
KOªKO JE
dva plus dva?

V júnov˘ch horúãavách minulého roku e‰te orbá-
novské  horúce hlavy prakticky zo v‰etk˘ch politick˘ch
strán v Národnom zhromaÏdení v Budape‰ti 92,4 per-
centami hlasov prijali zákon o Maìaroch Ïijúcich
v okolit˘ch ‰tátoch a definitívne podkopali zmysel
Vi‰egrádu. Upachtené premiérske obedy a prezident-
ské spanilé jazdy sa ukázali príli‰ málo efektívne na se-
riózne fungovanie stredoeurópskej ‰tvorky. Ustaviãne
sme ale svedkami, Ïe v tomto stredoeurópskom pries-
tore namiesto Vi‰egrádu rie‰ime vÏdy maìarsk˘ scenár,
ktor˘ uÏ nezamestnáva iba susedov ale aj európske in-
‰titúcie. 

Maìarské predstavy najviac odhaºuje  vystúpenie
b˘valého premiéra Orbána 26. októbra v televízii
Duna. Doslovne uviedol, Ïe „cieºom zákona o Maìa-
roch v susedn˘ch krajinách je cezhraniãné zjednotenie
maìarského národa. Táto právna norma chce pomôcÈ
men‰inám na to, aby ostali vo svojej rodnej krajine
a vybudovali tam svoj mal˘ maìarsk˘ svet. Zákon by
mal zastaviÈ asimilaãn˘ proces, ktorému Maìari v su-
sedn˘ch krajinách ãelia“. Budape‰È si v‰ak netrúfa, aby
Maìari v Rakúsku budovali svoj mal˘ maìarsk˘ svet.
Záujem sa sústredil iba na Rumunsko a Slovensko. 

Aj budovanie malého albánskeho idylického sveta
v Kosove postavilo Ïivé terãe na juhoslovansk˘ch mos-
toch. Neboja sa durayovci, keì kolaborujú pri príprave
tak˘ch zákonov, ktoré zasahujú do suverenity suseda,
Ïe ohrozia aj most slovensko-maìarského zblíÏenia, na
ktor˘ prispela Európa? Napriek predvolebnej podpore
perspektívneho poslanca Duraya i jeho posolstvám, ne-
existujúcemu Felvidéku, nacionálni extrémisti orbá-
novho tipu  pohoreli vo voºbách aj na takej pôde, akou
je Budape‰È. Voºby v Maìarsku vymenili vládnu zosta-
vu, lenÏe po pravicovom extrémisovi Orbánovi sa aj ºa-
vicoví megesiovci asi spoliehajú na extrémnych men‰i-
nov˘ch pravicov˘ch politikov typu Duraya a Csákyho.
Keì niã na nápravu exteritoriálneho zákona nepodnik-
li, asi vyãkávajú a moÏno rátajú pri vybudovaní auto-
nómnej oblasti v podobe idylického malého maìarské-
ho sveta, kde budú dokonca platiÈ maìarské zákony. Aj
takú cenu má odrazu Ferkova Miklo‰kova esterházyov-
ská medaila. 

VÏdy, keì Brusel pripravuje obzvlá‰È kºúãovú hod-
notiacu správu, budape‰tianska diplomacia necháva
prehltnúÈ Slovákom horkú men‰inovú pilulku. Na ob-
zore je uÏ Októbrová správa Európskej komisie. Bugár
aÏ do t˘chto chvíº uspával Malíkovú, ktorá viedla ne-
zmyseln˘ boj s padajúcimi preferenciami a obrázkov˘-
mi ãasopismi. Slota  akoby sa uspokojil s verdiktom
súdu, ktor˘ jeho ãuranie oznaãil za obyãajn˘ podraz

a novinársku kaãicu priãom voºbám
venuje ako tradiãne iba skromnú po-
zornosÈ.  Keì si raz nájde ãas a pre-
listuje Malíkovej vyjadrenia, ktor˘mi
ho ãastovala teraz uÏ súdne overe-
n˘m klamstvom, nastane opaãn˘ po-
hon. Malíkovej sa sice podarilo „pre-

ãúraÈ“ ãlenskú základÀu, ale súdy pracujú pomaly ale
spoºahlivo. V‰etci ão naleteli posúvan˘m klamstvám,
by si mali overiÈ ão je na nich pravdivé, lebo momen-
tálny v˘voj Malíkovú pravdepodobne vyprevadí
na doÏivotie z politiky, o súdnej dohre ani nehovoriac. 

Aj tentoraz sa asi ‰éfka národniarov opäÈ prerátala,
lebo ani nezareagovala na ãerstvú Bugárovu podmienku
o zriadení tentoraz nie KomárÀanskej Ïupy, ale nového
územného celku Îitn˘ ostrov. Bugárovi Ïiadny z politi-
kov nepripomenul, Ïe Îitn˘ ostrov je geografické
pomenovanie územia medzi Veºk˘m a Mal˘m Duna-
jom a nie historické územie, ktoré by malo, (lebo ma-
ìari si to Ïelajú) za následok zmenu iba  nedávno jeho
vládou prijatého územno správneho ãlenenia krajiny.
Obãan Slovenska Bugár by si mal viac v‰ímaÈ exterito-
riálny zákon, ktor˘ bugárovci tak poslu‰ne obhajovali,
lebo vznikol kvalifikovan˘ európsky pohºad, ktor˘ ods-
údil maìarské v˘pady. Plénum Benátskej komisie prija-
lo dÀa 19. 10. 2001 jednoznaãné závery, Ïe zákon, kto-
r˘ prijali horúce hlavy v Budape‰ti, môÏu aplikovaÈ iba
doma.  Rovnako nepouÏiteºn˘ je zákon i pre oblasti,
ktoré sú predmetom bilaterálnych zmlúv a nemôÏu
byÈ jednostranne dotknuté.  

Niãím nerevidovan˘ maìarsk˘ mal˘ svet u susedov,
nad ktor˘m uÏ ch˘bajú iba strely s plochou dráhou
letu, zdvihol od hnevu síce Európanov, iba na‰a vláda
e‰te aj po roku hºadá glazé rukaviãky. Premiér Dzurinda
nechal expremiéra Orbána e‰te vo funkcii hovoriÈ pred
slovensk˘mi obãanmi po maìarsky. Minister Kukan,
ktor˘ inokedy sviÏne komentuje Bushove poºské depe-
‰e, teraz mlãí, a politici, ktor˘ch sa to t˘ka, nechávajú
Benátky aj názory  Európskej komisie nepov‰imnuté.
Sotva moÏno uveriÈ, Ïe zlatoústi vykladaãi európskej
demokracie, ‰éfovia parlamentn˘ch v˘borov Weiss, ·e-
bej a Nagy nerozpoznali v˘znam Benátskeho protoko-
lu pre Slovensko. MoÏno preto, Ïe aj ich aÏ doteraz
drÏal v politike iba mal˘ veºkopansk˘ pom˘len˘
maìarsk˘ svet, ku ktorému v˘znamne prispeli svojou
servilitou.

Sebavedomie, aj to politické, dodáva men‰inov˘m
Maìarom zahraniãie. SpomeÀme si len, keì sa Maìari
vyhráÏali Dzurindovi odchodom z vlády, ako s posole-
n˘mi zadkami lietali diplomati ‰tátov, ktorí mali jedno-
obálkov˘mi tendrami  za babku e‰te získaÈ uÏ skoro isté
potajme prísºúbené strategické odvetvia. V tom ãase
populárny Béla v interview pre Népszabatság uviedol:
„Nemáme inú ãestnú voºbu ako odchod z vládnej koa-
lície“, alebo „nevzdali sme sa anulovania Bene‰ov˘ch
dekrétov a nevzdali sme sa poÏiadavky, aby sa otvorila
maìarská univerzita“. 

Zvlá‰nosÈou je, Ïe sa nikto nezaoberal ãinnosÈou
bugárov˘ch nominantov v exekutíve a na tak˘ch pos-
toch, ak˘mi boli Transpetrol, FNM a Úrad pre verejné
obstarávanie. Vicepremiér Csáky nezvládol ani turiz-
mus Rómov, ba ani ºudské práva. Minister Ïivotného
prostredia sa zamontoval do aféry s Pincinou, kde nám
vìaka nemu asi ·trassburg vyrúbi 9 mld korún, ktoré
zaplatíme v‰etci. Európsky hit Regionálny rozvoj je
zbytoãné ministrovi Harnovi pripomínaÈ. Manipulácie,
ktoré sa  dejú na ministerstvách obsaden˘ch maìarmi,
ãoskoro prinesú trpké sklamanie mnoh˘m ‰ikovn˘m
a rozhºaden˘m ºuìom ktorí márne pracujú na projek-
toch regionálneho rozvoja. Mnoho poãinov maìarsk˘ch
nominantov si zaslúÏi osobitné miesto a detailnej‰ie
príspevky. Nie je v‰ak v‰etk˘m dÀom koniec.

Podaren˘ gazda nám behal ‰tyri ro-
ky po dvore. Pouãen˘ z krízového
v˘voja kupónovej privatizácie, keì
ako minister sa zamiloval do ho-
landsk˘ch tulipánov a draÏieb, te-
raz ako vrchn˘ architekt transfor-
mácie ekonomiky na Slovensku sa
striktne drÏí  hesla, Ïe robota je pre-
Ïitok. Dobrá tak pre dobytok. On,
Ivan Veºk˘, nemusí uÏ stavaÈ nejaké
potemkinovské dediny.   Má predsa
str˘ãka Billa.  Pustil ho v Ko‰iciach
do posiºovne, kde si môÏe zoceºo-
vaÈ zdravie a odvykaÈ od mastn˘ch
hamburgerov. Dnes letí  biznis. Ak
súhlasíte, Ïe dva a dva bude ‰tyri a
pol, z toho tridsaÈ halierov pre
Ivana, obchod spraví aj s vami. Tak
to aj vyzerá. Najskôr veãer „strelí“
kamarátom gauã a hodinky, aby si
ráno mohol kúpiÈ mlieko a roÏky.
Pred káviãkou s Eviãkou obetuje
plynov˘ sporák, spoloãnej veãery
padol za obeÈ telefón. V talóne má
e‰te elektrické kachle. Postupne vy-
prázdnil byt i garáÏ. Matematika
musí sedieÈ. Samozrejme, nie z po-
hºadu ‰tátnej kasy. Ani Bill v‰ak ne-
chodí slep˘. Zocelil si pod Tatrami
nervy, zdokonalil sa v matematike.
Nechce len VS, ale aj Î. VlaÀaj‰í
predvianoãn˘ v˘predaj  za babku ho
doslova oãaril. Dva plus dva zrazu
nebolo ani tri. Tak˘to second hand
treba zopakovaÈ. A tu, ãuduj sa
svete, padá Billova kosa na Ivanov
kameÀ!  TridsaÈ halierov musí byÈ
zase na stole. Pekne na drevo. A
tak sa Bill na‰tval.  S jesenn˘m lís-
tím opadne Ivanova sláva. Ten zaãí-
na cítiÈ, Ïe to pre‰vihol a pilno du-
má. MoÏno by predal aj  tú Eviãku.
A hádam uÏ aj za poloviãku.Len
nech je na káviãku...

Mal˘ maìarsk˘ svet
s plochou dráhou letu
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