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V zápase „Za slušné Slovensko“
už nemožno rátať s Mostom ani
s SMK
Zsolt Gál utorok 27. marca 2018 12:41

Mnohí Maďari, ktorí chcú slušné Slovensko, sa hanbia za Most a SMK
a momentálne nemajú koho voliť.

Bývalý predseda Strany maďarskej komunity (SMK) József Berényi. Foto – TASR

Prosím, potvrďte, ak chcete dostávať čerstvý newsfilter na e-mail.

Zadaním e-mailu súhlasíte s podmienkami.

Autor je politológ, ekonóm, Katedra politológie FiF UK v Bratislave
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Nepríjemná správa pre všetkých demokratov na Slovensku, ktorí túžia po
zmene: v boji Za slušné Slovensko sa už nedá spoľahnúť na maďarské
strany. Dlhodobo boli automaticky súčasťou toho lepšieho Slovenska.
Podporovali demokratizáciu, trhové reformy aj euroatlantickú integráciu.
Tie časy sú definitívne preč, a niekto to musí nahlas povedať.

Most aj SMK dostali niekoľko šancí a opakovane zlyhali. Ďalej slepo veriť
v to, že teraz sa už zmenia a vrátia sa na tú slušnú stranu, je naivné
aj nebezpečné zároveň. Musí prísť niečo nové, model dvoch existujúcich
súperiacich maďarských strán bol prekonaný.

Prvé osudové zlyhanie

V roku 2016 Most išiel do parlamentných volieb s cieľom zastaviť vládu
Smeru a ponúknuť alternatívu. Väčšinou síce explicitne nevylúčili koalíciu
so Smerom (hoci párkrát sa stalo aj to), ale jedným z hlavných motívov
kampane bolo: „Viete si predstaviť vládu bez Smeru? My áno.“ Lenže Béla
Bugár manévroval tak, že predsa len viackrát pripustil alebo naznačil
prípadnú spoluprácu so Smerom. Ale len so Smerom, s SNS
pravdepodobne nerátali ani v najhoršom sne. Ináč by Bugár pre TA3 (14. 2.
2016) nepovedal: „Sú dve zlé alternatívy. Zlá alternatíva je vláda jednej
strany – pokračovanie toho, čo tu je. Oveľa horšia je povedzme koaličná
vláda Smer-SNS. To sú najhoršie.“

Úvaha bola asi taká, že namiesto SNS by skočili do vlády so Smerom, aby
nás zachránili pred vládou Smer-SNS, a výhovorkou by bol Matovič. Osud
však zamiešal karty inak a v Moste spravili osudovú chybu.

Už predvolebné lavírovanie bolo morálne neobhájiteľné a takticky chybné,
ale po voľbách sa ešte stále mohli zastaviť na okraji priepasti. Oni sa však
rozhodli do nej skočiť. Vyše 60 percent voličov sa už vo voľbách 2016
vyjadrilo, že si neželajú ďalšiu vládu Smeru (37 percent volilo Smer a SNS),
Most sa však rozhodol predĺžiť agóniu Fica a pripútal sa k politickej
mŕtvole. Odvtedy sa ocitol v špirále, už ide len dole, je to čoraz horšie
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a horšie, došlo k zrade všetkých princípov, na ktorých vraj strana stála.

Zotrvanie Mosta vo vláde je neobhájiteľné

Míľnikom bolo rozhodnutie neodísť z koalície po prepuknutí kauzy
Bašternák (ale aj ďalších DPH-čkarských škandálov), pokračovalo to 180-
stupňovými obratmi ako pri voľbe Rezníka a celé to vyvrcholilo zotrvaním
v bábkovej vláde Pellegriniho. Toto sa už nedá nijako obhájiť: jadrom EÚ,
štandardnou vládou stability, hrádzou proti extrémizmu ani strašením
Matovičom, Sulíkom a Kollárom. Veď s uneseným štátom to máme
nasmerované na Východ, veď je tu obrovská nestabilita zlepenca, veď Fico
tu (opäť) používa jazyk extrémistov a velí skorumpovanej strane, ktorá
silne pripomína organizovanú zločineckú skupinu… A SNS? Ako obvykle,
škoda rečí. Každému je jasné, že ide už len o pozície, výplaty a kšefty: lepšie
ich mať aspoň do roka 2020 než len do roka 2018.

Väčšina slovenských voličov strany to už zrejme pochopila a Most opustili.
Po hanebnom odchode Šebeja a hanebnom zotrvaní (dokedy ešte?)
Žitňanskej, Kresáka a Švejnu by ich mohla udržať už iba charizma (skoro
som napísal charakter) Bugára, ale ten už sa medzitým stal symbolom
najväčšieho luhára. Preto používanie termínu maďarské strany bez
úvodzoviek je už namieste.

Lenže Most pravdepodobne masívne stráca aj voličov maďarskej
národnosti. Šokujúce odhalenia predchádzajúcich týždňov boli poslednou
kvapkou aj pre značnú časť z nich, a to neprekryjú žiadne dvojjazyčné
tabuľky ani rýchlostné cesty (hlavne vtedy, keď sa stále nezačali stavať ani
prvé úseky R7).

Okrem toho je možno len otázkou času, kedy sa objavia nejaké odhalenia
o prepojení politikov Mosta na taliansko-smerácke korupčné schémy,
napríklad v prípade takého Eleméra Jakaba, ktorý podniká presne tam
(okolo Michaloviec a Trebišova) ako Rodovci, Vadalovci a spol. (Zatiaľ sa
investigatívni novinári dostali k Igorovi Sidorovi, ktorý spoločne zakladal
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firmu Hvar Sport Resort v Chorvátsku s Antoninom Vadalom. Sidor bol do
roku 2012 v Moste, bol aj poslancom Národnej rady a spolu s Jakabom
riadili košickú krajskú organizáciu strany, ktorá bola vždy naklonená
k spolupráci so Smerom.)

SMK je na tom podobne

V zápase za slušné Slovensko sa nedá spoľahnúť ani na druhú maďarskú
stranu. Väčšina Slovákov si to možno neuvedomuje, lebo SMK nie je tak na
očiach ako Most. Pripomeňme však niekoľko faktov. Napríklad dlhoročnú
spoluprácu so Smerom na regionálnej úrovni: napríklad v trnavskej župe
(kde bol bývalý predseda strany Berényi podpredsedom kraja), alebo
podporu Rašiho v Košiciach pred poslednými voľbami, respektíve
spoluprácu s frakciou Smeru v banskobystrickej župe po voľbách, aby
Lunterovi znepríjemnili vládnutie po Kotlebovi.

Vysvetlenie je väčšinou také, že politika na regionálnej úrovni je zásadne
iná ako na tej celoštátnej. Poznajúc „kvality“ regionálnych štruktúr Smeru,
ťažko tomu uveriť…

Veľavravné je aj veľké mlčanie v súvislosti s politikou strany Fidesz Viktora
Orbána, kým posielajú peniaze – a tie tečú v posledných rokoch hojne.
Konfiškácia úspor v druhom pilieri v Maďarsku, zoštátnenie regionálneho
školstva, únos štátu a obrovská korupcia (podobne ako na Slovensku),
útoky na Brusel, migrantov a na Sorosa, úzka spolupráca s Putinom,
postupná likvidácia slobodných médií, ako aj Orbánove reči o tom, že
buduje neliberálny štát a obdivuje Erdoganovo Turecko a Putinovo Rusko
– to všetko prešlo bez kritiky SMK a jej blízkych (internetových) médií.
Nakoľko je potom úprimné, že v poslednom čase za podobné veci žiadajú
predčasné voľby na Slovensku?

Skrátka, Fico zrazu nie, ale Orbán stále áno. Hoci už dávno vieme, že akoby
ich jedna mater mala. Tento pokrytecký postoj však mimoriadne
skomplikoval sám Orbán, keď začal hovoriť to isté, čo Fico: za protestmi je
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Soros. Jediný problém bol, že do protestov sa zapojila aj SMK…

Spojenectvo s Orbánom je pritom pre SMK životne nebezpečné. Ak
nasledujúce voľby (8. apríla) v Maďarsku prehrá, tak pravdepodobne
prestanú tiecť peniaze, keď vyhrá, tak môžeme očakávať pokračujúcu
demontáž zvyškov demokracie v Maďarsku – mlčanie SMK bude čoraz
trápnejšie.

Zo psa nebude slanina

– hovorí maďarské príslovie. Most a SMK už dostali toľko šancí a toľkokrát
zlyhali a zradili demokratické princípy, že by bolo naivné spoľahnúť sa na
nich v zápase za slušné Slovensko. Toto by si mali uvedomiť všetky
pravicové strany, ktoré stále pestujú falošné nádeje a živia nepodložené
očakávania. Napríklad Igor Matovič, ktorý chce, aby neprepadli hlasy pre
pravicu (chvályhodné), a preto by možno zobral do parlamentu aj SMK
(omyl).

Mal by položiť otázku, v čom sa tak zásadne líšia od Mosta. (A možno ich
najprv poslať na detektor lži, či by naozaj nikdy a za žiadnych okolností
nešli so Smerom…)

Robiť bugárovcom zle tak, že dostanete do parlamentu rovnako
oportunistickú a pokryteckú skupinu, asi nie je najlepšie riešenie pre
Slovensko a slovenskú pravicu. Nenávisť nie je dobrým radcom.

A čo teraz s Maďarmi za slušné Slovensko?

Väčšina Maďarov, ktorí dnes podporujú protesty za slušnejšiu krajinu, sa
hanbí za maďarské strany. Väčšina z nich pravdepodobne nechce a už viac
nebude hlasovať ani za Most, ani za SMK. Väčšina tých, čo opustia Most,
pravdepodobne neskončí u SMK. Aj keď je to možno len menšina
maďarskej menšiny na Slovensku, výrazne to zvyšuje šance, že ani jedna
strana sa nedostane do parlamentu (keď pôjdu do volieb samy, a nie na
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„cudzej“ kandidátke).

Medzi maďarskými voličmi hrozí veľká apatia aj prepad veľkého počtu
hlasov. Niektorí zrejme podporia slovenskú opozíciu, ale drvivá väčšina by
asi rada videla aj kandidátov maďarskej národnosti, ktorí sa postavia aj za
špecifické potreby maďarskej komunity.

Sú dve možnosti, ktoré sa navzájom nevylučujú a môžu sa aj kombinovať.
Jednou je tretia maďarská strana (ktorá by mohla ísť sama, ale aj na
nejakej spoločnej kandidátke do volieb), druhou kandidáti maďarskej
národnosti v slovenských stranách.

V oboch prípadoch je to veľmi ťažké dosiahnuť. Aby Maďari neboli len „do
počtu“ a „na okrasu“ v slovenských stranách, ktoré by si mali osvojiť aj
špecifickú národnostnú agendu ako samozrejmosť. Alebo aby sa členstvo
ani vedenie novej maďarskej strany nehemžili oportunistami, vybavovačmi
a nastrčenými bábkami bez charakteru, princípov, hodnôt a jasnejších
ideologických postojov. A nepripomínalo hnutie po niekoľkých vlnách
kontraselekcie (ako Most aj SMK na najvyšších úrovniach v súčasnosti).
Jednoducho nestačí byť Maďarom, to nie je program, princíp, ideológia ani
hodnota a osobná kvalita, je to len stav.

Takže vyzerá to na ťažkú cestu, ale slovenská opozícia by mala radšej
podporiť Maďarov (ak sa nájdu) na tejto ceste, a nie sa stále spoliehať na
Most a SMK alebo čakať na prichádzajúcu katastrofu v podobe prepadu 8 –
9 percent (potenciálnych) hlasov v nasledujúcich voľbách.

Tento text ste mohli čítať vďaka tomu, že ste predplatiteľom Denníka N.
Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte na
editori@dennikn.sk.
Vážime si vašu podporu.
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