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Slovo na úvod

V knižke Pohľady do problematiky slovensko-maďarských vzťahov uve-
rejňujeme príspevky, ktoré predkladajú slovenské stanovisko ich autorov k tým-
to vzťahom. Autori príspevkov v tejto publikácii sa stretli 18. septembra 2009 
na odbornom seminári v Slavistickom ústave Jána Stanislava Slovenskej akadé-
mie vied v Bratislave (príspevok nórskeho autora Egila Lejona bol prednesený 
v jeho neprítomnosti). Účastníci seminára osobitne privítali medzi sebou mi-
nistra kultúry Slovenskej republiky Marka Maďariča a ďalšieho vzácneho hos-
ťa, slovenského spisovateľa z Maďarska Gregora Papučka. Seminár usporiadal 
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Katedra slovenského jazyka Filozofickej
fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Ministerstvo kultúry Sloven-
skej republiky a Jazykový odbor Matice slovenskej.

V dnešnej napätej situácii v slovensko-maďarských vzťahoch, ktorú ma-
ďarskí aktéri z rozličných oblastí politického, spoločenského, ba aj vedeckého 
života na Slovensku aj v Maďarsku umelo vystupňovali a naďalej ju vyhrocujú, 
poukazujú autori príspevkov na nebezpečenstvo takejto eskalácie. Viacerí naši 
autori sa opierajú o svoje dlhoročné výskumy slovensko-maďarských vzťa-
hov a v duchu Kollárovej múdrej výpovede, že „život prítomnosti má korene 
v minulosti a len z nej vysvetlený byť môže,“ upozorňujú na genézu dnešných 
maďarských postojov k Slovensku a k Slovákom. Tieto postoje, ktorých veľká 
časť je v dnešnej Európe absurdne anachronistická, sú v maďarskej spoločnosti 
hlboko zakorenené, dlhodobo pestované a po dnešné časy udržiavané a úspešne 
živené. Sú ustavičným zdrojom napätia v slovensko-maďarských vzťahoch.

Do rámca podobných svojráznych postojov treba zahrnúť aj „spravodaj-
skú objektivitu“ denníka SME, ktorý je slovenský len tým, že vychádza na Slo-
vensku v slovenčine. Vo svojom vydaní z 29. septembra 2009 nielen že obviňu-
je usporiadateľov odborného seminára z neobjektívnosti, keď na prezentovanie 
slovenských stanovísk neprizvali Maďarov, ale vystavuje aj „kádrový profil“ 
„nacionalistickým“ účastníkom seminára. Údaje o ich účinkovaní na seminá-
ri čerpá len z krátkej tlačovej informácie. Osobitne ľudsky odporná je narážka 
na „kádrový profil“ nášho vzácneho statočného hosťa z Maďarska, o ktorom sa 
píše, že „je uvedený medzi autormi na stránke prop.sk, ktorá zverejňuje antise-
mitské texty.“

Verím, že všetci tí, ktorí siahnu po tejto knižke, nájdu v nej užitočné in-
formácie, fakty a doklady osvetľujúce slovenský pohľad do problematiky slo-
vensko-maďarských vzťahov.

Editor


