
I. Od osvietenstva 
po meruôsme roky
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1.  KULTÚRNE PREJAVY 
OSVIETENSTVA A NÁRODNÉHO 
OBRODENIA NA SLOVENSKÝCH 
JAZYKOVÝCH OSTROVOCH V 
MAĎARSKU

Vplyv osvietenských ideí na kultúrny 
rozvoj Slovákov na jazykových 
ostrovoch 

Opakovanie:
K tejto problematike pozri učebnicu Slovenskej li-
teratúry pre II. ročník gymnázia na stranách 29 – 
68, a učebnicu Dejiny a kultúra Slovákov v Ma-
ďarsku pre 9. a 10. ročník gymnázia na stranách 
100 – 104. 

Ideové hnutie, ktoré menujeme osvietenstvo, malo 
ďalekosiahly vplyv na spoločenský a kultúrny rozvoj 
mnohonárodnostného Uhorska. Periodizácia obdobia 
podľa špecifík Uhorska umožňuje viaceré interpretá-
cie, široké časové rozpätie zahŕňa viaceré duchovné a 
umelecké smery. Rozmanité sú aj snahy formujúcich 
sa moderných národov štátu, ktoré smerujú na vyjad-
renie svojbytnosti. 
Enklávy Slovákov mimo súvislého etnického územia, 
ktoré sa v súčasnosti nachádzajú čiastočne na území 
Maďarska, boli v tomto období už pomerne stabilné. 
Kultúrny rozvoj enkláv vytvárali osobnosti veľkého for-
mátu, ktoré patrili k elite mysliteľov svojej doby. Boli 
medzi nimi osobnosti európskeho formátu, ktoré slú-
žili dolnozemskej slovenskej societe. Napr. Matej Mar-
kovicz (Markovič), Samuel Tessedik (Tešedík) starší a 
mladší, Ondrej Skolka (Školka), Pavol Wallaský. Zaslú-
žili sa o vytvorenie inštitúcií, ktoré boli zárukou vzde-
lávania užšieho prostredia, Békešsko-čanádskej oblas-
ti. Následkom pôsobenia S. Tešedíka mladšieho a O. 
Školku Sarvaš sa koncom 18. storočia rozrástol v prvé 
kultúrne centrum dolnozemských Slovákov. Premiest-
nením seniorátneho gymnázia do Poľného Berinčo-
ka vytvorilo sa tu popri Sarvaši druhotné kultúrne cen-
trum regiónu. Životné dielo dejateľov kultúrneho živo-

I. Od osvietenstva po meruôsme roky

ta nesie znaky osvietenstva, národného obrodenia a 
ďalších ideových smerov doby. 

Matej Markovicz (Markovic, Markovič) 
(1707 – 1762)
Matej Markovicz bol neobyčajnou osobnosťou, kňa-
zom a  osvietenským literátom. Narodil sa v  Dobrej 
Nive v Zvolenskej stolici. Stredné školy skončil v Ban-
skej Bystrici a  Štiavnici. Teológiu vyštudoval v  Brati-
slave a  v Nemecku. Po ukončení štúdií pôsobil ako 
vychovávateľ v  rodine Podmanických. Bol kazateľom 
v Štítniku a od r. 1834 farárom v Sarvaši. Oženil sa s 
Alžbetou Mičinskou, mali dvoch synov – Jána (1738-
1769, kňaz v Sarvaši) a Mateja (1751 – 1793, kňaz 
v Pustých Úľanoch, neskôr v Prahe) a dcéru Teréziu, 
ktorá sa vydala za Samuela Tešedíka mladšieho.
Bol súčasníkom S. Tešedíka staršieho, spájajú ich zá-
sluhy na poli organizovania duchovného života dolno-
zemských evanjelikov. Ich spoločným dielom je: Po-
svěcení chrámu 11. nov. 1745… církve Čabanské 
(1746). Literárne bol veľmi produktívny, tvoril v latin-
čine i  češtine. Jeho diela svedčia o  širokom rozhľa-
de. Pamätné spisy – Pamatnosti Matěje Markovic-
ze: Zpráva, Porádek, aneb Kázně cirkvi Slovenské 
Sarvašské (1750) – sú cenným historickým pramen-
ným materiálom.
Pozoruhodná je Markoviczova náboženská tvorba. 
Okrem toho v rukopise zanechal dve učebnice. Na 
poli vedy sa priklonil k tzv. sarmatskej teórii o pôvode 

Detail rukopisu spisov M. Markovicza Zpráva, 
Porádek, aneb Kázeň cirkvi Slovenské Sarvašské
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Slovákov. Zaujímal sa o kraj, v ktorom žil, aj o iné ná-
rody, napr. o pôvod Rómov (Cigánov). Prejavil sa aj 
ako básnik, zložil mnoho duchovných piesní. Z nem-
činy preložil Píseň o chvále stavu sedláckeho z ně-
meckého jazyka v Slovenskou řeč uvedená (1752). 
Bola oslavou roľníckej práce a nabádala každého, aby 
si vážil ťažkú prácu sedliakov. Najmä pre kultúrne sú-
vislosti s inými slovenskými jazykovými ostrovmi v Ma-
ďarsku je pozoruhodná jeho Píseň truchlivá o kobyl-
kách, kteréž roku Páne 1748 do Uher přiletely. Po-
dobne reagoval na túto pohromu kázňou aj Teofi l Me-
dzibrodský, kazateľ v Eške (Öskü). V zhode s dobo-
vým trendom na prírodnú pohromu, zemetrasenie v 
Komárne r. 1763, reaguje rektor z Černe (Bakonycser-
nye) Štefan Korbeľ. 
Pre syna Jána, aby si uvedomil svoj slovanský a slo-
venský pôvod, napísal Markovicz dielo Epištola či 
Monita ad fi lium Joannen. Prietržský farár A. Škultéty 
vydal vo Vrastislavi r. 1765 Markoviczovu knihu Histo-
rie cirkevní Starého i Nového zákona, ktorá je zvlášť 
zaujímavá svojím predhovorom. Predhovor je v pod-
state národnou obranou, ktorej autorom zrejme bol 
A. Škultéty. 

Štefan Korbeľ (Korbely) (1732–1777) 
Rektor a organista Štefan Korbeľ bol rodákom z Černe, 
kde slúžil miestnemu kolektívu ako rektor a vo svojej 
rodnej obci aj umrel. Stal sa známym ako autor sklad-
by Pametné premyšlování o strašlivém zemetrase-
ní…., ktorá je zaradená do Antológie slovenskej baro-
kovej poézie (Bratislava: Tatran 1977). Skladba, kto-
rá reaguje na zemetrasenie v Komárne r. 1763, sa za-
chovala v 10-listovom zošitku. Je uložená v  rukopis-
nom oddelení Széchenyiho knižnice (značka Quart. 
Slav. 5), predtým ju vlastnil Juraj Ribay. Ribay na spod-
nom rohu titulnej strany zapísal rozlúštenie autorovho 
kryptogramu. Podľa literárneho historika Jána Mišiani-
ka nejde o originálnu skladbu, ale o odpis. 

Evanjelický kostol v Černi

K prvým dvom kultúrnym centrám dolnozemských 
Slovákov sa viaže činnosť Daniela Bocku.

Daniel Bocko (Boczko) (1751 – 1806)
Spisovateľ, pedagóg, evanjelický farár, superintendent 
Daniel Bocko sa narodil v Demänovej v Liptovskej sto-
lici, v zemianskej rodine. Gymnázium skončil v Kež-
marku. Teológiu vyštudoval v Bratislave a na Univer-
zite v Jene (Nemecko). Jeho prvým pôsobiskom ako 
teológa bola v Lhota na Morave, potom bol farárom v 
Trnovci v rodnom Liptove. Odtiaľ ho pozvali cirkevníci 
na radu Samuela Tešedíka mladšieho do Sarvaša, kde 
účinkoval do r. 1803. Ako dekan Békešsko-banátske-
ho seniorátu sa zaslúžil o rozvoj slovenských škôl. Bol 
iniciátorom nižšieho ev. seniorátneho gymnázia v Be-
rinčoku, na ktorom sa od r. 1807 používal tzv. Bockov-
ský učebný plán. V pedagogických názoroch bol od-
porcom S. Tešedíka, presadzoval humanistický smer 
výchovy. Väčšina jeho tvorby je teologického charak-
teru. Najzaujímavejšie sú jeho diela Svadební vinše 
nejvíce pro obcy evang. Dolnozemské (Pešť 1804) 
a Šlabikar přirozenou a veľmi lehkou nauku k čte-
ní obsahující (Banská Štiavnica 1802), ktorý sa pou-
žíval ešte aj v 60. rokoch 19. storočia.
Na iných jazykových ostrovoch pôsobili ďalší vzde-
lanci.

Štefan Leška (Leschka) (1757 – 1818)
Bol učiteľom, teológom, redaktorom a  lexikografom. 
Narodil sa vo Vrbovciach na západnom Slovensku. Na 
viacerých miestach pôsobil ako učiteľ a organista, v 

Pôsobisko Štefana Lešku
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rokoch 1781 – 1784 v  slovensko-maďarskej evanje-
lickej cirkvi v Bratislave, 1784 – 1785 v Černilove a 
1785 – 1790 v Križliciach. Jeho posledným pôsobis-
kom v rokoch 1790 – 1793 boli Krbšice. V období ro-
kov 1794-1798 postúpil v kariére, zastával funkciu su-
perintendenta v Prahe. Na Dolnej zemi bol evanje-
lickým farárom najprv v Dunaeďháze (Dunaegyháza, 
1798-1810), odkiaľ sa dostal do Malého Kereša (Kis-
kőrös).
Bol prvým redaktorom Prešporských novín (pôvod-
ným pravopisom Prešporské Noviny), ktoré začali vy-
chádzať r. 1783. Tvoril poéziu, náboženské a osveto-
vé diela.
Roku 1825 napísal a vydal slovník maďarských slov, 
prevzatých z iných, najmä slovanských jazykov, ktorý 
má názov: Leschka Stepanus: Elenchus Vocabula-
rum Europaeorum cumprimis Slavicorum Magya-
rici usus (Univerzitná tlačiareň v Budíne). 
Slovník obsahuje 271 strán. Slovenská lexikografi a 
hodnotí Leškovo dielo ako priekopnícke, ktoré popri 
nesporných zásluhách práve pre svoju priekopnícku 
povahu má veľa nedostatkov. V slovníku sú viaceré 
slová spoločné češtine a slovenčine, je v ňom pomer-

ne málo slovakizmov. Niektoré slovenské slová ozna-
čuje ako vulgo, čo znamená ľudové, t. j. nespisovné. 
Jeho etymológie sa vo viacerých prípadoch považujú 
za odvážne, resp. za tzv. ľudové etymológie, takýto je 
napr. výklad slova medveď.
Heslo je spracované nasledovne:

Celkovo sa toto slovníkové dielo môže hodnotiť ako 
také, ktoré sa pridržiava bibličtiny, ale obsahuje aj slo-
vakizmy. Ako lexikograf sa prejavil Leška aj v inej sú-
vislosti, napísal vysvetlivky k evanjelickej biblii v Palko-
vičovom preklade (1808).
Z hľadiska životného diela Leška bol uznávaným učen-
com doby, mal kontakty s významnými osobnosťami 
národného obrodenia. Viedol korešpondenciu napr. s 
Jozefom Dobrovským. 

Vysvetlivky
* = predpokladaný, rekonštruovaný tvar

ь = redukovaná praslovanská samohláska, jať 

ě = vyslovuje sa ako je

Juraj Ribay (pôvodným menom Riba) 
(1754–1812)
Spisovateľ, jazykovedec, etnograf a publicista Juraj 
Rybay sa narodil v Dolných Ozorovciach pri Bánov-
ciach nad Bebravou, v remeselníckej, živnostníckej ro-
dine. Základnú školu skončil v Horných Ozorovciach a 
Uhrovci. V rokoch 1766 – 1769 študoval na evanjelic-
kom lýceu v Banskej Štiavnici, kde mu zástupca riadi-
teľa zmenil priezvisko na Ribay. V rokoch 1769 – 1771 
pokračoval v štúdiách v Modre. Teológiu študoval na 
viacerých miestach, v rokoch 1773 – 1776 v Šoproni, 
r. 1779 v Erlangene a r. 1780 – 1782 v Jene. R. 1782 
bol vysvätený za farára. V tomto roku bol súkromným 
učiteľom a kazateľom v rodine Ľudovíta Ostrolúcke-
ho. V rokoch 1783 – 1784 pôsobil ako farár v Príbov-
ciach, 1784 – 1785 v Bohuniciach, od r. 1785 v ne-
meckom a slovenskom zbore v Cinkote (dnes XVI. ob-
vod Budapešti).
V rokoch 1796 – 1798 bol knihovníkom a korektorom 
v Pešti. Od r. 1799 do smrti slúžil ako farár na tzv. vo-

Medve, ursus, Bär factum est slav. medvěd, quod est ex 

med, mel, et wěděti, nosse, scite.

Maďarské pomenovanie medve je podľa jazykovedca Š. 

Kniežu nesporne výpožičkou slovanského pôvodu v maďar-

čine a v obidvoch jazykoch má ráz tabu. Je zložené slo-

vo z dvoch komponentov: * medu + ědь, t. j. zviera, kto-

ré je med. 

Spracované heslo

Titulná strana Leškovho Elenchusa
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jenskej hranici v nemeckom zbore v Savinom Sele v 
Báčke (Torzsa).
Počas svojho jedenásťročného pôsobenia v  Cinko-
te a v Budíne mal Ribay možnosť zoznámiť sa s naj-
vzdelanejšími osobnosťami doby. Bol významným 
predstaviteľom osvietenskej vedy a zakladateľom via-
cerých slavistických disciplín. Od študentských čias sa 
venoval zberateľskej činnosti so zameraním v prvom 
rade na vedecké diela. Zbieraním rukopisov a  sta-
rých tlačí si vybudoval vzácnu knižnicu. O  jeho kniž-
nicu mali záujem mnohé zahraničné osobnosti. Veľ-
ká časť jeho zbierky je vo fonde Széchenyiho knižni-

ce. Na základe svojej zbierky a českého bibliografi c-
kého materiálu zostavil bibliografi u českých a sloven-
ských kníh od najstaršej doby. Ako spoluautor vypra-
coval viacero návrhov na založenie vedeckých spoloč-
ností. V r. 1795 upravil a v Pešti vydal Ortographiu P. 
Doležala. Je autorom rozsiahlych rukopisných slovní-
kových prác, z ktorých čerpali jazykovedci ďalších ge-
nerácií. Významná bola jeho folkloristicko-zberateľská 
činnosť a výskum dialektov. V  tejto oblasti spolupra-
coval s  J. Dobrovským. Bol plodný ako autor nábo-
ženských prác. Zaoberal sa aj ľudovýchovnou spisbou. 
Dôležitá bola jeho redaktorská a korektorská činnosť.

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Vyhľadaj na mape slovenské lokality v Maďarsku, 
ktoré sú v lekcii spomenuté. Na ktorých jazyko-
vých ostrovoch sa nachádzajú?

2. Charakterizuj jazykové ostrovy z geografi ckého, 
hospodárskeho, konfesionálneho a kultúrneho 
hľadiska. Opieraj sa o učebnicu Dejiny a kultú-
ra Slovákov v Maďarsku pre 9. a 10. ročník gym-
názia!

3. Všímaj si a charakterizuj kontakty učencov, kultúr-
nych dejateľov doby! 

4. Etymológia slova medveď má ráz tabu, t. j. nepo-
menúva zviera priamo. Spomeň podobné sloven-
ské a maďarské názvy zvierat!

Detail Cinkoty, predmestia Budapešti

2.  OD OSVIETENSTVA 
K NÁRODNÉMU OBRODENIU

Univerzitná tlačiareň v Budíne a jej 
účasť na formovaní slovenského 
spisovného jazyka

Opakovanie
Opakujeme pojmy národné obrodenie, klasiciz-
mus, romantizmus, univerzita a tlačiareň v Tr-
nave. K tejto problematike pozri učebnicu Sloven-
skej literatúry pre II. ročník gymnázia na stranách 
33 – 34, 48 – 71 resp. učebnicu Dejiny a kultúra 
Slovákov v Maďarsku pre 9. a 10. ročník gymnázia 
na stranách 63 – 64. 

Trnavskú univerzitu, ktorú založili r. 1635, na nariade-
nie Márie Terézie r. 1777 presťahovali do Budína. Tak-
tiež presťahovali aj univerzitnú tlačiareň, ktorá pôso-
bila v Budíne v rokoch 1777 – 1848, v Trnave zosta-
la jej pobočka.

V tomto časovom rozpätí vyšlo v Budínskej univerzit-
nej tlačiarni okolo 5000 tlačiarenských produktov. Tla-
čiareň zohrala dôležitú rolu vo formovaní spisovných 
jazykov národov Uhorska. Vydávala diela v nasledujú-
cich jazykoch: v bulharčine, hebrejčine, chorvátčine, la-
tinčine, maďarčine, nemčine, novogréčtine, rumunčine, 
ruštine, srbčine, slovenčine (resp. slovakizovanej češti-
ne). Prispôsobila sa potrebám mnohonárodnostného i 
z konfesionálneho hľadiska diferencovaného obyvateľ-
stva štátu. Knižné publikácie reprezentujú nielen belet-
riu, náboženské, vedecko-populárne diela, ale aj odbor-
nú a učebnicovú literatúru. Tlačiareň získala r. 1779 vý-
sadu vydávania učebníc. Dôležitosť vydávania učebníc 
v Uhorsku vzrástla po vydaní Ratio Educationis (1777 
a 1806). Okrem knižných publikácií vydávala tlačiareň 
almanachy, ročenky, časopisy, spisy iného rázu (rôzne 
zoznamy, menoslovy). Napr. v slovenskej súvislosti vy-
šiel tu almanach Zora, ročníky 1835, 1836, 1839, 1840, 
v maďarčine Kritikai lapok (Kritické listy) I – VII, ktoré re-
digoval József Bajza v rokoch 1833 – 1836. 
V počiatočnej fáze bolo dôležité vyriešiť otázku typo-
grafi e, zostaviť písmená abecedy všetkých uvedených 
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jazykov. Čo sa týka slovenskej tlače, otázkou bolo, či 
sa majú texty tlačiť nemeckými písmenami, tzv. švaba-
chom, alebo latinkou. Rozhodlo sa pre švabach, ktorý 
používali tlačiarne v Bratislave, až v neskoršom obdo-
bí prešla tlačiareň na latinku. 
Jazyková stránka slovenských publikácií Budínskej uni-
verzitnej tlačiarne odzrkadľuje zápas o jednotný spisov-
ný jazyk. Jazyková jednota sa v tomto období postupne 
stávala markantným znakom svojbytnosti národa.
Jazyk prvých slovenských publikácií Budínskej univer-
zitnej tlačiarne a jej trnavskej fi liálky možno označiť 
za písomnú kultúrnu západoslovenčinu. Tlač z 80. 
rokov 18. storočia priamo nadväzuje na neustálený, 
nejednotný úzus kultúrnej západoslovenčiny. Tieto 
publikácie sa však pravdepodobne stali východiskom 
kodifi kačných snáh A. Bernoláka. Väčšinu z nich tvo-
ria učebnice pre katolícke školy, ktoré vyšli na naria-
denie kráľovského dvora a schválila ich štátna sprá-
va. Po obsahovej stránke boli jednotné aj preto, lebo 
schválené dielo bolo prekladané do viacerých jazy-
kov. Pre nejednotnosť jazyka učebníc sú charakteris-
tické rozdiely pravopisné, hláskoslovné, morfologic-
ké a  lexikálne a najmä terminologické. Tento feno-
mén charakterizuje všetky jazyky, v ktorých produkty 
tlačiarne vychádzali.
Pre evanjelické školy vyšla menšia časť učebníc v Bu-
dínskej univerzitnej tlačiarni v  bibličtine, resp. v  slo-

vakizovanej češtine. Učebnice pre evanjelické školy, 
schválené regionálnym cirkevným vedením, vydávali 
v početných lokalitách v súkromných tlačiarňach. Me-
dzi najznámejšie patrili Landererova tlačiareň v Budí-
ne, Trattnerova v Pešti a Bratislave, tlačiarne v Banskej 
Bystrici, Levoči, Ostrihome a vo Vacove. 
Jazyk slovenskej tlače po dľa všetkého ovplyvni-
li okrem autorov aj lektori, cenzori, revízori, redakto-
ri a korektori, o ktorých sa uchovalo málo údajov. Ru-
kopisy domácich autorov, ako aj importované, boli 
pred vytlačením podrobené revízii. Mali byť posúdené 
z hľadiska (ne)porušenia záujmov štátu a cirkvi. Prvý 
zoznam kníh (Index liborum prohibitorum), ktoré 
zakázala katolícka cirkev, bol zostavený r. 1546. V Ra-
kúsku a Uhorsku sa ujala prax, podľa ktorej bola po-
verená cenzurovaním niektorá katolícka univerzita. K 
zmene došlo r. 1721, keď Karol III. poveril výlučným 
právom cenzúry kancelára Trnavskej univerzity. Neskôr 
Karol III. skorigoval svoje nariadenie, právo cenzúry 
politickej tlače sa stalo jeho osobnou výsadou. Ruko-
pisy s politickým obsahom mu bola povinná predlo-
žiť Viedenská univerzita. Uhorska sa zmeny týkali od 
r. 1726. Rukopisy a knihy s náboženským, etickým, 
výchovným obsahom mali právo posudzovať cirkevní 
cenzori. Právo posúdenia rukopisov s politickým ob-
sahom patrilo do kompetencie referenta Miestodrži-
teľskej rady. V súvislosti s Budínskou univerzitnou tla-

Tabuľka vymenúva zoznam 23 učebníc z edičného plánu na r. 1780. Informuje o štádiu ich prípravy 
do tlače. Medziiným aj o tom, v ktorých jazykoch už vyšla daná učebnica, v ktorých je odovzdaná do 
tlače, v ktorých jazykoch treba urobiť jej preklad.
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čiarňou sa ujala prax v zhode s predpismi Ratio, pod-
ľa ktorej revíziu učebníc vykonával Univerzitný senát.
Učebnice, ktoré sa týkali verejných záležitostí, bol se-
nát povinný predložiť Miestodržiteľskej rade. V Miesto-
držiteľskej rade fungovala Komisia pre študijné záleži-
tosti, ktorej musel Univerzitný senát mesačne zasielať 
protokoly o rukopisoch. Tieto potom zasielala komisia 
panovníkovi. Jozef II. ako osvietenský panovník mal li-
berálnejší prístup k riešeniu otázky cenzúry. Zjednodu-
šil administratívny proces, ale revízori boli aj naďalej 
zamestnávaní a kontrolu rukopisov vykonávali aj cen-
zori. Úlohy revízorov a cenzorov sa ostro neoddeľova-
li. Rozhodnejšie rozdiely sa ukazujú v revízorskej praxi 
cirkevných a svetských rukopisov. Kompetencia posu-
dzovania cirkevných rukopisov patrila inej osobe ako 
kompetencia posudzovania svetských rukopisov. Vy-
dávanie kníh v jazykoch národností (národov) štátu si 
vyžadovalo aj zamestnávanie osôb s primeranými ja-
zykovými kompetenciami.
Za ťažko riešiteľnú pokladáme najmä otázku autorstva 
učebníc. O autoroch šľabikárov, abecedárov, učebni-
ce „Dobromluwnosti” a učebnice počtov, ktoré jed-
notne používali katolícke elementárne školy, nemáme 
spoľahlivé údaje. Ako o  tom svedčí uvedená tabuľ-
ka, ide akiste o preklady nemeckých predlôh. Uchova-
lo sa však zopár údajov o prekladateľoch slovenských 
učebníc. Tak napr. stredoškolský profesor z Brezna Jo-

seph Wagner r. 1801 pripravil do tlače slovenskú mu-
táciu nemeckej učebnice Anleitung zur Schreibart in 
Briefen pod názvom Slavica versio Libelli Scholas-
tici de Stylo. Wagner ponúka svoju pomoc k prekla-
du ďalších učebníc. Učebnicu, ktorá má názov Gradus 
ad Parnassum, preložil do slovenčiny podľa Bernolá-
kových jazykových zásad katolícky farár z Tárnoku Ig-
nác Oravec, ktorý bol zároveň slovenským korektorom 
Budínskej univerzitnej tlačiarne. Z vedeckých prác Ber-
nolákovu Grammaticu slavicu, ktorá vyšla r. 1817 pod 
názvom Slowakische Grammatik, preložil do nemči-
ny šóškútsky farár Andrej Bresztyenszky. 

Ďalší stúpenec Bernoláka Ján Evanjelista Bortnický, ka-
tolícky farár v Pomáze, sa podieľal na zostavení štvor-
jazyčného (latinsko-maďarsko-nemecko-slovenské-
ho) diela F. Wagnera: Phraseologie. Zostavenie slo-
venskej časti sa viaže k jeho menu. 
Prvým slovenským cenzorom-korektorom v súvislos-
ti s Budínskou univerzitnou tlačiarňou, o ktorom sa 
uchovali údaje, je doktor práva Josephus Bencsik. Za-
chovala sa jeho viacjazyčná žiadosť o miesto cenzora. 
Zo slovenskej mutácie textu vysvitá, že Bencsik ovlá-
dal jeden z variet západoslovenčiny. Jeho pravopis-
né kompetencie neboli na vysokom stupni. R. 1807 
sa Juraj Ribay obrátil na správcu Budínskej univerzit-
nej tlačiarne, aby ho prijali za korektora a prekladate-
ľa slovenskej tlače. O vybavení žiadosti sa doklady ne-
našli. Prvým stálym slovenským korektorom tlačiarne 
bol Ignatus (Ignác) Oravec, šóškútsky, resp. tárnocký 
farár, tiež stúpenec Bernoláka. Jazykové kompetencie 
Oravca neboli prijateľné najmä pre tých, ktorí ovládali 
stredoslovenské nárečia, resp. kultúrnu stredosloven-
činu. Tak napr. riaditeľ elementárnej školy v Krupine 
napísal sťažnosť na jazykový provincializmus a pravo-

Šóškút – budova starej školy

Matej Markovicz, rektor univerzity v rokoch 
1790 – 1792, od r. 1806 člen Miestodržiteľskej 
rady, zodpovedný za školské záležitosti 
a riaditeľ Budínskej univerzitnej tlačiarne
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pisné chyby autora. Tlačiareň odpovedala na sťažnosť 
argumentáciou, že Oravec dobre ovláda pravidlá pa-
nonsko-slovanského jazyka, riadi sa podľa zásad Ber-
noláka. Z III. zväzku Básní Jána Hollého, ktoré vyšli tiež 
v Budínskej univerzitnej tlačiarni, vysvitá, že cenzorom 
diela bol Anton Ottmayer. Ottmayer bol aj cenzorom 
almanachu Zora, ktorý reprezentoval rozmanité snahy 
kultúrnych dejateľov doby na riešenie otázky sloven-
ského spisovného jazyka. Najmä ročník 1836 repre-
zentuje rozkolísanosť: okrem bernolákovčiny sa obja-
vujú materiály, ktoré predstavujú rôzny stupeň slovaki-
začných tendencií českého základu a variety, ktoré sú 
blízke štúrovčine.
Ján Herkeľ reprezentuje osobitný typ jazyka. Nepriklo-
nil sa ani k bernolákovčine, ani k slovakizovanej češ-
tine a nebol ani následníkom Štúra. Bol rodákom zo 
Seliec v Zvolenskej stolici, povolanie farára zastával v 
Nitrianskej stolici v Komjaticiach. Jeho jazyk obsahu-
je prvky obidvoch jazykových oblastí. Okrem toho sa 
pokúsil uplatniť aj slovanskú jazykovú jednotu, ktorá 
sa odzrkadľuje najmä v odstraňovaní spoluhláskových 
skupín, v používaní prvkov iného slovanského jazyka.

Vysvetlivky
dobromluvnosť = náuka o pravopise, správnom používaní 

základných gramatických pravidiel 

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Zisti, aké elementy obrodeneckého obdobia ob-
sahujú ukážky z almanachu Zora! 
Sleduj tému, znaky ideových prúdov, poetickú 
stránku básní! 

2. Analyzuj jazykové a pravopisné znaky bernolá-
kovčiny!

3. Zisti slovakizmy v jazyku autorov, ktorí píšu slova-
kizovanou češtinou! 

4. Diskutuj o predstavách J. Herkeľa o spisovnom ja-
zyku! Vyhľadaj v ukážke slovanské elementy!

Dobový úzus defi nuje bernolákovčinu ako panon-
sko-slovanský jazyk. M. Hamuljak ako prvý pomeno-
val bernolákovčinu rečou materinskou, neskôr sa stal 
prívržencom Ľ. Štúra. J. Herkeľ, ktorý patril ku kruhom 
Hamuljaka, mal predstavy o  literárnom a jazykovom 
zjednotení Slovanov. Prvý používa termín panslaviz-
mus vo význame literárna jednota Slovanov. 

Katolícky kostol v Pomáze, pôsobisko 
Bortnického

Ján Hollý: Sláw.

Selanka Prwná.

Prislaw. Ďiwko.

Prislaw z Hága pohnuw naširú Okruhľinu Owce

Z uprímním sa zešol Ďiwkom, čo tam od Switu pásel;

I k ňemu blíž tučné priženúci Stádo wireknul:…

Ján Herkeľ: Prémena

Boli časi, ktere pre krátku márnost, pre ničhodnú chatrnost, 

pre smješnu predmetnost celé národi zbúrili, a tak zbúrené 

národi mesta svoje juž juž ku rozvijaniu počice, zborili, v po-

pol obratili, a ten popol ješte svoju kervu (na večnu potupu 

pred zdravim rozumom) poljevali….

Z tichto dvoch rozdilnich pramenov jaké prémeni sa na 

okrušku našeg zemi stali?- – kdo by té popisal, ten by sve-

tu pameti najhodnejšu hniharnju odtvoril….

Jedenkrát, kdiž z humna čeladka Seme lanovo na pova-

lu vinášala, ai ja jak osemletni chlapček na povali jsem vi-

šel, tam všetko prekutvši vidim za krovními rohami tri veli-

ke juž učadnute paloše, čeladka mi onich žadne visvetlenie 

dati nevedela…

Ukážky z almanachu Zora z r. 1836.
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3.  STÚPENCI BERNOLÁKA, 
PRÍVRŽENCI KOLLÁRA A 
NÁSLEDNÍCI ŠTÚRA NA 
SLOVENSKÝCH JAZYKOVÝCH 
OSTROVOCH V MAĎARSKU

Paralelne so spoločenským vývojom slovenského ná-
roda na súvislom etnickom území sa aj na jazykových 
ostrovoch formovala vrstva inteligencie. Tvorili ju hlav-
ne farári a učitelia. V 18. a 19. storočí Budapešť (Pešť 
a Budín) ako hlavné mesto Uhorska bolo centrom in-
teligencie všetkých národností štátu. Následkom hos-
podárskeho a kultúrneho rozvoja inteligencia hlavné-
ho mesta sa čoraz viac diferencovala. Tak aj osobnosti, 
ktoré ovplyvňovali duchovný život, vzdelávanie a kul-
túrny rozvoj Slovákov na jazykových ostrovoch, okrem 
obvyklých zastávali aj iné povolania. Slovenská inteli-
gencia hlavného mesta a jazykových ostrovov bola di-
ferencovaná aj z konfesionálneho hľadiska, ale aj pod-
ľa ideových prúdov. 

Bernolákovčina v zadunajských 
slovenských lokalitách

Okolo Bernoláka sa zoskupovali v  prvom rade čle-
novia Slovenského učeného tovarišstva, ktoré založi-
li v Trnave r. 1792. Jedným z hlavných cieľov tovariš-
stva bolo šíriť nový spisovný jazyk. Bernolákovčina sa 
však neujala. Po neúspechu sa poprední kultúrni de-
jatelia z radov slovenskej inteligencie pokúsili znovu 
oživiť Bernolákom utvorený spisovný jazyk. Emblema-
tickou osobnosťou, ktorá úspešne presadzovala tieto 
snahy, bol Ján Hollý.
R. 1834 sa založil v Pešti Spolok milovníkov reči a li-
teratúry slovenskej, ktorého cieľom bolo tiež pesto-
vanie kultivovanej slovenčiny. Predsedom Spolku bol 
Ján Kollár, podpredsedom Anton Ottmayer, tajomní-
kom Martin Hamuljak a pokladníkom Martin Sucháň 
(Szuchányi). Ďalšími členmi boli: Michal Rešetka, Ján 
Herkeľ, Ján Koiš a Jozef Bernolák. Ročenkou spolku 
bol almanach Zora. 
Členovia Spolku mali na jednotný spisovný jazyk Slo-
vákov diferencované názory. Čím ďalej, tým viac sa 
vzďaľovali ich postoje v jazykovej otázke.
 Vďaka Budínskej univerzitnej tlačiarni sa publikácie 
písané v bernolákovčine v prvom rade šírili v zadunaj-
ských slovenských lokalitách. Na ich vytváraní sa ak-
tívne podieľali viacerí farári. Súčasná lexikografi a cení 
prácu Jána Evanjelistu Bortnického. Spomedzi učen-

cov, následníkov Bernoláka, on najčistejšie uchovával 
bernolákovskú školu. Významnejšie dielo vytvorili dva-
ja duchovní v Tárnoku a Šóškúte, Jozef Hromada a An-
drej Bresztyenszky. Spevníky a modlitebné knižky, kto-
ré zostavili, sa uchovali v domácnostiach dodnes. Pou-
žívali sa do zaniknutia slovenskej liturgie v uvedených 
dvoch lokalitách (70. roky 20. storočia). Odzrkadľujú 
stav charakteristický pre polovicu 19. storočia, keď sa 
viedli zápasy okolo možných variet spisovného jazy-
ka. Na jazykových ostrovoch doznievali tieto tenden-
cie ešte aj v období, keď štúrovčinu defi nitívne prijali 
za jednotný spisovný jazyk Slovákov.

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Zopakuj si charakteristické znaky jazyka členov 
Slovenského učeného tovarišstva na základe uká-
žok v predchádzajúcej lekcii! 

2. Aké povolania mali učenci z radov Slovákov, kto-
ré boli spomenuté v  lekcii o Budínskej univerzit-
nej tlačiarni? 

Životné dráhy a dielo učencov 
bernolákovskej skupiny

Ján Evanjelista Bortnický (1775 – 1874)
O činnosti a životnej dráhe katolíckeho farára, lexiko-
grafa Bortnického máme k dispozícii veľmi málo úda-
jov. Vie sa o ňom, že r. 1802 bol administrátorom tár-
nockej katolíckej cirkvi, keď tam bol farárom Ignác 
Oravec. Okrem toho slúžil v Pomáze. Máme o ňom 
hodnotiace údaje ako o spoluautorovi viacjazyčného 
slovníka. Latinsko-maďarsko-nemecko-slovenský slov-
ník J. Wagnera vyšiel r. 1822 v Budínskej univerzitnej 

Titulná strana Almanachu Zora
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tlačiarni v dvoch zväzkoch. Slovenské ekvivalenty vy-
tváral Bortnický. Dosvedčujú, že dobre poznal Berno-
lákovu gramatiku a jeho Slowár. Bernolákovo veľkole-
pé dielo však vyšlo neskôr. V latinskom úvode k Wag-
nerovmu slovníku sa píše jasne o  tom, že Bortnický 
patril ku kruhu Bernolákových žiakov. Zaujímavosťou 
slovníka je, že sa slovná zásoba delí podľa abecedné-
ho zoznamu na dve časti, na spisovné a nespisovné 
slová. Bortnický pri výklade jednotlivých slovenských 
ekvivalentov očísloval ich odlišné významy. 
Napr.:

Bortnický nasleduje Bernolákovu metódu. Jeho pri-
pravenosť dosvedčuje aj fakt, že zvládol preklad ná-
ročných ustálených spojení z druhej časti slovníka. Bol 
závislý na koncepcii a práci spoluautorov latinskej, ma-
ďarskej a nemeckej časti diela. Slovenskú časť slovníka 
hodnotí slovenská lexikografi a ako prvé tlačené slovní-
kové dielo v bernolákovčine a prácu Bortnického ako 
priekopnícku. 

Andrej Bresztyenszky (Bresťenský) 
(1786 – 1851)
Bol katolíckym farárom a  prekladateľom. Jeho naj-
významnejším prekladovým dielom je Bernolákova 
Grammatica slavica, ktorá vyšla pod názvom Slowa-
kische Grammatik (1817). Dožila sa aj druhého vy-
dania, vyšla v Budínskej univerzitnej tlačiarni r. 1849. Z 
nemčiny preložil Bresztyenszky knihu J. N. Neoholda 
praktického, vedecko-populárneho rázu: Spósob ze 
sladkého softa kukurissča…sirup a cuker variť…, 
ktorá vyšla v Budíne r. 1812. Ako tvorivá osobnosť sa 
preslávil dvojjazyčnou modlitebnou knižkou a spev-
níkom: Pobožnosť kresťansko-katolická v Modlit-
bách a piesňach. Složená a vydaná skrze ctihod-
ného P. Ondreja Bresztyenszky nekdajšieho kňa-
za Bielohradského biskupstva farára Šóškútského. 
Prvé vydanie tohto diela vyšlo v Budínskej univerzitnej 
tlačiarni r. 1806. Neskoršie vydanie populárnej mod-
litebnej knižky bolo dostupné v šóškútskych domác-
nostiach aj koncom 20. storočia. Názov bol doplnený 
nasledujúcimi údajmi: S odobrením najdôst. Vica-
riatu Gen. Baňsko-Bystrického. V Budapešti. Vydá-
va a tlačí Koloman Rózsa a manželka 1893. Sloven-

Heslo: Metallum, i,n. Ércz: Erz, Erzwerk, Metall. 
Fegyver: Waff en Bánya: Bergwerk, Kow, Ruda. 2. 
Zbroj. 3. Baňa alebo Wrch, kďe Rudu kopú... Usus. 
Metallum gignitur, torretur, uritur. 

Bortnického heslo z Latinsko-maďarsko-
nemecko-slovenského slovníka Wagnera 

ská časť knihy obsahuje 291 strán + obsah, 3 nečís-
lované strany. Maďarská časť je skromnejšia, obsahuje 
jednu titulnú stranu a 76 číslovaných strán. 

Jozef Hromada (neskôr Halász) (1860 – 1929)
Učiteľ a organista Jozef Hromada sa narodil v Ružom-
berku r. 1860, učiteľský diplom získal v Leviciach r. 
1879. Pôsobil v Tárnoku v rokoch 1879-1925. Vydal 
o. i. modlitebnú knižku a spevník: Ozvena Hlasu Ne-
beského, aneb Modláca a spíváca kniha obzvlášt-
ne pre katolíkov obci Tárnok (Fejérska stolica) slo-
žená a spísaná skrze Jozefa Hromada, tejže slávnej 
obci organisty a hlavného učitela. V slovenském a 
uhorském jazyku. Z väčšej stránky výťah z modli-
tebnej knihy volakedajšého šóškútského Breszty-
enského. Slovenská časť obsahuje 268 strán, maďar-
ská 69, od strany 269 do 338. Na konci ju dopĺňa re-
gister.
Prvé vydanie z r. 1899 je tlačené švabachom, viacej 
exemplárov sa uchovalo v domácnostiach z vydania z 
r. 1914, ktoré je tlačené latinkou. Táto modlitebná kni-
ha bola populárna aj v Šóškúte, majú ju i dnes vo via-
cerých domácnostiach (vydanie z r. 1914). Nazývajú 
ju „tárnocká“. Podľa výpovede respondentov v Šóškú-
te sa táto modlitebná knižka používala do r. 1977. Za 
svoju populárnosť vďačí hlavne jazyku, ktorý je blízky 
miestnemu nárečiu.
Ako intelektuál, ktorý rozvinul významnú činnosť, bol 
Hromada odmenený Wodianerovou cenou. Svojou 

Ukážka z publikácií budínskej tlačiarne
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modlitebnou knižkou urobil miestnemu kolektívu veľ-
kú službu. Bol váženým občanom Tárnoku, pomeno-
vali po ňom aj ulicu – má meno Halászova ulica, Jozef 
Hromada si totiž pomaďarčil meno. Na tento fakt upo-
zornili tárnockí občania, je zaznamenaný aj v miestnej 
kronike. Z akého dôvodu k tomu došlo, nie je známe. 
Umrel v Budapešti

Jazyk dvoch modlitebných knižiek a spevníkov
Bresztyenszky ako stúpenec Bernoláka vychádzal z ber-
nolákovčiny, na neho nadväzoval aj Hromada. Aj Breszty-
enszkého aj Hromadov jazyk obsahuje prvky, ktoré má 
bernolákovčina spoločné s bibličtinou a stredoslovenči-
nou. Týmto spôsobom sa obidvaja do istej miery priklá-
ňajú k štúrovčine. Tieto črty jazyka modlitebných knižiek 
odrážajú eklekticizmus, ktorý najvýraznejšie charakterizo-
val spisovný jazyk Slovákov v polovici 19. storočia.
Najzávažnejšou jazykovou črtou obidvoch modliteb-
ných knižiek je, že obsahujú prvky miestneho náre-
čia západoslovenského typu. Je pravdepodobné, že 
hlavne z tohto dôvodu, nielen pre dvojjazyčný materi-
ál, sa v Tárnoku a Šóškúte používali do zániku sloven-
ských omší. 

Ukážka z katolíckej náboženskej 
literatúry

Ukážka z obľúbených modlitieb

Populárny kancionál v 
zadunajských lokalitách
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O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Uvažuj o tom, prečo vznikali v dobe osvietenstva 
viacjazyčné diela!

2. Ako súvisí tento jazykový model so snahami Ra-
tio Educationis?

Kollárov kruh

Opakovanie:
K tejto problematike si pozri učebnicu Slovenskej li-
teratúry pre II. ročník gymnázia na stranách 48 – 62. 

Používanie češtiny ako kultivovaného jazyka malo na 
Slovensku dlhodobú tradíciu. Hnutie za jednotný mo-
derný slovenský spisovný jazyk iniciovali v 18. storočí 
katolícke vzdelanecké kruhy. V obroden-
skom období evanjelickí vzdelanci presa-
dzovali češtinu – jej viaceré variety – za 
spisovný jazyk Slovákov. Buď jej tradič-
nú podobu (Juraj Palkovič), alebo slavi-
zovanú, slovakizovanú (J. Kollár), resp. 
živú, používanú podobu (evanjelickí štu-
denti). Od uzákonenia štúrovskej spi-
sovnej slovenčiny sa používanie češtiny 
postupne zužovalo na pastoračnú sfé-
ru evanjelickej cirkvi. Konzervatívne kru-
hy na čele s J. Kollárom ostro napáda-
li nový spisovný jazyk. Po páde revolú-
cie r. 1848 – 1849 na radu J. Kollára ra-
kúske ministerstvo vnútra uviedlo do vlád-
nej tlače, novín a škôl tzv. starosloven-
činu. Bol to variant slovakizovanej češti-
ny. Jej tvorcom a stúpencom bol J. Kol-
lár v spolupráci s A. Radlinským. Kodifi ká-
ciu staroslovenčiny spracoval Andrej Rad-
linský v príručke: Prawopis slowenský 

s krátkou mluvnicí (Viedeň 1850). Pri úprave sa vy-
chádzalo z Kollárovej tézy o ľubozvučnosti a historickej 
československej jazykovej jednoty. Propagátorom sta-
roslovenčiny boli Slowenské noviny, ktoré vychádzali 
vo Viedni. Zavedenie staroslovenčiny privítal napr. Pavol 
Jozef Šafárik. Táto varieta spisovného jazyka, za ktorou 
stála autorita Bachovho absolutistického režimu, nema-
la dlhé trvanie. 
Z prívržencov Kollára sa neskôr viacerí priklonili k štú-
rovčine. Ale aj zo žiakov Štúra sa niektorí pripojili ku 
konzervatívnemu kruhu okolo J. Kollára, napr. Štefan 
Venceslav Launer.

Štefan Venceslav Launer (1821 – 1851)
Narodil sa v Krupine. Energický, pracovitý a ambicióz-
ny štúrovec bol od r. 1843 študentom bratislavské-

Nariadenie uhorského ministra vnútra o používaní Kollárovej tzv. staroslovenčiny

Doklad o účasti dolnozemskej slovenskej inteligencie v boji 
o jednotný moderný slovenský spisovný jazyk
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ho evanjelického lýcea. Písal české básne. Po skon-
čení štúdií bol profesorom v Banskej Štiavnici (1847 
– 1849), kde narúšal prácu Jednoty mládeže sloven-
skej. V tomto období neustále útočil na Ľ. Štúra. V dô-
sledku ostrej polemiky odišiel radšej na Dolnú zem 
(napr. v Štiavnici ho napadol Ferdinand Dropp spisom 
Slovo o „slove” p. Launera, 1848). V Sarvaši pokra-
čoval v útokoch na Štúra a štúrovskú slovenčinu (aj 
s Ondrejom Horislavom Lanštiakom). Ján Kollár mal 
preto oňho i o Lanštiaka záujem ako o redaktorov svo-
jich českých protištúrovských novín.
Vydal diela: Povaha Slovanstva se zvláštním ohle-
dem na spisovnú řeč Čechů, Moravanů Slezáků 
a  Slováků (Lipsko, 1847), Slovo k  národu svému 
(Banská Štiavnica 1847), Všelicos pro obveselení 
mysli (Banská Štiavnica 1848), Mojim milím Slo-
vákům (Banská Štiavnica), Vysvětlení proč náš král 
svržen jest z trůnu? (Banská Bystrica 1849). Protištú-
rovský spis vydal aj v maďarčine A Stúrféle tótság 
veszedelmes iránya… (Budín 1848). 
Pravdepodobne sklamaný vývinom udalostí viac už 
nepublikoval a v Sarvaši onedlho zomrel.
K polemike o spisovnom jazyku sa pripojila aj dolno-
zemská slovenská inteligencia.

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Uvažuj o životnom diele J. Palkoviča, Bohusla-
va Tablica a P. J. Šafárika. Vymenuj elementy ich 
progresívneho prínosu z hľadiska kultúrneho roz-
voja Slovákov! 

2. Vymenuj znaky konzervativizmu, ktorý predstavo-
val Kollár a jeho kruh.

3. Akými argumentmi napádali konzervatívci Štúra 
a jeho spisovný jazyk? Vychádzaj z tónu príspevku 
Slovenských pohľadov Hlasy spojené.

Dolnozemskí zástancovia bibličtiny 
a prívrženci Ľ. Štúra
Štúr v argumentácii o voľbe stredoslovenského zá-
kladu nového spisovného jazyka jednoznačne oslovil 
dolnozemskú slovenskú inteligenciu:

„A čo že za reč vizdvihňeťe za spisovnú, ohlasovať sa budú 

hlasi proťivňíkou naších? Akú že inšú – ako Slovenskú, a to 

síce tú, ktorá je najpravďivejšja, najčisťejšja, najpolnohlas-

ňejšja a pri tom najrozšíreňejšja! A takáto je reč tá, ktorá sa 

hovorí v Turci, v Orave, Liptove, Zvolene, Ťekove, Gemeri, 

Honťe, Novohraďe, horňej Trenčjanskej i Ňitránskej stolici a 

po celej dolňej zemi.” 

(Ľudovít Štúr: Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja 

v tomto nárečí. 1846.)

Dolnozemská slovenská inteligencia, ktorú tvorili v pr-
vom rade evanjelickí farári a učitelia cirkevných škôl, 
sa v otázke spisovného jazyka členila tiež na dve sku-
piny. Konzervatívna, ktorú tvorili zástancovia bibličti-
ny, sa zoskupovala okolo rodinného klanu Haanov-
cov. Uhorská spoločnosť ju etablovala ako lojálnych 
Slovákov. Radikálnejší klan Kutlíkovcov pozostával 
z priebojných prívržencov Štúra a štúrovčiny. 
Klan Haanovcov tvorili v prvom rade rodiny Vilímovcov, 
Haanovcov a Žilinskovcov. Rodinné zväzky boli medzi 
nimi takéto: Ján Vilím, učiteľ a farár, a jeho syn Ján, ad-
vokát, Ján Haan, ev. farár, a jeho syn Ľudovít, povola-
ním tiež učiteľ a  farár. Ľudovít bol zaťom Jána Vilíma 
staršieho a emblematickou osobnosťou tohto rodinné-
ho klanu. Jeho zaťom bol zase Sarvašan Michal Žilinský. 
Klan Kutlíkovcov bol menej početný. Členovia rozvetve-
ného rodokmeňa Kutlíkovcov pôsobili tiež ako učitelia 
a evanjelickí farári v Pitvaroši, Veľkom Bánhedeši, v slo-
venských lokalitách v Báčke, Srieme a medzi Slovákmi 
v Rumunsku. Podporovali ich evanjelickí kňazi v Nadla-
ku. Radia sa k  nim ďalší bez príbuzenských zväzkov, 
čiastočne učitelia seniorálneho gymnázia a evanjelickí 
farári v Sarvaši, napr. Štefan Jančovič, Samuel Koreň a 
niektorí kňazi zo Slovenského Komlóša.
Obidvom klanom oponoval učiteľ evanjelickej cirkev-
nej školy v Békešskej Čabe Ján Pravdoľub Bella. Svo-
jimi názormi, ktoré sa odrážali v prvom rade v jeho 
publicistickej činnosti, bol bližší Kutlíkovcom.
Obidve skupiny dolnozemskej slovenskej inteligen-
cie boli vnútorne diferencované. Členili sa podľa toho, 
aké stanovisko zastávali jednotlivci v otázke národnej 
identity (uvedomelosti). Rozdeľovali ich aj stanoviská 
v otázkach spisovného, resp. obradného jazyka. Zloži-
té vnútorné vzťahy odzrkadľujú postoje skupín v otáz-
ke vzťahu k maďarčine. 

Maľba nadaného maliara Antona Haana v Collégiu Józsefa Eötvösa
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Životné dráhy a tvorba osobností

Ján Haan (1779 – 1855) 
Ján Haan bol evanjelickým farárom, autorom oslav-
ných básní a popularizátorom prírodných vied. Pred-
kovia Haanovej rodiny sa dostali na Slovensko v čase 
Lutherovej reformácie. Potomkovia Sebastiána Hahna 
boli niekoľko generácií evanjelickými farármi a učiteľ-
mi v Novohradskej stolici. Ján Haan sa narodil v Ábe-
lovej, kde bol jeho otec učiteľom. Do školy chodil v 
Lučenci, Krupine, Štítniku a Rožňave. Filozofi u a teo-
lógiu študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave, v r. 
1805 vo Wittenbergu. Po návrate domov sa stal vy-
chovávateľom v šľachtickej rodine J. Szakála v Pešti. R. 
1809 ho pozvali Šámšonházania za farára. V tom čase 
písal oslavné básne. R. 1818 prišiel za farára do Békeš-
skej Čaby. Na Dolnej zemi popularizoval hlavne prí-
rodné vedy a nové metódy v poľnohospodárskej výro-
be. Väčšina prác mu vyšla v latinčine. Po slovensky vy-
dal r. 1845 v Sarvaši knižku O užitočnom sadení do-
hána rozmlouvaní... pre ľud čabjanský.
V zbore slúžil 37 rokov. Svoju poslednú kázeň, ktorou 
sa s Čabanmi lúčil, končil citátom z knihy ev. Jána, kto-
rý je vytesaný na jeho náhrobníku:

Wy nyny zarmutek máte,
ale opet oživín was
a radovati se bude srdce wasse
a radosti wassej žaden
ne odejme od was.

Ú L O H A

Prelož citát do súčasnej slovenčiny! Vyhľadaj ele-
ment čabianskeho nárečia! Ako sa mohol dostať do 
vznešeného textu? 

Ľudovít Haan (1818 – 1891)
Emblematická osobnosť svojej doby, farár, učiteľ, spi-
sovateľ, historik, člen Uhorskej akadémie vied. Narodil 
sa v Šámšonháze. Elementárne školy vychodil v Bé-
kešskej Čabe. V rokoch 1829 – 1834 študoval na niž-
šom seniorálnom gymnáziu v Poľnom Berinčoku, kde 
bol žiakom medziiným Jána Vilíma. V rokoch 1834 
– 1839 pokračoval v štúdiu na evanjelickom kolégiu 
v Prešove. Tam sa aktívne zapojil do práce Slovenskej 
spoločnosti, zároveň bol členom podobnej maďar-
skej asociácie. V prešovskom prostredí sa formovala 
jeho dvojjazyčnosť. Po ukončení štúdií bol rok vycho-
vávateľom. V r. 1841 odišiel na štúdium do Nemec-
ka, kde ukončil jeden semester v Jene, druhý na Ber-
línskej univerzite. R. 1842 sa stal učiteľom maďarčiny 
na novozriadenej vyššej meštianskej škole v Békeš-
skej Čabe. O rok bol vysvätený za kňaza. V revolúcii r. 
1848 bol poľným farárom Čabanov na výprave k Veľ-
kému Bečkereku (Zrenjanin). V rokoch 1849 – 1855 
bol farárom v Nadlaku. Po otcovej smrti ho zvolil za fa-
rára čabiansky evanjelický zbor. S Jánom Vilímom bol 
v rodinnom zväzku, oženil sa s jeho dcérami, najprv 
s Karolínou a po jej smrti s Amáliou. V r. 1877 ho vy-
menovali za člena korešpondenta Uhorskej akadémie 
vied. R. 1881 ho vyznamenali rytierskym krížom Radu 
Františka Jozefa.
Písal maďarsky, latinsky a slovensky. Najznámejším 
jeho dielom je Pamětnosti B.-Čabanské, ku stolet-
ní památce tamějšího starého evanjelického chrá-
mu, ktoré prvýkrát vyšlo r. 1845 v Budíne. Druhé, roz-
šírené vydanie vyšlo v Pešti r. 1866 pod názvom Pa-
metnosti Békeš-Čabánske v slovenčine. Spolu s 
druhým nadlackým farárom Danielom Zajacom vyda-

Pamätná tabuľa na rodnom dome Ľ. Haana 
v Šámšonháze

Pomník J. Haana na békeščabianskom cintoríne
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li r. 1855 v Sarvaši Dějepis starého a nového Nadla-
ku. Významná je jeho literárnohistorická práca Citha-
ra sanctorum, její história, její původce a  tohoto 
spolupracovníci (Pešť 1873). V maďarčine vydal his-
torické diela: r. 1858 Békés-csaba. A város története 
a kezdetektől a XIX. század harmadik harmadáig, 
r. 1871 Békés vármegye hajnala. Preložil do maďar-
činy evanjelický spevník, ktorého prvé vydanie vyšlo r. 
1847 v Sarvaši. 

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Všímaj si pravopis piesne! 
2. Zisti v  texte elementy, ktoré odrážajú čabianske 

prostredie!
3. Zopakuj si a vysvetli historické pojmy urbár, vált-

ság alebo odkúpenie!

Ján Vilím (Wilým) (1800 – 1871)
Učiteľ, ovocinár Ján Vilím sa narodil v Bystričke, v Tur-
čianskej stolici. Do elementárnej školy chodil v Bystrič-
ke a Necpaloch. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Ož-
ďanoch a v Levoči. V Prešove študoval fi lozofi u a ab-
solvoval aj ročník teológie. V rokoch 1821 – 1825 bol 

učiteľom vo Veľkom Karole (Nagykároly) v Satmár-
skej stolici (Satumare). Od r. 1825 pôsobil v senio-
rálnom gymnáziu v Poľnom Berinčoku, kde zotrval do 
r. 1842. Odvtedy do konca života pôsobil ako učiteľ 
v  Békešskej Čabe. Bol nielen významným pedagó-
gom, ale sa preslávil aj ako záhradkár, ovocinár a vče-
lár. Za 50-ročnú pedagogickú činnosť sa mu dostalo 
od Čabanov uznanie. Spevácky zbor čabianskych uči-
teľov ho pozdravil piesňou, ktorá bola zložená k  tej-
to príležitosti. Čabiansky evanjelický cirkevný zbor mu 
venoval 200 zlatých. Za zásluhy o rozvoj záhradníc-
tva, ovocinárstva a včelárstva dostal r. 1871 ďakovný 
list od Hospodárskeho spolku Békešskej župy. V tom 
istom roku ho vyznamenali aj strieborným záslužným 
krížom s korunou.
Ján Vilím je autorom knihy Ovocinárstvo alebo stro-
mové hospodárstvo k  prospechu a  poučení pre 
pospolitý ľud a mládež, ktorá vyšla v Pešti r. 1869. 
Iné jeho práce z tejto oblasti zostali v rukopise. Počas 
pôsobenia v Poľnom Berinčoku r. 1829 napísal učeb-
nicu Kratičká história prirození.

Ú L O H A

Podujmi sa na individuálny výskum! Hľadaj pomo-
cou odbornej literatúry, resp. internetu iné osobnosti 
doby, ktoré sa vyznačili ako ovocinári na Dolnej zemi! 

Michal Žilinský (1835 – 1925) 
Bol stredoškolský profesor, teológ, autor historických 
prác, prekladateľ, ministerský tajomník. Narodil sa 
v  Békešskej Čabe v  zámožnej sedliackej rodine. Po 
absolvovaní elementárnej školy vo svojom rodisku 
a v Orošháze študoval na gymnáziu v Sarvaši. Od r. 

Písen Ľ. Haana

Pomník Jána Vilíma v Békešskej Čabe
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1858 bol poslucháčom teologickej fakulty v Pešti. Na 
štúdiá si privyrábal ako vychovávateľ v rodine Fabiny-
iovcov. Od r. 1860 študoval na univerzitách v Halle a 
v Berlíne. Ako 23-ročný sa stal profesorom sarvašské-
ho gymnázia, kde pôsobil v rokoch 1861 – 1874. Bol 
verejne činný, bol zakladateľom Spolku pre výskum 
starožitností. 12 rokov bol redaktorom ročenky spolku, 
r. 1875 redigoval spoločensko-osvetový týždenník Bé-
kés. Vstúpil do Liberálnej strany, r. 1875 sa stal poslan-
com krajinského snemu, v  tejto funkcii vyplnil viacej 
volebných období. Od r. 1878 bol členom korešpon-
dentom a od r. 1899 riadnym členom Uhorskej aka-
démie vied. V rokoch 1899 – 1892 bol hlavným išpá-
nom Čongrádskej a od r. 1892 do r. 1895 Zvolenskej 
župy. Za Bánff yho vlády bol štátnym tajomníkom mi-
nisterstva náboženstva a výučby. M. Žilinský si uvedo-
moval svoj slovenský pôvod napriek svojmu vysoké-
mu postaveniu. V národnostnej otázke prejavoval pro-
tirečivé postoje.
Tvoril v prvom rade v maďarčine.
V slovenčine vydal Dějepis Městečka Sarvaš a opis 
nynejších jeho pomerů, ktorý vyšel v Pešti r. 1872. 

Ján Kutlík starší (1806 – 1890)
Učiteľ, evanjelický farár, autor náboženskej literatúry, 
publicista, zakladajúci člen Matice slovenskej Ján Kut-
lík sa narodil vo Vyšnom Kubíne. Jeho otec bol mäsia-

rom. Ľudovú školu absolvoval v Jasenovej a Dolnom 
Kubíne. V rokoch 1816 – 1820 študoval na gymnáziu 
v Šajavskom Gemeri, 1820 – 1823 v Kežmarku, 1823 
– 1826 v Banskej Štiavnici. Od r. 1826 študoval teoló-
giu v Prešove. Po skončení štúdií r. 1828 išiel za učite-
ľa do Starej Pazovy (Báčka), kde učil do roku 1841. V 
tom istom roku ho pozvali za učiteľa a farára do Banát-

Detail zo Štúrovho listu Kutlíkovi

Hymna na Cyrila a Metoda
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