunem ist es sowieso natfulich ein anderes Problemo Da gibť s mehrere Sprachen, 
aber es gibt sehr wenige, die diese Sprachen beherrschen, und deswegen ist es auch 
nicht sinnvoll sie auszuklammemo 

L: Sie haben vor her die skeptische Meinung von Herrn Kaltenbach erwdhnt. Wie 
sehen Sie personlich die kiinftige Entwicklung des Ungarndeutschtums? 

S: In Bezug auf das Wahlsystem, da teile ich generell seine Einsehatzungen, seine 
Kritik. leh war aueh unbedingt dafUr, dass wir aueh so eine Wahlerliste aufstelleno Wenn 
jemand sieh sehon partizipieren moehte, dann muss er sieh einfach aueh dazu bekenneno 
Deswegen halte ieh das auch fUr ziemlieh blOd, wenn die Liste ein Geheimnis ist. leh Zo 
Bo im XI. Bezirk wurde ieh gewahlt als Abgeordneter, aber ieh habe keine Ahnung, 
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wenn ich eigentlich vertrete, weil... Wenigstens aus personlichen Gesprachen oder 
Anrufen kann ich fragen, aber das istja der groBte Bezirk in Budapest. Also, das ware 
fUr mich legitim, dass man diese Wahlerliste Offentlich macht und dass sie zur 
VerfUgung steht z. B. fUr Kampagnezwecke, wenn man da seine Plane darstellen mochte 
oder Ahnliches. Zum Teil haben auch die anderen bemangelt, dass es nur bei dem Notar 
hinterlegt ist, ich glaube, das ist uberhaupt kein Problem. Es wird damit doch die 
Gesetzlichkeit gesichert, aber was fehlt, dass keine Moglichkeit ist zu sagen: "Der gute 
Mann, der sich als Deutscher bekannt hat, ist uberhaupt keiner." Es gibt namlich viele 
solche Falle. Andererseits gibt es keine rechtlichen Konsequenzen. ( ... ) Jetzt konnen wir 
uns nicht dagegen wehren. 

L: Wenn wir jetzt diese gesetzlichen Sachen beiseite lassen und uber die ungarndt. 
ldentitdt sprechen werden, was glauben Sie, wie wird es sich mit ihr weiter entwickeln? 

S: Naja, wissen Sie, ich bin ein ewiger Optimist, weil ich seit '70 hier sitze, und 
kann mir schon gut erinnem, wie es am Anfang der '70er war. Da war kaumjemand 
bereit Deutsch zu reden offentlich, in den Deutschvereinen konnte man uberhaupt nicht 
reden, bei den F ortbildungen, wenn man so was macht, hat man geguckt. U nd 
mittlerweile haben wir doch Einiges in der Sprache verschoben, und der 
Assimilationsprozess ist nicht zu leugnen. Jetzt darf man nicht falsche I1usionen hegen. 
Es ist nati.irlich viel kleiner geworden die Gemeinschaft. Aber vielleicht ist dieser Kem 
noch bewusster. Zweitens durch diesen zweisprachigen Unterricht, der auch gefahrdet 
ist, konnen die Jugendtlichen nati.irlich sehr viel als damals. Die Kindergartner 
vermitteln die Sprache, und jeden Fall durch die vielen Partnerschaften, die Welt steht 
offen. Und ohne Weiteres auch mit den Kindem deutsch zu kommunizieren. lch habe 
jahrelang fUr die Grundschulkinder so Leserlager gemacht, und das war schwierig mit 
einigen zu kornmunizieren. 

L: An dem Minderheitenunterricht beteiligen sich auch die Kinder von den 
Ungarn, nicht nur unbedingt von den Ungarndeutschen. Eine der Bedingungen jur die 
Kandidaten, die in die MSV gewdhlt sein mochten, ist die Beherrschung der 
"Muttersprache ". 1st es nicht dann ein bisschen ein Paradoxon, dass sie Sprache 
meistens als DaF erlernen? 

S: Ja, aber ist doch noch vielfach, noch nicht so ganz fremd die Sprache. Viele 
sind erwachsen da, wo die GroBeltem noch gesprochen haben, passiv vielleicht ist da 
eine Voraussetzung fUr das Verstandnis. Das ist mein Fall. Meine Vatersprache ist ja 
deutsch. Meine Mutter ist Ungarin aus Kassau. Sie kann zwar Deutsch, aber trotzdem 
spielen hier naturlich Emotionen ihre Rolle, und es gibt wirklich sehr Viele, die es 
wahrend oder nach dem Universitatsstudiurn zuruckgefunden haben und zu den Wurzeln 
ruckgekehrt sind. 

Wenn Z. B. jemand sagt, dass er unter dem Kommunismus uberhaupt keine 
Gelegenheit gehabt hatt, die Sprache zu erlemen, das stimmt uberhaupt nicht. Das 
konnte man. 

L: Obwohl es der Staat verhindern wollte? 

S: Nati.irlich. Es gab zwar Schickanen usw. Aber man war auch zum 
Religionsunterricht geschickt, obwohl der Direktor da stand, und lieB jeden 
aufschreiben, der sich da eingeschrieben hat, oder versuchte ihn sogar davon 
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abzubringen. Gut, mein Vater war Arzt und hatte eine andere Stellung, aber... Man 
konnte sieh durehsetzen, wenn man das wollte. 

Jedenfalls ist sie nieht ganz Fremdspraehe, und seitdem in diesem 
Nationalitatenunterrieht, da gibt es ke in Fremdspraehenunterrieht, aber da werden aueh 
die nationalen Inhalte vermittelt, und das finde ieh sehr wiehtig. leh habe niehts 
dagegen, wir haben aueh in unserem Bezirk, wo viele eingewandert sind, da haben wir 
zwei Sehulen, in denen es den sog. deutsehen als Minderheitenunterrieht gibt. leh habe 
ja niehts dagegen, wenn die Ungarn aueh was davon erfahren. Da ist ja aueh die Saehe 
der Toleranz. 

L: Wie werden die Schwaben heute wahrgenommen? 

S: leh glaube in den 80er Jahren war das sehon ein ziemlieh positives Bild, z. B. 
die Landeswirtschaftliehen Genossensehaften, da waren Sehwaben, und auf einigen 
hohen Stellen aueh wie Prasident der Akademie der Wissensehaften ( ... ) Wenn es um 
die Spraehe, Spraehunterrieht und solehe Saehen geht, dann schalten viele leider auf 
Stuhl. Heutzutage noeh, was ieh ziemlieh kuriOs finde. Anstatt sieh zu freuen, dass die 
Leute erzogen werden in einer anderen Spraehe, dass sie aueh eine andere Spraehe 
spreehen konnen, unabhangig jetzt davon, ob es Rumaniseh oder Deutseh ist. Wir haben 
naturlieh einen groBen V orteil, dass Deutseh aueh eine Weltspraehe ist. .. Es gibt 
Wissensehaftler, die erklaren das, dass es sehadlieh ist. Das ist naturlieh eine Todsunde, 
wenn man so was sagt. 

L: Wie entwickelt sich die ung. Minderheitenpolitik aus Ihrer Sicht? 

S: Es ist ein allgemeines Desinteresse zu bemerken. Seitens der Politik.Wenn es 
sieh um die einheimischen Minderheiten geht, dann sind das Zigeuner. Und wir? Das ist 
aueh unsere Sehuld, dass wir nieht mehr Druek ausuben. Ja, in der parlamentarischen 
Vertretung sind die Politiker in Riehtung Abwehr orientiert Es ist jetzt die 
Komitatsselbstverwaltungen dazu gekommen. Herr Hargitai (KDP) hat an der 
Modifizierung teilgenommen, undjetzt hat er einen Vortrag gehalten. Er betraehtet, dass 
es eine Bereieherung ist, dass die Kroaten, die Deutsehen eine Komitatsselbstverwaltung 
haben. Bei den Zigeunern ist es naturlich eine Belastung, weil sie soziale Probleme 
haben. Wenn diese SVen etwas Geld bekommen und die das noch multiziplieren 
konnen, dazu noch aus Deutschland, Kroatien Gelder verschaffen konnen, wird es gut 
sein. Diese Sicht ist in Ungarn ganz selten. 

L: Jeh bin der Meinung begegnet, dass der Ethnobusiness noch starker bluht als 
je zuvor. Stimmen Sie damit uberein? 

S: Der Ethnobusiness ist jetzt glaube ieh nieht allzu sehr, weil die Bezirke, die 
Stadte ihre staatliehe Forderung ganz reduziert haben. Naja, in unserem Bezirk da 
haben wir in den 90ern drei SVen, jetzt sind es zw6lj! Naturlieh gibt es solche, die nur 
dafiir leben. Aber ieh glaube, das es in unserem Staat ausgepragt ware, weil es einfaeh in 
dieser Zeit der Einsparungen nieht mehr moglieh ist. 

L: Herr Heinek hat sich in einem Interview geauj3ert, dass man in einigen 
Ortschaften in Baranya auch "eine uberraschende Identifikationsfindung" vom 
Ungarndeutschtum erfahren hat, was vorher gar nicht zu erwarten war. 1st es vielleicht 
nicht der Fall des Ethnobusiness? 
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S: Muss nicht sein. Wir haben schon in Nordungarn solche Hille gehabt. Die 
haben das auch klipp und klar gesagt, die wollen kandidieren, um die deutsche 
FuBballmannschaft zu unterstlitzen. Es gibt aber interessanterweise tatsachlich solehe 
Dorfer wie unweit von Szolnok, es sind schon seit 60, 70 Jahren assimilielie dt. Dorfer. 
leh kann mir sehon vorstellen, dass da jeman einen dt. Namen hat, und die wollen jetzt 
entdecken ihre Wurzeln. lch habe einen Minoritatskollegen, Studentkollegen, der vom 
Suden vom Plattensee, aus Kotcse, aus einem total assimilierten Dorf. Aber er hat dann 
Germanistik studiert, er hat auch einen deutschen Namen und er hat eine Monographie 
seines Heimatsdorfes verfasst. leh kann mir durchaus vorstellen, dass es positiv sein 
kann. Die Frage ist natlirlich, was ist bei der Volkszahlung und bei der Registrierung. 
Bei den Zigeunern gerade, die Volkszahlung viel niedriger als die Registrierung, weil 
sich um 3000 mehr Leute sich registrieren lieBen. Bei Deutschen war das umgekehrt, 
aber daran kann man arbeiten. 

10.5. Interview s Dr. Englenderné-Hock, ředitelkou Valéria-Koch 

Gymnasium 

Dr. Englenderné-Hock - ředitelka německého gymnázia Valéria-Koch v Pětikostelí, 
od března 2007 předsedkyní sekce LdU pro menšinovou výuku 

12. května 2007, Pécs 

Luprich: Frau Hock, In Ihrem letzten Interview Jur die Neue Zeitung haben Sie 
angegeben, der Minderheitenunterricht in Ungarn sei im Moment in einer schwierigen 
Lage. K6nnten Sie mir die Situation naher erklaren? 

Hock: Es gibt im Moment in Ungarn in der Praxis drei Variationen des 
Nationalitatenunterrichts. Einmal der herkommlliche sog. Sprachunterricht mit 
wochentlich mnf Stunden als Pf1ichtstundenzahl, die zweite Variante ist der erweiterte 
Sprachunterricht mit wochentlich mnf Stunden und mindestens 30% der Gesamtstunden 
in der dt. Sprache. Und der zweisprachige Typ bedeutet mnfWochenstunden Deutsch 
plus 50 % der Gesamtstunden in der dt. Sprache. Diese drei Typen werden vom Staat 
auf verschiedene Weise gefordert. Am besten wird der zweisprachige Typ finanziell 
gefordert. 

In Ungarn ist die Finanzierung der Schule so, dass man pro Schule vom Staat 
eine Quote bekommt mr ein Schuljahr, und davon muss man halt die Gesamtschule je 
nach dem Budget aufstellen. AIso, Heizungskosten, Lehrer, Gerate alles wird mit 
einbegriffen. Der zweisprachige Typ wird am besten finanziert, die anderen zwei 
Sprachunterrichte wird leider gleichmaBig finanziert. AIso, die Schulen und v. a. die 
Gemeinden sind daran nicht interessiert, dass sie ihre mnf Stunden Deutsch mit ein oder 
zwei Fachern in dt. Srache erweitern, weil sie damr nicht mehr Geld kriegen. Und 
deshalb sehe ichjetzt eine groBe Aufgabe der LdU darin, dass die Schulen, die diesen 
erweiterten Typ haben, versuchen, sich in diese Richtung Zweisprachigkeit zu 
entwickeln. D. h., dass sie nicht, wie es jetzt oft der Fall war, zuruckgehen auf diese mnf 
W ochenstunden Deutsch, sondern eher nach vorne gucken und versuchen, den 
zweisprachigen Unterricht einzumhren. Das ist ein Problem. 
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Das andere Problem mit der schwierigen Lage haben wir mit den Kleinschulen. 
Die Dorfer in Ungarn verlieren stark und relativ ras ch an der Einwohnerzahl, und das 
wirkt sich auch ganz stark auf die Schulen aus. Manche Schulen, die fruher eine relativ 
hohe SehUlerzahl hatten, die haben nun oft nur die Unterstufe. Die Oberstufe muss in 
einem anderen Dorf sein, weil die Gemeinden diese Schulen nieht mehr erhalten 
konnen. Und deshalb sehlieBen sich die Schulen in einer Gegend zu einer Institution 
zusammen, und das bringt mit sieh, dass manche Nationalitatensehulen eventuelI aueh 
verloren gehen konnten, wenn die Basissehule eben keinen Nationalitatenunterricht hat. 
Deshalb ware es jetzt vielIeieht eine Riehtung, dass man nicht lokal diese 
ZusammensehlieBungen maeht, sondem, dass eine groBere Sehule in einer Region, wie 
z. B. unsere Sehule, sieh einigen kleinen Sehulen annimmt und den dortigen 
Nationalitatenunterrieht unterstutzt, damit diese Sehulen vielIeieht ilir sieh erhalten 
bleiben konnen, aber eine Gemeinschaft mit einer groBeren Sehule bilden. Wie das in 
der Praxis aussehen wird, das kann ich im Moment nieht sagen, das ist momentan ein 
PIan. 

L: Diese gr6j3eren Schulen sollten auch in die Trdgerschaft der LdU ubergehen? 

H: Nein, das ist eher etwas Inhaltliches. Die LdU kann nieht mehr Schulen in die 
Tragersehaft ubernehmen. Das ist eine Geldfrage. Wir sind eine gut funktionierende 
Sehule mit einer hohen SehUlerzahl, und selbst wir brauehen noeh UnterstUtzung von 
der LdU oder den zentralen Geldem durch Bewerbungen und so, weil diese Kopf-Quote, 
diese staatliehe Finanzierung nicht ausreieht. Eine kleine Sehule kann sich nieht halten, 
und die Mittel der LdU sind begrenzt. Es geht eher um das Faehliehe, damit wir den 
SehUlern die Spraehkenntnisse, die nieht vorhanden sind, wenn sie in die Schule 
kommen, auf mogliehst hohem Niveau siehem. 

L: Gibt es auch eine oder mehrere Schule, wo es wirklich nur in deutscher 
Muttersprache unterrichtet wird? 

F: Nein. Diese Mogliehkeit gabe laut der Riehtlinie aueh, aber es gibt keine solche 
Sehule. Es gibt Versuehe innerhalb von Schulen, wie bei uns, eine Klasse. Wir hatten in 
der Unterstufe eine KolIegin, die Gastlehrerin aus Deutsehland, und das war eine 
einspraehige Gruppe. Aber seitdem die KolIegin zuruck ist, haben wir die wieder in 
zweisprachige Klassen eingeteilt. Es geht aus mehreren Grunden nieht: die Fachlehrer 
fehlen, aber aueh das Interesse der N aehfrage. Die Eltem wolIen ihre Kinder nicht in 
mutterspraehige Sehulen sehieken, weil sie danaeh in Ungam studieren werden, zum 
groBen Teil, und dann mussen sie das Studium in ungariseher Spraehe aufnahmen. AIso, 
eine ausgewogene, gut funktionierende Zweisprachigkeit ware ilir mieh das Ideal. 

L: 1m Vergleich zu den anderen Minderheiten wie z. B. den Slowaken, wie 
schneidet das dt. Unterrichtswesen da ab? 

H: Besser wUrde ieh sagen. Wir haben das riesengroBe GlUck, das muss ieh sehon 
sagen, dass Deutseh immer als Weltspraehe gilt. Es ware ein Idealismus zu denken, dass 
unsere Schulen deshalb volI sind, weil alIe Ungarndeutschen so sehr selbstbewusst sind, 
oder ihre Identitat volI ausgepragt ist. Bis zur Halfte der SehUler sind es ungarisehe 
Kinder, die einfaeh Chanee nutzen, an so einem Unterrieht teilnehmen zu konnen. AIso, 
auf jedem FalI haben wir es hier deshalb besser, weil Deutsch nieht nur die Spraehe der 
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Volksgruppe ist, sondem grundsatzlich in Ungam eine Tradition hat und als europaische 
Verkehrssprache immer noch gilt. Wir haben auch kroatische Kinder an unserer Schule. 

L: Nach welchen Kriterien werden die Kinder dann aufgenommen? Wenn die 
Nationalitat keine groj3e Rolle spielt. .. 

H: Doch, die zahlt, in erster Linie. Wenn wir solche Kinder hatten als Bewerber, 
dann werden wir keine Anderen nehmen. In erster Linie nehmen wir diejenige, die sich 
zur Volksgruppe zugehorig empfinden. Die Eltem schreiben, wenn die Kinder mit sechs 
Jahren zu uns kommen, ein Gesuch, in dem sie halt verlangen, dass das Kind 
aufgenommen wird, und da miissen sie sich dann klar ausdriicken, dass sie unser 
Programm annehmen und dass sie irgendeinen Bezug zur Minderheit haben. lm 
Gymnasium, nach der achten Klasse haben wir dann eine Aufnahmspriifung in 
deutscher Sprache. 

L: Die Eltern mussen ihre Identitat auch irgendwie beweisen, oder? 

H: Nein, beweisen kann manja nicht. Erklaren miissen sie sich. 

L: Wenn das Deutsche als eine Weltsprache gilt, dann kann mir auch gut 
vostellen, dass die Eltern alles Mdgliche dafur tun kdnnen, damit ihre Kinder die beste 
Ausbildung bekommen. Das Erlernen des Deutschen ist dafur sicherlich eine gute 
Vorrause tzung. 

H: Ja, das ist unser Gliick in der Sache. Deshalb haben wir auch viel mehr Schulen 
als die anderen Minderheiten. Nicht nur deshalb, weil wir mehr an der Zahl sind, aber 
auch grundsatzlich wegen dieser Rolle. 

L: Dann ist es vielleicht interessant sich die Frage zu stellen, in wie weit man 
noch von einem Nationalitatenunterricht reden kann, wenn der Anteil der Schuler so 
gemischt ist. Handelt es hier eher nicht um einen Fremdsprachenunterricht? 

H: Nein, eigentlich nicht. lch muss schon sagen, in der Unterstufeklassen 1-4 
miissen wir auf jeden Fall im Sprachunterricht mit Fremdsprachenmethoden anfangen. 
Die SchUler kommen meistens mit Null-Sprachkenntnissen zur Schule. Aber ebenfalls 
dadurch, deswegen bin ich auch fiir den zweisprachigen Unterricht, weil die Schiiler in 
der Unterstufe praktisch, ohne es zu merken, oder ohne dass es die Eltem merken, ganz 
schnell die Sprache erlemen. Es liegt an der Methodik, und dann kann man langsam auf 
andere Formen iibergehen. Und die SchUler, die halt nicht zu der Volksgruppe gehoren, 
die miissen unsere Programme akzeptieren und mitmachen, als wenn es ihre eigene 
Schule ware. 

L: Einer der Hauptschwerpunkte Ihrer Institution besteht darin, die Kinder deren 
nationalen Identitat bewusst zu machen und das Zusammengehdrichkeitsgefuhl bei 
ihnen zu bestarken. Wenn es sich um die nicht-ungarndeutschen Kinder handelt, die ihr 
Programm angenommen haben, werden au ch die zum Ungarndeutschtum erzogen? 
Wirkt es dann nicht als ein Paradoxon? 

H: Die nehmen das Programm an, machen mit. Das ist kein Paradox. Endziel ist 
die ldentitatserziehung eindeutig, aber ich kann doch von einem, der nicht zu der 
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Volksgruppe geh6rt, nicht erwarten, dass er die Identitat so annimmt, und zum 
Deutschen wird oder so ... Das ist eine offene Schule, wo jeder die Chancen nutzen darf 
und kann, und keiner wird ausgeschlossen. Auch deshalb halte ich das jetzt nicht rur ein 
Paradoxon, weil selbst die Ungamdeutschen grundsatzlich wahren der ganzen 
Geschichte seit ihrer Ansiedlungszeit immer Ungam als ihr Heimatland betrachtet 
haben. Es ist also eher eine Doppelidentitat auch bei uns. Ich wlirde nie Deutschland als 
meine Heimat betrachten, aber meine Muttersprache bleibt Deutsch. Es ist eingentlich 
kein Zwiespalt, sondem diese Doppeltidentitat glaube ich kann auch deshalb kein 
Problem sein. 

L: Herr Kaltenbaeh hat mir uber eine Umfrage erzťihlt, die unter den 
ungarndeutsehen Sehulen durehgefuhrt wurde, und es hat sieh herausgestellt, dass 97 
Prozent der Kinder mit ihren Familienangehorigen auf Ungariseh kommunizieren. 
Konnten Sie mit von dieser Umfrage etwas mehr beriehten? 

H: Die Umfrage kenne ich nicht, aber die Daten sind sicherlich zuverlassig. Das 
ist garantiert so, dass vielleicht nur 3 Prozent noch die Mundart spricht. Es gibt noch 
vielleicht ganz kleinen Teil, wo Hochdeutsch gesprochen wird, wo die Eltem 
Akademiker sind und frtiher auch mal ungardt. Gyrnnasien besucht haben. Der Rest 
spricht Ungarisch. Es ist eine sehr interessante Sache, denn bei mir ist die 
Grundvoraussetzung der Identitat, Volksgruppenzugeh6rigkeit die Sprache. Aber sie ist 
nicht bei allen so. Die manchen, die tiberhaupt kein Deutsch sprechen, sie ftihlen sich 
trotzdem zu der Kultur, zu den Traditionen hinzugezogen, und das muss man ihnen auch 
lassen. Aber wenn man dazu kommen wfude, dass man den Kindem die Chance gibt, 
wie hier in der Schule, Deutsch zu erlemen, auch wenn man sel ber nicht mehr kann. 
Dann hat man vielleicht eine Generation spater, eine Hoffnung, dass sie zu Hause 
Deutsch sprechen werden. Aber die Mundart selber, die geht verloren. 

L: Trotzdem halten Sie es nieht fur zu kunstlieh, dass diese Identitťit dureh die erst 
in der Sehule erlernten Spraehkenntisse weiter getragen wird? 

H: Nein, tiberhaupt nicht. Ich glaube, wenn man Hochdeutsch kann, das wird der 
Weg sein. 

L: Wie die Kinder nehmen dieses Phťinomen der doppelten Identitťit wahr? Sind 
sie damit vertraut? 

H: Sie sind damit vertraut, aber es geht nicht etwas Grundsatzliches zu emennen. 
Es gibt viele Phasen und Stufen. Schon bei den 14-jahrigen Kindem k6nnte man sagen, 
dass es manche gibt, die sich zu der Doppelidentitat bekennen, ffu die schon wichtig ist, 
was bin ich. lm Gymnasium immer mehr ... Es ist nicht so, dass alle die das Abitur 
machen sich zum Deutschtum bekennen, oder sagen wlirden: "Ich bin Ungamdeutscher 
oder Deutscher und Ungam". Das ist nicht so. Aber bei bestimmten SchUlem, die auch 
vom Zuhause aus diese Untersttitzung erhalten, erreichen wir schon, dass sie zu beiden, 
zu der ungarischen und zur deutschen Volksgruppe bekennen. 

L: Herr Kaltenbaeh hat sieh in seinem letzten Interview in Bezug auf die Zukunft 
der Ungarndeutsehen ganz skeptiseh geťiujJert. Wie sehen Sie die kunftige Entwieklung 
an? 
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H: Ja, er hat in vieler Hinsicht Recht. Aber ich bin sehr optimistisch. Auch 
vielleicht durch mein eigenes Beispiel. leh habe die Mundart von meinen GroBeltern 
eingentlich geschenkt bekommen dadurch, dass ich standig mit ihnen war. Aber mit 
meinen Eltern haben wir nie Deutsch gesprochen. lch kann ganz gut Mundart, wir 
sprechen auch mit meinem Mann, mit meiner Schwiegermutter, und meine zwei 
Tochter, mit denen haben wir zuerst nur Mundart gesprochen, auch als wir schon hier in 
Pécs gelebt haben, nicht in einer mundartlichen Umgebung. Und beide, als sie in die 
Kinderkrippe, bzw. Kindergarten gekommen sind, haben es eher als Belastung 
empfunden, weil man sie nichts verstanden hat. U nd dann sind wir aufs Hochdeutsche 
uberstiegen, was mir jetzt schon Leid tut, was jetzt zur Folge hat, dass meine altere 
Tochter durchaus Mundart versteht, aber nur im begrenzten MaBe Mundartsprecherin 
ist, aber aufjeden Fall aufHochdeutsch kommuniziert sie mit den Leuten, die Mundart 
sprechen. Meine JUngere, die spricht kaum noch Mundart, aber die kommuniziert auch 
schon Hochdeutsch mit Leuten, die Mundartsprecherer sind. 

Wenn man das so irgendwie beibehalten konnte, und ich bin wirklich 
zuversichtich, dass manche, die wir hier jetzt erzogen haben, wenn es 10 Prozent nur 
beibehalten ... Es ist ein sehr hoher Anspruch, und ein Durchhaltevermogen kostet es, 
wenn man in einer ungarischsprachigen Umgebung mit den Kindern die dt. Sprache 
spricht. Und Hochdeutsch ist ja keine Muttersprache. Und auch Hochdeutsch mit einem 
Kleinkind zu Hause Zll reden ist wahnsinnig schwer. Es einfach als Fremdsprache 
gelernt wurde, auch von mir, obwohl ich eine Muttersprachlerin bin, was die Mundart 
betrifft. Und wenn man das uberwindet, funktioniert das wunderbar. Aber das kostet ein 
wahnsinnig sehr Durchhaltevermogen und Konsequent, und deshalb hat Herr 
Kaltenbach auch wahrscheinlich recht. 

L: Frau Hoek, haben Sie sehonen Dankfiir Ihr Interview. 

10. 6. Interview s Dr. Fehérvárim, předsedou německé menšinové 
samosprávy, Óbuda Békásmegyer 

Dr. József Fehérvári - předsedou německé menšinové samosprávy v Óbuda 
Békásmegyer 

4. dubna 2007, Budapešť - Óbuda Békesmegyer 

Luprich: Meine erste Frage betrifft den Status lhrer 
Minderheitenselbstverwaltung (MS). Handelt es sieh um eine "helyi (( oder" telepiilési 
onkormányzat ((? 

Fehérvári: TelepUlési. Es ist eine Ortsselbtverwaltung von dem 3. Bezirk 
Budapest. In Budapest sind die Bezirke in gewissem MaBe selbststandig. Also Budapest 
ist nicht eine Stadt, sondern Budapest sind 23. Stadte. Jeder Bezirk hat eigenes 
Stadtparlament, Burgermeister und groBen Apparat. In unserem Bezirk Óbuda 
Békásmegyer wohnen 140 000 Einwohner, Stadtparlament von 36 Personen. Es sind 
auch parallel dazu Msen vorhanden, die aber meistens nicht existieren, nur aufPapier. 
D.h. Óbuda hat nie irgendwie die anderen Minderheiten (Min) auBer deutscher gehabt, 
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aber da die Rechtsgrundlage bisher ihnen willig gemaeht hat und noehjetzt, irgendwie, 
MSen zu grunden, haben natiirlieh aueh die anderen ihre eigegen MSen gegrundet, das 
nennt man "Etnobusiness", und die kennen gar nieht ihre Wahler, die sind nur auf Papier 
vorhanden und bekommen die gleiehen Reehte. Die Reehte, das ist O.K., da wiirde ieh 
sagen, das ist in Ordnung. Aber die bekommen die gleiehe Unterstiizung! Sowohl vom 
Staat, sowohl von der Lokalselbstverwaltung, vom Bezirk-Stadtparlament Békásmegyer, 
die bekommen aueh 2,7 Millionen Forint im Jahr wie wir auch. Das tun sie sieh mr 
selbst verzehren. Die Klugen mal so, dass sie reisen naeh Argentinien. Kein Witz! 
Argentinien sind die Armenier gefahren, um dort einen Millionaren, einen armenischen 
General, der dort etwas gemaeht hatte wegen Libanon oder was weiB ieh, sind einfaeh 
irgendwo dahin gefahren und las sen sieh davon finanzieren. Die Unklugen, die mi.issen 
davon leben, die zahlen das mr sieh aus, als na, wie sagt man... Tiszteletdíj. 

L: Honorar. 

F: Ja, Honorar, Entlohnung, tiszteletdíj. Das nehmen sie aueh und das ist der 
Nachteil, dann mussem sie mr den Staat alle Abgaben zahlen: die Steuern, 
Sozialversicherung usw. Aber die wollen davon leben, weil sonst sind arbeitslos! 

L: AIso die einzig " existierende" MS ist die deutsche hier. 

F: Ja, lediglieh! Wir konnen nur sagen, dass Zigeuner kann man dazu nehmen, 
weil Zigeuner gibť s uberall. Auch in Ungarn. 

L: In Budapest gibt es insgesamt wie viel deutsche MS-n? 

F: Bisher waren in allen Bezirken, aber in einem Bezirk hat man Fehler gemacht, 
und dann sind sie jetzt in 22 Bezirken von 23. Aber zufállig, so sind immer soviel 
Bezirke, soviel deutsehe MSen gewesen. Aber dort ist das gleiehe Problem. Das sind 
Leute, uberwiegend in meisten Bezirken, die Leute, die mit dem Deutsehtum absolut 
nichts zu tun haben. Die nur, in der Wirklichkeit gesehen, wie einfach ist so etwas zu 
grunden, da kann man dazu eher noeh etwas verdienen und die haben Recht gehabt! 
Meistens in den ersten Bezirken haben sie am Anfang sehr viel Unterstiitzung 
bekommen, da sind die Naehfolgen noeh groBer, oder bekommen sie schon in vielen 
Budapester Bezirken keine Unterstiitzung mehr, denn sie sind nur auf Papier 
existierende SV und jetzt ist es ein groBes Skandal. Denn sie haben gesehen, dass sie 
absolut nichts mal gemacht haben und das Geld als ehrenamtliche Entlohnung 
einstecken. 

L: Wenn Sie die Wahlen vom Herbst 2006 und die von 2002 vergleichen, ist da 
eine Verbesserung oder eher eine Verschlechterung in Bezug au! den Etnobusiness zu 
sehen. 

F: Nicht. Eine Verschlechterung. Alle haben gesagt, dass das Ziel der 
Gesetzanderung fiir die neuen MS-en ist die Reduzierung mr die Zahl der real nicht 
Existierende. Alle haben gehofft auf staatlicher Ebene, ausnahmslos alle haben gesagt, 
wir haben sie um die Halfte reduzieren. Nein. Es ist 30 Prozent mehr geworden. 30 
Prozent mehr MS als davor. Etnobusinessist viel groBer, viel komplizierter. 
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L: Jeh habe in einem Bericht von Herrn Kaltenbach gelesen, dass es zwar eine 
Verschlechterung nicht gibt, aber sie ist zu erwarten. Die Zunahme der Minderheiten
organisationen ist jedenfalls erstaunlich groj3. 

F: Ja. Mit den Gesetzen ist es so, das war schon am Anfang 1993 ( ... ). Die 
Fachleute, der Minderheitenrundtisch haben irgendeinen Entwurf gemacht und 
diskutiert. Man hat alle Europa bereist, ooh, musterhafte Minderheiten, aber wie kann 
man so ein Gesetz erlassen, das wir nicht erkannt haben. Davon haben wir nicht 
gesprochen. Die politischen Parteien haben das geiindert. Wir wollten nicht so ein 
burokratisches Apparat aufbauen, was jetzt vorhanden ist. Es ist auch auf uns 
aufgezwungen, im Prinzip sollten wir kleine BfugermeiJ3ter sein mit allem m6glichen 
Hin und Her. ( ... ) Das haben wir nicht gewusst und auch nicht gewollt. Um Gottes 
Willen, das haben die Parteien einfach aufuns aufgezwungen. Undjetzt bei der 
Gesetziinderung kurz vor den neuen Wahlen haben sie wieder das Gleiche getan, 
obwohl das Gesetziinderung unter den Minderheiten ausgehandelt, aber nicht alle 
Minderheiten sind derselben Meinung, es gab unter den Minderheiten auch 
Widerspruche. Dann haben sie wieder so was rausgebracht, was gewissermaJ3en in 
einigen Fragen eine Vetbesserung, das muss man anerkennen, aber in vielen Fragen eine 
Verschlechterung gebracht hat. Und die Burokratie, der Ethnobusiness ist so noch 
gr6J3er. 

L: 1m Jahre 1993, was haben Sie sich vom Minderheitengesetz erhofft? 

F: Wir wollten unsere Vereine, die real existierenden Vereinen, die noch damals 
Schwaben waren als noch nicht der Staat wurde dafiir. Heute sind die uberwiegende 
Mehrheit - besonders in den Stiidten - sind die bezahlten Revolutioniire gegen den 
Kommunismus, sind Leute, die das wegen dem Geld machen. Und das wir unten, die 
bestehenden Vereine, Vereine, die schon in bestandener Gemeinschaft, Kulturgruppen, 
egal in welchem F orum existieren, die sollte man mehr f6rdem, aber nicht als ein 
burokratisches Apparat. Jetzt ist die Burokratie noch gr6J3er. Jetzt gibt es die Lokal-, 
Regional-, Landesselbstverwaltungen. Die suchen ihre Arbeit, die haben gar nichts zu 
machen. Das sind sehr oft Titeln ohne Mittel. 

Was der Staat dazu gibt, das sind 600000 Forint im Jahr. Das ist nichts, das ist ein 
Witz! Soviel gibť s vom Staat, vom Parlament. 

L: Soviel bekomment jede SV? 

F: Ja. Ausnahmslos, alle das Gleiche. Voriges Jahr war es noch mehr, um 700000, 
aber jetzt die Zahl der SVen ist gewachsen, die Gesamtsumme ist nicht gewachsen. Jede 
einzelne SV bekommt nut diesen einzelnen Anteil. 

L: Was die Zukunft des Minderheitenselbstverwaltungssystems angeht - wenn die 
Zuschiisse gekiirzt worden sind und der Ethnobusiness noch starker bliiht als zuvor - wie 
wird es weiter eintwickeln? 

F: Naja, ich bin nicht klug genug. Aber man muss sagen, dass in Europa diese 
Minderheitenfrage ist ebenfalls unge16st, da sind die Meinungen sehr zerschritten, sie 
wollen am libsten uber Minderheiten absolut nicht reden. Die gr6J3eren 
Nationalminderheiten im Ausland haben gewollt, wie die Ungam, die wollen was uber 
die kolektiven Rechte reden. 
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L: In der EU- Verfassung. 

F: Auch dort, aber uberall. Die anderen im Gegenteil. Da kann man nicht auf einen 
gemeinsamen N enner kommen. 

L: 2004 haben die Ungarndeutschenfur die Einfuhrung des Wahlsregisters 
plddiert, darin waren aber einige Minderheiten nicht einig. Was halten Sie von dieser 
Neuheit im Wahlsystem? 

F: Das muss gekUirt werden. Die offizielle Version war so, dass die 
Landesselbstverwaltung und die anderen Vertreter der Ungamdeutschen haben sich fUr 
das Registrierungssystem ausgesprochen, aber nicht das Volk! Das Volk will sich in 
kein Register aufnehmen las sen, egal wo, auch die Ungarndeutschen nicht. Wir haben 
uberall Probleme, ich selber auch in Óbuda, aber ich stamme aus dem Dorf, das ist 
dasgleiche, dass die Leute wollten sich nicht registrieren, und in vielen Hillen haben das 
auch nicht getan. ( ... ) Sie kennnen, was die geschichtlichen Hintergrunde sind, d.h. in 
meisten Hillen ist das so, auch in Óbuda Békesmegyer, dass die Registrierten, namlich 
unsere Wahler, sind uberwiegend nicht Deutsche. Das sind Leute, die ihre Kinder in die 
Schulen schicken, wo ungarndt. Unterricht ist, und der Staat finanziert die Kosten. Die 
Eltern wollen, dass die Kinder eine gute Schule bekommen, aber die gehoren nicht zu 
den Ungarndeutschen. lm Gegensatz dazu [diejenige], die zur ungarndt. Minderheiten 
gehoren in Óbuda, die haben klipp und klar gesagt, uns werdet ihr nicht registrieren. Wir 
sind ja auch so wie die anderen Ungarn, wir wollen nicht aufgefUhrt werden, dass wir 
Deutsche sind. Das ist generell erwahnt, aber die offizielle Version der 
Ungarndeutschen ist, ja wir sind fu die Registrierung. Nach den Wahlen 2006 sind die 
Register vernichtet worden. 1st einer der Ungarndeutsche, solange wird er bekannt sein, 
bis er Wahler ist. Es geht in diese Richtung, die Wahler werden registriert genau wie bei 
den anderen Kommunalwahlen, ein Register existiert mit Offentlich bekannten Namen, 
und dann wird die Zahl der Registrierten besonder noch starker zurUck gehen, weil die 
Leute das nicht wollen. 

L: In diesem Bezirk haben sich wie viele Leute registrieren lassen? 

F: Etwa 180. In der Wirklichkeit ist die Zahl um die 2000. Und von 180, davon 
sind die Halfte Ungarndeutsche. Die anderen sind auch meine Nachbaren, die es mir gut 
machen wollten, die haben gefragr, Herr Fehérvári, sollen wir ihnen helfen. Wenn sie 
wollen, habe ich gesagt... 

L: Diese Verweigerung, sich registrieren zu lassen, hdngt es vielleicht immer noch 
mit den Angsten vor der Benachteiligung, bzw. Diskriminierung zusammen, die 
unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg angesetzt wurden? 

F: Die Geschichte beweist, seitdem der Nationalstaat existiert. Uberall auf der 
ganzen Welt will die Mehrheitsnation die anderen assimilieren und benachteiligen. Die 
Mehrheit immer benachteiligt die Minderheiten. ( ... ) Daran ist keine Ánderung irn 
Wesentlichen, obwohl die Minderheit gleichberechtigt ist. Und das wollen die Leute 
nicht, besonder die Jugentlichen nicht. 
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L: Haben Sie personlich au ch solche Benachteiligung erfahren als 
Ungarndeutscher? 

F: Ja. Wir mehrere haben in unserer Kinderzeit so eine Benachteiligung gehabt. 
Wir haben aber auch das Gluck gehabt, dass wir uns rechtzeitig von dem Milieu, vom 
Dorf entfemt hatten. lch stamme auch aus einem Dorf. Man kann in Budapest ganz gut 
untertauchen, das sol1 man nicht auffassen wie Illegalitiit, sondem hier verschwindet 
man in der Menge, weil die vor Ort im Dorf, woher ich stamme, unweit von Budapest, 
da haben a11e gewusst, wer wir sind. Da hiitte ich erfahren, wie die anderen, die dort 
geblieben sind. Die haben keine groJ3e Karriere machen konnen, und nicht nur wegen 
dem Studium auch irgendwie, es wurde ihnen vorgeworfen, sie wo11en den 
Kommunismus vemichten. Die Schwaben galten als Antikommunisten, Faschisten. 

L: Mussten Sie oder Ihr Vater auch Ihren Nachnamen magyarisieren? 

F: Ja. Mein Vater ist Josef Fritz. Der wurde mit seiner Mutter vertrieben, nur mein 
Vater kam illegal zurUck, ( ... ) war eingesperrt, ein Jahr lang im Gefangnis, und man hat 
ihm gesagt, wenn dujetzt ein groJ3er Ungam sein wi11st, hier leben, musst du auch einen 
vemUnftigen ungarischen Namen haben. Foldvári, Feketevári, Fehérvári. Sie haben sich 
die Namen im Gefangnis aufgeteit, und ihm ist zufa11ig Fehérvári zugelegt worden. 

L: Haben Sie auch Ihren Vertreter in der Lokalselbstverwaltung? Wie funktioniert 
die Zusammenarbeit zwischen den beiden Selbstverwaltungen uberhaupt? 

F: Bis zur Gesetzanderung war eine Moglichkeit gewesen, in die 
Lokalselbstverwaltung zu kommen, die bevorteiligte Moglichkeit, aber das ist jetzt nicht 
der Fa11, weil man davon Missbrauch gemacht hat. Bei uns ist irgendwo oder nicht 
vorgekommen, aber in einem Bezirk hat ein Zigeuner angegeben, dass er einen 
besonders deutsch klingenden Namen hat, und er wurde zum Beirat gewiihlt. Aber man 
kennt einander nicht. 

Wir haben aber nicht - auch nicht durch den kedvezményes mandatum -
hineinkommen konnen, nie, aber wir haben immer einen Sitz in einer Kommission einen 
ki.ilso bizottsági tag, also einen Fachberater. Die meisten Ungamdeutschen stehen den 
burgerlichen Parteien nah, und denen haben wir gesagt, wir konnen auch Kandidaten 
aufste11en, aber wir nehmen dann von euch stimmen weg, und dann hat man immer die 
Vereinbarungen gemacht und die haben gesagt, wir geben ihnen auch einen Platz in der 
Kulturkommission. So war das auch bisher. Nur das letzte Mal, war das anders. Hiitten 
wir nichts drohen, anbieten konnen. (Lachen.) 

L: In Ihrem Bericht steht, dass Sie von 1994-1998 auch Ihre Vertreter in der 
Lokalselbstverwaltung gehabt haben, und zwar im Kultur-, Unterricht- und 
Sozialausschuss. 

F: Offiziell gewiihlt immer nur einen, aber wir haben mitgearbeitet. lch selbst war 
in einer Kommission, weiter mein Ste11vertreter auch, aber gewiihlt wurde nur einer. 

L: Wenn wir noch au! die Ungarndeutschen in Óbuda zuruckkommen, man spricht 
uber die sog. doppelte Identitéit ... 
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F: Sie ist eindeutig vorhanden bei uns. Wir sind, sagen wir, politisch 
hundertprozentig Ungam, kulturell sind wir deutsch. Wir singenjetzt in einem Chor, es 
gibt Mangel an Chorleiter ( ... ) Deutsch kennt die Mehrheit nicht mehr, aber das haben 
wir geerbt von unseren Vorfahren. Meine Oma konnte no ch kein Ungarisch und mein 
Vater sprach schlecht Ungarisch. Wir haben das noch in unseren Ohren drin, sowohl die 
Musik oder die Orte von unseren Vorfahren. Da sind wird kulturell eher deutsch. 
Politisch hundertprozentig ungarisch, kulturell neunzig Prozent deutsch. 

L: Obwohl man die deutsehe Mutterspraehe nieht ganz gut beherrseht. 

F: Die Mehrheit nicht. Aber die gehen auch zum Schwabenball, zur Blasmusik. 

L: Konnen solehe Veranstaltungen aueh die Jugendliehen anspreehen? 

F: Nein, die Jugend beiteiligt sich im geringen MaBe dran, nur in den Schulen oder 
wahrend des Studiums, wo Kulturgruppen gegriindet werden. Meistens sind das 
Tanzgruppen, dort macht die Jugend mit, aber nachdem sie die Schulen verlassen, ist 
damit aus. ( ... ) Ansonsten die Jugend aber scheiBt drauf, die B1oden. 

L: Also der Naehwuehs fur diese Aktivitaten. .. 

F: Gibť s nicht. 

L: Andere Aktivitaten auj3er den Ballveranstaltungen? 

F: Die Balle, das ist das, was alle gleich machen. Die anderen Aktivitaten 
spezifisch fiir Óbuda: Wir haben am Anfang die Wiederherstellung der Denkmaler, 
Statuen, die auf den offentlichen Platzen waren, angefangen. Also, das machen wir, aber 
ich glaube nicht mehr lange, weil wir bekommen dazu wenig Unterstlitzung. Wir wollen 
noch dieses Jahr einweihen ein fogadalmi Votiv mit riesengroBem Aufwand. Das ist 
aber nicht unbedingt unsere Aufgabe, wir haben auf der Liste nichts mehr. Wir sind in 
dieser Hinsicht auch untereinander zerschtritten. Vie1e sagen, andere Minderheiten 
konnen mit dem gleichen Geld reisen, und wir machen davon Statuen. lch veranstalte 
fur die anderen auch vie1e Reisen, aber dafiir mussen die zahlen. "Deine Reise aber 
konnen nicht bezahlen, dann fahren wir umsonst. Das ist fiir uns wichtiger als die 
Statuen auf der StraBe." Wir tun die Aufgabe Statuen aufzustellen, wir sind deswegen 
zerschtritten und wir horen jetzt aueh damit auj! 

L: Haben Sie aueh irgendwelehe Partnersehaften in Deutsehland? 

F: Ja. Das heiBt Billigheim der Ort. Es ist eine Gruppe von fiinf Gemeinden, und 
eine Gruppe von diesen Gemeinden sind die Vertriebenen aus Krottendorf
Békásmegyer. 

L: Konnten Sieh ein Beispiel lhrer Zusammenarbeit nennen? Bekommen Sie aueh 
eine Art von Unterstutzung? 

F: Ja, am 6. Mai fahren von uns fiinfPadagogen zum Erfahrungsaustausch. Die 
gehen dort in die dt. Kindergarten, Grundschulen, schauen sich, wie da unterrichtet 
wird, bekommen Bucher. Das ist eine Belohnung fiir ihre gute Arbeit. Aber die fahren 
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mU meinem Auto ( ... ), die werden da von dem Partner frei aufgenommen, es wird durch 
die Partnergemeinde bezahlt. Das Hiuft so regelmaBig. Es lauft auch ein 
Schiileraustausch. Alle drei Jahre tauschen wir dreiBig Kinder aus, d. h. es kommen rur 
vierzehn Tage deutsche Kinder her. Es kommen auch regelmaBig die Vereine, in 
Billigheim gibť s runf Blaskapellen, die wollen auch alle auftreten. Jedes Jahr kommt 
eine her, irgendwann, wenn wir Feier haben, z.B Einweihung des Denkrnals ( ... ) 

L: Wie viel Stunden haben die Kinder im Sprachunterricht? 

F: Das ist runf plus eins. Das bedeutet runf Deutschstunden und eine 
Heimatkunde. Wir sind sogar dabei, dass auch Singen wird Deutsch unterrichtet. Der 
Unterricht lauft gut. GroBe Entwicklung ist dabei zu bemerken. AIso nach acht 
Grundschuljahren kann man schon mit den Kindem reden und haben gewisse Ahnung 
was ... Aber keine ungamdeutschen Kinder, das sind die Ungarn. 

L: Nach Wahlen 2006 hat sich Herr Heinek in einem Interview ganz begeistert 
uber die Tatsache geaufiert, dass man in einigen Ortschaften in Baranya auch "eine 
uberraschende Identifikationsjindung" vom Ungarndeutschtum erfahren hat, was 
vorher gar nicht zu erwarten war. 

F: Das ist besser geworden letztere Zeit. Diese MS-en haben Btirokratie gebracht, 
die von den Neuen sind 60 Prozent Mischrnasch, Ethnobusiness, aber 40 Prozent, 
besonders in Dorfem, ist gut. Da sind die auch aus dem Versteck rausgekommen, 
sowohl die Personen, als auch die Kulturgruppen, und ihr ldentitatszuwachs ist auch 
etwas Gutes daran, an diesem System, weil die bisher nicht existierten, jetzt zustande 
gekommen sind. ( ... ) Wo noch die lebendigen Gemeinschaften noch gibt, das sind 
besonders die Dorfer. 

L: Also, das muss nicht unbedingt der Fall des Ethnobusiness sein. 

F: Nein. In der Gemeinschaft, wo sich die Leute gegenseitig kennen, dort kann 
sich Ethnobusiness nicht entfalten. Aber in Budapest, wenn der Zigeuner heiBt 
Hoffmann ... Viele haben den Namen deswegen geandert! Arn Anfang hat man die Leute 
auf die Wahlerliste in der ABC-Reihenfolge aufgestellt. Daraufhaben die viele ihren 
Namen geandert, dass mit A anfángt, dass sie an der Spitze werden. Weil die Ersten sind 
immer gewahlt worden, die auf der Wahlerliste waren. 

L: Gehen wir zur letzten Wahlen der Landesselbstverwaltung uber. 1m Falle der 
LdU gab es eine einheitliche Kanditatsliste. 1m Vergleich zu den anderen Minderheiten 
ist es ein wesentlicher Unterschied. 

F: lm Hintergrund da waren nur kleine, winzige Diskussionen, aber das kann man 
vergessen. Da wurde man gerecht. Die Zahl der Platze wurde zugeteilt und dann hat 
man hat die dreí Nominierten anerkannt usw. 

L: Wie ubrigens funktioniert die Kommunikation zwischen den lokalen MS-en und 
der LdU? 

F: 1st nicht unbedingt schlecht. Aber. Es gibt ein generelles Problem, d.h. ein 
Apparat von den ungamdeutschen Hauptberufen, und das ist ziemlich groB und nimmt 
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das Geld weg. Z.B. fu die Kommunikation hatte man viel mehr machen k6nnen, dass 
z.B. jede SV einen lntemetanschluss hat. Das ist nicht vorhanden. ( ... ) Sehr viele aber 
k6nnen kein Deutsch - das fiihrt zum Ethnobusiness weiter - mit denen kann man nicht 
kommunizieren, die lesen nichst. Die Neue Zeitung der Ungamdeutschen erscheint in 
nicht einmal 3000-3200 Exemplare. Das ist ein Witz! Die Auflage ist klein. Die Leute 
lesen das nicht. Vielmehr lesen die die Pester Lloyd. Auch die Leute, die das 
bekommen, viele, fiir die ich das abonniere, lesen das nicht. lch habe kein Echo. Die 
Herausgeber es naturlich leugnen, aber ich musste doch gewisses Echo ab und zu haben. 
Aber ich habe keines! ( ... ) Nur eine winzige Minderheit liest sowohl die NZ, als auch 
die Z.B. Baratság. ( ... ) Meine Erfahrung ist, dass es die Leute nicht lesen. 

L: Sie haben gesagt, dass die Kommunikation besser sein kdnnte. In welcher 
Richtung? 

F: In der Richtung, dass jeder einen lntemetanschluss hat. Wir bekommen auch 
sehr viel Post, Programme zugeschickt, aber die Leute lesen sie auch nicht so. Jeder 
erlebt seinen Minderheitenstatus vor Ort, wo er lebt. In Óbuda, die Leute wollen nicht 
uber Óbuda hinaus gehen. Das war auch fruher so. Das wurde nach den Mundarten 
entwickelt, weil jedes Dorf hat anders gesprochen. Da hat man in der Minderheit gelebt, 
auBerhalb nicht meht. lm Ausland, ich selbst habe ich nie gesagt, ich sei 
Ungamdeutscher. lch bin Ungar. Fertig. Nein, in Ungam waren Schwaben, besonders in 
unserem Heimatort. Aber in Budapest waren sie nicht meht. Sie haben das zwar nie 
geleugnet, aber auch nicht damit geprahlt. 

L: Was erhofft man sich von der SV au! der Komitatsebene. Das ist eine Neuheit. 

F: (Lachen.) Die haben nichts zu tun. Die wissen nicht, was zu machen, weil wir 
haben schon davor gegriindet die Kommitatverbande der lokalen MSV -en als eine 
Zivilorganisation. Jetzt kam dazu eine parallele Organisation. Das ist dasgleiche 
praktisch! Aber die MSV -en sind laut Gesetz nicht untergestellt. Wir haben laut Gesetz 
keine Verbindung miteinander. Die Landes-, Regional-, Lokalsebstverwaltung sind 
selbstandig ausnahmslos. Undjetzt sind entstanden parallele lnstitutione, was man hat 
vermeiden wollen. Es gibt uberall Schulen, die auf der regionalen Ebene existieren, also 
das k6nnten sie unter ihre Haube nehmen ( ... ) Meistens ist das so, dass die sind auch 
Titel ohne Mittel. 

Lediglich, Ausnahmen sind immer. In Baranya, in Pécs ist ein Ungamdeutscher 
der Vorsitzende der Regionsselbstverwaltung. Der weiBt das, der hat auch Einfluss, und 
dort sind die Bedingungen fiir die dto Minderheit sind besser. 

L: Glauben Sie, kann man noch etwas mit der Parlamentsvertretung machen? 

F: lch meine, es wird ge16st, weil das ist .. .intemational nicht mehr zu tragen 
(Lachen). Das wird ge16st in der Frage, dass Sie kein Stimmrecht haben werden. Dass 
sie werden im Parlament drin, mit einem Sitz ohne Stimmrecht. So ist meine 
Prophezeiung. 

Man bekommt einfach eine guten Post, was heute injeder Minderheit vorhanden 
ist, und damit sind sie gekauft. Auf der politischen Ebene sind sie so verschwunden. 

L: Glauben Sie, sie werden als Beratungspersonen angestellt? 
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F: Nein. Das ist immer gewesen, auch jetzt. leh prophezeie, sie werden Mitglieder 
des ung. Parlaments - wie Herr Kaltenbach - aber ohne Stimmrecht. Weil es geht um die 
13 Stimmen, die die Minderheiten ins Parlament bringen wiirden, und in einem Ein
Kammer-Parteisystem ist das gefáhrlich, 13 Stimmen um die Mehrheit im Parlament zu 
haben. 

L: Gibt es heute noch einige Tendezen zur Verbesserung des modifizierten 
Minderheitengesetzes? Einen politischen Willen dazu? 

F: Ja. Die Minderheiten sind darin geteilt, aber trotzdem ich glaube, es wird in die 
Richtung gehen, dass die Registrierung wird 6ffentlich sein. Es wird Offentlich 
beschrankt sein, dass man nicht alle erfahren muss, d. h. im Internet vorfindlich wer 
woher ist, nein, aber wo wird diese Liste beibestehen. Die Frage, ob es gut ist, dazu bin 
ich nicht klug genug, weil ich habe die Erfahrung, dass die Leute das ungern tun. Viel 
weniger tun die tatsachlich zur Minderheit geh6ren, umgekert tun die, die sich 
registrieren, die zu ihr nicht geh6ren. 

L: Gibt es dann einen anderen Ausweg als die Registrierung? 

F: Die Registrierung, das tat Herr Kaltenbach gut, wenn die Minderheit selbst 
entscheiden wiirde, ob der Wahler zu der Minderheit geh6rt oder nicht. Aber damit 
beginnt eine Prozedura, wer ist das Gremium der Minderheit, der daruber entscheiden 
kann, weil die einzelnen Minderheiten haben untereinander verschiedene 
Gruppierungen. Die Deutschen nicht, aber z. B. die Zigeuner in zwei Hauptblocks, in 
der Wirklichkeit in 200 Blocks, geteilt. Bei den Armeniern, sie sindja Todesfeinde. 

Es geht in die Richtung, dass die Rolle der MSV immer kleiner wird. 

L: lhre MSV steht im engen Kontakt mit dem Braunhaxler-Verein, das uber 200 
Mitglieder hat, aber nur 20 Prozent davon sind die Ungarndeutschen. 1m Ruckblick auf 
die Existenz dieser Organisationen ist es ihrer Meinung nach gelungen, die 
Ruckgewinnung der ungarndt. ldentitdt zumindest in gewissem Mafie hervorzurufen? 

F: Wir haben was erreicht, was unser Ziel unserer Verbande war, dass wir uns 
uberhaupt einlieBen darauf, dass wir uns in diesem burokratischen Forum der MSV 
etablieren lassen. Das war die Ehre, die man den Deutschen zuruckgebracht hat. Die war 
eingeschlagen. Wenn manjemandem Schwab gesagt hat, war negativ. Das haben wir 
erreicht, das hat sich geandert. Heute, wennjemand Schwab genannt wird, das ist ein 
Positives. Vor Ort, in Óbuda und anderswo. Das ist gewissermaBen ein Markennamen, 
das man fleiBig, prezi6s ist. Das stimmt nattirlich nicht uberall, sogar in meisten Fallen 
nicht, aber das haben wir erreicht, dass wir nicht mehr verp6nt sind als Feinde, 
Vaterlandsverrater. Umgekehrt, sie sind in beiden politischen Richtungen anerkannt als 
ungarische Patrioten, die im Karpatenbecken denken und auf die man rechnen kann. 
Alle anderen Ziele sind nur die Befestigung. In dem Schulunterricht kann man die 
Identitat zuruckgewinnen. Es ist dazu gekommen, einer hat entdeckt, dass er dt. 
Vorfahren hat, was bisher nicht gewusst hat. AIso, diese Linie mit den Schulen ist 
richtig, und was daruber hinaus geht - die Globalisierung verschling ja alle, es kommen 
uns viel gr6Bere Probleme zu als Minderheitenfragen. 

137 



10.7. Demografická mapa menšin v Maďarsku - současný stav 
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