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Milí študenti!

Ste prví, ktorí sa s dejinami a kultúrou slovenskej ná-
rodnosti v  Maďarsku a  slovenského národa môžete 
oboznámiť prostredníctvom tejto krásnej učebnice. 

Keď si ju preštudujete, dozviete sa, že dve význam-
né duchovné a politické centrá slovenského národa 
sa nachádzali na území dnešného Maďarska. Bol to 
Pešť-Budín a  Békešská Čaba. Mestá, v  ktorých kon-
com 19. a začiatkom 20. storočia žilo najviac Slová-
kov v  Uhorsku. Naučíte sa nové mená a zistíte, že 
v najzastrčenejších dedinkách pôsobili osobnosti, kto-
ré obohatili kultúru slovenského, ale aj maďarského 
národa. Naučíte sa vnímať slovenský národ, svoju slo-
venskú národnosť a jej jazyk a kultúru v širšom, uhor-
skom, ale aj v slovanskom kontexte. Oboznámite sa 
s pojmom dvojitá identita a s jej obsahom, ktorý vám 
určite nebude cudzí. Budete svedkami toho, ako sa 
zo slovenského etnika v Uhorsku zrodil moderný slo-

Predslov

venský národ a toho, aká cesta viedla k jeho štátnos-
ti a úspešnej integrácii do Európskej únie. Na zákla-
de demografi ckých údajov, vzťahujúcich sa na Slová-
kov v Maďarsku, nájdete odpoveď aj na otázku: prečo 
bol taký odlišný vývin slovenskej komunity v našej kra-
jine a v okolitých štátoch, kde  tiež žijú príslušníci slo-
venskej národnosti. Kapitola venovaná najnovším de-
jinám a súčasnosti slovenskej národnosti v Maďarsku 
vám umožní, aby ste sa zorientovali v slovenskom ve-
rejnom a  kultúrnom živote a  zároveň vás posilní vo 
vedomí toho, kým ste a kam patríte.

Prajem vám, aby ste z osvojenia si učebnej látky zahr-
nutej v tejto učebnici mali radosť a aby vás to, čo ste 
sa naučili, motivovalo k ďalšiemu spoznávaniu minu-
losti a súčasnosti slovenskej národnosti v Maďarsku.

Redaktorka
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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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skeho Svätého Mikuláša (Sinninkolau Mare), v rokoch 
1843 a 1844 pôsobil v Mokrej (Moćrea) v dnešnom 
Rumunsku. R. 1844 sa stal duchovným pastierom v 
Pitvaroši, kde zotrval do svojho odchodu do dôchod-
ku r. 1865. Koniec svojho života strávil u svojho syna, 
tiež Jána, evanjelického farára vo Veľkom Bánhedeši. 
Vychoval štyroch synov: Bohdana, Félixa, Jána a Ven-
delína, všetci boli slovenskými národovcami. Syn Fé-
lix sa stal spisovateľom, Vendelín právnikom, Ján fará-
rom a učiteľom vo Veľkom Bánhedeši, Bogdan fará-
rom v Križliciach v Čechách.
Bol členom Matice slovenskej. Viedol so Štúrom osob-
nú korešpondenciu.
V Starej Pazove písal pohrebné verše, ktoré pripravil 
na vydanie a ktoré schválil sám Ján Kollár a posudzo-
val Daniel Bachát. Ako sám píše v autobiografi i, keď 
„opustil stanicu učiteľskú“, vydal časť svojich pohreb-
ných rečí v  zbierke „Pohřebník“, ktorá vyšla v Sarva-
ši (1852) a bola rozobraná do posledného exemplá-
ra. Na vydanie pripravil aj druhý zväzok. V Bánhede-
ši pripravil do tlače dva diely „Nedelných kázní“, „Ol-
tárnik“, zbierku rečí pri prijímaní a sobášoch. Uvedené 
tri publikácie odovzdal na posúdenie biskupovi Baltí-
kovi. Ďalšie diela, ktorým sa venoval počas pokojných 
rokov strávených v Bánhedeši, sú „Nábožná čítan-
ka“, ktorá je venovaná pamiatke nadlackých „hodných 
hospodárov“, do materiálu zaradil aj niektoré modlit-
by, ktoré zložil sám. 

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Všímaj si jazyk Hymny! Zinterpretuj protirečivé 
javy v jazyku zanieteného štúrovca!

2. Zopakuj si diela, ktoré boli venované jubileu Cyri-
la a Metoda!

Ján Kutlík mladší (1830 – 1893)
Povstalec, pedagóg, farár, publicista, moderný hospo-
dár Ján Kutlík mladší sa narodil v Starej Pazove (Vojvo-
dina). Študoval na gymnáziu v Sarvaši, na lýceu v Ban-
skej Štiavnici a v Bratislave, na teologickej fakulte vo 
Viedni. V  revolučných rokoch 1848 – 1849 bol prí-
slušníkom dobrovoľníckeho zboru a revolučnej armá-
dy. Od januára r. 1849 bol veliteľom 14. roty Bluod-
kovho zboru a veliteľ dobrovoľných jednotiek v Lip-
tovskom Mikuláši. Na kňazskú a učiteľskú dráhu na-
stúpil r. 1855 vo Veľkom (vtedy Slovenskom) Bánhe-
deši. V r. 1861 bol účastníkom Memorandového zhro-
maždenia v  Martine. V  matičnom období organizo-
val zbierky na Dom Matice slovenskej. Okrem svojich 
kňazských a učiteľských povinností vzdelával aj doras-
tajúcu mládež. V  čitateľskom spolku učil dospelých. 

Bol plodným dopisovateľom časopisov Obzor a Ná-
rodný hlásnik. Písal najmä o  hospodárskych a  škol-
ských otázkach. Na svojom pozemku vzorne hospo-
dáril a nabádal na nové formy hospodárenia aj svoje 
prostredie. Založil učiteľskú knižnicu v Čanádskej župe 
a svojpomocný učiteľský spolok. R. 1879 založil detskú 
školskú sporiteľňu. 

Ú L O H A

Vymenuj a charakterizuj progresívne prvky životnej 
dráhy Jána Kutlíka mladšieho!

Štefan Koreň (1805 – 1893)
Pedagóg, slovenský národovec, národný buditeľ, pub-
licista Štefan Koreň sa narodil v Domoni (Peštianska 
župa), v chudobnej remeselníckej rodine. Po ukonče-
ní ľudovej evanjelickej školy v rodisku ho poslali rodi-
čia r. 1815 do susedného Ikladu „na nemecké slovo“. 
Od r. 1816 študoval na evanjelickom gymnáziu v Ban-
skej Štiavnici. Aby mohol v štúdiách pokračovať, mu-
sel získať peniaze, preto vyučoval hru na klavíri. V ro-
koch 1825 – 1828 pokračoval v štúdiu na evanjelic-
kom lýceu v Bratislave. Napriek tomu, že zložil skúšku 
z teológie, zvolil si učiteľské povolanie. V rokoch 1828 

Titulná strana diela J. Kutlíka mladšieho: 
Reč chrámová, 1863.
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– 1833 bol vychovávateľom v rodine Mikuláša Ostro-
lúckeho. R. 1833 bol zakrátko učiteľom v Banskej Bys-
trici. V tom istom roku sa vrátil do svojho rodiska a 
stal sa profesorom cirkevného gymnázia v Asóde. V 
rokoch 1835 – 1838 bol jeho žiakom Alexander Pet-
rovič, ktorý sa stal známym ako básnik Sándor Petőfi . 
Po 23 rokoch pôsobenia v Asóde odišiel do Sarvaša.
Ako veľký milovník slovenského jazyka na sarvašskom 
gymnáziu napísal a vydal pre svojich žiakov krátku 
mluvnicu – Vzorky. Prejavil sa aj ako publicista, pri-
spieval do početných časopisov. Do Slovenských po-
hľadov písal etnografi cké materiály. Tlačou vyšiel jeho 
Krátky zemepis a kratičká história uhorskej zemi
(Sarvaš 1856).

Pavel Koreň (1845 – 1921)
Syn Štefana Koreňa, evanjelický farár Pavel Koreň sa 
narodil v Asóde. Teológiu študoval v Šoproni a v Brati-
slave, v zahraničí vo Švajčiarsku a v Berlíne. Kaplánom 
bol v Békešskej Čabe, odkiaľ ho pozvala za farára pit-
varošská a neskôr čabianska cirkev. Bol členom Mati-
ce slovenskej, zúčastnil sa na Memorandovom zhro-
maždení. Písal v maďarčine a slovenčine. Bol plodný 
ako autor prác náboženského charakteru. Jeho naj-
známejšou prácou je Trúchloreč na pohrabe Ondre-

ja Áchim L. krajinského snemového vyslanca mes-
ta Békéščaba... R.P. 1911. mája 17. Tlačená na žia-
dosť a trovy „Sedliackej Strany”.

Ľudovít Žello (1809 – 1873)
Bol evanjelický učiteľ, básnik, národný buditeľ. Naro-
dil sa v Banskej Bystrici v remeselníckej rodine. Jeho 
otec bol pekárom a podujal sa aj na podnikanie. Ľudo-
vít navštevoval ľudovú školu vo svojom rodisku. Keď sa 
jeho otcovi prestalo dariť v podnikaní, odišiel do Pešti, 
kam prišli za ním r. 1821 aj manželka so synom. V Pešti 
zverili rodičia syna do opatery Jána Kollára, ktorý v tom 
čase bol farárom spoločného nemeckého a slovenské-
ho evanjelického zboru. Ľ. Žello sa v Pešti okrem nem-
činy zdokonalil aj v speve. R. 1825 sa prihlásil na evan-
jelické lýceum v Bratislave. Po štyroch rokoch sa vrátil 
do Pešti. Aby pomohol rodičom, prijal miesto pomoc-
ného učiteľa v Čiktarči (pri Cinkote). Po roku ho pozva-
li za učiteľa do Rákoškerestúru. R. 1834 sa stal učiteľom 
v Malom Kereši, kde žil do svojej smrti. 
Prvé básne napísal po nemecky. Kollár mu venoval 
svoju Slávy dcéru, ktorá pôsobila na mladého Žellu in-
špiračne. Prispieval do almanachu Zora českými bás-
ňami. Jeho prvá zbierka básní vyšla v Pešti r. 1842. 
Svoje epické dielo Pád Miliducha po rokoch prepí-
sal do štúrovčiny.

Ján Pravdoľub Bella (1836 – 1924)
Remeselník, učiteľ, bankový úradník a publicista Ján 
Pravdoľub Bella sa narodil v Liptovskom Mikuláši v re-
meselníckej rodine. Po ukončení ľudovej školy v ro-
disku r. 1847 odišiel do Matejoviec pri Poprade zdo-
konaliť sa v nemčine. Jeho otec po prepustení z väze-
nia v Debrecíne, kde bol pre národné presvedčenie 
v  revolučných rokoch 1848 – 1849 väznený, rozho-
dol, že sa jeho syn vyučí remeslu. Ján r. 1850 nastúpil 
za učňa v Banskej Bystrici, kde sa vyučil za remenára. 
V roku 1853 odišiel ako tovariš na vandrovku po via-
cerých južných stoliciach Uhorska. Určitý čas pobudol 
v Pešti, kde sa zoznámil s významnými Slovákmi. Po-
kračoval vo svojej vandrovke po Dolnej zemi, r. 1858 
sa znovu vrátil do Pešti. V roku 1861 sa oženil s dcé-
rou slovenského hostinského Mateja Fábryho, v ktoré-
ho pohostinstve sa schádzala slovenská spoločnosť. 
V r. 1864 sa splnila jeho túžba a nastúpil na učiteľské 
miesto v Párnici, v rokoch 1868 – 1873 bol učiteľom 
v Kostolnom. V r. 1873 sa vrátil do Pešti a krátky čas 
pracoval ako bankový úradník. R. 1874 ho zvolili za 
učiteľa evanjelickej cirkvi v Békešskej Čabe. Bol auto-
rom početných učebníc. Bohatá bola aj jeho publicis-
tická činnosť. Venoval sa aj včelárstvu a ovocinárstvu. 
Udržiaval písomný styk so slovenskými národovcami. 

Titulná strana Trúchloreči
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Ú L O H A

Porovnaj životné dráhy Koreňovcov, Ľ. Žellu a J. P. Bel-
lu! Zamysli sa nad podobnými črtami ich životných 
osudov! Ako ovplyvňovalo rodinné pozadie a inšpirá-
cie prostredia ich životnú dráhu a tvorbu? 

Prvý slovník napísaný 
stredoslovenčinou a štúrovským 
pravopisom

Štefan Jančovič (1811 – 1893) 
Farár, autor cestopisov, jazykovedec, publicista, osve-
tový pracovník Štefan Jančovič sa narodil v Alberti v 
Peštianskej stolici. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v 
Poľnom Berinčoku, vyššie školy v Bratislave a vo Vied-
ni. R. 1837 ho pozvala sarvašská evanjelická cirkev za 
farára. R. 1871 sa zriekol úradu a venoval sa súkrom-
ne svojim záľubám. Veľa cestoval, pochodil napr. Ca-
rihrad a Ameriku.
Spolupracoval s  Jánom Kollárom. Na jeho žiadosť 
prispel do jubilejnej peštianskej publikácie Řeči, Mod-
litby a Básně... (1838) básňou Cirkev ev. Sarvašská 
cirkvi pešťanské od Štěp. Jančoviča. Ozval sa na 
protislovenské a protištúrovské útoky Ondreja Hori-
slava Lanštiaka (Štúrovčina a posouzení knihy „Ná-
rečja slovenskuo”) v Orle tatranskom r. 1846 v člán-
ku Poznamenaňja na balamutinu Lanštiakovu. Po-
dobne proti Lanštiakovi (1821 – 1908) vystúpil Ľ. Štúr, 
Karol Braxatoris a Ondrej Hodža. Svorne poukázali na 
neserióznosť, diletantizmus i nemorálnosť jeho bro-
žúry. Lanštiak r. 1847 vydal v Pešti aj po maďarsky pí-
saný pamfl et proti Milanovi Miloslavovi Hodžovi An-
ti-Magyar. Pre lokálny patriotizmus Jančoviča je cha-

rakteristické, že bojoval za to, aby sa Sarvaš vykúpil 
z poddanstva.
Jančovič posielal články do slovenskej evanjelickej tlače 
najmä ako ovocinár. Prispieval aj do maďarských časopi-
sov. V maďarčine vydal ešte dve knihy. Jeho najvýznam-
nejším dielom je Noví maďarsko-slovenskí a sloven-
sko-maďarskí slovňík a Mluvňica. Je to typ dvojjazyč-
ného všeobecného slovníka stredného formátu.
Slovník zostavený na požiadanie Uhorskej akadémie 
vied vyšiel prvýkrát v Sarvaši (1848). Pre veľký záujem 
ho vydali viackrát, druhé vydanie vyšlo v Pešti a tretie 
r. 1863 v Bratislave. 
Jančovič uverejnil v Predslove slovníka poverovací list 
Maďarskej učenej spoločnosti, z ktorej sa formovala 
Uhorská (Maďarská) akadémia vied. Podpísal ho prvý 
predseda inštitúcie Ferenc Seidel, ktorý neskôr zmenil 
svoje priezvisko na Toldi. Jančovič uvádza v Predslove 
požiadavky, ktoré akadémia kládla na slovníkové dielo. 
Vyzdvihneme z požiadaviek dve, ktoré považujeme za 
dôležité z hľadiska dobovej situácie a neskoršieho vý-
voja slovenského spisovného jazyka: Prvá bola zása-
da, že v slovníku má byť obsiahnutá živá lexika sloven-
ského jazyka. Druhá smeruje na zjednotenie rozkolí-
saného jazykového úzu: autor má brať do ohľadu Ber-
nolákov slovník a východoslovenskú lexiku.
Jančovičov sklon ku konsenzu vo vzťahu k maďarčine 
sa ukazuje v ďalších myšlienkach Predslovu. Z jednej 
strany bráni práva samostatnej spisovnej slovenčiny 
a povzbudzuje aj Maďarov, aby sa naučili po sloven-
sky. Z druhej strany zase chce poskytnúť pomoc Slo-
vákom k osvojovaniu si maďarského jazyka. Tomuto 
cieľu slúži pripojená Mluvňica, ktorá je napísaná me-
todicky na komparatívnom podklade: porovnáva sys-
tém dvoch jazykov.

Titulná strana slovníka

Portrét Jána 
Pravdoľuba 
Bellu
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Pri vypracovaní slovníka a Mluvňice sa Jančo-
vič opieral o  diela Ľ. Štúra: Nárečja sloven-
skou alebo potreba písaňja v  tomto náre-
čí a Náuka reči slovenskej. Spracovanie he-
siel odzrkadľuje aj dobovú spisovnú podobu 
maďarčiny.
Heslá vypracoval komplexne. Okrem významu 
slova podal aj odvodené tvary od daného ko-
reňa alebo kmeňa a príslušnú frazeológiu.

Napriek tomu, že Jančovičov slovník je všeobecným 
slovníkom, bohato je v ňom zastúpená terminológia 
rozličných vedných disciplín. Vytváral si i vlastnú termi-
nológiu, napr. kružec – mäkčeň, pretrhnilka – spo-
jovník, citovanka, medzistojka, zoptajka, menoslo-
vo, všemeno atď.

Slovník bol prevažne prijatý kladne. Negatívne posú-
denie sa mu dostalo z pera A. Pražáka: 

Z kladných posúdení:

„Jančovič vydal r. 1848 na př. Maďarsko-slovenský slovník 

a v něm bránil práva na samostatnou spisovnou slovenčinu, 

dokazoval, že slovensky mluví 1/3 uherské krajiny, že Maďari 

si musí slovenčiny vážit pro její krásu, okrouhlost, obsažnost 

a bohatost atd. –lichůtky, přes něž byla slovenština vyháňěna 

ze škol i úřadů a nahrazována maďarštinou.“ 

(Dějiny spisovné slovenštiny po dobu Štúrovu. 

V Praze 1922. )

Ilustrácia spracovania hesiel

Prevládajú stredoslovenské tvary

Pokus o slovenskú odbornú terminológiu

Samo Czambel:„Akonáhle vznikla štúrovská škola, vznik-

la i myšlienka poistiť rozvoj jej spisovného jazyka vydaním 

slovníka. Slovník vypracoval Štefan Jančovič, sarvašský 

profesor. Vyšiel v Sarvaši roku 1848 s podporou Maďarskej 

akadémie... Jančovič zostavil svoj slovník majúc na zreteli 

jedine potreby štúrovskej školy. V ňom spracovaná je... zá-

soba slov stredného nárečia...“ 

(Potreba nového slovníka slovenského 

a maďarského. Budapešť 1891.)

Matilda Hayeková:

„Jazykovedci hodnotia Jančovičov slovník ako prvý, ktorý 

bol napísaný strednou slovenčinou a štúrovským pravopi-

som. Pripojil k nemu aj Mluvňicu, ktorá dodáva slovníku ko-

difi kátorský charakter. Slovník sa hodnotí ako lexikografi cké 

dielo, ktoré malo upevniť pozície nového spisovného jazyka 

na celom slovenskom území a na západnom aj východnom 

Slovensku mu malo položiť, vlastne vytvoriť jeho základy.“

(Dejiny slovenských slovníkov do roku 1945. 

Bratislava 1979.)
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O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Pozoruj pravopis slovníka a porovnaj ho so súčas-
ným slovenským a maďarským pravopisom!

2. Porovnaj myšlienky v úvode slovníka a porovnaj 
ich s mienkou jazykovedcov! Prediskutuj mienky!

3. Zisti, či dolnozemské nárečové slová sú aj dnes 
živé v jazyku najstaršej a starej generácie!

Štátne hymny a hymnické piesne 
ako symboly svojbytnosti národa

V Župnej knižnici v Békešskej Čabe je uložený rukopis-
ný zošit učiteľa Joanna Wilyma, t. j. Jána Vilíma. Zapiso-
val doňho mravnoučné prózy, básne a modlitby v troch 
jazykoch: v latinčine, maďarčine a slovenčine (resp. slo-
vakizovanej češtine). Začal ho písať v  školskom roku 
1834 – 1835 v Poľnom Berinčoku pod názvom Pro 
usibus scholaticis composuit transumsit (sic!).
V  rukopisnom zošite je zapísaný medziiným aj slo-
venský preklad básne Mihálya Vörösmartyho Szózat
z pera Mihálya Mácsaya. Mohol to byť pomocný mate-
riál, ktorý Vilím ako pedagóg používal pri výučbe. Autor 
prekladu Michal Mácsay (písal sa aj Mácsai) bol pô-
vodným menom Michal Mačej. 

Michal Mácsay (1825 – 1877)
Právnik, novinár a prekladateľ Michal Mácsay sa na-
rodil v Hronských Kosihoch v okrese Levice. Študoval 
právo v Pešti. Stal sa prívržencom L. Kossutha (Košút). 
Počas revolúcie a boja za slobodu r. 1848 – 1849 bo-
joval na strane Maďarov. R. 1849 vykonával vojenskú 
službu v Taliansku ako vojak rakúskeho cisárskeho voj-
ska. Od r. 1860 bol hlavným prokurátorom Tekovskej 
župy. O rok neskôr sa stal hlavným spolupracovníkom 
periodika Priateľ ľudu, ktoré sa hodnotí ako proma-
ďarská publikácia. Od r.1872 žil v Banskej Štiavnici, na-
pokon sa usadil v Miškovci (Miskolc), kde zotrval do 

svojej smrti. Publicistická činnosť Mácsaya bola zame-
raná na šírenie maďarskej meštianskej kultúry medzi 
Slovákmi.
Preklad Vörösmartyho básne Szózat pod názvom 
Ohlas uverejnil r. 1860 časopis Magyar Sajtó. Oko-
lo prekladu sa rozvinula polemika. Zo slovenskej stra-
ny s  prekladom polemizoval Štefan Marko Daxner 
v Pešťbudínskych vedomostiach r. 1861. Na Daxne-
rovu kritiku odpovedal Mácsay v 2. čísle Priateľa ško-
ly a Literatúry. 

Charakteristika prekladu 
Pri hodnotení prekladu neprichádzajú do úvahy vy-
soké estetické požiadavky. Prejavuje sa v ňom výraz-
ná snaha o to, aby sa slovenský text mohol spievať na 
známu hymnickú melódiu. Prekladateľ sa pokúsil o 
presadenie básnických obrazov, pritom sa tesne držal 
pôvodného textu. Takýto prístup neumožňuje dosiah-
nuť vysoké estetické hodnoty. Význam a hodnotu do-
dávajú Ohlasu iné okolnosti.
Národnouvedomovací proces národností Uhorska 
prebiehal približne v tom istom období. Národné hnu-
tia majú početné spoločné črty, síce prebiehali za od-

Titulná strana rukopisného zošita Jána Vilíma 
z rokov, keď pôsobil v Poľnom Berinčoku

Ohlas
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lišných okolností. Kým r. 1830 bola krajinským sne-
mom prijatá maďarčina za jazyk diplomacie a zároveň 
za štátny jazyk, zatiaľ k uzákoneniu moderného jed-
notného slovenského spisovného jazyka došlo len r. 
1843. V maďarskej romantickej literatúre už v 30. ro-
koch 19. storočia vznikajú básnické diela, ktoré sa stá-
vajú národným symbolom. Prijatie a uvádzanie nové-
ho slovenského spisovného jazyka do praxe bol zdĺ-
havý proces. Faktom je, že nový jednotný slovenský 
spisovný jazyk ešte ani v 60. rokoch 19. storočia ne-
spĺňal naplno všetky funkcie spisovného jazyka. Naj-
mä jeho národno-reprezentatívna funkcia sa neuplat-
ňovala v  plnej miere. V  prvom rade politicko-spolo-
čenské pomery zohrali dôležitú rolu v  tom, že slo-
venské básne hymnického rázu vznikali s  istým ča-
sovým odstupom. Slováci žijúci na jazykových ostro-
voch pri príležitosti uhorských štátnych sviatkov urči-
te spievali hymnickú pieseň Szózat. Bolo teda dôle-
žité, aby im priblížili text hymnickej piesne v materin-
skom jazyku. 
S podobným zámerom sa pokúsil pismák Štefan Cho-
vanec, rodák z  Veľkého Bánhedeša, o  preklad prvej 
strofy Kölcseyho básne Himnusz, štátnej hymny Ma-
ďarov. Slováci ju ponímali ako štátnu hymnu Uhorska.

Chovancovci v spoločenskom a kultúrnom 
rozvoji Veľkého Bánhedeša
Rodina Chovancovcov bola medzi prvými rodinami, 
ktoré osídlili túto lokalitu a zohrala dôležitú rolu v jej 
spoločenskom a  kultúrnom živote. Fraňo Chovanec 

bol r. 1841 členom delegácie, ktorá za pomoci sar-
vašského učiteľa Jána Kollára konala vo veci prenají-
mania pustatiny Bánhedeš od eráru. Delegácia išla so 
žiadosťou nadlackých kolonistov vo veci árendy najprv 
do Pešti, potom do Viedne. Štefan Chovanec (1853 – 
1924) bol pravdepodobne vnukom Fraňa Chovanca. 
Odkazuje na to jeho písomná pozostalosť. Viedol „ro-
dinnú kroniku“, rukopisný zošit s  „užitočnými zázna-
mami“, veršami z vlastnej produkcie a odpismi básní 
iných autorov a prekladmi. V rukopisných záznamoch 
pokračoval aj Štefan Chovanec mladší (1879 – 1960). 
Je pravdepodobnejšie, že prekladateľom prvej strofy 
Kölcsyeho Hymny bol Štefan Chovanec starší. Text je 
zapísaný na úradný formulár v nemeckom jazyku, kto-
rý sa používal v rokoch 1840 – 1850. 

Tento preklad maďarskej hymny nemohol byť zná-
my v širokom kruhu. Bol určený pre miestny kolektív, 
možno ho hodnotiť ako zaujímavý pokus, ktorý sledo-

Isten áld meg a magyart Boh požehnej nas Uhrov

Jó Kedvel bőséggel Dobrov voľov hojňe

Nyujcsd feléje védő kart Vistri ruku kobraňe 

Ha küzd ellenségel, Kňeprjaťelskej zbraňe

Bal sors akit régen tép Položeňje davnich čjas

Hózd reá Wíg esztendőt Odvrat tento rok od nás 

Megbünhődte mar e nép V utrpnostjach tento rod

A multat s jövendőt Zašlich vekú buducnosť

Preklad prvej strofy maďarskej hymny

Janko Matuška a prvý odpis slovenskej hymny
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val dobové tendencie. Na jazykových ostrovoch bolo 
obvyklé odpisovanie slovenských hymnických básní, 
ktoré nadobudli symbol národnej jednoty. O tom, že 
prežívalo aj v dvadsiatom storočí, svedčí rukopisný zo-
šit dvoch generácií Chovancovcov. Bola v ňom odpí-
saná báseň Karola Kuzmányho Kto za pravdu horí, 
a to po pamäti. (Úryvky z básní uvádzame v pôvod-
nom pravopise.)

Rukopisný zošit obsahuje aj text skladby Nitra, milá 
Nitra.

Symbolickú platnosť nadobudla v revolučných rokoch 
báseň S. Petőfi ho Nemzeti dal z r. 1848. V slovenskej 
súvislosti je jej paralelou báseň popredného predsta-
viteľa štúrovej školy Jána Bottu: Pochod. Pochod sa 
hodnotí ako parafráza Petőfi ho básne, zrodil sa tiež r. 
1848. Petőfi ho príklad nasledoval aj básnik Janko Kráľ, 
ktorý deklamoval svoju báseň Krajinská pieseň pred 
zhromaždeným ľudom. 30. marca 1848 bol pre ten-
to čin väznený.

Kdo za praudu horí

I.

Kdo zapraudu horí Svatej obeti

Kdo za ľudstava právo život posvetí

Kdo nad krivdu bjednu slzu vironí

Tomu moja pjeseň slávov zazvoní.

II.

Kdo si stojí slovu

Čo prjam zhrkne svet

Tomu nad statočnosť

Venca v nebi njet

Koho dar nezvedje

Hrozba neskloní

Tomu moja pjeseň

slávov zazvoní…

1. 

Ňitra mila Ňitra ti Slovenská 

Ňitra = Kde že sú tie časi v

Ktorích si ti Kvitla

2.

Ti si bola ňekdi všetkich Krajin

hlava = v ktorich tečje Dunaj

Visla a Morava

3.

Ti si bola Sidlo Krála Svatopluka…

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Porovnaj pôvodný text Szózatu po obsahovej a ja-
zykovo-štylistickej stránke s jeho slovenskou mu-
táciou!

2. Charakterizuj rukopisný text slovenskej obmeny 
Himnuszu! 

3. Zopakuj si z Antológie slovenskej literatúry pre II. 
ročník gymnázia báseň J. Kráľa Krajinská pieseň 
na strane 62 a báseň J. Bottu Pochod na stra-
nách 77 – 78. 

4. Premysli si, ktoré myšlienky z uvedených hymnic-
kých básní charakterizujú národné snahy Slová-
kov v období národného obrodenia do roku 1848.

Prvý zväzok prekladov Petőfi ho básní vyšiel od prísluš-
níka dolnozemskej slovenskej inteligencie, nadlacké-
ho farára Karola Hrdličku (1837 – 1908) r. 1890 v Bé-
kešskej Čabe pod názvom Sándora Petőfi ho Spisy 
básnické.

4.  SLOVÁCI V REVOLÚCII A BOJI 
ZA SLOBODU V ROKOCH 
1848 – 1849

Opakovanie:
K tejto problematike si zopakuj myšlienky Žiados-
tí slovenského národa a udalostí, ktoré po jeho 
vyhlásení nasledovali. Prezri si aj údaje o sloven-
skom povstaní. Prameň: Slovenská literatúra pre II. 
ročník gymnázia s. 81 – 83. 

Politické, spoločenské a hospodárske záujmy národov 
Uhorska sa rozchádzali v tzv. reformnom období. Podľa 
záujmov sa zoskupovali rôzne spoločenské vrstvy aj v 
rámci daného národa (vtedajším termínom národnos-
ti) a pripojili sa k najprijateľnejšiemu ideovému prúdu. 
Najširšej vrstvy občanov sa týkalo zrušenie poddanstva. 
Ani slovenská spoločnosť nebola jednotná v otázke ná-
rodnej (národnostnej) a sociálnej slobody. 
Časť národných dejateľov si predstavovala život rov-
noprávneho národa v rámci Rakúska (hlásatelia aus-
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troslavizmu). Radikáli mobilizovali k povstaniu. Slo-
venská národná rada na čele s Ľudovítom Štúrom, Jo-
zefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Milosla-
vom Hodžom organizovala slovenských dobrovoľní-
kov. Iná skupina Slovákov sa na nariadenie alebo dob-
rovoľne pripojila k maďarským povstalcom. 
Zložitosť možnosti konať v spoločenskej situácii, kto-
rá sa vyvinula r. 1848, názorne reprezentuje osud Vi-
liama Paulinyho-Tótha (1826 – 1877). Patril k mlad-
šej generácii štúrovcov. Bol vychovávaný v národnom 
duchu, počas štúdia v Komárne zapôsobilo na neho 
maďarské vlastenecké prostredie. Počas revolúcie sa 
prihlásil k  slovenským dobrovoľníkom. Bol zatknutý 
a postavený pred súd ako vlastizradca. K tejto situácii 
viedla aj jeho verejná činnosť, politický spis, ktorý vy-
dal pod názvom Vek slobody a premeny najnovšie 
(1848). Aby sa zachránil, prihlásil sa do honvédske-
ho vojska. Zúčastnil sa v bitkách pri Pákozde, Švecha-
te, Rábe (Győri). R. 1849 dezertoval, ako honvéd bol 
znovu zatknutý cisárskym vojskom. Vďaka svojmu 
dobrovoľníckemu účinkovaniu sa z  väzenia vyslobo-
dil. Na základe autentických zážitkov s námetom revo-
lúcie napísal po rokoch veselohru Dobrovoľníci, kto-
rá je nezvestná. Po peripetiách rozvinul významnú ná-
rodno-buditeľskú činnosť a politickú kariéru. 
Členitosť charakterizovala aj Slovákov na jazykových 
ostrovoch. Štúrovým dobrovoľníkom bol napr. z dol-
nozemských kultúrnych dejateľov Ján Kutlík mlad-
ší. Šámšonházania mali osobné kontakty s L. Kos-
suthom.

Sarvaš bol po Cegléde druhým mestom, ktoré sa po-
stavilo pod Kossuthove zástavy. Cenným dokumen-
tom angažovanosti Sarvašanov je kázeň evanjelického 
farára Štefana Plačku, ktorá vyšla v maďarskom pre-
klade.

Kossuthov list Jánovi Vladárovi

Titulná strana Plačkovej kázne v maďarskom 
preklade
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Čerňanov (Bakonycsernye) mobilizovala pod zástavy 
Kossutha výzva pobočky Národnej obrany Vesprém-
skej stolice. Z Černe muselo povinne narukovať 62 
pešiakov. O tejto udalosti sa uchoval doklad v archí-
ve Vesprémskej župy medzi dokumentmi Národnej 
obrany. Ide o potvrdenku o tom, ako vymenil miestne-
ho staršieho občana Michala Kadlečíka od povinnos-
ti narukovať Ignác Baumgartner za 200 forintov. Uvoľ-
nenie Michala Kadlečíka je odôvodnené jeho vekom 
a neschopnosťou pochodovať. 
Z Dolnej zeme Čabanov mobilizovalo nariadenie Re-
volučnej vlády z apríla 1848. Békešská stolica muse-
la mobilizovať do Kossuthovho vojska 3000 mužov. O 
tejto udalosti sa zmieňuje Ľ. Haan v diele Békés-csa-
ba. A város története a kezdetektől a XIX. század 
harmadik harmadáig (1858). Pokým Ľ. Štúr píše v 
úryvku z listu M. B. Staňkovej o bojoch slovenských 
povstalcov nadnesene, Haan svoje autentické zážitky 
podáva naturalisticky.
Mobilizácia sa týkala všetkých mužov vo veku od 19 
do 25 rokov, nariadenie zakazovalo poslať miesto 
seba zástupcu. Haan pripomína starý zvyk Čabanov, 
podľa ktorého maďarským mužom z okolitých loka-
lít zaplatili, aby išli miesto nich na vojnu. Vystavenie 
regimentu za prísnejších podmienok vyvolalo me-
dzi Čabanmi veľký rozruch. Prvý oddiel prišiel po Ma-
kov, odkiaľ sa nechcel ďalej pohnúť. Dostal však roz-
kaz, že má napredovať do Becskereku a zotrvať tam 
tri týždne. 
Vyzbrojenosť „vojska” charakterizuje Haan nasledov-
ne:

Pokiaľ sa „vojsko“ zdržiavalo v Makove, Čabania chodi-
li navštevovať svojich blízkych:

„…Igazán comico-tragicum volt ezt a mezítlábas és a ha-

záért szaladásra elszánt hadat nézni, kinek némellyike vas 

villával, másika puskával, harmadika bottal vagy piszkafá-

val volt felfegyverkezve s egy pisztoly durranás mind szé-

tugrasztotta volna…” 

Haan išiel s druhým transportom ako poľný farár, o 
pustošení píše nasledovne:

Podobne boli mobilizovaní Komlóšania. Popri dobro-
voľníkoch sa v boji za slobodu zúčastnili viacerí ako 
členovia Národnej obrany. Okrem toho bolo začiat-
kom roku 1849 odvedených za vojakov do Hódmező-
vásárhelyu (Vášárheľ) 99 a do Pešti 17 mužov. Viacerí 
z Komlóšanov sa aktívne zapojili do činnosti Revoluč-
nej komisie stolice, medzi nimi aj evanjelický farár Sa-
muel Horváth. Samuel Horváth tiež odprevadil Komló-
šanov do boja k Becskereku. Posilňoval ich svojimi re-
čami a kázňami. Tlačou mu vyšla kázeň: Jakowymi 
city a umysly den, 15-ho Marciuse swětiti máme. 

„…Ott létem alatt volt a neuzinai ütközet; láttam mint éget-

ték fel Kis Erneszt tábornok katonái ezen gazdag német 

rácz várost, mint lőtték halomra lakosait. A hogy a katona-

ság elvonult, jöttek a szomszédos magyar faluk lakosai koc-

sikkal, a házakat mind kirablották, még a harangokat és a 

torony órát is elvitték, a házakban, boltokban még egy szeg 

sem maradt. A házi állatokat libákat, csirkéket, malaczokat, 

mellyek már a kocsira nem fértek agyon verték s elvetet-

ték, úgy hogy Neuzinától Becskerekig az országút tele volt 

döglött libával, csirkével, malacczal. Egy juhot néhány gara-

sért lehetett venni. Illyen borzasztó idő volt ez!...” 

s még inkább megijesztette. A csabaiak az alatt a  szom-

széd községbeliekkel együtt muzsika szó mellett bevonultak 

Becskerekre s mi után ott ellenséget nem láttak volna, Ju-

lius 21-én haza bocsátattak…”

Titulná strana a úryvok z kázne

„...Csabán ez alatt nőtt a szomorúság és az ijedelem; kocsi 

kocsit ért a Csaba és Makó közti országúton, mellyek min-

degyike rakva volt csabai ženákkal, kik még egyszer akarták 

látni övéiket, mi előtt a rácz paprikásnak darabolná őket. Ha 

valami kocsi visszatért a ženák mind körül állták a piaczon 

s tudakolták: nuž akože ge tam? Egy bolond tréfát akar-

ván magának csinálni azt felelte: „war ge tam zle! starých 

wšeckich poklali a mladých ostrihali a na ğalije dali!“ez a hír 

mint a futótűz egy pár óra alatt végig futotta a lakosságot 
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Kázeň, kterau dne XV-tého Marciuse 1849 w chrá-
mě ewangelickém cyrkwe Tótkomlóšské powedel. 
Sarvaš, 1849. Pre účasť v revolúcii ho po jej páde stí-
hali a väznili.
Pokiaľ Békešskú Čabu vojská obišli, cez Komlóš pre-
chádzali armádne zbory generálov Sándora Nagya a 
Jánosa Damjanicha. Ako to vo vojne býva, Komlóša-
nia sa museli v duchu nariadení postarať sa raz o re-
volučné, raz o cisárske vojsko. Nariadenie o povinnosti 
postarať sa o výživu Kossuthovho vojska podpísal ko-
misár Daniel Boczko, ktorý sa aktivizoval v politickom 
živote po rakúsko-uhorskom vyrovnaní. Kandidoval za 
poslanca vo voľbách r. 1869. 
Ako posledný moment boja za slobodu, trasa úteku 
rodiny Kossuthovcov, viedla cez Komlóš a Orošház 
(Orosháza).
Posudzovanie revolúcie a boja za slobodu neukazo-
valo jednotu ani s odstupom času. Bánhedešan, rich-
tár Štefan Chovanec starší formuloval svoj nedatova-
ný slávnostný prejav pri príležitosti oslavy 15. marca 
nasledovne:

L. Kossuth v ľudovej tradícii 
Slovákov na jazykových ostrovoch

Na Pilíšskom jazykovom ostrove, v Santove (Piliszán-
tó) sa uchováva pamiatka o Kossuthovi svojráznym 
spôsobom. Na jednom dvore ukazovali majitelia au-
torke strom, ktorý zasadili miesto hrušky, na ktorú sa 
obesil vojak z Kossuthovho vojska. 
Uchováva sa aj veršík, ktorý odkazuje na nenasýte-
nosť vojska:

Košút Lajoš velkí hladoš,
Zedél bi on krumpél za koš! 

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Prečítaj si Haanov text a stručne reprodukuj jeho 
myšlienky v slovenčine!

2. Prečítaj Chovancov text, prelož ho do súčasnej 
slovenčiny. Diskutuj o jeho myšlienkach!

3. Porovnaj životné osudy osobností predstavených 
v lekcii! 

4. Máte vo vašej lokalite pamätník revolúcie z  r. 
1848? Odfotografujte ho! Z  fotografi í si urobte 
v triede výstavu! 

„Občanja Vlasti tejto, Ctení prijatelia!

Marcius 15- z  roku 1848-ho Každimu Občanovi Uhorska 

je den Sviatoční. Čítajte len z 1848-ho zákoni a presvedčí-

te sa, uvidíte, že v tich zákonoch nieto rozdiel medzi Maďa-

rom, Slovákom, Srbom, Románom, Nemcom, ale zretedlne 

svedčia tie zákony, že je jedon ako druhí, rovní občan štátni, 

Slobodní, rovní jedon druhimu Brat, vlastne deti sme spo-

ločnej Uhorskej domovine.

Veď pred 1848-mim Slovák bol takí poddan Sluha ako Ma-

ďar, taká červená krú vitekala pod tríznením pánskím Slová-

kovi ako Maďarovi… rozdiel bol len ten, že Slovák sa v jeho 

slovenskej reči modliv všemohúcimu Bohu za oslobodenia 

a Magyar zas v jeho reči preklínav svojich potlačiteľov… 

…Osud poddansva bol rovní!!!..

…Nie za samú Slobodu borcovali sa verní a stáli 1848-ho 

ale za ľudovú slobodu...

...Smutnie ale prišli časi po tom marciuši 15-ton, lebo hlasi 

radosťi pretrhla strelba delová... 

 nebov bratom Slovák, Srb, Román, Szász Maďarovi, lebože 

proti neho bojovav, klav ho… 

lebo boli medzi národnosťiami istá čjastka takí kerí napro-

ti bratov Maďarov bojovali, ktorí vedno s nima trpeli bre-

me zemanstvo a kerí sa s nima radovali Marciusa 15-ho… 

v boji za slobodu účasť brali aj z Ňemaďarskich národnos-

tiach kerí ako Domobranci krú viljevali pri boku Maďarov 

a kerí ani nevedeli viac z reči maďarskej len Éljen a haza!, 

Nech žije Domovina a ešte to že Előre to jest Napred!...

...Onemeli potom delá a v krvi zadusila sa sloboda, a zno-

vu do reťazi okovali národ. Vrah potom mal zas hojnú žatvu. 

Neviberav potom zas, že kto je Maďar, kto je Slovák, kto 

je Srb. 

Putá na ruke svoje dostáv znovu každí dobrí vlastenec, Kuf-

steinskie, Munkácsskje a Olomúcke Temnice bi veľa vedeli 

o tomto rozprávať, že kelko Slovákov, Srbov a Nemcov bolo 

tich kerí spolu s Maďarmi ako Svedkovia krvi tam strati-

li životi svoje!! Nie preto že s Maďarí sa držali, ale preto, že 

chceli bit Slobodní!...”

Exponáty z národopisnej zbierky v Slovenskom 
Komlóši
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5.  PRÍNOS BACHOVHO 
ABSOLUTIZMU DO 
KULTÚRNEHO ŽIVOTA SLOVÁKOV

Vzhľadom na zahraničnopolitickú a vnútropolitickú si-
tuáciu monarchie po páde revolúcie a boja za slobo-
du v rokoch 1848 – 1849 rozoznávame dve fázy po-
revolučného absolutizmu: 

a) bachovskú éru do r. 1859,
b) obdobie od pádu ministra vnútra Alexandra Ba-

cha do rakúsko-uhorského vyrovnania v r. 1867.

O Bachovej ére vznikol stereotyp: po revolúcii dostali 
Slovania za odmenu to, čo Maďari za trest. Skutočnosť 
však bola omnoho zložitejšia. 
Rakúska ústava z 25. 4. 1848 vyhlasovala všetkým 
národnostiam (národom) štátu neporušiteľnosť ná-
rodnostných práv. Pod týmto pojmom rozumel Vie-
denský dvor rovnoprávnosť v používaní materinské-
ho jazyka na súde a v školách. Toto ponímanie ná-
rodnostných práv nebolo v  súlade s  očakávaniami 
a  požiadavkami národností, čo viedlo v  konečnom 
dôsledku k revolúcii. Po páde revolúcie a boja za slo-
bodu sa panovník za podpory vládnucich kruhov vrá-
til k tejto koncepcii. 
K  uvedeniu koncepcie do praxe sa pričinil sám mi-
nister vnútra Alexander Bach. Dal vypracovať slovní-
ky právnej a prírodovednej terminológie pre slovan-
ské národy. Práce sa začali r. 1848, ktoré – zrejme 
pre revolučné udalosti – sa prerušili. Z iniciatívy A. 
Bacha komisiu r. 1849 zvolali znovu. Produkt práce, 
právny terminologický slovník, má názov Juridich-po-
litische Terminologie für die Slawischen Sprachen 
Oesterreichs. Prvý diel slovníka, ktorý vyšiel vo Viedni 
r. 1850, bol určený Čechom, Moravanom a Slovákom. 

Druhý diel roku 1851 vydali pre Rusínov. Tretí patril 
Srbom, Chorvátom a Slovincom, vyšiel r. 1853. Diel 
slovníka pre južných Slovanov sa vyznačuje aj tým, že 
obsahuje text tzv. Viedenskej dohody. Je dokumen-
tom toho, že Srbi a Chorváti sa dohodli na jednotnom 
spisovnom jazyku, srbochorvátčine. Pôvodne bol vy-
pracovaný materiál právnej terminológie aj pre Polia-
kov v Galícii. Nevyšiel však ako ďalší diel slovníka Juri-
dich-politische Terminologie für die Slawischen Spra-
chen Oesterreichs, ale značne prepracovaný prvot-
ný materiál zaradili do slovníka Niemiecko-poljski 
Slownik wyrazów prawniczych i administracyjnich. 
Terminologický slovník vydalo Krakowske towarzystwo 
Naukowe r. 1862.
Pre školské potreby zostavili nasledujúce slovníkové 
diela: Německo-český slovník vědeckého názvo-
sloví pro gymnázia a  reálné školy (Praha 1853), 
Toldy Ferenc: Német-magyar tudományos műszó-
tár (Pest 1858). Bohuslav Šulek: Hrvatsko-njemač-
ko-talijanski rječnik znanstvenega nazivlja (Zagreb 
1874 – 1875), Matija Cigale: Znanstvena terminolo-
gija s posebnim ozirom na srednja učilišča (Ľubľa-
na 1880). O vypracovaní prírodovednej terminológie 
pre školské potreby Poliakov v Galícii sa nevie.

Charakteristika slovníka právnej 
terminológie

Na slovníku právnej terminológie sa pracovalo v 
budove ministerstva vnútra. Komisia pozostávala 
z učencov rôznych slovanských národností, ktorí boli 
lojálni viedenskému dvoru. Nezavážila ich odborná 
pripravenosť. Členmi komisie boli Šembera, Šulek, 
Erben, Kollár, Mažgon, Dolenc, Karadžić, Miklošich, 
Slovackij. Z poľskej strany sa stretáme len s mena-
mi Kaweckého a Slotwińského. Predsedom komisie 
sa stal P. J. Šafárik, ktorému pripadala aj úloha hlav-
ného redaktora. Komisia sa rozdelila na tri sekcie. 
Zaujímavá je myšlienka, že predstavitelia západoslo-
vanských jazykov pracovali v spoločnej sekcii s Ukra-
jincami. Akiste tu išlo o staršiu koncepciu delenia slo-
vanských jazykov. Západo- a východoslovanské jazy-
ky sa z geopolitického hľadiska pomenúvali severo-
slovanskými. Tri vydania Terminológie sú si veľmi po-
dobné. Zhodujú sa koncepciou, redaktorskými po-
stupmi, aj čo do štylizácie hesiel. K  českému dielu 
napísal predslov sám Šafárik. Dozvedáme sa z neho 
o  problémoch, s  ktorými sa komisia počas práce 
stretala. Za ekvivalenty nemeckých výrazov sa snaži-
li nájsť spoločný termín pre všetky „kultivované dia-
lekty“: český, poľský, rusínsky, slovinský a ilýrsko-srb-

Alexander 
Bach
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ský. Ukázalo sa, že jednotlivé slovanské jazyky, kto-
ré členovia komisie hodnotili za nárečia jednotného 
slovanského jazyka, mali pre dané pojmy rôzne vý-
razy. Ťažko bolo nájsť slová aspoň so spoločným ko-
reňom. Slovník, ktorý mal byť dokumentom jazyko-
vej jednoty Slovanov, dokázal pravý opak tézy. Vývoj, 
ktorý slovanské jazyky zaznamenali od času rozcho-
du slovanských kmeňov, bol taký obrovský, že sa ne-
vyhnutne museli uznať za samostatné.
Šafárik v predslove k českému dielu terminológie zdô-
razňuje, že sa snažil brať ohľad aj na moravské a slo-
venské ekvivalenty. Ak si však prezrieme 8000 hesiel 
slovníka, zistíme, že počet slov, označených za sloven-
ské a moravské, spolu s  odvodeninami nedosahuje 
ani 50. Za spoločné moravské a slovenské je označe-
ných 7, len za moravské 3.

Slovníky prírodovednej terminológie 
pre stredoškolské potreby 

O  prípravných prácach slovníkov prírodovednej ter-
minológie nemáme orientačné údaje. Zrejme sa ne-
pracovalo podľa modelu, na základe ktorého boli pri-
pravené jednotlivé zväzky právneho terminologické-
ho slovníka. Vieme len, že čeština slúžila za vzor, kto-
rý mali autori nasledovať. Faktom je, že čeština pred-
stavovala v dobe národného obrodenia vysoký stupeň 
rozvoja. Tradície pestovania spisovného jazyka majú 
v Čechách dlhodobú históriu. Bola vzorom aj pre ma-
ďarský prírodovedný terminologický slovník. O  tejto 
skutočnosti píše F. Toldy nasledovne:

Zjavné sú podobenstvá medzi slovníkmi Toldyho a B. 
Šuleka. Napr.:

„Vezérfonalúl a fentisztelt cs. k. minisztérium által hasonló 

célból és terv szerint és Prágában 1853-ban megjelent né-

met-cseh tudományos műszótár szolgált, melytől csak rit-

kán történt eltérés, de mely helyenként pótoltatott. Kiiratván 

t.i. ebből a tollnok által minden egyes szócikk…” 

Toldy (52) Bromide, chem. büzegek, büzenyfémek; Šulek 

(VII-XXIV): Bromid =smrdiš, 

Toldy (54): Brom, chem. büzeny; Šulek (tamže) smrdik. Čes-

ký prírodovedný terminologický slovník má za latinské prípo-

ny –um, -ium, sufi x -ik, podobne aj Šulekov slovník. Príkla-

dy z českej predlohy: Kalium= drslik, Barium=meteorik, Cal-

cium=vapnik, Nitrogenium=dusik, Magnezium=horčik.U Šu-

leka: Kalium=lužik, Barium=težik, Hydrogenium=vodik, Oxi-

genium=kisik. Cigaleho slovník, ktorý vyšiel so značným ča-

sovým odstupom, len skratkami odkazuje na českú predlohu. 

Obidva typy terminologických slovníkov znamenali 
dôležitý medzník vo vývoji slovanských spisovných ja-
zykov Rakúsko-Uhorska.
Čo sa týka slovenského spisovného jazyka, r. 1850 
bola na Kollárov návrh zavedená tzv. staroslovenčina. 
Je to prekvapujúce preto, lebo Ján Kollár sa zúčastnil 
na zostavovaní slovníka právnej terminológie. Slovník 
jednoznačne ukázal, že predstavy o jednotnom slo-
vanskom jazyku sú víziou. 
R. 1850 vyšla aj Hattalova Grammatica linguae slo-
venicae collatae cum proxime cognata bohemica. 
Snahou autora bolo potvrdiť jazykovú jednotu česko
-slovenskú. Preto popri českých tvaroch prinášal aj slo-
venské ekvivalenty. Týmto postupom nechtiac doká-
zal, že slovenčina je samostatným jazykom. Z tohto 
dôvodu sa podujal r. 1852 vo svojej Krátkej mluvnici
na upravenie štúrovčiny. 

Ú L O H A

Diskutuj o tom, prečo bolo dôležité vytvoriť terminoló-
giu v národných spisovných jazykoch!

Pomery v Uhorsku po páde 
revolúcie očami českej spisovateľky

Kým na poli kultúry v rokoch absolutizmu došlo k po-
zitívnemu pohybu, spoločenské pomery ustrnuli. 
Známym faktom je, že do štátnej správy nasadil A. 
Bach spoľahlivých českých úradníkov, ktorí sa nazý-

Bohuslav Šulek
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vali „bachovi husári“. Takto sa dostal do Uhorska aj 
manžel českej spisovateľky Boženy Němcovej. Něm-
cová niekoľkokrát navštívila svojho muža. Počas poby-
tu v Uhorsku okrem návštevy hlavného mesta podnik-
la cestu do kúpeľov, precestovala viaceré kraje. Svoje 
dojmy zvečnila v črtách Vzpomínky z cesty po Uhřích
(Spomienky z cesty po Uhrách) a Z Uher. 
Úryvky v slovenskej mutácii:

Neunikli jej pozornosti stopy po bojoch v  hlavnom 
meste:

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. V úryvkoch sa spomínajú niektoré známe osob-
nosti tohto obdobia. Zopakuj si, čo si sa o nich 
učil z dejepisu! 

2. Charakterizuj pomery, ktoré zaznamenala Bože-
na Němcová! Hodnoť jej kritické poznámky!

„...Ráno sme šli po meste a  hore do Budína, všade ešte 

veľa stôp po bojoch. V meste sa vidia stopy po krutej streľ-

be pozdĺž brehu, najviac guliek je vrytých do hostinca De ľ 

Europe na nábreží; za mostom hneď za hradbami veľa zrú-

tených domov, čiastočne ešte poškodené, čiastočne opra-

vené hradby; skoro by človek ani neuveril, že by niekto mo-

hol vyliezť na tie strmé hradby, a predsa tam boli, vraj Ma-

ďari ako mravce vyliezli, zvlášť hneď pod hradom, kde ge-

nerál Hentzi padol...“

„...V Budíne všade ticho, všade čisto; tam sú úrady, tam 

býva najviac úradníkov, vojsko 

všade...“ 

Solidarita s národmi Uhorska v 
dobe porevolučného absolutizmu

K porevolučným udalostiam v Uhorsku zaujali posto-
je významné európske osobnosti. Tak napríklad zná-
my nórsky spisovateľ Ibsen vyjadril solidaritu Maďa-
rom. Druhý veľký nórsky básnik, Bjørnson, sympatizo-
val so Slovákmi.

Bjørnstjerne Martinius Bjørnson (1832 – 1910)
Nórsky prozaik, dramatik, básnik a publicista, nositeľ 
Nobelovej ceny za literatúru. Písal dramatické a proza-
ické diela s historickou tematikou, ktoré mali povzbu-
diť národné povedomie Nórov. Venoval pozornosť aj 
prostrediu nórskeho sedliactva. Vo svojej tvorbe sa ve-
noval aktuálnym problémom svojej doby, bol kritikom 
morálky meštianskej spoločnosti. Jeho báseň Ja, vi 
elsker dette landet („Milujeme tento kraj”) sa stala 
nórskou štátnou hymnou.
V roku 1903 získal Nobelovu cenu za literatúru „… 
ako prejav uznania za jeho ušľachtilú, veľkolepú a 
mnohostrannú literárnu tvorbu, ktorá sa vždy vy-
značovala aj sviežosťou inšpirácie, aj vzácnou čis-
totou ducha.“ (Citácia z odôvodnenia Švédskej aka-
démie.)
Je známy aj ako bojovník za národnú nezávislosť Nór-
ska, za slobodu malých a utláčaných národov, zástan-
ca Slovákov. O slovenskej otázke sa Bjørnson dozve-
del až vo veku 75 rokov, zvyšok života zasvätil do 
značnej miery tejto otázke. Záujem o slovenskú prob-
lematiku v ňom vzbudil list troch českých slovakofi -
lov. Spustil intenzívnu publicistickú aktivitu o sloven-
skej problematike. Písal najmä do periodík Le Courrier 
Européen (Paríž), Spettatore (Rím) a Neue Freie Pres-
se (Viedeň). Na mierovom kongrese vo Viedni v roku 
1907 Bjørnson tiež vystúpil proti útlaku Slovákov. Kri-
ticky sa vyjadril k Apponyiho zákonu: „… Zbaviť deti 
materčiny je predsa to isté ako odtrhnúť hladné 
dieťa od matkiných pŕs….” Bjørnsonova publicistic-
ká činnosť a vystúpenia mali veľký medzinárodný (aj 
domáci) ohlas, pomohol prelomiť bariéry medziná-
rodnej izolovanosti slovenskej otázky.
Bjørnsonovi sa zavďačili viacerí slovenskí básnici. Va-
janský reagoval na Bjørnsonove vystúpenie za obranu 
národných práv Slovákov básňou. Hviezdoslav vzdáva 
hold Bjørnsonovi v Dozvukoch. V 20. storočí ho Ján 
Smrek pozdravil básňou Hviezda severu. Smrekova 
báseň bola zhudobnená. 

Mrákava. Chmára čierňava vznášala sa

Nad bielym Váhom

Božena 
Němcová
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Apponyiho (školské) zákony alebo (najmä v Ma-
ďarsku a najmä pre článok 27) Lex Apponyi sú člán-
ky 26 a 27 uhorského zákonníka z roku 1907 (teda 

Socha Bjørnsona pred Národným divadlom v Osle

Nad Dunajom valným

Vzdúvala sa čierňava

Vzdúvala sa chmára

-------

Svedomie sveta hluché bolo

Barytón

Aj, hľaďte

Zažiarila Hviezda severu

Cez chmáry našich hôr

Prenikla lúčom k nám

Prenikla lúčom jasným

Bjørnstjerne Bjørnson

Vznešený biely kmeť

Ty statný strážca človečenstva

Práva svätej slobody

Bjørnstjerne Bjørnson

Ty hviezda severu

V tebe si ctíme

Ochrancu, priateľa

Keď plakal Váh

Slzami jeho plaču sa vzduli 

Fjordy Škandinávie

Bol v nich tvoj hlas

Ten sudca spravodlivý

Zbor

Tys pravdu našu niesol

Pred sveta tribunál

Mocou a mečom svojho hlasu

Rozmetal si molochovu chasu

---------- 

Albert 
Apponyi
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CORPUS IURIS 1907: XXVI. tc. a 1907:  XXVII. tc.; pa-
novník oba podpísal 2. júna 1907). Sú pomenované 
podľa ministra školstva Alberta Apponyiho, ktorý ich 
vypracoval a predložil uhorskému snemu na schvále-
nie. Článok 26 sa týkal štátnych ľudových škôl, článok 
27 obecných a cirkevných ľudových škôl. Hlavným 
cieľom zákona bola intenzifi kácia rečovej aj duchov-
nej maďarizácie nemaďarských žiakov, zabezpečenie 
pôsobenia učiteľov v duchu veľkomaďarskej štátnej 
idey. V dôsledku zákona sa na tzv. maďarsko-sloven-
ských školách mala slovenčine venovať jedna hodina 
týždenne, inak mala byť vyučovacím jazykom maďar-
čina. Zároveň počet maďarsko-slovenských ľudových 

škôl aj na území dnešného Slovenska klesal na úkor 
maďarských škôl: zo 437 tzv. maďarsko-slovenských 
škôl v roku 1907 na 276 tzv. maďarsko-slovenských 
škôl v roku 1918.

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Prezri si predchádzajúce lekcie a vyhľadaj mená 
národných dejateľov, ktorí boli členmi Matice slo-
venskej. 

2. Prelož do súčasnej slovenčiny citáty!
3. Diskutuj o spoločenských pomeroch v porevoluč-

nom absolutizme v Uhorsku!
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II. Matičné obdobie
a obdobie dualizmu
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1.  MEMORANDUM NÁRODA 
SLOVENSKÉHO

Oslabnutie cisárskej moci a jeho 
následky

Prehratá bitka s talianskym vojskom pri Solferine 
(24. júna 1859) oslabila medzinárodné aj vnútro-
štátne postavenie rakúskeho impéria. Túto možnosť 
využila uhorská šľachta i uhorské národnosti k zosil-
neniu svojej pozície v rámci monarchie. Cisár odvo-
lal z funkcie ministra vnútra Alexandra Bacha, aby 
umožnil rokovanie s uhorskou šľachtou o možnos-
ti podpory cisárskej vlády. Tento politický čin otvoril 
novú etapu v dejinách Uhorska, ktorý viedol k vyrov-
naniu roku 1867.

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Bitka pri Solferine priniesla toľko obetí, že mladý 
ženevský obchodník Henry Dunant (vysl. anri dü-

Neznámy autor: Henry Dunant v Solferine, okolo r. 1860. 

Symbol represií v Uhorsku po revolúcii a boji 
za slobodu r. 1848 – 1849.

II. Matičné obdobie a obdobie dualizmu
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nan) prišiel k myšlienke založiť hu-
manitárnu organizáciu. Zisti pomo-
cou internetových zdrojov, o akú hu-
manitárnu organizáciu ide!

2. Zisti pomocou internetových zdro-
jov, aká spoločnosť sa skrýva za 
emblémom modrého kríža a v čom 
hrala dôležitú rolu na prelome 19. 
a 20. storočia v slovenskom spolo-
čenskom živote!

Predchádzajúce vnútropolitické 
udalosti 

Po páde Bachovho režimu sa začali prípravy na voľ-
by do uhorského snemu. Zo slovenských kandidátov 
sa tam však kvôli nepriaznivému volebnému systému 
a volebným machináciám nikto nedostal. Nádeje na 
prezentovanie slovenských požiadaviek na uhorskom 
sneme tak stroskotali. 
Slovenská inteligencia sa zapojila do národnostných 
bojov medziiným vydávaním politických novín Peštbu-
dínske vedomosti. (vychádzali od marca 1861). Ich 
vydavateľom a hlavným redaktorom bol Ján Francisci. 
V Pešťbudínskych vedomostiach publikovali hlavné 
body národného programu, ktoré prezentovali a pre-
diskutovali účastníci zhromaždenia v Turčianskom 
Svätom Martine. 

O voľbe župných funkcionárov Uhorska napísal Ján 
Kalinčiak v roku 1860 satirický román Reštavrácia. Kri-
tizuje v ňom podvádzanie, vydieranie a podplácanie 
zemanov pri voľbách.

Ú L O H A

Na základe scénického obrazu s dedinskými zeman-
mi z diela Ignáca Nagya Reštavrácia (1843) zisti, ako 
prebiehali voľby župných funkcionárov v Uhorsku!

Slovenské národné zhromaždenie 

Memorandum slovenského národa sa viaže k udalos-
tiam v Turčianskom Svätom Martine zo 6. a 7. júna 
roku 1861. Vtedy sa totiž konalo Slovenské národné 
zhromaždenie, fórum zástupcov slovenských miest a 
obcí, ktoré prijalo politický program o národnej eman-
cipácii Slovákov v rámci Uhorska. Memorandum pri-
pomínalo myšlienku rovnoprávnosti slovenského ná-
roda a defi novalo požiadavky Slovákov na uznanie ná-
rodnej svojbytnosti v štátoprávnej, politickej, kultúr-
nej a jazykovej oblasti v rámci viacnárodného Uhor-
ska. Jeho hlavným tvorcom bol Štefan Marko Daxner. 
Zhromaždenie zvolilo Stály národný výbor na čele s 

Ján Kalinčiak Memorandové zhromaždenie v roku 1861. 
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Jánom Franciscim, ktorého úlohou bolo presadzovať 
prijaté uznesenia do života.

Podiel Š. M. Daxnera na 
Memorande

Štefan Marko Daxner sa v značnej miere podieľal na 
vytvorení Žiadostí slovenského národa z roku 1848. V 
podobnom zmysle pokračoval vo svojej činnosti v roku 
1861 vydaním brožúry Hlas zo Slovenska, ktorú poslal 
najvýznamnejším predstaviteľom Slovákov. Hlavnou ná-
plňou tejto práce bolo odmietnutie teórie jednotného 
uhorského národa a požiadavka uznať Slovákov za sa-
mobytný národ. V roku 1861 sformuloval obsah Memo-
randa, ktorý vychádzal zo Žiadostí slovenského národa.

Štefan Marko 
Daxner

Požiadavky Memoranda

V Memorande boli sformulované požiadavky, ktoré sa 
sústreďovali na politické a jazykové práva slovenského 

národa. Požadovalo sa uznanie Slovákov za samobyt-
ný politický národ. V tomto zmysle sa žiadalo vytvore-
nie Hornouhorského slovenského okolia (alebo Slo-
venského okolia), ktoré by spravovali Slováci prostred-
níctvom svojich volených zástupcov. Jazyková požia-
davka sa týkala toho, aby sa v úradoch, na súdoch a 
v školách ako úradný jazyk používala slovenčina. Veľ-
ký dôraz sa kládol na založenie Matice slovenskej. Me-
morandum nežiadalo samostatný slovenský snem, 
ale len zastúpenie Slovákov v uhorskom sneme.

Ú L O H A

Na základe nižšie uvedeného zhrnutia memoran-
dových požiadaviek z článku Jána Francisciho Črty z 
doby moysesovskej zisti 
a) ťažiská politických úsilí Slovákov,
b) za akým účelom chceli vodcovia národného živo-

ta upraviť hranice hornouhorských stolíc,
c) na aké príklady sa odvoláva pri zdôvodnení Slo-

venského okolia,
d) v akých oblastiach sa má používať slovenský jazyk 

v Okolí,
e) s kým sa stotožňuje slovenský národ z hľadiska 

občianskej slobody a s kým z hľadiska národnej 
slobody?

Memorandisti v Pešť-Budíne (v pozadí Dunaj s 
Reťazovým mostom)

Podstatné požiadavky Memoranda sú: 

I. „Aby osobnosť národa slovenského a vlastenskosť reči 

slovenskej zákonom pozitívnym a inaugurálnymi diploma-

mi[1 uznaná a uznaním tým oproti zlomyseľným útokom ne-

priateľov svornosti národov zabezpečená bola.“

II. Aby osobnosť naša národná uznaná bola „v priestore 

tom, ktorý ona ako súvislá, nepretrhnutá masa skutočne 

zaujíma, pod menom hornouhorského slovenského Okolia, 

so zaokrúhlením stolíc podľa národnosti.“ Keď jestvujúce 

dištrikty, teda okolia Kumánov a Jazygov,2 mestá hajdúcke,3

desať obcí kopijníkov,4 šestnásť miest spišských5 s provin-

ciou atď. nie sú na ujmu a nebezpečie celosti krajiny, ne-

mohlo by byť ním ani slovenské Okolie. 

III. Potrebná je rovná miera pri vymeriavaní práva reči náro-

dov jednej vlasti. Tým cieľom žiadame: 

Aby „v Okolí národ náš zosobňujúcom… jedine a výluč-

ne reč slovenská bola žľabom tým, ktorým tok života verej-

ného, občianskeho, cirkevného a školského prúdiť sa má“ 

atď., atď. 

IV. „Konečne osvedčujeme, že záujmy národa slovenského 

ohľadom slobody občianskej sú tie samé, sú jednostajné 

so záujmami všetkých uhorských, z ohľadu slobody národ-
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Slováci so svojimi požiadavkami vo 
Viedni

Delegácia vodcov slovenského národného života 
predložila Memorandum najprv uhorskému snemu, 
ale neúspešne. Uhorská vláda začala v hornouhor-
ských stoliciach organizovať protimemorandové akcie. 
V polovici augusta 1861 sa spor medzi cisárskym dvo-
rom a uhorskou vládou vyostril, preto cisár František 

Jozef I. uhorský snem rozpustil. Slovenskí národovci sa 
v tejto situácii rozhodli, že pod vedením biskupa Šte-
fana Moysesa prednesú svoje požiadavky priamo ci-
sárovi. V decembri 1861 sa obrátili na cisára s novým 
Memorandom, v ktorom žiadali  väčšiu mieru samo-
správy a osobitný slovenský snem so sídlom v Ban-
skej Bystrici. 

Čiastočný úspech Memoranda

Panovník však splnil len menšiu časť požiadaviek: po-
volil založiť Maticu slovenskú a  tri slovenské gymná-
ziá (v Revúcej, Turčianskom Sv. Martine a neskoršie 
v Kláštore pod Znievom). Napriek neúspechu Memo-
randa tento pokus o autonómiu a používanie sloven-
činy ako úradného a vyučovacieho jazyka sa stal hlav-
ným slovenským politickým programom až do prvej 
svetovej vojny.

nej ale so záujmami všetkých doteraz zákonmi utlačených 

národov, menovite: Rusínov, Rumunov, Srbov a Chorvátov.“

Memorandum končí sa osvedčením: „Heslo naše je: jedna, 

slobodná, konštitucionálna vlasť6 a v nej sloboda, rovnosť i 

bratstvo národov!“

1 inaugurálnymi diplomami (lat.) — úvodnými listinami, aké 

vydávali panovníci pri nastúpení na trón
2 Kumáni, Jazygovia — bola Veľká Kumánia (medzi Tisou a 

Berettyóom) a Malá Kumánia (medzi Dunajom a Tisou), ich 

obyvatelia mali veľké výsady až do r. 1848. Jazýgia bola juž-

ne od Matry na úrodnej rovine. Všetky tri tieto dištrikty (kra-

je) trvali až do r. 1876.
3 hajdúcke mestá dovtedy trvali ako osobitný kraj. Bolo ich 

šesť za Tisou a mali od r. 1699 vlastné zriadenie, takže ne-

podliehali župnej právomoci.
4] desať obcí kopijníkov bol niekdajší samosprávny obvod 

na Spiši
5 šestnásť spišských miest tvorilo druhý podobný obvod, ale 

omnoho významnejší a trvajúci tiež do r. 1876. Tento obvod 

mal staré výsady, Máriou Teréziou znova potvrdené r. 1775.
6 konštitucionálna vlasť (z lat.) — tu má zmysel: ústavná

Cisársky palác (Hofburg) vo Viedni v 19. storočí

Carl Pietzner: 
Cisár František 
Jozef I.
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Dejiny Revúckeho gymnázia

V roku 1862 založili prvé slovenské evanjelické gym-
názium v Revúcej, na ktorom sa  vyučovanie konalo 
a od r. 1868 sa aj maturovalo výlučne v slovenčine. 
Keďže prvá budova gymnázia bola malá, zo zbierok 
sa r. 1871 začala výstavba novej dvojpodlažnej budo-

vy, ktorú o dva roky otvorili. V roku 1874 však gymná-
zium zatvorili a zhabali jeho majetok. 

Ú L O H A

Priprav videorozhovory s učiteľmi a ďalšími znalcami 
na tému: dejiny našej školy!

Pôvodná budova revúckeho gymnázia, dnes múzeum

2.  VZNIK A FUNGOVANIE MATICE 
SLOVENSKEJ

Na národnom zhromaždení v  Turčianskom Sv. Marti-
ne v dňoch 6. a 7. júna r. 1861 prijali Memorandum 
národa slovenského. Memorandum obsahovalo aj po-
žiadavku na založenie slovenského kultúrneho spol-
ku. Spolok nadväzoval na tradíciu spolkov iných slovan-
ských národov, aké boli Matica srbská (1826), Matica 
česká (1831), Matica chorvátska (1842), Matica mo-
ravská (1849), ako aj na existenciu Maďarskej akadé-
mie vied. Na národnom zhromaždení sa zároveň usta-
novil výbor, ktorý vypracoval stanovy Matice slovenskej.
V roku 1863 sa konalo prvé valné zhromaždenie Ma-
tice slovenskej. Na zhromaždení v  znamení konfesi-
onálnej vyrovnanosti zvolili za predsedu banskobys-
trického katolíckeho biskupa Štefana Moysesa, za 
podpredsedu evanjelického superintendenta Karola 
Kuzmányho.

Prvú budovu Matice slovenskej otvorili v  roku 1865. 
Financovanie Matice slovenskej sa uskutočnilo z celo-
národných zbierok.
Matica slovenská začala zberateľskú činnosť: zbierala 
cenné kultúrne pamiatky slovenských dejín. V  rámci 

Prvý predseda 
Matice 
slovenskej, 
katolícky 
biskup Štefan 
Moyses
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edičnej činnosti vydala skoro sto zväzkov. Na podpo-
ru vedy a vzdelanosti slovenského národa poskytova-
la štipendiá a pôžičky študentom a vedcom. 
V roku 1875 však uhorská vláda zakázala činnosť spol-
ku. Zhabala všetok jeho majetok a neskôr ho odo-
vzdala Hornouhorskému maďarskému vzdelávaciemu 
spolku (Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület – 
FEMKE). 
Pokusy o obnovenie činnosti Matice slovenskej v situ-
ácii vyostrených národnostných sporov boli neúspeš-
né. Jej funkciu sčasti prevzali iné spolky s celonárod-
nou pôsobnosťou, predovšetkým spolok slovenských 
žien Živena (1869), Kníhtlačiarsky účastinársky 
spolok (1870), Slovenský spevokol (1872) a Mu-
zeálna slovenská spoločnosť (1893). Činnosť Mati-

ce slovenskej bola obnovená po vzniku prvej Česko-
slovenskej republiky v roku 1919. 

Ú L O H A

Na základe diela Júliusa Bottu odpovedz na nasle-
dujúce otázky:
1. Kto fi nančne podporil založenie Matice sloven-

skej?
2. Z akých členov sa skladal Dočasný výbor Matice 

slovenskej?
3. Z akých dôvodov vybrali za sídlo Matice slovenskej 

práve mesto Brezno?
4. Kvôli čomu nevyšiel plán založiť Maticu slovenskú 

v Brezne?
5. Ako riešila trápnu situáciu Mestská rada Turčian-

skeho sv. Martina?

Prvý 
podpredseda 
Matice 
slovenskej, 
evanjelický 
superintendent 
Karol Kuzmány

Prvá budova Matice slovenskej

IV. Založenie Matice Slovenskej

Literárny spolok Matice Slovenskej založiť uzavrelo sloven-

ské národné shromaždenie dňa 6. a 7. júna 1861 v Turčian-

skom Sv. Martine. Uholným základným kameňom jej zalo-

ženia bolo tisíc zlatých, ktoré Ján Čipkay, statkár a mešťan 

brezniansky, od mladi verný syn a štedrý mecén národa slo-

venského a jeho pomoci potrebujúcich a zasluhujúcich sy-

nov, venoval a i složil na základinu Matice Slovenskej na ná-

rodnom shromaždení turčiansko-sv.-martinskom.[1 ]

Pripraviť založenie Matice shromaždenie sverilo národné-

mu výboru, vyslanému zo svojho lona. Výbor preniesol úlo-

hu na dočasný odbor zo svojho lona utvorený, ktorý pozo-
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stával z nasledujúcich, v Pešti a Budíne bývajúcich štyroch 

členov: Jána Francisciho, ako predsedu, Jána Gotčára, Vi-

liama Paulíny-Tótha a Jána Palárika. Odbor dostal i vrch-

nosťami uznané meno: „Dočasný výbor Slovenskej Matice“. 

Vypracovať stanovy dočasný výbor poveril Jána Francisci-

ho. V stanovách bolo treba udať sídelné mesto spolku, pre-

to vyjednávalo sa s vplyvnými mešťanmi mesta Brezna, či 

by ich mesto nebolo ochotné prijať Slovenskú Maticu do 

svojho lona. Po priaznivej odpovedi vložili do stanov, že sí-

dlo Slovenskej Matice bude v svobodnom kráľovskom, od 

župnej vrchnosti neodvislom meste Brezne, a menom do-

časného výboru Francisci 1. augusta 1861 predložil stano-

vy uhorskej kráľovskej námestnej rade s prosbou o vykona-

nie panovníkovho povolenia spolku Slovenskej Matici a po-

tvrdenia jej stanov. 

Kráľ. námestná rada poslala prosbu na mienku predsta-

venstvu mesta Brezna. Zastupiteľstvo mesta vyslovilo sa 

28. augusta 1861, že prijíma Maticu Slovenskú. Zatým 

však nasledovaly tam búrlivé zasadnutia mestského vý-

boru, v ktorých uzavretie od 28. augusta bolo hneď odvo-

lané, hneď potvrdené. Menovite pod predsedníctvom no-

vého kr. komisára, Ondreja Havaša, dňa 15. januára 1862 

zasadnutie mestského výboru vyslovilo sa po druhý raz zá-

konným spôsobom za prijatie Slov. Matice. 

Domnievajúc sa, že už niet prekážky, Francisci predložil 8. 

februára 1862 kráľ. námestnej rade doplnené stanovy. 

Ale neočakávane stalo sa inak. Komisár Havaš 8. apríla 

1862 sostavil v Brezne nový výbor mestský a hneď na druhý 

deň, 9. apríla, predložil novému výboru vec Slovenskej Ma-

tice k novému riešeniu. A zasadnutie tohoto výboru uzavre-

lo neprijať Slov. Maticu do Brezna, Uzavretie komisár Havaš 

predložil námestnej rade 13. apríla 1862. 

V tomto trápnom položení pomohlo mesto Turčiansky Sv. Mar-

tin uzavretím svojím od 21. apríla 1862, v ktorom osvedčilo 

sa, že sídlo Slovenskej Matice s najväčšou ochotou a radosťou 

prijme do svojho lona.

(Úryvok zo IV. kapitoly diela Júliusa Bottu: 

Dejiny Matice slovenskej 1863 – 1875)

Ú L O H A

V učebnici Slovenská literatúra pre 11. ročník na str. 
11 vyhľadaj emblém Matice slovenskej a porovnaj ho 
z hľadiska národnej symboliky s emblémami Matice 
srbskej, chorvátskej a českej.

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Navštív webovú stránku Matice slovenskej http://
www.matica.sk/ a zisti, v čom sa zmenil charak-
ter činnosti spolku!

2. Priprav referát na tému: Úloha Matice slovenskej 
v medzivojnovom Československu a v období ko-
munizmu!

Aktivita Slovákov z jazykových 
ostrovov a slovenskej inteligencie 
v Matici slovenskej

Opakovanie:
K tejto problematike pozri učebnicu Slovenská lite-
ratúra pre 11. ročník na stranách 7 – 12. 

V druhej etape porevolučného absolutizmu sa rozprú-
dil verejný život. Prípravy na založenie Matice slovenskej 
(MS) sa začali v r. 1861. Vypracované stanovy predloži-
li Miestodržiteľskej rade. Paralelne sa konala zbierka na 
Maticu slovenskú. Zakladajúce valné zhromaždenie sa 
uskutočnilo 4. augusta 1863. Bolo vyvrcholením osláv 
tisícročného jubilea príchodu vierozvestcov Cyrila a Me-
toda na Veľkú Moravu. Existencia Matice slovenskej 
bola impulzom pre rozvoj národného života. 

Členovia Matice slovenskej z Dolnej zeme
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V radoch zakladateľov MS a účastníkov valného zhro-
maždenia boli viacerí poprední predstavitelia Slovákov 
z jazykových ostrovov a inteligencie z Budapešti. MS 
mala pobočky na Dolnej zemi.

Memorandum ako súčasť národného 
povedomia Slovákov

Ú L O H A

Memorandum sa stalo dôležitou zložkou národného 
povedomia Slovákov. Tento fakt sa odráža aj v tom, 
že na 150. výročie vzniku Memoranda, r. 2011, vyrazili 
pamätné strieborné mince. Dôkladne pozoruj a opíš, 
aké výtvarné zložky vidíš na 10-eurovej minci! (Over 
na konci učebnice na str. 167, či sa tvoj opis zhoduje 
s ofi ciálnym popisom mince.)

Opakovanie:
Zopakuj z učebníc Slovenská literatúra pre II. triedu 
gymnázia a pre 11. ročník gymnázia kapitoly, v kto-
rých už bola reč o národnej symbolike (napr. Ján Kol-
lár, slovenskí romantici atď.) a zisti literárne korene vý-
tvarných motívov z numizmatickej dielne Slovenska.

3.  NÁRODNOSTNÝ ZÁKON 
Z R. 1868

Koncom roku 1868 uhorský snem schválil tzv. národ-
nostný zákon. Na príprave tohto zákona, ktorý sa vy-
značoval svojim liberálnym charakterom, sa najviac 
podieľal minister školstva uhorskej vlády József Eötvös. 
Text zákona však v konečnej verzii odpovedal názo-
rom Ferenca Deáka, podľa ktorého „v Uhorsku existu-

je jeden politický národ, jednotný a nedeliteľný uhor-
ský (v maďarčine maďarský – poznámka autora učeb-
nice) národ, ktorého rovnoprávnym členom je každý 
občan našej vlasti patriaci k hocijakej národnosti”. Ná-
rodnostní poslanci márne upozorňovali v predchádza-
júcej diskusii na skutočnosť, že zákon neuznáva jed-
notlivé národnosti Uhorska ako samostatné politic-
ko-právnické subjekty. Tento základný nedostatok ko-
lektívneho práva nemaďarských národností nemohol 
kompenzovať liberálny charakter zákona, ktorý na niž-

Zloženie prísahy uhorskej vlády r. 1867.
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šej úrovni verejnej správy, súdnictva a školstva nezaka-
zoval používanie národnostných jazykov. Príslušníkom 
nemaďarských národností umožnil prístup k úradom a 
hodnostiam, ale to sa zriedkakedy uskutočnilo v praxi.

Zosilnenie národnostných sporov 
v 70. rokoch

Po smrti Józsefa Eötvösa roku 1871 sa ministrom ná-
boženstva a školstva stal Ágoston/Augustín Trefort, 
ktorý v národnostných otázkach zaujal menej zná-

šanlivý postoj ako jeho predchodca. V týchto rokoch 
sa politicky odmlčal aj Ferenc Deák. Kríza Deákovej 
strany viedla k zosilneniu Liberálnej strany pod vede-
ním Kálmána Tiszu, ktorý sa po roku 1875 stal mi-
nisterským predsedom Uhorska. Liberálny prístup Eö-
tvösa, známeho svojím umierneným postupom v ná-
rodnostných záležitostiach, po jeho smrti vystrieda-
lo nové poňatie školskej a národnostnej politiky, kto-
ré určoval a vypracoval predovšetkým Béla Grünwald. 
Podľa jeho koncepcie Uhorsko sa má stať podľa vzo-
ru západných štátov z národného hľadiska jednotným, 
etnicky maďarským štátom. K jeho činnosti sa viaže 

Národnostní poslanci v uhorskom sneme v r. 1868.

József Eötvös, 
minister 
školstva a 
autor 
liberálneho 
národnostné-
ho zákona z r. 
1868.

Ferenc Deák, 
ministerský 
predseda 
Uhorska po 
vyrovnaní

Szlovák_népismeret-2_Book.indb   49 2015.06.12.   13:16:55



50

zatvorenie troch slovenských gymnázií v roku 1874 a 
zakázanie Matice slovenskej v roku 1875. Týmito násil-
nými krokmi sa uhorská vláda vydala na cestu otvore-
ného národného útlaku, ktorý v nasledujúcich desať-
ročiach neprestajne stupňovala.

Ú L O H A

Prečítaj politický pamfl et z pera Bélu Grünwalda: Hor-
niaky (A felvidék) z roku 1878, ako aj Odpovede slo-
venského národovca a právnika Michala Mudroňa z 
toho istého roku!

Obraz obdobia dualizmu v dobových 
záznamoch
Po zatvorení slovenských gymnázií a zrušení Matice 
slovenskej sa Slováci utiahli do pasivity, národný život 
sa znovu rozprúdil až v 90. rokoch. Dobu charakteri-
zovalo prenasledovanie národne uvedomelých pred-

staviteľov Nemaďarov. Viacerí z dejateľov národného 
života boli zatknutí a väznení.
Zaujímavé sú dobové záznamy jednoduchých ľudí, 
ktoré sa okrem súkromných informácií týkajú aj 
spoločenských pomerov. Písali sa Domáce kroni-
ky, viac z nich sa uchovalo v Slovenskom Komlóši. 
Túto funkciu spĺňali rukopisné záznamy Chovancov-
cov z Veľkého Bánhedeša. Domáca kronika sa na-
šla aj v novohradskej lokalite, vo Veňarci. Zaujíma-
vé údaje uchovala domáca kronika pitvarošského ro-
dáka Jána Bencúra, ktorý sa natrvalo usadil v Sloven-
skom Komlóši. V Predmluve informuje o iniciatíve 
Národného Hlásnika:

Ján Bencúr bol uvedomelým Slovákom:

Ján Bencúr spomína na matkiných bratov, na Michala 
a Pavla Mudroňa, ktorí boli dvojičky. Študovať začali v 
Sarvaši, vyštudovali za právnikov:

„Dobrý radcovia Národa Slovenského napomínali nás v 

císle 11.tom Národniho Hlásnika z roku 1893 ho aby sme 

sy vyznamnejšie príbehy zo života každého jednotlivca za 

značovali menovyte otca rodiny.

Takúto knižku aby sme pomenovali Domácou Kronikou. 

Ja od roku 1831 ho riadne citávam Národniho Hlásnika 

a tú šlechetnú mišlienku dobrich vodcov chcem aj usku-

točniť.“

„Lebo čo je potrebnejšie a vzácnejšie veďeť, ako to, že akyho 

puovodu je clovek a akej „Narodnosti.”

Moji predkovia, o tom som presvedčeny že boli puovodu 

Slovenskeho a narodnosti čisto Slovenskej, ku ktorej sa aj 

ja priznávam kim žiť buďem; A moja najvrúcnejšia žiadosť 

je tá, ak P. Boh dám y potomkô dospeliho veku, či muzského 

či zenského, pohlavia, aby ostáli tim čim boľi jich predkovia 

verny synovya svojho národa a svojej vlasti!”

„…Ujček Pavel 1861 otvoril kancelariu pravotársku v Tur-

čianskom sv. Martine, kďe až podnes tu najvetšu duoveru 

a uctu má v hornom Uhorsku vo viac stoliciach a ni elem v 

obciach ako vodca Slovenskiho naroda, a pritom je viacerim 

spolkom čestnim členom, ako aj Národnimu spolku v Ame-

rike, atď. atď…

…Ujček Michal študoval 2 roky ďalej a preto dostál dip-

lom doktorátsky, teda a  doktor otvoril svoju kancelariu 

v Prešporku známi a chírni v politických kruhoch v celom 

Uhorsku, tiež patril medzi prvich vodcov Slovenskyho Ná-

roda...“ 

Vydanie, ktoré 
obsahuje aj 
odpovede 
Michala 
Mudroňa z 
roku 2011 
(Kalligram) 
s doslovom 
slovenského 
historika 
Romana 
Holeca a 
maďarského 
historika 
Ignáca 
Romsicsa

Minister 
školstva 
Augustín  
Trefort
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Cituje nápis z náhrobníka M. Mudroňa:

O živote vo väzení podáva správu vo svojich zápisoch 
Štefan Chovanec.

„Narod krivdov zbitý lem vtedi ožije

Keď ho stitom pravdi syn vlastni okrije

(Toto hovoriv on ešte keď bol studentom)“ 

4.  SLOVÁCI Z JAZYKOVÝCH 
OSTROVOV V POLITICKOM 
ŽIVOTE PO RAKÚSKO-
UHORSKOM VYROVNANÍ

Portréty osobností, ktorých politickú dráhu budeme 
sledovať, ukazujú zložité životné osudy. 
Najmä životná dráha Viliama Paulinyho-Tótha je plná 
prudkých zvratov. Dostáva sa do kontaktu s dolnozem-
skou skupinou Slovákov (počas pôsobenia v Kecske-
méte) a slovenskou inteligenciou v Pešti. Dvojicu Mi-
chala Žilinského a Ondreja Áchima L. spája dolnozem-
ské prostredie, evanjelická konfesia. Bližším korešpon-
denčným bodom medzi nimi je gymnázium v Sarva-
ši, ktorého profesorom bol istý čas M. Žilinský a žia-
kom Ondrej Áchim. Áchim gymnaziálne štúdiá neu-
končil, zaujalo ho hospodárenie a ako politika posta-
venie sedliactva.
Ich politická dráha sa formovala v porevolučnom ob-
dobí a presahovala do 20. storočia. Žilinský bol po-
važovaný za inteligentného, spoločensky príťažlivého 
človeka, schopného politika, ktorý si svojimi kladnými 
vlastnosťami získal značnú autoritu. Áchim bol rebel, 
robustný človek, svojou povahou často dráždil svoje 

Mladý právnik 
Pavol Mudroň

„Našu národnú himnu” preložil do maďarčiny jeden z väz-

ňov segedínskej väznice Csillag, ktorí boli väznení pre ná-

rodnobuditeľskú činnosť. Konal to na žiadosť maďarských 

väzňov. Preklad sa stal populárnym, spievali ho väznení 

 Maďari.

Talpra tótok! Él még épen tót apáink nyelve

mig szivünkben lángol hiven nemzetünk szerelme.

Tót kebelben ősi szellem mindörökké éljen,

bár zúg rája poklok árja, majd megvédjük épen.

Kincses nyelvünk ajándékúl Ég hatalma adta

nem szabad, hogy bünös kézzel bárki törjön rajta.

Ha pokollá változik is földünk minden útja

él az Isten! Elleninket mennykövével sujtja.

Ám dühöngjön bármi vész a tótok népe ellen:

szirt repedjen, tölgy hasadjon, anyaföldünk rengjen

mint a várfal, rendületlen mind helyünk megálljuk

vesszenek az árulók mind! Isten átka rájuk…

Cituje z 8. čísla Slovenského Týždenníka zo dňa 21. 
februára r. 1908 o maďarskom preklade hymnickej 
básne Hej, Slováci. 

prostredie. Tragický koniec jeho života spôsobili sy-
novci M. Žilinského.
Dve súperiace osobnosti Daniel Boczko a Uhríni (Uhrí-
nyi) sa uchádzali o post poslanca v tých istých voľbách 
ako Pauliny-Tóth. Kortešské piesne, ktoré sa uchovali 
v  rukopisnom zošite Jána Vilíma, približujú atmosféru 
parlamentných volieb v Uhorsku. Na túto tému napísal 
román štúrovec Ján Kalinčiak (1822 – 1871) s názvom 
Reštavrácia (1860). Daniel Boczko, ktorý zostal politic-
ky činný aj po revolúcii, kandidoval v Békešskej Čabe 
za Opozičnú stranu 1848 (1848-as párt). Jeho protivní-
kom bol Čaban, sirotínsky otec, prívrženec vlády Uhrínyi. 

Kortes dal 1869

Mint: Felfelé folyik a...

1.

Ticho tečie ten náš Kereš

Od Fényešu hín na Pereš

Vysoko zástava lieta

Pán boh živ nášho követa. 

2.

Követ bude Boczko Dani

Hej, od Čabänov vyslaný

To nám bude za követa

Po ňom naša valsť rozkvetá. …
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Jeho protivníkovi zložili nasledujúcu: R. 1846 ukončil štúdium na bratislavskom lýceu. Do 
revolúcie sa zamestnal ako vychovávateľ a stredoškol-
ský profesor. Jeho účasť v  revolúcii a  boji za slobo-
du roku 1848 – 1849 bola plná obratov. Po revolú-
cii, r. 1850, písal do novín Pressburger Zeitung sprá-
vy o slovenských dobrovoľníkoch. V tomto roku nastú-
pil na úradnícku dráhu, stal sa „osnovníkom” pri admi-
nistrátorovi župného úradu v Trenčíne. Koncom roka 
sa stal podslúžnym v Oslansko-rudňanskom okrese 
v Nitrianskej stolici. O rok bol hlavným slúžnym Byt-
čianskeho okresu v Trenčianskej stolici. R. 1853 vlá-
da vymenovala Paulinyho za stoličného komisára do 
Kecskemétu. V Kecskeméte sa oženil s Vilmou Tótho-
vou. Manželkin strýc Ján Tóth si Paulinyho pri tejto prí-
ležitosti adoptoval. Tak získal Pauliny uhorský šľachtic-
ký titul a prímenie Tóth. 

Portrét 
Viliama 
Paulinyho-
Tótha

R. 1860 bol prepustený zo štátnej služby. O rok ne-
skôr sa presťahoval do Pešti, kde rozvinul redaktorskú 
činnosť. Patril k zoskupeniu slovenskej inteligencie tzv. 
Starej školy. Ešte v tom istom roku vydal prvé číslo hu-
moristického časopisu Černokňažník.
Tento rok bol preňho významný aj tým, že sa zúčastnil 
na dvoch najzávažnejších udalostiach slovenského ná-
rodného života. Bol členom delegácie, ktorá odovzda-
la slovenské Memorandum predstaviteľovi uhorského 
snemu. Bol aj členom delegácie, ktorá vo Viedni pred-
ložila slovenské požiadavky panovníkovi. R. 1862 vy-
dal prvé číslo časopisu Sokol. V tomto roku vydáva vo 
Viedni brožúru Jánošík I., pre ktorú bol v nasledujú-
com roku odsúdený (spolu s Jánom Bobulom). V r. 
1863 sa presťahoval do Skalice, mesta, ktoré zohrá-
valo v slovenskej kultúrnej histórii dôležitú rolu už od 
konca 18. storočia. Zúčastnil sa na zakladajúcom zhro-
maždení Matice slovenskej a bol zvolený za člena vý-
boru. Neprestal vydávať politické brožúry, r. 1865 mu 
vyšla ďalšia pod pseudonymom M. Rozmarín s ná-
zvom Slovenský Vlastimil. R. 1867 sa presťahoval do 
Martina, kde o rok založil sporiteľňu. R. 1869 ho zvo-

Životné dráhy a politické portréty 
osobností 

Viliam Pauliny-Tóth (1826 – 1877) 
Básnik, prozaik, dramatik, publicista, podpredseda Ma-
tice slovenskej, poslanec uhorského snemu, politik Vi-
liam Pauliny-Tóth sa narodil v Senici, kde bol evanje-
lickým farárom jeho otec. Jeho otec umrel, keď mal 
osemnásť mesiacov. Matka sa uchýlila u mužovej ro-
diny, po smrti svokra bola odkázaná na pomoc priaz-
nivcov. Podporovali ju národne orientovaní učenci, 
ktorí dbali o  školské vzdelanie Viliama. Elementárnu 
školu navštevoval v Novom Meste nad Váhom. Dva 
roky (1833 – 1834) chodil do latinskej školy v  Se-
nici. V rokoch 1836 – 1838 sa dostal do maďarskej 
školy v Komárne. V rokoch 1838 – 1843 študoval na 
modranskom gymnáziu, od r. 1843 na evanjelickom 
lýceum v Bratislave. R. 1840 umrela Paulinyho matka. 
V rokoch 1842 a 1843 ho v letných mesiacoch posie-
lajú mentori na suplikáciu. Cez letné prázdniny r. 1844 
bol vychovávateľom v Hlohovci. Od r. 1844 sa rozprú-
dila jeho redaktorská činnosť, redigoval časopis Ná-
rodní zábavňik a jeho Prílohu. Už pred ukončením 
štúdia začal vystupovať vo verejnom živote. R. 1845 
zastupoval bratislavský Ústav na valnom zhromažde-
ní spolku Tatrín v Liptovskom Mikuláši. V tomto roku 
mu vyšla prvá publikovaná báseň v Orle tatranskom. 

Kortes dal 1869

Nech žije Uhrinyi!!!

Písen volebná

I.

Hor sa! Čabianska rodina,

Hor sa, všetci bratia!

Vyslanca si na snem voliť,

Povinnosť vám svätá,

Toto právo nám vlast naša

Nie na darmo dáva,

Každý pravý Čaben volaj:

Uhrinyimu sláva!

II.

Never falši never bludu,

Zaslepiť sa nedaj,

Z presvedčenia pravej strane svoju ruku podaj.

Kto sa pravej drží strany,

Je priateľ Krajiny,

Ten zo srdca volať bude:

Nech žije Uhrinyi! …
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lili za poslanca uhorského snemu, po Ľudovítovi Štú-
rovi bol prvý v tejto funkcii. Pokračuje v redaktorskej 
činnosti, r. 1871 sa stáva vedúcim redaktorom Národ-
ných novín. Tejto funkcie sa vzdal r. 1874. R. 1875, po 
zatvorení Matice slovenskej, ide spolu s J. M. Hurba-
nom do Viedne, aby vymohli audienciu u panovníka. 
Po neúspechu sa venoval literárnej tvorbe. Literár-
ne bol veľmi plodný od útleho veku do konca života. 
V súčasnosti je viac uznávaná jeho spoločenská, poli-
tická a redaktorská činnosť ako literárna, beletristická.

Politická dráha Michala Žilinského
Rodák zo Sarvaša ako člen Liberálnej strany sa po is-
tom čase sklamal v politickom živote. Uvažoval aj o vy-
stúpení, predsa zostal verný strane. Za Bánff yho vlá-
dy r. 1895 bol štátnym tajomníkom ministerstva ná-
boženstva a školstva. V tejto funkcii pôsobil do rozpa-
du vlády r. 1905. Liberálna strana stratila parlament-
nú väčšinu a pred novými voľbami r. 1906 sa na ná-
vrh Istvána Tiszu rozpustla. Žilinský kandidoval v Bé-
kešskej Čabe, ale prehral voľby, zvíťazil „sedliacky kráľ“ 
Ondrej Áchim.
Vo februári 1910 sa z iniciatívy I. Tiszu vytvorila nová 
politická strana: Národná strana práce. Viacerí z býva-
lých členov Liberálnej strany vstúpili do Národnej stra-
ny práce, medzi nimi aj Žilinský. Posledné rakúsko-u-
horské voľby strana vyhrala. Žilinského zvolili za po-
slanca v Sarvaši. 
Ako verejný činiteľ a politik sa výrazne aktivizoval v zá-
ležitostiach evanjelickej cirkvi. Dávala mu na to širo-
ké možnosti funkcia štátneho tajomníka pre veci ná-
boženské a školské. V evanjelickej cirkvi zastával vyso-
ké funkcie. Bol hlavným dozorcom Békešsko-čanád-
ského seniorátu, od r. 1898 Banského seniorátu. Za-
stával viacero funkcií v Lutherovej spoločnosti, bol čle-
nom výboru, prvým tajomníkom a aj jej predsedom. 
Od r. 1903 bol podpredsedom Maďarskej protestant-

skej literárnej spoločnosti (Magyar Protestáns Irodal-
mi Társaság), podporoval aj viaceré promaďarské aso-
ciácie. Predsa ani vo vysokých pozíciách nezabúdal na 
svoj pôvod. Ako politik urobil viacero krokov proti svoj-
mu rodu. Na jednej strane bol členom Matice sloven-
skej, na strane  druhej zase stúpencom vlády. V  tej-
to pozícii aktívne vystupoval proti slovenskej koncepcii 
dejín prezentovaných Maticou slovenskou v prospech 
uhorskej verzie. V čase tvrdých maďarizačných záko-
nov (1874 – 1875) sa nepostavil na obranu sloven-
ských školských a  kultúrnych inštitúcií. R. 1895 zase 
spolu s L. Mocsárym pomohol potvrdiť stanovy Mu-
zeálnej slovenskej spoločnosti Andreja Kmeťa. Spo-
ločnosť mala nahrádzať činnosť Matice slovenskej. R. 
1907 sa zaslúžil o vrátenie podstatnej časti kníh a ru-
kopisných materiálov zo zhabaného majetku Matice 
slovenskej. Pre korešpondenciu s predsedom Muzeál-
nej slovenskej spoločnosti Andrejom Kmeťom ho ako 
štátneho tajomníka udali. 
Jeho protirečivé postoje a činy si vynútila zložitá spo-
ločensko-politická doba.

„Sedliacky kráľ” Ondrej Áchim L. (1871 – 1911)
Narodil sa v Békešskej Čabe v rodine zámožného sed-
liaka. V rodine sa hovorilo po slovensky, v čase, keď 
Ondrej chodil do elementárnej školy, vyučovacím ja-

Pamätná tabuľa na rodnom dome Áchima
Titulná strana pamfl etu Ondriš chce byť 
képviselő
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zykom bola maďarčina. Nižšie gymnaziálne triedy vy-
chodil v rodnom meste, do vyšších tried chodil v Sar-
vaši. Po šiestej triede štúdium ukončil, viac ho zaují-
malo hospodárenie. Po návrate z vojenčiny sa oženil 
s Helenou Rajtárovou, s ktorou získal 190 jutár pôdy. 
Tento majetok bol podkladom k  založeniu vlastné-
ho hospodárstva. Prenajal si ďalších 500 jutár pôdy, 
takto sa zaradil medzi väčších gazdov. Táto spoločen-
ská pozícia ho oprávnila na členstvo v mestskom po-
slaneckom zbore. Stal sa aj presbytrom evanjelického 
zboru. Verejne sa začal angažovať v miestnom Ľudo-
vom spolku. V spolku začal zastupovať radikálny smer 
sedliactva. Prvýkrát sa uchádzal o  mandát poslanca 
uhorského parlamentu r. 1905. Zvíťazil nad kandidá-
tom vládnej strany, Sarvašanom Michalom Žilinským. 
V čase dualizmu bol to jediný prípad, keď nad vládnou 
stranou zvíťazila opozícia. Pochybnosti voči nemu boli 
skoncipované v pamfl ete Ondriš chce byť képviselő.
Získal veľkú popularitu, dobová tlač písala o ňom po-
smešne ako o „sedliaku v čižmách“.
Je všeobecne známy jeho výstup v parlamente r. 
1905, najmä jeho slová:

Po rozpustení snemovne r. 1906 vystúpil z Reorgani-
zovanej socialistickej strany a založil Nezávislú socia-
listickú sedliacku stranu Uhorska. V tom istom roku za-
čal vydávať týždenník Sedliacke noviny, o ktoré sa zau-
jímal aj známy slovenský politik Milan Hodža. 
Jeho návrhy v prospech usporiadania majetkových 
pomerov sedliactva vyvolali rozruch. Bol obvinený z 

„Tény az, hogy ebben a hazában nem vagyunk mindannyian 

magyar származású polgárok… Jómagam nem dicseked-

hetem azzal, hogy magyar származású vagyok, mert – mint 

több lap gúnyosan állítja – alföldi tót gazda vagyok. De mi-

vel Magyarországon lakom, igyekszem a magyar hazafi ak 

közt az elsők között lenni.”

Hodžov list Áchimovi Pomník Ondreja Áchima L.
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poburovania. Na návrh koaličnej petície mu Kráľovská 
rada zrušila mandát. V r. 1908 založil odborovú orga-
nizáciu maloroľníkov, poľnohospodárskych robotníkov 
a kubikárov. Áchimova strana vystupovala v tom čase 
s ešte radikálnejšími požiadavkami.
Áchima začali vládne kruhy obviňovať z panslavizmu. 
Dodnes je povestný „turíčny zjazd” Sedliackej strany, 
na ktorom sa zúčastnili zástupcovia 403 obcí. Na tejto 
významnej udalosti sa zúčastnil aj Milan Hodža, ktorý 
mal prejav v slovenčine. R. 1910 získal Áchim najviac 
hlasov do parlamentu. Pre jeden radikálny prejav ho 
znovu pozbavili mandátu. 
Áchima do parlamentu zvolili trikrát, mal tam teda se-
dieť pätnásť rokov, ale pre obštrukcie bol poslancom 
iba dva roky. Jeho protivníci ustavične intrigovali pro-
ti nemu na stránkach dobovej tlače. Pre jeho odváž-
nosť je charakteristické, že poukázal na plány rozpú-
tania svetovej vojny. Vyhrážal sa aj tým, že zverejní 
mená tých, ktorí podvodom získali veľkostatok nad 10 
tisíc jutár, z pôdy, ktorá sa mala rozdeliť ľuďom. Krajin-
ské noviny nechceli uverejniť Áchimov článok o tejto 
veci. Nakoniec predsa len vyšiel 9. mája 1911 v žup-
ných novinách. Dotknutí bratia Žilinskovci ho na jeho 
salaši napadli a keď sa bránil, vystrelili do neho z re-
volvera štyri guľky. Jeho pohreb bol demonštráciou 
Čabanov a sedliactva. Pavel Koreň sa s ním lúčil dôs-
tojnou trúchlorečou.
Za vraždu bratia Žilinskovci nepykali. Ich čin sa hodno-
tí ako vražda z politických dôvodov. 
Na Ondreja Áchima Likera Čabania dodnes nezabud-
li. Kolujú o ňom rôzne príbehy. Často spomínajú: „Veď 
keď náš Ondriš v sedliackych čižmách rozprával v par-
lamente!”

Známa je ľudová baladická skladba:

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Myšlienky Áchima prelož do slovenčiny!
2. Všímaj si prvky čabianskeho jazykového prostre-

dia v balade!
3. Porovnaj politické dráhy osobností. Diskutuj o ich 

skutkoch!

Záujem slovenskej inteligencie 
o Dolnú zem

Jozef Gregor Tajovský a jeho cesta na Kestúc 

Opakovanie:
K tejto problematike si pozri učebnicu Sloven-
ská literatúra pre 11. ročník gymnázia na stranách 
80 – 82.

Jozef Gregor Tajovský bol zamestnaný v rokoch 1904 
– 1910 v Nadlaku (Nagylak) ako bankový úradník fi li-
álky Ľudovej banky. 
Podľa literárnych historikov dolnozemským prostre-
dím boli inšpirované jeho novely Mamka Pôstková, Na 
chlieb, Maco Mlieč, z dramatickej tvorby Statky-zmät-
ky, ktorú posudzoval ako prvý A. Halaša. S Andrejom 
Halašom sa vybral Tajovský na Kestúc, o tejto udalos-
ti píše nasledovne:

Bolo to na Turíce r. 1903. Ich cesta viedla po železnici 
z Martina smerom na Žilinu. Tu prestúpili a pokračovali 
vlakom do Galanty a odtiaľ cez Parkan do Ostrihomu. 

F ton Horňáckon cintoríňe leží Áchim, zabití je,

Ľeží, ľeží zabití, čjernov zemov prikrití.

Kín na sveťe hoďiť buďen, čierne hábe nosiď buďen..

Zvoňťe zvone, ňeprestaňťe, šeckín ľuďon ohlas dajťe”

(Zapísala: A. Hornoková-Uhrinová)

„Vybrali sme sa …s naším neúnavným robotníkom náro-

da roli dedičnej Ondrejom Halašom… po našom rečeno na 

pesničky. Mnohí tomu nebudú rozumieť, a preto im vysvet-

ľujem, že náš Halaša už od rokov chodí po dedinách a zbie-

ra národné piesne, miestopisné názvy a všetko, čo sa Slo-

vákov týka, o dva-tri roky už budeme hľadať štedrého vyda-

vateľa… I dnes je už rukopisu vyše centa, ale ešte – sám 

hovorí – mnoho, mnoho chybí a pomáhačov málo. Pre tú 

príčinu a že sme mali tri dni sviatkov, dorazili sme… na 

Kestúc do Ostrihomskej stolice.” 

Ondrej 
Áchim
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Z Dorogu išli pešo na Kestúc. Po piesočnatej cestičke 
pomedzi polia zakvitnutej raži, jariny, zemiakov, kuku-
rice zbadali vinohrady. V agátovej hôrke stretli mladé 
dievča v pestrom kabátiku, širokých a krátkych kveto-
vaných sukniach, v poltopánkach a červených punčo-
chách a v ružovej šatke na hlave. Na otázku, či je ešte 
ďaleko na Kestúc, bez zastavenia odpovedalo, tri fer-
tále. Tieto slová ich potešili. Skutočne Slováci za Du-
najom! Na úbočí pred dedinou zazreli kostol, domy a 
stretli 12-ročného chlapca Paľa Baďuru. Hore dedinou 
došli na faru, pána farára zastihli na dvore.

Od r. 1900 do r. 1919 bol farárom obce Jozef Šro-
bár, brat Dr. Vavra Šrobára. Tajovský ho charakterizu-
je takto:

Pohľad na Nadlak (Rumunsko)

Kestúcky kostol

„...pán farár poznal nás už i  trochu po mene. Je mladý, 

asi tridsaťročný, silný chlap z Liskovej. Je povedomý Slo-

vák, tichý, ale tým dôslednejší a vytrvalejší borec maďari-

začných klepcov stolice a jej panákov. Práve bol dostal už 

ktovie koľký prípis od stolice, v ňom mu vyhadzujú na oči, 

že za dva roky nič nedokázal na poli pomaďarčenia Kestú-

ca, ba naopak, ešte kazil, preto teda aby nabudúce s ce-

lou oddanosťou pracoval na pomaďarčení Kestúca. Takto 

doslovne. Vidíte! A  potom sa vyhovárajú, že nás oni iba 

chcú po maďarsky naučiť a  že nám neberú našu mate-

rinskú reč. Známe vás a vidíme vám čertove kopytá, čo si 

ich aj zakrývate.

- Čo, reku, vy na to?

- Odložím to na príslušné miesto, – vyslovil sa pán farár...

Kňaz je príkladný v  každom ohľade, preto darmo sa po 

ňom vláčia kadejakí maďarónski pojašenci po novinách 

a v stolici, nemôžu mu pristúpiť. Dali by mu už aj kanoniu 

vari, len aby ho mohli z Kestúca poslať a posadiť tam hoci 

naničhodného kňaza, len aby maďarizoval. 

Cítili sme sa teda hneď doma, a keď nás predstavil pán 

farár svojmu starkému otcovi v národnom kroji liptovskom 

a slečne-sestre, bratsky stískali sme si hneď ruky, že sa 

toľko povedomých Slovákov raz na Kestúci zišlo, a  dali 

sme sa hneď vypytovať a  zapisovať pre nás zaujímavé 

veci.“ 
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Prítomný a nápomocný im v tom bol 66-ročný báči 
Geliš. Dva dni im rozprával, zabával ich bez ostýcha-
nia svojím vtipom a skúsenosťami. Dlhé roky bol rich-
tárom obce. 
Potom si prezreli dedinu a  vnútorné vybavenie do-
mov. Každý Kestúčan mal kus poľa, kde si dorobil 
chlieb a zemiaky. V gazdovstve za sezónu zabili dvoch 
i viac bravov. Boli i takí, ktorí ročne dopestovali 30-50 
i 80 hektolitrov vína. Z vinohradníctva si všímal Halaša 
stavby pivníc, popis prešu na lisovanie vína a niekoľko 
frazeologických jednotiek. „Vtedy je dobre pýt, ked sa 
už naučí. Potom to už tak teče. Kto do 30. rokov ne-
gazduje, potom pregazduje.“ 
Pekne píše Tajovský o kestúckom víne. Návšteva Ta-
jovského a Halašu spadala na časy, keď ešte neboli 
napadnuté kestúcke vinice fyloxérou.
O Kestúčanoch a ich zvykoch, čarách, liečbe a na čokoľ-
vek sa pýtali im odpovedal richtár. Pochopil, na čo im 
to bude. Kestúčanov charakterizuje Tajovský ako „ľud 
náramne chápavý, zhovorčivý, priateľský a pohostinný. 
Nevedeli nám ani miesta dať, ani nás uhostiť a len la-
mentovali, že je pôst, nemôžu dať čo by radi.” 
Dozvedali sa aj o pôvode obyvateľov, museli konšta-
tovať, že sami nevedia, z ktorých krajov prišli. „Kedy a 
ako Kestúc a ostatné slovenské obce postavili, o tom 

si tamojší ľud nič nerozpráva. Ba jedni by mysleli, že 
sú potomkovia poslovenčených Turkov, lebo sú dve
-tri mená ako Kara, Mincér…druhí zase hovoria, že 
sú to slovenské osady po tureckom pliene založené, 
a tretí hovoria, že možno sú írečité zvyšky drievnych 
zadunajských Slovanov…” 
Pozapisovali chotárne názvy, najčastejšie používané 
pozdravy. Zaznačili ženský a mužský odev, rodinnú 
terminológiu, najčastejšie krstné mená žien a mužov. 
Podrobný je opis svadby, obrady okolo narodenia die-
ťaťa. Halaša zaznamenal texty deviatich náhrobníkov, 
nakreslil aj ich podoby.
Citujeme dva najzaujímavejšie texty z Halašových 
záznamov:

Rad pivníc v Kestúci

Tu odpočiva Telo v kosti zesnulej Pannenki Hertlik Ewa, kte-

ra zemrela v Roku 1866ho Ledňa Dňe 1 ho. Žila 21. Let 

Weku Sweho. O Ježiši i ti si ležal v hrobe stal si ale zno-

vu hore a žiješ Wčil v Žiwote Nasledujem ta i w Skrišeni na 

weki. Ameň. 

Tu w Stinu spasitelného Krista radostné zmrtvich wstání 

očekawa Ilona Szlovak rodena Fašank umrela dňa 26 

unora roku 1863ho weku 59ho Swetlo wečne nech jej 

switi Amen. 
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Neušli pozornosti výskumníkov ani obyčaje v súvislos-
ti s poľnohospodárskymi prácami. Zaznamenali typic-
ké kestúcke jedlá. Halaša venoval pozornosť aj choro-
bám ľudí a zvierat. Pritom zaznačil aj typické mená vo-
lov, koní, kráv. Neuniklo jeho pozornosti zloženie ve-
denia obce. Mali hlásnika, ktorý pri obchôdzke po de-
dine trúbil. Spieval len na Štedrý večer o polnoci. Proti 
mračnám zvonil zvonár a za to dostával 10 – 12 hek-
tolitrov vína. Získali aj údaje o trestoch. Tresty boli pe-
ňažné, keď nezaplatili, vzali do zálohu pluh, vankúš, 
„kolečka“ a pod. Predtým pred kostolom dostali kor-
báčom, vinníka plágal desatník (vartáš nad čeladku v 
kostole). Klady boli tiež, keď mu zavreli hlavu, to bol 
najťažší trest, kŕmili ho ližičku. 
Pri príležitosti návštevy Kestúca, na druhý deň popo-
ludní, vybrali sa Tajovský, Halaša i s báčim Gelišom do 
Hute (Pilisszentlélek). Cestou ich zastihol taký prudký 
dážď, že dolu do doliny išli viac na chrbte ako na no-
hách. Chodník bol klzký, hlinitý, strmý ako strecha. Ta-
jovskému sa Huť menej pozdávala, píše, že nie je taká 
pekná ako Kestúc. Meno dostala po niekdajších skle-
ných hutách.
Obyvateľov charakterizuje ako pohostinných, dobro-
srdečných, zhovorčivých a spevavých. Od roku 1816 
majú kostol zasvätený Duchu Svätému. Od januára 
1903 mimo kázne a pohrebu odbavovali im františká-
ni z Ostrihomu omše po maďarsky. Obyvatelia sa za-

oberali pálením vápna. Dreva a zeme mali málo. Gaz-
dovia mali 8 celých a želiari 8 sess.
Na konci Tajovského poviedky je publikovaných nie-
koľko kestúckych a hutianskych piesní: 
Ej, bratre, braterku; Zahraj mi, gajdoško, jakú víš; 
Vysoko som zatal, ej, nizko iver letý (zo slovenské-
ho tanca); Hej, difčence, difčence; Stála devečka 
ve vode studenej ; Zasadil sem čerešenku v zime.
V Halašovom rukopisnom materiáli je ich podstatne 
viacej.

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Charakterizuj Kestúc ako typ slovenskej osady na 
základe učebnice Dejiny a kultúra Slovákov v Ma-
ďarsku. Slovenská vzdelanosť pre 9. a 10. ročník! 
Pomôže ti aj Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Ma-
ďarsku!

2. Porovnaj hospodárske pomery Kestúca a Hute! 
Zisti, nakoľko sú reálne postrehy Tajovského!

3. Aké rozdiely zaznamenali Tajovský a Halaša v cir-
kevnom živote Kestúčanov a Huťanov?

4. Nájdi v knižnici zbierku ľudových piesní Ostrihom-
skej župy Bélu Kálmánfyho. Vyhľadaj ľudové pies-
ne zaznamenané v Kestúci! Sú medzi nimi aj tie, 
ktoré uviedol Tajovský?

Slovenský oblastný dom v Huti
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5.  SLOVENSKÝ SPOLKOVÝ ŽIVOT 
V BUDAPEŠTI V OBDOBÍ 
DUALIZMU

Spolky okolo slovenského 
evanjelického kostola

Po dokončení stavby na Kerepešskej ceste (dnes Rá-
kócziho triede) r. 1867 sa evanjelický kostol stal cen-
trom slovenského spoločenského života. V roku 1868 
vznikol Slovenský spolok v  Pešťbudíne, ktorý za-
pojil Slovákov do spoločenského a kultúrneho živo-
ta bez ohľadu na ich náboženskú príslušnosť. Člen-
stvo spolku sa schádzalo raz do týždňa. Medzi člen-
mi boli najmä remeselníci, obchodníci, študenti a in-
teligencia, ktorí mohli navštevovať spevácky, poučný 
a zábavný odbor spolku. V roku 1874 sa tlačovým or-
gánom spolku stal zábavný literárny časopis Dunaj.
V roku 1895 študenti založili ďalší odbor, ktorý sa za-
meriaval na organizovanie prednášok a  čitateľských 
večierkov. Ďalšiu kultúrnu aktivitu reprezentovali ope-
retné predstavenia, letné zábavy a vzdelávacie progra-
my. Príslušníci spolku sa mohli angažovať v spevoko-
le alebo v ochotníckom divadle. Neskôr sa spolok stal 
kultúrnou a vzdelávacou bázou študentov. 
Slovenský spolok pred koncom 20. storočia pracoval 
sporadicky, s menlivou intenzitou a členská základňa 
neskôr len o čosi prekračovala magickú hranicu stov-
ky. Príčinou kvantitatívnej stagnácie spolku bolo to, že 
väčšiu časť miestnych Slovákov tvorili sezónni robotní-
ci, ktorí nemali dôvod viazať sa na určitý spolok, ba ani 
pretrvávajúca roľnícka mentalita nepriala spolkovému 
životu. Pravdepodobne chýbala aj systematická práca 
a väčšia angažovanosť remeselníckej vrstvy, ako aj vy-
sokoškolákov.
Od roku 1895 sa spoločenský život slovenskej komu-
nity zintenzívnil a spestril. Obohatil sa aj program a re-
pertoár akcií združenia, zvýšila sa aj návštevnosť pod-
ujatí, ale vedenie spolku predsa len nebolo s počtom 
členov a záujemcov spokojné. Z poznámky redaktora 
Hlasu vysvitá, že: „Na 60 000 Slovákov v Pešti je po-
čet členov spolku až malicherný, nepochopíme, pre-
čo všetko slovenské študentstvo nevstúpi do spolku”.1

Ú L O H A

Na základe krátkeho úryvku od vtedajšieho predse-
du spolku Milana Harminca zisti, akú úlohu zohrával 
spolok v živote študentov!

1 Hlas, 1898/99 roč. 1, s. 174–175.

Výzva Milana Harminca na zasielanie peňažných príspevkov: 

„Slovenský spolok stal sa totiž v posledných rokoch temer 

výlučne študentským spolkom akademickým a nahradzu-

je našej študujúcej mládeži do istej miery slovenskú ško-

lu a prípravovňu pre jej budúce národné a sociálne účin-

kovanie.”2

(Milan Harminc (1869 – 1964), architekt, staviteľ 

a podnikateľ. V roku 1886 sa presťahoval do Pešti, 

kde si neskôr založil samostatnú kanceláriu. Pred 

prvou svetovou vojnou už pôsobil v Martine.)

V tom čase prevažovali v činnosti Slovenského spol-
ku literárne a akademické podujatia, takže spolok sa 
stal predovšetkým združením študujúcej mládeže na 
budapeštianskych vysokých školách. Predsedom spol-
ku bol medziiným Milan Hodža, po ňom v roku 1905 
zvolili Jána Wagnera, ktorý bol zároveň predsedom 
Budapeštianskeho katolíckeho delníckeho (neskôr
robotníckeho) kruhu. V  organizovaní slovenského 
spolkového života vynikal učiteľ Ľudovít Izák a jeho ro-
dina. Založil a viedol spevokol nielen pri Slovenskom 
spolku, ale aj cirkevný spevokol. Slovenskí študenti bý-
vali a stravovali sa uňho. 
K  vysokoškolským študentom sa postupne pripoji-
li i remeselníci Stolovej spoločnosti Kriváň, ktorí 
boli pôvodne členmi katolíckeho slovenského kruhu. 
Oduševnení členovia organizovali aj výlety do okoli-
tých hôr. Slovenský spolok bol najaktívnejší v 10. ro-
koch 20. storočia, keď si členovia už mohli prenajať 
osobitný byt pre spolok. Širšiu verejnosť však oslovo-
vali zábavné a oddychové programy spolku. Na pra-
videlných plesoch, zábavách a tanečných večierkoch 
s cigánskou hudbou sa schádzalo aj 300 – 400 ľudí. 
Slovenský spolok sa po roku 1918 rozpadol. Jeho ve-
dúce osobnosti i značná časť členov sa presťahovali 
do novej Československej republiky.

Organizácia žien

Z iniciatívy učiteľa slovenskej evanjelickej školy Ľudo-
víta Izáka vznikol Spolok dobročinných žien cirkvi 
evanjelickej. Tento spolok sa zameriaval na charitatív-
nu činnosť a na sociálno-zdravotnú starostlivosť. Podľa 
jeho stanov cieľom spolku bolo „podporovanie chu-
dobných školských dietok bez rozdielu náboženstva a 
reči, (...) a podporovanie chudobných a chorých vô-
bec...”. Čestným predsedom spolku sa stal evanjelický 
farár Daniel Bachát. Členky spolku sa aktivizovali pre-

2 ALU SNK, sign. 166 E 27.
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dovšetkým na väčšie cirkevné sviatky, ako Veľkonoč-
ný pondelok a Kvetná nedeľa. Pri týchto príležitostiach 
zbierali milodary a rozdávali ich chudobe. Oslavovali aj 
sviatok vianočného stromčeka. Pri vianočnom strom-
čeku dostalo darčeky, zimný odev a topánky obyčajne 
30–40 detí, za čo sa obdarovaní poďakovali spevom 
náboženských piesní, recitovaním a prednesením vin-
šovačiek. Spolok úspešne fungoval 21 rokov. 

Slovenská katolícka spoločnosť 
v Budapešti

Ďalším významným centrom budapeštianskych Slová-
kov katolíckeho vierovyznania bolo okolie Kostola sv. 

Jozefa na Námestí Márie Terézie (dnes Námestie Mi-
hálya Horvátha vo VIII. obvode Budapešti). 
Slovenskí katolícki robotníci sa zoskupili v osobit-
nom spolku, založenom Eduardom Sándorfi m v roku 
1902. Tento rímskokatolícky kňaz (1869 – 1936) zalo-
žil Budapeštiansky katolícky delnícky kruh. Sándor-
fi  chcel vyslovene na „základe kresťanskom a vlas-
teneckom“ združiť v Budapešti žijúcich alebo pracu-
júcich robotníkov, remeselníkov. Kruh bol zameraný 
predovšetkým na mravnú a náboženskú výchovu, ale 
značnú prioritu dostalo i sebavzdelávanie, kultivovanie 
slovenského a maďarského jazyka, sociálna výpomoc 
a zábava. Popri programovej dvojjazyčnosti kruhu sa 
jeho zakladateľ snažil udržiavať a upevňovať národné 
povedomie budapeštianskych katolíckych Slovákov. 
Zápisnice, výročné správy a správy Slovenských no-
vín o spolkových programoch dôkladne spracovala vo 
svojej knihe Anna Kovácsová. 
Popri kultúrnych večeroch, vystúpeniach speváckeho 
zboru alebo ochotníckeho divadla sa najväčšej popu-
larite tešili plesy a  tanečné zábavy. Veľmi známy bol 
aj slovenský oberačkový sprievod v Jozefovom meste. 
Z členov kruhu bola najaktívnejšia remeselnícka mlá-
dež Stolovej spoločnosti Kriváň. Spoločnosť vznikla 
v roku 1906, mala niekoľko sto členov. 
Slovenské noviny a Posol sv. Antona pravidelne in-
formovali čitateľov o aktivitách Katolíckeho kruhu, a 
to v prvom rade o programoch a o valných zhromaž-
deniach. Valné zhromaždenie spolku zasadalo raz roč-
ne a desaťčlenný správny výbor raz mesačne. V roku 
1905 zvolili za predsedu spolku Jána Wagnera (1864 
– 1930), ktorý túto funkciu vykonával vyše šesť rokov. 
Wagner bol pôvodne odborníkom v poisťovníctve a 
stal sa populárnym novinárom. 

Stanovy Dobročinného ženského spolku

Kostol na Námestí  Mihálya Horvátha
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Zmiešaný spevácky kruh a neskôr štvorhlasný ženský 
zbor viedol už spomínaný Ľudovít Izák. Zbor obvykle 
vystupoval so slovenskými ľudovými piesňami. V kru-
hu mávali aj osvetové prednášky, kde často predná-
šal vládny komisár pre „slovensky hovoriacich obyva-
teľov” Adolf Pechány, prof. bohoslovia Vincent Tomek, 
správca Spolku sv. Vojtecha Alexander Horák a iní. 
Kruh občas pozval hosti nielen z okolitých obcí., ale 
aj z Čobánky, zo Šóškútu alebo až z Békešskej Čaby. 
Katolícki Slováci sa viackrát ročne zúčastňovali na nábo-
ženských pútiach do Máriaremete, Máriabesnyő, Sväté-
ho Kríža (Szentkereszt pri Dorogu alebo Mlynkov). Ve-
dúcim procesií boli Sándorfi  a svätoondrejský kaplán 
menom Žiška. Na púte prišli obyčajne aj Slováci z okolia 
hlavného mesta, z obcí Šóškút, Šarišáp, Pomáz, Mlyn-
ky, Santov, Rákoščaba, Perbál a Márianostra. Mariánske 
piesne spievali so sprievodom novopeštianskej dycho-
vej hudby, ktorej členovia boli väčšinou slovenského pô-
vodu a boli aj členmi katolíckeho kruhu. Na cestách slo-
venských pútnikov nábožné piesne predspevoval Jozef 
Žemba, ktorý bol hlavným spevákom v kostoloch a čle-
nom katolíckeho kruhu. Budapeštiansky katolícky ro-
botnícky kruh bol jediným slovenským združením v 
hlavnom meste, ktorý fungoval až do roku 1948. 

Stolová spoločnosť Kriváň

Kapucínsky kostol v obci Máriabesnyő
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6.  VÝZNAMNÉ SLOVENSKÉ 
OSOBNOSTI BUDAPEŠTI

Veľký hospodársky rozmach Uhorska po vyrovnaní r. 
1867 mal dopad aj na slovenskú societu. Rozvoj prie-
myslu lákal Slovákov do veľkých miest novými praco-
viskami. Pešť-Budín (od roku 1873, keď sa zjednotili 
tri mestá: Pešť, Budín a Starý Budín, sa používa nové 
meno Budapešť) sa stal mestom obrovských stavieb. 
Stavebníctvo zamestnávalo vo väčšej miere nekvalifi -
kované pracovné sily. Preto poskytlo zamestnanie aj 
väčším masám nekvalifi kovaných slovenských robot-
níkov. S príchodom jari sa do hlavného mesta hrnu-
li tisíce slovenských robotníkov a remeselníkov, kto-
rí sa na jeseň vracali do svojich rodných obcí. Rozvoj 
stavebníctva však poskytol možnosť uplatniť sa aj ta-
lentovaným stavebným majstrom a inžinierom. Niek-
torí stavitelia, ako Ján Nepomuk Bobula a Michal Mi-
lan Harminc, sa významne zapísali do dejín stavebníc-
tva hlavného mesta.

Slovenskí stavitelia

Ján Nepomuk Bobula – staviteľ hlavného 
mesta (1844 – 1903).
Ján Nepomuk Bobula sa narodil r. 1844 v liptovskom 
Dovalove (dnes časť mesta Liptovský Hrádok). Po ne-
dokončení gymnaziálnych štúdií v Komárne sa r. 1861 
presťahoval do Pešti a začal pracovať ako murársky 
pomocník. Bobula v hlavnom meste dokončil gymná-

zium a Staviteľsko-technický inštitút. Oženil sa s dcé-
rou bohatého peštianskeho podnikateľa slovenského 
pôvodu Jozefa Pozdecha a venoval sa politike a pod-
nikaniu v stavebníctve. Zomrel roku 1903.
V 60. rokoch sa v slovenskom národnom hnutí vytvo-
rila opozičná skupina tzv. Nová škola slovenská, kto-
rá chcela slovenské národné požiadavky (obmedzené 
na jazykové a školské otázky) presadiť v spolupráci s 
maďarskými politikmi. K známym osobnostiam Novej 
školy patrili medziiným aj Ján Palárik a Ján Nepomuk 
Bobula. Bobula odmietol myšlienky Memoranda o vy-
tvorení slovenského okolia, bol zástancom spolunaží-
vania maďarskej a slovenskej spoločnosti. Veril, že prá-
va Slovákov v oblasti jazyka a školstva budú z maďar-
skej strany rešpektované. Túto politiku presadzoval aj v 
budapeštianskych Slovenských novinách, ktoré založil. 
V rokoch 1868 – 1872 pod jeho vedením fungovala 
tlačiareň a nakladateľstvo Minerva, ktoré programovo 
vydávalo slovenské a maďarské publikácie v prospech 
obidvoch národov. V roku 1872 založil Pomocnú po-
kladnicu, ktorá si vytýčila za cieľ podporiť podnikanie 
lacným úverom a vzájomnou pomocou. Nekompro-
misné stanovisko uhorskej vlády ho však ho odradilo 
od ďalšieho angažovania sa vo veci slovenskej. V roku 
1892 ho zvolili za poslanca uhorského snemu za vlád-
nu Slobodomyseľnú stranu, kde pôsobil až do roku 
1897. Ján Bobula patril v 90. rokoch k najúspešnejším 
podnikateľom krajiny. Jeho daňové poplatky svedčia o 

Ján Nepomuk Bobula
Bobulov palác dnes. Budapešť, Andrássyho 
trieda č. 62.

Szlovák_népismeret-2_Book.indb   62 2015.06.12.   13:17:28



63

tom, že patril do skupiny prvých sto najväčších pod-
nikateľov doby. 
Bobula bol typickým príkladom človeka – kapitalistu, 
ktorý dokonale poznal svoje remeslo a z vlastných síl 
vybudoval svoju kariéru v stavebníctve. Terénom tejto 
kariéry bolo búrlivo sa rozvíjajúce hlavné mesto Uhor-
ska. Bol staviteľom celého radu budapeštianskych pa-
lácov a hlavným dozorcom stavby novej budovy uhor-
ského parlamentu v Budapešti. Za svoje zásluhy v sta-
vebníctve bol vyznamenaný rytierskym rádom Fran-
tiška Jozefa.

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Na základe článku o Bobulovi v časopise Művé-
szet (1904. č. 1, str. 29 – 32, elektronická verzia: 
http://epa.oszk.hu/00000/00009/00013/3-1-5-
bobula.htm) zisti, čo z jeho činnosti sa považova-
lo za pozitívne a čo za negatívne!

2. Zisti, čo znamená pojem eklekticizmus a histo-
rizmus v dejinách stavebníctva a urči, aké znaky 
týchto štýlov sa dajú vykázať na Bobulovom ro-
dinnom paláci!

3. Pomocou aplikácie Google-maps sa vydaj na vir-
tuálnu prechádzku po stopách Jána Bobulu. Vy-
hľadaj aspoň nasledujúce objekty kľúčového vý-
znamu, ktoré projektoval alebo postavil Ján Bo-
bula v Budapešti: rodinný palác Bobulovcov: An-
drássyho trieda č. 62, dvojposchodový eklektický 
palác: Andrássyho trieda 6, palác na Ulici Sándo-

ra Bródyho č. 4, gymnázium na Barcsayho ulici č. 
4, gymnázium na Trefortovej ulici č. 6 – 8, chirur-
gická klinika na Üllőjskej ceste, Úradnícka kolónia 
(Tisztviselőtelep, t. j. štvrť medzi Ľudovým parkom 
(Népliget) a Fiumejskou cestou, predovšetkým 
Ulica predsedu – Elnök utca (www.tisztviselote-
lep.hu)!

Odkaz Jána Bobulu
Zanedbaný hrob Jána Bobulu Slovenská samospráva 
VI. obvodu obnovila a r. 2004 dala zhotoviť nový ná-
hrobný kameň. Roku 2009 vyšla v slovenskom a ma-
ďarskom jazyku z pera Ladislava Petra kniha o J. N. 
Bobulovi a Samospráva VI. obvodu Budapešti udeli-

Obálka knihy 
o Jánovi 
Nepomukovi 
Bobulovi

Detail úradníckej kolónie
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la bývalému obyvateľovi tejto mestskej časti titul Čest-
ného občana.

Michal Milan Harminc (1869 – 1964)
Michal Milan Harminc sa narodil v Kulpíne (dnes Srb-
sko), v rodine tesárskeho majstra a podnikateľa. Rodi-
na Harmincovcov pochádza zo slovenskej obce Šára 
(dnes časť mesta Dabaš) neďaleko Budapešti. Har-
mincovci sa usadili na území bývalej Juhoslávie v Báč-
ke v osade Kulpín. Michalov Milanov otec ako tesársky 
majster a podnikateľ sa zameriaval najmä na stavbu 
kostolov. Michal Milan skoro opustil rodičovský dom 
a zamestnal sa u stavebnej fi rmy v Budapešti. V roku 
1887 sa stal členom Slovenského spolku, kde zastával 
funkciu knihovníka. Neskôr ako jeho predseda organi-
zoval národný život v Budapešti. 
Svoju odbornú kariéru začal vo fi rme Jána N. Bobulu, 
potom prestúpil do stavebnej fi rmy známeho archi-
tekta Schikedanza (vysl. šikedanc). Ako dvadsaťosem-
ročný r. 1897 si založil vlastnú kanceláriu v Budapešti. 
Prvé objednávky dostal na projektovanie obytných a 

rodinných domov v  Hornom Uhor-
sku, najmä v Turci a na Liptove. V roku 
1904 zložil tesársku majstrovskú skúš-
ku a neskôr získal titul staviteľa. 
Od roku 1886 do vypuknutia I. sve-
tovej vojny žil v Budapešti. K tomuto 
obdobiu sa viaže prvá významná fáza 
jeho tvorby, počas ktorej postavil vyše 
štyridsať domov v hlavnom meste. 
V roku 1914 sa presťahoval do Liptov-
ského Mikuláša, kde založil projekčnú 
a staviteľskú fi rmu. Bol presvedčený, 
že práve tu sa bude sústreďovať celý 
slovenský život. 

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Pomocou tejto pozvánky na konferenciu o archi-
tektonickej činnosti M. M. Harminca zisti hlavné 
ťažiská jeho tvorby.

2. Na wikipedii nájdi informácie o Harmincovi a pri-
prav referát o jeho architektonickej tvorbe – http://
sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Michal_Harminc

Daniel Bachát – spisovateľ a evanjelický farár
Daniel Bachát sa narodil r. 1840 v Ratkovej, v rodine 
súkenníckeho majstra. Navštevoval evanjelickú teoló-
giu v Prešove a na univerzite vo Viedni. V 60. rokoch 
začal publikovať v slovenských novinách a aktívne sa 
zúčastnil na slovenskom národnom živote. V r. 1861 
bol členom memorandovej delegácie vo Viedni a ne-
skôr politicky podporil Novú školu, ktorá sa snažila vy-
rovnať s maďarským národným hnutím. 
R. 1873 sa stal farárom slovenského evanjelického cir-
kevného zboru v Budapešti, ktorý sa po odchode Kol-
lára do Viedne kvôli zadlženiu pri stavbe nového kos-

Pamätná tabuľa na Bobulovom paláci   

Michal Milan 
Harminc

Podobizeň 
Daniela 
Bacháta
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tola ocitol v  dlhodobej kríze. Bachát duchovne a fi -
nančne skonsolidoval evanjelický zbor. Okrem sloven-
činy ovládal aj nemčinu a maďarčinu a postupne sa 
stal významnou osobnosťou Budapešti. Roku 1874 
ho zvolili za seniora budapeštianskych evanjelikov a v 
roku 1905 sa stal biskupom. 
Zanechal po sebe významné literárne dielo. Písal pod 
pseudonymom Miloslav Dumný básne, drámy i pró-
zy a hojne prekladal z tvorby maďarských, nemec-
kých a ruských autorov. Básnické začiatky zhrnul do 
prvého zväzku Nevädzí, ktorý obsahuje piesne, dum-
ky a pokusy o veršovanú epiku. Duchovnú tvorbu na-
písal v češtine a vydal pod názvom Zbožné zvuky. Ve-
noval sa aj dramatickej tvorbe (Rodoľubci), hry po-
sielal na matičné súbehy. Najvýznamnejšou časťou 
jeho tvorby sú však prozaické diela, ktoré sa viažu k 
veľkomestskému prostrediu. Ďalšie zväzky Nevädzí 
obsahujú poviedky z detstva a z revolučných rokov, 
ako aj humoresky a noveletky zo študentského ob-
dobia. Po presídlení sa do Budapešti prevažujú pro-
zaické diela z nového mestského prostredia. Bachát 
ich označoval za „obrazy z veľkomestského života”. 
V období budapeštianskeho života prevažuje tema-
tika konfrontácie dedinského človeka s veľkomest-
ským životom (Vodnárka, 1876, Kvetinárka, 1878). V 
novele Vodnárka ide o dve slovenské priateľky, ktoré 
sa dostali do veľkomesta. Jedna z nich si vybrala ne-
mravný a falošný spôsob mestského života, druhá si 
však našla skromnejšiu, ale statočnú cestu a tým pá-
dom aj rodinné šťastie i v mestskom prostredí. Te-
matickým prínosom týchto veľkomestských obrazov 
sú typické postavy a situácie mestského života (Ha-
sič, 1876, Koník, 1888).
Významná je aj prekladateľská činnosť Daniela Ba-
cháta. Veľa prekladal z tvorby maďarského spisovateľa 
Kálmána Mikszátha, s ktorým sa i osobne poznal. Za 
literárne a prekladateľské zásluhy ho roku 1880 zvoli-
la za svojho člena Kisfaludyho spoločnosť. Pri tejto prí-

ležitosti prednášal maďarskej verejnosti o vývoji slo-
venskej literatúry a vyzdvihol básnickú tvorbu Andre-
ja Sládkoviča. 

Významní slovenskí politici: 
Milan Hodža a Matúš Dula

Milan Hodža
Milan Hodža (1878 – 1944) bol významným slo-
venským politikom, štátnikom a publicistom. Narodil 
sa v Sučanoch r. 1878, v evanjelickej rodine. Stredo-
školské štúdiá absolvoval v Banskej Bystrici, v Šoproni 
a v Sibiu (dnes Rumunsko). Po maturite v roku 1896 
sa zapísal na právnickú fakultu v Budapešti a  v Klu-
ži. Filozofi cké štúdium absolvoval vo Viedni v rokoch 
1916 – 1918. Jeho vzdelanie a  znalosť siedmich zá-
pado- a stredoeurópskych jazykov (nemčina, angličti-
na, francúzština, maďarčina, rumunčina, srbochorvát-
čina, poľština) mu poskytli užitočné vedomosti, kto-
ré uplatnil v žurnalistike a v politike. Ako novinár zalo-
žil v r. 1903 Slovenský týždenník a redigoval ho do pr-
vej svetovej vojny. Značne sa podieľal i na redigova-
ní provládneho časopisu Naša zástava. Zapojil sa aj 
do parlamentných volieb r. 1905, keď ho v Kulpíne vo 
Vojvodine zvolili za poslanca.
Ako radca následníka trónu Františka Ferdinanda pre-
sadzoval myšlienku prestavby Habsburskej monarchie 
na federálny štát, v ktorom by všetky národy mali au-
tonómiu a totožné práva. Počas I. svetovej vojny do-
spel k  názoru, že Habsburskú monarchiu nemožno 
zreformovať. Práve preto presadzoval spojenie Če-
chov a Slovákov v spoločnom česko-slovenskom štá-
te Po vzniku prvej Československej republiky pokračo-
val vo svojej politickej kariére v novom štáte.

Emblém 
Kisfaludyho 
spoločnosti, 
ktorá zvolila za 
svojho člena 
D. Bacháta Milan Hodža
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Matúš Dula
Matúš Dula (1846 – 1926) bol významný slovenský 
politik, ktorý v značnej miere určil dejiny Slovákov 19. 
a 20. storočia. Po gymnaziálnych štúdiách v Kežmar-
ku a Rožňave sa zapísal na právnickú fakultu vo Viedni 
a v Budapešti. Ako vysokoškolák sa aktívne zapojil do 
národného a kultúrneho života. Vo Viedni na podporu 
národných cieľov založil akademický spolok Slovenské 
okolie. V  Budapešti bol aktívnym členom viacerých 
slovenských spolkov a často prispieval do slovenských 

časopisov. Jeho práce vyšli v Pešťbudínskych vedo-
mostiach a v Slovenských novinách. Po skončení štú-
dií ako koncipient nastúpil do kancelárie najvplyvnej-
šieho slovenského advokáta Pavla Mudroňa. Samo-
statnú advokátsku kanceláriu otvoril v roku 1871 v Tur-
čianskom Sv. Martine. V súdnych procesoch pokračo-
val po stopách Pavla Mudroňa, zastupoval národov-
cov, ako napríklad Vavra Šrobára a Andreja Hlinku. 
V martinských rokoch sa aktívne podieľal na zosilne-
ní národného života Slovákov. Z jeho iniciatívy zalo-
žili r. 1869 v Martine Sporiteľňu a neskoršie bol spo-
luzakladateľom Tatrabanky (1885). Bol členom výbo-
ru vydávajúceho Národné noviny. Od 70. rokov skoro 
nepretržite zastával funkciu podpredsedu Slovenskej 
národnej strany až do vypuknutí prvej svetovej voj-
ny. K jeho menu sa viaže zvolanie martinskej porady 
slovenských politikov na 24. mája 1918, ktorá schváli-
la uznesenie o sebaurčovacom práve Slovákov a o vy-
tvorení spoločného štátu s Čechmi. Slovenská národ-
ná rada sa zišla 30. októbra 1918 v Martine, keď bola 
prijatá Martinská deklarácia. Vtedy bol Matúš Dula zvo-
lený za jej predsedu. 

Ú L O H A

Na základe textu Martinskej deklarácie zisti charakte-
ristické znaky politického zamerania slovenskej poli-
tickej elity koncom 1. svetovej vojny! 

Úradník a vedec
Samo Czambel (Cambel) (1856 – 1909)
Narodil sa v Nemeckej Ľupči (dnes Slovenská Ľupča), 
r. 1875 maturoval v Kežmarku. R. 1876 sa zapísal na 
právnickú fakultu peštianskej univerzity, ale v nasledu-
júcom roku prešiel na fi lozofi ckú fakultu študovať sla-
vistiku. Vedúcim katedry bol v tom čase Oszkár As-
bóth, ktorý vytvoril vedecké základy tejto vednej dis-
ciplíny. Od r. 1878 pokračoval v slavistických štúdiách 
na viedeňskej univerzite. Študoval u profesorov Slo-
vinca Franja Miklosicha a Chorváta Vatroslava Jagića. 
Po viedeňskom pobyte pokračoval štúdiá v Prahe, 
kde bol žiakom Martina Hattalu. Svoje štúdiá ukončil r. 
1880 dizertačnou prácou A tót hangtan (= Sloven-
ské hláskoslovie). R. 1879 sa vrátil do Pešti a do roku 
1899 bol úradníkom na tlačovom oddelení uhorské-
ho ministerského prezídia pre slovenské a české ča-
sopisy. Spočiatku bol zamestnaný v prekladateľskom 
oddelení predsedníctva vlády ako prekladateľ, neskôr 
sa dostal do funkcie vedúceho oddelenia. Medzi rok-
mi 1887-1886 paralelne so svojím hlavným zamest-
naím bol spoluredaktorom Slovenských národných 
novín s Viktorom Hornyanszkým. Od r. 1899 sa dostal 

Matúš Dula

Martinská deklarácia s podpisom Matúša Dulu
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na post ministerského tajomníka. O sedem rokov ne-
skôr pôsobil na ministerstve vnútra ako vedúci prekla-
dateľského strediska. Vedeckú prácu vykonával para-
lelne so svojim úradníckym zamestnaním. Párkrátkrát 
dostal podporu od ministerstva a dovolenku na dlhšie 
študijné pobyty v teréne, v rokoch 1900, 1903-1905. 
Aktívne sa zúčastnil slovenského spoločenského ži-
vota v Budapešti. Od študentských rokov sa zapojil 
do činnosti Slovenského spolku. Organizoval divadel-
né predstavenia, literárne večierky. Od osemdesiatych 
rokov navštevoval aj Uhorsko-slovenský vzdelávací 
spolok. So svojimi priateľmi sa stretával na miestach, 
kde sa schádzali Slováci žijúci v Budapešti. Známe 
boli napr. kaviareň u Lumitzera, hostinec Andrejka, 
Makkhetes, hostinec Kovačeviča na rohu Andrásyho 
ulice a Terezinej okružnej ceste. 
Bol evanjelického vierovyznania, navštevoval boho-
služby v evanjelickom kostole na Kerepešskej ceste. 
Bol zvolený aj do presbyterstva. Patril medzi najšted-
rejších členov cirkvi, ktorí platili najviac príspevkov. 
Czambel žil skromným životom, zbieral české, sloven-
ské a nemecké knihy a výtlačky. Po jeho smrti malo 
záujem o jeho 4000 zväzkovú knižnicu aj Maďar-
ské národné múzeum. Jeho synovec, historik Samo 
Cambel, sa nakoniec dohodol s Maticou slovenskou. 
Czambelova knižnica je v súčasnosti uložená v Slo-
venskej národnej knižnici. Pre skromnosť Czambela je 

charakteristické, že nezostali o ňom fotografi e. Ucho-
vala sa o ňom jediná olejomaľba, ktorú objednal jeho 
mladší brat Jozef v roku 1900. Keď sa r. 1937 vydávala 
pamätnica na počesť Sama Czambela, Jozef Podhrad-
ský ho dal reštaurovať. 
Czambel žil v Csillaghegyi vo vile, ktorú si kúpil z dedič-
stva (III. obvod, Hegysor u. 1.). Pochovaný je v cintoríne 
tiež v Csillaghegyi. Žiaľ, počas bojov za II. svetovej voj-
ny bol jeho hrob poškodený. Symbolický náhrobník má 
v Martine na Národnom cintoríne. Súčasní majitelia vily 
zatiaľ odmietli žiadosť slovenských civilných organizácií 
uložiť pamätnú tabuľu na budovu, v ktorej žil. 
Czambel vytvoril bohaté a mnohostranné životné die-
lo. Dlhoročnou prekladateľskou činnosťou sa zaslúžil 
o vytváranie slovenskej odbornej terminológie. Prekla-
dal zákony, vládne nariadenia a právne spisy z ma-
ďarčiny do slovenčiny. Obohatil slovenský jazyk v pr-
vom rade na poli právnej a administratívnej terminoló-
gie, ktorá mala byť v spoločnom štáte v ekvivalencii so 
štátnym jazykom. Už od príchodu do Budapešti sa za-
ujímal o jazyk. Pozoroval jazykové pomery mnohoná-
rodnostného veľkomesta, ktoré sa rozrastalo v metro-
polu. Svoje postrehy uverejňoval v menších článkoch 
na stranách Národných novín v rokoch 1877-78, pod 
názvom Hlavnomestská slovenčina. Analyzoval soci-
álne nárečia rozličných spoločenských vrstiev. Neuni-
kol jeho pozornosti jav, ako sa nemaďarské národnos-

Hotel Metropol na Rákócziho triede č. 58
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ti prispôsobujú čím ďalej, tým viac maďarskému jazy-
kovému prostrediu. 
Do vedeckého života vstúpil so spomenutou dizertač-
nou prácou, venovanou hláskosloslovnému systému 
slovenčiny. Ako kodifi kátor spisovného jazyka sa preja-
vil v dielach: Rukoväť spisovnej reči slovenskej (Tur-
čiansky Sv. Martin,1902), a Slovenský pravopis. His-
toricko-kritický nákres (Budapešť,1990). V tomto te-
matickom okruhu má aj viacero článkov. Významná je 
jeho knižná publikácia Slováci a ich reč (Budapešť, 
1903), v ktorej venuje osobitnú kapitolu slovensko-
maďarským jazykovým kontaktom. Upozorní najmä 
na niektoré javy palóckych nárečí, ktoré sa bez vply-
vu slovenčiny nedajú zinterpretovať. V diele Sloven-
ská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov 
(Turčiansky Sv. Martin, 1937) poukáže na zvláštnosti 
stredoslovenských nárečí. Javy, s ktorými sa toto náre-
čie zbližuje s južnými slovanskými jazykmi pomenoval 
termínom juhoslavizmy. Podrobne popíše východo-
slovenské nárečia, jeho metóda sa považuje aj dnes 
za priekopnícku. Bol prvý, ktorý konal terénny výskum. 
Zapisoval nárečové texty z oblasti ľudovej slovesnos-
ti a  venoval pozornosť početným etnografi ckým ja-
vom. Z  východoslovenského územia zapísal 122 ľu-

dových prozaických textov. Zo stred-
ného Slovenska, kde konal výsku-
my medzi rokmi 1892-1905, má za-
písaných 115. Z nich 49 bolo prelo-
žených do maďarčiny a vyšli v zbier-
ke: Kondás Jankó meg az aranyha-
jú lány. Szlovák népmesék Samo 
Czambel gyűjteményéből (Buda-
pest, Móra Kiadó, 1972). V  men-
ších článkoch kriticky rozobral z me-
todickej stránky dovtedy vydané die-
la ľudovej slovesnosti. V  súčasnos-
ti sa hodnotia aj tieto jeho názory 
ako priekopnícke. Do historického 
výskumu slovenského jazyka prispel 
dielom, ktoré vydal vlastným nákla-
dom r. 1887 pod názvom: Príspev-
ky k  dejinám jazyka slovenské-
ho. Jeho názory na aktuálne spolo-
čenské problémy zahŕňa brožúrka: 
A  cseh-tót nemzetegység múltja, 
jelene és jövője (Turócszentmár-
ton, 1902). Slovenská mutácia diela 
vyšla v Prahe r. 1904: Minulosť, pří-
tomnost a budoucnost česko-slo-
venské národní jednoty. 
Dojmy zo svojich výskumných ciest 
zvečnil v podobe básnického denní-

ka, pod názvom Z cestovného denníka. Jeho básne 
boli uverejnené v Slovenských pohľadoch z  r. 1922. 
Neskôr, r. 1934 niektoré vyšli v Eláne v Prahe. Názvy 
básní zvečňujú kraje, ktorými prešiel, napr.: V Micha-
ľovcach, V Zemplínskej, V Humennom, V Užhorode, 
Od Prešporka až po Ungvár.
Czambelovu osobnosť považovala slovenská verej-
nosť za protirečivú. Zrejme preto, lebo uznával uhor-
skú štátnosť nemaďarských národností. Pritom navšte-
voval aj spolky, kultúrne združenia hungarofi lsky orien-
tované. Ako štátny zamestnanec našiel najviac efek-
tívnu cestu ako postaviť svoj talent k službe svojej ná-
rodnosti. Jeho vedecké dielo svedčí o úprimnom vzťa-
hu k materinskej reči. Dosvedčujú to aj básne Z ces-
tovného denníka: 

Úryvok z Besednice

„Slovenčina, ľúbka môjho srdca.

Sebažertvy mojej zlatý poklad,

moja túžba vrelá a horúca

nemôže sa nikdy stebou rozstať.”

(V Michaľovcach, Zempl. 

21. VII. 1898)
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V jeho rukopisnej pozostalosti je obsiahly materiál, plá-
ny na ďalšie diela, napr. na maďarsko-slovenské, slo-
vensko-maďarské slovníky. Jeden z plánovaných má 
názov Magyar-tót tolmács (=Maďarsko-slovenský 
tlmočník). Mal to byť terminologický slovník. Týkal sa 
terminológie nasledujúcich disciplín: štátna politika, že-
ležničiarstvo, vojsko, zemepis, fi lozofi a, cirkevná politi-
ka, pošta. V prípade disciplín, v ktorých sa menej vyznal, 
mal v úmysle opierať sa o externých spolupracovníkov. 
Napr.v oblasti fyziky, chémie, biológie, umenia.
Mal na mysli tiež prípravu slovenského etymologic-

kého slovníka. Štyri zošity rukopisu obsahujú zbierku 
cudzích slov v slovenčine. Sú to výpožičky zo slovan-
ských jazykov, z latinčiny, nemčiny a maďarčiny. Zbier-
ka sa volá Vocabularum barbarum. Prvý zošit zbier-
ky nesie názov: A tót nyelvben lévő idegen szavak 
(eredetük)(=Cudzie slová v slovenčine –ich pô-
vod). Venoval pozornosť aj porovnávaniu maďarskej a 
slovenskej frazeológie. Pripomenuli sme si len najdô-
ležitejšie materiály, jeho rukopisná pozostalosť nebola 
dodnes do hĺbky preskúmaná. 

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Zisti, aké druhy slovníkov má v súčasnosti sloven-
čina! Uskutočnil niekto Czambelove plány?

2. Stretol si sa už s menom Franja Miklosicha, Vatro-
slava Jagića, Martina Hattalu? Hľadaj o noch úda-
je na internete!

3. Vyhľadaj si v maďarských lexikónoch (PallasNa-
gylexikon, Révai Nagylexikon, Szinnyei: Magyar 
írók élete és munkái) heslo o Samovi Czambelo-
vi! Ako ho hodnotia?

4. Vyhľadaj si zbierky rozprávok, ktoré zapísal Czam-
bel na internete: http://zlaty fond.sme.sk/die-
lo/903/Czambel _Slovenske-ludove-rozpravky
-I/1., http://zlaty fond.sme.sk/dielo/904/Czam-
bel _Slovenske-ludove-rozpravky-II/1. Vyber si 
z nich jednu a podaj ju vlastnými slovami!

Slovenské časopisy v Budapešti 
v odobí dualizmu 1867 – 1918

Pešťbudínske vedomosti 
Prvé číslo novín vyšlo 19. marca 1861 v redakcii Jána 
Francisciho. Noviny sa aktívne zapojili do národnost-
ných zápasov po páde Bachovho režimu, a rázne 
podporovali národné záujmy Slovákov. Medzi inými 
podporili vytvorenie Memoranda slovenského národa 

„Od Prešporka až po Ungvár

rozlieha sa slovenčina.

Bude zavše po slovensky

ľud náš chváliť Hospodina!”

(Užhorod, 22. VII. 1898)
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a jeho popularizovanie. Noviny vychádzali každý dru-
hý týžden a informovali svojich cca. 500 predplatite-
ľov o dianí z domova aj zahraničia, uverejňovali literár-
ne diela a prinášali pohľady slovenskej inteligencie na 
politickú situáciu v Uhorsku a vo svete. Výchadzali do 
roku 1870, keď ich úlohu prevzali Národnie noviny vy-
chádzajúce v Turčianskom sv. Martine.

Slovenský týždenník
Začal vychádzať v roku 1903 v Budapešti. Jeho pri-
spievateľmi boli významné slovenské osobnosti žijúce 
v hlavnom meste Uhorska. Mal rôzne prílohy, ako Be-
siedka a Slovenský kalendár, ktoré sa zameriavali na 
udržanie národného cítenia Slovákov, žijúcich v pre-
važne veľkomestskom a inonárodnom prostredí.
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1.  SLOVÁCI A DÔSLEDKY PRVEJ 
SVETOVEJ VOJNY

Prvá svetová vojna (1914-18) defi nitívne podryla u slo-
venských politikov vieru v  reformovateľnosť Uhorska 
a urýchlila ich orientáciu na utvorenie spoločného štá-
tu Čechov a Slovákov. Prvé verejné vystúpenia tohto 
druhu boli na americkom kontinente. Predstavitelia 
českých a slovenských krajanských spolkov tu v roku 
1915 podpísali Clevelandskú dohodu o utvorení spo-
ločného federatívneho štátu. Roku 1918 sa ďalšia – 
Pittsburská dohoda, vyslovila za demokratickú Česko
-Slovenskú republiku s autonómiou Slovenska. (Väč-
šie práva dávala Slovákom Clevelandská dohoda.)

Rozpadom Rakúsko-Uhorska vznikol 28. októbra 1918 
spoločný štát Čechov a Slovákov – Česko-Slovenská 
republika. K  novovzniknutému samostatnému štátu 
sa Slovensko pripojilo 30. októbra 1918, keď Slovenská 

Pittsburská dohoda z 31. mája 1918

III.
Medzivojnové obdobie a výmena 
obyvateľstva

národná rada prijala v Martine Deklaráciu slovenského 
národa. Veľkú zásluhu na zrode štátu mal Milan Rasti-
slav Štefánik (1880-1919) – najvýznamnejší dejateľ no-
vodobých slovenských dejín (astronóm, generál, dip-
lomat). V novom štáte sa Slováci síce mohli slobodne 
kultúrne a politicky prejavovať, neboli však uznaní ako 
samostatný národ. Východiskom takejto praxe bola te-
ória čechoslovakizmu, podľa ktorej tvorili Slováci vetvu 
československého národa. A tak opäť museli hájiť svoju 
národnú individualitu. Vychádzajúc z Pittsburskej doho-
dy presadzovali program autonómie.

Zápas o Slovensko

Po skončení prvej svetovej vojny vládol na území Slo-
venska zmätok a neistota. Vojaci, ktorí prichádzali z voj-
ny, boli bez práce, rabovali obchody a krčmy, objavil sa 
i antisemitizmus. Preto občania museli vytvárať miest-
ne národné rady a národné gardy. Ich cieľom bolo nor-
malizovať život, brániť vlastníctvo a udržiavať poriadok. 
Ľudia nevedeli, kto je skutočným správcom Sloven-
ska, lebo susedné Maďarsko ho považovalo za svo-
ju súčasť.
Na výzvu vedenia Slovenskej národnej strany sa v Tur-
čianskom Svätom Martine stretli predstavitelia sloven-
ského národnopolitického života. Bola zvolená dvad-
saťčlenná Slovenská národná rada a jej dvanásťčlenný 
výkonný výbor. Predsedom Slovenskej národnej rady 
sa stal Matúš Dula. 30. októbra 1918 bez vedomia 
o vyhlásení ČSR v Prahe (28. okt. 1918) prijali účastní-
ci zhromaždenia dokument – Deklaráciu slovenského 
národa (známy aj ako Martinská deklarácia). 

O T Á Z K A

Akú koncepciu národa vyjadruje tento dokument? 

„Slovenský národ je čiastka i rečove i kultúrnohistoricky jed-

notného československého národa. Na všetkých kultúrnych 

bojoch, ktoré viedol český národ a ktoré ho urobili známym 

na celom svete, mala účasť i slovenská vetva.”
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Dokument vyhlásil rozchod Slovenska s Uhorskom a 
súčasne vyhlásil súhlas Slovenska s vytvorením k čes-
ko-slovenskému štátu. Použitie termínu „českosloven-
ský národ” v ňom bolo zámerné. Neznamenal národ-
nú, ale len politickú jednotu dvoch národov, Čechov 
a Slovákov. Bol to vlastne pojem politického národa 
s cieľom, aby zahraničie uznalo nový štát a slovanský 
živel mal v ňom väčšinu. Martinskou deklaráciou polo-
žila slovenská politika defi nitívnu bodku za existenciou 
Slovenska v štátnom zväzku s Maďarskom. Žiadne po-
nuky autonómie z maďarskej strany nemohli toto roz-
hodnutie zvrátiť. Slovenská národná rada to potvrdila 
v odpovedi na pozdravný telegram M. Károlyiho 30. 
októbra 1918. 
Károlyi v telegrame uznal právomoc SNR hovoriť a ko-
nať v mene slovenského národa. Vyjadril však pre-
svedčenie o ďalšom štátnom spolužití Slovákov s Ma-
ďarmi. Predseda SNR Matúš Dula odpovedal jasne: 
„slobodný česko-slovenský národ chce už teraz byť 
iba dobrým susedom a bratom maďarského národa.”
Avšak aj po 30. októbri mala na území Slovenska sku-
točnú moc budapeštianska vláda. Mala vojsko, žan-
dárstvo, úradnícky aparát a vznikali maďarské národné 
gardy. Proti nim stáli nepočetné, slabo ozbrojené slo-
venské národné gardy, organizované v mestách a na 
dedinách na výzvu Slovenskej národnej rady. 

Nepomer síl bol veľký. Česko-slovenskú štátnu moc 
uznali víťazné mocnosti. Mohla ju nastoliť iba vonkaj-
šia pomoc. Miestne slovenské rady sa usilovali pre-
vziať moc do svojich rúk, ale Ústredná SNR v Marti-
ne nedokázala využiť mocenské vákuum na Sloven-
sku, pretože nemala vojsko, ozbrojenú moc a ma-
teriálne podmienky, ani úradnícky aparát, ktorým by 
nahradila uhorskú byrokraciu. Od začiatku preto rá-
tala s českou pomocou a s vojenskou pomocou Do-
hody. Vyriešiť rozchod s už neexistujúcim Uhorským 
kráľovstvom nebolo možné bez zahraničnej pomoci. 
Slovensko sa v skutočnosti mohlo stať súčasťou no-
vého československého štátu len po konečnom za-
bezpečení orgánov a inštitúcií československého štá-
tu na celom Dohodou medzinárodnoprávne uzna-
nom území. 
Nejasnosť vládla aj v tom, aký má byť vzťah medzi čes-
ko-slovenskou vládou v Prahe a Slovenskou národnou 
radou. Časť slovenských politikov, Vavro Šrobár, Ivan 
Dérer a Pavol Blaho, nechcela uznať zvrchovanosť Slo-
venskej národnej rady. Vychádzali z nesprávneho pre-
svedčenia, že Česi a Slováci sú jeden národ. Sloven-
skú národnú radu v znamení centralizmu a čechoslo-
vakizmu chceli podriadiť priamo pražskej vláde. 6. no-
vembra vytvorili v Skalici pomocou českých dobrovoľ-
níkov dočasnú vládu. Tá sa však musela pred útokom 

Slovenskí deklaranti 
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maďarských vojsk stiahnuť za rieku Moravu, maďar-
ská vláda akciu vyhlásila za „českú intervenciu”. Tvr-
do vystúpila proti prívržencom odtrhnutia sa, v Marti-
ne uväznila aj predsedu Slovenskej národnej rady Ma-
túša Dulu. Povojnové pomery sa skomplikovali. Sa-
mostatný česko-slovenský štát bol mocnosťami víťaz-
nej Dohody právne uznaný, Slovensko ešte de facto 
nebolo jeho súčasťou. Krajina sa stala bojiskom, pred-
metom diplomatických rokovaní a do nového štátu 
sa Slovensko začleňovalo cestou obsadzovania jed-
notkami domáceho a neskôr i zahraničného českoslo-
venského vojska.
Slovenská národná rada a Milan Hodža v Budapešti sa 
usilovali o odvolanie maďarského vojska z územia Slo-
venska. Problémom bolo, že v belehradskom príme-
rí nebola určená severná demarkačná línia, územie 
Slovenska nebolo administratívne vymedzené. Milan 
Hodža a delegáti SNR preto začali koncom novembra 
rokovania v Budapešti o dočasnej demarkačnej čiare. 
Medzitým na prelome novembra a decembra 1918 
mala už československá vláda  informácie o prvej (tzv. 
Pichonovej) demarkačnej čiare medzi Českosloven-
skom a Maďarskom. Slovenská národná rada, maďar-

ská strana ani rokujúca delegácia ju nepoznali. Ani 
nóta Dohody odovzdaná maršalom Ferdinandom Fo-
chom 3. decembra demarkačnú čiaru neobsahovala. 
Oprávňovala však československý štát obsadiť sloven-
ské územia a vyzývala maďarskú vládu bez odkladu 
odvolať maďarské vojsko z územia Slovenska. 
6. decembra 1918 Hodža a delegácia Slovenskej ná-
rodnej rady v Budapešti podpísala s maďarským mi-
nistrom vojny Albertom Barthom dohodu o  dočas-
nej demarkačnej čiare, „ktorá je platná jedine do tých 
čias, kým dôjdu nové inštrukcie, týkajúce demarkač-
nej čiare z  Paríža“. Táto dočasná demarkačná čiara 
bola z hľadiska Maďarska výhodnejšia, ako tá neskor-
šie, pretože zohľadňovala viac-menej jazykovú hrani-
cu. Pražská vláda dohodu anulovala s odôvodnením, 
že delegácia SNR nemala kompetencie a poverenie 
k podpísaniu.

Organizovanie moci na Slovensku

Pražská vláda vymenovala Vavra Šrobára za ministra 
s plnou mocou pre správu Slovenska. Za svoje sídlo 
si nová moc vybrala Žilinu, odkiaľ maďarská armáda 
bola už stiahnutá. Svoju činnosť začala 12. decem-
bra 1918. Vymenovala referentov pre jednotlivé oblas-
ti (napr. vnútorná politika, fi nancie, zásobovanie, vo-
jenské záležitosti, školstvo, náboženstvo).
24. decembra 1918 podplukovník Vix predostrel ma-
ďarskej vláde tzv. 1. Vixovu nótu. Vyzval ju, aby neod-
kladne stiahla armádu z územia Slovenska. Predostre-
la aj demarkačnú čiaru.

Stredná Európa pred prvou svetovou vojnou

Stredná Európa po prvej svetovej vojne

Minister 
s plnou mocou 
pre správu 
Slovenska 
Vavro Šrobár
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Budova slovenskej banky v Žiline, sídlo ministra Šrobára

Obsadenie Slovenska

Jednotky československých légií obsadili územie po 
demarkačnú čiaru do 20. januára 1919. Maďarská ar-
máda vyvíjala omnoho menší odpor, ako sa predpo-
kladalo. Boje boli na východe pri Margecanoch, po-
tom vtiahli do Prešova, 29. decembra domáce čes-
koslovenské vojsko obsadilo Košice. Po bojoch pri La-
mači a v Devínskej Novej Vsi 33. legionársky pluk na 
Silvestra a 1. januára 1919 obsadil Prešporok. Mesto 
na Dunaji bolo premenované na Bratislavu a stalo sa 
administratívnym, hospodárskym a  kultúrnym cen-
trom, hlavným mestom Slovenska. Na Slovensku sa 
postupne vytvárali podmienky samosprávy. 
Vavro Šrobár však uplatňoval centralizmus pražskej 
vlády. Postupne obmedzoval právomoci Slovenskej 

národnej rady. V  januári 1919 nakoniec Šrobár vydal 
nariadenie o jej zrušení. Výkonnú moc na Slovensku 
prevzalo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slo-
venska na čele s Vavrom Šrobárom. Jeho sídlom od 
februára 1919 bola Bratislava. Ministerstvu podliehali 
župné a okresné úrady mestské úrady i obecné nota-
riáty. Činnosť ministerstva riadila centrálna vláda z Pra-
hy. Záujmy Slovenska v Národnom zhromaždení za-
stupoval slovenský klub poslancov.
Slovensko zo štátoprávneho hľadiska nezískalo rov-
noprávne postavenie s Českom. Začali sa šíriť názo-
ry, že Šrobár vládne diktátorsky, uprednostňuje v úra-
doch ľudí s  čechoslovakistickým presvedčením. Ne-
spokojnosť vyjadril aj Andrej Hlinka. Nebezpečenstvo 
videl v  zanedbávaní záujmov slovenských katolíkov, 
ktorí tvorili väčšinu slovenského národa.
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2.  DEMOGRAFICKÉ TRENDY 
A ÚDAJE SLOVÁKOV 
V MAĎARSKU V PRVEJ 
POLOVICI 20. STOROČIA 

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Porovnajte trendy demografi ckých zmien u ma-
ďarskej a slovenskej národnosti!

„Musíme teda celkom vecne a bez akejkoľvek tendenčnos-

ti konštatovať, že v podmienkach, v akých sa Slováci nachá-

dzajú, nevidíme možnosť, aby sa na terajšom území okypte-

ného Maďarska zachovali ako osobitná rasa (népfaj). Ani vte-

dy nie, ak budú mať k dispozícii všetky prostriedky na ochra-

nu menšín. Na základe výsledkov presných demografi ckých 

štatistík možno konštatovať, že proces asimilácie Slovákov aj 

v budúcnosti bude pokračovať a pravdepodobne sa zrýchli.”

(Dôverná správa Maďarského štatistického úradu: Situá-

cia Slovákov v okyptenom Maďarsku vo svetle štatistických 

údajov. Maďarský štatistický úrad, 1936)

2. Pokúste sa na základe vašich doterajších poznat-
kov vymenovať príčiny tohto procesu, ako ho na-
zývame?

Opakovanie:
Zopakujte si učivo o národnostnej politike obdobia 
dualizmu a o slovenskom vysťahovalectve! Z kto-
rých oblasti Uhorska sa vysťahovalo najviac ľudí? 
Aké bolo národnostné zloženie vysťahovalcov?

Konklúzie: Počet obyvateľov so slovenským materin-
ským jazykom v Uhorskom kráľovstve na prelome 19. 
a 20. storočia presiahol dva milióny. Ich percentuálny 
pomer v Uhorsku bol 11,9%. V roku 1910 klesol po-
čet Slovákov v Uhorsku o 2,8% a ich podiel na oby-
vateľstve sa znížil na 10,7%. Pri sčítaní obyvateľstva sa 
až do roku 1941 nepýtali na národnosť, registrovali len 
materinský jazyk, pretože kolektívne práva národnos-
ti neuznávali. Z politického hľadiska každý patrí k ma-
ďarskému politickému národu.

O T Á Z K A

Ako sa menil počet a demografi cký trend počtu oby-
vateľstva s maďarským materinským jazykom?

Počet Slovákov v Uhorsku a na dnešnom území Maďarska na prelome 19. a 20. storočia 

Rok Na území Uhorska Na území dnešného Maďarska Pomer

1900 materinský jazyk 2 002 136 192 227 9,6%

1910 materinský jazyk 1 946 165 165 317 8,49%

Počet obyvateľov s maďarským materinským jazykom v Uhorsku a na území dnešného Maďarska

Rok
Obyvateľstvo 

Uhorska
Maďarský materinský  jazyk

Maďarský materinský jazyk 
na území dnešného Maďarska

Pomer

1900 16 838 200 8 651 200 51,4% 6 854 400 85,9%

1910 18 264 500 9 944 600 54,5% 7 612 400 88,4%

Počet obyvateľov so slovenským materinským jazykom v Uhorsku a na území dnešného Maďarska

Rok
Obyvateľstvo 

Uhorska

Obyvateľstvo premietnuté 
na územie dnešného 

Maďarska

Obyvatelia so slo-
venským materin-

ským jazykom

Ich pomer k cel-
kovému počtu 

obyvateľov
Zmena 

1900 16 834 000 6 854 415 192 227 2,80%

1910 18 261 000 7 612 113 165 317 2,17%
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Podobnú tendenciu môžeme zistiť aj z  údajov, kto-
ré sa vzťahujú na územie dnešného Maďarska. Po-
čet obyvateľov so slovenským materinským jazykom 
klesol zo 192 227 (1910) na 165 317 (1910). Ich po-
mer k celému slovenskému národu klesol z 9,6% na 
8,49% a klesol aj ich percentuálny pomer k obyvateľ-
stvu územia dnešného Maďarska z 2,8% na 2,17% 
obyvateľstva. 

Počet Slovákov v Maďarsku 
v medzivojnovom období

Po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie vznikli ná-
stupnícke štáty. Pod tlakom víťazných veľmocí 4. júna 
1920 aj Maďarské kráľovstvo podpísalo mierovú zmlu-
vu v Trianone. Slovenský národ sa stal spoluzaklada-

teľom Československej republiky, ktorá vznikla ako 
mnohonárodnostný štát.
Dolnozemskí Slováci boli štátnymi hranicami oddele-
ní jednak od materského národa a na druhej strane 
rozdelení od viacerých nástupníckych štátov. Stali sa 
štátnymi občanmi Maďarského kráľovstva, Rumunské-
ho kráľovstva a Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovin-
cov. Po rozpade Uhorska zostalo v potrianonskom Ma-
ďarskom kráľovstve podľa ofi ciálneho sčítania obyva-
teľstva v roku 1920 so slovenskou materinskou rečou 
141 918 občanov. Po Nemcoch tvorili druhú najpočet-
nejšiu menšinu v Maďarsku.

Ú L O H A

Porovnajte tento údaj s predvojnovými číslami! Svoje 
zistenia vyjadrite v percentách! 

Počet Slovákov v Maďarskom kráľovstve, ich pomer a demografi cké trendy (1920-41)

Rok
Celkové 

obyvateľstvo 
Materinský 

jazyk
Národnosť

Pomer Zmeny

Materinský 
jazyk

Národnosť
Materinský 

jazyk
Národnosť

1920 7 986 875 141 877 1,78 85,82

1930 8 685 109 104 786 1,21 73,86

1941 9 316 074  75 877 16 677 0,81 0,18 72,41
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O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Ako sa podľa ofi ciálneho sčítania menil počet 
obyvateľov so slovenským materinským jazykom 
v rokoch 1920, 1930 a 1941?

2. Kedy bol pokles najväčší?
3. O  čom svedčí veľký rozdiel medzi občanmi pri-

znávajúcimi sa k slovenskému materinskému ja-
zyku a národnosti?

Pri sčítaní ľudu v  roku 1930 a 1941 bola zadaná aj 
otázka týkajúca sa ovládania, znalosti jazykov. Podľa 
toho znalosť slovenského jazyka v Maďarsku prizna-
lo v roku 1930  350 tisíc osôb, v roku 1941 60 578 
osôb.

Konklúzie: Od roku 1880 do roku 1930, t. j. za päť-
desiat rokov, klesol počet ľudí so slovenským mate-
rinským jazykom približne o polovicu, kým v  rokoch 
1930 do 1945 – teda za 15 rokov – o 30 percent. Vo 
veľkej miere, o 289 522 osôb, klesol aj počet tých, 
ktorí priznali znalosť slovenčiny. 
Po prvej Viedenskej arbitráži (2. nov. 1938) pribu-
dlo Maďarskému kráľovstvu  odstúpením 10 390 km2

územia 289 522 Slovákov (v celku 859 600). I na-
priek zvýšeniu počtu slovenského obyvateľstva na 
území trianonského Maďarska asimilácia rýchlo pokra-
čovala, počet Slovákov v porovnaní s rokom 1930 kle-
sol z 1,2% na 0,8%.

V roku 1941 sa v Maďarsku prvýkrát v dejinách okrem 
materinského jazyka pýtali aj na subjektívne priznanie 
národnosti. Počítalo sa s tým, že v znamení politické-
ho ponímania národa sa občania s nemaďarským ma-
terinským jazykom prihlásia k Maďarom.

Odhady a neofi ciálne štatistiky o Slovákoch 
v Maďarsku
Slovenská historiografi a a  štatistická veda spochyb-
ňuje výsledky maďarských štatistických meraní. Pod-
ľa nich sa za Slovákov („tót ajkú magyar”) považo-
vali tí, ktorí uviedli slovenský jazyk ako svoj materin-
ský jazyk. Tvrdia, že tak v Uhorsku, ako aj v Maďar-
sku pri sčítaní ľudu prebiehala štatistická maďarizácia. 
Cieľom štátnej politiky bolo dokázať početnú preva-
hu Maďarov v Uhorsku a čím menší počet národnos-
tí v Maďarsku. Preto sa sčítací komisári snažili každé-
ho, kto ovládal maďarčinu na nejakom stupni, zaevi-
dovať ako Maďara.
V  rokoch 1900-1910 podľa ofi ciálnych štatistík vzrás-
tol počet obyvateľov o 1 426 278 osôb. Prírastok Ma-
ďarov, ktorí tvorili 51,4% obyvateľstva, bol 1 293 107 
obyvateľov, kým ostatné národy a  národnosti (tvo-
rili 49,6% obyvateľstva) mali prírastok len 133 171 
obyvateľov. Slováci mali úbytok príslušníkov národa – 
55 808. Je pozoruhodné, že ak porovnávame úda-
je z tabuliek číslo 1 a 2, zistíme, že súčtom tých, kto-
rí uviedli slovenský materinský jazyk, a Maďarov, kto-
rí ovládali slovenský jazyk, dostaneme približne počet 
tých obyvateľov, ktorí z celkového obyvateľstva ovláda-

Oblasť 1910 1920 1930
1910-20 1920-30

úbytok v %

Zadunajsko  19 222 17 727  10 568  7,8 40,4

Nížina 128 860 109 274  84 102 15,2 23,0

Sever  17 155  14 917  10 149 13,0 32,0

Spolu 165 237 141 918 104 819 14,1 26,1

Tabuľka č. 1

Oblasť
1920 1930

a b a b

Zadunajsko  24 218  44 496  26 264  38 236

Nížina 160 617 278 907 158 138 247 919

Sever  59 120  75 907  48 739  59 898

Spolu 243 955 399 176 233 141 346 053

Tabuľka č. 2
a) Maďari, ktorí ovládali slovenský jazyk
b) Obyvatelia, ktorí ovládali slovenský jazyk
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Oblasť
Počet Slovákov podľa sčítania ľudu r. 1941

Počet Slovákov podľa súpisu ČSPK r. 1946podľa materinského 
jazyka

podľa národnosti

Zadunajsko  7 488  1 037  42 672

Nížina 62 497 14 389 319 590

Sever  5 935  1 263 111 294

Spolu 75 920 16 689 473 556

Tabuľka č. 3

li slovenčinu. Je zrejmé, že v danom období v týchto 
údajoch dominujú prevažne Slováci. 
O nespoľahlivosti a neobjektívnosti sčítania svedčí aj 
sčítanie ľudu z roku 1941, keď sa k slovenskej mate-
rinskej reči prihlásilo už iba 75 877 ľudí, k slovenskej 
národnosti 16 677 obyvateľov. O šesť rokov neskôr, 
po útrapách 2. svetovej vojny, Československá presíd-
ľovacia komisia vykonala súpis Slovákov s cieľom ná-
boru na presídlenie. I keď tieto čísla nemožno prece-
ňovať, lebo pri súpise zohrávali úlohu sociálne motívy 
(viera v lepšie životné podmienky), údaje spochybňu-
jú čísla ofi ciálnej štatistiky (tabuľka č. 3). Sčítanie vy-
konávali metódou terénneho prieskumu, zohľadňova-
li hlavne pôvod občanov.

Odhady počtu Slovákov v Maďarsku
Československá delegácia na mierovej konferencii 
v  r. 1918 uvádzala 630 tisíc, neskôr 450 tisíc Slová-
kov v Maďarsku. Memorandum Slovákov z Maďarska, 
poslané Spoločnosti národov do Ženeve v roku 1922, 
hovorí o 500 000 Slovákov v Maďarsku. (Podľa tohto 
Memoranda žilo vtedy iba v Békešskej župe 100 tisíc, 
v okolí Budapešti 70 tisíc, v Níreďháze a okolí 25 ti-
síc Slovákov).
V roku 1940 odhadoval Dr. Ján Svetoň počet Slová-
kov v  trianonskom Maďarsku na 300 000. Po stret-
nutí s predsedom Strany slovenskej národnej jedno-
ty (SSNJ), Dr. Emanuelom Böhmom na jeho žiadosť 

SSNJ prostredníctvom svojich obvodných tajomníkov 
zisťovala skutočný počet Slovákov. Toto tajné sčítanie 
ľudu robili Slováci. Vo svojich kartotékach evidovali ako 
Slovákov aj tých, ktorých maďarská štatistika vykazova-
la ako „aj slovensky hovoriacich Maďarov”. Po trojroč-
nej práci sa dopracoval k údaju, že v trianonskom Ma-
ďarsku žilo v roku 1943 až 405 000 Slovákov.
Po rozpade bývalého Uhorska zostalo v  Maďarsku 
podľa odhadov približne od 150 tisíc do 350-400 ti-
síc Slovákov. 

„Pri zisťovaní etnického zloženia v Uhorsku sa objavili znač-

né problémy. Posledná uhorská štatistika z roku 1910 bola 

nepresná, tendenčná a neodrážala objektívny stav národ-

nostného zloženia mnohonárodnostného štátu. Vznika-

la v čase vrcholného národnostného útlaku a prehnaných 

maďarských nacionalistických vášní. Jej cieľom nebolo zis-

tiť národnostné rozvrstvenie, ale sledovať, ako ďaleko po-

stúpil asimilačný proces nemaďarských národností. Prísluš-

nosť k etniku sa zisťovala podľa materinskej reči, ktorej sa 

však dala osobitná interpretácia. Pod týmto pojmom sa ne-

chápala reč matky a rodinného prostredia, ale jazyk, ktorým 

občan najlepšie a najradšej rozprával. Tým kritérium mate-

rinskej reči stratilo zmysel pri určení národnosti a dovoľo-

valo označiť za Maďarov aj tých, ktorí sa z rozličných príčin 

museli naučiť po maďarsky, ale Maďarmi neboli.”

(Ladislav Deák: Trianon – ilúzie a skutočnosť)

Školáci z roku 1934
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O T Á Z K Y,  Ú L O H Y
Porovnajte demografi cké trendy Slovákov v nástupníckych štátoch. Aké rozdiely vidíte?

Počet Slovákov v Maďarsku v rokoch 1890-2002

Počet Slovákov vo Vojvodine v rokoch 1890-2002 

Počet Slovákov v Rumunsku v rokoch 1910-2002
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Spoločenská štruktúra Slovákov 
v Maďarskom kráľovstve

Podľa ofi ciálneho sčítania v roku 1920 bolo v Maďar-
sku činných v niektorom povolaní 70 129 obyvateľov 
so slovenským materinským jazykom. Najviac Slová-
kov bolo zamestnaných v poľnohospodárstve. Bolo ich 
43 830, 62,5% z celkového počtu. Z toho počtu pripa-
dlo najviac na malých roľníkov (21 195) s priemerným 
pozemkom 20-50 jutár. Ďalej to boli poľnohospodárski 
robotníci, bezzemkovia, (nádenníci, šummáši-podiel-
ni roľníci, sluhovia) a  hospodárski čeľadníci (3 488). 
Vznikla pomerne úzka vrstva stredných roľníkov (vlast-
nili pôdu od 50 do 100 jutár). Ešte menší bol počet veľ-
kých gazdov, ktorí vlastnili nad 100 jutár pôdy. 
V roku 1930 počet poľnohospodárskych výrobcov sa 
podstatne nezmenil, vzrástol o 1,4% (63,9 %), kým 
priemer v Maďarsku bol vtedy 50,8%. Súčasne vzrás-
tol aj počet nádenníkov z 2,9 na 3,3%. Otázka po-
zemkovej reformy bola i naďalej naliehavá.

Ú L O H A

Zopakujte si učivo o Áchimovom agrárnom progra-
me! Ako chcel vyriešiť problém chudobných roľníkov 
a bezzemkov?

Aj vládnuce vrstvy si uvedomili všeobecný hlad po 
pôde a už v roku 1920 sa odhodlali k vyhláseniu po-
zemkovej reformy. Bola známa ako Nagyatádiho re-
forma. Za vysoké výkupné rozdelili 948 000 katastrál-
nych jutár najhoršej veľkostatkárskej pôdy. Zo 411 000 
osôb, ktoré pôdu dostali, bolo chudobných roľníkov 
iba 301 000, ostatní boli predovšetkým vitézi a žandá-
ri, opora režimu. Dostali v priemere 1-1,5 jutra pôdy, 
z ktorých sa nedalo žiť. Z uvedených údajov je zrejmé, 
že slovenské obyvateľstvo tvorilo prevažne roľníctvo, 
boli to hlavne maloroľníci, strední roľníci a chudobní 
roľníci. Rástol počet bezzemkov hlavne v poľnohospo-

dárskych mestách. Počet nádenníkov už do roku 1930 
vzrástol na 3,3%, čo bolo v porovnávaní s priemerom 
dvojnásobok (1,5%). 
Podľa ofi ciálnych údajov v priemysle a v  živnostiach 
v  roku 1920 pracovalo 11 372 osôb so slovenským 
materinským jazykom, z  nich bolo 2835 samostat-
ných. Počet iných pomocných robotníkov bol 8453. 
„V baníctve a hutníctve pracovalo v roku 1920 1,8% - 
dvojnásobok celoštátneho priemeru, v doprave 1,5% 
v oblasti obchodu a peňažníctva ich pomer vzrástol 
na  2,5%. V priemysle zo zamestnaných v celokrajin-
skom meradle pracovalo 31,8% obyvateľstva, zatiaľ tu 
Slováci s 22,2% pomerom zastávali takmer o 10%.
Čo sa týka verejných zamestnancov, ich situácia bola 
tiež nevýhodná, pretože oproti štátnemu priemeru 
(4,9%) boli zastúpení v  pomere 1,6%, ich prítom-
nosť bola nevýznamná.
Zo štatistických údajov Maďarského kráľovstva sú naj-
tragickejšie číselné údaje o počte inteligencie hlásiacej 
sa k slovenskému materinskému jazyku. V roku 1920 
si slovenskú materinskú reč priznalo 272 osôb, v roku 
1930 už iba 213 osôb patriacich k inteligencii. V štát-
nych úradoch pracovalo v  roku 1930 len 12 Slová-
kov (6 v Budapešti, 4 v Peštianskej župe, 2 v Miškolci, 
ale v celej békešskej oblasti len 1). Z učiteľov základ-
ných škôl sa hlásili k slovenskej materinskej reči len 
štyria. Prevažná časť inteligencie a  stredných vrstiev 
sa pomaďarčila, mala prouhorské (promaďarské) 
zmýšľanie.

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Ktoré spoločenské vrstvy sa najrýchlejšie poma-
ďarčovali?

2. Preštudujte si úryvok z  diela Alajosa Kovácha: 
A tótok helyzete Csonka-Magyarországon a sta-
tisztika megvilágításában na 165. strane. V čom 
vidí príčiny pomaďarčovania autor?
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3.  NÁRODNOSTNÁ POLITIKA 
MAĎARSKA V OBDOBÍ 
REVOLÚCIÍ PO VOJNE

Národnostná politika Maďarska 
po rozpade Rakúsko-uhorskej 
monarchie (1918-1920)

Po vojenskej porážke v I. svetovej vojne zanikla medzi-
národnoprávna a ústavnoprávna subjektivita Rakúsko-
uhorskej monarchie: Rakúskeho cisárstva a Uhorské-
ho kráľovstva. Na jej území z vôle víťazných mocnos-
tí a v dôsledku národných hnutí národov a národností 
vznikali nástupnícke štáty.

Opakovanie:
Zopakujte si, o aké štátoprávne reformy sa pokú-
šal cisársky dvor v posledných rokoch vojny. Ako 
sa k ním stavalo Uhorsko? Kedy, prečo a  v  čom 
sa zmenil postoj Dohodových mocností v  otáz-
ke povojnového usporiadania stredoeurópskeho 
priestoru? Ako ich postoj ovplyvnil boľševizmus?

Po porážke vo „Veľkej vojne” bolo Maďarsko v hlbo-
kej spoločensko-ekonomickej a politickej kríze. Z tej-
to všeobecnej kríze od októbra 1918 do júna 1920, 
za 19 mesiacov, prebehli tri zmeny režimu, vystrieda-
lo sa sedem vlád, prebehla občiansko-demokratická 
revolúcia (revolúcia astier), po jej neúspechu sa vy-
striedali červený teror (komunistická diktatúra) a bie-
ly teror, zahraničnopolitická izolácia Maďarska, útok ru-
munskej armády.

Maďarská ľudová republika, politika Károlyiho 
a Berinkeyho vlády
30. a 31. októbra 1918 v Maďarsku zvíťazila občian-
sko-demokratická revolúcia. Po „bitke na Reťazovom 
moste” palatín v mene panovníka vymenoval za pred-
sedu vlády grófa Mihálya Károlyiho. Nová vláda bola 
zostavená zo strán združených v Maďarskej národnej 
rade, založenej už 25. novembra 1918. V koaličnej vlá-
de bola Károlyiho strana nezávislosti, Občianska radi-
kálna strana a Sociálnodemokratická strana. Do vlády 
sa tak dostala liberálna a demokratická buržoázia spo-
lu so sociálnou demokraciou zastupujúcou ľavicové 
stredné vrstvy a robotníctvo. Cieľom novej moci bolo 
zrušenie feudálnych prežitkov v hospodárskom a po-
litickom živote a vybudovanie suverénneho (nezávis-
lého), moderného a občianskeho Maďarska. Bola za-
meraná na zabezpečenie všeobecných ľudských práv, 

vrátane všeobecného, tajného a rovnakého volebné-
ho práva, zlepšenie sociálnych a pracovných podmie-
nok, prevedenie pozemkovej reformy.
V  zahraničnej politike sa Károlyiho vláda orientova-
la na Dohodové mocnosti, skončila s pronemeckou 
orientáciou. Dúfala, že noví spojenci budú akceptovať 
túto zmenu pri rokovaniach mierovej konferencie. Do-
hodové mocnosti však jeho vládu ofi ciálne neuznali, 
jeho antimilitaristickú a pacifi stickú politiku neocenili 
ústretovosťou. Stotožňovala sa so zásadami preziden-
ta USA Woodrowa Wilsona, ktorý sa zastával práva ná-
rodov na sebaurčenie.

Károlyi sa spojil so socialistami [sociálnou demokra-
ciou] v tom presvedčení, že Dohoda bude zaobchá-
dzať s porazeným Uhorskom menej drasticky, ak na 
jeho čele bude stať liberál a pacifi sta. V tomto sa mý-
lil... Národnostná politika v Károlyiho vláde bola zve-
rená ministrovi bez kresla, predsedovi Radikálnej ob-
čianskej strany Oszkárovi Jászimu.

„Našu zahraničnú politiku zakladám na Wilsonove zásady... 

Na Ameriku čaká tá úloha, aby preformovala celú Európu, 

aby vyničila myšlienku revanšu, a  zabezpečila taký mier, 

ktorý žihadlo jedu nenechá v duši žiadneho národa. Usku-

toční spoločenstvo národov.“ 

(M. Károlyi)

„Ja som vždy jasne videl dvojitú Janusovu tvár politiky Do-

hody a od začiatkov som sa v úžase pýtal: kedy k nám ob-

ráti svoju imperialistickú stranu svojej tváre namiesto de-

mokraticko-pacifi stického úsmevu jej druhej strany. V tom-

to ohľade Károlyi bol menej skeptický: on takmer vždy ve-

ril v úprimnosti cieľov Dohody, až dokým sme na vlastnom 

tele neskúsili všetku bezzásadovosť a pokrytectvo kapitalis-

tických podnikateľov.” 

(Z pamätí Oszkára Jásziho)

Károlyi rozdelil svoje veľkostatky medzi 
roľníkmi
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Maďarsko sa dištancovalo od doterajšej asimilačnej 
národnostnej politiky. Jej cieľom bolo zachrániť územ-
nú integritu bývalého Uhorska, prebudovať samostat-
ný štát podľa vzoru „Východného Švajčiarska” na fe-
deratívny štát. Dala do výhľadu reformu verejnej sprá-
vy, verejného školstva v oblasti používania i jazyka ná-
rodností. Plánovala vytvoriť národnostné župy a okre-
sy, ktoré by boli umožnili národnostiam zakladať sa-
mosprávy. 

Vnútorná a zahraničná politika
Vláda 1. novembra požiadala panovníka o uvoľnenie 
spod sľubu vernosti. Prísahu zložila pred Maďarskou 
národnou radou. 3. novembra v Pádue generál We-
ber v  mene Rakúsko-uhorskej armády podpísal prí-
merie s Dohodovými mocnosťami. Rakúsko-Uhorsko 
fakticky už neexistovalo. Toto prímerie neobsahovalo 
zmienku o demarkačných čiarach a hraniciach Uhor-
ska, na území bývalého Uhorska neboli vojská Doho-
dy. Zrútenie sa balkánskeho frontu však otvorilo ces-
tu srbskej a rumunskej armáde. 4. novembra mesto 
Fiume deklarovalo pripojenie sa k  Talianskemu krá-
ľovstvu. Nástupnícke štáty s povolením Dohody zača-
li obsadzovať územia bývalého Uhorska: 5. novembra 
srbská armáda vtiahla do Sriemu a Báčky.
 Károlyiho vláda vypovedanie spoločnej štátnosti 
s Chorvátskom brala na vedomie. Jej cieľom za da-
ných okolností bolo, aby južné časti bývalého Uhorska 
neboli začlenené do vznikajúceho juhoslovanského 
štátu. Kým sa Chorváti a Slovinci pri Mure orientovali 
na Záhreb, Srbi v Banáte a Báčke čakali pomoc od Be-
lehradu. Maďarská vláda sľúbila týmto národnostiam 
autonómiu a  národnostné práva. Podporovala vznik 
Banátskej národnej rady (opierajúcej sa aj o  banát-
skych Švábov) orientujúcej sa na Budapešť. Plánovala 
vytvoriť Banátsku republiku v rámci Maďarska. V Báč-
ke v Novom Sade vznikla Srbská národná rada, orien-
tovaná na pripojenie sa k juhoslovanskému štátu. Vlá-
da sa jej vedúcich pokúsila presvedčiť o tom, aby spo-
lupracovala s Banátskou národnou radou pri vytváraní 
autonómie Srbov v štátoprávnom rámci Maďarska. Tá 
však ponuku jednoznačne odmietla. Vojenské operá-
cie srbskej armády pokračovali. Do 19. novembra Báč-
ka a Banát boli obsadené. 
31. októbra bola v Budapešti založená Ústredná ru-
munská národná rada, svoje sídlo preložila do Aradu 
a 9. novembra v ultimáte žiadala od maďarskej vlá-
dy odovzdanie Rumunmi obývaného územia, ktoré 
by mala obsadiť rumunská armáda. 13. a 14. novem-
bra v Arade došlo k  rokovaniu s delegáciou maďar-
skej vlády. Jászi podľa vzoru kantónov vo Švajčiarsku 
ponúkol v Sedmohradsku žijúcim národom teritoriál-

nu (územnú) autonómiu v rámci maďarského štátu. 
Túto ponuku Rumunská ústredná národná rada jed-
noznačne odmietla. 
8. novembra sa v oblasti Skalice, Trnavy a Trenčína ob-
javili prvé česko-slovenské oddiely. Ich postup maďar-
ská vláda vyhlásila za „českú inváziu”, vyhnala ich za 
rieku Moravu. 
Najsúrnejšou úlohou maďarskej vlády bolo uzav-
rieť prímerie s Dohodou a  zabezpečiť hranice štátu. 
Delegácia na čele s  Mihályom Károlyim odcestova-
la 13. novembra do Belehradu. Prijal ju generálny ve-
liteľ východného armádneho zboru Dohody, generál 
Franchet d'Esperey. Cieľom delegácie bolo, aby de-
markačné línie do podpísania mierovej zmluvy nebo-
li považované za politické hranice nástupníckych štá-
tov a aby tam zostala i naďalej stará uhorská verejná 
správa. Generál vyhlásil, že maďarské vláda je povin-
ná evakuovať južnú časť Sedmohradska Banát, Báčku 
a južnú časť Baranye. Okrem toho v belehradskej kon-
vencii predpísal odzbrojiť maďarskú armádu a povo-
liť presun dohodových armád cez územia Maďarska 
a právo rekvirácie v záujme ich zásobovania. Po dlh-
ších jednaniach F. d’Esperey vyznačil južnú a východ-
nú demarkačnú líniu. Tiahla sa na Dráve a línii Pécs, 
Baja, Maruša (Maros), Bystrita (v Sedmohradsku). Na 
severe demarkačnú líniu neurčili.
V  17. bode konvencie sa hovorilo o  neprerušenos-
ti uhorskej verejnej správy. Zdalo sa, že tieto územia 
budú do rozhodnutia mierovej konferencie pod ma-
ďarskou správou. Belehradská konvencia bola podpí-
saná 13. novembra 1918, avšak od podpísania nebo-
la rešpektovaná.
Po zrieknutí sa panovníckych práv Karola IV. bola 16. 
novembra vyhlásená Maďarská (ľudová) republika. 

Károlyi 16. novembra 1918 zo schodov 
Parlamentu vyhlásil ľudovú republiku
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Jej prvým prezidentom sa stal gr. Mihály Károlyi, do-
plnením Maďarskej národnej rady vidieckymi poslan-
cami vznikol parlament. Za predsedu vlády bol zvole-
ný Dénes Berinkey. Vláda pokračovala v politike obra-
ny integrity formou ponúkania teritoriálnej autonómie. 
Namiesto násilnej maďarizácie vrátili národnostiam 
práva. 

Národnostná politika Berinkeyho 
vlády

22. novembra 1918 v ľudových školách na národnost-
ných územiach, v ktorých doteraz prebiehala silná ma-
ďarizácia, zaviedli vyučovanie v materinskom jazyku. 
Plánovali uznať teritoriálnu autonómiu na súvisle obý-
vaných národnostných územiach. Viedla ich aj myš-
lienka, že v prípade, ak mierová konferencia predpí-
še plebiscit, tamojšie obyvateľstvo by hlasovalo za in-
tegritu Uhorska.
Ústredná rumunská národná rada v Manifeste k náro-
dom sveta vyjadrila defi nitívnu snahu odtrhnúť sa od 
Uhorska. 1. decembra zvolali do Alba Iulie Národné 
zhromaždenie, ktoré deklarovalo zjednotenie sa s Ru-
munským kráľovstvom formou rezolúcie. V Sibiu pod 
vedením Iúlia Maniu vznikla dočasná Vládna rada. Už 
od 2. decembra začala na základe belehradskej kon-
vencie a s povolením Dohody rumunská kráľovská ar-
máda obsadzovať južné Sedmohradsko. Do polovice 
decembra rumunská armáda obsadila územia žiada-
né rumunským hnutím za zjednotenie. Maďarský od-
por bol slabý.
Maďarská vláda plánovala v oblastiach obývaných Slo-
vincami zriadiť Muravskú župu so sídlom v  Murav-
skej Sobote. Do týchto oblastí vtrhli chorvátske dob-
rovoľnícke oddiely. Ľudové zhromaždenie Chorvátov 
v Pomurí v Čakove sa 9. januára rozhodlo pripojiť ku 
Kráľovstvu Srbov, Chorvátov a Slovincov. Predstavite-
lia Slovincov najprv žiadali širšiu autonómiu. Napriek 
tomu, že vláda bola ochotná požiadavkám vyhovieť, 
19. januára 1919 Slovinský ľudový snem v  Belatinci 
rozhodol o pripojení sa k juhoslovanskému štátu.
V  Podkarpatsku Rusíni tiež zakladali Národné rady, 
ktoré sa v  znamení sebaurčenia orientovali rôznymi 
smermi. Prešovská Rusínska národná rada na Česko
-slovensko, užhorodská na Maďarsko (i keď v  záku-
lisiach rokovala aj so slovenským politikom M. Ho-
džom), máromarošská chcela pripojenie k  Ukrajine 
(ktorá bola oddelená Poľskom a Rumunskom). Ma-
ďarská vláda 25. decembra 1918 vydala zákon o au-
tonómii Rusínov. V Podkarpatsku bola zriadená Rusín-
ska gubernia so sídlom v Munkáči a v Budapešti Mi-

nisterstvo pre rusínske záležitosti. 8. novembra 1918 
pod menom Ruská krajina vznikla teritoriálna autonó-
mia Rusínov. Autonómna gubernia mala samosprávu 
vo vnútornej politike, spravodlivosti, v náboženských, 
jazykových otázkach a vo vzdelávaní. Vznikla na území 
žúp Uh, Ugoča, Bereg a Máramureš. Trvala do febru-
ára 1919, keď Rusínska národná rada v Užhorode, ob-
sadenom československou armádou, vyhlásila pripo-
jenie územia k Československu.
V januári 1919 sa sedmohradskí Sasi na zhromaždení 
v Medgyesi vyjadrili za pripojenie k Rumunsku. Pokusy 
vlády s  teritoriálnymi autonómiami pokračovali aj na 
jar 1919. V  januári 1919 zasadla mierová konferencia 
v okolí Paríža. Vláda sa jednak pokúsila presvedčiť kon-
ferenciu o zabezpečení práva na sebaurčenie, jednak 
získať Nemcov v západnom Zadunajsku, na území žia-
danom porazeným Rakúskom (Őrvidék-Burgenland). 
Dúfala, že ak dôjde k plebiscitu, rozhodnú v prospech 
Maďarska. 29. januára 1919 vydala Zákon o nemeckej 
autonómii. Tri oblasti Zadunajska vyhlásila za národnú 
oblasť s podobou autonómie. 

Postoje Slovákov v Maďarsku

Od polovice 19. storočia asimilácia Slovákov na Dol-
nej zemi pokročila, hlavne podľa ofi ciálnych štatistík. 
Stupeň asimilácie bol v jednotlivých obciach odlišný.

Ú L O H A

Dokážte na základe tabuľky, že Slováci troch žúp na 
Dolnej zemi žili na ostrovoch, vklinených medzi ma-
ďarské obyvateľstvo!

Miestni historici sa vyznačovali vo väčšine dvojitou 
identitou. Svoje korene nezapreli, písali dvojjazyčne, 
k  slovenskému národnému hnutiu boli však indife-
rentní. Niektorí, napr. Pál Gajdács sa postavili do slu-
žieb maďarizácie.

Na prelome 19.  a 20. storočia k asimilácii prispeli 
ďalšie faktory. Jednak v centrách dolnozemských Slo-
vákov v Čabe a Sarvaši sa v súvislosti s urbanizáciou 
a občianskym vývinom usadili židovské rodiny, ktoré 
svojou aktivitou prispeli k rozšíreniu liberálnych myš-
lienok. Podporovali vydávanie kníh, novín, divadelné 

„Čo sa týka povahy Čabänov, stoja medzi Maďarmi a Slo-

vákmi z Horniakov.”

(Ľudovít Haán)
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skupiny v maďarskom jazyku. Posilňovali tým proces 
pomaďarčovania. V  tomto období zosilneli a  získali 
masový vplyv socialistické hnutia a politické organizá-
cie. Ich pozornosť v myslení a v činnosti zaujali predo-
všetkým spoločensko-ekonomické konfl ikty. Predpo-
kladali, že vyriešenie týchto problémov automaticky 
vyrieši aj národnostné protiklady.

Ondrej L. Áchim vo svojej prvej reči v parlamente, 11. 
mája 1905 sa jednoznačne dištancoval od sloven-
ských parlamentných poslancov z Hornej zeme. Vy-
jadril tým odlišný životný štýl, smerovanie a myslenie 
Slovákov tejto časti Dolnej zeme.

Diskutujte, uvažujte!

Aký rozdiel vidíte v chápaní pojmu národa a ná-
rodnosti medzi postojmi národnostných poslancov 
a Áchima v parlamente?

Áchim v kruhu poslancov

„Váženým národnostným priateľom a spoluposlancom nech 

mi je tu dovolené uviesť niekoľko pripomienok. Je faktom, 

že v tejto vlasti nie sme všetci občania maďarského pôvo-

du, žijeme tu občania viacerých jazykov a národností, slúži-

me tejto vlasti peniazmi a krvou. Ja sám sa nemôžem po-

chváliť maďarským pôvodom, lebo ako to niektoré noviny 

posmešne tvrdia, som dolnozemský roľník, slovenský (tót) 

gazda. Nepopieram to. Avšak vážení moji národnostní pria-

telia, mám ja v súvislosti s tými právami, ktoré žiadate Vy 

a žiadame mi všetci, neomylnú dogmu a to: mojou zásadou 

je, že keby som ako človek cudzieho pôvodu žil vo Fran-

cúzsku, usiloval by som sa stať prvým francúzskym vlas-

tencom... Ale keďže žijem v Uhorsku (Magyarország), sna-

žím sa byť medzi maďarskými vlastencami medzi prvými.“

Áchimova Sedliacka strana považovala za samozrej-
mosť chránenie jazykovo-kultúrnej identity, nepovažo-
vali však za prvoradú národnostnú otázku. Za prvo-
radé považovali riešenie agrárnej otázky, vybojovanie 
všeobecného volebného práva. Svoje záujmy mienila 
uplatňovať predovšetkým v miestnych a župných or-
gánoch, aktívnou účasťou vo verejnom živote. 

Opakovanie:
Zopakujte si učivo o agrárnosocialistickom hnutí! 
Načrtnite ľudský a politický profi l Ondreja L. Áchi-
ma!

Pokus o teritoriálnu autonómiu Slovákov 
v Maďarsku na Dolnej zemi
Inou cestou sa v  békešskej stolici uberal Slovenský 
Komlóš a malé obce v  čanádskej stolici. Tieto obce 
ešte aj na začiatku 20. storočia zachovali svoje uzav-
reté, prevažne slovenské komunity. Tu sa aj pri sčíta-
ní ľudu z roku 1910 hlásilo k maďarskej národnosti iba 
4-10% obyvateľov, dokonca podľa údajov vyše polovi-
ca obyvateľov nehovorila po maďarsky.
V  týchto osadách obyvateľstvo vytvorilo z  vlastných 
síl tie inštitúcie, ktoré slúžili vzdelávaniu, pestovaniu 
tradícií a  boli aj prostriedkom zachovávania sloven-
skej identity. V roku 1903 bola založená Ľudová ban-
ka v Nadlaku ako najväčšia slovenská banka Dolnej 
zeme. V rokoch 1902-1910 v Komlóši, Nadlaku, Pitva-
roši boli založené spolky, ktoré si za cieľ vytýčili riešiť 
aj národnostnú otázku. Takisto v týchto osadách hra-
li ochotnícke divadelné súbory. V Komlóši bol založe-
ný Občiansky čitateľský krúžok (Národné kasíno), kto-
rý združoval inteligenciu a bohatých gazdov. Ako pro-
tiváha vznikol v roku 1899 Roľnícky spolok. Na čele so 
Štefanom (Svetozárom) Franciscim. 

Žatva kedysi
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Členskú základňu tvorili širšie vrstvy, drobní a strední 
roľníci. Spolok sa rýchlo rozrastal, v roku 1905 mal 187 
členov. Bolo to dané tým, že komlóšsky chotár bol 
malý, neposkytoval dostatok pôdy na obživu obyvateľ-
stva. Tretina boli bezzemkovia, pracovali ako čeľadní-
ci u bohatších gazdov alebo sa nechali najímať na se-
zónne práce. Medzi týmito vrstvami sa veľmi rýchlo ší-
rili myšlienky agrárnej politiky Ondreja L. Áchima. Spo-
lok si dal za cieľ zlepšiť postavenie roľníckeho obyva-
teľstva, obhajovať záujmy ľudí, ale vyvíjal aj kultúrnu 
a osvetovú činnosť a prispel k formovaniu a tvarova-
niu slovenskej identity.
Roľnícky spolok otvorene podporoval Nezávislú socia-
listickú sedliacku stranu Uhorska. Aj to bol jeden z dô-
vodov, prečo Ondrej L. Áchim rozhodol uskutočniť prí-
pravy turíčneho kongresu práve v Komlóši. 12. apríla 
1908 ho tu prijalo asi 10 000 roľníkov z mesta a oko-
lia.  Áchim, ktorý rečnil aj po slovensky, aj po maďar-
sky, objasnil politiku a zámery svojej strany. Strana po-
žadovala povinné rozdelenie majetku nad 1000 jutár 
a jej prenájom na 10-20 rokov, stanovenie maximál-
nych cien produktov a minimálnej mzdy poľnohospo-
dárskych robotníkov a bezplatné školstvo. Zhromažde-
nie podporilo program a pripojilo sa k Sedliackej stra-
ne. Na tzv. Turíčnom zjazde, t. j. Celokrajinskom sed-
liackom kongrese, ktorý sa uskutočnil v Čabe 7. a 8. 
júna 1908, za spolupredsedu zjazdu jednohlasne zvo-
lili Komlóšana Michala Lehoczkého.
V roku 1904 sa na evanjelickú farársku stanicu prihlá-
sil mladý, agilný, uvedomelý Slovák Ľudovít Jaroslav 
Hrdlička, syn nadlackého farára Karola Hrdličku. Jeho 
kandidatúru však biskup a vrchné vedenie cirkvi pre 
„nedostatočné vlastenectvo” nepodporovali. Na zá-
sah dištriktuálneho dozorcu, zástupcu ministra osvety, 
Čabäna Michala Žilinského bol za farára jednoznačne 
zvolený. Podporoval ho Roľnícky spolok, ktorý vyvinul 

širokú propagandu v kruhu slovenského obyvateľstva. 
Podobný konfl ikt vznikol aj v roku 1908, keď napriek 
odporu okresných a župných úradov slovenskí gazdo-
via zvolili za richtára Michala Lehoczkého, ktorý spolu-
pracoval s Áchimovou sedliackou stranou.
Po prvej svetovej vojne sa v  Slovenskom Komlóši 
a v menších obciach Čanádskej stolice vyostrili sociál-
ne a národnostné protiklady. Pod vplyvom budapeš-
tianskych udalostí 1. a 2. novembra 1919 v Komló-
ši prepukli násilné udalosti. Demonštranti napadli ži-
dovské obchody, vyhnali notára a úradníkov neovlá-
dajúcich slovenský jazyk. 2. novembra ľudové zhro-
maždenie zvolilo za richtára populárneho slovenské-
ho gazdu Michala Lehoczkého s  podporou Roľníc-
keho spolku a zvolilo nový mocenský orgán Národ-
nú radu. Jej predsedom sa stal evanjelický farár Ľu-
dovít Hrdlička. 
Poznal činnosť slovenských a  českých politikov, ich 
snahy o  založenie Česko-Slovenska. Dozrelo v  ňom 
presvedčenie, že dolnozemskí Slováci si okrem jazy-
kových a  kultúrnych práv majú vybojovať aj politic-
ké práva. S  podobným cieľmi vystupovali aj obyva-
telia Pitvaroša a Čanádalberti, kde sa tiež dožadova-
li odstránenia úradníkov, župné úrady však túto žia-
dosť odmietli. 
Najdôležitejšími spornými bodmi bola otázka jazyka 
verejnej správy a  otázka vyučovacieho jazyka. Úra-
dy sa stavali k  používaniu slovenského jazyka od-
mietavo, i keď jeho používaniu na zasadnutia národ-
nej rady a  iných verejných podujatiach nemohli za-
brániť. Nariadenie Ministerstva náboženstva a  škol-
stva z novembra 1918 povolilo v školách národnost-
ných obcí a miest vyučovanie v materinskom jazyku, 
zrušilo povinné vyučovanie maďarčiny v prvej a dru-
hej triede elementárnych škôl a nariadilo vyučovanie 
národnostného jazyka daného regiónu v  stredných 
školách. 
Toto nariadenie v Sarvaši a v Čabe neviedlo k zme-
ne pozícií slovenčiny a maďarčiny. Na strednej škole 
v Békešskej Čabe zaviedli fakultatívne vyučovanie slo-
venčiny na žiadosť 2-4% študentov, vo februári však 
zaniklo. V  Slovenskom Komlóši presbytérium evan-
jelickej cirkvi nerozhodlo o  žiadosti vyučovať na cir-
kevných školách v materinskom jazyku. Spory vo veci 
úradného jazyka v obci a vyučovacieho jazyka a úspe-
chy slovenského národného hnutia vo vytvorení čes-
ko-slovenského štátu priviedli vedúcich slovenské-
ho hnutia v Pitvaroši a Komlóši k ďalším, politickým 
krokom.
V Pitvaroši vznikla pod vedením evanjelického učiteľa 
Pavla Veselského Slovenská demokratická strana. Naj-
prv prijali ireálne uznesenie o pripojení sa k Slovensku. 

Evanjelický 
farár Ľudovít 
Hrdlička
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Potom národná rada nariadila, že rokovacím jazykom 
národnej rady a vyučovacím jazykom bude slovenčina. 
7. januára sa dohodla o pripojení sa k Národnej rade 
dolnozemských Slovákov v Novom Sade, spolu so žia-
dosťou o pripojenie Pitvaroša k juhoslovanskému štátu. 
Aj Národná rada v Slovenskom Komlóši a Roľnícky spo-
lok viackrát rokovali o možnosti pripojiť sa ku Kráľovstvu 
Srbov, Chorvátov a Slovincov. 16. decembra 1918 bola 
do Slovenského Komlóša ministerstvom vnútra vyslaná 
ozbrojená sila s cieľom zamedziť činnosť „juhoslovan-
ských agentov“. V národnej rade sa do väčšiny dostala 
promaďarsky orientovaná skupina. 
Hrdlička po stretnutí s prvým vyslancom Českosloven-
ska v Budapešti Milanom Hodžom a po rokovaniach 
o možnosti uplatnenia sebaručovacieho práva sloven-
ských enkláv v Novom Sade začal agitáciu za pripoje-
nie sa k  juhoslovanskému kráľovstvu. 31. decembra 
na zasadnutí národnej rady v Komlóši, v prítomnosti 
zástupcu Slovenskej rady z Nadlaku Hrdlička navrhol, 
aby sa slovenské osady pripojili k Národnej rade dol-
nozemských Slovákov za účelom vytvorenia tzv. Wil-
sonovskej župy. Delegácia sa však do Nového Sadu 
cez demarkačnú čiaru nedostala. 

Po tomto neúspechu bolo jasné, že pripojenie sa ku 
Kráľovstvu Srbov, Chorvátov a Slovincov nemalo per-
spektívu. Vo februári a  v  marci 1919 sa sociálni de-
mokrati a Roľnícky spolok zbližovali v otázke, ako za-
bezpečiť sociálne a národnostné práva pre Slovákov z 
okolia v rámci Maďarska. 13. marca 1919 ľudové zhro-
maždenie prijalo Memorandum s 500 podpismi, kto-
ré 12-členná delegácia odniesla do Pešti. V Memoran-
de podpísaní Komlóšania najprv vyjadrili svoju lojali-
tu voči Berinkeyho vláde. Potom predostreli svoje žia-
dosti, týkajúce sa verejnej správy, hospodárskych, so-
ciálnych otázok. V Memorande žiadajú vytvoriť nový 
okres, do ktorého by patrili slovenské evanjelické osa-
dy čanádskej oblasti. Žiada pripojiť Slovenský Komlóš 
k Čanádskej stolici a stanoviť ho okresným sídlom. Ďa-

„Slováci z  Juhoslávie obnovovali starý, lákavý plán, spojiť 

všetky dolnozemské evanjelické sbory slovenské v  rámci 

Juhoslávie dohromady, čo sme ale my už teraz nepokladali 

za možné. Pritom všetkom zúčastnili sme sa porady a pred-

niesli na nej známe svoje názory a požiadavky, ako aj svoj 

súhlas s obnoveným hnutím. Dr. J. Petrikovich potom aj vy-

pracoval a  podal parížskej konferencii ešte jedno memo-

randum v tejto veci, ale márne. Úlohu okupácie našej oblas-

ti dostala armáda rumunská, čím sa naša spolupráca s juž-

nými Slovákmi zahatila.“

(Ľudovít Hrdlička: Spoveď exulanta)

Evanjelický kostol v Pitvaroši

Titulný list knihy spomienok Ľ. Hrdličku
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lej žiadali vybudovať infraštruktúru obce, postaviť cesty 
a úzkokoľajnú železnicu, ktorá by spájala obce so žup-
ným sídlom Makó, zo štátnej dotácie založiť slovenskú 
strednú ekonomickú školu. Memorandum žiadalo riešiť 
pozemky veľkostatkov, štátneho a cirkevného majetku, 
ako i výstavbu robotníckych domov zo štátnych peňazí. 
Delegácia na čele s Ľ. Hrdličkom chcela 14. – 15. mar-
ca podať Memorandum Károlyimu a Berinkeymu. Ro-
kovala s predsedom Celokrajinského výboru pre pro-
pagandu, ktorý Hrdličkovi zazlieval činnosť, vedenú za 
pripojenie ku Kráľovstvu Srbov, Chorvátov a Slovincov, 
a žiadal, aby bolo v ústredných tlačových orgánoch vy-
dané vyhlásenie o odsúdení „českej invázie“ a lojalite 
k Maďarsku. Károlyi a Berinkey prejavili ochotu vyho-
vieť žiadostiam, ale 21. marca 1919 vláda padla.

Maďarská republika rád 
a národnostná otázka

Vnútorné a  vonkajšie problémy už v decembri 1918 
rozdelili vládnuce sily, vznikla vládna kríza. Časť Káro-
lyiho prívržencov vystúpila z vlády a pridala sa ku kon-
zervatívnej opozícii, ktorá považovala prevedené zme-
ny za príliš radikálne.

Opakovanie:
Zopakujte si, k akým zmenám došlo!

Širokú masovú bázu mali zo strán len sociálni de-
mokrati, ktorí sa usilovali o rozšírenie svojho mocen-
ského vplyvu. V Berinkeyho vláde sa počet sociálnych 
demokratov zvýšil, boli v nej aj občianski politici, kto-
rí nepatrili k žiadnej strane. Maďarsko bolo pod bloká-

dou Dohody, nastal nedostatok uhlia, surovín, nedo-
statok potravín. Došlo k poklesu výroby, z frontu pri-
chádzajúci vojaci nemali pracovisko, bola veľká neza-
mestnanosť. Zaviedol sa lístkový systém, obmedzilo 
kúrenie, spotreba elektriny, plynu. Bol všeobecný ne-
dostatok tovaru, stúpala infl ácia. Maďarsko bolo zaťa-
žené vojenskými dlhmi. Vážnym problémom bola ag-
rárna otázka. Vznikali spontánne agrárne hnutia. Vo 
februári 1919 vydali zákon o  pozemkovej reforme. 
Predpísal rozdelenie veľkostatkov nad 500 jutár. Pre 
zložité výkonné nariadenia však bolo jasné, že väč-
šia časť bezzemkov nedostane pôdu, iní ju dostanú 
až v  budúcnosti. Agrárna reforma sa neuskutočnila. 
Všeobecná nespokojnosť, krízová situácia v zahranič-
nej a vnútornej politike vytvorila priaznivé podmienky 
pre radikálnu politickú silu, pre komunistov.
Komunisti vedení Bélom Kunom hlásali v Maďarsku 
potrebu druhej, boľševickej revolúcie. Založili stranu, 
v  programe ktorej bolo: vyvlastnenie veľkostatkov bez 
odškodnenia, robotnícka kontrola tovární, atď. V  ná-
rodnostnej otázke videli riešenie vo vzniku stredoeu-
rópskej socialistickej federácie. Jej riešenie v rámcoch 
národných štátov nepokladali za možné, hlásali ideu 
svetovej revolúcie. Navrhovali skončiť aj s asymetric-
kou orientáciou na Dohodu.
Berinkeyho vláda sa vo februári pokúsila rozhodne vy-
stúpiť proti silám, ktoré sa snažili o zvrhnutie občian-
sko-demokratického zriadenia. Komunistickú stranu 
Maďarska zakázala, jej vodcov zažalárovala. Jej opatre-
nia nedosiahli cieľ. Väčšina robotníkov a časť vojakov 
sa dostala pod vplyv komunistov. V tejto krízovej situ-
ácii program našiel odozvu nielen v kruhu robotníkov, 
bezzemkov, ale aj medzi inteligenciou.
V  tejto napätej situácii odovzdal francúzsky podplu-
kovník Vix prezidentovi Mihályovi Károlyimu ultimá-
tum Parížskej mierovej konferencie, tzv. Vixovu nótu. 
Jej podstatou bolo, že maďarská vláda mala stiahnuť 
vojská, ktoré boli východne od línie Szatmárnémeti-O-
radea-Arad takmer 100 km smerom na západ. Takto 
vyprázdnené územia obsadí na východe rumunská ar-
máda a v západnej časti, v šírke 40-50 km vznikne ne-
utrálna zóna, do ktorej bude patriť Debrecín, Gyula, 
Szeged, Békešská Čaba, Slovenský Komlóš.
Károlyi a vláda novú demarkačnú líniu chápali ako po-
litickú hranicu. Keďže ozbrojený odpor vláda nepova-
žovala za reálny, 20. marca podala demisiu a navrhla, 
aby vznikla sociálnodemokratická vláda. Sociálni de-
mokrati boli toho názoru, že v  danej situácii nie je 
možné založiť vládu, ktorú nebudú podporovať komu-
nisti. Komunisti už mesiace zdôrazňovali, že iba úpl-
ne nový režim, opierajúci sa o Sovietske Rusko, bude 
schopný postaviť sa na odpor Dohodovým mocnos-

Plukovník Vix (tretí zprava)
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tiam. Ťažkú hospodársku krízu chceli vyriešiť zrušením 
kapitalizmu a  zavedením socialistických výrobných 
vzťahov. Sociálni demokrati začali rokovania s komu-
nistami, zjednotili strany a vyhlásili Republiku rád.

Opakovanie:
Zopakujte si vedomosti o  opatreniach Republiky 
rád, dokážte, že išlo o diktatúru!

Vojny Republiky rád
Dohodové mocnosti začali v polovici apríla útoky. 

Veľmoci poverili útokom rumunskú a československú 
armádu. 16. apríla zaútočila rumunská armáda a kon-
com mesiaca dosiahla Tisu. Súčasne francúzska a ju-
hoslovanská armáda obsadila Makó a Hódmezővásár-
hely. Do konca apríla postupovala aj československá 
armáda. Postupne obsadila Podkarpatskú Rus a pokú-
sila sa obsadiť Miškovec a Šalgótarján. Nadviazala kon-
takty s rumunskou armádou.

„Opätovne slávnostne prehlasujeme, že trváme na zása-

de územnej integrity a teraz Vám bezprostredne dávame na 

vedome, že bezvýhradne uznávame všetky Vaše teritoriálne 

a národné požiadavky. Avšak žiadame bezodkladne skonče-

nie útokov, skončiť zásah do našich vnútorných záležitos-

tí, voľný tranzitný obchod, uzavrenie takých hospodárskych 

zmlúv, ktoré vyhovujú obom stranám. Ochranu národných 

menšín, ktoré zostanú na Vašom území. Týmto ste Vy do-

siahli všetko, o čo ste sa snažili... Ak vo vojne budete po-

kračovať, tá bude prebiehať za cudzie záujmy za záujmy za-

hraničného imperializmu predovšetkým za záujmy maďar-

ských vládnucich tried.“

Nóta Béla Kuna Wilsonovi a k československej a juhoslo-

vanskej vláde (odpoveď nedostal)

Už Károlyi 2. marca 1919 po uvedomení si neúspe-
chu svojej pacifi ckej politiky poveril generála Auréla 
Stromfelda organizovaním a  vedením maďarskej ar-
mády. V tejto činnosti pokračoval aj za vlády komunis-
tov. Komunistická vláda pomocou odborov začala ná-
bor robotníkov do Červenej armády, ku ktorej sa prida-
la aj časť starého dôstojníckeho zboru. Maďarská čer-
vená armáda najprv odrazila postup československé-
ho vojska a na konci mája s internacionálnymi hesla-
mi o „svetovej revolúcii” proletariátu vpadla na Slo-
vensko a obsadila až 2/5 jeho územia. Tzv. severná 
výprava sledovala v podstate dva ciele: chcela sa spo-
jiť s postupujúcou ruskou červenou armádou a bol to 
zároveň aj zúfalý pokus obnoviť maďarskú nadvládu 
nad Slovenskom, zabrániť začleneniu do nového štá-
tu ešte pred konečným rozhodnutím v Paríži. Vojsko 
a robotnícke oddiely na východe smerovali takmer po 
poľské hranice. 
Boľševici zaviedli sovietsku moc, vyvlastnenie pod-
nikov, veľkostatkov, nájomných domov. Ich ideálom 
bola svetová revolúcia, ktorá povedie k vzniku medzi-
národnej sovietskej republiky. Dočasne sa však roz-
hodli pre federatívne riešenie. V Prešove bola 16. aprí-
la 1919  vyhlásená Slovenská republika rád. Na jej čele 
stal český komunista Antonín Janoušek. Za cieľ revo-
lučnej moci označil „oslobodiť slovenskú krajinu spod 
kapitalistického panstva, zaistiť a posilniť sovietsku re-
publiku, aby mohla žiť v bratskom zväzku s proletariá-
tom Česka a Uhorska“. 
V priebehu júna prešli československé vojská do pro-
tiútoku a Česko-Slovensko požiadalo o pomoc Doho-
du. Mocnosti zakročili, Clemenceau poslal boľševickej 
vláde kategorické nóty, žiadal stiahnutie vojsk zo Slo-
venska. Edvard Beneš sa pokúšal u dohodových moc-
ností vymôcť československo-juhoslovanský koridor 
cez Zadunajsko, navyše žiadal predmostie pri Bratisla-
ve, Rábe, Komárne a Ostrihome a novú demarkačnú 
čiaru na línii Matra, Šalgótarján, Bukové hory. Tieto po-
žiadavky neboli Dohodou akceptované. Nová demar-
kačná čiara bola vyznačená Najvyššou radou v Paríži 
12. júna 1919. Bola to konečná štátna hranica (okrem 
bratislavského predmostia) schválená trianonským 
mierom. Maďarská červená armáda za prísľub účasti 
Maďarska na mierovej konferencii i stiahnutia rumun-
skej armády od Tisy vyprázdnila Slovensko po demar-
kačnú čiaru. 
V  druhej polovici júla armáda Republiky rád zača-
la ofenzívu proti rumunskej armáde. Jej cieľom bolo 
zatlačiť ju od Tisy za demarkačnú čiaru. Útok nebol 
úspešný, rumunská armáda 30. júla prekročila Tisu pri 
Szolnoku. Revolučná vládna rada podala 1. augusta 
demisiu, 4. augusta rumunská armáda vtiahla do Bu-

Rumunský kráľ v Čabe, 1919
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dapešti. Počas týchto vojenských operácií sa vracal na 
Slovensko jeden z hlavných organizátorov zahraničné-
ho odboja Milan Rastislav Štefánik. 4. mája 1919 došlo 
v Ivánke pri Dunaji k leteckej havárii, pri ktorej zahynul 
spolu s talianskou posádkou.

Národnostné hnutie v békešsko-
čanádskej oblasti

Maďarská republika rád v  juhovýchodnom Maďarsku 
trvala len niekoľko týždňov. Moc v osadách podľa cen-
trálnych nariadení prevzali direktóriá, volené miestny-
mi robotníckymi radami. 

Vznik boľševickej moci pre tu žijúcich Slovákov vytvoril 
zvláštnu situáciu. Na jednej strane podľa ideológie ko-
munistických vodcov sa v rámci boja za medzinárod-
nú proletársku revolúciu automaticky uplatnia aj ná-
rodnostné záujmy v podobe proletárskeho internaci-
onalizmu. V prvých týždňoch nebolo používanie slo-
venského jazyka sťažované. Rečníci a účastníci maso-
vých zhromaždení a stretnutí okrem maďarčiny bežne 
hovorili aj po slovensky, nariadenia i propagandistic-
ké materiály tlačili miestne direktóriá aj po slovensky. 
Napriek tomu sa národnostné požiadavky dostávali 
do úzadia v dôsledku antidemokratického charakteru 
moci. V miestnej moci, v direktóriách, sa dostali do ve-
dúcich pozícií ľudia, ktorí národnostnej otázke nepripi-
sovali význam. Z miestnej politiky boli vytlačení tí zá-
stupcovia inteligencie, gazdov a živnostníkov, ktorí boli 
obrancami národnostných práv.

Pohyby na Rumunskom okupovanom území
Okupáciou békešsko-čanádskej oblasti poverila Do-
hoda rumunskú armádu. Rumunská armáda 16. aprí-
la 1919 prekročila Dohodou určenú demarkačnú čia-
ru. V marci-apríli 1919 komisie mierovej konferencie 
predostreli Najvyššej rade spojencov návrh na rumun-
sko-maďarské hranice. Tiahli sa o 30-50 km východ-
nejšie, ako to žiadala rumunská delegácia 8. februára. 
Rumunská vláda v záujme získania obyvateľstva v okre-
soch, ktoré si nárokovala, zmiernila rekvirácie. Sľubova-
la práva súvisiace so samosprávou, používaním mate-
rinského jazyka v miestnych inštitúciách a školách, slo-
bodou prejavu a politického organizovania sa, samo-

Slovenská republika rád

Milan 
Rastislav 
Štefánik
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statnosti evanjelickej cirkvi a. v. Na základe nariadenia 
rumunského kráľa boli v týchto okresoch zvolení dvaja 
poslanci a dvaja senátori do rumunského parlamentu.
13. júla 1919 sa zišlo ľudové zhromaždenie v Békeš-
skej Čabe. Zúčastnili sa ho delegáti z  Čaby, Komló-
ša, Pitvaroša, Ambrózu a Nadlaku. Z balkóna mestské-
ho domu rečnil J. Hrabovský. Žiadal pripojenie Čaby 
a okolia k Rumunsku. Zhromaždenie za veľmi napä-
tej situácie odhlasovalo vyhlásenie, že ho delegácia 
spolu s podpísanými hárkami predostrie v Paríži Rade 
piatich. Delegácia odcestovala do Bukurešti, potom 
do Paríža, kde vystupovala v mene všetkých Slovákov 
békešsko-čanádskej oblasti. Podstatou odovzdaného 
memoranda bol návrh na rumunsko-maďarské hrani-
ce, ktoré sa mali tiahnuť nad Gyulou v údolí Bieleho 
a Čierneho Kereša od Sarvaša, západne od Pitvaroša 

až po Marušu. Na tomto území bolo 42 osád s okolo 
300 tisíc obyvateľmi. Z nich podľa ofi ciálnych štatistík 
z roku 1910 bolo 25% Slovákov.
Mierová konferencia žiadosti zamietla, s  výnimkou 
Nadlaku, ktorí sa stal súčasťou Rumunska. Oblasť bola 
demarkačnou čiarou rozdelená do troch krajín – Ru-
munska, Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov 
a Maďarska. Vedúcim hnutia hrozilo odsúdenie, preto 
opustili Maďarsko. 

Ú L O H A

Prečítajte si úryvok z diela Istvána G. Wassa: Nemzeti-
ségi mozgalmak a wilsoni eszmék bűvöletében v prí-
lohe učebnice! Porovnajte hodnotenie účastníka uda-
lostí a maďarského historika zo súčasnosti!

4.  NÁRODNOSTNÁ POLITIKA 
HORTHYOVSKÉHO 
MAĎARSKÉHO KRÁĽOVSTVA

Opakovanie:
Zopakujte si, ako sa dostal k moci horthyovský re-
žim!

4. júna 1920 v zámku Trianon vo Versailles bola ma-
ďarskou delegáciou pod tlakom víťazných mocnos-
tí podpísaná mierová zmluva. Týmto aktom sa v me-
dzinárodnom kontexte právne potvrdil zánik Uhorska. 
Na mieste Rakúsko-uhorskej monarchie vznikli ná-
stupnícke štáty, medzi nimi Česko-slovenská repub-
lika a Maďarské kráľovstvo. Maďarské vládne kruhy sa 
s týmto stavom nikdy nezmierili. To sa odrazilo v ide-
ách, cieľoch a obsahu zahraničnej a vnútornej politiky 
vlád. V zahraničnej politike sa iredentistickou politikou 
snažili o revíziu, zrušeniu trianonskej zmluvy, zdôraz-

ňovali „Svätoštefanskú ideu” jednoty Uhorska, myš-
lienku „maďarskej supremácie” kultúrnej prevahy Ma-
ďarov v Karpatskej kotline. 
Vo vnútornej politike sa prejavoval nacionalizmus 
a  šovinizmus voči národnostiam, ktoré sa stali jeho 
štátnymi občanmi. Po rozpade Uhorska zostalo v po-
trianonskom Maďarsku podľa odhadov približne 150 
tisíc do 350-400 000 Slovákov. Podľa ofi ciálneho sčí-
tania v  roku 1930 uviedlo znalosť slovenského jazy-
ka 346 053 z obyvateľov Maďarska. Šovinistické ra-
dikálne prúdy navrhovali ostrý kurz asimilácie nema-
ďarských národností. Považovali ich za rozbíjačov „ti-
sícročnej vlasti”. Odsúdili predvojnovú „liberálnu” prax 
národnostnej politiky, ktorá vyústila do separatizmu 
národností, ako aj obdobie 1918, ktoré rozbilo národ-
nú jednotu. Vo verejnosti vyvolávali nedôveru, nepria-
teľský postoj voči národnostiam. V záujme stability štá-
tu navrhujú obmedzenie práv, urýchlenie asimilácie aj 
násilným spôsobom, pretože už púha existencia ná-
rodností hrozí ďalším okyptením.

Zámok Trianon, miesto podpisu mierovej zmluvy
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Ofi ciálna vládna politika bola v  podstate dvojtvár-
na: na jednej strane z celkového pohľadu zahraničia 
minulou praxou vo svete zle zapísaná musela brať 
do úvahy fakt, že ak nechce komplikovať postave-
nie maďarskej menšiny v zahraničí, formálne nemô-
že ignorovať národnostný problém. Viedla ju nádej, 
že pri tejto taktike sa jej podarí získať späť strate-
né územia. Maďarské vlády preto priniesli opatrenia, 
ktoré v zahraničí mali budiť dojem, že Maďarsko do-
držuje záväzky voči menšinám a poskytuje im práv-
nu ochranu, ktorú predpisoval 54. až 60. článok tria-
nonskej zmluvy.
Ministerská rada v roku 1922 zrušila ministerstvo pre 
národnosti a  novelizovala zákon o  voľbách, čím sa 
znemožnilo zastúpenie národnostných menšín v ma-
ďarskom parlamente. Pod tlakom me-
dzinárodnej verejnosti schválila naria-
denie o  národnostných menšinách. 
Nariadenie okrem iného zaručilo pou-
žívanie materinského jazyka, ak tvoria 
20% obyvateľstva. Na štátnych ško-
lách mohli vzniknúť paralelné men-
šinové triedy. O  ich zriadenie mohla 
požiadať miestna správa alebo rodičia 
detí. Zabezpečilo sa právo menšín na 
rovnosť šancí pri zamestnaní, pri pou-
žívaní materinského jazyka v úradoch 
boli uvedené zákony však postupne 
oklieštené inými nariadeniami, alebo 
neboli dodržané. 
Koncepciou vlády bolo, že menšiny 
možno „prirodzenou cestou”, zaha-
lenou cestou asimilovať. Odôvodňo-
vali to tým, že národnosti sú už sla-
bé, roztrúsené, nemajú väzby na ná-
rodné štáty. Reálna politika štátu evi-
dentne potláčala potenciálne nebez-
pečenstvá zo strany menšín. 

„Každý, kto by videl v maďarizácii urážku menšín a chcel 

by pomaďarčené menšiny vrátiť späť k  svojmu pôvodné-

mu národu, sa previňuje proti maďarskému národu a pro-

ti vlastenectvu.” 

Magyarság 06. 04. 1934

Tieto názory vo verejnosti získali širokú podporu, dostali sa 

aj do vládnych strán a ofi ciálnych kruhov:

„V Maďarsku sa každý musí pokladať za Maďara, bez ohľa-

du na jeho materinskú reč a meno. Toto je stanovisko vlády.”

Apríl 1934, minister vnútra v parlamente

Slováci v Horthyho Maďarskom 
kráľovstve (1920-1944)

Propaganda dávala dôraz na očierňovanie Sloven-
ska, jeho odchod z Uhorska predstavovala ako „zra-
du na tisícročnej vlasti”, dávala najavo, že styky s do-
movinou sú nežiaduce. Slovenská menšina v Maďar-
sku mala precítiť osud Slovákov pod krutým útlakom 
Čechov. Slovákom sa zdôrazňovalo, že svojím dielom 
majú prispieť k  tomu, aby Slovensko bolo pripojené 
späť k Maďarsku. Vládna politika vystupovala predo-
všetkým proti uvedomelej slovenskej inteligencii. Bola 
vystavená ostrej perzekúcii, kontrole, psychickému ná-
tlaku alebo bola prinútená emigrovať do Českosloven-
ska (Ľudovít Hrdlička, Juraj Hrabovský, Michal Dorko-
vič, Pavol Veselský, Juraj Kvas a iní).
Juraj Kvas, čabiansky advokát, vydal v roku 1932 bro-
žúru Slovenská sloboda. Zhrnul v nej požiadavky Slo-
vákov v Maďarsku, informoval o ich problémoch v cir-
kevnom živote a školstve. Požadoval, aby v obciach 
obývaných Slovákmi bola zavedená slovenčina na ľu-
dových a stredných školách. Žiadal vytvorenie sloven-
ského vzdelávacieho spolku v Čabe, hospodárskeho 
a spoločenského časopisu. Kritizoval nedodržanie ná-
rodnostných práv zo strany úradov.  Svoj spis podal 
župným úradom, načo bol obvinený z  panslavizmu 
a z urážky maďarského národa. Následne bol zbavený 
funkcií v župnom zastupiteľstve a advokátskej kance-
lárii, bol väznený a v roku 1936 vyhostený z Maďarska.
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Revizionizmu podliehala aj kultúrna politika a osve-
ta. Obmedzovala sa slovenská tlač, literatúra aj nábo-
ženského charakteru. Odôvodňovali to nepriateľskou 
českou propagandou, ktorá chce rozoštvávať pokoj-
né spolunažívanie Maďarov a  Slovákov a  chce po-
staviť slovenskú menšinu proti maďarskému štátu. 
Rôznymi prostriedkami demonštrovala a posilňova-
la v spoločnosti ideu kultúrnej nadradenosti Maďarov 
v Karpatskej kotline. Dôraz sa kládol na to, aby v Ma-
ďarsku natrvalo zostala vo vedomí pamiatka na his-
torické Uhorsko, aby sa Trianon vnímal ako protima-
ďarské sprisahanie západných veľmocí a  zrada ná-
rodností s potrebou jeho revízie. Vyučovanie sa po-
vinne začínalo modlitbou „Verím v jediného Boha, 
verím v jednotu vlasti, verím vo vzkriesenie Uhorska. 
Amen.” „Okyptené Uhorsko nie je krajina, celé Uhor-

sko je raj.” Takéto stereotypy sa mali rozšíriť v škol-
skom vyučovaní. Nacionalistický duch prevládal vo 
vyučovaní maďarského jazyka a literatúry, v dejepise 
a zemepise. Tomuto cieľu slúžilo vztýčenie štátnych 
vlajok na stožiaroch, pomníkoch, ofi ciálne slávnos-
ti, výročia, bojová príprava mládeže (hnutie Leven-
te, hnutie skautov).
Súčasťou štátnej politiky bolo pomaďarčovanie priez-
visk, odstránenie slovenských názvov lesov, hôr, poto-
kov a lokalít. V roku 1932 bola založená Krajinská spo-
ločnosť pre pomaďarčovanie mien. Na jej čele stáli 
verejní činitelia, ktorí viedli kampaň a psychický nátlak 
hlavne na štátnych zamestnancov v školách, na úra-
doch, železniciach, pošte a v armáde. 

Prejavy iredentizmu vo všedných dňoch: 
známka na uzatvorenie listu

„Literárnym príkladom s presahom do školského prostredia 

je vydanie románu Endreho Gyökössyho Mihály és Milan – 

Legendás történet az ifjúságnak (Michal a Milan – Legen-

dárny príbeh pre mládež) v  roku 1927 s  ilustráciami sar-

vašského maliara Györgya Ruzicskaya. Dej románu sa viaže 

predovšetkým k sarvašskému gymnáziu, ktoré navštevova-

li aj hlavné postavy: Michal – jednoduchý dolnozemský Slo-

vák, a Milan (Rastislav Štefánik), ktorý je zradcom vzneše-

nej idey Uhorska. Vyústením deja je Milanov zlý osud, kon-

čiaci v troskách lietadla – a naopak šľachetný život Michala, 

ktorý dokázal pomaďarčiť aj vlastnú matku.“ 

(Miroslav Kmeť: Krátke dejiny 

dolnozemských Slovákov)

„Maďari sa ani na chvíľu nezriekli svojich tisícročných snáh 

mať vo vnútri hraníc jednotný maďarský národ. Každý, kto 

žil v Maďarsku, mal byť Maďarom podľa ich predstáv, bez 

nádeje na menšinové práva. A bez ohľadu na politický smer, 

všetko bolo maďarské a všetko malo jediný cieľ: posilňovať 

maďarskú národnú uvedomelosť a maďarské vlastenectvo 

a byť pripravený na vhodnú chvíľu, keď okyptené Maďarsko 

bude opäť »Veľkým Maďarskom«.” 

(Igor Thurzó: Zo spomienok 

čabianskeho presídlenca)

5.  ŠKOLSKÁ POLITIKA 
A VZDELÁVANIE 
V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ

V rokoch 1918-19 sa pre národnosti v Maďarsku ešte 
javila možnosť, že budú mať možnosť aktivizovať sa 
na politickom, kultúrnom poli, v  oblasti samosprá-
vy a  školstva. Nástupom horthyovského režimu sa 

k moci dostali politické sily, ktoré sformovali iné tren-
dy menšinovej politiky štátu. V oblasti školstva sa to 
prejavilo vo veľmi rýchlom prispôsobením menšino-
vého školstva potrebám asimiliácie, maďarizácie.
Slovenský školský systém nevznikol. Dá sa hovoriť iba 
o školách v ktorých sa vo väčšej, alebo menšej miere 
vyučovalo po slovensky. Išlo iba o elementárne ško-
ly, najnižší stupeň vzdelávacej sústavy. Pre maďarskú 
politiku bolo príznačné, že aj v prípade elementár-
nych škôl, ktoré o sebe vôbec nemohli zabezpečiť re-
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produkciu etnického povedomia, slovenská menšina 
bola obmedzovaná. Školy plnili úlohu nástroje maďa-
rizácie – z hľadiska čím rýchlejšieho osvojenia si ma-
ďarského jazyka ako komunikačného prostriedka – na 
druhej strane ducha a  idey maďarstva, maďarského 
vlastenectva vo výchovnom procese. Tieto zámery sú 
príznačné pre celé medzivojnové obdobie.

Ú L O H A

Preštudujte si nasledujúce údaje z rokov 1918-22!

školský 
rok

školy žiaci na školách
spolu

a b a b c

1918/19 1 – 765 17 569 18 334

1919/20 1 – 924 16 845 17 769

1920/21 – 44 – 8918 10 665 19 583

1921/22 – 33 – 8407 11 919 20 326

a) slovenské, b) maďarsko-slovenské, c) neslovenské

Údaje názorne ukazujú disproporcie (neúmernosť) 
medzi počtom žiakov slovenskej národnosti, počtom 
obcí, kde Slováci v roku 1920 tvorili aj podľa ofi ciálne-
ho sčítania ľudí vyše 20% obyvateľstva (v r. 1920 ich 
bolo 54) a počtom škôl, kde sa vyučovala slovenčina. 
Jediná slovenská škola čoskoro bola zatvorená, zriadi-
li sa maďarsko-slovenské školy, ich počet sa však zni-
žoval. Zmiešané školy boli propagované za národnost-
né. Dominovalo v nich však vyučovanie v maďarčine. 
Výučba materinského jazyka nezabezpečovala ani mi-
nimálnu možnosť pre pestovanie jazykovej a kultúrnej 
identity Slovákov. Tento trend nezávisel od zriaďovate-
ľa školy. V roku 1920/21 štát riadil 8, katolícka cirkev 2 
a evanjelická cirkev 34 zmiešaných škôl, v nasledujú-
com roku ich počet klesol (6-2-25).

Majáles v škôlke („úvode“), 1931

Do akých škôl chodila väčšina slovenských 
žiakov v tomto období?
O výraznom maďarskom charaktere zmiešaných škôl 
svedčí aj počet učiteľov, hlásiacich sa za Slovákov. Na 
jedinej slovenskej škole učilo 10, o rok 9 učiteľov, po-
tom zanikla. Na zmiešaných školách v roku 1920/21 
ani jeden nebol Slovák, o rok neskôr zo 117 učiteľov sa 
hlásili za Slovákov traja. Táto situácia vyplývala i z toho, 
že na učiteľskom ústave v  roku 1920-24 študovalo 
dokopy 32 učiteľov.
Údaje o počte slovenských žiakov na ďalších stupňoch 
vzdelávacieho systému svedčia o tom, že kým ich po-
čet na maďarských hospodárskych, živnostenských, ob-
chodných školách vstúpol, na meštianskych školách 
a gymnáziách radikálne klesol, ako aj ich počet na vyso-
kých školách (v rokoch 1922 na meštiankach študova-
lo už len 144, na stredných školách 49 a vysokých ško-
lách 17 študentov). Tieto čísla svedčia pravdepodobne 
nie o nezáujme o štúdium, ale skôr o obave, že prihlá-
siť sa k slovenskej národnosti by sa to mohlo stať pre-
kážkou uplatnenia a profesionálneho postupu.
Maďarsko aj smerom k zahraničiu využívalo dvojjazyč-
nosť slovenskej menšiny, ako argument na zastiera-
nie svojej asimilačnej politiky. Vládne orgány na tomto 
základe odmietali požiadavky slovenskej menšiny na 
zriadenie a podporu menšinových škôl. Vychádzali pri-
tom z údajov, podľa ktorých v roku 1920 až 81% Slo-
vákov ovládalo maďarský jazyk a v roku 1930 ich bolo 
už 86,5%. Je v nich snaha dokázať, že slovenské ko-
munity sa prirodzenou cestou prispôsobovali väčšino-
vému etnickému prostrediu. Podľa toho istého zdro-
ja v roku 1920 až 10,4% detí do troch rokov vedelo 
po maďarsky, v skupine od 3 do 5 rokov 28,8%, ale 
už v skupine od 6 do 11 rokov až 73,4%. V roku 1930 
sa v tých istých vekových kategóriách pomer hovoria-
cich po maďarsky zvýšil až na 15% 46,5% a 89,4%. 

Diskutujte, uvažujte!

O čom vypovedajú tieto údaje? Výsledkom pôso-
benia čoho bola znalosť maďarčiny?

Hlavnou argumentáciou vládnej politiky bolo, že vzhľa-
dom na vysoký stupeň ovládania maďarského jazyka 
rozvoj menšinového školstva už nie je potrebný. Ak sa 
vyučovanie slovenčiny zachovalo, skôr na úrovni cu-
dzieho jazyka v malom počte hodín a pre potreby ná-
boženského života a ohľadom na medzinárodnú verej-
nosť. Materinský jazyk bol tak z verejného a školského 
života vytlačený do rodinného prostredia predovšetkým 
roľníckej vrstvy. Slovenčina umelo sa konzervovala ako 
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archaický, folklórny prejav, bola označovaná, ako kultúr-
ne nevyspelý a menejcenný „sedliacky“ jazyk, dialekt, 
v ktorom nie je možné zachytiť skutočnosť, vzdelávať sa 
a ktorá by bola brzdou spoločenského rozvoja.

Reorganizácia národnostného školstva 
v roku 1923
V  roku 1923 došlo na základe vládneho nariadenia 
k reorganizácii menšinového školstva. Týkala sa len ele-
mentárnych škôl ďalšie stupne školskej sústavy zosta-
li nezmenené, výlučne maďarské. Nariadenie povolilo 
v menšinových oblastiach zriaďovať tri typy škôl a to za 
podmienky, že bude dostatočný počet žiakov (40, od 
roku 1941 20 žiakov), že budú s  tým súhlasiť rodičia 
a školské orgány. Typ A predstavoval školu, kde sa vyu-
čovalo v materinskom jazyku popri povinnom vyučova-
ní maďarčiny. Boli to školy, aké mala aj maďarská men-
šina v ČSR. V školách typu B sa v jazyku menšiny vyu-
čovali niektoré predmety. V type C sa v materinskom ja-
zyku učili žiaci nanajvýš čítať a písať a náboženstvo. Aj to 
len niekoľko hodín týždenne. Typ B a C boli školy zmie-
šané a maďarský jazyk bol v nich prevládajúci.
Vláda týmto nariadením sledovala predovšetkým za-
hraničnopolitické ciele. Snažila sa prezentovať medzi-

národnej verejnosti ochotu Maďarska riešiť problém 
menšín a školstva v duchu záväzkov, ktoré prijala pod-
písaním mierovej zmluvy. Hoci nariadenie dalo práv-
ny rámec priaznivého rozvoja školstva, štátna správa 
mala široké možnosti pri uvádzaní nariadenia do ži-
vota a bola viazané o prejavenie vôly menšiny zriadiť 
školu. Jeho uvedením do života nedošlo k zásadným 
zmenám v prístupe k menšinám.
Čo sa týka slovenského školstva nielenže nebo-
la zriadená škola typu A, nebola založená ani ško-
la typu B. Slovenskí žiaci navštevovali výlučne školy 
typu C (v roku 1924/25 ich bolo 36). 
V  tridsiatich rokoch zaznamenávame už trvalý po-
kles slovenských študentov na všetkých stupňoch 
vzdelávania. Čísla roku 1934/35: 12  345 sloven-
ských žiakov na obecných školách, prevažná väčši-
na na maďarských, tzv. pokračujúce školy a hospo-
dárske školy 5162, učňovské 128, meštianske 266, 
učiteľské prípravky 4, stredné školy 36, vyššie ob-
chodné školy 1, vyššie hospodárske školy 3, odbor-
né školy 6, vysoké školy 1 slovenský študent. Tieto 
údaje názorne svedčia o  rýchlom procese odbúra-
vania jazykovej, kultúrnej a národnej identity Slová-
kov v Maďarsku.

6.  SPOLKOVÝ A KULTÚRNY ŽIVOT 
SLOVÁKOV V MAĎARSKU

Spolkový život slovenských komunít v Maďarsku sa roz-
vinul v druhej polovici 19. storočia. Vznikali rôzne čitateľ-
ské, hospodárske a vzdelávacie spolky. V druhej polovi-
ci 20. storočia v Maďarsku ďalej prežívala snaha zakladať 
spolky v rôznych oblastiach hospodárskeho a kultúrne-
ho života. Maďarská politika porušovala svoje medziná-
rodné záväzky, spolkový zákon, zákon o zhromažďovaní 
a tlačovú slobodu, keď zabraňovala slobodnému orga-
nizovaniu spolkov osvetových organizácií. Veľmi prísne 
dbala o to, aby sa tieto inštitúcie nestali strediskami ná-
rodnostného života, rozvíjania identity. Siahli po rôznych 
metódach, od zákazu až po zastrašovanie, súdne a po-
licajné konanie. Ako protiváhu zakladali a  podporova-
li  organizácie a časopisy s orientáciou na promaďarskú 
politiku. Maďarská vláda podporovala ako jediný spolok 
v štáte Uhorsko-krajinský vzdelávací  spolok slovenský. 
Jeho zameranie a ciele boli sformulované v stanovách: 

„...pozdviženie vzdelanosti, duševných, hospodárskych a kul-

túrnych záujmov slovenského obyvateľstva krajiny uhorskej, 

napomáhanie a upevňovanie jeho ľudových zvykov, kresťan-

ských mravov, taktiež aj túlenia sa a lásky k uhorskej vlasti“.

O T Á Z K A

Akú ideológiu odrážajú stanovy?

Skutočná slovenská kultúra sa pestovala v  iných 
spolkoch, v Slovenskom Komlóši v Roľníckom spolku, 
v Čabe a iných lokalitách v rámci cirkvi (cirkevný spe-

Publikácia 
Evanjelického 
cirkevného 
kníhkupectva 
v Békešskej 
Čabe
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vokol, literárne a divadelné aktivity). Gustáv Szeberé-
nyi založil v roku 1923 diakoniu s opaterou sirôt. Tak-
tiež založil domov pre diakonky, ktoré pracovali v ne-
mocnici a starobinci. Pokračoval v činnosti svojho otca 
Ľ. Ž. Szeberényiho, ktorý založil svojpomocnú Cirkev-
nú obilnicu, rozšíril cirkevnú knižnicu, v roku 1896 za-
ložil Evanjelické cirkevné kníhkupectvo, ktoré vydávalo 
knihy. Napr. Čabianske nápevy Tranosciusa pre pia-
tu a šiestu triedu od J. Galliho a K. Uhrina (1922), 
Horár a čižmár alebo ztratený groš/nábožná roz-
právky od L. Lindera (1922), Nápevy Tranosciusa
pôvodné a čabianske pre ľudové školy od L. Linde-
ra (1939), Evanjelická postila/sbierka kázní na sta-
rocirkevné evanjelické texty z pera niekoľkých kňa-
zov  (1939) a Slovenské povesti v 10 zväzkoch. 
Vydávalo aj spevník Tranoscius (posledné 4 vydania 
- 1923, 1925, 1937, 1942). Takisto vydávali slovenské 
učebnice od J. Pr. Bellu a  iných, knihy a preklady Ľ. 
Ž. Szeberényiho. Gustávovi Szeberényimu sa podarilo 
založiť nedeľnú školu, tiež mal v pláne zreorganizovať 
školu typu C na typ B, čo sa mu nepodarilo.

Ochotnícke divadlo
Významnú úlohu v kultúrnom živote malo ochotnícke 
divadlo, hlavne v Slovenskom Komlóši a v Békešskej 
Čabe. Divadelníctvo a spevokol v Komlóši sa rozvinuli 
zásluhou Ondreja Beňa, Ondreja Kulíka a hlavne Judi-
ty Tomkovej. Hrali sa hry F. Urbánka, J. G. Tajovského, 
J. Hollého a J. Palárika.
V Békešskej Čabe vznikol v opatere evanjelickej cirkvi 
Spolok slovenskej mládeže. V  rámci spolku vznikol 
spevokol, divadelná skupina (hrali hry s náboženskou 
tematikou), ktoré organizovali literárne večierky. Vr-
cholom slovenského ochotníckeho divadla bolo uve-

denie hry J. Gerčiho Vislúžená žena, napísanej v ča-
bianskom nárečí. Režisérmi boli J. Sekerka, O. Kere-
pecký, M. Zahorán a M. Pluhár.
Slovenskí katolíci v  Maďarsku založili v  Budapešti 
v roku 1902 Slovenský robotnícky kruh. Založil ho Edu-
ard Sándorff y. Pôsobil v ňom spevácky zbor a amatér-
sky divadelný súbor i konali sa zábavy. 
Po viedenských arbitrážach sa občanmi Maďarska sta-
li desaťtisíce slovenských katolíkov. Reprezentantom 

slovenských katolíkov sa v  roku 
1941 stal Spolok svätého Voj-
techa v  Uhorsku. Bol to národ-
ne orientovaný náboženský spo-
lok. Jeho predsedom sa stal Dr. 
Vincent Tomek. V stanovách spol-
ku bola určená jeho činnosť v kul-
túrno-organizačnej, osvetovej, ar-
chívnej, literárnej, vedeckej a vy-
davateľskej oblasti nasledovne: 
„Cieľom je šírenie kresťansko-ka-
tolíckej kultúry medzi Slovákmi 
v  Uhorsku. Spolok je nepolitický 
a  nezárobkový“. Spolok podpo-
rovala Strana slovenskej národ-
nej jednoty. Jednou z  najdôleži-
tejších úloh popri vydávaní a vý-
stav kníh bolo vydanie kalendára. 

Pohľadnica z r. 1914 zvečňuje pamiatku divadelníctva v Slovenskom 
KomlóŠi

Plagát divadelného predstavenia z roku 1932
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V roku 1940 vyšiel Kalendár svätovojtešský na rok 
1942. V roku 1943 začal vychádzať mesačník Dobrý 
Pastier s literárnou prílohou a vybudoval vlastné vyda-
vateľstvo s tromi kníhkupectvami.

Slovenská tlač v Maďarsku

V  Maďarsku dostala slovenská kultúra svoj priestor 
prostredníctvom Evanjelického cirkevného kníhku-
pectva v Békešskej Čabe, ktoré v skromnej miere, ale 
predsa vydávalo slovenskú literatúru, včítane veľmi 
obľúbeného Čabianskeho kalendára (vychádzajúce-
ho v rokoch 1920 – 1948), ktorý dosahoval 6- až 8-ti-
síc výtlačkov (na rok 1925 až 10-tisíc). 
Do kalendára okrem Ľ. Ž. Szeberényiho spočiatku 
prispieval najmä jeho budapeštiansky kolega Mar-
tin Morháč, neskoršie sa redaktormi stali Michal Fran-
cisci, Gustáv Szeberényi a Karol Linder (ev. farár v ča-
bianskej štvrti Jamina). Medzi častých prispievateľov 
patrili z Békešskej Čaby Ján Sekerka, Ján Bauko, Ján 
Gerči, Janko Valašťan-Dolinský (Žofi n), zo Slovenské-
ho Komlóša Ondrej Kulík, Pavel Pavlik, Judita Tom-
ková, zo Sarvaša Andrej Korbeľ, Ján Korbeľ, Štefan 
Nemčok, z Pitvaroša Štefan Hudák, z Kondoroša Pavel 
Brhlík, z Medeša Ondrej Kokavec, z Bánhedeša On-
drej Schléger. Kalendár obsahoval články s hospodár-
skou, náboženskou, dejepisnou, biografi ckou, národo-
pisnou tematikou, poéziu, texty ľudových piesní, pore-
kadlá, žarty i prózu. V kalendárnej časti boli vynecha-
né prázdne miesta, bol to priestor pre gazdove domá-
ce zápisky hospodárskeho či rodinného charakteru. 
Svoje príspevky v ňom uverejňovali aj „obyčajní“ roľní-
ci. Podľa J. Siráckeho táto ojedinelá slovenská ľudová 
spisba zohrala v ťažkom období života Slovákov v Ma-

ďarsku pozitívnu úlohu svojou existenciou vtedy, keď 
tamojšia málopočetná slovenská inteligencia nemoh-
la alebo nechcela literárne tvoriť v materinskom jazy-
ku. Veľký spoločenský význam kalendára v živote slo-
venskej menšiny v medzivojnovom Maďarsku zhod-
notila Tünde Tušková takto: „Keď berieme do ohľadu 
historickú skutočnosť, že vychádzal práve v  období, 
v ktorom prebiehala maďarizácia hlavne na poli škol-

 „Po prevrate r. 1918 hranica oddelila Slovač pod Tatra-

mi od Slovákov dolnozemských, ale účinkovanie Spol-

ku sv. Vojtecha v  trianonskom Maďarsku pokračovalo ďa-

lej. 13 jednateľstiev, zväčša v okolí Budapešti a kníhkupec-

tvo SSV, otvorené Alfrédom Rabenseiferom, kaplánom na 

fare sv. Jozefa na Námestí Márie Terézie (1928 – 1932) aj 

ďalej rozsievajú slovenskú katolícku knihu medzi Slovákmi 

v Uhorsku. Roku 1938 zväčšením Uhorska na severu pri-

padlo sem ešte 167 jednateľstiev Spolku sv. Vojtecha. Ťaž-

ko je spravovať niektorý spolok, keď jeho ústredie je v inom 

štáte. Zvlášť je to ťažko v búrlivých časoch vojnových. Cir-

kevné vrchnosti boli na čistom s tým, čo znamenal Spolok 

sv. Vojtecha pre katolicizmus a pre upevnenie viery v kato-

líckych Slovákoch.“ 

(Horák, Alexander: Ako došlo k založeniu 

Spolku sv. Vojtecha v Uhorsku)

Obľúbené čítanie Slovákov na Dolnej zemi

Redakcia Slovenskej rodiny, 1934
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stva a vzdelávania, jeho význam aj z hľadiska udržia-
vania slovenského ducha je nepopierateľný.“
Slováci sa viackrát pokúsili založiť nové periodiká, 
avšak prekonať administratívne prekážky odporcov 
slovenskej tlače bolo ťažké. V roku 1931 začal vychá-
dzať Evanjelický hlásnik s podtitulom „cirkevný, spo-
ločenský a vnútro-misijný časopis“ – najskôr v Pitva-
roši (red. Ján Šaguľ), neskôr v Békešskej Čabe (red. 
Gustáv Szeberényi od 1933 a  Ladislav Linder od 
1942) s ročnou periodicitou 10 – 12 čísel. Roku 1939 
dosiahol 10 tis. výtlačkov. V rokoch 1934 – 1938 vy-
chádzalo v Čabe 10-krát ročne aj svetské periodikum 
Slovenská rodina s podtitulom „spoločenský, hospo-
dársky a ľudovýchovný časopis“ z iniciatívy Juraja Bau-
ka, Juraja Viciana a Jána Sekerku. 
Onedlho po Prvej viedenskej arbitráži – roku 1939 – 
začali vychádzať v Nových Zámkoch noviny Sloven-
ská jednota (do 1944), ktoré súviseli s postupným 
konštituovaním politickej strany Slovákov v Maďarsku. 

Slovenská otázka v Maďarsku na 
medzinárodnom fóre

Otázka postavenia slovenskej menšiny v  Maďarsku 
sa dostala aj pred Spoločnosť národov. Keďže Slová-
ci v Maďarsku nemali možnosť priamo sa obrátiť na 
medzinárodné fórum v  Ženeve, túto úlohu zobrala 
na seba Kultúrna jednota Slovákov žijúcich v zahrani-
čí. V roku 1922 podala Spoločnosti národov sťažnosť, 
v ktorej opísala postavenie slovenskej menšiny v Ma-

ďarsku. V Memorande žiadala zastavenie maďarizácie, 
dodržiavanie menšinových záväzkov a  žiadala vyslať 
do Maďarska medzinárodnú komisiu.
Podobná sťažnosť prišla do Ženevy v  r. 1929 od slo-
venských spolkov z USA. Apelovali na Spoločnosť náro-
dov, aby Maďarsko rešpektovalo ochranu práv menšín. 
Maďarská vláda reagovala tvrdením, že právna ochrana 
menšín je zaručená a ak ju slovenská menšina nevyuží-
va, to neznamená, že práva sa nedodržiavajú.
Od polovice 20. rokov sa aj Slováci v Maďarsku po-
kúšali o priamu účasť na medzinárodnej organizácii, 
i Kongrese európskych národností v Ženeve. V  roku 
1922 Dr. Juraj Kvas, advokát z Békešskej Čaby, zostavil 
Požiadavky Slovákov v Maďarsku, ktoré boli zverejne-
né pod názvom Slovenská Sloboda. Evanjelický fa-
rár v Čabe sa usiloval o vytvorenie reprezentatívneho 
spolku, ktorý by zastupoval Slovákov v Kongrese Spo-
ločnosti národov. 
Toto úsilie stroskotalo na nesúhlase a odpore maďar-
ských vládnych orgánov. Zvrat nastal v roku 1932, keď 
Výbor ženevského kongresu európskych národností 
vyslal do Maďarska delegáciu. Výbor určil, že záujmy 
slovenskej menšiny bude zastupovať Szeberényi, po-
volili založiť nový vzdelávací spolok, na jeho čelo do-
sadili provládnych vedúcich činiteľov. Na nátlak ma-
ďarských orgánov Ľ. Szeberényi ustúpil. Tým sloven-
ská vec utrpela v Ženeve ďalšiu porážku, teraz na me-
dzinárodnom fóre.
Ďalšie memorandum pod názvom Slováci v Maďar-
sku vypracoval v roku 1941 Dr. Emanuel Böhm, pred-
seda Strany slovenskej národnej jednoty.

Wilsonov palác v Ženeve. Bývalé sídlo Spoločnosti národov, súčasné sídlo OSN
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7.  NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT SLOVÁKOV 
V HORTHYOVSKOM MAĎARSKU

Z  konfesionálneho hľadiska slovenské obyvateľstvo 
sa členilo medzi vojnami nasledovne: väčšina z nich, 
60,9% boli evanjelici, drvivú väčšinu tvorili v békeš-
sko-čanádskej oblasti, polovicu v Novohradskej a Peš-
tianskej stolici.  36,4%  z nich boli katolíci, ktorí tvo-
rili výlučnú väčšinu v Pilíši a Ostrihomsko-komárňan-
skej župe. 
Asimilácia a maďarizácia neobišla ani cirkvi. Kým pred 
prvou svetovou vojnou boli cirkvi viac odolné voči pre-
sadzovaniu maďarčiny, v 20. rokoch 20. storočia pro-
ces maďarizácie zosilnel. Najsilnejšie postihol katolíc-
kych veriacich, asimilácia katolíckych Slovákov bola 
dvakrát silnejšia, ako u evanjelikov. V katolíckej cirkvi, 
na základe cirkevnej hierarchii biskup menoval fará-
rov a určil jazyk omší, liturgii a cirkevnej administratí-
vy. V katolíckych farnostiach a kostoloch už od 80. ro-
kov 19. storočia začal prechod zo slovenčiny do ma-
darčiny pri čítaní evanjelií a slova božieho, pri spevoch, 
modlitbách a kázňach. Na ojedinelé výnimky, keď sa 
čítalo a spievalo aj po slovensky, sa do prvej svetovej 
vojny tento proces ukončil. V tých osadách, kde Slo-
váci žili spolu nielen s Maďarmi, ale aj Nemcami, ka-
tolícka cirkev využila tak, že omše sa nestriedali, ale 
boli zavedené maďarské omše. V  tomto období už 
aj spevy na procesinách zneli v madarčine. V rokoch 
1920-44  katolícka cirkev nemala školu, v ktorej by sa 
bolo vyučovalo po slovensky, ani vierouka.
Evanjelici mali 47 cirkevných zborov. Bohoslužby sa 
stali maďarskými najprv v  tých osadách, kde žila ka-
tolícka väčšina. V ostatných osadách sa zaviedli ma-
ďarské bohoslužby raz v mesiaci, alebo striedavo. Ma-
ďarská národnostná politika mala výhrady voči tomu, 
že slovenčina sa uplatňovala vo väčšej miere, ako by 
to bolo vyplývalo zo štatistických údajov: veľká časť 
Slovákov pri sčítaní obyvateľstva sa hlásila k maďar-
skej materinskej reči. Evanjelický biskup Sándor Raf-
fay vyvíjal nátlak na rozšírenie maďarských bohoslu-
žieb. Každá jeho vizitácia (biskupská návšteva) bola 
útokom proti slovenčine. Porúšal aj tradičné právo vo-
lenia evanjelického farára cirkevným zborom. V prípa-
de slovenského kandidáta v Slovenskom Komlóši vy-
užil svoje postavenie a pod zámienkou „vlažnosti vo 
vlasteneckom cítení” zmenil rozhodnutie veriacich a 
postavil sa proti M. Franciscimu.  
O zmene bohoslužobného jazyka svedčí to, že po 
vojne v 45 zboroch prebiehali bohoslužby v slovenči-
ne, v 30. rokoch sa už striedali. Vládny komisár Adolf 
Pechány vo svojich hláseniach predsedovi vlády per-

manentne navrhoval ako kľúčovú otázku pomaďarče-
nia preložiť do maďarčiny obľúbené náboženské kni-
hy: spevníky, postilky, modlitebné knihy a opatriť ich 
komentármi vo vlasteneckom duchu. V  roku 1935 
bol vydaný spevník Tranoscius v maďarskom prekla-
de a zavedený do cirkevných zborov. Od roku 1925 
biskup nariadil nielen povinné zavedenie maďarských 
bohoslužieb, ale aj vedenie zápisníc zo zasadaní pres-
bytéria, spolkov, čitatelských krúžkov.
Asimilácia v evanjelických obciach prebiehala pomal-
šie, vďaka činnosti miestnych farárov (Szeberényiovci 
v Békešskej Čabe) a vďaka tomu, že v rokoch 1920-
44 sa v 52  cirkevných školách vyučovalo čítanie, písa-
nie a vierouka po slovensky. V Békešskej Čabe v roku 
1923 vznikla nedeľná cirkevná škola, na ktorej sa učili 
náboženské piesne, dejiny cirkvy, vznikol mládežnícky 
cirkevný divadelný súbor.

O T Á Z K A

Aký postoj k slovenským školám citiť z hlásenia A. Pe-
chánya?

Činnosť Adolfa Pechánya

Adolf Pechány bol kráľovský vládny komisár sloven-
ského pôvodu pre veci Slovákov v Maďarsku v rokoch 
1922-41. Bol veľmi aktívny, usilovne posielal úradné 
hlásenia, adresované premiérom. Verne plnil svoju 
úlohu, ktorá nebola zabezpečiť podmienky existencie 
pre Slovákov v Maďarsku, alebo ich ochrana, ale sna-
ha všemožne urýchliť asimiláciu. 
Venoval sa návštevám obcí skúmal a konštatoval že 
stále viac obcí „sa pekne pomaďarčuje“. Všade inici-
ovali založenie maďarských materských škôlok. Pát-
ral po minulých a súčasných prejavoch a stykoch má-
lopočetnej slovenskej inteligencie, inicioval policajné 
sledovanie niektorých osôb, kontroly pošty i osobnej 

„…mladý Szeberényi v kostole (Čaba) z kancľa vyhlásil, 

že teraz už budú v Čabe slovenské školy. Neskôr s riadite-

ľom ľudových škôl… ponavštevoval sálaše, všade vyvolá-

val vášne za slovenské elementárne školy. Starý Szeberényi 

napísal aj biskupovi vo veci jazyka výučby a začal aj konať 

už pred doručením odpovede, pred rozhodnutím cirkevnej a 

školskej rady. Konečne otázku vyriešili v tom zmysle, že zo-

stal starý poriadok. Teda škola typu C.” 

(Tilkovszky Loránt: A szlovákság 

történetéhez 1919-44)
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korešpondencie. Bol obozretný v dovoze slovenských 
kníh a tlače spoza hraníc. Veľkú pozornosť venoval aj 
zahraničnej politike, maďarsko-československým vzťa-
hom. Vyjadril veľké obavy o „smutný osud Slovákov, 
ktorí sú nútení trpieť pod českým útlakom” (v knihe 
Česko-slovensko).

Ú L O H A

Vysvetlite na základe prameňa a vedomostí, aký je 
rozdiel medzi hungarizmom a čechoslovakizmom!

Významné osobnosti

Ľudovít Žigmund Szeberényi (1859-1941)
Evanjelický kňaz, aradsko-békešský senior, vydavateľ, 
publicista a  historik, bol v  roku 1882 vysvtätený za 
kňaza a stal sa najskôr kaplánom u svojho otca v Bé-
kešskej Čabe. V rokoch 1883-1890 pôsobil v Sloven-
skom Aradáči a následne (po smrti otca) si ho za svoj-
ho farára zvolila čabianska cirkev. Vtedy redigoval ma-
ďarský cirkevný časopis Evangelikus Egyházi Szem-
le (1895-1902). V roku 1920 začal vydávať Čabian-
sky kalendár – kľúčový vydavateľský počin z prostre-

„Všetko toto svedčí o  tom, že na Slovensku cez storočia 

tak veľké bolo križovanie krvy, že tu o jednotnom národnom 

kmene hovoriť nemožno. Preto u  slovenského ľudu popri 

všeobecných slovenských ťahoch nachádzame i také vlast-

nosti, jakých u  iných slovanských národov niet. Slovenský 

ľud od Čechov ako od Slovanov duševne oddeľuje „hunga-

rizmus”, jako charakteristický ťah, ktorý do srdca sloven-

ského ľudu hlboko vštepila historická minulosť tisícročnej 

spoločnej uhorskej vlasti.” 

(Pechány Adolf: Česko-slovensko) dia dolnozemských Slovákov. V literárnej a publicistic-
kej činnosti venoval enormnú pozornosť práve roľníc-
kej problematike. Napísal či preložil a vydal celý rad 
kníh a brožúr nielen s náboženským, ale aj sociálnym, 
historickým a cestopisným obsahom. Prekladal hlav-
ne zo severných jazykov – švédčiny, dánčiny, nórči-
ny a rovnako do slovenčiny ako aj maďarčiny. Bol jed-
ným z propagátorov roľníckeho hospodárenia a vzde-
lávania na školách podľa dánskeho vzoru. Ako posla-
nec za Békešskú župu vo svojich vystúpeniach ob-
hajoval práva a záujmy pospolitého ľudu. V Maďarsku 
patril nepochybne k vedúcim osobnsotiam Slovákov 
nielen v békešsko-čanádskom regióne.

Dr. Gustáv Szeberényi (1890-1941)
Po vysvätení sa stal najprv kaplánom u Juraja Csepre-
giho (Bohuša) v Békešskej Čabe. Neskôr od januá-
ra roku 1917 do septembra roku 1918 bol kaplánom 
pri svojom otcovi v Békešskej Čabe a onedlho sa stal 
aj riadnym farárom. Po otcovi prevzal správu cirkev-

Vládny 
komisár Adolf  
Pechány

Dr. Gustáv 
Szeberényi

Ľudovít 
Žigmund 
Szeberényi
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ného kníhkupectva, prostredníctvom ktorého záso-
boval slovenských veriacich v Maďarsku slovenskými 
Tranosciami a inou slovenskou cirkevnou literatúrou. 
Venoval sa charitatívnej činnosti, redigoval Čabiansky 
kalendár a Evanjelický hlásnik a prispieval aj do ďal-
šej slovenskej a maďarskej cirkevnej tlače. 

Michal Francisci (1905-1980)
Evanjelický kňaz, publicista, národný dejateľ. Narodil 
sa v Slovenskom Komlóši. V roku 1929 bol vysväte-

ný a hneď nato sa stal kaplánom v evanjelickom cir-
kevnom zbore v Cinkote. V  roku 1931 bol pozvaný 
za kaplána k  békešskému seniorovi Ľ. Ž. Szeberé-
nyimu v Békešskej Čabe a v roku 1934 bol zvolený 
za riadneho farára zboru. Podľa J. Jančoviča: „To čo 
si v tom čase nemohol z titulu svojej funkcie a čas-
tého napádania v slovenských záležitostiach dovo-
liť senior, prenechával na mladého národne uvedo-
melého Slováka.” Michal Francisci uverejňoval články 
v Slovenskom týždenníku, Evanjelickom hlásniku. 
Jeho národnokultúrne a publicistické aktivity boli v 
Békešskej Čabe široké. Už v prvom roku pôsobenia 
v Békešskej Čabe (1931) vydal knižku o svojom ro-
disku s Ľ. Ž. Szeberényim spolupracoval aj pri vydá-
vaní Čabianskeho kalendára. Michal Francisci spolu 
so Szeberényim publikovali v kalendári v roku 1935 
prácu Dolnozemskí slovenskí spisovatelia a v na-
sledujúcom roku pokračovanie Peštianski slovenskí 
spisovatelia. Samostatne vydal ešte v roku 1933 ti-
tul Na každý deň jedno porekadlo a v roku 1936 
Slovníček k Tranosciu. Od januára 1945 intenzívne 
pracoval na budúcom postavení Slovákov a Slova-
nov v Maďarsku, zúčastňoval sa na spoločných stret-
nutiach, pracoval v komisii na vypracovaní Memo-

randa Slovanov v Maďarsku. Na zjazde 18. febru-
ára 1945 v Battonyi bol Michal Francisci zvolený za 
prvého predsedu Antifaštistického frontu Slovanov v 
Maďarsku.

Ján Gerči (1909-1984)
Rodák z čabianskych Viníc (Jamina) sa stal význam-
ným predstaviteľom tzv. ľudovej spisby. Po obozná-
mení sa s viacerými kalendármi a knižkami, rozhodol 
sa roku 1932 napísať do Čabianskeho kalendára prvú 
báseň. Jeho nadanie si všimli i Ľ. Ž. Szeberényi, J. Bau-
ko, J. Sekerka, ktorí mladému začínajúcemu autoro-
vi všestranne pomáhali a podporovali ho. Ján Gerči 
sa zaradil k prvým tvorcom slovenskej poézie a prózy 
v čabianskom regióne. Vydal na vlastné náklady bás-
nickú zbierku Zornička (1940). 
Veľký úspech mala aj jeho divadelná hra napísaná 
v čabianskom nárečí Vislúžená žena, ktorú naštudo-
vali a v  jeho rodnom meste uviedli miestni divadel-
ní ochotníci. Okrem Čabianskeho kalendára básne 
a prózu uverejňoval aj v periodikách Slovenská rodi-
na, Sloboda, Evanjelický hlásnik a Slovenská jed-
nota. 

Detail rukopisu divadelnej hry Vislúžená žena

Michal 
Francisci

Ján Gerči
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8.  SLOVENSKÝ ŠTÁT A DRUHÁ 
SVETOVÁ VOJNA

Od 30. rokov agresívne ciele hitlerovského Nemec-
ka a nepevnosť Česko-Slovenskej republiky viedli k jej 
vnútornej kríze. Tá vyvrcholila na jeseň 1938 odtrhnu-
tím časti Čiech a Moravy s prevažne nemeckým oby-
vateľstvom a  ich pripojením k  Nemecku (mníchov-
ská zmluva). V napätej pomníchovskej atmosfére do-
šlo k  vyhláseniu autonómie Slovenska (6. október 
1938). Pražský parlament zákon o autonómii Sloven-
ska schválil 22. novembra 1938.
Autonómna vláda na čele s  Jozefom Tisom od pr-
vej chvíle čelila územným požiadavkám Maďarska 
a Poľska. Na základe viedenskej arbitráže (2. novem-
ber 1938) stratilo Slovensko v  prospech Maďarska 
10  390 km2 územia s  854  217 obyvateľmi, z  toho 
vyše štvrť milióna bolo Slovákov. Na obsadenom úze-
mí sa opäť uplatňovali staronové utláčateľské a asimi-
lačné praktiky minulosti, čo narazilo na odpor sloven-
ských obyvateľov.
Keďže praktické uvádzanie autonómie do živo-
ta bolo naplnené množstvom kompetenčných spo-
rov s ústrednou pražskou vládou, narastali tendencie 
úplného osamostatnenia sa. Začiatkom marca 1939 
pražská vláda zasiahla. Na Slovensku bola vyhlásená 
vojenská diktatúra a uskutočnilo sa zosadenie a reor-
ganizácia slovenskej autonómnej vlády.

Úsilie o vytvorenie samostatného Slovenska
Tendenciu osamostatnenia Slovenska podporovalo aj 
Nemecko. Keď novovymenovaný predseda sloven-
skej vlády Karol Sidor s  realizáciou nemeckej požia-
davky vyhlásiť samostatnosť Slovenska váhal, Nemci 
sa rozhodli pre iný postup. Dňa 13. marca 1939 Adolf 
Hitler pozval Jozefa Tisu do Berlína a predložil mu al-
ternatívnu voľbu: buď bude Slovensko rozdelené me-
dzi Nemecko, Maďarsko a  Poľsko, alebo vyhlási sa-
mostatnosť. Dňa 14. marca 1939 slovenský autonóm-
ny snem vyhlásil Slovenskú republiku. Na druhý deň 
Adolf Hitler obsadil Čechy a Moravu a utvoril Protekto-
rát Čechy a Morava. 
Slovenská republika (1939-1945) vstúpila na medzi-
národnú scénu ešte pred vypuknutím druhej sveto-
vej vojny. V októbri 1939 sa jej prezidentom stal Jozef 
Tiso, ktorý presadzoval voľnejší politický režim a pred-
sedom vlády Vojtech Tuka, ktorý bol zástancom ne-
meckého vplyvu. 
Hoci Slovenskú republiku postupne uznalo okolo 27 
štátov sveta, vrátane vtedajších veľmoci), jej medziná-

rodné postavenie bolo podobné ako postavenie ostat-
ných malých štátov v  tejto oblasti. Nemecko vnútilo 
slovenskej vláde tzv. ochrannú zmluvu (marec 1939), 
ktorá podrobila slovenskú zahraničnú politiku, armá-
du a  hospodárstvo nemeckej kontrole. Čoskoro na-
stala hospodárska prosperita, v dôsledku čoho životná 
úroveň v rokoch vojny bola omnoho vyššia ako v oko-
litých štátoch. Nebývalý rozmach zaznamenala veda 
(vznik Slovenskej učenej spoločnosti 1940, Slovenskej 
akadémie vied a  umení 1942), školstvo a  vzdelanie 
(vznik vysokej školy technickej 1939, obchodnej 1940). 
Slovenská republika nemohla však byť demokratickým 
štátom, pretože vznikla z vôle Adolfa Hitlera. 
Vo vnútornej politike sa uplatňoval systém jednej po-
litickej moci, v  intenciách protižidovskej politiky Ne-
mecka bol prijatý židovský kódex (september 1941).
Vlastenecké a demokratické sily na Slovensku odmie-
tali vazalskú spoluprácu s Nemeckom a  jeho nacis-
tickú ideológiu. Počas druhej svetovej vojny (1939 
– 1945) založili ilegálny protifašistický odboj (doma 

Adolf Hitler si podáva ruku s Jozefom Tisom na 
návšteve Tisa v Berlíne v októbri 1940

Predseda 
vlády vojnovej 
Slovenskej 
republiky 
Vojtech Tuka
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i v zahraničí), utvorili jeho centrálny orgán – Sloven-
skú národnú radu a prijali spoločný program – Vianoč-
nú dohodu (1943). Vyvrcholením ich aktivít bolo Slo-
venské národné povstanie (1944) – druhé najväčšie 
protifašistické vystúpenie v Európe. 

Vojenské operácie
Ešte v čase povstaleckých bojov zaútočila z východu 
cez Karpaty Červená armáda a 1. Československý ar-
mádny zbor. Sovietske vojenské velenie narýchlo pri-
pravilo karpatsko-dukliansku operáciu. Navonok uka-
zovala Stalinovu ochotu pomôcť povstalcom. V  sku-
točnosti prechod cez karpatské priesmyky, dobre 
opevnené nemeckou armádou, znamenal zbytočné 
plytvanie ľudskými životmi. 
Bojovalo sa o každú vyvýšeninu. Vojská Červenej ar-
mády prenikli cez nemeckú obranu a  dostali sa do 
prvej obce na Slovensku – Kalinova. Cez Dukliansky 
priesmyk sa prebojovali až 6. októbra 1944. Sloven-
skí muži museli narukovať do 1. československého 
armádneho zboru, kde Slováci dosiahli vyše 70-per-
centné zastúpenie. Často bez výcviku boli nasadení 
proti skúsenému nepriateľovi. Slovenský podiel na vy-
tlačení nemeckých a maďarských vojsk zo Slovenska 
bol významný. Prejavil sa v najťažších bojoch o Liptov-
ský Sv. Mikuláš, Malú a Veľkú Fatru. Spoločne s Červe-
nou armádou a 1. československým armádnym zbo-
rom bojovala na Slovensku aj rumunská armáda. Úze-
mie očistené od nemeckej armády kontrolovala Čer-

vená armáda. Policajné oddiely NKVD odvliekli zo Slo-
venska do sovietskych táborov asi 10 000 obyvate-
ľov a tisíce zajatých vojakov. Veľa odvlečených nepreži-
lo kruté podmienky v táboroch. Správu v slovenských 
mestách a obciach postupne preberali nevolené ná-
rodné výbory a  centrálny orgán Slovenská národná 
rada. Označovalo sa to za prejav revolúcie. 
V  Košiciach, dočasnom sídle Slovenskej národnej 
rady, bol 5. apríla 1945 za prítomnosti Edvarda Bene-
ša prijatý Košický vládny program, ktorý navrhli komu-
nisti. Program neumožnil obnovenie Hlinkovej sloven-
skej ľudovej strany (HSĽS), agrárnej strany a ďalších 
pravicových strán. Vyslovil súhlas s kolektívnou vinou 

Župný dom v Košiciach sa stal miestom podpisu Košického vládneho programu

Prezident 
Edvard Beneš
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nemeckej a maďarskej menšiny. Obidve menšiny boli 
obvinené zo spolupráce na okyptení Česko-Slovenska 
roku 1938 a jeho rozpade v roku 1939.
Ťažké boje na Slovensku trvali nepretržite do konca 
apríla 1945. Začiatkom apríla 1945 opustila Bratislavu 
slovenská vláda a prezident Jozef Tiso. Chceli sa do-
stať k západným spojencom a v emigrácii presadzovať 
myšlienku samostatného slovenského štátu. S týmto 
zámerom, ale aj z  obavy pred príchodom Červenej 
armády a neistou budúcnosťou Slovenska, odišlo na 
Západ asi 10 000 Slovákov. Medzi nimi boli vojenské 
jednotky, ale aj úradníci, študenti a takmer celé vede-
nie Matice slovenskej na čele s jej správcom Jozefom 
Cígerom Hronským. Bola to prvá najväčšia politická 

emigračná vlna v slovenských dejinách. Slovenská vlá-
da 8. mája 1945 podpísala v Rakúsku pred americkou 
armádou kapituláciu. Tým sa uzavreli dejiny prvej Slo-
venskej republiky. Jozefa Tisu a väčšinu členov sloven-
skej vlády neskôr dopravili do Prahy a potom na Slo-
vensko, kde boli postavení pred súd. 
Po skončení vojny došlo k obnoveniu Česko-Sloven-
ska na princípe rovný s rovným (1945). Pražský če-
choslovakizmus voči Slovensku však pokračoval. Tri 
roky (1945-48) prebiehal zápas o ďalší smer vývoja: 
návrat k predvojnovej parlamentnej demokracii ale-
bo nastolenie systému „sovietskeho” typu. Konfron-
tácia skončila prevzatím moci komunistami (febru-
ár 1948).

9.  VZNIK DRUHEJ 
ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY, 
JEJ ZAHRANIČNÁ POLITIKA

Slovensko súčasťou obnoveného 
Československa (1945 - 1948)

Skončenie druhej svetovej vojny privítali obyvate-
lia Slovenska s neskrývanou radosťou a úľavou. Bolo 
potrebné odstrániť miliardové škody, ktoré po sebe 
zanechali armády – zničené cesty, železnice, mosty 
a trosky domov. Tu sa naplno ukázala pracovitosť slo-
venského človeka. Pri nedostatku potravín a  dôleži-
tých životných potrieb hrali dôležitú úlohu dodávky 
americkej organizácie UNRRA. Prezident Beneš pod-
písal 24. októbra 1945 dekréty o  znárodnení kľúčo-
vých odvetví priemyslu a bánk. 

Ožívať začal aj domáci politický život. Jeho pravidlá 
určovala tzv. ľudová demokracia. Nebola to parla-
mentná demokracia. Politické strany museli byť člen-
mi Národného frontu. Opozícia nebola povolená. Pre 
všetky strany bol záväzný Košický vládny program. 
Program hlásal rovnoprávnosť českého a slovenské-
ho národa, no nedával žiadne záruky, že bude usku-
točnená. Nepohodlné strany boli zakázané, Nemci 
a Maďari stratili občianske práva. Začali sa hromad-
né čistky v  úradoch, na školách a  v  spolkoch. Tisí-
ce ľudí stratili svoje zamestnanie alebo boli prelože-
ní do iných krajov.
Už na území povstaleckého Slovenska roku 1944 pô-
sobili dve nové politické strany: Demokratická strana 
(zložená najmä z bývalých agrárnikov) a Komunistic-
ká strana Slovenska (pod jej tlakom došlo k zlúčeniu 
so sociálnymi demokratmi).
Suverenitu česko-slovenského štátu obmedzili doho-
dy v Moskve v rokoch 1943 a 1945. 
Hospodárstvo, armáda a  zahraničná politika sa pri-
spôsobovali sovietskym záujmom, hoci navonok sa 
hovorilo aj o orientácii na západných spojencov. Ed-
vard Beneš a veľká časť jeho vlády v Londýne vychá-
dzali v ústrety sovietskym záujmom. Videli v tom zá-
ruky pre česko-slovenský štát a prekážku pre opako-
vanie Mníchovskej dohody. Česko-Slovensko muse-
lo Sovietskemu zväz prepustiť územie Podkarpatskej 
Rusi. Po zmenách pôvodných poľských a  rumun-
ských hraníc tak česko-slovenský štát získal spoloč-
nú hranicu so Sovietskym zväzom. V lete roku 1947 
Česko-Slovensko pod tlakom Stalina odvolalo svo-
ju účasť na hospodárskom pláne amerického minis-
tra zahraničných vecí Georgea Marshalla. Odmietnu-
tím Marshallovho plánu stratilo možnosť získať vý-
hodné pôžičky a suroviny na obnovu vojnou zniče-
ného hospodárstva. 

E. Beneš a Stalin po podpise československo-
sovietskej zmluvy z 12. 12. 1943
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O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. V čom bola obmedzená suverenita obnoveného 
Česko-Slovenska?

2. Ako sa dostávali k moci komunistické strany v štá-
toch strednej a juhovýchodnej Európy?

Prvé povojnové voľby do parlamentu – Národné-
ho zhromaždenia v Prahe – sa uskutočnili 26. mája 
1946. Boli povinné a  zúčastnilo sa ich spolu osem 
politických strán: štyri české (hoci v názve mali čes-
koslovenské) a štyri slovenské. Okrem Demokratickej 
strany a Komunistickej strany Slovenska sa na voľbách 
zúčastnila aj Strana slobody a  Strana práce. Obidve 
vznikli krátko pred voľbami a nemohli ovplyvniť ich vý-
sledok. Podľa zásady české strany nemohli kandidovať 
na Slovensku a slovenské v Česku. Obe komunistické 
strany však mali rovnaký program a postupovali spo-
ločne v celom štáte. 
Vo voľbách zvíťazila na Slovensku Demokratická stra-
na, ktorú volilo 62 percent voličov. Komunistická stra-
na Slovenska dostala 30 percent hlasov. Predsedom 
Slovenskej národnej rady sa stal Jozef Lettrich. 

Predseda 
Slovenskej 
národnej rady 
Jozef Lettrich

Demokratická strana síce zvíťazila vo voľbách na Slo-
vensku, ale celoštátne vyhrali komunisti. Obsadili naj-
dôležitejšie ministerstvá, najmä ministerstvo vnútra. 
Ich predseda Klement Gottwald sa stal predsedom 
vlády. Príčinou víťazstva Demokratickej strany na Slo-
vensku bolo uzavretie predvolebnej tzv. Aprílovej do-
hody (1946). Podarilo sa jej získať podporu sloven-
ských katolíkov, ktorí sa rozhodli nezaložiť vlastnú poli-
tickú stranu. Komunisti vyhrali voľby v Česku aj vďaka 
pozemkovej reforme, ktorú tu ovládli. Roľník tak získal 
dojem, že dostal pôdu od komunistov. 

Voľbami roku 1946 Slováci jednoznačne odmietli ko-
munistické predstavy o spoločnosti a zaradili sa me-
dzi národy verné kresťanstvu a demokracii. Po víťaz-
stve Demokratickej strany vytvorili české strany vráta-
ne komunistov nacionalistický blok. Ten obviňoval De-
mokratickú stranu z protištátnej činnosti a zo snahy vy-
hlásiť samostatné Slovensko. Pod zámienkou nespo-
ľahlivosti Slovenska sa opäť presadil štátny centraliz-
mus. V  troch pražských dohodách stratila Slovenská 
národná rada a Zbor povereníkov svoje pôvodné prá-
vomoci. Slovenské národné orgány sa tak stali nástro-
jom pražskej vlády. 
Politickému úmyslu rozštiepiť Demokratickú stranu 
slúžil aj proces s prezidentom prvej Slovenskej repub-
liky Jozefom Tisom. Súd vyniesol rozsudok smrti. Praž-
ská vláda odmietla žiadosť o milosť a Tiso bol 18. aprí-
la 1947 popravený. Demokratická strana sa po popra-
ve nerozpadla. Preto komunistické vedenie v  spolu-
práci so Štátnou bezpečnosťou vykonštruovalo „pro-
tištátne sprisahanie” na Slovensku. Bezpečnosť zatkla 
707 osôb. Medzi nimi aj dvoch generálnych tajom-
níkov Demokratickej strany Jána Kempného a Milo-
ša Bugára. Podpredseda vlády Ján Ursíny bol donú-
tený odstúpiť.
Vyvolaním politickej krízy na jeseň 1947 dosiahli ko-
munisti svoj cieľ – výrazné oslabenie Demokratickej 
strany. Vo februári 1948 vznikol v pražskej vláde spor 
medzi komunistickými a nekomunistickými ministra-
mi o  rozširovaní komunistického vplyvu v  bezpeč-
nosti. Komunisti sa odmietli podriadiť rozhodnutiu 
vlády, nekomunistickí ministri podali demisiu. Bola 
ich však menšina. Prezident Beneš prijal 25. febru-
ára 1948 demisiu a  Gottwaldom navrhovaný nový 
zoznam vlády. 
Dôležité mestá obsadili pohotovostné oddiely Zboru 
národnej bezpečnosti a Ľudové milície. Moc v krajine 

Prezident Edvard Beneš (vľavo) číta zoznam 
ministrov vlády Klementa Gottwalda (vpravo)
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prebrali akčné výbory. Ich úlohou bolo vylúčiť z práce 
alebo štúdia ľudí odmietajúcich vládu komunistov. Ko-
munista a predseda Zboru povereníkov Gustáv Husák 

na Slovensku už 21. februára 1948 protiprávne odvo-
lal povereníkov z Demokratickej strany. Komunisti pre-
vzali moc pokojným spôsobom. 

10.  VZNIK ANTIFAŠISTICKÉHO 
FRONTU SLOVANOV, PRÍPRAVY 
VÝMENY OBYVATEĽSTVA MEDZI 
ČSR A MR

Cesta k Dohode o výmene 
obyvateľstva medzi 
Československom a Maďarskom 
(1946 - 1948)

Víťazstvo nad nemeckým fašizmom vytvorilo odliš-
né postavenie Maďarska a  Československa v  medzi-
národnej politike. Maďarsko vyšlo z vojny ako poraze-
ný štát, Československo vďaka exilovej vláde v Londý-
ne a Slovenskému národnému povstaniu ako víťazný 
štát. Pri  riešení problémov sa neuplatnili rovnocenné 
pozície. Základným problémom, ktorý zaťažil vzťahy kra-
jín, bola národnostná otázka: vývoj situácie Maďarov na 
Slovensku a pevný československý politický zámer zba-
viť sa všetkých Nemcov, ako aj Maďarov na Slovensku.
Hlavnou požiadavkou exilovej Benešovej vlády v Lon-
dýne bolo obnovenie predmníchovskej Česko-sloven-
skej republiky a  vytvorenie homogénneho českoslo-
venského štátu. Eduard Beneš preto už počas vojny 
vyvíjal diplomatické úsilie v  záujme jednostranného 
vysídlenia (transferu) nemeckého a maďarského oby-
vateľstva. Po prvý raz vystúpil s  myšlienkou vysídle-
nia počas rokovaní s moskovským vedením Komunis-
tickej strany Československa v decembri 1943. Vtedy 
ešte nezískal ich podporu. Preto sa snažil získať víťaz-
né veľmoci. Exilová vláda 23. 11. 1944 požiadala veľ-
moci o súhlas s vysídlením.
Ani Slovenská národná rada (SNR) v manifeste z 4. 2. 
1945 nerátala s  jednostranným transferom, hovorilo 
sa iba o výmene (repatriácii) časti maďarského obyva-
teľstva za Slovákov žijúcich v Maďarsku. SNR až po ná-
vrate komunistickej emigrácie z Moskvy zmenila svoj 
názor. Zvolený postoj voči Nemcom a Maďarom zdô-
vodnil Beneš tým, že k rozpadu Československa vie-
dol separatizmus národností.

Začiatkom roka 1945 boli oslobodené východné ob-
lasti, 5. mája 1945 bola pod vedením Edvarda Bene-
ša zložená vláda, v ktorej dostali miesto aj komunis-
ti. Bola to vláda Národného frontu Čechov a Slovákov. 
Základným dokumentom novej Československej re-
publiky sa stal Košický vládny program. Tento program 
okrem reorganizácie štátu a hospodárstva sformulo-
val potrebu a prostriedky budovania česko-slovenské-
ho národného štátu.

Program deklaroval rovnoprávnosť Čechov a  Slová-
kov, na druhej strane vyhlásil kolektívnu vinu Nemcov 
a Maďarov vo vojne. Do tých obcí, okresov, kde tvori-
li väčšinu, vymenovali namiesto volených orgánov ko-
misárov. Štátne občianstvo mohli dostať len antifašis-
ti, pôdu v  nemeckom a  maďarskom vlastníctve zo-
štátnili, zatvorili všetky národnostné školy. Uskutočne-
nie programu zabezpečovali nariadenia SNR a dekré-
ty prezidenta Beneša.
Maďarská menšina bola zbavená štátneho občianstva 
a s tým súvisiacich sociálnych práv (dôchodok, sociál-
ne podpory, štátne zamestnanie), zhabali jej pozem-
ky a majetky, zrušili maďarské školy, tlač, kultúrne inšti-
túcie a spolky, žalárovali politických vodcov. Českoslo-
venské vedenie predpokladalo, že za medzinárodnej 
podpory a vynútenia zo strany Maďarska môže dôjsť 
k vysídleniu maďarskej menšiny. 
Maďarský minister zahraničia János Gyöngyösi koncom 
júna 1945 vo svojom prejave v Békešskej Čabe však 
vyhlásil, že maďarská vláda by nikdy nepodnikala vý-
menu obyvateľstva alebo vysídlenie. K  takémuto kro-
ku by pristúpila iba na základe medzinárodnej dohody.
Postupimská konferencia veľmocí rozhodla o vysídlení 
Nemcov z Poľska, Československa a Maďarska. S vy-

„Slováci majú byť pánmi vo svojej slovenskej zemi, rovnako 

ako Česi vo svojej národnej domovine a republika bude ob-

novená ako spoločný štát rovnoprávnych národov.”

 (Ukážka z Košického vládneho programu)

„Pri všetkých rokovaniach sme neustále zdôrazňovali, že 

naším cieľom je vybudovať z Československa jednoliaty ná-

rodný štát. Maďari sa samozrejme bránia proti myšlienke 

výmeny a presťahovania. Jednak to pre nich znamená veľ-

kú stratu hospodársku, jednak sa tým odníma možnosť po-

čítať s tým, že príde čas, v ktorom dosiahnu s pomocou tej-

to menšiny  toho, čo za tejto vojny opätovne nedosiahli.” 

(E. Beneš pri rokovaní so SNR)
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sídlením Maďarov – okrem Sovietskeho zväzu – ne-
súhlasili. Problém odporučili riešiť formou dvojstran-
nej dohody. Po Postupimskej konferencii českosloven-
ská vládna politika zmenila koncepciu aj voči maďarskej 
menšine. Do popredia sa dostal plán výmeny časti ma-
ďarského obyvateľstva za Slovákov, žijúcich v Maďarsku.
Československé orgány dúfali, že sa im podarí pre-
svedčiť 300-400 tisíc Slovákov, aby sa  dobrovoľne 
presídlili na Slovensko. Túto možnosť ponúkli aj Slová-
kom v Rumunsku, Juhoslávii a Bulharsku. Do popre-
dia sa dostali bilaterálne rokovania presadzujúce vý-
menu obyvateľstva. 
Česká a slovenská vláda v liste informovala maďarskú 
vládu o svojich zámeroch. Tá bola ochotná riešiť prob-
lém dvomi spôsobmi: ponechaním maďarskej men-
šiny v Československu so všetkými občianskymi prá-
vami, alebo pripojením územia obývaného Maďarmi 
k Maďarsku.

Medzitým československá vláda v  novembri 1945 
začala násilný odsun Maďarov do Čiech, do oblasti, 
z ktorej boli vysídlení sudetskí Nemci. Museli tam vy-
konávať poľnohospodárske práce. V zime 1946 bolo 
deportovaných okolo 44 tisíc osôb. Ich majetok bol 
pridelený Slovákom zo severných oblastí. Ďalším kro-
kom vlády a SNR bola reslovakizácia. Tí Maďari, ktorí 
mali aspoň jedného starého rodiča Slováka, mohli sa 
prihlásiť za Slovákov. Automaticky mohli tým získať ob-
čianske práva, štátne občianstvo, boli stiahnutí zo zo-
znamu deportovaných a vyznačených na presídlenie. 
Za Slovákov bolo vyhlásených 326 679 osôb.

„Ak Československo sa v záujme svojej bezpečnosti chce 

zbaviť Maďarov ... tak treba len zmeniť hranice a nie je po-

trebné neľudsky nútiť státisíce ľudí zanechať svoj domov.”

 (János Gyöngyösi, minister zahraničných vecí MR)

Od decembra 1945 sa v Prahe uskutočnilo rokovanie 
na úrovni ministrov zahraničných vecí. J. Gyöngyösi tu 
vyhlásil, že Maďarsko s výmenou obyvateľstva zásad-
ne nesúhlasí a odmieta aj plán jednostrannej deportá-
cie. V záujme mieru medzi dvomi krajinami sa nediš-
tancuje od dobrovoľného presídlenia Slovákov z Ma-
ďarska, ak ČSR zabezpečí občianske a menšinové prá-
va Maďarom na Slovensku. 
Vladimír Clementis informoval maďarského ministra 
zahraničia, že jeho vláda trvá na defi nitívnom riešení 
postavenia Maďarov a to tak, že jedna časť by opusti-
la krajinu v rámci výmeny obyvateľstva a druhú by jed-
nostranne vysídlili. 

Maďarsko informovalo veľmoci o  neúspešnosti ro-
kovaní. Veľmoci však riešenie otázky odkázali znovu 
do kompetencii oboch štátov. Maďarská politická eli-
ta vidiac, že sa nepokročilo, v záujme zlepšenia osudu 
Maďarov na Slovensku pristúpila 6. 10. 1946 v Prahe 
k ďalším rokovaniam a prijala koncepciu výmeny oby-
vateľstva bez zmeny hraníc.
Maďarská vláda prispela k tomu, aby sa Slováci z Ma-
ďarska mohli dobrovoľne presídliť. Československo sa 
chystalo v záujme prípravy presídlenia vyslať do Ma-
ďarska vládnu komisiu a určiť počet osôb maďarskej 
národnosti, ktorí budú presídlení. Zaviazalo sa že de-
portáciu a vnútorné presídlenie preruší až do koneč-
ného riešenia situácie. 

„Na zasadnutí vlády 4. 12. 1945 Vladimír Clementis vyhlá-

sil: Na rokovaniach s maďarským ministrom zahraničných 

vecí som vyhlásil, že nás nezujímajú tí Slováci, ktorí sa ne-

chcú presídliť na Slovensko. Počítame s tým, že títo Slová-

ci sa pomaďarsčia, k tomu prajeme maďarskej vláde veľa 

šťastia.“

(K. Vadkerty: A kitelepítéstől a reszlovakizációig)

Maďarský minister zahraničných vecí János 
Gyöngyösi v Paríži, 1946 Vladimír Clementis
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Obsah Dohody o výmene obyvateľstva medzi 
Československom a Maďarskom
Dohoda medzi Československom a Maďarskom bola 
podpísaná 27. februára 1946 v Budapešti. Podpísali ju 
minister zahraničia János Gyöngyösi a  štátny tajom-
ník Vladimír Clementis. Zmluva pozostáva zo 14 člán-
kov a dodatkov.
Po podpísaní dokumentu sa československá delegá-
cia stretla s  vedúcimi maďarských koaličných strán. 
Vladimír Clementis zaujal stanovisko, že dohoda o vý-
mene obyvateľstva zďaleka nerieši problém maďar-
skej národnosti. Po prvej dohode je potrebná ďalšia, 
ktorá umožní, aby sa všetci Maďari zo Slovenska pre-
sídlili do Maďarska. Pohrozil, že Maďari, ktorí zosta-
nú v Československu ako menšina, nemôžu počítať 
s  ochranou a  že kompaktné národnostné obyvateľ-
stvo rozmiestnia po rôznych krajoch republiky. Maďar-
ské strany toto stanovisko odmietli.
Uzákonila sa možnosť dobrovoľného presídlenia Slo-
vákov z Maďarska a  vysídlenie Maďarov z Českoslo-
venska. Československý štát mal právo vyznačiť vysíd-
lených. Počet vymenených osôb mal byť rovnaký. Ma-
ďarsko sa navyše zaviazalo jednostranne prijať osoby, 
ktoré československé úrady vyhlásili za vojnových zlo-
čincov, pričom ich počet nebol v zmluve určený. Ma-
jetkové pomery sa mali riešiť na základe reciprocity.
Zmluva nariadila založiť niekoľko orgánov, organizujú-
cich výmenu, medziiným Československo-maďarskú 
zmiešanú komisiu. Zmluva umožnila československej 
vláde zriadiť osobitnú komisiu (Československá pre-
sídľovacia komisia). Jej úlohou bolo vzbudiť záujem 
Slovákov o presídlenie. Od podpísania zmluvy mohla 
6 týždňov agitovať, potom mala ďalších 6 týždňov na 
vyzbieranie vyplnených prihlášok.

Spôsoby agitácie medzi Slovákmi 
v Maďarsku

Československá presídľovacia komisia v  roku 1946 
uskutočnila v Maďarsku súpis, ktorý sa týkal 416 obcí. 
Komisia vedená Danielom Okálim zistila v Maďarsku 
479 050 osôb. Maďarská historiografi a tieto údaje po-
kladá za prehnané a metodiku a techniku prieskumu 
za málo známu. Podľa ofi ciálnych štatistík v Maďarsku 
žilo v roku 1941 na trianonskom území 270 495 po 
slovensky hovoriacich občanov. Slovenský materinský 
jazyk si priznalo 75 920 ľudí, kým k slovenskej národ-
nosti sa prihlásilo iba 18 400 občanov. 
Na Slovensku podľa sčítania ľudu v  roku 1930 žilo 
650 579 občanov maďarskej národnosti. V roku 1941 
po Viedenskej arbitráži sa na území pripojenom k Ma-

ďarsku hlásilo k maďarskej národnosti 797 014 obča-
nov, kým v Slovenskom štáte zostalo 57 897 Maďarov.

Diskutujte, uvažujte!

O čom svedčia uvedené čísla?

Československá presídľovacia komisia (ČSPK) so síd-
lom v Budapešti začala svoju činnosť v marci 1946. 
Od 5. marca do 4. apríla trvalo ofi ciálne povolené 
obdobie agitácie, potom do 27. júna trvalo obdobie 
predbežného zápisu na presídlenie. 

Agitácia, propagačná činnosť ČSPK 
a Antifašistického frontu Slovanov

Československá presídľovacia komisia začala svoju 
činnosť v Budapešti v marci 1946. Na území Maďar-
ska, kde žili Slováci, zriadila 18 oblastných náborových 
úradov. V spolupráci s Antifašistickým frontom Slova-
nov (AFS) usporiadali rozsiahlu propagačnú činnosť.
AFS bol založený začiatkom roku 1945. Vo svojej čin-
nosti nadväzoval na Stranu slovenskej národnej jed-
noty. Jeho predsedom sa stal evanjelický farár z Bé-
kešskej Čaby Michal Francisci. Táto celoštátna organi-

Pozvánka miestnej odbočky Antifašistického 
frontu Slovanov v Maďarsku na divadelné 
predstavenie v Poľnom Berinčoku, 1945
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zácia združovala Slovákov a Srbov, ale aj Chorvátov, 
Slovincom a Rusínov. Základnou požiadavkou bolo vy-
dobytie národnostných práv a zrovnoprávnenie s ma-
ďarským národom. 
Myšlienka presídlenia bola nastolená na Dolnej zemi 
už na prelome rokov 1944/45. Aktivizovala predo-
všetkým uvedomelú vrstvu dolnozemských Slovákov 
okolo AFS, ktorý sa jednoznačne priklonil na stranu 
dobrovoľného presídlenia a pomáhal aj pri jeho reali-
zácii. Poprednými zástancami presídlenia boli vedúci 
slovenskej sekcie AFS Alexander Horák, Michal Fran-
cisci, Ján Sekerka, Ondrej Beňo. Okrem slovenskej in-
teligencie sa jej členmi stala predovšetkým vrstva roľ-
níkov, poľnohospodárskych robotníkov, drobných re-
meselníkov, priemyselných a banských robotníkov.
Prvá žiadosť o  presídlenie z Maďarska sa sformova-
la v  Pitvaroši, v  obci s  úzkym chotárom a so znač-
nou vrstvou chudobných, silne uvedomelých ľavicovo 
orientovaných roľníkov. Vedúci AFS na čele 38-člennej 
delegácie spolu so Slovákmi z Juhoslávie a Rumunska 
a  Predsedníctvu SNR v Bratislave, odovzdali memo-
randum v ktorom žiadali o presídlenie. Navštívili i pre-
zidenta Beneša v Prahe.
AFS usporiadal rozsiahlu propagačnú a náborovú ak-
ciu, v rámci ktorej sa Slováci v Maďarsku zoznamova-
li so životom na Slovensku, rozdávali im knižky, ča-
sopisy, letáky, premietali fi lmy, usporiadali prednášky 

a  kultúrne podujatia. Ich cieľom bolo získať na pre-
sídlenie čo najväčší počet Slovákov. AFS mal v  kaž-
dej väčšej osade obývanej Slovákmi svoje pobočky. Pri 
agitácii pomáhal aj jej tlačový orgán, noviny Sloboda:

S programom výmeny obyvateľstva sa stotožnili tak 
pravicové, ako i ľavicové politické sily Slovenska. Zdô-
razňovali potrebu znovuzjednotenia Slovákov v  ná-
rodnom štáte. a nemožnosť ochrany slovenskej men-
šiny pre jej roztrúsenosť a asimilačnú politiku maďar-
ských vlád. Ich záchranu presídlením považovali za 
historické zadosťučinenie, presídlením by sa vyriešila 
i národnostná otázka.
Osobitnú pozornosť venovali Dolnej zemi, preto pred-
seda ČSPK Daniel Okáli a podpredseda vlády Viliam 
Široký osobne navštívili túto oblasť.
Agitácia prebiehala na námestiach, pri kostoloch boli 
vyvesené plagáty, prostredníctvom ktorých chceli 

„Zem južného Slovenska, na ktorej Vás chceme usadiť, je 

nádherná, úrodná, žírna rovina. Tá zem čaká iba na praco-

vité ruky Slovákov, ktorí by ju s  láskou obrábali. Čaká na 

Vás! Volá Vás! Poďte! Nech sa aj vo výraze Vašej tváre ob-

javí spokojnosť takého človeka, ktorý pyšne stojí na vlast-

nej pôde. Zaraďte sa medzi dobrých, spokojných sloven-

ských roľníkov!” 

(Sloboda)
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emocionálne vplývať na obecenstvo: „Matka zem Vás 
volá”, „Vráťte sa!”, „Bratia Slováci: prihláste sa!” 
Dvojjazyčné plagáty zohľadňovali slabšiu jazykovú 
úroveň ovládania slovenčiny.

Na zhromaždeniach vystupovali aj umelci, kultúrne te-
lesá, premietali sa fi lmy, usporiadali sa koncerty. Hod-
notami slovenskej kultúry chceli získať tých Slovákov, 
ktorí mali už dvojitú identitu, alebo sa už asimilovali.
Články boli uverejnené aj v československej tlači, po-
sielanej do Maďarska. Mali oboznámiť záujemcov 
o presídlenie a slovenskú verejnosť v ČSR o podmien-
kach presídlenia.

Aktivisti ČSPK a AFS do popredia propagandy stavali 
hospodárske a sociálne otázky. Zdôrazňovali, že Čes-
koslovensko patrí k  víťazným mocnostiam 2. sveto-
vej vojny, preto obnovenie ekonomiky bude rýchlej-
šie, nebude musieť platiť vojenskú reštitúcie. Pouka-
zovali na lepšie životné podmienky. Porovnávali ich so 
sociálnymi pomermi v Maďarsku, kde veľká časť oby-
vateľstva bola na pokraji chudoby, bol nedostatok to-
varu, lístkový systém na potraviny, bola nesmierna in-
fl ácia. Zdôrazňovali, že Slováci v Maďarsku sa jediným 
podpisom môžu stať občanmi jedného z najvyspelej-
ších štátov sveta.
Presídlencom sľúbili dobré pracoviská, dobrú pôdu, 
statky, domy, sociálnu výpomoc chudobnejším vrstvám.
Pozornosť sa zamerala aj na organizovanie rekreač-
ných pobytov detí, hlavne v horských oblastiach.
V roku 1948 AFS v záujme zvýšenia záujmu mladých 
o presídlene zorganizovala tri turnusy z Dolnej zeme 

„Národ doma! Od Teba čakáme, že príjmeš s láskou dosial 

odlúčených a  navrátivších sa synov a  dcéry na vlastnom 

srdci ako najdrahších svojich. Buďte im bratskou radou a ži-

vou pomocou nápomocní v každom ich počínaní. Nech nie 

je ani jedného prípadu, o ktorom by právom platilo, že medzi 

svojich na južné Slovensko prišiel a oni ho neprijali.”

 (Národná obroda 1946. I. 27.)

na výstavbu Trate mládeže. Zúčastnilo sa jej 2000 
ľudí. Noviny Sloboda v  rokoch 1946/47 uverejňova-
li správy o budúcom domove presídlencov s obrázka-
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mi a mapkami. Išlo o maďarské osady Žitného ostro-
va, Pohronia a Pobodrožia. Od roka 1946 predstavite-
lia Slovákov v Maďarsku mali možnosť aj osobne nav-
štíviť Slovensko.
Slovenskí aktivisti a letáky zdôrazňovali, že slovenské 
školy v novej vlasti zabezpečia pre ich deti lepšiu bu-
dúcnosť. V propagande sa objavili sľuby, že tí zajatci, 

ktorých rodina sa presídli, budú zo zajatia prepustení, 
i zastrašenie, že tí ktorí sa nepresídlia, budú vyhnaní 
alebo deportovaní do ZSSR na nútené práce. 
Presídľovacia komisia sa usilovala získať presídlencov 
aj prostredníctvom cirkví. Reakciou cirkví bola zdržan-
livosť a niekedy odmietnutie angažovať sa za presíd-
lenie.

11.  PRIEBEH A DÔSLEDKY VÝMENY 
OBYVATEĽSTVA

Československo 14. júna 1946 odovzdalo maďarskej 
vláde zoznam Slovákov v Maďarsku, hlásiacich sa na 
presídlenie. Na zozname bolo 95  724 osôb, 90% 
z nich boli roľníci.
Maďarská vláda po jednostrannom vyhlásení Česko-
slovenska, že Maďari zo Slovenska svoje hnuteľnos-
ti nemôžu odviezť, spomalila a nakoniec zastavila vý-
menu. Chystala sa na mierovú konferenciu, a preto sa 
Dohoda stala otázkou vnútropolitických bojov. Nezá-
vislá maloroľnícka strana a Národná sedliacka strana si 
vytýčila za cieľ dosiahnutie etnických hraníc a nechceli 
zmenu etnického zloženia južného Slovenska. 
Československá vláda v súvislosti s prípravou zozna-
mu Maďarov, ktorí by mali byť určení na vysídlenie, 
podnikla na Slovensku reslovakizačnú akciu. Umož-
ňovali v nej, aby sa všetci tí, ktorí mali slovenského 
predka, formálne vyhlásili za Slovákov, a tak sa mohli 
zachrániť pred vysídlením. Bola to nútená asimilácia, 
cieľom ktorej bolo poslovenčenie južného pohrani-
čia. Súčasťou pokusov o vysídlenie maďarskej menši-
ny z južného Slovenska bol aj nábor pracovných síl na 
prácu do českého pohraničia, na miesta opustených 
sudetskými Nemcami. Tieto akcie mali byť prostried-
kami, ktoré mali donútiť maďarskú vládu začať výme-
nu obyvateľstva.
Maďarská vláda využila odsun do Čiech ako argument, 
že československá vláda porušuje dohodu o výmene 
obyvateľstva. 
Mierová konferencia v Paríži v roku 1946 nesúhlasila 
ani s etnickými hranicami, ktoré chcelo dosiahnuť Ma-
ďarsko, ani s vysídlením Maďarov, navrhovaným Čes-
koslovenskom. Riešenie odporučila nájsť v dvojstran-
nej dohode. Po podpísaní mierovej zmluvy 10. febru-
ára 1947 a po viacerých rokovaniach a zastavení od-
sunu Maďarov do Čiech došlo k dohode a 12. apríla 
1947 sa začala výmena obyvateľstva. 

Sociálne národnostné príčiny 
presídlenia Slovákov v Maďarsku 

Počas druhej svetovej vojny postihli národnostné lo-
kality národnostnopolitické i diskriminačné nariadenia. 
Boli zamerané na likvidáciu ľavicového hnutia a na po-
maďarčenie slovenského obyvateľstva.

Vo vojnových rokoch prenasledovali obyvateľov, kto-
rí zdôrazňovali oprávnenosť národnostných požia-
daviek. Nádejné očakávanie konca vojny na prelo-
me 1944/45 vyústil do aktívneho výstupu demokra-
tických síl vo väčšine Slovákmi obývaných obcí, hlav-
ne v obciach Csongrádskej, Békešskej, Novohradskej 
župy a  v  pilišských obciach. Významným činom bol 
boj šarišapských baníkov proti nemeckej armáde.
Dôležitou udalosťou v  živote Slovákov bola pozem-
ková reforma. Viac ako 30 % obyvateľov slovenských 
lokalít južnej Dolnej zeme patrilo k vrstve agrárneho 
proletariátu. Mnohí z nich aj po pozemkovej reforme 
na jar 1945 zostali bez pôdy (Slovenský Komlóš, Bé-
kešská Čaba).
Okrem sociálnej a pozemkovej otázky sa živelne do-
stávalo do popredia riešenie národnostných požiada-
viek. Na jeseň 1944, po odchode starej administratívy, 
v Slovákmi obývaných oblastiach južnej Dolnej zeme 
miestne obyvateľstvo samo vytváralo národnostnú 
politiku podľa vlastných predstáv, napríklad v Sloven-

„Je známe, ako cieľavedome zaplavovali búriaci sa tzv. Vi-

harsarok povolávacím rozkazom SAS na vojnu od r. 1942...: 

a  aký podozrivo veľký počet agrárnych proletárov, me-

dzi nimi i dolnozemských Slovákov zahynulo vo vojne. Ani 

tí, ktorí zostali doma, by sa neboli vyhli svojmu osudu. 

Csongrádska župa sa napríklad zaoberala návrhom rozsíd-

lenia Slovákov, žijúcich v Pitvaroši, známych svojím proti-

vládnym postojom a činnosťou.”

(A. Divičanová – Ondrej Krupa: 

Slováci v Maďarsku)

Szlovák_népismeret-2_Book.indb   112 2015.06.12.   13:19:12



113

skom Komlóši. Zaviedli dvojjazyčnú slovensko-maďar-
skú administratívu i výučbu slovenského jazyka v zá-
kladných školách. Slovensky začali vyučovať aj v Pitva-
roši, v  roku 1946 vznikla aj prvá slovenská základná 
škola v Békešskej Čabe a Slovenskom Komlóši.
Spoločenská aktivita Slovákov vzrástla, čo sa prejavilo 
aj v založení Antifašistického frontu Slovanov v Maďar-
sku v roku 1945. Založili ho Slováci a Srbi v Battonyi, 
jeho tlačový orgán Sloboda vychádzal vo dvoch jazy-
koch, v slovenčine a v srbčine. Srbi za začiatkom roku 
1946 z organizácie vyčlenili.
Slováci v Maďarsku na mnohých miestach prijali s nad-
šením rôzne akcie Presídľovacej komisie. Ovplyvni-
lo ich, že po dlhom čase sa prvýkrát dostali do sty-
ku s predstaviteľmi materského národa. Zoznamova-
li sa s jeho minulosťou, s vlastnou históriou, kultúrou, 
s hospodárskymi výsledkami materského národa. Agi-
táciu priaznivo ovplyvnilo i to, že slovenská strana ne-
pokladala nábor iba za nástroj výmeny obyvateľstva, 
ale začlenila ho do procesu zjednotenia Slovákov žijú-
cich v strednej a juhovýchodnej Európe.
Ako najdôležitejší faktor, motivujúci k presídleniu, sa 
považujú hospodárske príčiny. Veľká časť Slovákov zo-
stala aj po pozemkovej reforme bez pôdy alebo vlast-
nila len malý pozemok. Mnohí si vybrali neľahkú ces-
tu presídlenia s nádejou, že na novom mieste získa-
jú materiálnu a existenčnú istotu. V zozname prihlá-
sených bol veľký počet chudobných a nemajetných. 
Takmer jednu tretinu (29%) tvorili poľnohospodárski 
robotníci, sezónni robotníci a nádenníci. Ich presídle-

nie robilo ťažkosti, pretože nemohli byť zaradení do 
výmeny majetku vysídlených Maďarov a presídlených 
Slovákov. Preto nemajetné vrstvy Slovákov z Maďar-
ska boli už na jeseň 1946 presídlení spolu so Slovák-
mi z Rumunska na územia, odkiaľ vysídlili Nemcov do 
západných Čiech a na južnú Moravu. Okrem poľno-
hospodárskych robotníkov a chudobných roľníkov boli 
zaradení do tejto skupiny aj nemajetní intelektuáli, ba-
níci, sklári, študenti, pastieri, spolu 7945 osôb, na zá-
klade vlastnej žiadosti z dôvodu nepriaznivej sociálnej 
situácie, mimo výmeny. 
Veľký záujem o presídlenie sa prejavil aj u vrstvy ma-
loroľníkov, vlastniacich 1-5 katastrálnych jutár pôdy 
(6056 roľníckych hospodárstiev). Za nimi nasledova-
li strední roľníci, hospodáriaci na 5-20 katastrálnych 
jutrách (2299 hospodárstiev). Túžbu po presídlení 
medzi týmito vrstvami značne ovplyvnilo i národnost-
né povedomie, ich citový vzťah a pridržiavanie sa svoj-
ho jazyka, svojej kultúry, ktoré konečne budú môcť 
prežívať a používať slobodne, ako rovnoprávni obča-
nia. 
Najmenej prihlásených bolo z radov veľkých gazdov. 
Po presídlení boli usadení na skonfi škovaných ma-
jetkoch s veľkou rozlohou pôdy. Majetnejší vlastní-
ci – gazdovia vo väčšom počte pochádzali len zo 4 
obvodov (Forró 75, Nireďháza 42, Slovenský Komlóš 
31, Békešská Čaba 16), zo všetkých ostatných iba 5-6 
gazdov. Na základe príkazu ČSPK aktivisti v  každej 
obci mali nahovoriť 4-5 majetnejších roľníkov, ktorých 
budú nasledovať aj chudobnejší.

Pohľad na Šarišáp
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Štvrtinu presídlencov (25,3 %) tvorili priemyselní ro-
botníci, baníci, živnostníci, štátni zamestnanci v dopra-
ve (10 829 rodín), pracujúci v domácnosti (6499 ro-
dín). Na presídlenie sa prihlásil pomerne veľký počet 
z  radov inteligencie, verejných zamestnancov (okolo 
4000 osôb). Motiváciou bolo ich národnostné pove-
domie a existenčná neistota.
Z agrárne orientovaných dolnozemských oblastí sa pri-
hlásil najvyšší počet z radov poľnohospodárskych ro-
botníkov a drobných roľníkov. Oproti tomu z obvodov 
Budapešť, Ostrihom tvorili najvyšší počet remeselní-
ci, živnostníci a štátni zamestnanci (doprava). V rámci 
dohody zanechali obyvatelia maďarskej národnosti na 
Slovensku 109 295 katastrálnych jutár pôdy, na úze-
mí Maďarska zanechali presídlenci len 43 749 kat. ju-
tár. Tento fakt svedčí o tom, že presídlenie znamena-
lo pre mnohých príležitosť na zlepšenie svojho hospo-
dárskeho postavenia. 

Dôsledky
Z pôvodne prihlásených 95 tisíc občanov sa na Slo-
vensko presídlilo 73 273 Slovákov z Maďarska. Boli 
také lokality, najmä v Békešskej a Čanádskej župe, od-
kiaľ sa presídlilo 30-80% slovenských obyvateľov. De-
satina presídlencov odišla z Békešskej Čaby.
Výmena obyvateľstva vyostrila národnostné protikla-
dy, mala vážne morálne následky. Rozdelila rodiny, 
vyostrila protiklady medzi odchádzajúcimi a  zostáva-
júcimi. Nasledovali ťažké roky spolužitia pôvodného 
slovenského obyvateľstva, ktoré zostalo v Maďarsku, 
a sem vysídlených Maďarov, ktorí sa z číročistých ma-

ďarských lokalít Slovenska dostali do Slovákmi obý-
vaných obcí v Maďarsku, prevažne do evanjelického 
prostredia (väčšinou boli katolíci). To len ďalej zvyšo-
valo napätie, vyplývajúce z násilného presídlenia a zo 
zhoršenia majetkových pomerov. 
Aj väčšina Slovákov sa dostala do maďarských, prevaž-
ne katolíckych dedín na Žitnom ostrove, kde si prísluš-
níci staršej generácie – na Slovensku – osvojili maďar-
ský jazyk. Pre svoju archaickú slovenčinu, neovládanie 
spisovnej a  hovorovej slovenčiny sa často stretávali 
aj s pohŕdaním tamojšieho slovenského obyvateľstva.
S čiastočným presídľovaním sa nevyhnutne spájal ne-
odvratný rozklad, uvoľnenie etnicky –  i napriek silnej 
asimilácii – ešte pomerne uzavretých spoločenstiev, 
diaspór, ktoré mali dvestoročné tradície. Tieto komuni-
ty opustila uvedomelejšia slovenská inteligencia a naj-
slovenskejšie spoločenské vrstvy. Šance prežitia Slová-
kov, ktorí zostali v Maďarsku, sa veľmi obmedzili. Pod-
ľa ofi ciálneho sčítania ľudu v roku 1949 sa k sloven-
skému materinskému jazyku prihlásilo 25 988, k slo-
venskej národnosti 7808 občanov. 

Impozantný kostol slovenských evanjelikov v 
Níreďháze

Evanjelický kostol v Horných Salibách. 
V tejto obci sa usadili mnohí presídlenci zo 
Slovenského Komlóša

„…no neboli to len Maďari, ktorí bočili od presídlencov, 

veď kvôli ním museli ich príbuzní odísť. Nedôverovali im ani 

miestni Slováci. Rozšírila sa fáma, že krajania im zoberú 

(katolícke) kostoly. Posmievali ich pre nárečie … v reči po-

užívali maďarské výrazy. Dolnozemskí Slováci sa tak na juhu 

Slovenska stali doslova treťou národnosťou.”

(Juraj Majo: Vznik a dejiny obce Pitvaroš)
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IV. Od výmeny obyvateľstva 
po súčasnosť

Szlovák_népismeret-2_Book.indb   115 2015.06.12.   13:19:16



Szlovák_népismeret-2_Book.indb   116 2015.06.12.   13:19:30



117

1.  SLOVENSKÁ NÁRODNOSŤ 
V MAĎARSKU POČAS 
SOCIALISTICKÉHO REŽIMU 

Opakovanie:
Preopakujte si svoje poznatky z dejepisu o Rákosi-
ho ére, o komunistickej diktatúre!

Koncom r. 1948, po ukončení výmeny obyvateľstva 
medzi Československom a Maďarskom, Slováci, kto-
rí sa nepresídlili, stáli na rázcestí. Nadhodila sa otáz-
ka, či bude možné popri silnejúcej asimilácii zostať v 
Maďarsku Slovákom, zachovať si jazyk a kultúru svo-
jich predkov.
Verejná mienka a ani politické ovzdušie nežičilo v tých-
to rokoch pestovaniu slovenskej národnostnej kultú-
ry a jazyka. V živote Slovákov v Maďarsku nezohrávalo 
vtedy Slovensko žiadnu rolu, materský národ o tunaj-
šiu slovenskú národnosť neprejavoval záujem. Táto si-
tuácia sa nezmenila ani po roku 1951, keď bola podpí-
saná československo–maďarská dohoda o spolupráci 
v kultúrnej oblasti. Slovenskej národnosti sa v tejto do-
hode nedostalo náležité miesto. Na stave identity na-
šej národnosti zanechala stopy aj dlhé roky chýbajúca 
podpora materskej krajiny. 
V r. 1948 aj v našej krajine nastali radi-
kálne spoločenské zmeny, ktoré sa, pri-
rodzene, týkali aj národností. Aj Slováci 
sa museli prispôsobiť zmeneným pod-
mienkam. Niektorí zo slovenských drob-
ných roľníkov a remeselníkov sa ako ko-
munisti stali vyvolencami nového reži-
mu, zaujali vedúce postavenie, kým na 
majetných Slovákov doľahli veľmi ťaž-
ké časy. Napríklad podľa súpisu z roku 
1951 v Alberte zaregistrovali deväť ku-
lackých hospodárstiev. Ich vlastníkmi 
boli miestni Slováci. Vnútorná migrácia 
zapríčinená hospodárskymi a spoločen-
skými zmenami (industrializácia, kolekti-
vizácia) mala vplyv aj na Slovákmi obý-
vané osady. Kým napríklad počet obyva-

IV. Od výmeny obyvateľstva po súčasnosť

teľov Orosláňu následkom rozvoja baníctva v päťde-
siatych – šesťdesiatych rokoch značne vzrástol, zatiaľ 
zo Slovenského Komlóša za lepším živobytím odchá-
dzali Slováci do hlavného mesta a do zadunajských 
osád. 

Z histórie Demokratického zväzu 
Slovákov v Maďarsku – začiatky

Keďže Antifašistický front Slovanov v Maďarsku od jari 
1946 agitoval za presídlenie sa všetkých Slovákov, 
bolo nutné založiť novú organizáciu. V r. 1948 vznikol 
Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku (DZSM), kto-
rý sa podujal na ochranu hospodárskych, politických 
a kultúrnych záujmov Slovákov ostávajúcich vo svo-
jej vlasti a postupne vybudoval aj svoje miestne or-
ganizácie a ústredné kultúrne telesá. Zväz začal pô-
sobiť ako nezávislá organizácia, ktorá niesla v sebe aj 
niektoré znaky kultúrnej autonómie. V rokoch 1948 až 
1951 fungoval ako spoločenská organizácia, ktorá za-
stupovala záujmy Slovákov na politickom, hospodár-
skom a kultúrnom poli. Od januára 1949 sa zakladali 
jeho prvé miestne organizácie v Békešskej Čabe, Me-
deši, Poľnom Berinčoku, Veľkom Bánhedeši, Sloven-
skom Komlóši a Sarvaši a v decembri vznikla aj v Bu-

Novinová správa o I. kongrese Demokratického zväzu 
Slovákov v Maďarsku
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dapešti. Pod vedením Zväzu sa pestovala a sprostred-
kúvala slovenská kultúra v rámci dvoch typov inštitú-
cií: v roku 1949 sa ako ústredné inštitúcie založili napr. 
súbor bábkarov, tanečný súbor a pri miestnych organi-
záciách vznikali divadelné, tanečné a spevácke zbory.
Od 1. januára 1949 mal DZSM svoj vlastný týžden-
ník, ktorý vychádzal pod titulom Naša sloboda a od 
4. októbra 1957 pod menom Ľudové noviny, ktoré 
do r. 1996 patrili tejto občianskej organizácii. Napriek 
tomu, že miestne organizácie DZSM vznikali v prvom 
rade v južnej časti Dolnej zeme, stala sa prvou sloven-
skou spoločenskou a kultúrnou organizáciou s celo-
štátnou pôsobnosťou. Týmto sa pre Slovákov v Ma-
ďarsku zabezpečili také predpoklady, ktoré umožnili, 
aby zo slovenských jazykových ostrovov, ktoré existo-
vali po stáročia izolovane, vznikla skutočná národnost-
ná komunita. Organizáciu budovanú na báze miest-
nych organizácií začiatkom roku 1951 spolu s ostat-
nými maďarskými spoločenskými organizáciami z po-
liticko-centralizačných dôvodov zrušili. Po roku 1951 
sa oblasť pôsobenia DZSM zúžila, jeho činnosť sa ob-
medzovala výlučne na oblasť kultúry. V rokoch 1951 
– 1956 v pestovaní slovenskej kultúry dominovalo 
skromnejšie zachovávanie folklórnych tradícií. Už kon-
com 50. rokov Slováci v Békešskej župe navrhli zakla-
danie miestnych organizácií, ale tieto nároky sa v praxi 
začali uplatňovať až o jedno desaťročie neskôr. 

Školstvo 

Je nepochybným faktom, že práve v týchto rokoch sa 
položili základy komplexného školského systému pre 
slovenskú národnosť, od základných škôl po prípravu 
pedagógov. Šesť základných škôl s vyučovacím jazy-
kom slovenským v školskom roku 1947/48 navštevo-
valo 400 žiakov. Tieto školy založili v Békešskej Čabe, 
Budapešti, Novom Meste pod Šiatrom, Sarvaši, Sloven-
skom Komlóši a vo Veľkom Bánhedeši. Škôl, kde sa vy-
učovala slovenčina ako predmet, bolo 57 so šesťtisíc 
žiakmi. Negatívne historické skúsenosti z pomaďarčo-
vania v medzivojnovom období, výmena obyvateľstva 
a propaganda Československej presídľovacej komisie, 
v zmysle ktorej v Maďarsku nemožno zostať Slovákom, 
mali nepriaznivé účinky aj v oblasti školstva. V mnohých 
obciach obývaných Slovákmi (napr. Čabačud, Ambróza, 
Répašská Huta, Nová Huta atď.) boli proti slovenským 
školám sami slovenskí rodičia. Na iných miestach zase 
(v pilíšskych a novohradských osadách) maďarské ve-
denie nemalo záujem o zavedenie slovenskej výučby. 
Ďalším medzníkom v živote Slovákov v Maďarsku bola 
revolúcia r. 1956, po ktorej sa ich aktivita výrazne zvýšila.

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Prečo sú podľa vášho názoru veľmi nebezpečné 
diktatúry pre jednotlivca a spoločnosť?

2. Hodnoťte obdobie 1948 – 1956 z hľadiska slo-
venskej národnosti v Maďarsku!

2.  SLOVÁCI V MAĎARSKU 
V ROKOCH 1956 – 1989

Na jar 1957 pre Slovákov v Maďarsku bola charakteris-
tická podobná národnostnopolitická aktivita ako kon-
com roku 1948. Prispela k tomu aj skutočnosť, že po 
niekoľkoročnej prestávke v polovici päťdesiatych rokov 
ožili styky medzi Slovákmi v Maďarsku a materskou 
krajinou. Slováci v Maďarsku chceli znovu rozšíriť svoju 
spoločenskú činnosť, samostatnosť a oblasti pôsobe-
nia zväzu. Tak napríklad už koncom 50. rokov Slová-
ci v Békešskej župe navrhovali obnovenie miestnych 
organizácií. V nich videli záruku aktivizácie Slovákov, 
zachovania a pestovania slovenského jazyka a kultú-
ry a zabezpečenia priamych kontaktov medzi zväzom 
a slovenským obyvateľstvom. Vtedy sa zrodil návrh, 
aby mali v jednotlivých slovenských lokalitách svoje 
vlastné kultúrne, športové a iné organizácie, spolky, 
lebo len takýto systém inštitúcií zabráni ich rýchlej asi-
milácii. Koncom päťdesiatych rokov znovu ožili aj po-
žiadavky na vytvorenie centrálnych kultúrnych inštitú-
cií. Zrodili sa napríklad konkrétne plány na založenie 
ústredného múzea a divadla v Békešskej Čabe. Tieto 
nároky sa však v praxi začali postupne uskutočňovať 
až o niekoľko desaťročí. 
Spoločenské zmeny 60. rokov si čoraz naliehavejšie 
vyžadovali národnostnopolitickú aktivitu. K zmenám, 
ktoré zasiahli aj Slovákov, patrili napríklad:

• vnútorná migrácia,
• školská reforma z r. 1960/61,
• reorganizácia škôl do obvodov,
• reorganizácia lokalít.

Zo Slovákmi obývaných lokalít sa mnohí – najčastejšie 
práve najagilnejší predstavitelia národnosti – sťahovali 
za prácou do okolitých maďarských miest.
Školy s vyučovacím jazykom slovenským sa zmenili na 
dvojjazyčné školy, odvtedy sa prírodovedné predme-
ty vyučujú po maďarsky. Ich program nebol premys-
lený a ani pedagogicko-metodicky vypracovaný, škol-
ská reforma z r. 1960/61 je dodnes predmetom dis-
kusií. Podľa radikálnych predstaviteľov slovenskej ná-
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rodnosti to bola veľká chyba, ba vina. Podľa iných to 
bol potrebný krok.
Pracovný plán ministerstva školstva z r. 1960/61 zdô-
vodnil príčinu nariadenia nasledovne: „Tieto školy sa 
nerozvíjali primerane, postupne sa vyľudňujú, väč-
šinou sú to nerozdelené alebo čiastočne rozdelené 
školy s  jedným, dvomi, tromi učiteľmi, v ktorých je 
úroveň vyučovania nízka. Možnosť vybudovania dvoj-
jazyčného typu škôl rodičia prijali so značným uspo-
kojením.” Predstavitelia slovenskej národnosti mali 
iné skúsenosti, nesúhlasili s týmto odôvodnením.
V šesťdesiatych rokoch reorganizovali školy do obvo-
dov, malé slovenské osady pripojili k maďarským ob-
ciam. Tým zanikali školy a kultúrne domy v drobných 
slovenských lokalitách. 
Roku 1969, keď sa vyskytli nové skromné možnos-
ti, Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku sa pustil 
do mnohostrannejšej, pestrejšej spoločenskej činnos-
ti, vďaka ktorej sa postupne prehĺbili vzťahy medzi zvä-
zom a Slovákmi obývanými lokalitami.
K tomuto obdobiu sa viaže vytváranie nových foriem 
pestovania národnostnej kultúry, čo úzko súvisí s vte-
dajšími snahami maďarskej osvety. V tom čase sa za-
kladali napríklad prvé slovenské kluby, organizovali 
sa vedecké prednášky a literárne programy v sloven-

skom jazyku atď. V roku 1972 vznikli slovenské bázo-
vé knižnice v Békešskej Čabe, Miškovci, Rétšágu, Se-
nondreji a Tatabáni. V Múzeu Mihálya Munkácsyho v 
Békešskej Čabe dostalo sídlo slovenské bázové mú-
zeum.
V sedemdesiatych rokoch sa z iniciatívy zväzu po ce-
lej krajine rozbehla organizovaná národopisná zbera-
teľská činnosť. Vznikali pamätné domy slovenskej ľu-
dovej kultúry, tzv. oblastné domy a iné miestnohis-
torické, národopisné zbierky a vychádzalo čoraz viac 
publikácií o kultúre, histórii alebo o zvykoch a tradič-
nej kultúre Slovákov. Od konca sedemdesiatych rokov 
je Békešská Čaba dejiskom medzinárodných národo-
pisných konferencií o výskume národností. 
Ani tieto pozitívne zmeny nezabránili tomu, aby kon-
com 80. rokov Slovákov v Maďarsku tak v odbornej li-
teratúre, ako aj v politických prejavoch charakterizova-
li ako najrýchlejšie sa asimilujúcu národnosť v stred-
nej Európe. K tomuto procesu v značnej miere prispe-
lo historické dedičstvo, silná maďarizácia a národnost-
ný útlak v medzivojnovom období, výmena obyvateľ-
stva medzi Maďarskom a Československom v r. 1946 
– 1948, hospodárske a spoločenské zmeny a vnútor-
ná migrácia obyvateľstva, ktoré sa urýchlili od päťde-
siatych rokov, ako aj národnostná politika obdobia so-

Múzeum Mihálya Munkácsyho v Békešskej Čabe
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cializmu, t. j. vedomé akceptovanie „tichej” asimilá-
cie na rôznych úrovniach politiky a nezáujem zo stra-
ny materskej krajiny.
V 80. rokoch, paralelne s demokratizáciou spoločnos-
ti, sa Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku postup-
ne obnovil, inicioval viacero reforiem. Po roku 1989 
práve reformy vykonané v rámci DZSM umožnili, aby 
sa po zmene režimu založilo viacero nových sloven-
ských organizácií a znovu sa zvýšila národnostnopoli-
tická aktivita Slovákov v Maďarsku.

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Osobnosti tohto obdobia žijú ešte medzi nami. 
Urobte s nimi rozhovor na národnostnú tému, na-
príklad o školstve, kultúre atď. Svoje práce môžete 
poslať do miestnych alebo Ľudových novín.

2. Navštívte niektorú slovenskú bázovú knižnicu, bá-
zové múzeum alebo slovenský klub či spolok! Ich 
činnosť môžete predstaviť slovne alebo písomne!

3.  NEŽNÁ REVOLÚCIA NA 
SLOVENSKU. KRÍZA A PÁD 
KOMUNISTICKEJ DIKTATÚRY 
ROKU 1989

Chronologický prehľad

16. 11. 1989 –  protestné vystúpenie bratislavských 
vysokoškolákov

17. 11. 1989 –  zásah polície proti manifestujúcim 
vysokoškolákom v Prahe

19. 11. 1989 –  vznik Občianskeho fóra a Verejnos-
ti proti násiliu

1990 – 1992 –  Václav Havel prezidentom ČSFR 
(Česká a Slovenská Federatívna Re-
publika)

8. a 9. 6. 1990 – prvé slobodné parlamentné voľby

Predchádzajúce medzinárodné 
okolnosti

Perestrojka 
11. marca 1985 v Moskve zvolili za generálneho ta-
jomníka Ústredného výboru Komunistickej strany So-
vietskeho zväzu Michaila Gorbačova. S jeho nástu-
pom začal vo Zväze sovietskych socialistických re-
publík demokratizačný proces – perestrojka (prestav-
ba) a glasnosť (otvorenosť, verejnosť). Michail Gor-

bačov chcel zvládnuť krízu zavedením vnútorných re-
foriem. Cieľom jeho politiky bolo zastavenie zhoršo-
vania sa životných podmienok. Reformy však už ne-
stačili, ľudia čím častejšie vyjadrovali svoju nespokoj-
nosť. Gorbačov odmietol tzv. Brežnevovu doktrínu „o 
obmedzenej suverenite” štátov Varšavskej zmluvy a 
rešpektoval rovnoprávnosť a samostatný prístup v ich 
rozhodovaní. 

Kríza socialistických režimov strednej 
a východnej Európy
Do druhej polovice osemdesiatych rokov sa vo 
všetkých európskych socialistických štátoch vytvorila 
hlboká hospodárska kríza. Na krízu reagovali jednotli-
vé vlády rôzne: jedny sa ešte viac uzatvorili (Rumun-
sko) a iné (Poľsko, Maďarsko), aby udržali dosiahnutú 
životnú úroveň, sa zadlžili. Vplyv perestrojky na socia-
listické štáty bol rozhodujúci. Po otvorení západných 
hraníc Maďarska pred utečencami z NDR v septembri 
1989 udalosti viedli nezadržateľne k pádu NDR a so-
cialistických krajín vôbec. Tento krok mal pre zjedno-
tenie Nemecka a zrútenie sa komunistických a socia-
listických systémov strednej a východnej Európy mi-
moriadny význam. Na tomto procese mal veľké záslu-
hy vtedajší maďarský minister zahraničných vecí Gy-
ula Horn.
Rok 1989 je teda rokom pádu socialistických režimov 
strednej a východnej Európy. Sovietsky zväz nezasia-
hol pri rozpade socialistického bloku a súhlasil aj so 
zjednotením Nemecka. V decembri 1991 sa rozpadol 
aj Sovietsky zväz.

Predchádzajúce vnútropolitické 
okolnosti

V Česko-Slovensku koncom 80. rokov základom ideo-
lógie a propagandy režimu boli „sociálne istoty”: za-
bezpečené zamestnanie, bezplatné zdravotníctvo a 
školstvo, lacné bývanie a subvencované (podporova-N
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E Bývalí členovia Varšavskej zmluvy: Nemecká de-

mokratická republika (NDR), Česko-Slovensko, 
Rumunsko, Bulharsko, Poľsko a Maďarsko.
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né) základné potraviny. Vytvárajúca sa nová stredná 
vrstva k tomu pridávala auto, rekreačnú chatu či záhra-
du, dovolenku pri mori v socialistických štátoch. Vyšší 
funkcionári okrem uspokojenia z moci disponovali 
uzavretými rekreačnými a zdravotníckymi zariadenia-
mi, možnosťou nákupu importovaného tovaru v oso-
bitných predajniach a inými privilégiami. Takto štruktú-
rovaný režim nebol schopný dynamickejšieho rozvo-
ja, čo znamenalo čoraz väčšie zaostávanie za západ-
nou Európou.
Nesúhlas s režimom mal najprv formu dištancu, ne-
stotožnenia sa. To nevylučovalo formálnu účasť na 
obradoch režimu, ako sprievody na 1. mája, formálne 
členstvo v masových organizáciách, či dokonca v ko-
munistickej strane. 
V období perestrojky sa naskytla príležitosť uskutoč-
niť zásadné politické a hospodárske zmeny aj v Čes-
ko-Slovensku Vo vedení komunistickej strany však stá-
le prevažovalo dogmatické krídlo, ktoré nechcelo re-
formy systému, hoci sa navonok hlásilo ku gorbačov-
skej prestavbe. 

Opozícia
Predstaviteľov opozície zatýkali a väznili. Režim potla-
čoval slobodnú aktivitu cirkvi. Od druhej polovice 80. 
rokov sa rozširovali aktivity cirkevnej, politickej a nepo-
litickej opozície na Slovensku. Veľmi významnou sú-
časťou náboženského života na Slovensku, ako preja-
vu odporu či nesúhlasu s komunistickým režimom a 
jeho politikou voči veriacim, boli mnohotisícové púte, 
napr. v Levoči bolo asi 250 tisíc účastníkov. 25. marca 
1988 katolícka cirkev zorganizovala v Bratislave Svieč-
kovú demonštráciu, ktorá bola jedným z najvýraznej-
ších a najväčších prejavov odporu proti totalitnému 
režimu. Účastníci na pokojnom zhromaždení so za-
pálenými sviečkami požadovali dodržiavanie ľudských 
práv a náboženských slobôd. Proti veriacim brutálne 
zasiahla polícia, keď použila obušky, vodné delá a za-
tkla viacerých účastníkov.

Sviečková demonštrácia v Bratislave v marci 
1988

Občianska opozícia mala podobu krúžkov a skupín 
rovnako zmýšľajúcich. Jestvovalo veľké množstvo rôz-
nych neformálnych zoskupení mládeže, umelcov, 
ochrancov prírody. Diskusie a kritika režimu sa odrá-
žali v ilegálnych časopisoch ako napr. Kontakt, Frag-
ment K a v samizdatových analýzach režimu. Najzná-
mejší dokument občianskej opozície voči totalitnému 
režimu v  Česko-Slovensku bola Charta 77. Signatá-
ri dokumentu vyzvali Čechov a Slovákov k cieľavedo-
mej politickej aktivite a k pravdivému pomenúvaniu 
problémov a ich príčin v každodennom živote a prá-
ci. V období sovietskej perestrojky sa začali aktivizovať 
aj ľavicové skupiny, avšak k žiadnemu podstatnému 
pohybu vnútri strany, podobnému iniciatívam z roku 
1968, nedošlo.

Pád komunistického režimu

Nespokojnosť s komunistickým režimom bola vše-
obecná, čakalo sa na vhodný okamih, ktorý by urýchlil 
jeho pád. 16. novembra 1989, v predvečer Medziná-
rodného dňa študentstva, študenti pokojne demon-
štrovali v Bratislave. Bezpečnostné orgány boli udalos-

Demonštrácia študentov v Bratislave 
16. novembra 1989

Sprievod študentov 17. novembra 1989 v Prahe
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ťou prekvapené, nezasiahli a manifestácia sa pokojne 
rozišla. Na druhý deň, 17. novembra, sprievod študen-
tov v Prahe polícia brutálne rozbila.
To bol impulz, od ktorého sa začali rozvíjať ďalšie uda-
losti. V  Česku vznikla politická opozícia Občianske 
fórum (OF) a na Slovensku Verejnosť proti násiliu 
(VPN). Námestia sa zaplnili ľuďmi, ktorí odsudzovali 
brutálny zákrok bezpečnostných orgánov, žiadali zru-
šenie vedúcej úlohy komunistickej strany v  spoloč-
nosti, zavedenie základných občianskych práv a  slo-
bôd, slobodné voľby. Vedenie strany sa neodvážilo ná-
silne zasiahnuť proti opozícii a manifestujúcim obča-
nom. Začali sa dlhé rokovania s opozíciou. Ich výsled-
kom bolo zrušenie vedúcej úlohy strany a prienik opo-
zície do mocenských štruktúr štátu. Rozhodujúce poli-
tické zmeny sa udiali bez použitia násilia. Preto sa ho-
vorilo o „nežnej” alebo o „zamatovej revolúcii”. Gustáv 
Husák v decembri 1989 odstúpil z funkcie prezidenta 
ČSFR, nahradil ho predstaviteľ opozície, dramatik Vác-
lav Havel. Prvé slobodné parlamentné voľby sa kona-
li v júni 1990. Najviac hlasov dostala Verejnosť pro-
ti násiliu (VPN), ktorá predstavovala zmes aktivistov s 
rôznym politickým zameraním. V Česku zvíťazilo Ob-
čianske fórum (OF). Na základe volebných výsledkov 
sa zostavila slovenská vláda. Jej predsedom sa stal 
Vladimír Mečiar z VPN a predsedom Slovenskej ná-
rodnej rady František Mikloško z VPN, od roku 1992 
KDH (Kresťanskodemokratické hnutie). Česko-Slo-
vensko sa vydalo zložitou cestou demokracie, spolo-
čenskej a hospodárskej transformácie.

Z archívov

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Preopakujte si poznatky z dejepisu o kríze a záni-
ku socialistických štátov!

2. Porovnajte udalosti v ČSFR s udalosťami v okoli-
tých stredoeurópskych krajinách v roku 1989!

3. Kto tvoril opozíciu v novembri 1989 v ČSFR a o čo 
sa opozícia usilovala?

Z prvého vyhlásenia občianskeho 

hnutia Verejnosť proti násiliu, 

20. 11. 1989

„Pobúrení násilnými zákrokmi proti nedávnej pokojnej štu-

dentskej manifestácii v Prahe sa stretli zástupcovia kul-

túrnej a vedeckej verejnosti a rozhodli sa utvoriť združenie 

Verejnosť proti násiliu. Naším cieľom je prispieť k ukon-

čeniu násilnosti a k nevyhnutným spoločenským zmenám. 

Hlboko nás znepokojuje súčasný stav československej 

spoločnosti. Už pridlho sme svedkami deformácií v spo-

ločenskom a politickom živote, chronických chorôb eko-

nomiky, klesania úrovne sociálnej a zdravotníckej starost-

livosti, nedodržiavania platných zákonov, devastácie (niče-

nia) životného prostredia, narastajúcich napätí medzi jed-

notlivými skupinami obyvateľstva, generáciami, medzi ná-

rodmi a národnosťami Česko-Slovenska a prehlbujúcej sa 

mravnej krízy…”

Programové vyhlásenie občianskej iniciatívy Verejnosť 

proti násiliu a Koordinačného výboru slovenských 

vysokoškolákov, 25. 11. 1989

 1. Žiadame slobodnými voľbami zo Slovenskej národnej 

rady skutočný parlament slovenského národa, v kto-

rom budú mať zastúpenie všetky zložky našej spoloč-

nosti.

 2. Žiadame zaručiť úplnú slobodu tlače. Novinári, zvoľ-

te si už dnes také vedenie redakcií, ktoré túto slobo-

du zaručia.

 3. Žiadame zaručiť slobodu podnikania, zhromažďova-

nia, spolčovania, pohybu, svedomia a ďalšie občian-

ske práva a slobody.

 4. Žiadame zrušiť vedúcu úlohu KSČ, zakotvenú v ústa-

ve a v tomto zmysle zmeniť ústavu.

 5. Žiadame odideologizovať školstvo a kultúru a oddeliť 

kultúru od štátneho zriadenia.

 6. Žiadame zaručiť nestrannosť súdov a prokuratúry a 

vytvoriť skutočný právny štát.

 7. Žiadame dôslednú odluku cirkvi od štátu.

 8. Žiadame slobodné odborové hnutie a nezávislé štu-

dentské organizácie.

 9. Žiadame zrovnoprávniť všetky formy vlastníctva.

10. Žiadame dôslednú demokratickú federáciu Čechov a 

Slovákov a zákonné upravenie práva     a postavenia 

národností na princípe plnej a faktickej rovnopráv-

nosti.

11. Žiadame reálne zaručiť právo na zdravé životné 

prostredie.

12. Žiadame zaručiť rovnakú šancu pre všetkých pri voľ-

be a naplnení životnej dráhy.
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4.  OD ČESKO-SLOVENSKA 
K SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Chronologický prehľad

9. 8. 1990 –  dohoda o presune kompetencií z 
federácie na republiky v Trenčian-
skych Tepliciach

12. 2. 1992 –  Predsedníctvo SNR odmietlo ná-
vrh zmluvy z Milov

5. a 6. 6. 1992 –  parlamentné voľby v ČSFR
17. 7. 1992 –  SNR prijala Deklaráciu o zvrchova-

nosti Slovenskej republiky
1. 9. 1992 –  SNR prijala Ústavu Slovenskej re-

publiky
25. 11. 1992 –  Federálne zhromaždenie v Prahe 

prijalo ústavný zákon o zániku ČSFR

Úlohy po Nežnej revolúcii

Po roku 1989 musela slovenská spoločnosť riešiť tri 
veľké a naliehavé úlohy: 
• namiesto komunistickej diktatúry vytvoriť pluralitný 

demokratický systém,
• prebudovať direktívne plánované hospodárstvo na 

trhové,
• vyriešiť štátoprávne postavenie Slovenska v repub-

like a jeho miesto v Európe.
Tieto úlohy pretrvali v modifi kovanej podobe aj po 
vzniku Slovenskej republiky roku 1993. Na spôsob 
a tempá ich riešenia sa od prvých poprevratových 
dní presadzovali rôzne názory, koncepcie a záujmy. 
V podmienkach rodiacej sa demokracie dostávali už 
inštitucionalizovanú podobu, konfrontácia názorov sa 
stala súčasťou každodenného života.

Spory
Vzťah Čechov a Slovákov, dvoch štátotvorných náro-
dov, bol kľúčový pre ďalší vývoj krajiny. Verejnosť ho 
naplno vnímala už od decembra 1989, keď na úrad 
prezidenta veľká časť Slovákov ako najvhodnejšieho 
kandidáta presadzovala Alexandra Dubčeka. Začiat-
kom roka 1990 sa rozhorel spor o názov a symboli-
ku štátu. Českí politici i verejnosť odmietali názov Čes-
ko-Slovensko, resp. spojovník v jeho názve. Nakoniec 
zvíťazil kompromis. Štát dostal meno Česká a Sloven-
ská Federatívna Republika (v ofi ciálnom názve krajiny 
rozhodnutím Federálneho zhromaždenia ČSFR z 20. 
4. 1990 sa výnimočne písali všetky plnovýznamové 
slová s veľkým začiatočným písmenom). Prijatá bola 

aj slovenská požiadavka vrátiť tradičný symbol – dvoj-
ramenný kríž na troch vrchoch. Slovenská požiadavka 
na rovnaké zobrazenie českého a slovenského sym-
bolu v štátnom znaku sa však stretla s neochotou z 
českej strany.

Štátne znaky SR, ČR a ČSFR

Spory sa tým neskončili, naopak, mali stúpajúcu ten-
denciu a vyvrcholili v októbri 1990 protestmi počas 
prijímania jazykového zákona v Slovenskej národnej 
rade (SNR).
Forma centralistickej federácie už nevyhovovala. Jasne 
sa to ukazovalo v bývalom Sovietskom zväze a v Juho-
slávii. Preto slovenskí a českí politici hľadali východisko v 
dohode o presune právomoci z federácie na republiky. 
Podarilo sa to na rokovaniach oboch republikových rád 
a federálnej vlády v Trenčianskych Tepliciach v auguste 
1990. Presun kompetencií a nové ústavy mali byť do-
končené do dvoch rokov. Vzťahy medzi republikami a 
federáciou riešil kompetenčný zákon z decembra 1990.
Prijatie tohto zákona však nezastavilo ďalšiu diskusiu 
o riešení štátoprávnych otázok. K usporiadaniu štátu 
mali české a slovenské politické elity, ale aj spoloč-
nosť rôzne prístupy, prikladali im rôznu váhu. Prevaž-
ná časť českých politikov a verejnosti sa stotožňova-
la s centrálnou federálnou vládou a inštitúciami a ne-
vnímala ako zásadný problém rozdelenie kompeten-
cií a výraznejšie posilnenie republík. Požiadavku štáto-
právneho riešenia slovenskej otázky časť českých po-
litikov vnímala ako rušivý moment v zložitom celoštát-
nom transformačnom procese. Dôležitú úlohu tu zo-
hral ekonomický aspekt. Slovensko so svojou priemy-
selnou prvovýrobou a veľkými zbrojárskymi podnikmi 
sa v procese transformácie ekonomiky na trhový sys-
tém považovalo za ekonomickú príťaž. Českým politi-
kom boli nepohodlné aj problémy s maďarskou men-
šinou a medzinárodný spor s Maďarskom o vodné 
dielo na Dunaji Gabčíkovo – Nagymaros. Bez Sloven-
ska sa mal ľahšie uskutočniť hlavný český geopolitický 
cieľ, rýchly vstup do Európskej únie a NATO.

Hľadanie východiska
Celý rok 1991 sa rokovalo o podobe štátoprávneho 
vzťahu. Hľadali sa riešenia od referenda po uzavretie 
štátnej zmluvy medzi republikami, resp. zmluvy me-
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dzi republikovými parlamentmi. Toto posledné rie-
šenie obsahovala dohoda z českých Milov z februá-
ra 1992. Dohoda nepriniesla úľavu na Slovensku, ale 
zvýšila napätie medzi vládou (VPN a  KDH) a opo-
zíciou (Hnutie za demokratické Slovensko – HZDS 
a Slovenská národná strana – SNS), ba vniesla roz-
kol aj do vládnych strán. Keď Predsedníctvo SNR hla-
sovalo o návrhu Milovskej dohody, návrh pre rovnosť 
hlasov nebol odsúhlasený. Česká národná rada sa vy-
jadrila, že ďalšie rokovanie so SNR je zbytočné. Podľa 
dohody predsedov republikových parlamentov o ďal-
šom osude federácie mali rozhodnúť víťazi budúcich 
parlamentných volieb.

Vznik Slovenskej republiky

Vo voľbách v júni 1992 na Slovensku zvíťazilo Hnu-
tie za demokratické Slovensko (HZDS), v Česku Ob-
čianskodemokratická strana (ODS) Václava Klausa. 
HZDS s novým predsedom vlády Vladimírom Mečia-
rom podporovalo zmenu federácie na úniu dvoch štá-
tov so zahraničnopolitickou subjektivitou (Vladimír Me-
čiar ako člen VPN bol už predsedom koaličnej vlády 
po voľbách v júni 1990. Po rozpade VPN v marci 1991 
sa premiérom stal líder KDH Ján Čarnogurský. HZDS 
prešlo do opozície, ktorú dokázalo premeniť na voleb-
né víťazstvo v júni 1992). ODS predložila dva varianty: 
funkčnú federáciu so silným centrom alebo rozdelenie 
na dva samostatné štáty. HZDS následne, 17. júla 1992, 
podporilo Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej re-
publiky, ktorá potvrdila prvotnosť suverenity republík a 
odvodenosť (druhotnosť) federácie. Česká strana po-
dobný krok považovala za nepotrebný.
V rokovaniach medzi HZDS a ODS sa nedospelo k do-
hode. Návrh HZDS na spoločné prijatie ústav oboch 
republík ODS odmietlo. Tak slovenský parlament pri-
jal 1. septembra 1992 Ústavu Slovenskej republiky. 
Posledným pokusom zachovať česko–slovenský štát 
bola iniciatíva českého sociálnodemokratického po-
slanca Miloša Zemana, ktorý predložil návrh na zria-
denie komisie pre vytvorenie česko-slovenskej únie. 
Návrh bol prijatý, a to aj poslancami HZDS. Odmietla 
ho však v Česku rozhodujúca ODS, ktorá trvala na vy-
tvorení dvoch samostatných štátov. Hoci väčšina ve-
rejnosti sa v oboch republikách vyslovovala za zacho-
vanie spoločného štátu, postoje oboch strán už boli 
ťažko zmieriteľné. Dňa 25. novembra 1992 prijalo Fe-
derálne zhromaždenie ústavný zákon o zániku ČSFR. 
Tým skončila svoju 74-ročnú existenciu Česko-Sloven-
ská republika. Od 1. januára 1993 sa vytvorili dva sa-
mostatné štáty – Slovenská republika a Česká repub-

lika. Oba štáty sa stali právnymi nástupcami spoloč-
nej republiky, politickými a ideovými dedičmi celej jej 
histórie, úspechov i porážok. Celý svet ocenil pokojný 
priebeh rozdelenia ČSFR.

Z archívov

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Aké boli historické a aktuálne politické príčiny zá-
niku Českej a Slovenskej Federatívnej Republi-
ky? Uvažujte aj v širších medzinárodných súvis-
lostiach!

2. Pripravte referát slovne alebo písomne o vzniku 
samostatnej Slovenskej republiky!

Z prejavu prezidenta Václava Havla 

vo Federálnom zhromaždení, 24. 9. 1991

„Máme len dve možnosti: Našou prvou možnosťou je rých-

le budovať demokratický spoločný štát založený na federa-

tívnom princípe. To znamená štát, ktorý existuje zo zvrcho-

vanej vôle republík, ktoré ho tvoria spolu a pre seba a ktoré 

mu delegujú určité právomoci… Druhou možnosťou, kto-

rú máme, je rozdeliť sa právnym a kultúrnym spôsobom na 

dva samostatné štáty, ktoré potom budú hľadať formy svo-

jej ďalšej politickej a hospodárskej spolupráce. Tretia alter-

natíva, podľa mňa, neexistuje.”

Deklarácia Slovenskej národnej rady 

o zvrchovanosti Slovenskej republiky, 

17. 7. 1992

„My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada, sláv-

nostne vyhlasujeme, že tisícročné úsilie slovenského náro-

da o svojbytnosť sa naplnilo.

V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slo-

venského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú všet-

ky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na se-

baurčenie.

Uznávajúc právo národov na sebaurčenie vyhlasujeme, že aj 

my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a 

štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, 

každého občana, národov, národnostných menšín a etnických 

skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta.

Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvr-

chovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho 

štátu slovenského národa.
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5.  SPOLOČENSKÁ A POLITICKÁ 
CHARAKTERISTIKA DNEŠNÉHO 
SLOVENSKA

Chronologický prehľad

 1. 1. 1993 – Vznik samostatnej Slovenskej republiky
 19. 1. 1993 – Slovensko prijaté za člena OSN
 15. 2. 1993 – Voľba Michala Kováča za prezidenta SR
 9. 1994 – predčasné parlamentné voľby v SR
 9. 1998 – parlamentné voľby v SR
 29. 5. 1999 –  Rudolf Schuster zvolený za prezidenta 

SR priamou voľbou
 2000 –  Slovenská republika sa stala členom 

OECD
 6. 2002 – parlamentné voľby v SR
29. 3. 2004 – prijatie Slovenskej republiky do NATO
 17. 4. 2004 –  Ivan Gašparovič zvolený za tretieho 

prezidenta SR
 1. 5. 2004 –  prijatie Slovenskej republiky do Európ-

skej únie
 17. 6. 2006 – predčasné parlamentné voľby v SR
 12. 6. 2010 – parlamentné voľby v SR
 10. 3. 2012 – predčasné parlamentné voľby v SR
 29. 3. 2014 –  Andrej Kiska zvolený za štvrtého prezi-

denta SR

Predchádzajúce vnútropolitické 
okolnosti

Po vzniku Slovenskej republiky sa nesplnili obavy 
skeptikov, že nový štát iné krajiny neuznajú, alebo že 
vznikne ozbrojený konfl ikt. Naopak, Slovenskú repub-
liku už v prvých hodinách jej existencie uznali všetci 
susedia a rozhodujúce, najvplyvnejšie štáty. Prvý rok 
fungovania samostatnej Slovenskej republiky sa nie-
sol v znamení vytvárania nových politických a štátnych 
inštitúcií. Podobne ako všetky bývalé postsocialistické 
štáty, aj Slovensko muselo riešiť neľahké transformač-
né problémy, sťažené hlbokou hospodárskou krízou. 
Doterajšie politické dejiny samostatnej Slovenskej re-
publiky tvoria tri periódy: perióda Vladimíra Mečiara, 
Mikuláša Dzurindu/Ivety Radičovej a Roberta Fica.

Vlády Vladimíra Mečiara
Prvá etapa sa spájala s Hnutím za demokratické Slo-
vensko (HZDS). Na čele hnutia stál charizmatický, pat-
riarchálne pôsobiaci Vladimír Mečiar, ktorý po predčas-
ných voľbách v r. 1994 bol tretíkrát zvolený za predse-

du slovenskej vlády. Koaliční partneri HZDS boli menšie 
sociálne, resp. nacionálne radikálne strany SNS a Zdru-
ženie robotníkov Slovenska (ZRS). Mečiarova vláda stá-
la pred kopou neľahkých úloh, mala vybudovať štát-
nu moc, verejnú správu, zahraničnú službu, spravodaj-
ské služby, riešiť sociálne problémy, vysokú nezamest-
nanosť atď. a vytvárať renomé novému štátu.
Vládna koalícia hneď od svojho nástupu začala pre-
sadzovať tzv. väčšinové pravidlo demokracie, vyjadre-
né výrazom „víťaz berie všetko”. Opozícia bola fak-
ticky úplne vylúčená zo spravovania krajiny, jej požia-
davky vládna moc vôbec nebrala do ohľadu. Ďalšiu lí-
niu politických konfl iktov tvorili vzťahy medzi vládou, 
predovšetkým jej predsedom a prvým prezidentom 
SR Michalom Kováčom. Prezident sa v spore o posta-
vení opozície v parlamente postavil na stranu opozič-
ných síl. Zachoval si autonómiu pri menovaní členov 
vlády aj vysokých štátnych úradníkov. Prezident často 
využíval svoje právo veta a vracal zákony na opätovné 
prerokovanie do parlamentu, avšak vládna koalícia ich 
zväčša opätovne schválila. V Mečiarovom období sa 
vo všetkých sférach spoločenského a hospodárskeho 
života porušovali demokratické zásady a ľudské práva. 
Vláda V. Mečiara sa síce opierala o väčšinovú politic-
kú podporu doma, no okrem kritiky domácej opozície 
bola vystavená aj kritike z Európskej únie a USA. Pri-
vatizácia prebiehala neprehľadne a nekontrolovateľne. 
V štátnych orgánoch sa uskutočnili rozsiahle personál-
ne zmeny v prospech prívržencov koalície. Kritizova-
ná bola aj oblasť národnostných menšín, kde napriek 
sľubom vládnej koalície nebol prijatý zákon upravujúci 
používanie jazykov menšín v úradnom styku, ktoré za-
ručovala ústava. Rad neprehľadných káuz a škandálov 
a aroganciu moci symbolizoval únos syna preziden-
ta Michala Kováča do Rakúska. Slovensko sa postup-

Vladimír 
Mečiar
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ne ocitlo v čoraz väčšej medzinárodnej izolácii, do-
konca bolo vyradené z prístupových rokovaní do EÚ a 
NATO. Kritika zahraničných organizácií sa sústreďova-
la na tri oblasti: rešpektovanie práv opozície, ochrana 
práv menšín a stabilita politických inštitúcií.
Rozhodujúci zápas na vnútropolitickom poli sa odo-
hral v septembrových parlamentných voľbách roku 
1998. Slovenské opozičné strany vytvorili jednu po-
litickú stranu, Slovenskú demokratickú koalíciu
(SDK) a do jednej strany sa zlúčili aj maďarské men-
šinové strany. Vo voľbách zvíťazilo HZDS, získalo 27 % 
hlasov. Ani jedna parlamentná strana však s ním ne-
chcela vytvoriť vládnu koalíciu. Preto sa víťaz volieb 
ocitol v  opozícii a  vládu vytvorili ostatné parlament-
né strany. Novým predsedom vlády sa stal Mikuláš 
Dzurinda.

Vlády Mikuláša Dzurindu
Druhé obdobie Slovenskej republiky vyplňuje činnosť 
dvoch vlád širokej koalície, ktoré od víťazných volieb 
v  rokoch 1998 a 2002 viedol Mikuláš Dzurinda. Za-
stúpenie v nich mala aj Strana maďarskej koalície
(SMK). Prvá Dzurindova vláda bola koalíciou pravico-
vých (SDK a Strana maďarskej koalície – SMK) a ľa-
vicových (Strana demokratickej ľavice – SDĽ a Stra-
na občianskeho porozumenia – SOP) strán. Koalič-
ná vláda deklarovala návrat k dodržiavaniu zásad plu-
ralitnej demokracie a právneho štátu. 

Dňa 29. mája 1999 občania Slovenska po prvý raz vo-
lili priamo prezidenta. Voľby vyhral spoločný kandidát 
vládnej koalície Rudolf Schuster, ktorý získal 57,2 % 
hlasov. O post prezidenta sa uchádzal aj Vladimír Me-
čiar, podporilo ho 42,8 % voličov. Zmena politických 
pomerov sa prejavila aj v prijatí Zákona o používaní 
jazykov národnostných menšín.

Vláde sa postupne podarilo vymaniť Slovensko z izo-
lácie, zmeniť jeho obraz v zahraničí k lepšiemu a opäť 
ho zaradiť medzi kandidátov do EÚ. Roku 2000 sa Slo-
venská republika stala členom Organizácie pre hos-
podársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Vláda tiež 
dokázala zlepšiť problematické vzťahy s niektorými su-
sednými štátmi, zvlášť s Českou republikou a Maďar-
skom. Úspešne zvládla stabilizáciu verejných fi nan-
cií, rozbehla reformu decentralizácie verejnej správy 
v  prospech regionálnej samosprávy. Presadila priva-
tizáciu bánk a veľkých strategických podnikov do rúk 
zahraničného kapitálu. Tento ozdravovací ekonomický 
proces sa odohrával za cenu stagnácie až mierneho 
zníženia životnej úrovne väčšiny spoločnosti.
Vzťahy vo vládnej koalícii sa však komplikovali a me-
dzi koaličnými partnermi prichádzalo k častým kon-
fl iktom. Z SDK najskôr vystúpili poslanci KDH, ktorí 
si v parlamente založili vlastný klub. Ostatní členovia 
SDK si neskôr založili vlastnú stranu, Slovenskú de-
mokratickú a kresťanskú úniu (SDKÚ). Jej predse-
dom sa stal premiér Dzurinda, ktorý bol pôvodne čle-
nom KDH. Najmä ku koncu volebného obdobia boli 
rozpory stále častejšie. Vláda však nakoniec vydržala 
až do konca svojho funkčného obdobia.
Voľby v roku 2002 priniesli víťazstvo strán, ktoré boli 
súčasťou predchádzajúcej vlády: SDKÚ, KDH, SMK, 
ktoré spolu s novou stranou Alianciou nového ob-
čana (ANO) dokázali zostaviť vládnu koalíciu s tesnou 
väčšinou. Ľavicové strany bývalej koalície SDĽ a SOP 
sa nedostali do parlamentu. V opozícii sa ocitli tri stra-
ny: v parlamente stále najsilnejšie HZDS, Smer, ktorú 
založil populárny politik, bývalý politik SDĽ Robert Fico 
a Komunistická strana Slovenska (KSS).
Napriek tesnej väčšine sa pravicová vládna koalícia roz-
hodla realizovať zásadné spoločenské zmeny, ako napr. 
zavedenie jednotnej sadzby dane (tzv. rovná daň), re-
formu dôchodkového systému, reformu vysokého škol-
stva, zdravotníctva a sociálnu reformu v duchu presved-
čenia o znižovaní úlohy štátu v ekonomickom a spolo-
čenskom živote. Reformné kroky vlády sa najviac dotkli 
sociálnych skupín s nízkymi príjmami, objavili sa sociál-
ne nepokoje najmä medzi Rómami. Nespokojnosť oby-
vateľstva s politikou vlády sa pokúsili využiť odbory, kto-
ré s pomocou opozičných strán v  roku 2004 zorgani-
zovali referendum, ktorého cieľom boli predčasné voľ-
by. Toto referendum však nebolo platné, keďže sa na 
ňom zúčastnila len necelá tretina voličov (ústava poža-
duje účasť nadpolovičnej väčšiny všetkých oprávnených 
voličov). Spolu s referendom sa konali aj druhé priame 
prezidentské voľby, v ktorých V. Mečiar utrpel ďalšiu po-
rážku. V druhom kole ho porazil jeho bývalý stranícky ko-
lega Ivan Gašparovič, ktorý dostal 59,9 % hlasov.

Mikuláš 
Dzurinda
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Programom vlády M. Dzurindu bolo čo najrýchlejšie 
dobehnúť okolité štáty a vstúpiť do NATO a EÚ. 29. 
3. 2004 sa Slovensko stalo členom NATO. Integrač-
ný proces sa zavŕšil 1. mája 2004 vstupom SR a ďal-
ších deviatich bývalých socialistických krajín do Európ-
skej únie. Vstup odsúhlasilo  referendum, ktoré bolo 
prvýkrát v  histórii Slovenska platné. Účasť len pres-
ne prekročila 50-percentnú hranicu, hoci všetky parla-
mentné strany vyzývali občanov k účasti. Potvrdila sa 
však vysoká podpora členstva v EÚ: so vstupom súhla-
silo viac ako 90 % zúčastnených. Slovensko sa tešilo 
slušnej medzinárodnej prestíži a spomedzi stredoeu-
rópskych krajín najväčšiemu záujmu veľkých zahranič-
ných investorov. Roku 2006 spustil výrobu pri Trna-
ve francúzsky výrobca áut značky Peugeot a čoskoro 
pri Žiline kórejský výrobca Hyundai-Kia. Roku 2006 
sa Slovensko stalo aj nestálym členom Bezpečnost-
nej rady OSN.
V júni 2006 sa konali v Slovenskej republike nasledu-
júce parlamentné voľby. Zvíťazil v nich ľavicový Smer 
– Sociálna demokracia (Smer – SD), ktorý získal 
29,14 % hlasov. Jeho predseda Robert Fico sa stal 
premiérom koaličnej vlády. Tým sa začala tretia eta-
pa politických dejín samostatného Slovenska. Druhou 
najsilnejšou stranou sa stala Slovenská demokratic-
ká a  kresťanská únia, ktorá sa zlúčila s Demokra-
tickou stranou (SDKÚ-DS). Do parlamentu sa do-
stali ešte Slovenská národná strana (SNS), Strana 
maďarskej koalície (SMK), Ľudová strana – HZDS
a  KDH (Kresťanskodemokratické hnutie). Komu-
nistická strana Slovenska (KSS) a Slobodné fórum
(SF) sa nedostali do parlamentu.

Vlády Roberta Fica
Členmi Ficovej vlády popri Smere boli Mečiarova Ľu-
dová strana – HZDS a Slovenská národná strana 
na čele s Jánom Slotom. Vo svojom programe vláda 
deklarovala, že chce nadväzovať na pozitívne strán-
ky reforiem Dzurindovho kabinetu a zároveň korigo-
vať ich nedostatky tak, aby z ekonomického rastu kra-
jiny mali prospech aj slabšie sociálne vrstvy, dôchod-
covia, mladé rodiny. Deklarovaným cieľom bolo aj 
podstatné zvýšenie fi nancovania školstva a vedy. Dô-
raz na väčšiu solidaritu medzi bohatými a chudobný-
mi bol jedným z rozhodujúcich faktorov volebného ví-
ťazstva strany Smer – Sociálna demokracia. Nacio-
nálne orientovaní radikálni koaliční partneri neprispe-
li k popularite Ficovej vlády, narobili jej nemálo prob-
lémov a konfl iktov.
Nasledujúce parlamentné voľby sa konali na Sloven-
sku 12. júna 2010, ktoré síce strana premiéra Roberta 
Fica Smer – Sociálna demokracia (Smer – SD) su-

verénne vyhrala, získala 34,79 % hlasov, ale v novom 
zákonodarnom zbore ani spolu so svojím dovtedajším 
koaličným partnerom SNS nemala väčšinu. Pravicové 
strany rokovania o spoločnej vláde so Smerom – SD 
vylúčili. Ľudová strana – Hnutie za demokratické 
Slovensko (ĽS – HZDS) a Strana maďarskej koalí-
cie (SMK) sa do Národnej rady SR nedostali. Do par-
lamentu sa však popri doterajších dostali dve nové 
strany: Sloboda a  solidarita (SaS) a maďarsko-slo-
venská strana Híd – Most.

Vláda Ivety Radičovej
Novú vládu zostavila koalícia štyroch stredopravých 
strán: Slovenská demokratická a  kresťanská únia 
– Demokratická strana (SDKÚ – DS), Kresťansko-
demokratické hnutie (KDH), Sloboda a solidarita
(SaS) a Híd – Most. Toto obdobie z hľadiska politickej 
orientácie môžeme zaradiť tiež k pravicovému Dzurin-
dovmu obdobiu. Na čele vlády prvýkrát v histórii Slo-

Robert Fico

Iveta Radičová
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venska stála žena. Iveta Radičová mala štyroch pod-
predsedov. Od novej vlády sa očakávalo, aby zlepši-
la vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom, účinnej-
šie bojovala proti korupcii a  znížila schodok štátne-
ho rozpočtu.
Maďarsko bolo otvorené dialógu s  novou vládou 
pravého stredu v  SR, ktorá v značnej miere prispe-
la k zmierneniu slovensko-maďarského napätia. Naj-
rozdielnejšie názory medzi Slovenskom a Maďarskom 
boli a  aj v  súčasnosti sú na zákon o  dvojakom ob-
čianstve.
Vláda Ivety Radičovej nevyplnila svoje funkčné obdo-
bie. Padla po dvoch rokoch pri hlasovaní o eurovale 
(Európsky nástroj fi nančnej stability) 11. októbra 2011, 
keď nezískala dôveru poslancov Národnej rady SR. 
Spojenie hlasovania o eurovale s hlasovaním o dôve-
re vlády presadila sama premiérka Radičová. Poslan-
ci hlasovaním neschválili ani zvýšenie objemu sloven-
ských záruk v eurovale, tým nepodporovali účinnej-
ší boj EÚ proti dlhovej kríze. Následne parlament od-
súhlasil konanie predčasných parlamentných volieb. 
Na vypísaní predčasných volieb na 10. marca 2012 
sa dohodla vtedajšia koalícia s vtedy opozičným Sme-
rom – SD za podporu eurovalu. Slovensko sa napo-
kon po opätovnom hlasovaní o dva dni neskôr prida-
lo k skupine šestnástich krajín eurozóny, ktoré schváli-
li zmeny v eurovale.

Mienka

„Téma eurovalu sa na Slovensku príliš spolitizovala. Je 
to ťažká a nepopulárna otázka, na ktorej sa pomer-
ne ľahko populisticky vytĺka politický kapitál. Nedá sa 
však byť v eurozóne a inkasovať z nej iba výhody bez 
toho, aby sme sa zároveň nepodieľali na nákladoch 
riešenia jej problémov...” uviedol po prvom neúspeš-
nom hlasovaní v NR SR minister fi nancií Ivan Mikloš.

Prezident SR Ivan Gašparovič 4. apríla 2012 vymeno-
val novú vládu na čele s premiérom Robertom Ficom, 
ktorý má troch podpredsedov, funkcia podpredsedu 
vlády pre ľudské práva a menšiny zanikla. Nová vláda 
podľa Roberta Fica musí riešiť problémy vo fi nančnej 
správe, v školstve a v zdravotníctve. Slovensko podľa 
neho potrebuje sociálny zmier a pokojnú atmosféru. 

Prezidentské voľby 2014
Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutočnilo 15. 
marca. V prvom kole sa o priazeň voličov uchádzalo 
13 kandidátov. Do druhého kola postúpili Robert Fico 
(Smer, s podporou poslancov), ktorý získal 28 % hla-
sov a Andrej Kiska (nezávislý, s podporou občanov) 
so ziskom 24 % hlasov. V druhom kole volieb, ktoré 
sa uskutočnilo 29. marca 2014, za Andreja Kisku hla-
sovalo 59, 4 % a za Roberta Fica 40,6 % voličov. Vo-
lebná účasť bola 50,48 %.

Nasledujúce riadne parlamentné voľby v Slovenskej 
republike budú v roku 2016, v ktorých voliči rozhodnú 
o pokračovaní politických dejín SR.

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Aké problémy sa objavili po osamostatnení sa 
Slovenska v politickom a sociálnom živote?

2. Diskutujte o význame integrácie Slovenska!
3. Súhlasíte s ministrom fi nancií? Odôvodnite svo-

ju mienku!
4. Aké historické a súčasné politické dôvody naj-

častejšie zapríčiňujú konfl ikty medzi Slovenskom 
a Maďarskom? Prečo je podľa vás potrebné, aby 
medzi dvoma susednými štátmi boli dobré vzťa-
hy na každej úrovni a v každej oblasti života? Po-
zbierajte čím viac argumentov!

Prezident SR 
Andrej Kiska
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6.  SLOVENSKÉ NÁRODNOSTNÉ 
ŠKOLSTVO V MAĎARSKU

Z histórie slovenského školstva

História slovenského školstva na území dnešné-
ho Maďarska má korene v období migrácie obyvateľ-
stva v 18. storočí. Prví slovenskí osídlenci, ktorí sa usa-
dili na Dolnej zemi, zakrátko postavili v znovu založe-
ných lokalitách kostoly i školy, pretože s nimi prišli aj 
kňazi aj učitelia. Cirkevné školy napriek rôznym spo-
ločensko-politickým ťažkostiam fungovali až do roku 
1948, keď ich zoštátnili. Dovtedy slovenské vyučova-
nie na území súčasného Maďarska prebiehalo len v 
týchto školách a  len na nižšom, t. j. na prvom stup-
ni. Od druhej polovice 19. storočia sa v dôsledku rôz-
nych, predovšetkým maďarizačných štátnych a cirkev-
ných nariadení, v dovtedy jednojazyčných slovenských 
školách vyučovalo po slovensky už len čítanie, písa-
nie a  náboženstvo. Základom pre výučbu nábožen-
stva v evanjelických školách bola literatúra písaná bib-
ličtinou, t. j. biblickou češtinou, ktorá na Dolnej zemi 
v  hierarchii jazykov stála dlhé roky na prvom mies-
te a slovenské nárečia na poslednom. Napriek tomu, 
že nárečia boli ozajstným materinským jazykom Slo-
vákov v Maďarsku, nikdy neboli vyučovacím jazykom 
v národnostných školách, ba ani sa nerešpektovali... 
Neskôr vybudovaný slovenský školský systém sa len 
v malej miere opieral o tradíciu cirkevných škôl.
V roku 1949 začali organizovať štátne orgány spolu s 
Demokratickým zväzom Slovákov slovenskú školskú 
sieť, ktorá v Uhorsku, respektíve v Maďarsku nema-
la nijaké tradície, lebo neexistovala a do roku 1918 

ňou nedisponoval ani sám slovenský národ. Do rokov 
1874 – 1875 na území dnešného Slovenska fungovali 
základné slovenské školy a tri gymnáziá v Martine, Re-
vúcej a Kláštore pod Znievom, kým ich uhorské vlád-
ne kruhy nezatvorili. 
Slovenský školský systém v Maďarsku vybudovali v ro-
koch 1949 – 1958. Vtedy sa vytvorila sieť slovenského 
národnostného školstva od základných škôl až po vy-
sokoškolskú prípravu slovenských pedagógov. V tom-
to období vzniklo 19 materských škôl, šesť všeobec-
ných (základných) škôl s vyučovacím jazykom slo-
venským (štyri so žiackym domovom), v  ktorých sa 
okrem maďarského jazyka a  literatúry všetko vyučo-
valo po slovensky. Boli to školy v Békešskej Čabe, Bu-
dapešti, Slovenskom Komlóši, Sarvaši, Novom Meste 
pod Šiatrom a vo Veľkom Bánhedeši. (Slovenská škola 
vo Veľkom Bánhedeši v roku 1971 zanikla, slovenský 
jazyk sa tu vyučuje už len formou krúžku.) V rokoch 
1949 – 1958 bolo 112 takých škôl, v ktorých sa slo-
venský jazyk vyučoval ako predmet. Stredoškolské vy-
učovanie prebiehalo na slovenskom učiteľskom ústa-
ve (od roku 1957 gymnázium) v Budapešti a na slo-
venskom gymnáziu v Békešskej Čabe. V  roku 1949 
vznikla Katedra slovenského jazyka a literatúry na Vy-
sokej škole pedagogickej v Budapešti.
Ďalším rozhodujúcim rokom v  histórii slovenského 
školstva v Maďarsku bol rok 1961, keď v zmysle minis-
terského nariadenia jednojazyčné národnostné ško-
ly premenili na dvojjazyčné. Odvtedy sa humanitné 
predmety vyučovali po slovensky a prírodovedné po 
maďarsky, podľa pôvodných predstáv tak, že odborné 
výrazy si žiaci osvoja aj po slovensky. Mnohí predstavi-
telia slovenskej inteligencie pokladajú tento dátum za 
začiatok úrychlenia asimilácie.

Slovenské gymnázium v Békešskej Čabe 
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Slovenské a dvojjazyčné inštitúcie, okrem školy v No-
vom Meste pod Šiatrom, v  záujme zvýšenia poč-
tu svojich žiakov a  slovenskej jazykovej prípravy po-
stupne založili aj materské školy. Iniciatíva sa osved-
čila, veď napr. v školskom roku 2013/14 navštevova-
lo tieto škôlky 274 detí, väčšina z nich sa zapísala do 
našich škôl.

Súčasný slovenský školský systém

V súčasnosti je v Maďarsku vybudovaný školský sys-
tém od materských až po vysoké školy (tabuľky č. 1, 
2). V oblasti slovenského národnostného školstva na-
stali v poslednom období veľké zmeny, následkom 
ktorých môžeme súčasnú situáciu a tendencie hod-
notiť ako veľmi protirečivé. Po transformácii spoloč-
nosti sa na jednej strane v značnej miere znížil počet 
slovenských škôl a tým aj žiakov učiacich sa slovenský 
jazyk, ale na druhej strane nastali vo vyučovaní dôleži-
té obsahové zmeny. V školskom roku 1998/99 vstú-
pili do platnosti Národné učebné osnovy a Smerni-
ce menšinovej výučby, ktoré určujú ciele a úlohy pe-
dagogických programov, formy menšinového školstva 
a požiadavky vyučovania národnostného jazyka, lite-
ratúry a slovenskej vzdelanosti pre rôzne typy národ-
nostných škôl. Sú to jednojazyčné a dvojjazyčné ško-
ly, školy, v ktorých sa slovenčina vyučuje ako pred-
met a  školy, v ktorých prebieha interkultúrna výuč-
ba. Podľa týchto dokumentov sa vypracovali Národ-
né učebné osnovy a Rámcové učebné osnovy, kto-
ré sa odvtedy už viackrát zmenili, ako aj zákon o škol-
stve. Z piatich slovenských národnostných škôl štyri sa 
rozhodli za dvojjazyčnú formu, budapeštianska škola 
sa snaží zachovať jednojazyčnosť. Vďaka týmto zme-
nám a ďalším priaznivým okolnostiam sa počet žia-
kov v dvojjazyčných školách postupne zvyšuje a po-
čet žiakov  v  školách vyučujúcich slovenský jazyk sa 
stabilizuje. Začalo sa aj odborné vyučovanie v sloven-
skom jazyku v Budapešti a na niektorých odborných 
stredných školách, o výsledkoch ktorých je ešte skoro 
sa vyjadriť. Smernice menšinovej výučby sú historic-

kým školským dokumentom aj preto, lebo predpisu-
jú povinne vyučovať slovenské reálie, predmet nazva-
ný slovenská vzdelanosť, poznatky o Slovensku, Slová-
koch a slovenskej národnosti v Maďarsku.
V školstve nastali zásadné zmeny 1. januára 2013. 
Podľa nového školského zákona prevádzku národ-
nostných základných a stredných škôl prebral od 
miestnych samospráv štát. Tie výdobytky, ktoré men-
šinové školstvo doteraz dosiahlo, sa v podstate zacho-
vávajú. Napríklad národnostné samosprávy môžu aj 
naďalej prevádzkovať školy, štátne úrady musia zria-
diť školu v prípade, ak najmenej osem rodičov iniciu-
je národnostnú výučbu. Miestne národnostné samo-
správy majú právo súhlasu s uzneseniami týkajúci-
mi sa miestneho školstva. Národnostné samosprávy 
môžu udržiavať miestne a regionálne materské, zá-
kladné i stredné školy. Župné a celoštátne národnost-
né samosprávy môžu preberať národnostné školy od 
štátu. Podľa nového zákona sa za národnostnú ma-
terskú alebo základnú školu pokladá tá inštitúcia, kde 
sa aspoň 25 percent detí zúčastňuje na národnost-
nej výučbe. 

Štatistické údaje slovenskej národnostnej výučby

Školský rok 2013/2014

Počet slovenských/dvojjazyč-
ných základných škôl

5

Počet žiakov 888

Počet škôl s  vyučovaním slo-
venčiny

41

Počet žiakov 3634

Počet slovenských/dvojjazyč-
ných gymnázií

2

Počet gymnazistov 93

Tabuľka č. 2

Jednoznačne kladne ovplyvňujú slovenské školstvo 
v našej vlasti:
• hosťujúci učitelia, počet ktorých sa priebežne zvy-

šuje, 

Počet slovenských škôl1 a žiakov učiacich sa slovenčinu

Rok 1987/1988 1995/1996 2006/2007 2008/2009

Počet škôl 75 + 5 60 + 5 45 + 5 44 + 5

Počet žiakov 6916 + 695 3640 + 664 3496 + 869 3630 + 813

Tabuľka č. 1

1 Vyučujúcich slovenský jazyk + tzv.slovenských, resp. dvojjazyčných
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• nové učebnice a učebné pomôcky a možnosť vý-
beru z nich,

• pobyty (výlety, tábory, kurzy) na Slovensku, ktoré 
sa v poslednom období pravidelne organizujú pre 
žiakov a učiteľov, predovšetkým vďaka fi nančnej 
podpore vlády SR, 

• doškoľovania pre národnostných pedagógov re-
alizovaných Pedagogickým a metodickým cen-
trom CSSM,

• pedagogický a metodický časopis Slovenčinár,
• Nadácia pre nadaných. Cieľom tohto programu je 

podporovať tých žiakov, ktorí by chceli pokračovať v 
štúdiu na Slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe 
alebo v Budapešti. 

• Slovenské programy pre žiakov a učiteľov ďalších 
inštitúcií.

Pre slovenskú národnosť znamená novú perspektívu, 
ale aj výzvu fakt, že Celoštátna slovenská samosprá-
va v Maďarsku sa stala prevádzkovateľom škôl v Sar-
vaši, Békešskej Čabe, Slovenskom Komlóši a v No-
vom Meste pod Šiatrom, pričom od školského roka 
2014/15 preberá aj prevádzkovanie školy v Budapešti. 
Najnovšie sociologické a sociolingvistické výskumy Vý-
skumného ústavu CSSM poukázali na to, že prevažná 
väčšina tých, ktorí nechodia do slovenských škôl, stratí 
svoju národnostnú identitu, preto sa školy stali najdô-
ležitejším faktorom zachovania slovenského jazyka a 
slovenskej národnosti v Maďarsku. Rozhodujúca väč-
šina slovenských rodín už nie je schopná – alebo je 
len čiastočne schopná – odovzdať svojim potomkom 
jazykové a kultúrne dedičstvo predkov. Žiaci si v škole 
osvojujú základy národnostného bytia, v škole sa na-
učia jazyk svojich predkov, tu, resp. prostredníctvom 
školy, sa stretávajú so slovenskou kultúrou. Tieto prvé 
zážitky určia ich celoživotný postoj k slovenskej menši-
ne. Význam a zodpovednosť národnostnej školy a pe-
dagógov v súčasnosti nesmierne vzrástli.

Vysoké školstvo 
Najcitlivejším bodom slovenského národnostné-
ho školstva v Maďarsku je v súčasnosti vysoké škol-
stvo. Slovenský jazyk, literatúra a kultúra, resp. odbor 
slovenské národnostné učiteľstvo sa dá v  súčasnos-
ti v  našej krajine študovať na štyroch vysokých ško-

lách: na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti, na 
Pedagogickej fakulte Segedínskej univerzity v Segedí-
ne, na Katolíckej vysokej škole Ferenca Gála v Sarva-
ši a na Fakulte Jána Vitéza Katolíckej univerzity Petra 
Pázmaňa v Ostrihome. Ich najväčším problémom je, 
že majú celkovo veľmi málo poslucháčov. Donedáv-
na fungovala Katedra slovakistiky Katolíckej univerzity 
Petra Pázmaňa v Pilíšskej Čabe, národnostných peda-
gógov pripravovali aj v Békešskej Čabe, slovenský ja-
zyk a kultúru vyučovali aj na Vysokej škole teologickej 
Ferenca Gála v Segedíne.
V Maďarsku sa slovenský jazyk vyučuje len na huma-
nitných fakultách a  v  slovenskom jazyku sa iné od-
bory, okrem učiteľstva, nedajú študovať. Naši študen-
ti sa – ak majú záujem študovať na najvyššom stupni 
v slovenskom jazyku – môžu prihlásiť na rôzne odbo-
ry na univerzity na Slovensko a môžu získať aj štipen-
dium Slovenskej republiky.
 Natíska sa otázka, ako ďalej v „slovenskom“ vysokom 
školstve v Maďarsku?

Mienka

Podľa radikálnych príslušníkov našej národnosti do-
máce vysokoškolské katedry nie sú schopné plniť svo-
ju úlohu, prípravu a výchovu inteligencie, preto tre-
ba mládež posielať študovať na Slovensko. Ďalšia al-
ternatíva odporúča zamestnávať výlučne hosťujúcich 
učiteľov pre potreby slovakistiky na maďarských vyso-
kých školách.

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Súhlasíte s  radikálnymi predstaviteľmi našej ná-
rodnosti?

2. Podľa vás sú potrebné možnosti štúdia slovakisti-
ky v Maďarsku, kombinované s pobytmi a stáža-
mi na Slovensku?

3. Predstavte spolužiakom možnosti vysokoškolské-
ho štúdia doma a na Slovensku! Môžete spraviť 
prezentáciu, prípadne pozvať bývalého, resp. te-
rajšieho študenta, pedagóga.
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7.  NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT SLOVÁKOV 
V MAĎARSKU

Náboženské členenie

Viac ako dve tretiny Slovákov v Maďarsku sa hlásia k 
evanjelickému vierovyznaniu, menej ako jedna tretina 
sú katolíci. Na jazykových ostrovoch žijú okrem toho 
gréckokatolíci, v niektorých evanjelických obciach vo 
väčšom počte baptisti. Medzi katolíkmi sú v Pilíši aj 
zbory adventistov.
Základnou črtou slovenských lokalít v Maďarsku je, že 
pri ich kolonizovaní zohrávali úlohu i konfesionálne 
(náboženské) aspekty (hľadiská). V obciach sa usa-
dili pomerne homogénne (jednotné) spoločenstvá. 
Národnostne a konfesionálne zmiešané obce – ako 
napr. Čemer a Rákoškerestúr – sú skôr výnimkou a 
ich počet je z celkového počtu slovenských lokalít ne-
patrný.
Slováci evanjelického vierovyznania žijú v juhovýchod-
nej časti Dolnej zeme (napr. v Békešskej Čabe, Sarva-
ši, Poľnom Berinčoku, Slovenskom Komlóši, Pitvaroši, 
Čanádalberte, Veľkom Bánhedeši atď.), v Níreďháze, 
v Novohradskej župe (napr. vo Veňarci, Šámšonháze, 
Lucine atď.) a v obciach medzi Dunajom a Tisou (v 
Malom Kereši, Apoštagu, Dunaeďháze). K nim patria 
ešte niektoré obce v severnej časti Peštianskej župy, v 
blízkom okolí Budapešti (napr. Veľká Tarča, Jača atď.), 

ako i v Zadunajsku (Čerňa a Orosláň), prípadne slo-
venské spoločenstvá roztrúsené na bývalých zeme-
panských majeroch v župách Fejér a Tolna.
Prevažná väčšina Slovákov katolíckeho vierovyznania 
sa usadila v Pilíši (napr. v Mlynkoch, Santove, Kestúci, 
Číve atď.), v pohoriach Vérteš, Gereče, Bakoň (v Jáš-
či a Capári) a v okolí Budína (v Šóškúte, Tárnoku). Čis-
to katolícke obce sa nachádzajú len v pohorí Matra a 
pod Matrou, v Bukových horách a na Zemplíne. Nie-
koľko slovenských katolíckych obcí sa nachádza aj v 
Novohradskej župe (napr. Níža, Šápov), v okolí Bu-
dapešti (napr. Malá Tarča), v severnej časti Peštian-
skej župy (Pišpek), v oblasti medzi Dunajom a Tisou 
(Šára). V menšom počte sa katolíci usadili i v Sarva-
ši a vo väčšom počte v Békešskej Čabe. Gréckokatolí-
ci žijú hlavne v Zemplíne, nájdeme ich však aj v iných 
lokalitách v Boršodskej župe, často spolu s rímskoka-
tolíkmi (napr. vo Fizéri).

Evanjelický spevník Cithara Sanctorum / 
Tranoscius
Evanjelický spevník zostavil v r. 1636 sliezsky exulant 
(utečenec) Juraj (Jiří) Tranovský, ktorý sa zúčastnil v 
Českobratskom hnutí a usadil sa v Liptovskom Mikulá-
ši. Spevník vydali v Levoči v r. 1638. Žalmy tohto spev-
níka boli napísané v tej podobe českého jazyka, do 
ktorej Českí bratia preložili koncom 16. storočia Sta-
rý a Nový testament. Tento preklad Svätého písma vy-
tlačili v malom českom mestečku, v Kraliciach. Miesto 

Konfesionálne členenie Maďarska

rímskokatolíci
kalvíni
evanjelici
gréckokatolíci
bezkonfesijní
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tolíckych škôl. Do tohto jazyka bola preložená aj Bib-
lia, ako aj cirkevné piesne Benedikta Szőllősiho. Tieto 
publikácie sa dostali aj na katolícke slovenské jazyko-
vé ostrovy v Maďarsku.

Viera a jazyk

Špecifi ckou črtou slovenských veriacich v Maďarsku 
je, že evanjelici a katolíci používali/používajú rozdiel-
ny cirkevný jazyk. 
Evanjelici používali slovakizovanú češtinu, tzv. bibličti-
nu, ktorá sa stala aj jazykom obradov, sviatočných tex-
tov rodinných zvykov, teda svetských príležitostí, aký-
mi sú krstiny a svadby. V tomto jazyku, ktorý sa v kaž-
dodennom styku nepoužíval, odznievali napríklad odo-
bierky mladých neviest. Podkladom týchto obradových 
rečí boli biblické texty. Evanjelici, deti i dospelí, pri vin-
šovaní a spievaní (koledovaní) pod oblokmi príbuzných 
a známych večer 24. decembra spievali piesne z Tra-
noscia. Tieto čítali alebo spievali nielen pri sviatočných 
príležitostiach, ale aj pri domácej pobožnosti, ktorá sa v 
minulosti vykonávala takmer každý deň. 
Slovenskí katolíci mali od konca 18. storočia k dispo-
zícii slovenské spevníky, zriedkavejšie biblie a učeb-

Spevník Tranoscius

Spevník Cantus Catholici

vydania uchováva aj názov: Kralická Biblia. Slovenskí 
evanjelici v tom čase prijali za svoj cirkevný a spisovný 
jazyk češtinu. Spisovatelia, básnici, vedci, ktorí patrili k 
evanjelickým kruhom, až do roku 1843, keď bol kodi-
fi kovaný Štúrom utvorený spisovný jazyk, tvorili v češ-
tine. Po r. 1843 sa začal postupne udomácňovať nový 
spisovný jazyk, ale v kostoloch sa presadzoval len veľ-
mi pomaly.

Katolícky spevník Cantus Catholici
Spevník, ktorý bol zostavený pre katolíkov, vyšiel r. 
1655. Jeho zostavovateľom je jezuita Benedikt Szől-
lősi, ktorý bol poverený aj tým, aby zostavil maďar-
ský spevník. Szőllősi slovakizoval český text cirkevných 
piesní. Predstavitelia katolíckej cirkvi pokladali češtinu 
za jazyk kacírov a tento náhľad podnietil aj slovenské 
jazykové hnutie. Na čele hnutia za utvorenie samo-
statného spisovného jazyka stál 25-ročný Anton Ber-
nolák. Prvý slovenský spisovný jazyk vznikol na zákla-
de západoslovenských nárečí, resp. na základe tzv. 
kultúrnej západoslovenčiny, ktorá bola živým jazyko-
vým úzom inteligencie a meštianskej vrstvy v okolí Tr-
navy. Tento jazyk sa stal po r. 1787 jazykom sloven-
skej katolíckej inteligencie a vyučovacím jazykom ka-
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nice v západoslovenskom nárečí, resp. bernoláčtine. 
Používali ich aj v katolíckych kostoloch na slovenských 
jazykových ostrovoch. K radikálnejším zmenám došlo 
až po prvej svetovej vojne. Od tej doby vedenie ma-
ďarskej katolíckej cirkvi menej prihliadalo na jazykovú 
stránku liturgie. Túto otázku do istej miery neutralizo-
val i fakt, že katolícka liturgia si uchovala latinský ráz. 
Neprihliadalo sa ani na to, aby sa do slovenských loka-
lít dostal farár, ktorý ovláda slovenský jazyk a na teoló-
giách sa už slovenčina nevyučovala. V dôsledku toho 
sa kánon v rámci liturgie celkom pomaďarčil. Tento 
proces urýchlili zákony z rokov 1836 a 1844, ktoré sa 
vzťahovali na každé vierovyznanie a nariadili poma-
ďarčovanie administratívy v cirkvi. 
Maďarčina sa dostávala aj do evanjelických kostolov 
a od 60. a 70. rokov 20. storočia sa liturgia postup-
ne pomaďarčovala. Výnimku tvoria Budapešť, Sloven-
ský Komlóš a Békešská Čaba, kde sa dodnes pravidel-
ne konajú slovenské bohoslužby.

• Pavol Gajdács vo svojom monografi ckom spraco-
vaní histórie Slovenského Komlóša (Tót-Komlós 
története), ktoré vyšlo v r. 1896, opisuje dvoji-
té jazykové vedomie Komlóšanov, keď odkazuje 
na fakt, že komunita považovala za vlastný jazyk 
aj češtinu: „Ľud Slovenského Komlóša má vlastne 
dva slovenské jazyky, jeden takzvaný všedný, kto-
rým sa navzájom dorozumieva v rozličných okol-
nostiach každodenného života, kým druhý je svia-
točný, ktorým živí svoje náboženské pocity, svoju 
dušu a chváli Boha.”

• Tranoscius a zborník pohrebných piesní Funebrál
(v českom alebo slovenskom jazyku) sa stali sym-
bolom tradičnej kultúry Slovákov evanjelického vie-
rovyznania. Súčasne mali funkciu etnického sym-
bolu, kultúrneho kódu. Slováci žijúci v južnej čas-
ti Dolnej zeme sa veľmi dlho dávali pochovávať 
s Tranosciom, niekde i s Funebrálom. Existujú lo-
kality, kde sa Tranoscius pokladá za symbol vzdela-
nosti. V Slovenskom Komlóši „aby bolo dieťa múd-
re” novorodeniatku dávali pod hlavu Tranoscius, 
niekedy aj Bibliu.

• V katolíckych obciach asi do 30. až 40. rokov 20. 
storočia, v evanjelických osadách až do 50. až 60. 
rokov minulého storočia bolo zvykom písať texty na 
náhrobníky po slovensky.

Slovenský náboženský život 
v súčasnosti

Cirkev zohrávala citeľnejšiu rolu pri zachovávaní a roz-
víjaní slovenskej národnostnej kultúry po zmene re-
žimu, hlavne v poslednom období. Vďaka iniciatíve, 
morálnej i fi nančnej podpore Celoštátnej slovenskej 
samosprávy v Maďarsku a jej Náboženskému podvý-
boru, v spolupráci s evanjelickou a katolíckou cirkvou 
doma a na Slovensku, nastal už badateľný pozitívny 
posun. V posledných rokoch sú v krajine pravidelné 
bohoslužby a omše v slovenskom jazyku, ba v evanje-
lickej cirkvi sa popri tzv. bibličtine, slovakizovanej češ-
tine, začala vo väčšej miere používať aj spisovná slo-
venčina. Založila sa a dobre funguje Celoštátna slo-
venská evanjelická farárska služba. Pravidelne, predo-
všetkým pri rôznych výročiach, sa organizujú aj ďalšie 
slovenské náboženské aktivity, biblické tábory doma a 
na Slovensku, Sviatok Božieho tela a krvi, ale aj púte 
a koncerty. Je veľmi potešiteľné, že po dlhoročnej ab-
sencii je opäť slovenský farár v Slovenskom Komlóši.

Po r. 1918 sa jazykom bohoslužieb na Slovensku stala 
spisovná slovenčina. V evanjelických kostoloch na Slo-
vensku pri príležitosti väčších cirkevných sviatkov dá-
vajú na oltár Kralickú Bibliu a spevník.
U slovenských evanjelikov v Maďarsku sa bibličti-
na uchovala, dodnes sa držia tohto jazyka pri boho-
službách, či už v cirkevnej praxi, alebo len symbolic-
ky. V posledných desaťročiach boli pokusy o zavede-
nie spisovnej slovenčiny aj do evanjelických kosto-
lov v Maďarsku, ako aj o zavedenie liturgie v spisov-
nom jazyku, tieto však zvyčajne neboli úspešné. Vý-

Jubilejný biblický tábor CSSM vo Svätom Jure 
v lete 2014
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nimku tvoria ekumenické bohoslužby, ktoré organizu-
jú pri príležitosti väčších cirkevných, resp. národnost-
ných sviatkov, na ktorých sa zúčastňujú okrem domá-
cich farárov aj kazatelia zo Slovenska. Na týchto podu-
jatiach býva jazykom liturgie spisovná slovenčina.

 Z jazykového hľadiska je najcharakteristickejším ja-
vom to, že slovenčina, aj keď sa používa pri obradoch 
v Maďarsku, má viac sakrálnu (bohoslužobnú) a sym-
bolickú ako komunikačnú funkciu.

Mienka

Akým smerom sa bude súčasná situácia v cirkvi vy-
víjať, ťažko predpokladať. Máme niekoľko „stratených 
generácií”, ktorých príslušníci už na slovenské boho-
služby chodiť nebudú. V školách – ani v  cirkevných 
- nie je náboženská výchova v slovenčine, a to ani v 
tých lokalitách, kde žijú Slováci. V mnohých obciach 
sú slovenské bohoslužby len na sviatky, niekde len 
raz do roka. Na otázku, čo bude o desať – dvadsať ro-
kov so slovenčinou v našich kostoloch, väčšina kňazov 
odpovedala, že vymretím terajšej staršej generácie sa 
predpokladá úplný zánik.

Evanjelický kostol v Slovenskom Komlóši

Katolícky kostol v Mlynkoch

Diskutujte, uvažujte!

1. Súhlasíte s uvedenou mienkou? 
2. Podľa vás čo by bolo potrebné spraviť v záuj-

me zachovania slovenského cirkevného života 
v Maďarsku?
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8.  SLOVÁCI V MAĎARSKU 
V ÚDAJOCH SČÍTANIA ĽUDU

Ústredný štatistický úrad v Maďarsku od svojho zalo-
ženia venuje zvláštnu pozornosť sčítaniu národnost-

ných menšín. V súpisových hárkoch fi guruje otázka tý-
kajúca sa materinského jazyka od r. 1880 a od r. 1941 
(okrem roku 1970) aj otázka vzťahujúca sa na národ-
nostnú príslušnosť.
Údaje zo sčítania obyvateľov v r. 2011 sú veľavravné. 
Podľa týchto údajov má Maďarsko 9 937 628 obyva-
teľov, ich počet za desať rokov klesol o 260 687. K ná-
rodnostiam sa prihlásilo o 45,6 percenta viac občanov 
ako pred desiatimi rokmi (tabuľka č. 3). Otázky týkajú-
ce sa materinského jazyka, národnostnej príslušnosti, 
zdravotného stavu a telesného postihnutia sa pri sčí-
taní ľudu považujú za tzv. senzitívne, citlivé otázky, na 
ktoré nie je povinné odpovedať. Mnohí respondenti, 
spolu 1 398 731 občanov (takmer 15 %), na ne ani 
neodpovedali.
Najpočetnejšou etnickou skupinou v Maďarsku je 
rómska, v roku 2001 bolo o 53 percent menej Ró-
mov ako v  roku 2011. Nárast počtu zaznamenala aj 
druhá najväčšia národnosť, nemecká. Nemcov je v 
Maďarsku o 54 percent viac ako pred desiatimi rokmi. 
Príslušníci slovenskej národnosti sú spolu s Rumunmi 
z hľadiska počtu na treťom mieste. Po nich nasledujú 
Chorváti a potom Srbi. Počet príslušníkov ďalších sied-
mich menšín je menej než 10 000. Z tabuľky vidieť, 
že v našej vlasti žijú aj predstavitelia iných národností 
a ich počet tiež rastie.
K slovenskej národnosti sa oproti 39 266 osobám z r. 
2001 prihlásilo v r. 2011 35 208 obyvateľov, čo je za 
uvedené obdobie vyše desaťpercentný pokles. 
Počet Slovákov v prvej polovici 20. storočia určovala 
najmä história (rozpad rakúsko-uhorskej monarchie, 
maďarizačná politika, výmena obyvateľstva atď.), ne-
skôr ich slabnúca, resp. silnejúca identita, ktorú vždy 
ovplyvňovala, ba i dnes ovplyvňuje aktuálna spoločen-
ská a politická situácia (urbanizácia, vnútorná migrá-
cia, možnosti zamestnania, zmeny obvodov, zákony, 
zmiešané manželstvá atď.). Údaje sčítania ľudu uka-
zujú veľmi ambivalentnú slovenskú populáciu. Ana-
lýza štatistických údajov dokumentuje u príslušníkov 
slovenského etnika klesajúcu tendenciu počtu obyva-
teľov, ktorí slovenský jazyk považujú za svoj materin-

Počet národnostných obyvateľov Maďarska na 
základe údajov sčítania ľudu z r. 2011

Národnosť Počet osôb
% v porovnaní 

s r. 2001

Arménci   3571 306,5

Bulhari   6272 270,8

Gréci     4642 70,1

Chorváti  26774 104,1

Nemci    185696 154,3

Poliaci    7001 136,1

Rómovia  315583 153,4

Rusíni    3882 186,7

Slováci  35208 89,7

Slovinci  2820 58,4

Srbi     10038 136,6

Ukrajinci 7396 100

Spolu 644524 145,6

Arabi 5461 230,7

Číňania 6770 232,2

Rusi 13337 242

Vietnamci 3500 281,4

Iní 95143 122,5

Tabuľka č. 3

Počet Slovákov v Maďarsku podľa jednotlivých identických kategórií 

Výsledky sčítania ľudu – počet Slovákov v Maďarsku

Rok 2001 Rok 2011 %

Občania hlásiaci sa k slovenskej národnosti 17693 29647 167,56

Občania so slovenským materinským jazykom 11817  9888 83,68

Občania používajúci jazyk v rodinnom, priateľskom kruhu 18057 16266 90,8

Občania viažuci sa ku kultúrnym hodnotám a tradíciám 26631 Nezisťovalo sa

Tabuľka č. 4

Szlovák_népismeret-2_Book.indb   136 2015.06.12.   13:20:09



137

Graf č. 1

Graf č. 2

Szlovák_népismeret-2_Book.indb   137 2015.06.12.   13:20:10



138

ský jazyk (graf č. 1). Znížil sa aj počet tých, ktorí použí-
vajú jazyk v rodinnom a priateľskom kruhu. Počet Slo-
vákov žijúcich v našej vlasti v prípade deklarácie ná-
rodnostnej príslušnosti k slovenskej národnosti zase 
progresívne vzrastá (graf č. 2).
Najpočetnejšie zastúpenie slovenského obyvateľstva 
zaznamenali, podobne ako pri predchádzajúcich sčí-
taniach, v Békešskej župe (v r. 2001 10259, v r. 2011 
8877), v Peštianskej župe (v r. 2001 8331, v r. 2011 
7463), v Komárňansko-ostrihomskej župe (v r. 2001 
5100, v r. 2011 3537), v Budapešti (v r. 2001 4929, v 
r. 2011 3257) a v Novohradskej župe (v r. 2001 3485, 
v r. 2011 2860). 

Z vekového zloženia Slovákov v Maďarsku (graf č. 3) 
môžeme vidieť, že ide o starnúcu populáciu. Počet 
detí (veková kategória 0 – 14) sa od r. 2001 znížil, po-
čet starších občanov (veková kategória nad 60 rokov) 
sa zvýšil. Napriek tomuto nepopierateľnému faktu je 
nádejné, že počet aktívnych mladších (veková kategó-
ria 15 – 39) i starších (veková kategória 40 – 59) sa 
takmer neznižuje, stagnuje. 
Je veľmi potešiteľné, že ukazovatele o vzdelaní slo-
venskej národnosti sú viditeľne lepšie ako pred de-
siatimi rokmi (graf č. 4). Od posledného sčítania ľudu 
značne vzrástol počet tých, ktorí majú stredoškolské 
vzdelanie s maturitou a vysokoškolské vzdelanie.

Graf č. 3

Graf č. 4

Szlovák_népismeret-2_Book.indb   138 2015.06.12.   13:20:11



139

Údaje sčítania ľudu z r. 2011 majú rozhodujúci význam 
z hľadiska národnostnej politiky v dvoch súvislostiach. 
Na jednej strane určujú, v ktorých lokalitách môžu 
byť vypísané miestne voľby do národnostných samo-
správ, resp. poukazujú na to, ktorá národnosť má re-
álne šance zvoliť si poslanca do Národného zhromaž-
denia. Podľa vládneho nariadenia sa pri fi nancovaní 
národnostných samospráv budú tiež brať do ohľadu 
údaje sčítania ľudu. 

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Podľa vás je dobre, keď v jednej krajine žije spolu 
viac národov a národnosti? Prečo?

2. Prečo je dôležité, aby sme pri sčítaniach ľudu od-
povedali aj na nepovinné otázky týkajúce sa na-
šej národnosti?

9.  PRÁVA SLOVÁKOV V MAĎARSKU 
V LEGISLATÍVE

Legislatívne zázemie národnostných práv v Maďarsku 
možno rozdeliť do dvoch väčších skupín. Jednu sku-
pinu tvoria medzinárodné záväzky, podpísané alebo 
ratifi kované medzinárodné dokumenty, druhú práv-
ne normy prijaté v Maďarsku, ktoré vo veľkej miere 
nadväzujú na medzinárodné zmluvy a dohovory. Rov-
noprávnosť občanov slovenskej národnosti je zakotve-
ná v ústave, pričom špecifi cké, individuálne a kolektív-
ne národnostné práva obsahuje národnostný zákon. 

Zákon o právach národných a 
etnických menšín z roku 1993

Zákon o menšinách sa dlho pripravoval, bol predme-
tom niekoľkoročných diskusií vládnych orgánov a ná-
rodnostných organizácií. Napriek dlhým rokovaniam 
vznikol veľmi diskutabilný zákon, ktorý na jednej stra-
ne obsahoval kompromisy a možnosti pre menšiny, 
pričom na strane druhej neobsahoval potrebné garan-
cie. Neurčil vzťah tohto zákona k ostatným právnym 
normám a nebolo k nemu vydané výkonné nariade-
nie, preto hneď po prijatí urgovali predstavitelia men-
šín jeho modifi káciu.
Tzv. menšinový zákon bol prijatý v roku 1993 96-per-
centnou väčšinou hlasov. Zákon vymenoval 13 histo-
rických národností žijúcich v Maďarsku a v 11 kapi-
tolách uvádzal individuálne a kolektívne práva osôb 
patriacich k národným a etnickým menšinám. Medzi 
najdôležitejšie individuálne práva sa radia práva súvi-
siace s pestovaním národných tradícií v rodine, s vy-
konávaním cirkevných obradov a vedením matriky vo 
vlastnom jazyku. Patrí sem aj právo spoznávať, pesto-
vať a rozvíjať vlastné dejiny, kultúru i tradície, právo na 
vzdelávanie v materinskom jazyku a právo na ochranu 
osobných údajov súvisiacich s národnostnou prísluš-
nosťou. Veľmi dôležité je aj právo na udržiavanie pria-

mych kontaktov so štátnymi a spoločenskými organi-
záciami v materskej krajine, v našom prípade na Slo-
vensku, ako aj kontaktov s menšinami žijúcimi v iných 
krajinách.
Kolektívne práva slovenskej národnosti zakotvené v 
národnostnom zákone vychádzajú z medzinárodných 
dokumentov, ktoré už pred prijatím zákona obsaho-
vali právo na pestovanie a odovzdávanie kultúrnych 
hodnôt, právo na prezentáciu v materinskom jazyku v 
médiách, právo na zachovávanie hodnôt duchovnej a 
materiálnej kultúry a ďalšie kolektívne práva. Patrí sem 
aj právo na používanie vlastných národných symbo-
lov a na parlamentné zastúpenie. Maďarskému parla-
mentu popri tom pripadla povinnosť vytvoriť úrad par-
lamentného komisára (ombudsmana) pre dodržiava-
nie národnostných práv.
Národnosti žijúce v Maďarsku mali v zmysle zákona 
právo na vytvorenie miestnych národnostných samo-
správ a celoštátnej samosprávy. 

Dôležité prvky novely menšinového zákona
Po dlhoročnom a veľmi intenzívnom prípravnom pro-
cese došlo v roku 2005 k prijatiu novely menšino-
vého zákona. Nová regulácia okrem iného garantova-
la národnostiam aj fi nancovanie ich inštitúcií priamo 
zo štátneho rozpočtu a presnejšie určovala aj povin-
nosti obecných zastupiteľských zborov voči menšino-
vým samosprávam. Dôležité boli aj zmeny volebných 
predpisov. Dovtedy mohol voliť menšinových poslan-
cov v komunálnych voľbách každý volič, od roku 2006 
len príslušníci danej národnosti, ktorí sa dali zapísať na 
zoznam voličov, čiže sa dali zaregistrovať. V prípade 
Slovákov v roku 2006 to bolo o čosi viac ako 15 tisíc 
voličov, v roku 2010 ich však už bolo iba 12 300. Kan-
didátom môže byť iba osoba zaregistrovaná v zozna-
me voličov, ktorú nominuje národnostná spoločenská 
organizácia. Kandidát musí vyhlásiť, že prijíma zastu-
povanie menšiny, ovláda jej jazyk, kultúru a tradície. 
Parlamentné zastúpenie menšín novela neobsahova-
la, jeho vyriešenie sa kvôli absencii politickej vôle par-
lamentných strán stále odkladalo. 
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Nový základný zákon

Na Veľkú noc v roku 2011 bol podpísaný nový základ-
ný zákon, ústava, ktorú pripomienkovali aj predstavi-
telia národností. Text základného zákona, vrátane čas-
tí týkajúcich sa národností, sa do poslednej chvíle me-
nil. Návrhy menšín – síce s ťažkosťami – zapracova-
li do textu novej ústavy. Tzv. Národné vyznanie napr. 
doplnili o nasledujúcu formuláciu: „My, členovia ma-
ďarského národa,…sa zaväzujeme, že – okrem iných 
hodnôt – pestujeme a chránime jazyk a kultúru ná-
rodnosti žijúcich v Maďarsku. V ústave sa namiesto 
skôr používaného pojmu národné a etnické menši-
ny používa výraz národnosti.
Najviac sa o národnostiach píše v časti Sloboda a zod-
povednosť v článku XXVII:
„Národnosti žijúce v Maďarsku sú štátotvornými čini-
teľmi. Všetci štátni príslušníci Maďarska, ktorí patria k 
niektorej národnosti, majú právo na slobodné prizna-
nie a  zachovanie svojej identity. Národnosti žijúce v 
Maďarsku majú právo na používanie materinského ja-
zyka, individuálne a kolektívne, na pestovanie vlastnej 
kultúry a na výučbu v materinskom jazyku. Národnosti 
žijúce v Maďarsku môžu zakladať miestne a celoštát-
ne samosprávy.“

Zákon o voľbe poslancov 
do parlamentu

Základný zákon dopĺňa celý rad dvojtretinových zá-
konov, ktoré regulujú národnostnú oblasť: nový ná-
rodnostný zákon, zákon o voľbe poslancov do parla-
mentu a zákon o verejnej výchove. V zmysle Zákona 
o voľbe poslancov je v parlamente namiesto doteraj-
ších 386 poslancov už len 199. Otázkou bolo, akým 
spôsobom by mohlo mať medzi nimi svoje zastúpe-
nie 13 národností žijúcich v Maďarsku. 93 zo 199 po-
slancov sa volí formou celoštátnych listín politických 
strán a celoštátnych národnostných samospráv. Zvyš-
ných  106 poslancov volia voliči priamou voľbou vo 
volebných obvodoch. Celoštátne národnostné samo-
správy môžu zostaviť vlastnú listinu, na ktorej musia 
fi gurovať aspoň traja kandidáti. Za tieto listiny môžu 
hlasovať iba voliči danej národnosti, teda za volebnú 
listinu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku 
(CSSM) môžu hlasovať len tí občania, ktorí sa zapí-
šu do zoznamu slovenských voličov. Keďže podľa roz-
hodnutia Ústavného súdu každý maďarský volič môže 
odovzdať iba dva hlasy, príslušníci národností sa mu-
sia rozhodnúť, či budú hlasovať za stranícku alebo za 

národnostnú kandidačnú listinu. V priebehu prípravy 
zákona predstavitelia národností chceli dosiahnuť, aby 
sa voliči nemuseli zrieknuť možnosti hlasovať za lis-
tinu politických strán. Argumentovali tým, že napr. v 
Slovinsku majú národnostní voliči tri hlasy. Národnos-
ti sú v terajšom systéme zvýhodnení takým spôso-
bom, že na získanie poslaneckého mandátu im posta-
čí jedna štvrtina hlasov potrebných na získanie man-
dátu zo straníckej listiny. Latka bola postavená dosť vy-
soko aj pre slovenskú národnosť, ktorá je po Rómoch 
a Nemcoch tretia najpočetnejšia. Tie národnosti, ktoré 
nezískajú poslanecký mandát, dostanú jedno miesto 
parlamentného hovorcu. Parlamentní hovorcovia 13 
národností disponujú všetkými právami parlamentné-
ho poslanca (možnosť vytvoriť parlamentný klub, in-
terpelovať a pod.), okrem hlasovacieho práva. 
V  parlamentných voľbách, ktoré sa konali 6. apríla 
2014, národnosti v Maďarsku prvýkrát dostali možnosť 
na to, aby si zvolili vlastných predstaviteľov v  parla-
mente. Vopred sa však dalo vedieť, že žiadnej z nich 
sa nepodarí zvoliť si plnoprávneho poslanca. V záko-
nodarnom zbore ich tak zastupuje hovorca bez hlaso-
vacieho práva. Všetky celoštátne národnostné samo-
správy zostavili svoju listinu, preto bude v maďarskom 
parlamente 13 národnostných hovorcov. Parlament 
založil Výbor národností žijúcich v  Maďarsku. Jeho 
predsedom sa stal slovenský hovorca, predseda Celo-
štátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ján Fuzik.

Volebný leták Celoštátnej slovenskej 
samosprávy v Maďarsku
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Nový národnostný zákon

1. januára 2012 vstúpil do platnosti nový národnost-
ný zákon, podľa ktorého sa voľby do národnostných 
samospráv budú konať každých 5 rokov a  vypísa-
né budú iba v tých lokalitách, kde sa pri sčítaní ľudu 
v roku 2011 k danej národnosti prihlásilo najmenej 25 
osôb. Okruh národnostných voličov sa rozšíril o tých 
občanov, ktorí síce nemajú maďarské štátne občian-
stvo, ale majú trvalý pobyt v Maďarsku. Zákon upravu-
je hospodárenie národnostných samospráv, školské, 
kultúrne a mediálne práva národnostných občanov a 
kolektívov. Právny predpis reguluje aj vznik a fungo-
vanie národnostných samospráv a používanie národ-
nostného jazyka pri vedení ich agendy. Národnostná 
samospráva podľa zákona nie je podriadená miest-
nej samospráve, je jej rovnocenným partnerom a túto 
rovnocennosť si môže vymáhať aj súdnou cestou. Zá-
kon reguluje i spôsob fi nancovania samospráv. Právny 
predpis je preložený aj do slovenčiny. 

Mienka

Podľa bývalého ombudsmana pre základné práva 
Mátéa Szabóa nový Národnostný zákon neprimera-
ne obmedzuje práva národností na založenie samo-
správy. Prešetril právny dokument a podľa jeho sta-
noviska národnostný zákon obsahuje aj ďalšie pro-
tiústavné predpisy. Príslušníci národnostných men-
šín žijúcich v Maďarsku nemajú podľa neho potreb-
né podmienky ani na využívanie práva na používa-
nie svojich jazykov. 

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Súhlasíte s bývalým ombudsmanom?
2. Súhlasíte s tým, že národnostný volič, ak chce hla-

sovať za národnostného kandidáta v parlamen-
te, sa musí zrieknuť svojho práva hlasovať za po-
litickú stranu? 
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10.  SLOVENSKÉ SAMOSPRÁVY 
V MAĎARSKU

Roky transformácie spoločnosti môžeme považovať za 
dôležitý medzník v živote Slovákov v Maďarsku. Aktivita 
slovenskej národnosti, ktorá počas svojej histórie často 
podľahla tlaku asimilácie, výmene a strate materinské-
ho jazyka, sa koncom 80. rokov v značnej miere zvýši-
la. Slováci si rad-radom zakladali svoje organizácie, inšti-
túcie a neskôr samosprávy. Od zmeny spoločenského 
zriadenia skoro každá vláda vniesla do života národnos-
tí v Maďarsku nový prvok. Najdôležitejším z nich bol zá-
kon O právach národných a etnických menšín z roku 
1993, ktorý okrem iného umožnil aj založenie menši-

nových samospráv. V prvom volebnom období fungo-
valo 52 slovenských samospráv, v druhom 75 a v tre-
ťom už 114 samospráv. V komunálnych voľbách v roku 
2006 sa v Maďarsku založilo 116 a v roku 2010 už 122 
slovenských zastupiteľských zborov.

Miestne slovenské samosprávy

Národnostná samospráva je úplne novou formou 
uplatňovania práva menšín na sebaurčenie. Je práv-
nickou osobou, ktorá môže v ktorejkoľvek otázke týka-
júcej sa postavenia národnostného obyvateľstva žia-
dať o informácie, podávať návrhy, iniciovať opatrenia 
alebo vysloviť nesúhlas s praxou či konkrétnym ko-
naním porušujúcim národnostné práva v danej obci 
a môže iniciovať zrušenie takýchto nariadení. Miest-
na národnostná samospráva môže založiť a prevádz-
kovať školské a kultúrne inštitúcie, vydávať noviny 
a prevádzkovať elektronické médiá. Má právo veta vo 
všetkých dôležitých otázkach miestneho života. 

Celoštátna slovenská 
samospráva 

Národnostný zákon sa v oso-
bitnej časti zaoberá kompeten-
ciami celoštátnej národnost-

Lokality so slovenskými samosprávami vo volebnom cykle 2010-2014

Graf č. 5
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nej samosprávy, ktorá na celoštátnej úrovni disponu-
je všetkými právomocami, ktoré sme uviedli pri miest-
nych samosprávach. Nemenej dôležité je, že môže 
určiť štátne sviatky národnosti, zakladať inštitúcie s ce-
loštátnou pôsobnosťou, má právo vyjadriť svoj názor 
na právne normy, týkajúce sa národností už v ich prí-
pravnej fáze a zúčastniť sa na odbornej kontrole škol-
ských zariadení, kde prebieha výučba jazyka. Prvým 
predsedom CSS bol Michal Mata (1994-1998). Pred-
sedom Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďar-
sku je od roku 1998 Ján Fuzik.

Sumarizácia činnosti samospráv

Systém slovenských samospráv napriek všetkým nedo-
statkom a pomerne dlhému hľadaniu vlastného mies-
ta a poľa pôsobnosti vo veľkej miere prispel k niekto-
rým pozitívnym zmenám v živote Slovákov v Maďarsku. 
Nevídane sa aktivizoval kultúrny život slovenskej mino-
rity na vidieku i v hlavnom meste. Niet obce, mesta 
alebo budapeštianskeho obvodu so slovenskou samo-
správou, kde by sa aspoň raz do roka nekonalo neja-
ké slovenské kultúrne podujatie. Zbory podporujú vý-
učbu slovenského jazyka a činnosť kultúrnych súborov, 
organizujú obecné dni a festivaly, pokúšajú sa oživiť ná-
boženský život v materinskom jazyku, vydávajú časopi-
sy, publikácie, snažia sa o úspešné zastupovanie záuj-
mov svojej národnosti. Začali rad-radom prevádzkovať 
obecné múzeá a národopisné zbierky, budovy, ktoré sú 
v mnohých prípadoch v ich vlastníctve. 

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Podľa všeobecnej charakteristiky slovenských sa-
mospráv (viď. vyššie) predstavte činnosť vášho 
miestneho národnostného zastupiteľského zboru! 
Môžete použiť aj metódu interview – rozhovoru s 
predsedom, resp. poslancom.

2. Zahrajte sa na vedeckého pracovníka a sprav-
te dotazníkový výskum pre samosprávu (dotazník 
viď. nižšie) v triede alebo škole, prípadne v hocija-
kom slovenskom kolektíve! Vyhodnoťte odpovede!

Predseda 
CSSM Ján 
Fuzik

Sídlo CSSM v Budapešti
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11.  SLOVENSKÉ SPOLOČENSKÉ 
ORGANIZÁCIE V SÚČASNOSTI

Zväz Slovákov v Maďarsku

Nová éra – požiadavky zmeny
Na kongrese Demokratického zväzu Slovákov v Ma-
ďarsku (DZSM) v roku 1969 bol zvolený Celoštátny 
výbor a založili sa výbory pre tri základné oblasti slo-
venského života: školský, kultúrny a tlačový. Popri vý-
boroch následne vznikali nové sekcie: začiatkom 70. 
rokov Vlastivedná a národopisná sekcia, ktorá zača-
la organizovať národopisné tábory v slovenských osa-

dách (1977 – 1990) a v roku 1981 Slovenská literárna 
sekcia, z ktorej v období spoločenských zmien vyrást-
lo Združenie slovenských spisovateľov a umelcov v 
Maďarsku. Na kongrese v roku 1983 bola tajným hla-
sovaním zvolená za generálnu tajomníčku zväzu Má-
ria Jakabová Šingeľová, ktorá od roku 1985 do roku 
2002 bola poslankyňou 
Národného zhromažde-
nia, v  období 1988-1990 
jeho podpredsedníčkou 
a  dvanásť rokov (1990-
2002) členkou Výboru 
pre ľudské práva, men-
šiny a konfesie. 

Vo vašom regióne, resp. bydlisku, je podľa vás potrebné: 
(Pri každej možnosti označte príslušné číslo na škále!) 
1: rozhodne nie, 2: nie, 3: skôr nie, 4: neviem, 5: skôr áno, 6: áno, 7: rozhodne áno

Úlohy 1 2 3 4 5 6 7

 1.  Vyučovanie slovenského jazyka v školách     

 2.  Realizovať kurzy slovenského jazyka 

 3.  Uskutočňovať slov. divadelné predstavenia 

 4.  Uskutočňovať slovenské fi lmové predstavenia 

 5.  Vydávať slovenské noviny, časopisy 

 6.  Vydávať miestne noviny v slovenskom jazyku 

 7.  Realizovať rozhlasové vysielanie v slov. jazyku  

 8.  Realizovať televízne vysielanie v slov. jazyku 

 9.  Realizovať miestne rozhl.vysielanie v slov. jazyku 

10.  Realizovať miestne tel. vysielanie v slov. jazyku  

11.  Realizovať slovenské bohoslužby 

12.  Uskutočňovať náboženskú výchovu v slov. jaz. 

13.  Realizovať vedecké, popularizačné pred. v slov.

14.  Uskutočňovať slovenské literárne programy

15.  Vydávať publikácie v slovenskom jazyku  

16.  Vydávať propagačný materiál v slov. jazyku 

17.  Realizovať slovenské názvy, tabule 

18.  Po slovensky rokovať na zasadnutiach samosprávy 

19.  V slovenčine podávať písomné materiály (napr. na úra-
doch)        

20.  Používať slovenský jazyk na rôznych kultúrnych, verej-
ných a politických podujatiach
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Zväz v súčasnosti
V čase spoločenských zmien síce vzniklo niekoľko no-
vých, tzv. alternatívnych spoločenských organizácií s 
celoštátnou pôsobnosťou, ale najpočetnejším sloven-
ským spolkom v Maďarsku zostal aj naďalej právny 
nástupca DZSM – Zväz Slovákov v Maďarsku. ZSM na 
báze fungujúcich slovenských klubov, pávích krúžkov 
a množiacich sa miestnych slovenských organizácií vy-
tvoril svoju novú organizačnú štruktúru.

Od roku 1996 je predsedníčkou organizácie Ružen-
ka Egyedová Baráneková. ZSM sa aj v nových pod-
mienkach snaží spájať Slovákov žijúcich roztrúsene 
po celej krajine a nachádzajúcich sa na rôznych stup-
ňoch uvedomelosti a organizovanosti. Tomuto záme-
ru slúžia jeho kultúrne aktivity: súťaž pre deti a mlá-
dež Slovenské spievanky a veršovačky, putovná vý-
stava krojovaných bábik slovenskej národnosti v Ma-
ďarsku, súťažná prehliadka speváckych a folklórnych 
skupín Slovenský škovránok, Celoštátny slovenský 
folklórny festival v obci Banka (Bánk), stretnutia Slo-
venská gazdinka v spolupráci s Veľvyslanectvom Slo-
venskej republiky v Budapešti. ZSM každoročne orga-
nizuje stretnutie svojich aktivistov v Hronci a uspora-
dúva konferencie pod názvom Ako ďalej, Slováci v 
Maďarsku? Po modifi kácii menšinového a volebné-
ho zákona (v roku 2005) sa zväz zúčastňuje na voľ-
bách do slovenských samospráv ako nominačná or-
ganizácia.
Pri Zväze Slovákov v Maďarsku funguje Verejno-
prospešná nadácia ZSM. Z prostriedkov poskytova-
ných vládou SR na podporu kultúrno-vzdelávacej čin-
nosti uskutočňuje Školu v prírode na Slovensku Spo-
znaj svoje korene, na ktorej sa každý rok zúčastňuje 
okolo 300 žiakov základných a stredných škôl.

ZSM už v roku 1990 založil nadáciu, ktorá poskytovala 
štipendiá pre žiakov základných a stredných škôl a pre 
vysokoškolských poslucháčov.

V rokoch 
1983-1992 
generálnou 
tajomníčkou 
zväzu 
bola Má-
ria Jakabová 
Šingeľová

Predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová 
Baráneková Dom slovenskej kultúry v Békešskej Čabe
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V súčasnosti v krajine fungujú ďalšie tri celoštátne or-
ganizácie.

Organizácia slovenskej mládeže 
v Maďarsku

Organizácia slovenskej mládeže v  Ma-
ďarsku je nezisková organizá-

cia s  celoštátnou pôsobnos-
ťou, ktorá vznikla v roku 1989 
v  Budapešti. V  roku 1996 sa 
sídlo organizácie presunulo do 

Domu slovenskej kultúry v Bé-
kešskej Čabe. Cieľom organizácie 

je zjednocovanie a aktivizovanie slo-

venskej mládeže, zachovanie a  rozširovanie sloven-
ského jazyka, kultúry a národopisných pamiatok. 
Medzi prvými podujatiami organizácie boli letné tá-
bory usporadúvané každoročne v  Slovákmi obýva-
ných regiónoch Maďarska. Pri zostavovaní svojho 
programu sa organizácia usiluje o to, aby sa jej čle-
novia oboznámili so zvykmi a  tradíciami ostatných 
regiónov, čím chce napomôcť posilnenie národ-
nostnej identity a pocitu spolupatričnosti slovenskej 
mládeže. Významnou akciou OSMM je každoročne 
usporadúvaný futbalový turnaj Dolnozemský pohár. 
Dobrú ozvenu mala konferencia mladých slovakis-
tov zo strednej Európy, ktorá prispela k vzájomnej 
informovanosti a vytvoreniu kontaktov a priateľstiev, 
ako i najnovšie podujatie organizácie, tzv. Slovenská 
mládežnícka akadémia. 

Regionálne stredisko pilíšskych Slovákov v Mlynkoch

Slovenská mládežnícka akadémia SarvaŠ, 2014
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Únia slovenských organizácií 
v Maďarsku

Spoločenské a politic-
ké udalosti po zmene re-
žimu, v roku 1989, pri-
niesli zásadné zmeny aj 
v maďarskej občianskej 
sfére a v rámci nej i v ži-
vote národnostných ko-
munít. Rad-radom vznikali spolky a nadácie, vytvára-
júce nové možnosti, ktoré využili aj Slováci v Maďar-
sku. Tento vývoj prebiehal najdynamickejšie na Dolnej 
zemi, na čom zohrala dôležitú úlohu bývalá riaditeľka 
Domu slovenskej kultúry Anna Ištvánová, ktorá rých-
lo zistila, že vytváranie miestnych občianskych združe-
ní predstavuje nové možnosti aktivizovania občianskej 
sféry. V Slovákmi obývaných obciach a mestách počas 
jedného desaťročia vznikol celý rad spolkov a nadho-
dila sa požiadavka založenia regionálnej organizácie. 
Stalo sa tak v roku 2004, tiež z iniciatívy Anny Ištvá-
novej. Päť zakladajúcich členov založilo v Slovenskom 
Komlóši Združenie dolnozemských slovenských or-
ganizácií. Zakladajúcimi členskými organizáciami boli: 
Čabianska organizácia Slovákov, Organizácia Slovákov 
v Poľnom Berinčoku, Spolok segedínskych Slovákov, 
Organizácia komlóšskych Slovákov a Organizácia Slo-
vákov v Malom Kereši. Neskôr sa k združeniu pridali 
ďalšie organizácie a tak sa zoskupenie postupne roz-
rástlo na celoštátnu organizáciu. Zmenil sa aj názov 
združenia na Úniu slovenských organizácií v Maďar-
sku, ktorý sa neskôr, v súlade s novým právnym pred-
pisom, zmenil na Úniu slovenských organizácií v 
Maďarsku – Združenie. Má 19 členských organizácií 
zo všetkých Slovákmi obývaných regiónov Maďarska, 
ktoré združujú približne 1300 individuálnych členov. 
Z Únie sa podarilo vytvoriť celoštátne občianske zdru-
ženie, ktorého členmi sa môžu stať všetky registrova-
né spolky, ak spĺňajú podmienky obsiahnuté v stano-
vách a valné zhromaždenie vyjadrí svoj súhlas s prija-
tím uchádzača za člena. Fungovanie organizácie je de-
mokratické a transparentné. Opiera sa o svoje samo-
statne fungujúce členské organizácie, snaží sa spájať 
ich činnosť a podľa možností podporovať ich. Únia ne-
ustále rozvíja aj svoje medzinárodné vzťahy.

Spolok Identita 

Spolok Identita sa založil v roku 2012 s cieľom po-
núknuť mladej a  strednej generácii alternatívu v  za-
chovaní svojho materinského jazyka. Hlavným posla-

ním spolku je zastupovanie záujmov ich členov počas 
volieb do parlamentu a do národnostných samospráv. 
V  Maďarsku takmer v  každej Slovákmi obývanej lo-
kalite a  v  slovenských regiónoch fungujú slovenské 
spolky. Medzi najaktívnejšie patria: Združenie a re-
gionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov, Ča-
bianska organizácia Slovákov, Kultúrny spolok Vernosť 
v Sarvaši, Organizácia komlóšskych Slovákov, Organi-
zácia Slovákov v Poľnom Berinčoku. 

Organizácie, ktoré prestali fungovať, zanikli
Združenie slovenských spisovateľov a umelcov 
v Maďarsku. Vzniklo z Literárnej sekcie Masovokomu-
nikačného výboru Demokratického zväzu Slovákov v 
Maďarsku, keď sa jej členovia rozhodli vytvoriť samo-
statnú organizáciu. Kedysi úspešná organizácia spisova-
teľov, ktorí vydali 34 zväzkov básní, 15 zväzkov krátkej 
prózy, 4 romány atď. – od roku 2002 prestala fungovať. 
Najznámejší členovia združenia, resp. slovenskí prozaici 
a básnici v Maďarsku sú Juraj Antal Dolnozemský, Zol-
tán Bárkányi-Valkán, Imrich Fuhl, Ildika Fúziková, Michal 
Hrivnák, Pavol Kondač, Alexander Kormoš, Štefan Lami, 
Gregor Papuček, Eva Patayová Fábiánová.

Obálka zbierky Zoltána Bárkányiho
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Boli pokusy aj o iné odbor-
né a  záujmové zoskupenia, 
napr. sa založil Spolok slo-
venských pedagógov v Ma-
ďarsku, ale po krátkom čase 
zanikol. Kresťanský spolok 
Slovákov v  Maďarsku bol 
založený roku 1994, avšak 
po piatich rokoch existencie 
tiež zanikol. Slobodná or-
ganizácia Slovákov, zalo-
žená v  roku 1990 fungova-
la iba dva roky. V roku 1990 
pri budapeštianskej slovenskej škole vznikol Ústredný 
slovenský tanečný súbor Prameň, ktorý od roku 2003 
pokračuje vo svojej činnosti ako Folklórny spolok Lipa 
v Budapešti. 
Hlavnými príčinami zániku väčšiny spolkov boli fi nanč-
né problémy. Nedostali potrebnú fi nančnú pomoc ani 
z Maďarska, ani z materskej krajiny.

Mienka

Podľa niektorých predstaviteľov našej národnosti po 
vytvorení samosprávneho systému už nie je potrebný 
Zväz Slovákov v Maďarsku, veď všetky úlohy súvisia-

ce s organizovaním slovenského národnostného živo-
ta a zastupovaním záujmov Slovákov v Maďarsku pre-
brali samosprávy.

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Súhlasíte s predstaviteľmi tohto názoru? Podľa 
vás má občianska sféra miesto popri systéme sa-
mospráv? Ak áno, aké?

2. Predstavte činnosť niektorej celoštátnej alebo re-
gionálnej či miestnej občianskej organizácie!

3. Pozvite predsedu alebo člena Organizácie slo-
venskej mládeže v Maďarsku a porozprávajte sa 
s ním o činnosti OSSM!
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12.  SLOVENSKÉ MÉDIÁ 
V MAĎARSKU

Ľudové noviny

Týždenník Ľudové noviny vychádza nepretržite od 4. 
októbra 1957. Jeho predchodcom bolo periodikum
Naša sloboda, ktoré začal vydávať Demokratický zväz 
Slovákov v Maďarsku v roku 1949. Prestalo vychádzať 
v čase vypuknutia revolúcie v roku 1956. Slovenské 
novinárstvo na území dnešné-
ho Maďarska má bohatú minu-
losť – viac ako storočnú histó-
riu.
Ľudové noviny sú vzhľadom 
na svoju týždennú periodici-
tu najčastejšie vychádzajúcim 
a zároveň jediným celoštátne 
rozširovaným periodikom slo-
venskej národnostnej menši-
ny žijúcej na území Maďarska. 
Po ročenke Náš kalendár sú aj 
najdlhšie nepretržite vychádza-
júcim slovenským periodikom 
v Maďarsku. Keďže sú jediným 
slovenským týždenníkom v kra-
jine, musia sa prihovárať každej 
vekovej skupine a spoločen-
skej vrstve slovenskej národ-
nosti. Do roku 2013 vychádzali 
vo formáte A3 na 12 stranách. 
Mali stálu politickú, ekonomic-
kú, ženskú, náboženskú a lite-
rárnu rubriku. Pre deti a mládež 
prinášali prílohu Okienko.
Od Zväzu Slovákov Maďarsku 
v roku 1999 prevzala Ľudové 
noviny Celoštátna slovenská 
samospráva, ktorá je odvte-
dy ich majiteľom. Týmto kro-
kom sa zabezpečilo plynulej-
šie fi nancovanie časopisu. Prvá 
a posledná strana boli odvtedy 
farebné, čo sa dalo veľmi dob-
re využiť pre spestrenie pôvod-
ných informácií zo života slo-
venskej menšiny v Maďarsku.
Od roku 2013 sa zmenil for-
mát novín. Obnovený magazín 
vychádza vo formáte A4 na 20 
stranách a zmenila sa aj štruktú-

ra rubrík. Cieľom redakcie je zmeneným vzhľadom a for-
mátom získať okrem doterajších predplatiteľov a čitate-
ľov aj nových z radov mladšej generácie. 

Elektronické noviny

OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny Portál Slovákov 
v Maďarsku
V roku 2004 sa rozbehol do sveta denne aktualizova-
ný internetový portál Ľudových novín luno.hu, ktorý 

Staršie čísla Ľudových novín 

Hlavička prvého čísla Ľudových novín 
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vo veľkej miere prispel k zvýšeniu jeho čítanosti. Špe-
cifi kom webovej stránky luno.hu v porovnaní s tlače-
nou podobou novín popri dennej periodicite je mož-
nosť vyhľadávania príspevkov, vrátane elektronického 
archívu, ktorý obsahuje o. i. staršie vydania novín. Ob-
sahová štruktúra jednotlivých rubrík pritom odráža v 
novinách už desaťročia zaužívané členenie.

Ďalšie slovenské internetové noviny Oslovma.hu, 
nezávislý slovenský portál v  Maďarsku, bol spus-
tený 4. októbra 2011, v Deň slovenských novinárov 
v Maďarsku. Tento elektronický časopis okrem infor-
movania o slovenskom dianí obsahuje aj prehľad slo-
venskej a maďarskej tlače, rozsiahlejšie dokumenty 
a aj príspevky v maďarskom jazyku. Noviny uverejňu-
jú aj názory a stanoviská.
Luno.hu a oslovma.hu majú zvyčajne okolo 400 až 
700 návštevníkov denne, ale stáva sa, že ich počet 
prevýši aj tisíc čitateľov. 

Televízna relácia Domovina

Maďarská televízia (MTV) začala v roku 1983 vysielať 
z regionálneho štúdia v Segedíne raz mesačne 15-mi-
nútový národnostný magazín v slovenčine pod ná-
zvom Naša obrazovka. Relácia sa dnes vysiela pod 
názvom Domovina každý pondelok medzi 13. a 14. 
hodinou na kanáli m1 v trvaní 26 minút, reprízujú ju v 
utorok ráno na kanáli Dunaj (Duna). Relácia má cha-
rakter magazínu, pozostáva obyčajne z krátkeho spra-
vodajského bloku a z dvoch, nanajvýš štyroch reportá-
ží, alebo vysiela monotematické dokumentárne fi lmy. 

Rozhlasová relácia V materinskom 
jazyku

Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu oslovuje 
poslucháčov od roku 1974. Zo začiatku ho pripravova-

Hlavička elektronického časopisu Oslovma.hu

Elektronické Ľudové noviny

Obnovené Ľudové noviny 
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li v Solnoku, potom Jágri a v Miškovci a od roku 1987 
sa programy V materinskom jazyku hlásia denne zo 
Segedínskeho štúdia MR. Vysielací čas sa stále zvyšo-
val, od roku 1993 je slovenské vysielanie dvojhodino-
vé, počúvať ho možno každý deň od 18. do 20. ho-
diny na stredných vlnách. Relácia pozostáva zo správ, 
aktualít a rozhovorov. 
Z hľadiska sledovanosti národnostných televíznych a roz-
hlasových vysielaní zohráva nesmierne veľký význam, že 
sa už dajú pozerať, resp. počúvať aj na internete. 
1. januára 2011 nastala zmena, maďarské verejno-
právne média zjednotili a odvtedy pôsobia pod me-

nom MTVA. Predovšetkým z hospodárskych dôvodov 
boli spojené aj slovenské redakcie Maďarskej televízie 
a Maďarského rozhlasu. Šiesti slovenskí redaktori pra-
cujú v rozhlase i v televízii. 

Úryvky z výsledkov jedného 
výskumu

Miera sledovanosti televíznej relácie Domovi-
na a  rozhlasového programu V  materinskom 
jazyku a miera čítanosti Ľudových novín a slo-
venskej beletrie.

Ako často sledujete a čítate:
(Označte číslo v každom riadku!)

veľmi často často občas veľmi málo vôbec

– slovenské vysielanie Maďarskej televízie 1 2 3 4 5
– slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu 1 2 3 4 5
– Ľudové noviny 1 2 3 4 5
–  inú slovenskú národnostnú tlač

uveďte akú
1 2 3 4 5

– knihy v slovenskom jazyku 1 2 3 4 5

Podrobné odpovede na jednotlivé otázky v kruhu celkového počtu respondentov

Veľmi 
často 

1

Často
2

Občas
3

Veľmi 
málo

4

Vôbec
5

Priemerná 
hodnota

(M)

Odchýlka 
od 

priemeru
(SD)

Celkový 
počet 

(N)

Slovenské 
vysielanie
Maďarskej
televízie

17,80 % 44,60 % 30,10 %  6,60 % 0,90 % 2,28 0,87 213

Slovenské
vysielanie
Maďarského 
rozhlasu

 8,50 % 16,00 % 30,50 % 27,50 % 17,50 % 3,29 1,18 200

Ľudové noviny 50,90 % 33,00 % 11,30 %  2,80 %  1,90 % 1,72 0,91 212

Inú slov. nár. tlač  7,90 % 11,30 % 24,70 % 27,90 % 26,90 % 3,53 1,23 190

Akú? -- – – – – – – –

Knihy v slov. jaz.  9,70 % 14,60 % 37,40 % 24,70 % 13,60 % 3,18 1,14 206

Tabuľka č. 5

Miestne slovenské alebo 
dvojjazyčné časopisy

Slovenská samospráva Budapešti od roku 1996 vydá-
va časopis Budapeštiansky Slovák, Čabianska organi-
zácia od roku 1998 mesačník Čabän. V Mlynkoch, hoci 

veľmi sporadicky, od roku 1995 niekoľkokrát ročne vy-
chádza časopis Pilíšan. V Békešskej župe oslovujú slo-
venských čitateľov Novinkár nad Kerešom (Sarvaš), 
Komlóšska mozaika (Slovenský Komlóš) a Zrnko – 
Magocska (Čabasabadi). Na Dolnej zemi ešte stále nie 
je možné sledovať programy Slovenskej televízie. 
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Slovenské časopisy v Maďarsku, ktoré už nevychádzajú
SME (vydávaný v r. 1988 – 1992) – literárny a kultúrnopolitic-
ký časopis
Cesta, Pravda a Život (vydávaný v r. 1992-1996) – ekumenický 
náboženský mesačník

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Zahrajte sa na kritika a písomne alebo ústne hodnoťte z 
hľadiska mladých týždenník Ľudové noviny a/alebo elek-
tronické noviny luno.hu, oslovma.hu, televíznu reláciu Do-
movina a/alebo rozhlasový program V materinskom jazy-
ku.

2. Vychádzajú vo vašom regióne miestne slovenské noviny, 
je/bol vo vašej škole školský časopis? Predstavte niekto-
rý z nich!

3. Napíšte článok na ľubovoľnú tému do Ľudových novín ale-
bo do regionálneho, resp. do školského časopisu. 

4. Hodnoťte výsledky uvedeného výskumu v tabuľke! Hľadaj-
te príčiny a dôsledky zistení!

Regionálne a miestne noviny Slovákov v Maďarsku

Szlovák_népismeret-2_Book.indb   152 2015.06.12.   13:20:50



153

13.  VEDECKO-PUBLIKAČNÁ 
ČINNOSŤ SLOVÁKOV 
V MAĎARSKU PO ZMENE 
REŽIMU

Úroveň písomnosti je dôležitým ukazovateľom živo-
taschopnosti a vyspelosti každého národa, každej ná-
rodnosti. Slovenské písomníctvo v našej vlasti má bo-
hatú minulosť, Slováci v Uhorsku/Maďarsku rozvíjali 
pestrú literárnu a vydavateľskú činnosť už v minulosti. 
Slovenská inteligencia v Maďarsku aj v súčasnosti po-
kračuje v tejto tradícií. Roky vydania kníh jednoznačne 
ukazujú, že rok 1990 je medzníkom, odvtedy sa vy-
dávajú v našej krajine pravidelne a v peknom počte 
slovenské publikácie. Z iniciatívy univerzitného profe-
sora, genetika čabianskeho pôvodu Mateja Šipického 
a čabianskej slovenskej inteligencie na čele s Annou 
Ištvánovou Slováci založili prvé národnostné vedecko-
výskumné pracovisko v Maďarsku:

Výskumný ústav Celoštátnej 
slovenskej samosprávy v Maďarsku

Iniciatívu zdola zrealizovala spoločenská organizácia, 
keď Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) v roku 1990 
založil inštitúciu so sídlom v Békešskej Čabe. Vý-

skumný ústav CSSM (resp. jeho právny predchodco-
via Slovenský výskumný ústav, Výskumný ústav Slo-
vákov v Maďarsku) podľa jeho zakladajúcich doku-
mentov je spoločenskovedný ústav interdisciplinár-
neho charakteru, ktorý má skúmať minulosť a sú-
časnosť tu žijúcej slovenskej menšiny. Hlavnými vý-
skumnými oblasťami ústavu sú kultúrna história a an-
tropológia, história, národopis, sociológia, dialektoló-
gia, sociolingvistika. Úlohou inštitúcie popri výskume 
a vydavateľskej činnosti je ďalšie vzdelávanie inteli-
gencie, poskytovanie odbornej pomoci školám, vý-
chova dorastu, šírenie výsledkov vedeckovýskumnej 
činnosti v kruhu slovenských a maďarských odborní-
kov, študentov, záujemcov.

Výchovno-vzdelávacia činnosť
Výskumný ústav od svojho založenia za jednu zo svo-
jich najdôležitejších úloh pokladá podporu škôl, po-
skytovanie pomoci pri zodpovednej práci pedagógov 
a vzdelávaní žiakov, študentov. Ústavom vydávané 
knihy – okrem cvičenia sa v slovenskom jazyku, v po-
rozumení vedeckého textu – obohacujú čitateľov po-
znatkami o minulosti a súčasnosti, o zvykoch a tradí-
ciách, o jazyku a kultúre Slovákov v Maďarsku a mož-
no ich použiť aj vo vyučovacom procese, na hodinách 
slovenskej vzdelanosti, slovenskej literatúry a sloven-
ského jazyka. Podobné ciele sledujú aj rôzne vedec-
ké programy a vedeckopopulárne prednášky organi-
zované touto inštitúciou. Projekt miestnohistorických 
čítaniek slúži priamo pedagógom a žiakom, študen-
tom. Čabiansku (1996), Komlóšsku (2000) a Sar-
vašskú čítanku (2002), ktoré zostavil Ján Chlebnický, 
ako aj učebnicu Pripravujeme sa na jazykovú skúš-
ku s CD prílohami a Pracovné listy i CD Testy ku 
knihe môžeme pokladať za dobré a populárne učeb-
né pomôcky. 
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Študentské vedecké aktivity
Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku od roku 2002 
oslovuje mládež a pedagógov novou formou spolu-
práce: pre žiakov základných a stredných škôl i pre 
vysokoškolských študentov, resp. pre pracujúcu mlá-
dež vypisuje súťaže, ktoré sú zamerané na pôvodnú 
výskumnú činnosť. Cieľom súťaží je vzbudiť záujem 
o bádateľskú činnosť v kruhu mládeže v nádeji, že sa 
podarí získať nasledovníkov pre túto prácu. Súťaže 
ponúkajú žiakom priestor na vyskúšanie schopnos-
tí a zručností, na samostatné riešenie výskumných 
úloh, ktoré obohacujú ich vedomosti a prispievajú k 
lepšiemu spoznávaniu slovenskej národnosti, priblí-
ženiu života predkov a súčasných otázok menšino-
vého bytia. Súťažné práce treba odovzdať v sloven-
skom jazyku.

Vydavateľská činnosť 
S vedeckou činnosťou Výskumného ústavu CSSM sa 
môžu zoznámiť záujemcovia prostredníctvom sloven-
ských, resp. dvojjazyčných publikácií. Témou kníh je 
minulosť a súčasnosť, ľudová a moderná kultúra a ja-
zyk Slovákov v Maďarsku, ktoré inštitúcia vydáva sa-
mostatne alebo v spolupráci. 

Vedecké a vedeckopopulárne podujatia
Výskumný ústav je od roku 1991 hlavným organi-
zátorom zberateľských a výskumných národopisných 
táborov. Túto prácu „zdedil“ od iniciátora, zaklada-
teľa tejto aktivity Demokratického zväzu Slovákov v 
Maďarsku, ktorý ju usporadúval pravidelne od roku 
1977. Tábor sa v poslednej dobe nazýva medziná-
rodným interdisciplinárnym výskumným tábo-
rom, a to preto, lebo popri zachovaní jeho etnogra-
fi ckého charakteru zúčastňujú sa na ňom aj bádate-
lia iných vedných disciplín.

Ústav pravidelne organizuje interdisciplinárne sympóziá, 
tematické vedecké konferencie. Je spoluorganizátorom 
mnohých ďalších vedeckých podujatí, konferencií.
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Seriál prednášok „Z pohľadu vedy” sa organizuje od roku 
2002. Jeho cieľom je predstaviť výsledky vedeckej čin-
nosti širokej verejnosti, zviditeľňovať činnosť výskumné-
ho ústavu. Prednášky sú väčšinou v slovenskom jazyku.

Knižnica Výskumného ústavu
Knižnica a tradičný i digitálny archív VÚ CSSM sú po-
stupne sa rozvíjajúcimi zbierkami materiálov o Slová-
koch v Maďarsku, ktoré sú k dispozícii všetkým záujem-
com. Knižný fond ústavu obsahuje približne 4000 kníh 
a 23 titulov odborných časopisov a  rôznych periodík, 
disponuje početným fondom DVD, CD a videokaziet. 

Ďalší vydavatelia slovenských publikácií 
v Maďarsku
Samosprávy, spoločenské organizácie, školy, slovenské 
a slovenskou problematikou sa zaoberajúce inštitúcie.

Významné slovenské periodiká
Náš kalendár (vydávaný od r. 1950) je ročenkou Slo-
vákov v Maďarsku.
Národopis Slovákov v Maďarsku (vydávaný od r. 1975) 
je jediným vedeckým periodikom tu žijúcich Slovákov.
Čabiansky kalendár (vydávaný v r. 1920 – 1948, ob-
novené vydávanie od r. 1991) je ročenkou čabian-
skych Slovákov a celého dolnozemského regiónu.
Slovenčinár (vydávaný v r. 1991 – 1994, obnovené 
vydávanie od r. 2000) je odborný metodický časopis.

Dolnozemský Slovák (vydávaný v r. 1902 -1920, ob-
novené vydávanie od r. 1996) je časopis Slovákov 
v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku.
Koridor (vydávaný od r. 2014) je slovensko-maďarský 
historický časopis.

O T Á Z K Y ,  Ú L O H Y

1. Možno ste sa už zúčastnili na študentsko-vedec-
kej súťaži výskumného ústavu. Hodnoťte túto ak-
tivitu! Povedzte, čo sa vám páči, čo nie, a to z ob-
sahového aj  z organizačného hľadiska. Aké témy 
by ste navrhovali do budúcnosti?

2. Predstavte slovne jednu slovenskú knihu alebo 
periodikum, alebo napíšte o nich recenziu!
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14.  NAJNOVŠIE SLOVENSKÉ 
INŠTITÚCIE V MAĎARSKU

Divadlo Vertigo pri CSSM

Divadelný súbor vznikol v roku 1997 v Budapešti s 
cieľom oživiť v  Maďarsku tradíciu divadelných pred-
stavení hraných v slovenskom jazyku. Od roku 2003 
je inštitúciou Celoštátnej slovenskej samosprávy, čím 
sa stabilizovalo jeho fi nancovanie. Vďaka tomu i získa-
vaným grantom môže súbor popri zakladajúcich čle-
noch zamestnávať profesionálnych hercov, ktorí hrajú 
v rôznych divadlách, ale radi účinkujú aj v divadle Ver-
tigo. Divadlo má za sebou početné premiéry. Hrá žán-
rovo rôznorodé hry: drámy i veselohry predovšetkým 
slovenských autorov (Tajovský, Barč-Ivan), ale i zahra-
ničných dramatikov (Geľman, Simon). Spočiatku bolo 
najdôležitejším to, aby z javiska znela slovenčina, ne-
skôr sa prioritou súboru stali predstavenia divadelných 
hier slovenských autorov. Divadlo hrá len v  sloven-
skom jazyku, ojedinelo prezentuje slovensko-maďar-
ské ukážky. Pokiaľ ide o výber hier, kritériom je predo-
všetkým jazyková vyspelosť divákov, ako aj ich divadel-
ný rozhľad. Divadlo Vertigo pravidelne vystupuje v Slo-
vákmi obývaných osadách v Maďarsku. O predstave-
nia je v lokalitách záujem, herci sa stretávajú s vrelým 
privítaním. Súbor pravidelne hosťuje aj v divadlách na 

Slovensku a  vo Vojvodine, navštívil Česko i  Rumun-
sko, je účastníkom domácich i zahraničných festivalov. 

Divadelné tábory, prehliadky
Divadlo Vertigo od roku 2008 organizuje poduja-
tia z oblasti činoherného i detského divadla, tvorivej 
dramatiky a fi lmu, ako aj aktivity školiaceho charakte-
ru. Takými sú detské a mládežnícke divadelné tábo-
ry, prehliadky Deti deťom, medzinárodné divadelné 
stretnutia Spolu na javisku alebo fi lmové semináre.

Slovenské národnostné divadlo 
v Sarvaši (Cervinus Teátrum) 

Funguje od r. 2004 ako profesionálny divadelný sú-
bor pre slovenskú národnostnú menšinu v Maďarsku. 
Divadelnými predstaveniami mieni poskytnúť prísluš-
níkom slovenskej národnosti divadelný zážitok a zá-
roveň možnosť pestovať a používať materinský jazyk. 
V poslednom období, vďaka rastúcemu záujmu di-
vákov, hrá aj v maďarskom jazyku. Slovenskými hra-
mi v maďarskom jazyku chce sprostredkúvať sloven-
skú kultúru maďarskému publiku. Jeho prvé predsta-
venie Pašie zožalo úspech aj za hranicami Maďarska. 
V repertoári divadla boli napr. diela Ivana Bukovča-
na, Václava Čverteka, Jozefa Holého, Daniely Kapitá-
ňovej, ale aj Privolávanie Slnka – z  rozprávok ňa-

Záber z divadelnej prehliadky Deti deťom
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ničky Žofky alebo Perinbaba. V sarvašskom divadle 
sú prítomné aj folklór, spev, cirkevné piesne a tanec. 
V divadle hrajú profesionálni herci, ale niekedy spolu-

účinkujú aj Sarvašania – tanečný súbor, spevácky zbor 
a žiaci slovenskej základnej školy. Predstavenia máva-
jú v slovenských lokalitách v Maďarsku, ale aj na Slo-
vensku a v Česku.

Ochotnícke divadlo v Slovenskom 
Komlóši

Divadelníctvo v Slovenskom Komlóši má bohaté tra-
dície a viac ako storočnú minulosť. Prvý ochotnícky di-
vadelný súbor tu vznikol 3. februára 1907, keď v ré-
žii Ondreja Beňu predniesol celovečerné predstave-
nie diela Jána Hollého Kubo. Najvýznamnejšia reži-
sérka komlóšskeho divadelníctva bola Judita Tomko-
vá, ktorá režírovala vyše 30 hier. Po začiatočných pek-
ných výsledkoch divadlo v Komlóši viackrát zaniklo 
a obnovilo sa. Napríklad v roku 2004 pod vedením 
Pavla Lauku prednieslo jednoaktovku Menharda Lito-
měřického Pacientka. V roku 2007, k 100. výročiu za-
loženia komlóšskeho ochotníckeho divadla, Komlóša-
nia obnovili túto veselohru a vystúpili s ňou s veľkým 
úspechom na medzinárodnej prehliadke slovenských 
amatérskych divadiel. Odvtedy v meste znovu pôsobí 
divadlo. Úspešné boli a sú aj ďalšie predstavenia sú-
boru: Koza a nevesta, Môj otecko, obnovené Párač-

KomlóŠski ochotníci
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ke i Vrtochy starej mamy. Členovia divadla sú najmä 
dôchodcovia, ale v posledných rokoch sa k nim pridali 
mladší ochotníci a občas s nimi vystupujú aj žiaci slo-
venskej školy. Okrem Slovenského Komlóša vystupo-
vali vo Veľkom Bánhedeši, Békešskej Čabe, Jači, Buda-
pešti, Sarvaši, Poľnom Berinčoku, Segedíne, Pitvaroši, 
Dabaši, Malej Tarči, na Slovensku v Galante, Poprade 
a Jelšave, v Rumunsku v Nadlaku, v Srbsku v Pivnici a 
v Chorvátsku v Rijeke.

Mienka

Divadlo Vertigo, Slovenské národnostné divadlo v Sar-
vaši (Cervinus Teátrum) a ochotnícke divadlo v Slo-
venskom Komlóši, ako aj školské divadelné súbory 
spĺňajú dôležitú kultúrnu misiu, prinášajú dramatickú 
tvorbu v slovenčine. Ich snahou je zachovanie tradič-
ných kultúrnych hodnôt, ale aj priblíženie modernej-
ších divadelných smerov. Zohrávajú dôležitú úlohu v 
šírení a sprostredkúvaní nielen divadelnej kultúry, ale 
aj slovenského slova v Maďarsku. 

Osvetové centrum CSSM

Slovenské osvetové centrum vzniklo v roku 2003 ako 
inštitúcia CSSM. Pozostáva z  desiatich regionálnych 
stredísk, ktoré boli založené v Békešskej Čabe, Sarva-

ši, Slovenskom Komlóši, Černi, Veňarci (od roku 2011 
v Lucine), Mlynkoch, Baňačke, Ečeri (2008), Tatabá-
ni-Bánhide (2010) a Jači (2011). Centrum sídli v Bu-
dapešti, v budove Celoštátnej slovenskej samosprá-
vy. Jednotlivé regionálne slovenské kultúrne stredis-
ká fungujú samostatne na základe pracovného plá-
nu a rozpočtu.
Úlohou osvetového centra je pestovať a šíriť slovenskú 
kultúru v Maďarsku, organizovať doškoľovania pre osve-
tových pracovníkov a pedagógov, mimoškolskú činnosť 
a letné tábory pre mládež. V záujme zachovávania kul-
túrneho dedičstva inštitúcia organizuje celoštátne od-
borné semináre, konferencie a výstavy, vydáva publiká-
cie. Pestovanie slovenského jazyka napomáha šírením 
rôznych publikácií v slovenskom jazyku, hosťovaním di-
vadelných súborov a tam, kde nie sú k dispozícii ško-
ly s výučbou slovenského jazyka, organizovaním jazy-
kových kurzov. Pri slovenských regionálnych kultúrnych 
strediskách fungujú rôzne záujmové krúžky a umelec-
ké kolektívy. Slovenské osvetové centrum usporadúva 
každoročne kultúrny program Dňa Slovákov v Maďar-
sku, slovenský jarmok a galaprogram. 

Dokumentačné centrum CSSM 

Plní klasické úlohy knižníc, zbiera a sprostredkúva do-
kumenty nehmotnej kultúry Slovákov v  Maďarsku, 
resp. tie materiály, ktoré dokumentujú ich verejný ži-

Deň Slovákov v Maďarsku, 2014 
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vot, resp. nimi napísané diela v tlačenej, audiovizuál-
nej a digitálnej forme. Dokumenty sú spracované po-
mocou integrovaného knižničného softvéru, čo umož-
ňuje výmenu dát s partnerskými inštitúciami a ľahké 
vyhľadávanie informácií aj pre používateľov.
Dôležitou úlohou inštitúcie je sprostredkúvanie infor-
mácií a dokumentov študentom a bádateľom, ktorí 
vedecky spracúvajú život, minulosť a súčasnosť Slo-
vákov v Maďarsku. 

Pedagogické metodické centrum 
CSSM 

Hlavným cieľom Pedagogického a metodického cen-
tra je poskytovať metodickú a jazykovú pomoc vycho-
vávateľom a učiteľom materských, základných a stred-
ných škôl, ktoré majú za úlohu realizovať výchovu 
a  výučbu v  slovenskom jazyku. Doma a  na Sloven-

N
EZ

A
B

U
D

N
IT

E Kontakty:
Dokumentačné centrum CSSM
1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A
Tel: 00 36 1 209-4836; 
Mobil.: 00 36 30/526-5523 
E-mail.: sdccss@slovaci.hu
web: http://sdc.slovaci.hu/

sku organizuje metodické dni pre učiteľky materských 
škôl, rôzne doškoľovania, výjazdové kurzy pre učite-
ľov základných a stredných škôl, konferencie o aktu-
álnych úlohách národnostného školstva. Centrum po-
núka odbornú pomoc inštitúciám v spolupráci s von-
kajšími expertmi. Je sprostredkovateľom informácií 
medzi slovenskými materskými, základnými a  stred-
nými školami, medzi domácimi a zahraničnými part-
nermi. Pedagogické  metodické centrum pravidelne 
vydáva metodické zošity a odborný metodický časo-
pis Slovenčinár. Spolu s Celoštátnou slovenskou sa-
mosprávou koordinuje študentské aktivity organizova-
né na Slovensku a Program pre nadaných. Inštitúcia 
bola spoluorganizátorom niekoľkých študentských ve-
deckých súťaží Výskumného ústavu CSSM a medziná-
rodnej Putovnej súťaže zo slovenských dolnozem-
ských reálií. 

Verejnoprospešná spoločnosť 
Legatum, s. r. o.

Celoštátna slovenská samospráva založila v  roku 
2003 hospodársku spoločnosť, ktorá má v súčasnos-
ti názov Nezisková verejnoprospešná spoločnosť s ru-
čením obmedzeným pre služby a  zužitkovanie ne-
hnuteľností Legatum.
Jej hlavnou úlohou je prevádzkovanie slovenských pa-
mätných domov, podpora ich fungovania. Jedným zo 
základných cieľov spoločnosti Legatum je spravova-
nie slovenských národopisných zbierok takým spôso-
bom, aby to zodpovedalo najmodernejším odborným 
výzvam doby, ako aj turistickým nárokom. Jej odborná 
činnosť sa sústreďuje na muzeologickú, hospodársku 
a právnu oblasť. V Maďarsku je takmer šesťdesiat sa-
mostatných slovenských národopisných zbierok.
Z hľadiska zachovania jazyka je významná vydava-
teľská činnosť spoločnosti. Pre každý oblastný dom 
vydáva dvojjazyčný bulletin, ktorý obsahuje histó-
riu danej osady, predstavuje národopisnú zbierku a 
poskytuje aj praktické informácie (otváracie hodiny, 
kontakty, mapu atď.). Spoločnosť každoročne vždy v 
inom regióne organizuje konferencie pre vedúcich 
oblastných domov, ktoré slúžia ako odborné doško-
ľovania a  poskytujú priestor na výmenu skúsenos-
tí. Obchodná spoločnosť Legatum je od roku 2005 
majiteľom Slovenského pamätného domu v Baňač-
ke a od 1. januára 2010 vydavateľom týždenníka Slo-
vákov v Maďarsku Ľudových novín. CSSM prostred-
níctvom svojej hospodárskej spoločnosti v  roku 
2008 založila Verejnoprospešnú nadáciu Za Slo-
vákov v Maďarsku.

Titulná strana metodického časopisu Slovenčinár
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Mienka

Pri zachovávaní a rozvíjaní slovenskej národnostnej 
kultúry nespochybniteľne zastávajú popredné miesto 
klasické základné inštitúcie, ako sú rodina, škola a cir-
kev. Prevažná väčšina slovenských rodín v Maďarsku 
však, ako je známe, nie je schopná odovzdávať svo-
jim deťom kultúrne a jazykové dedičstvo. Zmiešané 
manželstvá, interetnické prostredie a najnovšie aj glo-
balizácia napomáhajú asimiláciu, ústup slovenského 
jazyka a kultúry, čo vo veľkej miere ovplyvňuje aj ak-
tuálna spoločenská a politická situácia doma a v ma-
terskej krajine. Zodpovednosť a povinnosť naučiť žia-
kov jazyk predkov, osvojiť si, zachovať a rozvíjať slo-
venskú kultúru, prechádza v súčasnosti na školy a uči-
teľov. Hoci je popredné miesto školy nepopierateľné, 
nemôže byť jedinou a výlučnou inštitúciou slovenskej 
minority v Maďarsku. 
Pre spoločnosť, ktorá žije v menšine, ba v diaspóre, 
môže byť najúčinnejšou formou zachovania svojej 
identity a tradícií to, ak sa pokúsi pomocou vlastných 
inštitúcií a kultúrnych skupín aktivizovať členov kolek-
tívu, ktorí stoja už na hranici jazykovej a kultúrnej asi-
milácie. Preto v živote Slovákov v Maďarsku, podobne 

ako v živote iných menšín, zohrávajú veľmi významnú 
úlohu vlastné inštitúcie.
Na základe skúseností a výsledkov krátkej činnosti 
predstavených inštitúcií môžeme konštatovať, že dob-
re slúžia revitalizácii slovenskej národnosti v  Maďar-
sku. Inštitúcie sa zrodili v znamení kultúrnej autonó-
mie a v živote slovenskej národnosti v Maďarsku zo-
hrávajú čím ďalej, tým dôležitejšiu úlohu. Ak tieto inšti-
túcie budú aj v budúcnosti dostávať pravidelnú a do-
statočnú štátnu dotáciu na svoju činnosť, môžu sa stať 
bázami slovenskej kultúry a jazyka v Maďarsku.

Diskutujte, uvažujte!

1. Súhlasíte s  autorkinou mienkou? Odôvodnite 
svoj názor!

2. Určite ste sa už zúčastnili na programoch slo-
venských inštitúcií. Vyberte jeden z nich a po-
rozprávajte spolužiakom svoje zážitky! Môže to 
byť divadelné predstavenie, fi lmový seminár, 
vernisáž výstavy, koncert, kultúrny program 
atď. Čo sa vám páčilo, čo nie a prečo?

3. Podľa vás prečo je potrebné, aby národnosti 
mali svoje vlastné inštitúcie?

Oblastný dom, Baňačka
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I. KAPITOLA

Ukážky z almanachu Zora z r. 1836

Anton Ottmayer: 
Mína, aneb tagemná láska. Novella.
Prawí Krag Wáhu od mnoho ňekdi wážného Zámku 
a Mesta Trenčína, cez Wáhské Nowé Mesto, do Trna-
vi wedúcí – podľa Rozďeleňiá slawneg Stoľice dolňí 
Wiďék nazvaní, z mnohích Príčin ge Pamaťi hodní.…

Martin Hamuljak: 
Mikuláš Jurišič w Kiseğu.
…Ďňa 31 Červenca postawil sa Ibrahim pred Kiseğ, 
a poňewáč žádné Poddáňié smelo odpreno bolo, Zá-
stupom swím hňeď ho obklíčil a zawrel. Na treťí Ďeň, 
po trikráť guž, aľe wžicki daremňe opowážném Útoku, 
došel i Suleiman… 

Ján Kollár: 
Slawian. (podle českého a chorvatského)
„Čo Bůh spogil, člowk nerozlučug.”
Čo gazykem, oným swatým uzlem,
Sama matka prjroda swázala,
To čloweče zlostnou a závistnou
Nerozwazug, neroztrhug rokou!

Michal Gorda:
Myšlénky při pípce.
Takť i hynú roky mé preč křídlem letícím,
Tak mi běží za měsícmi měsíc,
Tak plyne do hluboké věčnosťi a mizne ve věčné
Má hlubokosťi mladost:…

Ladislav Jesenský: 
Na Zoru.
I byla noc. V tom zpoza tmavého
Mora stkvělobjelém na voze
Vyšla Zora, ale dle zvyku svého
Rozkřídlila se po obloze:
Zapudila tmu, zem osvítila,
Pracvitých k práci povzbudila.

Jiří Hlaváč: 
Obraz mé milenky.
Viďeli ste kdy rižinku
Ráno rosou zčerstvenú?
Ó, tak znáte i Terčinku
Stydlivosťou zarďenú!

N. Magurský: 
Na Slováků.
Kam? Kam se černé záhubě do tlamy
Rútíš nevěrný Slávie národe?
Kam vztekle kráčíš vraždu hroznú
Páchaje nad plemenem si vlastním?

Jan Maróthy: 
Život lidský bál.
Život lidský bál je večný:
Jední dnu, jiní jdú ven,
Žert, trud, ples, plač nekonečný
Střídají se jako sen.

Karol Schnell: 
Pamatnosti Blatoňa.
…Mezy rozličnými rybámi, které Blatoň chová, přede 
všemi Zubatica (Perca lucioperca, Zahnfi sch,) svým 
chutným mäsem a svojou ňeobecnosťou zmínku za-
sluhuje. Někteří síce tvrďja, že ryba táto jen tu se na-
lézá: než není pochybnosti, že ona i v Sibírii a i v Nílu 
áno dle jiných i v polnočním moři se nalezá….

II. KAPITOLA

Božena Němcová: Vzpomínky z cesty po Uhřích 
(Spomienky z cesty po Uhrách) a Z Uher 
(úryvky uvádzame v slovenskej mutácii). 
Pozornosti spisovateľky neunikli stopy po bojoch v hlav-
nom meste:
„...Ráno sme šli po meste a  hore do Budína, vša-
de ešte veľa stôp po bojoch. V meste sa vidia stopy 
po krutej streľbe pozdĺž brehu, najviac guliek je vry-
tých do hostinca De ľ Europe na nábreží; za mostom 
hneď za hradbami veľa zrútených domov, čiastočne 

Ukážky z prameňov
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ešte poškodené, čiastočne opravené hradby; skoro 
by človek ani neuveril, že by niekto mohol vyliezť na 
tie strmé hradby, a predsa tam boli, vraj Maďari ako 
mravce vyliezli, zvlášť hneď pod hradom, kde gene-
rál Hentzi padol...“

„...V Budíne všade ticho, všade čisto; tam sú úrady, 
tam býva najviac úradníkov, vojsko všade...“  

Na vidieku:  
„...Kápolna je od posledných udalostí v Uhorsku his-
toricky známe miesto; práve v tom hostinci bola kru-
tá sekanica medzi cisárskymi, ktorí tam stáli, a Ma-
ďarmi, ktorí ich tam obkľúčili, a  v  tej izbe, ktorú mi 
hostinský dal na prenocovanie, bolo veľké prelieva-
nie krvi...“

„...Ráno, keď sme sadali do vozu, podal mi János guľ-
ku, ktorú našiel pri čistení žľabu. „Dosť tých guliek leží 
hockde od veľkej bitky,“ doložil máchnutím ruky oko-
lo seba...“

(Východne od Miškolca v Severnom Stredohorí)

„...Známy pán, ktorý tam s nami bol, ukazoval nám 
dole, kde stáli Rusi a kde Maďari, keď sa tam bili, a že 
tú bitku nazývali konskou, pretože vraj náhodou veľa 
koní padlo a len málo ľudí. Na kraji mesta na vysoči-
ne stojí pevná šibenica tromi stĺpmi posilnená; o tej 
sa hovorí, že počas povstania málokedy bola prázd-
na, a keď tam vtrhol Görgey, vraj jeden deň dal pove-
šať jedenástich, že už ani miesta nebolo...“ 

(Vzpomínky z cesty po Uhřích)

Kriticky sa vyjadrila o spoločenských pomeroch a mo-
rálnych záležitostiach: 
„Uprostred dediny pred jednou budovou ležala kla-
da, na klade sedel zavalitý muž v širokých plátených 
nohaviciach, obuv s ostrohami na nohe, klobúk s pe-
rom na hlave, krátkou pípou v ústach, vedľa neho pa-
lica. – Podľa palice pozná každý pána „bíró” (richtá-
ra), iný palicu nenosí, a richtár bez tohto znaku svojej 
hodnosti na dvor nevyjde…”  

(Z Uher)

„…ale aj tu si pomohli kočiši, zašli na lúku alebo 
pole, kde sa im len dalo využiť ľahšiu príležitosť. Mys-
lela som, že nás budú pokutovať ľudia, keď uvidia, 
že im kazíme zasiate pole, ale Borivoj mi riekol: „Ne-
mysli si, že tu sa cení pôda ako u nás, to ešte Ma-
ďar nepozná; popozeraj sa po tých náramných ku-
soch polí, ktoré ležia úhorom, po tých holých vŕši-
nách, po tých širokých medziach, prenáramne širo-

kých cestách, po tých desiatich aj pätnástich koľajach 
po lúkach a poliach a spoznáš, že Maďari nestoja o 
kus zeme. Keby tu stál majiteľ poľa, nič by nám nerie-
kol, pretože aj on inému tak činí, a skrátiť si cestu sa 
považuje za vec celkom prirodzenú, aj keby sa týmto 
spôsobom niekomu škoda stala. Tiež je tu zarytá bá-
zeň pred pánom tak silne, že si netrúfnu nič rieknuť 
ani vtedy, keby im pán celé pole zničil, a pán Jánoš si 
myslí, že sú staré časy, keď vozil pána szolgabíró (sto-
ličného slúžneho) a všetko mu bolo dovolené a kaž-
dý sa mu musel vyhnúť z cesty; nechce mu to ísť do 
hlavy, že sa takéto nemôže dovoliť…”

…Edelény patrí princovi Koburg-Koháry a je to pekné 
panstvo; v Edelényi dal princ vystavať fabriku na cu-
kor, veľká budova, poriadne zariadená, a do nej po-
volal úradníkov z Čiech a Moravy, a robotníci pozo-
stávajú skoro zo samých Čechov…” 

„…Čo je len trochu zámožnejší dom, tam sa nesta-
rá pani o hospodárstvo, ak nemá kľučiarku, vydá ku-
chárke čo treba, poručí, čo sa bude variť, ale do ku-
chyne sa nejde podívať, to by bola veru hanba. Veľ-
mi sa tomu divili, že u nás sa ani vznešené pani ne-
hanbia v čase potreby ísť do kuchyne variť a že ve-
dia variť…” 

„…Hrdý je Maďar, áno, náramne hrdý, a magyar em-
ber jedine veľký, slávny!  Nepozná len svoj – vlast-
ne on nepozná iný národ, a svoj tiež nie, inak by ve-
del, že je malý… málo sa z jeho krvi zrodilo, nechvá-
lil by sa tým, že od neho pochádza všetko, že on 
zem zvelebil, že on je učiteľom a pánom ostatných, 
a jeho (tá chudera) reč že je najkrásnejšia! - Krás-
na cnosť je národná pýcha, ale nesmie byť nespra-
vodlivá, uznávať musí práva druhého, aby sa mohla 
menovať cnosťou! Maďar všetky ostatné národy, kto-
ré žijú s ním v jednej ríši (navzdor zdanlivému brat-
stvu) považoval za poddaných, a najviac opovrhoval 
Slovákom, tým tichým susedom, poníženým sluhom, 
pracovitým… príčinlivým…, ktorý mu najvytrvalejších 
bojovníkov posielal, tomu by chcel odoprieť dôstoj-
nosť človeka…”

Plavba loďou po Tise
…Ohliadla som sa po spoločnosti na palube a hneď 
som sa zoznámila s veselou, zhovorčivou Viedenčan-
kou, ktorá bola vydatá za „hofrichtra”, ako sa tu me-
nuje správca  panstva. Jej muž je Čech z Prahy, má 
veľmi známe meno; ona sa však hrala na veľkú Ma-
ďarku, aj keď nevedela dobre po maďarsky a každú 
chvíľu si musela vypomáhať nemčinou. Okrem nej 
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boli dve šľachtičky, niekoľko pánov, šľachticov a ne-
šľachticov a pán generál barón Haynau s poboční-
kom…”    

(Vzpomínky z cesty po Uhřích)

Ján Bencúr: Domáca kronika
V Predmluve informuje o iniciatíve Národného Hlás-
nika:
„Dobrý radcovia Národa Slovenského napomínali 
nás v císle 11.tom Národniho Hlásnika z roku 1893 
ho aby sme sy vyznamnejšie príbehy zo života kaž-
dého jednotlivca za značovali menovyte otca rodiny.
Takúto knižku aby sme pomenovali Domácou Kroni-
kou. Ja od roku 1831 ho riadne citávam Národniho 
Hlásnika a tú šlechetnú mišlienku dobrich vodcov ch-
cem aj uskutočniť.“  

Ján Bencúr bol uvedomelým Slovákom:
„Lebo čo je potrebnejšie a vzácnejšie veďeť, ako to, 
že akyho puovodu je clovek a akej „Narodnosti.”
Moji predkovia, o tom som presvedčeny že boli pu-
ovodu Slovenskeho a narodnosti čisto Slovenskej, ku 
ktorej sa aj ja priznávam kim žiť buďem; A moja naj-
vrúcnejšia žiadosť je tá, ak P. Boh dám y potomkô do-
speliho veku, či muzského či zenského, pohlavia, aby 
ostáli tim čim boľi jich predkovia verny synovya svoj-
ho národa a svojej vlasti!” 

Bol kolárskym učňom a ako tovariš chodil po van-
drovkách. 

„ …Bencúr János
született 1824-ben
meghalt 1861-ben  Október hó 16-án
E síremléket emeltette özvegye
Mudrony Karolin….

„...pijdúc domov vydím maďarský napys na pomniku 
otcovom (ktorí bol este u kamenára) nad čim som sa 
veľmy zaraziv, ako seba vedomy Slovák, a svoju ne-
vôľu aj vyslovyl že ako to môže predsa Slovákovy po-
mník z Maďarskym napysom postaviť, nuž Matka my 
vravy že to na dotierania Otcovej sestrino sa stálo... 
Teda na moje navrhnutie druhy napis znie kratce na 
tom istom pomňiku na druhej straňe

Ján Bencúr
* 6/2 1824 + 16/10 1861
A jeho syn 
Pavel Bencúr
 * 26/6 1862 + 1973
pokoj prachu jejich

Toto sa na iny pád nedalo napravyť, a mojich potom-
kov napomynam, aby v takichto padoch svojej Maťe-
rinskej reči naveky dali prednosť!!!” 

Ján Bencúr spomína na matkiných bratov, na Michala 
a Pavla Mudroňa, ktorí boli dvojičky. Študovať začali v 
Sarvaši, vyštudovali za právnikov:
„…Ujček Pavel 1861 otvoril kancelariu pravotársku v 
Turčianskom sv. Martine, kďe až podnes tu najvetšu 
duoveru a uctu má v hornom Uhorsku vo viac stoli-
ciach a ni elem v obciach ako vodca Slovenskiho na-
roda, a pritom je viacerim spolkom čestnim členom, 
ako aj Národnimu spolku v Amerike, atď. atď…
…Ujček Michal študoval 2 roky ďalej a preto dostál 
diplom doktorátsky, teda a doktor otvoril svoju kance-
lariu v Prešporku známi a chírni v politických kruhoch 
v celom Uhorsku, tiež patril medzi prvich vodcov Slo-
venskyho Národa...“ 

Cituje nápis z náhrobníka M. Mudroňa:
„Narod krivdov zbitý lem vtedi ožije
Keď ho stitom pravdi syn vlastni okrije
(Toto hovoriv on ešte keď bol studentom)“

Zo sesterníc J. Bencúra sa Anna Mudroňová vydala 
za Ondreja Halašu. Z Domácej kroniky sa dozvedá-
me aj o prenasledovaní rodinných príslušníkov z poli-
tických dôvodov:
„…Ujček Pavel Mudroň bol v roku 1900 posúďený za 
politicky proces na 3mesačné väzenie
Bratranec Vladimír Mudroň na 2 m.vazenie a
Švagor Ondrej Halaša na 3 vezeňie boli posúďeny 
kery trest vo vacove museli odseďeť
Ujček a svagor sa zdravý a vraťili 
Bratranec ako chory musel isť do vazenia.
Nastupenia terstu Ujčekovy roku 1900 24. sept, a ko-
nec na do(h)viezdny deň Svagrovi 24. sept. Bratran-
covy 24 Novembra Kto chceš veďeť douvodne pri-
činu tohoto vazenja, prečitaj knižku Politicky proces. 

Volebné piesne pre kampaň

Kortes dal 1869
Mint: Felfelé folyik a...

1.
Ticho tečie ten náš Kereš
Od Fényešu hín na Pereš
Vysoko zástava lieta
Pán boh živ nášho követa. 

2.
Követ bude Boczko Dani
Hej, od Čabänov vyslaný
To nám bude za követa
Po ňom naša valsť rozkvetá.
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3.
Kdože spravil viac dobrého
Za vlast užitečnejšiho
Kdo trpev viac ako Boczko
Pán Boh mu to odplat všecko.

4.
A ešte ho za követa 
Nechce volit tá zo sveta
Pánska stránka, tá pravica
Čo je ludu iba zhuba.

5.
 Dajte pokoj lavej strane
Lebo sa vás tá nezlakne
Nikoho tá nenapája
Ani peniaze nedáva.

6.
Ale preto žeby ste vy
Chceli byti Ministeri
Ta si vlasť, dušu predáte
Ale na ľud nič nedbáte.

7.
Rolník Remeselník také
Podávajte že si ruke
Žite v lásce a svornosti
Nedajte si prevdu z hrsti.

Éljen Boczko Dani!
Živ buď! Živ buď Daniel Boczko
Čo nám chce priať dobruo šecko 

1869 

Jeho protivníkovi zložili nasledujúcu:

Kortes dal 1869

Nech žije Uhrinyi!!!
Písen volebná

I.
Hor sa! Čabianska rodina,
Hor sa, všetci bratia!
Vyslanca si na snem voliť,
Povinnosť vám svätá,
Toto právo nám vlast naša
Nie na darmo dáva,
Každý pravý Čaben volaj:
Uhrinyimu sláva!

II.
Never falši never bludu,
Zaslepiť sa nedaj,
Z presvedčenia pravej strane svoju 
ruku podaj.
Kto sa pravej drží strany,
Je priateľ Krajiny,
Ten zo srdca volať bude:
Nech žije Uhrinyi!

III.
Volme si nášho rodáka
V Čabe schovaného,
Na ňomž zme dobrého mali
Otca syrotského,
Jeho duša šľachetná je
A pokoj zastáva,
Kto chceš pokoj, hlasne volaj:
Uhrinyimu sláva!

IV.
Keď žiadaš byť vsvojej vlasti
Pod zákonom šťastný,
Vol si za vyslanca toho,
Ktorý ti je vlastný.
Ten čo tvoje zná žiadosti
Z tvojej je rodiny,
Toho si vol za vyslanca,
Nech žije Uhrinyi!!!

III. KAPITOLA

Anna Divičanová – Ondrej Krupa: Slováci v Maďar-
sku
„Diferencovaný rozvoj nastal až po 60. rokoch 19. sto-
ročia, keď sa spomedzi roľníkov v južnej časti Dolnej 
zeme i spomedzi tu žijúcich slovenských roľníkov vy-
tvorila úzka vrstva roľníckych nabobov, vlastniacich 
100-300 jutár majetku, respektíve vrstva stredných 
roľníkov (50-100 jutár), ktorá si zachovala po dlhé de-
saťročia svoju hospodársku stabilitu. 
Najbohatšie roľnícke majetky, ktoré dosahovali 300 
jutár, boli v Sarvaši. Po nich nasledovali Čabänia, kto-
rých najväčší majetok mal 200 jutár, a potom Komló-
šania, u  ktorých najväčší majetok neprevýšil 120 ju-
tár. Najvyššie roľnícke vrstvy v Békešskej Čabe a Slo-
venskom Komlóši sa podobne ako bohatšie stredné 
roľnícke vrstvy dlho pridržiavali tradičných životných 
foriem a  slovenských spoločenských tradícií. Opro-

Szlovák_népismeret-2_Book.indb   166 2015.06.12.   13:22:26



167

ti tomu Sarvašania sa veľmi vedome snažili zanechať 
tradičný spôsob života a prispôsobovali sa maďarské-
mu „bontónu” a džentríckemu spôsobu života ma-
lokerešských bohatších (70-80 jutrových) roľníkov. 
Najvernejšími uchovávateľmi a  pestovateľmi sloven-
skej tradičnej kultúry, najmä v oblasti rodinných zvy-
kov, sa stali bohato diferencované vrstvy juhodolno-
zemských stredných roľníkov spolu s  maloroľníkmi. 
Vďaka týmto vrstvám sa v  období formovania meš-
tianstva udomácňovala a  šírila meštianska kultúra.”

Kovách Alajos: A tótok helyzete Csonka-Ma-
gyarországon a statisztika megvilágításában
„Prevažná väčšina Slovákov okypteného Maďarska 
(csonkamagyarországi tótság) ... sa na terajšie úze-
mie krajiny dostala ako roľníci-kolonisti, ako robotníci 
a čeľadníci, alebo v najlepšom prípade ako vandrov-
ní remeselníci. To však neznamená to, žeby sa nebo-
li mohli dostať do vyšších spoločenských tried, lebo 
v skutočnosti sa tam aj dostali, lenže tí, ktorí sa dosta-
nú do vyšších škôl, v daných pomeroch sa už poklada-
jú za Maďarov a v mnohých prípadoch sa takmer han-
bia za svoj slovenský pôvod. Ich národné povedomie 
právo v dôsledku roztrúsenosti nie je vyvinuté a preto-
že im je vlastné reálne zmýšľanie, dávajú dôraz radšej 
na materiálny rast, uplatnenia sa. V dôsledku toho ich 
inteligencia, ak sa aj vyvinula, postupne sa asimilovala 
do maďarskej inteligencie.” 

Ľudovít Hrdlička: Spoveď exulanta
„Obsadivšia nás armáda rumunská považovala Slová-
kov za svojich a naše územie za pririeknuté k ich »Ro-
mania mare«, ak si to aj slovenská skupina bude žia-
dať. Orgány rumusnké šly nám vo všetkom v ústrety 
a nám okolie, »impérium slovenské«, priamo ponúk-
li, ak sa vyslovíme, že k Sedmohradsku a tak k Romá-
nii chceme byť pripojení. To sme i spravili, hlavne ini-
ciatívou a pomocou Čaby, kde rumunskú reč ovláda-
vší priateľ Rumunov M. Saak a temperamentný, agilný 
J. Hrabovský, nadviazali styky so zástupcami rumun-
skej vlády a my zase prostredníctvom môjho školské-
ho priateľa Dr. A. Marcusa s okupujúcou armádou. Tak 
sa pripravilo a previedlo dňa 13. augusta na Čabe veľ-
ké slovenské ľudové shromaždenie, oboslané dele-
gátmi všetkých okolitých slovenských obcí. Po zápa-
listých rečiach hlavne nášho O. Beňu a J. Hrabovské-
ho, kňaza Šírku, a i. odhlasovalo sa tu s balkóna mest-
ského domu pod vlajkami rumunskými  a slovenský-
mi slovensko-rumunské spojenectvo so žiadosťou pri-
pojiť tunajšiu slovenskú oblasť k Románii. S petíciou 
tohto znenia vyslaná bola na parížsku konferenciu de-
legácia a uzavrelo sa oboslať rumunský snem aj slo-
venskými zástupcami. Dva poslanecké a  dva sená-
torské mandáty boly Slovákom ponúknuté. S mojím 
dobrým priateľom a ochrancom, znamenitým Dr. L. Ž. 
Szeberénym, pokladali sme za najdôležitejšie zabez-
pečiť a utužiť sa na poli kultúrnom, najmä cirkevnom.
Rumuni naše cirkevné a hlavne rečové práva všemož-
ne pomáhali priviesť k  platnosti. Boli sme na ceste 
prevziať agendu všetkých i  neslovenských evanjelic-
kých zborov a ich škôl i stredných uvádzajúc sloven-

činu všade, kde patrila. Začali sme zdarne tvoriť svoje 
malé impérium, ako ho Rumuni nazvali...“

G. Wass István: Nemzetiségi mozgalmak a wilso-
ni eszmék bűvöletében
„Hodnotiac takmer rok trvajúcu rumunskú okupá-
ciu môžeme konštatovať, že toto hnutie organizo-
vali a usmerňovali rumunské orgány a slovenskí ve-
dúci sa angažovali predovšetkým v nádeji hmotných 
a neskorších úradných výhod. O tom svedčí i fakt, že 
centrom sa stala Békešská Čaba, ktorá predtým ne-
prejavovala veľký záujem o  slovenské politické hnu-
tie. Musíme zistiť, že boli väzňami ilúzií, pretože nebo-
li schopní svojim komunitám ponúknuť také riešenie, 
ktoré by bolo riešilo ich problémy odtrhnuto od Ma-
ďarov, mimo Maďarska.
Títo vedúci politizovali odvolávajúc sa na sebaurčova-
cie právo Slovákov ale úplne ignorovali záujmy a prá-
vo na sebaručenie Maďarov, ktorí tvorili väčšinu.
Dokázalo sa, že používanie národnostného jazyka, 
zabezpečenie menšinových práv – zvlášť v  prípade 
roľníckych komunít čanádskych obcí a  Slovenského 
Komlóša nie je iba žiadosťou “buričov”, ale prirodze-
ným nárokom veľkej časti obyvateľstva. Prirodzené je 
aj to, že vedúci hnutia prekročili púhe ciele v oblasti 
školstva a vzdelávania a požadovali práva týkajúce sa 
úradného jazyka, verejnej správy a politického zastú-
penia. Urobili však chybu, keď nebrali do úvahy záuj-
my a mienku väčšinového maďarského obyvateľstva.“ 

J. Neumann: O pomaďarčovaní (sa Slovákov)
„Čo sa národnosti obyvateľstva, presnejšie pomaďar-
čovania sa Slovýkov týka, v súvislosti s tým nachádza-
me doklady v histórii evanjelickej cirkvi.
V histórii dvestoročnej sarvašskej evanjelickej cirkvi 
jednou z najchúlustivejších otázok posledného štvrť-
storočia sa javila otázka jazyka. Harruckernom osadení 
poddaní boli slovenskej národnosti, ktorí aj svoje deti 
za Slovákov vychovávali. Otázka pomaďarčovania vte-
dy ešte nebola na povrchu, veď vieme, že národnost-
ná otázka len v prvých desaťročiach 19. storočia sa do-
stala do popredia. V jednolivých štátoch, ako bolo Ne-
mecko a Taliansko, táto ideológia mala za cieľ zjedno-
tenie Nemcov a Talianov. V Uhorsku v pestovaní ma-
ďarskej národnosti „následkom prirodzenej príťažlivos-
ti vyššieho vzdelania”. Maďarstvo k tomuto nie násil-
nému postupu pomaďarčovania zostalo dokonca ver-
né, lebo si tak myslelo, že pomaďarčovanie násilnými 
postupmi hornouhorských Slovákov, sedmohradských 
Rumunov a iných, žijúcich kompaktne, je neuskutoči-
teľné. Ale Sarvaš nie je národnostný vidiek, len sloven-
ský národnostný ostrov v mori národa s maďarským 
jazykom, preto tu pomaďarčovanie sa nemusí konať 
takým spôsobom ako na iných územiach krajiny, tu 
tempo môže byť aj rýchlejšie. K takémuto pomaďar-
čovaciemu postupu najvhodnejším terénom sa núka-
la evanjelická cirkev.”
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bibliografi a = bibliográfi a, írásművek szakszerű fi lo-
lógiai leírása
duchovný smer = szellemi irányzat
enkláva = enklávé, más nyelvű népesség közé éke-
lődött települések alkotta terület 
kryptogram = titkos adat, elrejtett név
ľudová etymológia – naivné, nevedecké 
vysvetlenie nejakého pojmu = népi etimológia, 
szómagyarázat
ľudovýchovný – á, é = népművelő
lexikografi a = lexikográfi a, szótártan, szótárírás
rektor, rechtor učiteľ, kantor = rektor, tanító
svojbytnosť = önmeghatározás, identitás
tabu – spôsob nepriameho pomenovania 
daného predmetu, javu, pojmu = az adott tárgy, 
jelenség, kifejezés nem egyenes megnevezése, tiltott 
valami
vulgo – ľudové, vulgárne = közönséges, vulgáris

Komisia pre študijné záležitosti = Tanulmányi Bi-
zottság
Miestodržiteľská rada = Helytartó Tanács
tlač = nyomtatás, kiadvány, nyomtatvány 
Univerzitný senát = Egyetemi Tanács
Zubatica (zubáč) = fogas, balatoni halfajta

kultivovaná slovenčina = kiművelt, standardizált 
nyelv(változat)
varieta spisovného jazyka = nyelvváltozat irodalmi 
nyelvi funkcióban

pastoračná sféra = egyházi szféra
asociácia = kulturális társulás, egyesület

prokurátor = štátny zástupca na súde 
Tekov = Bars megye
bitka = harc
hradba = várfal
mravec = hangya
sekanica = verekedés, harc
strmý = meredek
vryť (sa) = bevés, befúr
zrútený = összedőlt
žľab = csatorna, árok
bázeň = félelem
činiť = cselekszik, tesz
kľučiarka = kulcsárné
klada = kaloda
koľaj = (kocsi) keréknyom
medza = mezsgye
paluba = (hajó) fedélzet
pobočník = szárnysegéd
poručiť = meghagy, kiad, utasít
úhor = ugar
vŕšina = domb
vznešený = magas rangú
zarytý = konok
zavalitý = zömök, köpcös, tömzsi
Féneš = Fényes (chotárny názov Čaby)
Keres = Körös (a csabai élővízcsatorna)
követ = országházi képviselő
reštavrácia = választás
Pereš = Peres (chotárny názov Čaby)
sirotinec = árvaház
sirotínsky otec = árvaszéki felügyelő, gondnok
ta predať = elad
vyslanec, poslanec = országházi képviselő

Slovníček
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Kľúč k úlohám

II. kapitola, Aktivita Slovákov z jazykových 
ostrovov a slovenskej inteligencie v Matici 
slovenskej

Na líci mince je v hornej časti mincového poľa zobrazený 
štylizovaný strom lipy s trikolórou v tvare trojvršia. Nad 
ňou je vľavo zobrazený kostol ako symbol kresťanstva 
a vpravo vrch Kriváň ako symbol ochrany slobody a 
svojbytnosti slovenského národa. Štátny znak Slovenskej 
republiky je umiestnený v strede mincového poľa.

Na rube mince je v spodnej časti mincového poľa 
zobrazená skupina účastníkov Slovenského národného 
zhromaždenia v Turčianskom Svätom Martine, ktoré 
prijalo Memorandum národa slovenského. V hornej 
časti je zobrazené priečelie evanjelického kostola s 
lipami, pri ktorých sa zhromaždenie konalo. Kostol 
je výtvarne doplnený dvojkrížom na trojvrší, ako 
symbolom Slovenska. Letopočet 1861 a nápis MEMO-
RANDUM NÁRODA SLOVENSKÉHO sú umiestnené 
vo vnútri trikolóry.
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