Abstrakt
V hodnocení hlavních politických a kulturně-společenských tendencí meziválečných
československo-maďarských vztahů se práce pokouší přinést nový přístup ke zkoumání forem, podob
a perspektiv vztahů, které v klíčovém období let 1925-1932 ukazovaly oblast, která byla mnohem
významnější než politická a hospodářská (ty vždy akorát reflektovaly momentální zájmy jednotlivých
politik). Touto oblastí, která přináší zcela jinou optiku do výzkumu vztahů byla interní rovina
československo-maďarského vztahu. Vztahu československé společnosti a vnitřní politiky vůči
aktivitám maďarské menšinové společnosti, která v uvedeném období vykazoval diametrální rozdíl
mezi jejich aktivitami a oficiální činností politiky Madarska. Práce se pokouší poukázat na skutečnost,
která je doposud opomíjena, a to že vztahy obou států byly z hlediska vnitřního uspořádání a cílů
zahraniční politiky výrazně inkompatibilní (v celém období let 1918-1939), zatímco interní
československo-maďarské vztahy (vývoj vztahu většiny vůči menšinové společnosti) vykazovaly
oblasti a skupiny obyvatelstva, skrze které mohlo docházet k postupnému, mimo politiku se
odehrávajícímu, kulturně-společenskému sbližování, avšak za podmínky, kdy si většinová společnost
uvědomí historicky a psychologicky determinovanou jednotu maďarského jazykového a kulturního
společenství (magyarságu), která je hodnotou, kterou u této skupiny obyvatelstva nebylo (a není)
možné „přeprogramovat“. Z hlediska české a slovenské společnosti bylo k aktivitám na poli
spolupráce české a slovenské kultury s maďarskou kulturou (ať již menšinovou na území ČSR, nebo
v podobě mezistátních kulturně-společenských vztahů) přistupováno ze dvou směrů. První směr
můžeme jednoduše nazvat jako přístup pramenící z „prožité historické zkušenosti“, vyplývající
především ze soužití slovenské a maďarské společnosti před rokem 1918, jehož dozvuky se přenesly
na půdu československého státu. Druhým směrem přístupu bylo hodnocení aktivit maďarské
společnosti po vzniku samostatného Maďarska po roce 1918 jako celku, tedy bez vědomého
rozlišování mezi chováním a společenskými aktivitami maďarské menšiny mimo území Maďarska a
maďarskou společností a jejími politickými a kulturně-společenskými projevy v Maďarsku samotném.
Možnosti kulturně-společenské spolupráce, ať již na domácí, respektive mezistátní úrovni byly v
důsledku drastického zpolitizování takřka všech oblastí společenského života v ČSR i Maďarsku po
roce 1918 odsunuty na zcela vedlejší kolej. Spory, které způsobovaly napětí v obou rovinách (interní i
externí) byly způsobeny začleněním území, která z hlediska maďarské státní tradice, považovaly
tradiční společenské složky maďarské společnosti za historickou součást svého státního útvaru. Jejich
odtržením a nerealizací mezinárodních závazků (to byl případ Podkarpatské Rusi), realizace
autonomie, se stalo jedním z klíčových argumentů na domácím politickém fóru, tak i předmětem
stížností na mezinárodním fóru (zejména u Společnosti národů). Ačkoliv československé úřady
celkem oprávněně argumentovaly potřebou jednotné správy země a tedy potřebou státní centralizace,
neexistence koncepce a časového harmonogramu pro naplnění oprávněných požadavků, prohlubovala
rozpory a poskytovala cenné argumenty o nerespektování závazků ze strany maďarských politických
vůdců. Problémem, který byl v celém průběhu meziválečného Československa spojený s problémem
podkarpatoruským byla i snaha decentralizovat na území Slovenska. Neochota centrálních českých
úřadů o delimitaci pravomocí na slovenské orgány (zejména od konce 20. let) byla další municí pro
ideology maďarského hnutí revize, které na domácí i zahraniční půdě hovořilo o útlaku Slováků a
velkočeské koncepci, kterou by oni, Maďaři, nedovolili, a nabízeli Slovákům návrat a zajištění
autonomního vývoje. Nakolik se to shodovalo s jejich politikou z před roku 1918, již nebylo důležité.
Nepříjemné však bylo, že těmito ataky podrývali důvěryhodnost proaktivistických složek obyvatelstva
maďarské menšiny na československém území. Koncem první poloviny 20. let dochází
v Československu, v důsledku zvyšující se společenské aktivity maďarské menšiny, k pokusům o
prolomení vlastní vnější společenské izolace i vnitřní pasivity. Tyto pokusy, nebyly zaměřeny jen na
aktivaci příslušníků maďarského menšinové společenství, ale obsahovaly v sobě ambici oslovit svými
kulturně-společenskými aktivitami zejména českou společnost. Byly motivovány snahou vedoucí k
postupnému odbourávání, spíše v historii tkvících sporů, kterých se, bohužel, v celém meziválečném
období účelově využívalo k dosažení aktuálních politických cílů. Česká společnost si tak ve vztahu k
maďarské menšině a jejím aktivitám začala osvojovat nesmiřitelné postoje slovenské, zejména
konzervativně-národní politické reprezentace, která aktivity československých Maďarů v celém
průběhu jejich příslušnosti k ČSR považovala za aktivity protistátní, iredentistické. V rámci tohoto
zjednodušeného vidění projevů aktivit maďarské národnostní skupiny na území ČSR se však

opomíjely v mnoha ohledech hodnotné projevy kulturně-společenských aktivit této národnostní
skupiny, která svým úsilím aspoň částečně přispívala k rozšíření povědomí o maďarské kultuře mezi
českým a slovenským obyvatelstvem.

