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Vznik Maďarskej gardy – hrozba pre Slovensko?

Peter Csányi

Resumé

Der Autor kommentiert die Entstehung der „Ungarischen Garde“, und die Reaktionen der
offiziellen Organe sowohl in Ungarn, als auch in der Slowakischen Republik. Die Ungarische
Garde entstand als eine paramilitärische Organisation der rechtsextremistischen
außerparlamentarischen Partei Jobbik.
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Začiatkom septembra vzbudil rozruch na Slovensku i v Maďarsku vznik pravicovej
polovojenskej

jednotky

Maďarská

garda

v Budapešti.

Vznik

gardy

iniciovala

mimoparlamentná extrémistická strana Jobbik (Hnutie za lepšie Maďarsko). Títo muži
v čiernych uniformách si za úlohu vytýčili chrániť národné tradície a brániť Maďarsko pred
útokom susedných štátov, vrátane Slovenska. Šéf strany, Gábor Vona, hneď na začiatku
slávnostnej prísahy prvých 56 členov vyhlásil, že sa nikdy nevzdajú nároku, aby všetci
Maďari žili v jednom štáte.
Gábor Vona sa ďalej vyjadril, že každý štát musí svoju národnú stratégiu postaviť na
najväčšej hrozbe. Podľa jeho slov sú aj Slovensko či Rumunsko pripravené na maďarský útok
a preto rovnako i Maďarsko musí byť pripravené na útok zo Slovenska či Rumunska. Gardisti
sa najviac obávajú hrozby vykynoženia národného povedomia, čiže duchovnej hrozby. Týmto
podmieňujú potrebu vzniku Maďarskej gardy. Okrem toho sa chcú starať o národné tradície
a odovzdávať ich ďalším generáciám. Chcú sa však stať širším hnutím a vo svojich radoch
preto očakávajú aj sympatizantov spoza hraníc.
Pre mnohých bol alarmujúci i fakt, že vedľa gardy stáli počas slávnosti aj členovia
partnerskej organizácie Národné strážne vojsko, ktorá sa podľa médií už dlhšie cvičí na
východe Maďarska. Tí nosia uniformy s páskami pripomínajúcimi medzivojnových
maďarských fašistov z hnutia Šípových krížov, známych ako nyilasovci. Prekvapujúce bolo aj
požehnanie zástavy predstaviteľmi katolickej aj evanjelickej cirkvi a tiež fakt, že diplom si
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nový členovia gardy preberali od bývalého ministra obrany, Antallovej prvej demokratickej
vlády, Lajosa Füra.
Maďarský premiér, Ferenc Gyurcsány, nazval vznik gardy hanbou krajiny i maďarskej
demokracie a požiadal prokuratúru, aby vystúpil proti tomuto združeniu. V podobnom duchu
sa vyjadril i Tom Lantos, americký senátor, ako aj predsedovia Svetového aj Európskeho
židovského kongresu, Ronald S. Lauder a Mose Kantor, ktorí vyzvali premiéra, aby konal
a zastavil každú jednu politickú stranu, ktorá slovne, zbraňami alebo inými prostriedkami
propaguje rasovú neznášanlivosť.
Nie je tiež jasný vzťah gardy k hlavnej maďarskej opozičnej strane Fidesz bývalého
premiéra Viktora Orbána. Samotná strana vydala vyhlásenie, v ktorom gardu vyzýva, aby
dodržiavala zákony a akceptovala právo ľudí na slobodu. Fidesz pritom so združením Jobbik
často spolupracuje. Veliteľ gardy Bencsik je členom kultúrnej sekcie Fideszu a tiež
šéfredaktorom časopisu Demokrat, ktorý má k strane veľmi blízko. Jedným z rečníkov na
tomto podujatí bola aj poslankyňa parlamentu za Fidesz Mária Wittnerová. Strana však
odmietla všetky špekulácie a vyhlásila, že nevedela o úmysle svojej poslankyne
a v podobnom duchu sa vyjadrili i cirkvi, že ich zástupcovia tam boli len ako súkromné
osoby.
Zoltán Pokorni, podpredseda Fideszu, sa po mimoriadnom stretnutí strany poponáhľal
s oficiálnym vyjadrením, v ktorom vyhlásil, že všetko čo sa deje okolo vzniku Maďarskej
gardy nahráva iba premiérovi, resp. socialistom a vyzval sympatizantov, aby sa tejto „hry”
dištancovali. Fidesz demagogicky opakuje, že za týmto všetkým stojí vláda, ktorá chce
odviesť pozornosť od reálnych problémov krajiny. Napriek tomu maďarskej verejnosti neušiel
fakt, že všetky väčšie politické strany ako aj Úrad vlády MR ihneď odsúdili neonacizmus
a ním súvisiaci vznik Maďarskej gardy, len najväčšia opozičná strana dlho váhala a napokon
sa úplne jasne ani nevyjadrila. Možno to súvisí s existujúcim prepojením medzi Fideszom
a Jobbikom, pretože práve vďaka podpory Jobbiku sa dostal Fidesz do parlamentu.
Ústavné mantinely slobody prejavu sú v Maďarsku veľmi liberálne, napriek tomu by
nebolo na škodu, ak by politickí predstavitelia preskúmali maďarskú ústavu. Zaujímavé by
bolo sa dozvedieť, čo vlastne hovorí ústava na paramilitantnú štruktúru organizovanú
politickou stranou. Presne takto by sme mohli označiť Maďarskú gardu a niečo podobné je
v demokraciách nevídaným javom. Aj opozičný Fidesz by mal vedieť, že znakom
zvrchovanosti je aj monopol štátu na používanie násilia na vlastnom území. Zhoda Fideszu
s gardistami, že k vzniku ich podnietila „protimaďarská“ politika súčasného premiéra Ferenca
Gyurcsánya, zakrýva len obavu zo straty preferencií. Maďarské zákony však veľmi
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neumožňujú, aby štát proti garde zaregistrovanej ako občianske združenie oficiálne zameranej
na ochranu tradícií, zasiahol. Na Slovensku bola situácia uľahčená

tým, že Slovenská

pospolitosť, organizácia s extrémistickým zameraním, bola politickou stranou a preto sa ju
rozhodnutím Najvyššieho súdu podarilo rozpustiť.
Slovenskí politici tiež dosť jednoznačne odsúdili vznik polovojenskej Maďarskej
gardy a očakávajú, že maďarské úrady proti nej zakročia a prijmú nutné opatrenia na
zamedzenie extrémizmu. Veľmi nešťastné bolo prirovnanie gardy k nástupu Adolfa Hitlera
k moci predstaviteľmi koaličnej SNS, ale aj ich ďalšie vyjadrenia, ktoré podnecujú xenofóbne
a rasistické nálady. Bola to len zbytočná snaha o vyhrotenie situácie, ktorá vôbec nebola na
mieste.
Pre vedenie a členov socialistickej frakcie Európskeho parlamentu bola zarážajúca
informácia o vzniku Maďarskej gardy. Na tlačovej konferencii Martin Schulz, predseda
poslaneckej skupiny, vyzval aj ostatné frakcie v Bruseli, aby sa pridali k socialistom
a spoločne bojovali proti neofašizmu, pretože to nie je iba maďarský, ale celoeurópsky
fenomén.
Na záver musím podotknúť, že hovoriť o probléme, akým je vznik Maďarskej gardy,
sa musí a treba to aj riešiť. Nesmieme však pripustiť, aby reči okolo toho nabrali na význame
a vykreoval sa z toho jeden obrovský problém, ktorý by vybičoval atmosféru a prehĺbil aj tak
už narušený vzťah medzi krajinami, hlavne medzi Maďarskom a Slovenskom. Je úlohou
politikov oboch štátov, aby sa k veci postavili správne, v záujme tolerancie a proti vzájomnej
neznášanlivosti, rasizmu či neofašizmu. Samotný extrémizmus je vo všetkých krajinách, a či
bude niekedy v budúcnosti úplne potlačený alebo naopak sa bude ďalej rozširovať, záleží len
od prístupu jednotlivých štátov a vzájomnej spolupráce medzi nimi.
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